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In Memoriam: Hein Roethof

Op zaterdag 13 januari 1996 overleed, op 
74-jarige leeftijd, Hein Roethof. Roethof 
was Landelijk Voorzitter van de JOVD in 
de periode 1952-1956 en werd aan het 

einde van de jaren ‘50 onderschei
den als Lid van Verdienste.

Als een van de eerste JOVD-voor- 
zitters voerde Hein Roethof de onaf
hankelijkheid van de JOVD hoog in 
het vaandel. Dit had alles te maken 
met de toenmalige kille verhoudin
gen tussen de JOVD en de VVD. In 
zijn memoires schrijft Roethof: “Bij 
de VVD waren Oud en Van Riel de 
grote mannen. (...) Zij waren altijd 
eensgezind tegen een ieder die over 
liberale politiek wilde meedenken. 
(...) De JOVD moest dus op eigen 
kracht proberen het liberale gedach
tengoed te vinden, te verdiepen en 
te verbreiden.” Daarenboven stoor
de Roethof zich aan de geringe 
aandacht voor sociale kwesties die 
er binnen de toen zeer conservatieve 
VVD bestond. Hij was dan ook 
vastbesloten als voorzitter van de 

^ ^ JOVD de confrontatie met de VVD
\ t  C j  C j  f  I  1  I  t  aan te gaan en deed dat met verve.

Onder zijn voorzitterschap bloeide 
de JOVD op tot een organisatie waarmee 
in politiek Nederland rekening moest 
worden gehouden.

D eadline Driemaster I nee:  
Vrijdag 1 maart 

D eadline Driemaster Drie: 
Vrijdag 12 April

Kopij op flop (WP 5.1 o f 5.2) voor 
redaetiesluiiing sturen naar: redactie 

Driemaster p.a. Algemeen Secretariaat 
JOVD 1 lerengraclii 3Xa 2511 KJ Den Haag

Roethof zette zijn strijd voor een vooruit
strevende VVD ook na zijn actieve 
JOVD-tijd voort. Toch besloot hij in 
1963 zijn lidmaatschap van de VVD te 
beëindigen, omdat hij bemerkte dat de 
progressieven binnen de VVD niet bereid 
waren over te gaan tot de oprichting van 
een Liberale Volkspartij (LVP). Het jaar 
daarop sloot hij zich aan de bij de PvdA, 
de partij waarvan hij de rest van zijn le
ven lid zou blijven. Cynisch genoeg 
kwam de LVP twee jaar op initiatief van 
enkele oud-JOVD-ers alsnog tot stand, zij 
het onder een andere naam: D’66.

In 1969 werd Hein Roethof namens de 
PvdA lid van de Tweede Kamer namens 
de PvdA. Hij zou dit, met een vierjarige 
onderbreking, tot 1989 blijven. Geduren
de deze periode is zijn kamerlidmaat
schap bepaald niet onopgemerkt voorbij

gegaan. Roethof toonde zich een buiten
gewoon liberaal parlementariër en 
schroomde daarbij niet zich binnen de 
PvdA-fractie tegendraads op te stellen. 
Zo maakte hij zich sterk voor het zelfbe
schikkingsrecht van vrouwen op hun ei
gen lichaam en kwam daarbij in het kader 
van de abortus-wetgeving met regelmaat 
in botsing met toenmalig Minister van 
Justitie Van Agt. Al in 1970 (!) pleitte 
Roethof voor een zekere liberalisering 
van stimulerende middelen. Voorts was 
hij voorstander van minder overheidsbe
moeienis ten aanzien van het omroepbe
stel en ontraadde hij het verbieden van 
bepaalde (dubieuze) politieke partijen. 
Roethof was een man met een vooruit
ziende blik. Dit bleek bijvoorbeeld in 
1974 toen hij - 16 jaar voor Bolkestein - 
de verpaupering van de oude stadswijken 
voorzag en een beperking van de in
stroom van allochtonen voorstelde. Ove
rigens diende dit laatste in zijn optiek wel 
gepaard te gaan met een versterking van 
de rechtspositie van de reeds aanwezige 
gastarbeiders.

Hein Roethof was sinds 1975 lid van het 
Des Indes-beraad. Verwonderlijk was dit 
niet; als oprecht liberaal-socialist was hij 
zelf een beetje paars te noemen. Niet 
voor niets omschreef hij de dag dat het 
kabinet Kok I tot stand kwam als “his 
finest hour”.

Roethof was in woord en daad een echte 
JOVD-er. Hij liet zich bij de verspreiding 
van het liberale gedachtengoed zelden 
hinderen door heersende opvattingen of 
fractie-discipline. Deze onafhankelijke 
opstelling combineerde hij met een prin
cipiële bevlogenheid. Dit alles maakte 
Hein Roethof tot een groot voorbeeld 
voor de JOVD. Als Lid van Verdienste 
bleef hij altijd zeer betrokken bij onze 
vereniging. In zijn memoires schrijft 
Roethof over zijn JOVD-periode: “De 
JOVD stelde mij niet teleur. Nog altijd is 
er een band, soms zelfs met personen die 
politiek gesproken zo ongeveer mijn 
tegenvoeters zijn.”

De JOVD verliest in Hein Roethof een 
innemend Lid van Verdienste. Hij zal 
echter voor velen een inspirator blijven.

Arjan Toor
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"Ik ben geen stamhoofd"
door M ichiel Visser 
fotografie: Joost Kokke

De 36-jarige Oussama Cherribi zit 
sinds de verkiezingen van mei 1994 
voor de VVD in de Tweede Kamer. Hij 
verwierf zich al snel de reputatie een 
veelbelovend jong politicus te zijn. De 
pers besteedde veel aandacht aan zijn 
achtergrond: Cherribi is Marokkaan 
van oorsprong. Interessant genoeg na
tuurlijk. Maar Cherribi zelf moet daar 
niets van hebben. “Ik wil niet de min- 
derheden-woordvoerder van de VVD 
zijn. Nooit. En in het onwaarschijnlijke 
geval dat ik het toch wordt treedt ik 
liever terug. Ik ben geen stamhoofd en 
ik wil dat niet worden ook.” Cherribi 
bleef echter niet lang buiten de pers. 
Hij heeft zich opgeworpen tot de 
Internetkampioen van politiek Den 
Haag. Geboren in Marokko studeerde 
hij filosofie en sociologie in Rabat, 
Nancy en Amsterdam. Driemaster 
sprak met een even enthousiaste als 
optimistische liberaal. Een echte Am
sterdammer bovendien. 'Amsterdam is 
cool.' Op advies van een bevriend jour
nalist schoor hij, Heerma gelijk, recen
telijk zijn snor af.

“Centraal in mijn overtuigingen en han
delen staat de idee van actief burger
schap. Ik vind dat burgerschap essentieel 
is om de integratie van minderheden in 
West-Europa te bevorderen. Er wordt te 
veel in termen van van ethniciteit ge
dacht. Ik ben veel meer gecharmeerd van 
ideeen van Europees burgerschap. Ie
mand is een burger van Europa, en niet 
lid van een of andere ethnische groep. 
Daarom ben ik ook de politiek ingegaan. 
Een tijd lang ben ik in Nederland ‘maat
schappelijk ondergedompeld’. Ik was 
actief in allerlei organisaties zoals de 
Europese organisatie Agora en verschil
lende clubs voor burgerschap en nieuw
komers, buitenlanders en dergelijke. Ook 
maakte ik voor de NOS en de Wereld
omroep programma’s over aanverwante 
onderwerpen. Van het een kwam het an
der en zo ben ik uiteindelijk als Kamerlid
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“Allochtonen moeten niet voorgetrokken worden - dat kweekt ressenti
ment en racisme. ”

geëindigd. Heel belangrijk daarin is voor 
mij de gedachte om als allochtoon niet 
altijd het slachtoffer te zijn, maar ge
woon een Nederlands burger.
Medio jaren tachtig heb ik het plan op
gevat om aan de Universiteit van Amster
dam een leerstoel in de Islam te creëeren, 
een liberale leerstoel. Ik heb vervolgens 
de liberale Islamitische denker Mohammed 
Arkoun naar Nederland gehaald. Zo heb 
ik Frits Bolkestein leren kennen die erg 
geïnteresseerd was in het onderwerp. Ik 
heb een serie gesprekken tussen Arkoun 
en Bolkestein gearrangeerd. Later heb ik 
die gesprekken gebundeld en uitgegeven. 
Zo raakte ik bevriend met Frits Bolkestein 
en sindsdien ben ik lid van de VVD.”

Bent u door Frits Bolkestein gevraagd?
“Nou ja, zo werkt het niet helemaal. Ik 
ben gevraagd naar de funktie te sollici
teren. Twee maal zelfs, en ik kan u verze
keren dat het een zware sollicitatieproce
dure is. Maar na twee keer ben ik dan op 
de lijst terecht gekomen. Wel is het zo dat 
ik de VVD natuurlijk al kende. Vroeger 
sprak echter vooral de Amsterdamse 
VVD-fractie mij erg aan en de landelijke 
VVD niet zo zeer. Met mensen als Anne- 
Lize van der Stoel en Frank de Grave kon 
ik het altijd erg goed vinden. Nu doet 
Ferry Houterman het ook weer erg goed 
in Amsterdam.
Wel was ik altijd al een liberaal. Niet al
leen politiek gezien, maar ook wat betreft 
mijn studie en ten opzichte van mijn fam
ilie ben ik altijd liberaal geweest. Ik heb 
filosofie en sociologie gestudeerd en de 
meeste hoogleraren die ik tegenkwam 
waren beslist geen liberalen. In mijn 
studietijd vierde het Marxisme nog hoog
tij. Maar ik heb altijd met een kritische 
blik naar de voorgeschreven litera
tuurlijsten gekeken. Ik vond de Marxisten 
natuurlijk wel belangrijk; dat zijn ze ook 
wel en ik heb ze dan ook gelezen. Maar 
ik heb de Marxistische uitgangspunten 
nooit overgenomen. Anders was ik wel 
lid van de CPN geworden. Op eigen 
kracht heb ik andere schrijvers ontdekt. 
Derrida en Raymond Arron - dat zijn libe
rale denkers. Door Spinoza en Descartes 
en al die anderen heb ik de fundamenten 
voor mijn eigen liberalisme weten te 
leggen. Liberalisme betekent voor mij 
vooral ook reflectie op je eigen handelen. 
Dat spreekt me erg aan bij de liberale

stroming. In mijn familie is het ook een 
beetje verdeeld. Ik heb een broer die bij 
de PvdA zit. Nou, dat vind ik prima. Ik 
mag dan Marokkaans zijn en oudste 
kind, maar ik ga niet zeggen wat andere 
mensen moeten doen. Dat is hun eigen 
zaak. Dat soort denken heb ik misschien 
wel meegekregen van mijn moeder. Dat 
is ook een zeer liberaal denkende vrouw.”

Interview met 
Oussama 
Cherribi

Wat doet u zoal in de Kamer?
“Ik heb een hele geschakeerde porte
feuille gekregen. Er zit wetenschapsbe
leid in, en wat hoger onderwijs, jeugd
beleid, de Raad van Europa en nog wat 
kleine dingetjes zoals dierproeven. Ik ben 
er op zichzelf wel tevreden mee maar ik 
heb natuurlijk niet een echt profilerings- 
punt. Het zijn allemaal kleine onderdelen. 
Maar goed, ik ben natuurlijk ook een 
nieuwkomer en iedere nieuwkomer be
gint zo. Later hoop ik toch wel inzetbaar

te zijn voor één onderwerp en daarin dan 
ook iets te zeggen te hebben. Als ik me 
voor honderd procent op een ding kan 
richten, is dat voor mij toch wel interes
santer. Ik zou graag de woordvoeder op 
het gebied van de informatie-technologie 
en het Internet zijn. Bij dat soort zaken 
ligt echt mijn hart en ziel. Minderheden
woordvoerder is niets voor mij.”

Toch komen er veel Marokkanen naar 
Cherribi toe met klachten, vragen, opmer
kingen en problemen. Ook als ze hele
maal niet de politiek voorkeur voor de 
VVD delen. Cherribi wijst ze dan ge
woon door naar collega’s die er verstand 
van hebben. “Ik doe niet aan cliëntelisme, 
daar begin ik niet aan. Ik ben gewoon een 
volksvertegenwoordiger voor alle Neder
landers. En niet de vertegenwoordiger 
van de minderheden in dit land. Laten de 
mensen zichzelf zien als burgers, dan is 
dat allemaal geen probleem meer.”

Zijn minderheden slachtoffers?
“Nee, minderheden zijn absoluut geen 
slachtoffers. Ze worden wel vaak zo ge
zien. Daarom ben ik ook een fel tegen
stander van positieve actie, het bevorde
ren van iemand bij gelijke geschiktheid 
op grond van zijn ethnische achtergrond. 
Ik ben ook tegen de registratie van de na-
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tionaliteit van werknemers en soort
gelijke plannen. Men gaat denken in hele 
verkeerde kaders. Zo van ‘wij zijn anders 
dan de Nederlanders’ en ‘wij worden ge
discrimineerd’. Dat is onzin. Die mensen 
praten ook over positieve actie en over 
speciaal beleid. Maar dat is niet nodig. 
Sommige allochtonen behoren tot de on
derklasse en sommigen niet. Anderen zijn 
zo juist heel erg geslaagd in het leven. 
Dat is zo bij Nederlanders, en ook bij 
allochtonen. Dat kleurtje is denk ik het 
enige verschil. Minderheden hebben de
zelfde kansen als anderen in onze samen
leving. Postitieve actie verstoort daarom 
de sociale vrede, het verziekt de maat
schappelijke verhoudingen.
Als je naar problemen als armoede en 
werkloosheid kijkt door een “gekleurde 
bril” dan kom je nooit tot een oplossing. 
Je moet niet naar werkloosheid kijken in 
termen van kleur en ras. Werkloosheid is 
gewoon een sociaal en economisch pro
bleem. En zo moet je het ook oplossen. 
Als je altijd maar doorzeurt over zwart en 
wit dan kom je in een patstelling terecht. 
Zwarte mensen doen zo, witte mensen 
gedragen zich zus. Het leidt tot niets. Ik 
ben er echt allergisch voor, voor dat 
zwart-wit verhaal.”

Maar kiezen allochtonen daar niet zelf 
voor?
“Ja, dat klopt helaas. Veel allochtonen 
sluiten zichzelf op in bijvoorbeelde de 
Marokkaanse gemeenschap. Er bestaat 
helemaal geen gemeenschap. Dat is een 
sociale constructie. Er bestaan alleen 
maar individuen. Allochtonen leggen 
zichzelf een identiteit op. Het is het oude 
verhaal. Den Uyl heeft dat heel mooi 
gezegd. Het gaat erom de ‘kudde’ bijel- 
kaar te houden. Men denkt dat wanneer je 
de kudde bijeen houdt dan dat je dan 
sterker staat en krachtig je stem kunt la
ten horen. Maar kijk, natuurlijk bestaat er 
armoede en maatschappelijke ongelijk
heid. Dat kan bestreden worden door po
litiek actief zijn, door te vechten voor de 
goede zaak als een burger. Niet door een 
zielig betoog. Als ik kijk naar de oude 
wijken in de grote steden dat zie ik daar 
desintegratie. Onder Nederlanders net zo 
goed als onder allochtonen. Dan moet je 
niet beginnen met het helpen van de al
lochtonen boven de Nederlanders. Dat 
kweekt alleen maar ressentiment en ra

cisme. Gelijke monniken, gelijke kappen 
is mijn devies. Er moet een rechtvaardig 
beleid zijn voor iedereen.”

Wat denkt u in dit verband van 
inburgeringscontracten?
“Ik vind het wel een goed idee, maar er 
moet nog veel meer gebeuren. Met zo’n 
contractje kun je heel weinig. Het is een 
goed begin, maar lang niet voldoende. 
Wat nodig is, is het aanleren van de vaar
digheden die een burger nodig heeft om 
in de Nederlandse samenleving te kunnen 
functioneren. De moskee is een mooi 
voorbeeld. Turkse en Marokkaanse jon
gens die in de knel zitten tussen de tradi
tionele waarden en de waarden van de 
moderne Nederlandse samenleving heb
ben nu weinig aan de moskee. Daar krij
gen ze nu een traditioneel betoog te horen 
dat haaks staat op de waarden van mo
derne wereld, van Nederland daarbuiten. 
Dat pleit in mijn ogen voor in Nederland 
opgeleide imams. Nu worden er imams 
geïmporteerd uit Turkije en Marokko en 
andere landen. Daar heb ik niets tegen 
want mensen zijn vrij om te doen wat ze 
willen. Maar als je de komende gene
raties echt wil integreren in de Neder
landse samenleving, dan moet de over
heid de gelegenheid bieden om aan de 
Nederlandse universiteiten op weten
schappelijke wijze de Islam te leren. Die 
imams kennen dan meteen ook de Neder

landse manier van doen, de Nederlandse 
gewoonten. En dat is essentieel.”

Denkt u echt dat integratie en actief 
burgerschap voldoende is om de pro
blemen onder allochtonen op te lossen?
Hoor eens, we zitten nu zo langzamer
hand toch echt in de postintegratie-perio- 
de. In een stad als Amsterdam is de helft 
van de schoolgaande kinderen allochtoon. 
Wie moet dan integreren, vraag ik u. Dat 
is een absurde vraag. Daarom ben ik van 
de school van burgerschap. Als iedereen 
zich opsluit in hokjes kom je nergens. De 
Nederlandse cultuur speelt daarbij een 
belangrijke rol. Dan is meteen de vraag 
wat Nederlandse cultuur is. Anton Pieck 
of een kopje koffie met melk? Dat is niet 
wat ik bedoel, ik heb het over iets die- 
pers, over wat de Nederlandse samen
leving bij elkaar hoort, het cement van de 
natie. Niet over op klompen lopen of zo. 
Ik heb het over respect voor elkaar. En 
over literatuur en cultuur. Iedereen moet 
op school dus Annie M.G. Schmidt lezen. 
Boerenkool eten hoort daar niet bij. Dat 
vind ik echt een beetje monumentenzorg. 
Of zoals de Amerikaan zegt, m u seu m a za -  
tion  o f  c u ltu re .”

Wat moet er nu eigenlijk concreet ge
beuren?
“In die oude wijken moeten de mensen 
aan de slag om hun leefomgeving te ver-
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beteren. De wijken moeten veranderen. 
De sociale omgeving mag niet meer de 
enige factor zijn die het gedrag bepaalt. 
Om de mensen daarbij te helpen is op 
verschillende terreinen een taak wegge
legd voor het gezin en de school. En dan 
bedoel ik niet alleen het gezin a la CDA, 
maar natuurlijk ook alle andere samen
levingsvormen.”

Cherribi kijkt starend het restaurant van 
de Tweede Kamer in en zwaait even naar 
zijn collega-kamerlid van D66, Guikje 
Roethof. Hij beweert in een adem door 
dat de kloof tussen de politiek en de bur
ger sinds het aantreden van het Paarse 
kabinet verkleind is.

nog veel meer links en informatie. Ik ben 
van mening van er een grote toekomst is 
weggelegd voor teledemocratie. Mensen 
kunnen de pers overslaan en direct uit
zoeken wat ze willen weten. Als je 
nieuwsgierig bent naar een bepaalde 
kwestie kun je gewoon via het net uit
zoeken welke kamervragen bijvoorbeeld 
gesteld zijn. Ik denk dat politici zo veel 
directer beïnvloed kunnen worden. Ik be
antwoord al mijn email (75674,754- 
©Compuserve.com), dat vind ik niet 
meer dan normaal. De cyberdemocratie 
heeft veel toekomst. Dan krijg je kreten 
als c o n n ec tiv ity  in plaats van c o lle c tiv ity ,  
c y b e rh o o d  in plaats van n e ig h b o rh o o d  en 
C y b e r ia  in plaats van S ib e r ia .”

“Wat dat betreft ben ik hoopvol gestemd. 
Ik denk dat veel mensen nu ook via In
ternet de politiek kunnen bereiken en dat 
is goed. De politiek is nu nog wat te af
hankelijk van de media. Daarom zoek ik 
naar een ander medium: het Internet. Ik 
had als eerste kamerlid een eigen home
page (http://www.euronet.nl/users/cher- 
ribi). Heb je hem al gezien? Mijn weke
lijkse inbreng als kamerlid staat erop en

“Je moet niet achter iedere computer 
een agent willen zetten - Internet 

blijft publiek domein.”

Hoe promoot u het Internet in Den 
Haag?
“Helaas is het zo dat nog niet alle Kamer
leden email hebben en zijn aangesloten. 
In Amerika is dat al lang zo. Maar bin
nenkort word ik de onbetaalde system 
operator van het Politiek Forum Neder
land. We hebben een contract gesloten 
met het Amerikaanse bedrijf CompuServe. 

Begin maart starten we een discus- 
sieplek op het net. Elke week poneert 
een van de kamerleden een stelling 
waar de mensen een week lang op kun
nen reageren. Aan het einde gaat het 
kamerlid dan in op de gemaakte op
merkingen. Zo krijgen we echt goed 
virtueel politiek forum in Nederland. 
Dat is heel belangrijk voor een klein 
land als het onze. Want we hoeven in 
cyberspace niet een klein land te zijn. 
We hebben er ook een duidelijk eco
nomisch belang bij. Er zijn vele duizen
den banen mee gemoeid.”

Denkt u dat Internet nu niet te veel 
gecensureerd wordt?
“Ach, ik heb een tijd geleden meege
daan aan de discussie in de digitale 
stad in Amsterdam. Daar waren racis
tische mensen bezig. De Internetge
bruikers hebben besloten dat dit niet 
tolereerbaar is en zijn met die mensen 
in debat gegaan. Dat bewijst dat digi
tale burgers ook betrokken zijn bij de 
publieke zaak. De vraag is of Internet 
te vergelijken valt met een straat of met 
een uitgeverij. Ik vind dat het een straat 
is, publiek domein. En dan kan je de

stratenmaker er niet voor verantwoor
delijk houden als er fascisten rondlopen. 
Mensen moeten dus vrije toegang hebben 
tot het Internet. Ik ben niet zo’n voor
stander van allerlei kruistochten tegen 
verwerpelijke informatie op het net. Maar 
voor bijvoorbeeld kinderporno maak ik 
een uitzondering. Ik ben tegen alle vor
men van censuur maar kinderporno kan 
echt niet. Ook over revisionisten, die de 
Holocaust ontkennen, moeten natuurlijk 
afspraken worden gemaakt. Het blijft 
echter een moeilijk vraagstuk. Maffia 
praktijken hebben ook plaats op het Inter
net. Je moet blijven oppassen dat je niet 
achter elke computer een agent wil zet
ten.”

U sprak over het uitschakelen van de 
media. Zijn de media zo slecht?
“De media zijn niet slecht, maar wel ge
kleurd. Ook bepalen de media de agenda 
van de politiek in belangrijke mate. Dat is 
niet goed. Internet kan een redelijk alter
natief zijn voor iemand die het naadje van 
de kous wil weten. Burgers moeten op de 
home-page van Frits Bolkestein straks 
gewoon kunnen lezen wat hij nou echt 
over migranten heeft gezegd. Het is 
echter een utopie om te denken dat 
Internet de geschreven pers en de tele
visie overbodig zal maken. Het boek en 
de krant blijven gewoon bestaan. De 
media is afhankelijk van de politie, en de 
politiek is afhankelijk van de media. 
Daarom denkt ik dat de pers het wel zal 
overleven: er is een taak voor de media.”

Tot slot, wat bent u nog van plan in de 
politiek?
“Ik wil graag een goed kamerlid worden. 
Dat wil zeggen dat ik het politieke hand
werk moet leren beheersen, het politieke 
spel - daar gaat het om. Annemarie Jor- 
ritsma heeft gezegd dat het zeker vier j aar 
duurt voordat je een goed kamerlid kan 
worden. Als ik dat eenmaal ben wil ik 
mijn idealen verwezenlijken. Een steentje 
bijdragen aan het wegnemen van het ge
voel van politieke machteloosheid bij 
veel mensen. Jeugdbeleid is daar een 
goed voorbeeld van. 15% van de jonge
ren is volgens onderzoekers ontspoord en 
dat aantal moet dalen. De jeugd is als een 
vuur - en vuur kan mensen verbanden, 
maar ze kunnen zich er ook aan war
men.”
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Respect, het maatschappelijk 
cement
door Jan de Hoop en Christon Kolk

Het heeft lang geduurd, maar tijdens 
de Algemene Beschouwingen lukte het 
CDA-leider Heerma om een typisch 
CDA-onderwerp op de politieke agen
da te plaatsen: een minister van fami
liezaken. Die is volgens hem hard 
nodig, omdat het traditionele gezin in 
onze maatschappij een ondergeschoven 
kindje dreigt te worden. Prompt volg
de een discussie over het gezin en daar
bij behorende normen en waarden. 
Over de begrippen ‘normen en waar
den’ kan al snel verwarring ontstaan, 
en dit zijn dus niet de begrippen waar 
we over moeten spreken als we onze 
samenleving meer ‘acceptabel’ willen 
maken. We zullen dat hieronder 
duidelijk maken.

Elke samenleving is altijd aan verande
ring onderhevig: met de tijd ontwikkelt 
de wetenschap, het denken en dus ook de 
maatschappij. Je kunt stellen dat ook nor
men en waarden continu bloot staan aan 
veranderingen. Het zijn dus dynamische 
begrippen. Als voorbeeld kan genoemd 
worden dat het in de jaren ’30 de ‘norm’ 
was om met een partner te trouwen met 
dezelfde geloofsovertuiging. Deed je dat 
niet, dan was je een sociale pariah. Te
genwoordig wonen katholieken echter 
niet alleen meer in het zuiden van Neder
land, en protestanten niet meer alleen bo
ven de grote rivieren. Door de enorme 
vooruitgang op het gebied van mobiliteit 
en communicatie kwamen beide reli
gieuze overtuigingen veelvuldig met 
elkaar in contact. Subjectieve normen en 
waarden verdwenen langzamerhand, met 
als gevolg dat niet alleen geloofsovertui
ging maar ook herkomst geen barrière 
meer is voor een relatie. De norm is kor
tom veranderd.

respect
Omdat bovenstaand voorbeeld, net zoals 
vele andere, duidelijk maakt dat normen 
en waarden een complex vormen van

dynamische en subjectieve begrippen, is 
het noodzakelijk om een statisch en ob
jectief begrip te introduceren. Wij be
pleiten de introductie van het begrip 
‘respect’ in de discussie over het toene
mend asociaal gedrag in Nederland. Dit 
begrip is ook nog eens zeer goed in de 
liberale traditie onder te brengen. Li
beralen stellen immers dat je respect 
moet hebben voor elk individu, ander
mans eigendom, ieders lichamelijke in
tegriteit, andere culturen. Het voordeel 
van respect is dat het in bijna alle fat
soenlijke politieke, religieuze en eco
nomische ideologieën is onder te bren
gen. Het is een objectief begrip, in tegen
stelling tot normen en waarden: elk indi
vidu houdt er immers andere normen en 
waarden op na.

Het is natuurlijk uitermate belangrijk dat 
kinderen al op zo jong mogelijke leeftijd 
in aanraking komen met het begrip re
spect, de betekenis van dat begrip en het 
gebruik daarvan in de praktijk. Zeker in 
onze veelzijdige samenleving is het van 
duidelijk belang dat we ‘anderen’ met re
spect tegemoet treden. Om dat respect 
over te brengen, kan het institutionele 
aspect in dit stuk niet onderbelicht blij
ven. Zoals al in het 
begin is aangegeven, 
zien veel christen
democratische politi
ci hier een taak weg
gelegd voor het ge
zin. Het CDA bepleit 
dit dan ook in haar 
recente nota N ie u w e  
w e g e n ,  v a s t e  w a a r 
d e n .  Wij zijn het 
weliswaar eens met 
politici die stellen dat 
er een te grote los
bandigheid is in onze 
samenleving, maar 
we zijn het absoluut 
niet eens met de pro
minente rol die in
eens wordt toebe

dacht aan het gezin. Het gezin is nu een
maal een instelling die constant met de 
maatschappij mee verandert, door indi
vidualisering en emancipatie bijvoor
beeld, en het geeft daarom niet voldoende 
garantie dat kinderen ook daadwerkelijk 
respect wordt bij gebracht.

Het bijbrengen van respect dient daarom 
voor een zo groot mogelijk deel plaats te 
vinden in het basisonderwijs en op de 
middelbare school. Laat de onderwijzer 
maar aan de leerlingen vertellen dat het 
niet juist is om kauwgum op straat te spu
gen, en dat je het in de prullenmand moet 
doen. Breng de kinderen bij dat ze re
spect dienen te hebben voor anderen, 
hoezeer ze het in hun latere leven dan 
ook oneens zullen zijn met bepaalde per
sonen. In navolging van het rapport van 
de Teldersstichting T u ssen  p a te r n a lism e  
en  v r i j b l i j v e n d h e id , stellen wij dat li
beralen inderdaad, af en toe hun vingertje 
mogen heffen tegen mensen die zich on
acceptabel gedragen of niets voor een 
ander over hebben. Dat mag niet op basis 
van constant veranderende normen en 
waarden, maar op grond van een voor 
iedereen geldend en constant gelijkblij
vend respect.

Ook een bedelaar verdient respect.
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God en gebod: de kerk van de 
wetenschap
door Yaïr Pinto

Net als vroeger weten we met z’n allen 
precies hoe het zit. De wetenschap 
heeft namelijk alles onderzocht en ont
rafeld: alles wat wij denken en doen 
komt uit onze hersenen, wat je om je 
heen ziet gebeuren is simpel te ver
klaren volgens een paar spelregels. De 
kennis die uit de 
wetenschap opbor
relt wordt be
schouwd als een 
soort goddelijke 
openbaring: wat in 
de kerk van het we
ten wordt geaccep
teerd, is heilig. Als 
de heren geleerden 
morgen zeggen dat 
iedereen vier tenen 
heeft, dan is dat 
waar.

De wetenschap of de 
wetenschappelijke 
methode is ooit ont
wikkeld als een vorm 
van opstand tegen de 
kerk. De heilige autoriteit meende een al
leenrecht op de waarheid te hebben, en 
bepaalde precies hoe de wereld in elkaar 
stak. Als individu had je daar niks over te 
zeggen. Wanneer jij als nietig mensje te
gen het woord van God inging, dan was 
dat blasfemie. Persoonlijke ervaringen 
telden dan ook niet. Al had je tien keer 
gezien dat joden geen staart hadden, als 
de paus zei dat dat wel het geval was, had 
hij toch gelijk. En in die tijd geloofde 
men ook werkelijk dat de kerk niets dan 
waarheden produceerde. Als een enkeling 
toch beweerde dat het heilig gezag er 
naast kon zitten, dan werd hij voor gek 
verklaard.

De wetenschappelijke revolutie hield in 
dat een beroep op autoriteit niet langer 
geldig was. Iets was niet waar omdat de 
kerk het zei: een stelling moest voortaan

worden onderbouwd met argumenten. 
Bovendien gaat de wetenschap uit van 
persoonlijke ervaringen. Wetenschappers 
doen zelf waarnemingen en gaan op 
grond daarvan redeneren, uitgangspunt 
zijn niet langer de dogma’s van een hei
lige kerk, die precies vertelt hoe alles in 
elkaar steekt. Goedgelovigheid en argu
menten van autoriteit maakten kortom

plaats voor kritisch rationalisme en eigen 
waarneming.

de nieuwe kerk
Nu, vierhonderd jaar na dato, is de weten
schap zelf de nieuwe kerk. De professo
ren natuurkunde en biologie zijn de nieu
we hogepriesters in deze religie. Menig 
discussie wordt beslecht door de uit
spraak “ja, maar onderzoek heeft uitge
wezen dat...” Er wordt naar de weten
schap verwezen zoals men vroeger naar 
de bijbel verwees; zelf nadenken is ken
nelijk toch te bedreigend en verwarrend. 
Op onze zoektocht naar het hoe en waar
om willen we vaste bakens, en wat is dan 
makkelijker dan blind te vertrouwen op 
een paar mensen die je vertellen hoe alles 
geregeld is. Vadertje wetenschap houdt 
ons makkelijk aan het lijntje. Zo is het 
nieuwe genesis de oerknal met de evolu

tie theorie. De theorie van de oerknal is 
redelijk stevig gefundeerd, maar de laat
ste tijd zijn er veel aanwijzingen dat ze 
op de helling moet. Met de evolutietheo
rie is het heel wat slechter gesteld: hij is 
nauwelijks wetenschappelijk te noemen. 
Je kunt er geen waarnemingen mee voor
spellen, en je kunt er alles mee verklaren.

dogmatisch mate
rialisme
Dat de wetenschap
pers op meer fron
ten dogmatisch te 
werk gaan, blijkt 
wel uit het kramp
achtig vasthouden 
aan het materialis
me. Het material
isme, het geloof dat 
er niks buiten mate
rie is, leek onder 
druk te komen door 
enkele waarnemin
gen in de biologie. 
Men ontdekte dat 
nergens in ons lich
aam de visuele, au
ditieve, en andere 

zintuiglijke informatie samenkomen. De 
gegevens van je ogen wordt verwerkt in 
de visuele cortex, wat je hoort in een an
der deel van de hersenen, wat je voelt in 
weer een ander deel. Nergens in de her
senen komt alles bijeen, of komt infor
matie van meerdere zintuigen binnen. 
Wanneer jij dus slechts wat materie bent, 
kunnen de visuele en auditieve gegevens 
nooit samenkomen: je kunt nooit zowel 
horen als zien. Deze ontdekking lijkt een 
probleem voor het onwrikbare geloof in 
het materialisme. Of toch niet? De meeste 
neurobiologen accepteren dat je sowieso 
zintuiglijk gehandicapt bent aan vier van 
de vijf zintuigen als een ‘feit’. En daar
mee is de cirkel weer rond. De weten
schappelijke theorieën zijn de nieuwe 
woorden van God, en kritisch rationa
lisme door zelf waar te nemen en zelf te 
redeneren, is ook niet meer nodig, /y-’f
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Het JOVD Circuit
Door Marten Gerssen

Over de nieuwjaarsborrel
Deze keer een feestje met stijl. Geen ja- 
nuaritoespraak in Den Haag, waar Jan 
en alleman maar binnenkomt. Maar een 
nieuwjaarsborrel van een afdeling met 
allure, in een stad met allure: Amster
dam. Het is altijd goed daar te toeven 
waar de macht is.

jaartje ISO-voorzitterschap, ging 
gekleed in de nieuwste mode op 
studentenvakbondgebied. “Het 
bevalt me in Amsterdam zóveel 
beter dan in Rotterdam,” bekende 
ze.

geeft instructie aan de gespan
nen luisterende nieuwe secre
taris, Maartje Nielsen...

5 Christon Kolk, met zijn 
losse handjes... Naar wie 
zwaait hij zo triomfan
telijk? Wil hij de macht?

6 Marjo van der Woerd, de 
voorzitter, slaat de hand voor 
het gezicht, als voor-voor- 
voorganger Pieter Berns 
(vooraan) hem een artikel 
voorleest uit de Schuim
kraag. Amsterdam huilt 
blijkbaar. Let op Jan de 
Hoop, achter. Zie hoe profes
sioneel hij borrelt.
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De macht van de machete
door Egbert Koops

Zou het ooit nog wat worden met Afri
ka? Je zou bijna denken van niet. Het 
continent wordt geteisterd door hon
ger, oorlog, armoede, maar vooral 
door zijn eigen leiders. Telkens weer 
staat er iemand op die met mooie be
loften het volk achter zich krijgt, en 
telkens weer blijkt corruptie en terreur 
onvermijdbaar. Als het Westen vrije 
verkiezingen afdwingt, worden de 
stembusresultaten vervalst. Wie heeft 
er bovendien verkiezingen nodig als hij 
een leger achter zich heeft? Overal in 
Afrika regeert één partij, die van de 
Autocratie, met de hulp van zijn hand
langers geld en geweld. Het doel van 
politiek is voor leiders als Mobutu, 
Achaba en Mugabe niet het dienen van 
het volk, maar het spekken van de ei
gen zakken. Met een mooie term heet 
dat politics o f  the belly, maar je kunt 
het ook diefstal noemen.

koloniale schuld
Voor de zakenman maakt het natuurlijk 
niet veel uit met wie hij zaken doet, maar 
wie uit oogpunten van internationale sta
biliteit of alledaagse medemenselijkheid 
naar Afrika kijkt, moet wel in huilen uit
barsten. Waarom falen de Westerse staten 
toch telkens weer in hun pogingen het 
continent de weg naar democratie te wij
zen? Is het onze schuld, of toch hun ei
gen? Vooral in links-intellectuele kringen 
wijst men al snel met het beschuldigende 
vingertje naar zichzelf: alles komt door 
het kolonialisme, als wij er niet waren, 
dan huppelden de Afrikanen nu vredig en 
gelukkig door de bosjes. Een schrijnend 
contrast hierbij zijn de 118 staatsgrepen 
die ten zuiden van de Sahel hebben plaats 
gevonden na de onafhankelijkheid in de 
jaren vijftig. Ook dat zou onze schuld 
zijn, maar het is niet waar.

De koloniale machten zouden door het 
misbruik van hun kolonieën als afzet
markt en grondstoffenleverancier heb
zucht in de onbedorven Afrikaanse geest 
hebben gebracht. Door stelselmatige on
derdrukking en uitbuiting, door het Afri
kaanse volk dom te houden, werd terreur

en onwetendheid gekweekt. Het Westen 
is, kortom, de schuld van alle malaise, en 
hoeveel ontwikkelingshulp we ook ge
ven, die schuld kunnen we nooit afkopen. 
Al die onwaarheden zijn makkelijk te 
weerleggen. Afrika was geen afzetgebied, 
simpelweg omdat er daar geen koop
krachtige vraag bestond. Een grondstof
fenleverancier was het evenmin, omdat 
Europa tot in de twintigste eeuw vrijwel 
zelfvoorzienend was wat grondstoffen 
betrof: niet de Nigeriaanse olie, maar de 
Engelse steenkool was de motor van de 
economie. Er waren nauwelijks koloniale 
oorlogen, dat zou te veel ten koste gaan 
van de stabiliteit; men kende vrede, en 
een zekere welvaart. Dat kun je nu in ie
der geval niet meer zeggen. En wat die 
onderdrukking betreft: in Frans Afrika, 
tienmaal zo groot als het moederland, 
leefden 3000 Franse kolonisten. Dat komt 
erop neer dat 20 ambtenaren in een ge
bied zo groot als Nederland de plaatse
lijke bevolking zouden uitbuiten. Knappe 
jongens.

het goede voorbeeld
Het Westen heeft het goede voorbeeld 
gegeven. Na de dekolonisatiegolf van de 
jaren vijftig en zestig werd het bestuur 
overgedragen aan een plaatselijke elite 
van hoogopgeleide intellectuelen, de 
mensen die onder het koloniale bestuur 
vaak al hoge posten bekleedden; zij zou
den er wel wat van maken. Het is waar 
dat Afrika het strijdtoneel was van de 
Koude Oorlog, het is ook waar dat de ar
bitraire landsgrenzen uit het koloniale 
tijdperk ethnische problemen kweken. 
Maar is dat genoeg verklaring voor het 
falen van de Westerse democratie in 
Afrika? Zal alles goed komen als wij ons 
nergens mee bemoeien?

Misschien wel; op den duur zou het volk 
zo gaan morren, dat de geldbeluste krijgs
heren wel water in de wijn moeten doen. 
Dat kan alleen nog vierhonderd jaar 
duren, zoals de ontwikkeling van de de- 
mocrtie in West-Europa ook tijd nodig 
had. Het is echter onmogelijk om een 
heel continent af te sluiten van de rest 
van de wereld. Werkloos toezien is ook 
geen optie. Afrikanen weten dondersgoed

hoe democratie in theorie werkt, hun 
praktijkervaring is alleen wat slechter. 
Geen van de leiders is ooit bereid macht 
af te staan aan het volk, alleen een nieu
we potentaat kan de heerser onttronen. 
Verkiezingen zijn een fa§ade om meer 
geld binnen te krijgen, intellectuelen ver
kwanselen hun mooie ideeën voor een 
deel van de buit, zodat van oppositie ook 
geen sprake is. Is er nog hoop op zelf
bestuur voor het moegeslagen Afrikaanse 
volk?

In ieder geval niet op korte termijn. Voor 
een werkelijk democratiseringsproces is 
tijd nodig, veel tijd. Allereerst moet er 
vrede komen, een een beetje stabiliteit in 
de regio: in ruil voor onze consensus-cul- 
tuur biedt Afrika de cultuur van de ma
chete. Hou kun je verwachten dat er 
democratie komt zonder stabiliteit? De 
Duitse toneelschrijver Brecht wist het 
ook al: e r s t  d a s  F r  essen , dan n  d ie  M o ra l. 
Daarna moet er een geheel andere 
machtscultuur ontstaan, waarin macht 
geen persoonlijk bezit is, maar een man
daat van de maatschappij- het volk moet 
uit zijn slavernij opgewekt worden. Daar
voor is een culturele ommezwaai nodig, 
waar de Franse revolutie een plat opstoot
je bij is. En dat kost erg veel tijd. Als we 
daar niet op willen wachten, moet er een 
wonder gebeuren als in Zuid-Afrika, 
waar de autoriteiten vrijwillig hun macht 
uit handen gaven ten behoeve van het 
volk. Dat vereist een groot staatsman. La
ten we hopen dat die snel opduikt, want 
anders heeft Afrika nog een lange weg, 
vol bloed, zweet en tranen te gaan voor 
het zich eindelijk vrij mag noemen. Sal 
alles ooit reg kom? / - f f

Een zonnige toekomst?
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Machteloze Nederlandse 
liberalen

door Gerry van der List

Toen in 1946 de Partij van de Vrijheid, 
de voorloper van de VVD, werd op
gericht, schuwden de grondleggers het 
woord 'liberaal’. De voorzitter van de 
Eerste-Kamerfractie van de PvdV, 
professor A.N. Molenaar, stelde dat het 
liberalisme 'sociale gezindheid’ miste 
en neerkwam op een ethisch onaan
vaardbare 'Ieder voor zich en God 
voor ons allen’-filosofie. Het hoofdbe
stuurslid Dettmeijer stelde zelfs voor 
om er nauwkeurig op toe te zien dat 
het woord liberaal door kranten niet in 
verband met de partij zou worden ge
bruikt. Na de oorlog, schrijft de his
toricus Maas in het eerste deel van Het 
kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), 
zag het er een ogenblik naar uit dat het 
liberalisme als staatkundige groepering 
een roemloos einde zou vinden. 'Het 
liberalisme had afgedaan, was dood, 
had zichzelf overleefd, zo werd gezegd. 
Het werd geassocieerd met een voor
gaande eeuw, met achterhaalde con
cepties, met werkloosheid en verpau
pering èn met hebzuchtige kapitalisten, 
wier vrijheidsdenken slavernij voor 
velen betekend had.’
Blijkbaar is er met de liberalen in de eer
ste helft van deze eeuw iets misgegaan. 
Rond 1900 waren zij immers oppermach
tig. Zij bezaten al jaren een meerderheid 
in het parlement en waren in bestuurlijk 
opzicht, zeker met het ministerie- 
Pierson/Borgesius (1897-1901), uitermate 
produktief. Aan het eind van de negen
tiende eeuw, zo heb ik in de vorige afle
vering van mijn spannende verhalen over 
de geschiedenis van het vaderlandse libe
ralisme laten zien, manifesteerden de li
beralen zich als invloedrijke vernieuwers. 
Hoe valt hun snelle neergang in aanzien 
en macht in de periode tussen de twee 
wereldoorlogen te verklaren?

Zoals in elke gezonde politieke stroming 
kwamen meningsverschillen onder de 
negentiende-eeuwse liberalen veelvuldig

voor. Nieuw rond de eeuwwisseling was 
dat deze verschillen van inzicht ook orga
nisatorisch tot uitdrukking kwamen. Lan
ge tijd had men in liberale kring alleen 
lokaal georiënteerde clubs gekend, die bij 
de verkiezingen een bepaalde kandidaat 
steunden. Toen andere stromingen, zoals 
de antirevolutionaire, zich in partijen be
gonnen te verenigen, vonden de liberalen 
echter dat ze niet konden achterblijven. 
Het ging niet van harte, maar in 1885 
kwam een - zeer los - partijverband tot 
stand, de Liberale Unie.
De vorming van een politiek verbond 
bleek niet bevorderlijk voor de eenheid. 
Door de noodzaak een gezamenlijk stand
punt in te nemen, kwamen spoedig de 
reeds sluimerende meningsverschillen in 
het liberale kamp aan de oppervlakte. Zo 
waren er liberalen die meenden dat de lei
der van de Unie, Tak van Poortvliet, veel 
te ver ging met zijn voorstel het kiesrecht 
aanzienlijk uit te breiden. In 1906 richtten 
deze conservatieve liberalen de Bond van 
Vrije Liberalen op, die in feite alleen 
steun kreeg van welgestelde burgers, 
kooplieden en bankiers.
Aan de andere kant bestond er ook een 
groep liberalen die meende dat de Unie 
juist te voorzichtig te werk ging. In te
genstelling tot de socialisten wilden deze 
radicale liberalen het kapitalisme hand
haven, maar zij vonden wel dat de over
heid een belangrijke taak had bij het be
schermen van de zwakkeren in de samen
leving. In 1901 stichtten deze sociaal-li- 
beralen de Vrijzinnig-Democratische 
Bond (VDB). Deze partij telde eveneens 
vooral gezeten burgers onder haar leden, 
maar wist daarnaast aanhang te verwer
ven onder ambtenaren, zelfstandigen en 
intellectuelen.
Tussen de wereldoorlogen duurde de ver
deeldheid onder de liberalen voort, ook al 
verenigden de Liberale Unie en de Bond 
van Vrije Liberalen zich met nog enige 
splinterpartijen in een partij die aan
vankelijk als de Vrijheidsbond en later 
als de Liberale Staatspartij (LSP) bekend 
zou staan. Deze partij, die electoraal wei

nig successen boekte, legde de nadruk op 
het belang van orde en gezag en van een 
terughoudende opstelling van de over
heid. De vrije-markteconomie was prak
tisch heilig; de opvatting van de Britse 
liberale econoom Keynes dat de overheid 
de economische processen enigszins zou 
kunnen en moeten sturen, en, door haar 
uitgaven te vergroten, economische de
pressies diende tegen te gaan, bleef lang 
taboe; pas aan het einde van de jaren der
tig sprak de nieuwe partijvoorzitter Tel- 
ders zich uit tegen een la isse z -fa ire  poli
tiek.
De VDB had meer vertrouwen in staat- 
soptreden en was bijvoorbeeld ook min
der gekant tegen medezeggenschap van 
werknemers in een onderneming. Echt 
radicaal waren de vrijzinnig-democraten 
met hun voorstellen tot ontwapening van 
Nederland; een klein land als het onze 
had volgens hen geen leger nodig. In de 
jaren dertig schoven de vrijzinnig-demo
craten niettemin op in de richting van de 
LSP, en hun voorman P.J. Oud nam zelfs 
als minister van Financiën plaats in het 
kabinet van de ARP-premier Colijn. In 
deze hoedanigheid voerde hij een streng 
bezuinigingsbeleid.

In 1897 bezetten de liberalen gezamenlijk 
nog 52 van de honderd Kamerzetels, 
veertig later kwamen zij niet verder dan 
tien. Van het centrum van de macht ver
huisden zij naar de rand. Dit terreinver- 
lies heeft zeker te maken met twee ten
densen die liberalen mede hebben gesti
muleerd, namelijk industrialisering en de
mocratisering. Industrialisering bevor
derde het ontstaan van een grote massa 
arbeiders, een sociale groep die de libe
ralen niet aan zich konden binden. De
mocratisering, het uitbreiden van het 
kiesrecht, gaf deze sociale groep het wa
pen in handen om de liberalen van hun 
troon te stoten. Bovendien slaagden de 
liberalen er ook niet in om hun aanhang 
in de sociale groepen waar zij traditioneel 
mee verbonden waren, vast te houden. De 
geleden verliezen waren te zwaar om en-
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kei uit de toevloed van nieuwe kiezers te 
verklaren.
Het is eigenaardig te zien hoe zwak het 
liberalisme werd op een moment dat een 
hoogtepunt had moeten zijn. In Neder
land was de liberale democratie in 1917 
geperfectioneerd, in grote delen van de 
rest van Europa werd ze, voor zover al 
niet aanwezig, na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog gevestigd. De liberale de
mocratie leek dus in opmars, maar ner
gens werd de liberalen een triomftocht 
gegund. Wat hen uiteindelijk nekten, wa
ren hun imago en de tijdgeest.
Het tijdperk tussen de wereldoorlogen 
stond niet in het teken van de individuele 
vrijheid, maar in het teken van de macht 
van het getal. Het was in de mode om 
groepen of de massa centraal te stellen en 
hun collectieve verlangens (of de aan hen 
toegeschreven verlangens) te laten pre
valeren, ook al ging dit ten koste van het 
individu. In verscheidene Europese lan
den ging de liberale democratie na haar 
invoering ten onder. In Nederland was de 
situatie minder ernstig, al werden de fun
damentele beginselen van de liberale de
mocratie (zoals de controlerende be
voegdheden van het parlement en het

individueel kiesrecht) ook hier onder 
vuur genomen, en niet uitsluitend door 
extremistische groepjes. Menigmaal wer
den voorstellen gedaan een kabinet te 
vormen van sterke mannen die zich van 
een parlementair 'praatcollege’ weinig 
zouden hoeven aantrekken. Ook het idee 
de Eerste Kamer samen te stellen op cor
poratieve grondslag (met vertegenwoor
digers van allerlei belangengroeperingen) 
was in vrij brede kring populair. 
Individualisme werd voor de Tweede 
Wereldoorlog bovendien afgeschilderd 
als hardvochtig en niet van de tijd. So
cialisten en confessionelen stelden de 
belangen van de groepen die zij vertegen
woordigden, op de voorgrond en deden 
een beroep op de staat om die belangen 
veilig te stellen. De vele sociale maat
regelen die de negentiende-eeuwse libe
ralen hadden genomen, hadden laten zien 
dat het liberalisme zeker geen filosofie 
zonder sociale gezindheid was, maar van 
hun, door socialistische en christelijke 
propagandisten gecreëerde, imago van 
gewetenloze kapitalisten kwamen de 
twinstigste-eeuwse liberalen niet af. Het 
beeld bleek weer eens sterker dan de

werkelijkheid.

Ik vat samen. Binnen liberale kring be
stond in het interbellum onenigheid, in 
het bijzonder over de mate van staatsin
terventie, maar van een strijd op leven en 
dood was geen sprake. Voorts beschikten 
de liberalen weliswaar niet over pasklare 
antwoorden op de vragen des tijds, maar 
konden zij zich wel baseren op een vrij 
pragmatische politieke filosofie die nu 
nog altijd modern aandoet. Lastiger was 
dat de liberalen in de slag met socialisten 
en confessionelen om de gunst van de 
kiezer geen grote organisatoren bleken en 
er niet in slaagden een echte 'zuil’ te vor
men met velerlei organisaties als vanzelf
sprekende achterban. Het grootste prob
leem was evenwel dat de maatschappij
beschouwing en het imago van de libe
ralen niet aansloten bij de mentaliteitsver
andering in de eerste helft van deze eeuw. 
De Nederlandse liberalen streden tegen 
de tijdgeest en dolven het onderspit.

G e r r y  va n  d e r  L is t  is  w e te n s c h a p p e l i jk  
m e d e w e r k e r  v a n  d e  P r o f .M r .  B .M .  
T e ld erss tich tin g

Een generalistische denktank
door Marien Gerssen

Commissies zijn geen schimmige club
jes in Den Haag. Het zijn groepen van 
actieve mensen die het land in willen 
met hun ideeën. Maar laat ze dan eerst 
maar eens vertellen wat ze doen. Deze 
keer aflevering 1 van de commissies: 
het Politiek Secretariaat. Een interview 
met PS-voorzitter Ciska Scheidel over 
reorganisaties, discussies, visies en het 
landelijk-voorzitterschap.

Ze komt iets te laat in Utrecht binnen, 
druk als altijd. Haar werk liep een beetje 
uit, maar ze belt keurig dat ze iets later is.

Ciska, wat is het PS nu eigenlijk? Een 
soort supercommissie?
Nee, je moet het je voorstellen als een 
generalistische denktank. De discussie is

niet direct aan concrete onderwerpen ver
bonden. Het niveau ligt iets hoger. We 
zoeken naar integrale visies, zodat we 
politieke standpunten voor de lange ter
mijn kunnen bepalen. We werken nu bij
voorbeeld aan het concept Politiek  
Kernpunten Programma (PKP) voor 
1998.

Heeft de JOVD dan nog nieuwe stok
paardjes? We draaien al 20 jaar op 
Paars, staatkundige vernieuwing en 
drugsbeleid.
Met drugsbeleid hebben we nog aardig 
gescoord vorige maand. Maar in de visies 
die je in de discussie ziet kun je wel grote 
lijnen zien. Uit die lijnen zouden stok
paardjes kunnen komen. We kunnen niet 
te ver vooruitkijken. Dat zou koffiedik 
kijken zijn.

Doen jullie dat alleen?
Nee, juist niet. We werken steeds samen 
met commissies. We kiezen een onder
werp, bijvoorbeeld mobiliteit. Dan nodi
gen we mensen van de com m issie 
Milieu/Verkeer en Vervoer uit om daar 
met ons over te discussiëren. In het PS 
zitten mensen met veel a lg e m e n e  kennis. 
Daarom praten we met de commissie, 
omdat daar mensen met veel meer s p e 
c ia l is t is c h e  kennis zitten. Ze kunnen de 
output dan ook in hun eigen commissie 
gebruiken. En samen proberen we dan tot 
een discussiestuk te komen.

En hoe reageren de commissies 
daarop?
Verschillend. Je moet niet vergeten dat 
we in het PS al twee reorganisaties achter 
de rug hebben. En deze structuur draait 
pas sinds oktober. In het begin was het
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Gekozen premier 
maakt politiek niet 
leuker

onduidelijk wat commissies en PS eigen
lijk van elkaar konden verwachten. Maar 
dat hebben we in een brief uitgelegd. 
Sindsdien is de samenwerking positief. Je 
merkt namelijk dat onze gasten van de 
commissies echt deelnemen in de discus
sie als gelijkwaardige leden.

Over leden gesproken... Wat voor men
sen zitten er in het PS?
Mensen die vooral met politiek bezig 
zijn. Bijvoorbeeld mensen die al veel be
stuurlijke en organisatorische dingen heb
ben gedaan en nu echt aan politiek willen 
doen. De meesten draaien al een paar jaar 
mee in de commissies. Maar vooral: men
sen met heel verschillende meningen.

Doe jullie nog meer dan praten met 
commissies?
Jazeker. We hebben twee visiedagen ge
organiseerd. De eerste was heel globaal 
over liberalisme: de verhouding tussen 
burgers, staten en de wereld. De tweede 
was concreter. Die ging over buitenlands 
beleid en ontwikkelingssamenwerking. 
We hebben veel aan die input gehad. We 
hadden genoeg stof voor 3 vergaderingen 
over ontwikkelingssamenwerking en 4 
over de verhouding tussen staten. En we 
willen onze stukken ook presenteren op 
congressen en in de afdelingen. Want als 
je het land ingaat, dan hoor je heel andere 
meningen. Dat heb ik zelf erg gemerkt 
met de nota Criminaliteit.

En dan... Je staat kandidaat voor lan
delijk voorzitter. Hoe moet het nu ver
der met het PS?
Het PS heeft een duidelijker rol in de 
JOVD gekregen. En die moet verder wor
den uitgebouwd. Het moet een algemeen 
orgaan blijven, en ze moeten blijven sa
menwerken met commissies. Door die 
thematische aanpak kan het PS nog jaren
lang nuttig zijn.

En blijft straks je hart bij de politiek 
liggen, als je de hamer hebt?
Absoluut. De nadruk blijft zeker op poli
tiek liggen. Af en toe lijkt de organisatie 
wel belangrijker dan de politiek, maar zo 
hoort het natuurlijk niet. We zijn vrij 
goed op weg. We hebben de pers mee. 
Maar interne discussie is ook belangrijk. 
Mensen worden toch lid omdat ze hun 
mening willen vormen.

door Liselotte Verwaayen

In Driemaster zeven schreef Olaf Pen- 
ne dat een gekozen premier de aange
wezen oplossing zou zijn voor het ont
breken van het politieke spel in Den 
Haag. Ik ben het met hem eens, wan
neer hij zegt dat de kiezer na de ver
kiezingen weinig invloed heeft op de 
vorming van een coalitie. Ik denk al
leen dat zijn oplossing, het kiezen van 
een premier, geen uitkomst biedt.

In de huidige situatie levert de partij die 
de meeste stemmen behaalt een minister
president. Voordat de verkiezingen 
plaatsvinden wordt er een campagne ge
voerd, waarin elke politieke partij iemand 
naar voren schuift als een kandidaat voor 
het premierschap. Kijk maar naar de vo
rige verkiezingen, waar de PvdA duide
lijk Kok als minister-president aanwees, 
zoals ook D66 met Van Mierlo en de 
VVD met Bolkestein dat deden. Dankzij 
de media wordt er voortdurend aan die 
mensen gevraagd wat hun mening is over 
allerlei onderwerpen, en welke coalitie zij 
graag zouden zien regeren. De kiezers 
weten dus wel degelijk wat de vorm van 
de regering wordt wanneer zij op een be
paalde partij stemmen. Het is natuurlijk 
nooit helemaal zeker, maar een gekozen 
premier kan evenmin die zekerheid ge
ven. Kon hij dat wel, dan zou ik het geen 
prettig idee vinden dat één man al die 
macht in handen heeft. Een premier kie
zen is naar mijn mening dus overbodig. 
Bovendien zijn de politieke partijen goed 
op de hoogte van de wensen van de kiez
ers, kijk maar naar onze huidige coalitie. 
Het was na de stemming duidelijk dat 
men niet nogmaals een regering wilde 
waar zowel PvdA als CDA in zaten.

leuke debatten
Wat Penne ook belangrijk vindt, is dat 
het kabinet dualistischer wordt, “zodat 
politiek weer leuk wordt”. Ik vraag mij af 
wat er zo leuk is aan een coalitie waar 
men het voortdurend met elkaar oneens 
is, waar belangrijke besluiten niet geno
men worden omdat men niet samen kan 
werken. Een verbond van verschillende 
partijen is juist bedoeld om door coöpe
ratie goed te regeren. Elke partij zal iets 
in moeten leveren om tot besluiten te ko
men; men kan elkaar niet voortdurend in 
de haren zitten. Natuurlijk kan men het 
niet altijd met elkaar eens zijn, dat is zelfs 
onmogelijk, maar dat wordt ook niet ge
vraagd. Bovendien is de oppositie er om 
een debat ‘leuk’ te maken, hoewel het 
waar is, dat het aan oppositie nu wat ont
breekt. Ten slotte nog een praktisch be
zwaar. Wat gebeurt er wanneer een kan- 
didaat-premier een coalitie voorstaat die 
niet een meerderheid haalt in de ver
kiezingen, terwijl hijzelf zo populair is 
dat hij wel gekozen wordt? Wie doet dan 
water in de wijn?

Ik kan niet anders concluderen, dan dat 
de kiezer over voldoende informatie be
schikt om te weten wat hij moet stemmen 
voor een bepaalde coalitie. Ook de rege
ringspartijen zelf zijn voldoende kritisch, 
maar gelukkig niet zo kritisch dat er 
voortdurend kabinetscrises zijn. Elke 
grond ontbreekt dus voor het instellen 
van een gekozen premier. De politiek zou 
er niet leuker op worden. i
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In Memoriam Mitterand
door Jac. A.M .A. Sluysmans

Met zeker evenveel grandeur als in de 
dagen van het Ancien Régime heeft 
Frankrijk deze dagen een koning ten 
grave gedragen. Zelfs onze vorstin was 
afgereisd om de herdenkingsplechtig
heid bij te wonen voor de man die met 
zijn dubbele regeringsperiode langer 
de scepter zwaaide over de Franse 
staat dan menig gekroond hoofd voor 
hem.

Frawjois Mitterand was ongetwijfeld een 
van de meest spraakmakende poltici van 
het naoorlogse Frankrijk. Alleen al tij
dens de Vierde republiek (1946-1958) 
had hij zitting in niet minder dan elf kabi
netten. Steeds de gezworen vijand van de 
grote generaal, De Gaulle, verzet hij zich 
al in 1958 als een van de weinigen tegen 
de grondwet van de zeer presidentieel, ja 
zelfs autocratisch, geörienteerde Vijfde 
Republiek. Bij de presidentsverkiezingen 
van 1965 weet hij met een stembusuitslag 
van 45 procent le  p lu s  i l lu s tre  d e s  f r a n 
ca is nog danig in de verlegenheid te bren
gen.

finest hour
Op het beroemd geworden Congres van 
Epinay in 1971 beleeft Frantjois Mitte
rand een van zijn mooiste momenten. Het 
is immers het congres waarop de ver
splinterde socialisten besluiten zich onder 
zijn leiding te verenigen; het congres 
waarop de oude socialistische SFIO op
gaat in de nieuwe Parti Socialiste; en het 
congres dat de aanzet geeft tot een linkse 
revival ten koste van de in Frankrijk tra
ditioneel zeer sterke communisten. Bij de 
daarop volgende verkiezingen is het wel
iswaar Valéry Giscard d'Estaing die via 
een samenwerking tussen UDF en RPR 
met een nipte score van 50,4 procent nog 
net het hoogste ambt ten deel valt. Vanaf 
1981 betrekken de mannen van de rode 
roos echter onder tromgeroffel het Elysée 
om het voorlopig niet meer af te staan. 
Wellicht tekenend voor Mitterands poli
tiek aanpassingsvermogen is, dat dezelfde 
man die ooit de Vijfde republiek smalend 
betitelde als een permanente staatsgreep 
voor een autoritaire generaal, in 1993 het 
record verbrak als langst zittende presi
dent van diezelfde republiek. Ook het 
imago van Mitterand veranderde in de 
loop van die veertien lange jaren. Van de

strijdlustige voorman der werkende klas
se, opererend onder de couperiaanse leu
ze ‘de stille kracht’, werd hij, met name 
tijdens de twee periodes van co h a b ita tio n  
(waarin de regering een andere politieke 
kleur had dan m o n s ieu r  le  p ré s id e n t) , tot 
een soort van onpartijdige scheidsrechter, 
een oude oom met een minzame glim
lach.

visionair staatsman
Dat Mitterand diepe sporen heeft nagela
ten in de Franse samenleving is boven 
elke twijfel verheven; zijn verdiensten 
lopen uiteen van de afschaffing van de 
doodsstraf tot de golf van nationalisaties, 
vlak na zijn aantreden in 1981. Ook op 
het gebied van de buitenlandse betrekkin
gen, onder de Franse grondwet het exclu
sieve terrein van de president, is die ver- 
anderingsdrift van Mitterand duidelijk 
geweest. Hij was de laatste jaren niet 
meer dan een schim, een zwakke afspie
geling van de visionaire staatsman die 
ooit te Cancun zijn legendarisch rede 
hield voor het verzamelde Mexicaanse 
gepeupel: “Ik groet de vernederden, de 
verdrevenen, de ballingen in hun eigen 
land die willen leven, leven in vrijheid. Ik 

groet de mannen en vrouwen 
die men onderdrukt, die men 
vervolgt of martelt en die 
willen leven, leven in vrij
heid. Ik groet de gevangenen, 
degenen die verdwenen zijn 
of vermoord en die willen 
leven, leven in vrijheid. Ik 
groet de mishandelde pries
ters, de opgesloten vak- 
bondslieden, de werklozen 
die hun bloed verkopen om 
te overleven, de Indianen die 
in hun eigen wouden worden 
opgejaagd, de arbeiders zon
der rechten, de boeren zonder 
land, de verzetsstrijders zon
der wapens, die willen leven, 
leven in vrijheid. Tot hen al
len zegt Frankrijk: houdt 
moed, de vrijheid zal over
winnen!”

Een groot staatsman is van 
ons heengegaan...
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Over een verenigd Europa
door Ciska Scheidel

1996 is het jaar van de Intergouverne
mentele Conferentie, waarop het Ver
drag van Maastrich wordt herzien. Dat 
hopen er althans velen- er zitten im
mers nogal wat haken en ogen aan het 
Verdrag. Hoewel we niet al te veel mo
gen verwachten van de Conferentie, is 
het toch zaak ons verlanglijstje op te 
stellen Bij deze.

Sinds de onderteking van het Verdrag 
van Maastricht in februari 1992 hebben 
er immers ontwikkelingen plaastgevon- 
den die vragen om nieuwe oplossingen. 
Niet alleen hebben we zicht gekregen op 
het proces in de Midden- en Oosteurope- 
se landen (de MOE-landen), ook is erva
ring opgedaan met de twee nieuwe inter
gouvernementele pijlers: die van het Ge
meenschappelijk en Buitenlandsveilig- 
heidsbeleid (GBVB-pijler) en die van Ju
stitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-pij- 
ler). De ervaring met deze pijlers stemt 
niet tot tevredenheid, als je bijvoorbeeld 
kijkt naar de problemen met het gemeen
schappelijk optreden ten aanzien van het 
voormalige Joegoslavië of naar het drugs- 
en immigratiebeleid. Twee reacties zijn 
denkbaar: een negatieve (‘Europese sa
menwerking dient alleen plaats te hebben 
op economisch terrein’) of een positieve 
(‘laten we gezamenlijk de pijlers meer 
inhoud geven’).

een positieve houding
De laatste, positieve, houding zou ik 
graag willen aannemen samen met het 
streven naar uitbreiding van de EU. In de 
JOVD geldt het officiële standpunt ‘eerst 
verdiepen en daarna pas verbreden’. In de 
huidige context kunnen we dat echter niet 
meer. De MOE-landen zullen zo snel mo
gelijk toe moeten treden tot de EU om 
verzekerd te zijn van stabiliteit in die re
gio’s. Niet alleen heeft de EU deze ver
wachting bij de MOE-landen gewekt, 
maar nog veel belangrijker is dat zij met 
het uitzicht op toetreding gestimuleerd 
worden te werken aan een democratische 
rechtsstaat en een markteconomie. Deze

factoren zullen in de toekomst bijdragen 
aan de politieke en sociale stabiliteit van 
Europa. Om tot verbreding over te kun
nen gaan, moet men echter eerst het be
leid ten aanzien van de landbouw en de 
structuurfondsen bijstellen. Wanneer de
ze hervormingen geen doorgang vinden 
voor de MOE-landen toetreden, dan zal 
de verbreding onbetaalbaar worden.

meerdere snelheden
Als je bovenstaande voorstellen bekijkt, 
kan je alleen concluderen dat we naar een 
Europa moeten toe moeten met meerdere 
snelheden, om de meerwaarde die we aan 
de samenwerking ontlenen -en dat is toch 
ons hoger gelegen doel- te behalen. In 
verband met de bestuurlijke vormgeving 
van de EU en de benodigde mate van dui
delijkheid en transparantie, mag echter 
slechts sprake zijn van twee snelheden. 
Er zullen slechts twee groepen mogen 
ontstaan die op alle terreinen hetzelfde 
niveau volgen. De huidige uitzonderin
gen, zoals de sociale paragraaf, de EMU 
en Schengen, dienen verleden tijd te wor
den, anders krijg je via de achterdeur toch 
nog een Europa a la carte. Dat verschil
lende landen, zoals Groot-Brittannië en 
Italië dat niet aan kunnen is jammer, 
maar het enige alternatief is een terugkeer 
naar een vrijhandelszone of douane-unie. 
Als de uitzonderingsposities voor die lan
den werkelijk van levensbelang zijn, 
moeten ze maar niet in de kopgroep gaan 
zitten.

verdieping
Hoe zit het nu met de verdieping, moeten 
we hier verder in gaan? Ja, want niet al
leen geldt ook hier weer de meerwaarde, 
maar ook om te behoudeen wat is bereikt, 
is verdere communautaire integratie 
noodzakelijk. Een voorbeeld van dit laat
ste is het vrije verkeer van goederen, ka
pitaal, diensten en personen. Bepaalde af
spraken zijn opgenomen in de eerste 
communautaire pijler. Het beleid ten aan
zien van het verlenen van visa en douane
samenwerking behoort echter tot de JBZ- 
pijler. Communautaire en intergouver- 
mentele besluitvorming staan hier recht

tegenover elkaar, een onwerkbare situa
tie.
In verband met de problemen in de JBZ- 
pijler (o.a. asielbeleid, immigratie, be
strijding drugsverslaving, internationale 
fraude en grensoverschrijdende crimi
naliteit) dient langzaam aan gewerkt te 
worden aan communautaire samenwer
king. Net zoals bij economische samen
werking en milieubeleid geldt hier im
mers, dat alleen diepgaande, grensover
schrijdende samenwerking problemen 
kan oplossen en een meerwaarde kan 
kweken. We leven niet meer op een ei
land, laten we daar dan ook niet naar han
delen. Hetzelfde proces zal voor de huidi
ge GBVB-pijler moeten gelden. Bij beide 
pijlers zal ook het subsidariteitsbeginsel 
van toepassing moeten zijn. Dit beginsel 
geeft aan dat aangelegenheden afgehan
deld moeten worden op het niveau dat 
daartoe het beste in staat is, zo dicht mo
gelijk bij de burgers.

democratische procedures
In de lijn van bovenstaande standpunten 
moeten de besluitvormingsprocedures 
aangepast worden, zodat we een werke
lijk democratische besluitvorming krij
gen. Kortgezegd komt dat op het volgen
de neer: twee besluitvormingsprocedures 
voor het Europese Parlement, bij de com
munautaire wetgeving: medebeslissing en 
in aanloop tot communautaire wetgeving: 
samenwerking. De Europese Commissie 
zal in de toekomst op basis van kwaliteit 
en niet op basis van vertegenwoordiging 
van een lidstaat gekozen moeten worden. 
Ook moeten individuele leden naar huis 
gestuurd kunnen worden door het Euro
pese Parlement. Concluderend kunnen we 
stellen dat verbreding nodig is voor de 
stabiliteit en de veiligheid in Europa en 
dat verdieping noodzakelijk is voor het 
oplossen van grensoverschrijdende pro
blemen. Alleen via een Europa met twee 
snelheden zal dit bereikt kunnen worden.

Voor verder uitwerking van boven
staande standpunten leze men het stuk 
'Verbreding en Verdieping van Europa', 
congresbundel maart 1996.
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We'll al go down together...
door M ichiel Visser

Wat is het doel van Europa eigenlijk? 
Een centrale vraag die helaas weinig 
gesteld wordt. De meeste deelnemers 
aan de nu opvlammende discussie over 
het meest essentiële debat van onze tijd 
hebben het slechts over details. En dat 
terwijl Europa toch een fundamenteel 
verkeerde weg heeft ingeslagen.

De voordelen van Europese interstatelijke 
samenwerking lijken mij de volgende: in 
de eerste plaats het bevorderen van de 
economieën van alle Europese landen; 
ten tweede het bevorderen van democra
tie en een liberale samenleving; ten derde 
het bestrijden van problemen bigger than 
life, zoals vervuiling en criminaliteit; ten 
vierde het bevorderen van politieke sta
biliteit en het brengen van veiligheid naar 
alle delen van ons continent.

duivelse praktijken
Helpt het gedwongen ineenvoegen van de 
diverse economische systemen van Eu
ropa bij het bereiken van deze doelen? Is 
het zinvol de burgers van de EU zwaar te 
belasten om de boeren van de rijke lan
den te steunen, terwijl de boeren van het 
arme Centraal-Europa hun producten niet 
mogen slijten op onze markten? Is het 
nuttig om een geldverslindende bureau
cratie in Brussel op te bouwen, die zich 
op allerlei terrein gaat bemoeien met de 
interne zaken van de lidstaten van de EU? 
Is het handig om een federale structuur na 
te streven met 15 landen, waardoor nie
mand het ergens over eens is, en waar
door het sluiten van compromissen zo ver 
wordt doorgevoerd dat niet eens duidelijk 
is in welke stad het parlement van de zo
genaamde Unie staat? Is het zinvol om 
tienduizend tolken in dienst te hebben om 
de Babylonsiche spraakverwarring die 
EU heet erger te maken? Is het wenselijk 
dat een congsi van Zuid-Europese landen 
gezonde milieuwetgeving blokkeert?

Neen, duizendmaal neen. De Europese 
Unie is op dit moment niets meer dan een 
pretentieuze en protectionistische boeren

club; de tariefmuren die Europa opwerpt 
zijn de Chinese Muur van tegenwoordig. 
Met vrijhandel heeft dit alles uiteraard 
niets te maken. In onze arrogantie wijzen 
wij de landen van Midden- en Oost-Eu- 
ropa hooghartig en paternalistisch terecht 
wanneer ze maar even de touwtjes van 
het kapitalisme laten vieren. In een gene
reuze bui willen we het nog wel eens 
hebben over subsidies. Het enige nuttige 
dat we kunnen doen, laten we evenwel 
na: de belemmeringen van de handel, met 
name in de landbouw, heffen we niet op.

ellendige EMU
De EMU ondertussen wordt de flater van 
de eeuw. Alle economen lijken het er 
langzamerhand over eens dat het concept 
onzin is. Wat is ook het nut van een 
muntunie met, misschien, een zestal lan
den: Duitsland, Luxemburg, misschien 
Nederland, Ierland, Frankrijk, heel mis
schien België- dan heb je het wel weer 
gehad. De economische verschillen tus
sen de landen blijven aanzienlijk; het 
enige voordeel is dat het wat onzekerhe
den bij internationaal denkende hande
laren wegneemt. Niets meer en niets min
der. De nadelen zijn echter talrijk. Een 
aantal landen dat is veroordeeld tot een 
verblijf in de wachtkamer, landen die het 
toch al niet makkelijk hebben, zoals Ita
lië, Spanje, Griekenland, Portugal, zullen 
worden afgestraft door de financiële 
markten en zullen vervolgens te kampen 
krijgen met inflatie, dalende investerin
gen, een dalend handelsvolume en dus 
een toenemende staatsschuld. De EMU is 
een ramp voor de Olijfbelt. Maar goed, ik 
verwacht niet dat de EMU er ooit zal 
komen. Het protest begint ook in 
Duitsland te groeien en op dit moment is 
Luxemburg het enige land dat zich kwali
ficeert voor de strenge normen uit het 
Verdrag van Maastricht. De EMU wordt 
uitgesteld en zal vervolgens in een Brus
selse bureaulade verdwijnen. En dat is 
maar goed ook.

het alternatief
Dan naar de dodelijke vraag van alle eu- 
rofielen op een verhaal als dit: wat is ei

genlijk je alternatief? En zo keren wij te
rug naar de oorspronkelijke vier doelen 
van Europese samenwerking. Europa 
moet staan voor een vrije markt. Dat wil 
zeggen dat het mededingsbeleid een uit
stekend iets is, net als het standaardiseren 
van maten en gewichten. Maar waarom 
moet dat worden beperkt tot 15 landen? 
Misschien dat deze indeling in de Koude 
Oorlog, de tijd waarin de idee achter een 
verenigd Europa tenslotte geboren werd, 
nuttig was. Toen betekende vereniging 
van Europa nog: samenwerking tegen het 
met harde hand verenigd Oost-Europa. 
Nu is deze uitsluiting niet alleen absurd 
en belachelijk, maar ook asociaal en ge
vaarlijk. Het communistische spook 
waart al weer voorzichtig rond in de 
hoofdsteden van het oosten, en ook de 
fascisten steken de kop op. Het is aan ons 
om de nieuwe democratieën die Honga
rije, Polen, Tsjechië, Slovenië heten wel
kom op te nemen in de Europese familie. 
Het is een taak voor Europa om het geza
menlijk landbouwbeleid- een diep alibe- 
raal en verwerpelijk iets morgen nog af te 
schaffen: het is een taak van Europa om 
vrijhandel te bevorderen door het sluiten 
van verdragen met de landen van het 
Midden-Oosten, met de landen van 
Noord-Afrika, met de NAFTA in Noord- 
Amerika. Het is de taak van Europa, kort
om, om het recept van economische wel
vaart en de daarmee gepaarde gaande li
beralisering en democratisering te ver
spreiden.

concreet
Wat de concrete consequenties zijn van 
deze lijn kan ik in deze ruimte helaas niet 
kwijt. Ze zullen echter uitgewerkt worden 
in een serie stellingen die in de vereni
ging aangeboden worden op het komende 
maartcongres. Dit opdat de JOVD een 
duidelijke keus maakt voor een origineel 
en liberaal Europa, en niet besluit tot het 
aanpassen van het bestaande beleid. Een 
beleid dat is gebrouwen door sociaal- en 
christen-democraten en dat daar helaas de 
sporen van met zich mee draagt,
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Het wel en wee van kleine 
afdelingen
door Freek Staps

Klein is fijn. Maar niet altijd. Neem 
bijvoorbeeld de talloze kleine afdelin
gen die onze vereniging rijk is. Vele ze
kerheden die de grote afdelingen wel 
hebben, zoals een zichzelf regelmatig 
aanvullend ledenbestand, en een op
komst die groot genoeg is om verschil
lende activiteiten te organiseren, ont
breken daar. Vaak komen er ook nog 
legio andere problemen bij. In dit ar
tikel wordt ingegaan op de eigenschap
pen en problemen van de kleine afde
lingen en ook op de vraag wie die pro
blemen op moeten lossen.

Aan het begin van een willekeurige greep 
uit de districten doet Maarten de Jong, 
districtsvoorzitter Noord, zijn zegje: “in 
het district Noord is de situatie stabiel te 
noemen, wat niet direct positief is. De 
grote afdelingen zoals Leeuwarden en 
Groningen draaien goed, met name om
dat daar sprake is van een onevenredig 
groot aantal studerende jongeren. Daar 
staat tegenover dat afdelingen als Mep- 
pel, Assen, Noord-Groningen en De

Compagnie veelal slapend zijn. Deze af
delingen hebben nog wel betalende leden, 
maar echte actievelingen zijn er te weinig 
om de afdeling draaiend te houden.” Een 
oplossing is de zogenaamde Dokkum- 
constructie. Deze vroeger slecht lopende 
afdeling is opgegaan in de afdeling 
Leeuwarden, en dat werkt prima. De Jong 
is hier echter geen groot voorstander van: 
“een noodgreep als deze moetje eigenlijk 
zien te vermijden. Dit kan alleen als zo
iets ook geografisch mogelijk is. De af
stand naar de ‘nieuwe’ afdeling mag niet 
onoverbrugbaar worden.” Andere moge
lijkheden zijn niet zo snel te verzinnen. 
Het probleem is ook grotendeels te wijten 
aan de wispelturigheid van het scholie- 
rende lid. Dan weer zet hij zich in, dan 
weer heeft hij schoolonderzoeken; en als 
het examen achter de rug is, hoef je als 
district al helemaal geen hoop meer te 
koesteren het lid vast te houden: de stu
diestad met haar vereniging lonkt.

house-parties
Daarom moeten oplossingen gezocht 
worden in ledenwerven. District Noord 
heeft alleen wel zijn oude ideeën over 

ledenwerven opge
geven. Scholenbe- 
zoeken en fora wer
ken niet meer. In het 
binnenkort te ver
schijnen beleidsplan 
p r o m o t i e  e n  l e d e n 
w e rv in g  maakt Noord 
dan ook melding van 
alternatieve wijzen 
van ledenwerving. 
“Waarbij we echter 
niet meteen moeten 
denken aan house- 
parties”, zo bena
drukt Maarten de 
Jong. Het is duide
lijk: Noord gelooft in 
een goede ondersteu
nende band tussen 
het district en zijn af

delingen, maar twijfelt tegelijkertijd ook 
aan de houding van andere districten.
“Ik weet niet waar De Jong het over 
heeft”, zegt Jeroen de Veth, vice-voorzit- 
ter van het district Brabant. “Met alle 
bescheidenheid: wij zijn het best lopende 
district van de JOVD, met veel actieve 
leden en een hoop gezelligheid. Dat is 
belangrijk bij ons.” De Brabantse afdelin
gen Eindhoven, Breda en Hart van Bra
bant draaien goed, wat ook hier weer te 
danken is aan de aanwezigheid van hoge
scholen, en een enkele universiteit. Een 
enkele uitzondering daargelaten: afdeling 
West-Brabant is een typische scholieren
afdeling met slechts een kleine harde 
kern. De Veth vertelt dat de algemene 
formule niet aansloeg in West-Brabant en 
dat men tegenwoordig aan scholen, bra- 
deriën en fora voorbij gaat. “Vrienden bij 
je eigen afdeling betrekken en tijdens het 
uitgaan met anderen praten, dat werkt.”

functioneringsgesprekken en onge
vraagde adviezen
Van Jeroen de Veth ook niets dan goeds 
over de band tussen het districts- en het 
afdelingsbestuur: “we hebben op regel
matige basis functioneringsgesprekken 
met de afdelingsbestuurders. Alleen om
dat zij dat woord niet konden waarderen 
hebben we het A-D-overleg (afdeling- 
district-overleg) genoemd.” District Bra
bant grijpt niet daadwerkelijk zelf in, 
maar staat zijn afdelingen met advies bij. 
“Ja, met ongevraagde adviezen! Maar 
wat heb ik daar nou aan als ik een nieuwe 
hoofdredacteur voor mijn afdelingsblad 
zoek? Ik begrijp zelf ook wel dat ik dan 
een probleem heb, maar in plaats van 
hulp van het district om de situatie te ver
beteren, wordt er alleen maar geanaly
seerd. Wat moet ik daar nou mee?”, aldus 
Anouk van Eekelen, afdelingsvoorzitter 
West-Brabant. Zij constateert dat het 
moeilijk is een afdeling te activeren als 
alle actievelingen oud-bestuursleden zijn. 
Bovendien wijst zij op het inmiddels be
kende probleem van de scholier als moeiIs er nog hoop voor kleine afdelingen?
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lijk lid: dan weer te druk, dan weer geen 
zin en ten slotte toch maar wel. Of niet. 
Van Eekelen legt uit dat het Augustus- 
offensief, wat voor kleine afdelingen het 
hele jaar door geldt, niet werkt. “Stel, je 
hebt een school met daarin je doelgroep. 
Dat zijn de laatste twee klassen met in 
totaal 100 leerlingen. Daarvan zijn er 20 
geïnteresseerd, maar die worden geen lid, 
in verband met vrienden en vriendinne
tjes. Je houdt er op z’n best één nieuw lid 
aan over.” Ondanks alles wil Anouk van 
Eekelen benadrukken dat het nu goed 
gaat met de afdeling. Er worden nauwe 
contacten met de JS en het CDJA onder
houden, er liggen nu al 7 moties voor het 
komende congres en ook is er een nieuwe 
hoofdredacteur gevonden.

Aangezien elk district zo zijn eigen ken
merken heeft, is er geen duidelijk onder
scheid te maken tussen districten binnen 
of buiten de Randstad. Het district Ut
recht bijvoorbeeld, heeft net zo goed 
‘last’ van kleine afdelingen als elk ander 
district. Van de zes afdelingen is er één 
duidelijke studentenafdeling, de andere 
vijf moeten het hebben van scholieren en 
van buiten de stad Utrecht wonende stu
denten. Van die vijf lopen er twee (Eem- 
land en Heuvelrug) minder goed. De dis- 
trictsbestuursleden Liselotte Verwaayen 
en Remco van Lunteren vertellen: “in het 
district proberen wij de afdelingen erg te 
stimuleren. We bezoeken ze vrij regel
matig, brengen advies uit over de beste 
aanpak voor iets, en we zorgen dat nieu
we leden niet ondergesneeuwd worden.” 
Van Lunteren, zelf tevens het enige be
stuurslid van afdeling Eemland, is bang 
voor een te grote aanzuigende kracht van 
de grote afdeling Utrecht. Hierdoor ver
dwijnen de nieuwe enthousiastelingen, 
aangezien er in een kleine afdeling nou 
eenmaal minder te doen is. De voorzitter 
ziet, net als zovelen, de oude methoden 
niet meer zitten. Alles heeft hij al gepro
beerd, maar de respons blijft nihil. “Daar
om wordt nu gezocht naar een samenwer
king met de VVD. Zij hebben namelijk 
last van vergrijzing en zijn dus op zoek 
naar jongeren. Misschien kan er zo een 
wisselwerking ontstaan.”

hoofdbestuur afzijdig
Het Hoofdbestuur heeft geruime tijd gele
den besloten zich niet meer actief met het

ledenwerven op lokaal niveau te bemoei
en, en dat wordt door alle districten en 
hun afdelingen gewaardeerd. Het HB 
kent immers de specifieke situatie niet 
zoals die op een bepaalde plaats is. Het 
district juist wel. Toch bestaat er enig 
ongenoegen over deze houding van het 
HB. Maarten de Jong van het district 
Noord geeft een voorbeeld: “de afdeling 
Meppel had onlangs een redelijk grote 
promotie-actie gepland, en daarvoor was 
materiaal nodig. De afdeling kon doen 
wat zij wilde, maar er kwam niets uit Den 
Haag. En dan begin je natuurlijk weinig 
op zo’n actie.” De algemeen heersende 
opvatting is dan ook dat het HB een on
dersteunende functie hoort te hebben als 
het gaat om promotie en ledenwerving. 
Remco van Lunteren van de afdeling 
Eemland plaatst ook zo zijn twijfels bij 
het optreden van het HB. “Als ik zie met 
wat voor een budget er gewerkt wordt, en 
welk deel daarvan naar daadwerkelijke 
politieke activiteiten gaat, dan denk ik: 
doe wat meer aan politiek, en wat minder 
aan telefoonkaart-acties.” Het HB rea
geerde bij monde van Marcel van der 
Schaaff laconiek: “Niet het HB, maar de 
afdelingen moeten aan politiek doen. Er 
is een potje politiek, en als de afdelingen 
iets zinnigs hebben, dan kunnen ze dat 
declareren.”

Hoewel er veel onderlinge verschillen 
zijn, is er toch een soort algemeen beeld 
ontstaan over de kleine afdelingen en hun 
problemen. Het zijn afdelingen met een 
ledenbestand dat grotendeels bestaat uit 
scholieren. Die zijn op hun beurt moeilijk 
te mobiliseren en vast te houden. Boven
dien is de aanzuigende kracht van een 
grote afdeling groot voor de echte actie- 
velingen zodat zij daarheen vertrekken. 
De bekende methoden van ledenwerven, 
zoals het bezoeken van scholen, het or
ganiseren van markten en het opzetten 
van poster-acties blijken niet meer te 
werken. Er zal meer gezocht moeten wor
den voor bij de doelgroep aansprekende 
alternatieven. Het district wordt door de 
afdelingen gezien als het meest geschikte 
orgaan om hen te helpen. Het kent im
mers de lokale situatie als geen ander. 
Helaas, zo vinden de kleine afdelingen, 
worden er alleen té veel adviezen ge
geven, en té weinig problemen opgelost.

PM

MAART 
CONGRES 

j  OPGAVEBON
i Ondergetekende geeft zich op voor het 
i JOVD congres op 23 en 24 maart in 
i het Van der Valk Motel te Muland.

PillIlllHilllIllllISiSlffilSlIiSB
i Ik, naam:________________________

; Adres:__________________________

i Postcode:____________ ____________

i Plaats:__________________________
i
I Afdeling:________________________
1
| Tel:____________________■

u, llillll VlUuï u.lVi u.' lü- iluAVu, l1 lUu.d Vu.r-Vs 1 : 'i 'ArtV.
i Handtekening:____________________
W È Ê Ë Ê m m m m m Ê m m m
i O Overnachting in tweepersoons 

kamer, ontbeit, lunch, feest en 
congresboek fl 75,-.

! O Overnachting in driepersoons 
kamer, ontbeit, lunch, feest en 
congresboek II 67.50.

O Diner op zaterdag avond tl 35.-. 
i O Feest fl 10,- 
! O Congresboek fl 7,50
IIllliilllllllll! IIIifillllllï |lIB |ï!i|||ï Pilsï';tIIIiIïj! i 1!̂ ï 1 I l i I !I; 1*.jJ- ï ii 1 i

Ik wil graag op de kamer hij:

Naam/aldeling:___________________

Naam/afdcling:_________________

Kruis je keu/L' .tan en mank hijhelinreud bedrug 
c>\er op Rabobank Loens 3161)72443 (giro bank 
XX4327; JOVl.i actierekening. Do congresbon 
en hot bedrug dienen voor 10 niuart 1096 op 
hel AS (/ie voor hel adres de colofon op pag. 2 ) 

binnen te zijn. De toewijzing van kamers ge- 
I schiedl op volgende van binnenkomst van de 

betaling loverinaken is niet genoeg, hel geld 
i moet binnen /ijm. Indien je voor I maart af

zeg!. wordt het gehele bedrag, minus fl 10,- 
leruggestort. Na de/e datum blijft liet hele he- 

] drag verschuldigd.
Neem hel betaling* bewijs mee. Wanbetalers 

j  kunnen geen gebruik maken van de arrange
menten. Je bent persoonlijk verantwoordelijk 

i voor de door jou aangerichte schade. De kamer- 
I  eigenaar(s) is (zijn) medeverantwoordelijk voor 
; zwartslapers op hun kamer (HB besluit 1329).
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Liberalen aller landen, verenigt 
U in Luxemburg

door Edgar Hütte

Van 23 t/m 26 november vond het half
jaarlijkse congres van de IFLRY 
plaats, de overkoepelende wereldor
ganisatie voor liberale jongeren. Met 
een klein dozijn JOVD-ers reisden we 
op een donderdagochtend af naar het 
altijd gezellige en gastvrije Lëtzebuerg. 
We verbleven in een mooi hotel op het 
Kirchbergplateau, het deel van de stad 
waar veel Europese instanties geves
tigd zijn, zoals de Europese Investe
ringsbank, het Hof van Justitie en het 
oude gebouw van het Europees Parle
ment.

Na het inchecken in het hotel werd het 
congres geopend door de voorzitter van 
de liberale jongeren uit Luxemburg, Xa- 
vier Bettel. De pers was nogal onder de 
indruk van de jongeren uit 35 verschil
lende landen, die allen naar Luxemburg 
kwamen om de toekomst met elkaar te 
bespreken. Zelfs menig Nederlander heeft

de opening gezien in het veelbekeken 
RTL-programma ‘Hei elei, kuck elei 
aktuell’. ’s Avonds werden we met cham
pagne onthaald door de burgemeester van 
de stad. Om bij te komen van alle toe
spraken stond er een vrije avond op het 
programma. Daar konden we optimaal 
gebruik van maken omdat de IFLRY-ver
gaderingen doorgaans wat later in de och-

‘s Avonds werden we met 
champagne onthaald door de 

burgemeester van de stad.

tend beginnen: een goede gewoonte, die 
we voor JOVD-congressen ook maar 
eens moesten overwegen.

De vrijdag was vrijgemaakt voor de 
werkgroepen. In deze werkgroepen wer
den resoluties vastgesteld over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Je staat soms

echt versteld hoe anders iemand uit bij
voorbeeld Afrika denkt over dingen die 
in Nederland heel gewoon zijn. Het is 
dan wel eens lastig om het met elkaar 
eens te worden. Bovendien zijn er veel 
mensen die geen Engels spreken, alles 
moet dus vertaald worden in het Spaans, 
Frans en Duits. Gelukkig hadden we in 
Luxemburg de beschikking over profes
sionele tolken.

ijskoude feesten
Zaterdag was de belangrijkste dag. Er 
moest een nieuw IFLRY-bestuur worden 
gekozen, en de JOVD-er Michel de Vis
ser had zich kandidaat gesteld als vice- 
president. Hij overwon, en dat was ge
noeg reden om de kurken te laten knallen 
in het hotel. Onze Luxemburgse vrienden 
waren ook blij met de uitslag van de ver
kiezingen, en schonken ons een paar fles
sen wijn inclusief glazen. Het werd dus 
een echt rood-wit-blauw feestje. Na het 
onderonsje gingen we d o w n to w n  waar 
men een discotheek had afgehuurd om 

het afscheidsfeest te geven. Of 
dit alles nog niet genoeg was 
waren er een groot aantal 
kamerfeesten, met als topper 
het feest van de Engelsen, die 
zo slim waren om alle ijsblok- 
jesmachines leeg te halen en 
de badkuip daarmee vol te 
gooien, zodat er na de sluiting 
van de hotelbar nog iets koud 
stond.

Op zondag moesten we helaas 
weer van iedereen afscheid 
nemen. Na een lunch in het 
centrum van Luxemburg reden 
we terug naar Nederland. Het 
waren voor mij fantastische 
dagen, met een hoop lol en 
veel nieuwe ervaringen. Ik 
kijk dan ook erg uit naar een 
volgend seminar of congres 
van IFLRY of LYMEC, en ik 
hoop dat we dan met nog meer 
JOVD-ers gaan. y p
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Jongerenparlement
door Chris Jetten

Op zaterdag 25 november vond in de 
raadszaal van het Utrechtse stadhuis 
de eerste zitting van het landelijk jon
gerenparlement plaats: een parlement 
dat niet bestaat uit fracties van de poli
tieke partijen, maar uit fracties van de 
politieke jongerenorganisaties (PJO’s). 
Het onderwerp was, hoe kon het ook 
anders, het Nederlands drugsbeleid. Er 
werd gediscussieerd aan de hand van 
een vooraf door JOVD en RPFJ opge
stelde notitie met stellingen.

Aangezien het de eerste zitting van het 
parlement betrof, moest in het aanloop- 
traject een fors aantal zaken geregeld 
worden. De bepaling van de grootte van 
de verschillende fracties had daarbij wel 
de meeste voeten in de aarde. RPFJ, 
SGPJ en GPJC zagen het liefst dat de 
grootte van de fracties volgens het leden
tal van elke PJO werd bepaald (zij heb
ben erg veel leden). De andere PJO’s 
vonden een verdeling naar de zetelverde
ling in de Tweede Kamer meer voor de 
hand liggen. Omdat deze discussie door 
alle partijen zuiver op basis van oppor
tunisme gevoerd werd ( ‘hoe krijg ik zo 
veel mogelijk zetels’), bleek alleen het 
compromisvoorstel, dat alle fracties even
veel zetels krijgen, voor iedereen accep
tabel.

vrijblijvend discussiegroepje?
Een ander heikel punt betrof de mate 
waarin de deelnemende PJO’s aan de uit
spraken van het parlement gebonden wa
ren. Met name de klein-rechtse PJO’s za
gen de bui al hangen; zij vreesden een 
pro-drugsstandpunt in de maag gesplitst 
te krijgen, en weigerden gebonden te zijn 
aan de uiteindelijke conclusies. Maar ook 
voor de andere PJO’s was dit een pro
blematisch punt. Net zoals bij de JOVD 
geldt voor hen namelijk dat alleen de 
ALV bevoegd is het verenigingsstand- 
punt te bepalen. Het is prima als de frac
tieleden dat standpunt uitdragen, maar zij 
mogen het niet zomaar namens hun PJO 
in allerlei opzichten wijzigen. In dit op
zicht bleef het parlement dan ook nood
gedwongen een vrijblijvend discussie

groepje.

De discussie tijdens de eerste zitting was 
er desondanks niet minder om. De stand
punten bleken uiteen te lopen van volle
dige legalisering tot een algeheel verbod. 
De amendementen op het concept-stuk 
van JOVD en RPFJ waren dan ook tal
rijk. De confessionelen probeerden ieder 
woord dat ook maar de schijn van legalis
ering in zich droeg uit het stuk te verwij
deren, terwijl de seculieren mikten op li
beralisering zo ver als mogelijk is. Met 
name de JD trok fel van leer. Gelegali
seerd moest er worden, en snel ook. Niks 
wachten tot het buitenland ook zo ver is, 
Nederland moet zijn eigen beleid voeren. 
Tot op grote hoogte konden JOVD en JS 
in dit pleidooi mee gaan, maar het leek 
zeker de JOVD-fractie wel wijs om door 
enkele aanvullende maatregelen de con
sequenties voor de internationale betrek
kingen enigszins te beperken. Door bij
voorbeeld hard-drugs niet zonder meer te 
legaliseren, maar door middel van over- 
heidsverstrekking aan Nederlanders aan 
de man te brengen kan men voorkomen 
dat Nederland de omliggende landen al te 
zeer in de wielen rijdt. De JD wilde hier 
echter niets van weten: lak aan het bui

tenland. Van de klein-rechtse fracties viel 
in dit stadium van de discussie ook niet 
veel meer te verwachten. Nadat de prin
cipiële stelling was aangenomen dat lega
lisering van drugs het uiteindelijke doel 
was, weigerden zij constructief over de 
uitvoering en de aanvullende maatregelen 
na te denken. De veronderstelling die aan 
de discussie ten grondslag lag, beviel hen 
immers niet. De afwezigheid van het 
CDJA was in dit kader dan ook bijzonder 
jammer. Zij hadden een brug kunnen vor
men tussen de radicaal-christelijke en de 
radicaal-liberale opvatting, en hadden in 
ieder geval zelf een aardig dilemma te 
verwerken gehad.

Terugblikkend kan worden gesteld dat de 
eerste zitting een redelijk succes was. De 
keuze van het onderwerp was gezien de 
vaste verankering van de standpunten 
wellicht niet erg gelukkig, maar als in- 
komertje was deze voor iedereen bekende 
discussie uitermate geschikt. De volgende 
zitting, die er zeker zal komen, zal een 
wat minder versleten onderwerp hebben, 
en als alle PJO’s er dan in slagen om met 
een volledige fractie aan te treden, kan 
het echte parlementaire werk beginnen!

Toekomstige kamerleden in vergadering bijeen.
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Op twee partijen weinig kans
door Robin Bremekamp

De laatste tijd gaan er, niet alleen in de 
landelijke politiek en de pers, maar 
ook in de JOVD, steeds meer stemmen 
op die zeggen dat Nederland op weg 
zou zijn naar een tweepartijenstelsel. 
De PvdA, GroenLinks en D66 zouden 
fuseren om een progresief blok te vor
men, de conservatieve partij zou ge
vormd worden door de VVD, het CDA 
en de rechtervleugel van D66. Ik wil 
het niet hebben over de wenselijkheid 
van een tw eepartijenstelsel, want 
hoewel zoiets sommige mensen mis
schien als muziek in de oren klinkt, is 
de kans gering dat dit stelsel er ooit in 
Nederland komt.

Nederland heeft geen traditie van een 
tweepartijenstelsel; in ons land is de 
macht juist altijd gedeeld door verschil
lende groeperingen. De drie grote poli
tieke stromingen hebben altijd te maken 
gehad met afsplitsingen en nieuwe partij
en, die hun ideologie in een net iets ander 
jasje stopten. Het ligt misschien niet in de 
aard van de Nederlander om zich te con
formeren aan de mening van een groter 
geheel: liever klein en eigen dan groot en 
aangepast.

splitsing en fusie
De christen-democratische stroming heeft 
tot 1980 te maken gehad met drie partijen 
voor de drie verschillende geloofsrichtin
gen, de KVP, de CHU en de ARP. Ze 
werkten samen of bestreden elkaar, maar 
gingen pas fuseren toen dat electoraal 
verstandiger bleek. Het socialisme in Ne
derland heeft een traditie van afsplitsin
gen en nieuwe partijen. DS’70, de PSP en 
ook de SP zijn groot geworden, en soms 
weer verdwenen, met een net iets andere 
interpretatie van Marx of de sociaal-de- 
mocratie. Ook het liberale kamp is geen 
toonbeeld van eenheid: voor de Tweede 
Wereldoorlog waren er twee liberale 
groeperingen, de Liberale Staatspartij en 
de VDB. Pas in 1948 werden zij verenigd 
en sindsdien is de VVD de enige liberale

partij. De huidige vierde partij van Ne
derland illustreert het beste de moge
lijkheden en kansen die er in Nederland 
zijn voor nieuwe organisaties. D66 heeft 
gebruik gemaakt van het Nederlandse 
stelsel en hoewel de partij niet behoort tot 
één van de drie grote politieke stromin
gen, is zij wel een belangrijke rol in de 
Nederlandse politiek gaan spelen.

Een andere constante factor in de Neder
landse politiek zijn de one-issue partijen. 
Na een windstilte in de jaren ’80 was 
GroenLinks de eerste van een nieuwe ge
neratie, en hoewel Rosenmöller nu pro
beert zijn partij iets dichter bij de realiteit 
te brengen, blijft het in GroenLinks voor
al draaien om het milieu. De ouderenpar
tijen zijn de nieuwste lichting one-issue 
partijen, voor en door de ouderen, met als 
enig doel de oudedagvoorziening te ver
beteren of in stand te houden. Dit soort 
partijen zal een steeds belangrijkere rol 
gaan spelen in de politiek. Wanneer 
Groenlinks verder opschuift naar het mid
den, komt er ruimte voor bijvoorbeeld 
een politieke arm van Milieudefensie. 
Ook een jongerenpartij heeft in Neder
land zeker kansen. Voor extreem-rechts 
zijn er ook mogelijkheden, wanneer er in 
Nederland een Jörg Haider of Flip de 
Winter opstaat.

christen en conservatief
Hoewel het CDA op dit moment duide
lijk in een mindere fase verkeert, blijft 
het christen-democratisch gedachtengoed 
een belangrijke politieke stroming. Het 
CDA is een christelijke partij en hoewel 
het zich vaak heeft gepresenteerd als een 
partij van het centrum, zal het nooit het 
geloof loslaten. De partij heeft een grote 
achterban en daarmee een vaste electorale 
basis, want ondanks de secularisatie is 
nog steeds een aanzienlijk deel van de 
Nederlandse bevolking christelijk. Ook 
onder niet-christenen kan het CDA veel 
kiezers winnen, door nadruk te leggen op 
normen en waarden. Na noodzakelijke 
interne hervormingen binnen het CDA, 
zal het christen-democratisch gedachten

goed weer een belangrijke machtsfactor 
in de Nederlandse politiek zijn. Het is 
echter de vraag of de VVD ooit akkoord 
zou gaan met een plaats in een conser
vatieve fusiepartij. Een liberaal is in prin
cipe rechts noch links, maar liberaal, en 
het zou voor veel van hen toch een nacht
merrie zijn, als de VVD een partij als de 
Engelse T o ries  zou worden. Ik neem aan, 
dat dan in ieder geval de JOVD in actie 
komt.

Dat er in Nederland een tweepartijen
stelsel ontstaat is onwaarschijnlijk. We 
hebben immers een traditie van meerdere 
groeperingen die de macht verdelen, zo
dat iedereen met een andere politieke me
ning ook zijn eigen partij opricht. Er is 
met de komst van de ouderenpartijen een 
trend naar one-issue partijen ingezet en 
die trend zal de komende verkiezingen 
ook zeker een vervolg krijgen. Het CDA 
zal nooit de ‘C’ in zijn naam opgeven en 
zal daarom altijd verzekerd blijven van 
een vaste electorale basis. Ten slotte zal 
ook de VVD er voor waken op te gaan in 
een rechts-conservatieve partij, als dit 
zou betekenen dat de VVD het libera
lisme los moet laten ten faveure van het 
conservatisme.

AFMELDEN
Afmelden als lid van de JOVD dient 
vóór 1 januari van het betreffende 
jaar, d.m.v. een brief voorzien van 
handtekening (gericht aan het alge
meen secretariaat JOVD, Herengracht 
38a, 2511 EJ, Den Haag), te geschie
den.

De contributie voor het lopende jaar 
blijft verschuldigd indien men zich na 
1 januari afmeldt.
Als er opmerkingen of onduidelijk
heden zijn kunt u zich wenden tot de 
lieftallige dames van het secretariaat 
(Wendy en Arjette) tel:070-362 24 33.
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Landbouw
commissie
Op woensdag 24 april organiseert de 
landbouwcommissie een excursie naar 
Rabobank Nederland in Utrecht. De 
Rabobank is een coöperatieve instel

ling die 90% van de agrarische krediet
verlening in Nederland voor haar reke
ning neemt. Daarnaast beheerst zij ook 
40% van de kredietverlening in het mid
den- en kleinbedrijf.
Tijdens een informele rondleiding zal o.a. 
worden ingegaan op de perspectieven van 
de (Nederlandse) land- en tuinbouw en 
van de Rabobank als agrarisch krediet

verlener.
De excursie begint om 10.30 uur en zal 
ongeveer 2 uur duren. Daarna zal er gele
genheid zijn om te lunchen. Voor meer 
informatie of deelname kun je bellen met 
Dennis Hurkmans: (013)5430381.

iberale agenda
Datum Afdeling Activiteit Plaats Informatie
17-18 februari Dok kum seholingsw eekend Dokkum Si je  o 0 5 0 - 5 7 1 5 1 2 0
19 februari Rijnmond discussieavond Pro Rege. 20 .00 E e lc o 0 7 0 - 3 2 7 9 4 5 7
20 februari Arnhem whs Midi. 20 .00 M are 0 3 0 - 2 5 4 4 6 8 6
20 februari A'dam cursus pol. econom ie LA N X . 20.00 A l v 0 2 0 -6 4 0 6 2 1 1
21 februari 1 .eitlen com m issie buitenland de Burcht. 20 .00  uur S id n e y 0 7 1 - 5 1 3 2 1 0 9
21 februari Rijnmond politiek café 1 loek/.ight. 20 .00 l.e o n h  a rdt 0 1 0 - 4 7 7 5 1 3 6
21 februari Eindhoven the vvorld todav TP, 20.00 .Ie roeit 0 4 0 - 2 5 5 1 6 8 3
23 februari B \B ALV Braucrs, 20.00 J eroen 0 3 0 - 2 7 1 8 8 2 6
23 februari Zeeland ALV De Beurs. 20.00 R uben 0 7 1 - 5 1 3 4 9 5 9
24 februari Eindhoven oefening skieen Kempervennen J eroen 0 4 0 - 2 5 5 1 6 8 3
26 februari Leiden 47e D ies Natalis C'harcoal. 20.00 M aarten 0 7 1 - 5 1 2 2 3 9 9
26 februari Groningen ALV l.elo . 20.00 Han 0 5 0 - 5 7 3 6 0 1 3
27 februari Rijnmond cursus spreken in 't o. Pro Rege. 20 .00 E e lc o 0 7 0 - 3 2 7 9 4 5 7
27 februari Eindhoven flashback TP. 20 .00 J ero en 0 4 0 - 2 5 5 1 6 8 3
2X februari Nijm egen flashback 20.00 M a a ik e 0 2 4 - 3 2 2 4 7 0 6
29 februari 1 .ciden cursus conflicthantering Hel Kaiscrtje. 20.00 S id n e y 0 7 1 - 5 1 3 2 1 0 9
29 februari A'dam borrel De Beiaard. 21 .00 Ha rm en 0 2 0 - 6 7 3 5 0 1 5
1 maart 't Gooi standpuntenavond G ooisch Podium, 20.00 M a r jo le in 0 3 5 - 6 2 1 7 6 1 6
5 maart A'dam eongresvoorbereiding De Sluysvvacht, 20.00 ( 'h r is to n 0 2 0 -6 7 3 5 1 7 1
6 maart Eindhoven congresvoorbereiding J ero en 0 4 0 - 2 5 5 1 6 8 3
6 maart dist. Gelderland ALV V ivaldis. 20 .00 M a a ik e 0 2 4 - 3 2 2 4 7 0 6
7 maart Leiden .1AV E d /a r d 0 7 1 - 5 1 3 2 2 5 3
9-17 maart Eindhoven ski reis J ero en 0 4 0 - 2 5 5 1 6 8 3
11 maart 't Gooi congresvoorbereiding G ddische Herberg. 21.00 M a r jo le in 0 3 5 - 6 2 1 7 6 1 6
12 maart N ijm egen congresv oorhereiding Sainson. 20 .00 M a a ik e 0 2 4 - 3 2 2 4 7 0 6
14 maart Rijnmond eongresvoorbereiding llockzight. 20.00 L eo n h a rd l 0 1 0 - 4 7 7 5 1 3 6
14 maart Rijnmond grote borrel De Dijk. 22 .00 E e lc o 0 7 0 - 3 2 7 9 4 5 7
15 maart Leiden excursie naar Schiphol M aarten 0 7 1 - 5 1 2 2 3 9 9
19 maart Eindhoven eongresvoorbereiding J ero en 0 4 0 - 2 5 5 1 6 8 3
20 maart Eindhoven AI.V TP. 20.00 J ero en 0 4 0 - 2 5 5 1 6 8 3
23-24 niaurt LANDELIJK CONGRES NL'LAM) A .S. 0 7 0 -3 6 2 2 4 3 3
30 maart 't Gooi landelijke OSL-dag Bart 0 3 5 - 6 2 8 4 3 2 9
11-12 mei Eindhoven Lustrtim-gala Jeroen 0 4 0 - 2 5 5 1 6 8 3
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Intellectuelen zijn ook maar 
- k  mensen

door Egbert Koops

Wat is een intellectueel? Dat is iemand 
die antwoorden bevraagt, zo heb ik mij 
ooit laten vertellen. Sommige mensen 
stellen vragen voor hun werk, dan zijn 
ze enquêteur, journalist of volksverte
genwoordiger. Voor anderen is het 
meer een hobby: die mensen zijn 
nieuwsgierig of vervelend, afhankelijk 
van het antwoord dat ze krijgen. Ner
gens in Nederland worden zoveel vra
gen gesteld als in de Tweede Kamer, en 
onder Paars schijnt het aantal Kamer
vragen bovendien fors gestegen te zijn. 
Kennelijk hebben er nog nooit zoveel 
intellectuelen in ons parlement gezeten. 
En dat klopt: alleen Bolkestein houdt 
stug vol dat hij geen intellectueel is. 
Het doet goed om te weten dat we ge
regeerd worden door wijze mannen. 
Maar gaat het ook goed met Neder
land?
Nee. Het gaat nooit goed met Neder
land, en iedereen doet flink zijn best 
om dat in stand te houden. Het zou ook 
niet best zijn als het wél goed ging: 
hordes werkloze ambtenaren en politici 
zouden de straten bevolken, en binnen 
de kortste keren zou ons land, ondanks 
de Melkertbanen, failliet zijn. Het is 
ook nooit goed.
En daar komen de intellectuelen op de 
proppen. Zij handelen in ideeën om het 
volk te overtuigen van de ellendigheid 
van hun bestaan. In onze samenleving

bezit een kenniselite van intellectuelen 
de sleutelposities, en die elite legiti
meert zijn macht door te wijzen op het 
belang van het volk- als zij er niet wa
ren, zouden we nog slechter af zijn. En 
misschien is dat ook wel zo. misschien 
is een parlementaire oligarchie wel de 
beste van alle staatsvormen, zolang 
democratie en machtenscheiding de 
macht maar verspreidt en controleert. 
Maar macht trekt macht aan, en wil niet 
beteugeld worden. Dat is lastig, zeker 
als macht anoniem wordt uitgeoefend, 
want tegen een onzichtbare tegenstan
der is het moeilijk vechten. Openheid 
dus. Maar dat liberale standpunt botst 
op de harde werkelijkheid: de ambte
naar. Dat zijn ook intellectuelen, dat 
vinden ze zelf althans, maar vragen 
stellen doen ze niet. Ze geven liever 
antwoorden, vaak verhullend of ont
wijkend, en ze stellen praktisch beleid 
vast. Wie controleert hen daarbij? Het 
zou de minister moeten zijn, maar mi
nisters gaan en komen, terwijl de amb
telijke molens langzamer draaien dan 
vier jaar kan veranderen.
De bureaucratie heeft een monopolie. 
Een klein circuit bepaalt wie op welke 
post komt, en houdt zo overal een vin
ger in de pap. Op zichelf is het best als 
een stelletje regelneven ons bestuurt, 
maar dan moeten ze het wel goed doen: 
als het volk het ergens niet mee eens is,

moet de autocratische ambtenaar weg
geschopt worden, als hij niet wil luis
teren. Daar is inspraak voor uitgevon
den. Maar wat blijkt nu? Inspraak is 
een wassen neus, een farce. Weten
schappers verkopen, als ware sofisten, 
aan de hoogste bieder rapporten voor of 
tegen iets; cijfers worden regelmatig 
vervalst of gecensureerd; de minister is 
vaak niet of nauwelijks geïnformeerd 
over belangrijke dingen: zoals het de 
ware intellectueel betaamt, vertelt de 
ambtenaar het volk alleen wat het wil 
horen.
Dat klinkt misschien wat cru, maar het 
staat allemaal in de nota 'Recht doen 
aan inspraak’. Sommige ambtenaren 
vinden de intellectuele arrogantie ken
nelijk ook te bont worden. Zal het daar
mee ooit veranderen? Zal het ooit goed 
gaan met Nederland? Natuurlijk niet, 
daarvoor zou de halve bureaucratie 
moeten verdwijnen. Als ambtenaren op 
straat worden gezet, snijdt de overheid 
in haar eigen vlees. Zachte heelmees
ters maken dan wel stinkende wonden, 
maar de Nederlandse staat blijft liever 
stinken dan gezond te zijn. Het zal 
nooit goed gaan met Nederland. Er zijn 
teveel intellectuelen die daar baat bij 
hebben. Een intellectueel, dat is niet 
iemand die onbeantwoorde vragen stelt, 
dat is iemand die ongevraagd antwoor
den geeft. Liefst aan andere mensen.
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V O O R Z I T T E R

Deadline Driemaster Drie 
Vrijdag 12 april

Kopij op flop i WP 5 .1 of 5.2) voor 
redactiesluiting sturen naar: redactie 

Driemaster p.a. Algemeen Secretariaat 
JOVD Herengracht 3Ku 2.ïl 1 l.ü Den Haag

Voor de laatste maal mag ik op deze pagina 
het woord tot u richten. Tijdens het congres 
van 23 en 24 maart aanstaande zal ik -mits de 
Algemene Vergadering daarmee instemt- de 
voorzittershamer overdragen aan mijn opvolg
ster. Vanaf dat moment zal haar foto de eerste 

pagina van D r ie m a s te r  op
sieren; volgens velen in elke 
geval visueel een grote ver
betering.

Toen ik in juni 1994 aantrad 
als Landelijk Voorzitter had 
de JOVD zojuist een groot
scheepse reorganisatie-dis- 
cussie achter de rug. De 
belangrijkste doelstelling 
van deze reorganisatie was 
de onmiddellijke terugkeer 
van het politieke debat; des
alniettemin deden we bin
nen de JOVD op dat mo
ment weinig anders dan 
discussiëren over organi
satorische kwesties. Heel 
veel leden waren dit type 
discussie -terecht- meer dan 
zat. Mensen worden immers 
lid van de JOVD omdat zij 
primair met politiek bezig 
willen zijn. Juist voor poli
tieke activiteiten moet er in 
een vereniging als de JOVD 

dan ook vlop plaats zijn.

Van meet af aan heb ik mij 
derhalve voorgenomen het politieke debat 
centraal te stellen. Nu zijn er vele manieren 
om een politiek debat te entameren. Zelf heb 
ik keer op keer geprobeerd mensen wakker te 
schudden door politiek-in-houdelijk contro
versiële onderwerpen aan te snijden. Ik vond 
en vind dat het Hoofdbestuur een nadruk
kelijke verantwoor-delijkheid heeft om poli
tieke discussies te initiëren en vanuit die 
verantwoordelijkheid heb ik dan ook met 
regelmaat mensen tegen de politieke schenen 
willen schoppen. Vanaf deze plaats, maar ook 
tijdens mijn speeches voor de ALV en in de 
pers heb ik JOVD-ers aan het denken willen 
zetten over de vraag welke oplossingen het 
liberalisme biedt voor de maatschappelijke 
vraagstukken van deze tijd. Die vraag dient 
immers de essentie van het JOVD-lidmaat- 
schap te vormen. Voorts was ik van mening 
dat we het politiek-inhou-delijk vooral niet te 
snel met elkaar eens moeten zijn. Menings

verschillen zijn immers de beste voedings
bodem voor een geanimeerde discussie. Ik 
constateer dat een dergelijke polariserende 
aanpak in enkele geval-len positieve resultaten 
heeft gehad. We hebben in de afgelopen twee 
jaar binnen de JOVD fel gediscussieerd over 
zaken als migratiebeleid en bijzonder onder
wijs. Meningen en visies zijn uitgewisseld en 
aangescherpt, waarbij de emoties soms hoog 
opliepen. Zo hoort dat ook te gaan in een 
politieke jongerenorganisatie; over politieke 
meningsverschillen moet je op fanatieke wijze 
met elkaar de degens kruisen. Als dat lukt 
zullen alle organisatorische activiteiten slechst 
bijzaak blijken te zijn.

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar rest 
mij tevredenheid. Naast opgeleefde politieke 
discussies kunnen we constateren dat mensen 
binnen de nieuw gecreëerde structuren lang
zamerhand hun draai vinden. Als direct resul
taat hiervan worden steeds meer mensen actief 
in landelijke commissies en secre-tariaten. 
Terwijl de andere pjo 's het moeilijk hebben, 
boekt de JOVD sinds twee jaar weer struc
turele ledenwinst. Tot slot hebben we in de 
afgelopen tijd veelvuldig de media weten te 
bereiken; meestal met positieve publiciteit. 
Weinigen zullen dan ook niet weten waar de 
letters J.O.V.D. voor staan. We staan dus weer 
op de politieke landkaart en zo hoort het ook. 
Al deze zaken zijn de verdienste van een ieder 
die zich in de afgelopen tijd voor de JOVD 
heeft ingespannen!

Ik ben u dankbaar dat ik de vereniging bijna 
twee jaar als voorzitter van dienst heb mogen 
zijn. De JOVD is een prachtige organisatie 
met een roemrijk verleden. Haar toekomst kan 
net zo rooskleurig zijn wanneer iedereen 
bereid is met vereende krachten hieraan een 
bijdrage te leveren. Ik ben ervan overtuigd dat 
ook mijn opvolgster met enthousiasme en 
daadkracht aan de slag zal gaan. Ik wens haar 
en de rest van het nieuwe hoofdbestuur daarbij 
buitengewoon veel succes.

Arjan Toor
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Een dienaar van de publieke zaak 
neemt afscheid

door Michiel Visser en Joost Kokke

H.J.L. Vonhoff neemt op 1 juli aanstaande 
afscheid van het publieke leven. Dan heeft 
hij Nederland vele tientallen jaren gediend. 
Politiek betrokken was hij al snel. Voordat 
hij in 1948 betrokken was bij de oprichting 
van de VVD, was hij al lid van een van de 
voorlopers de Partij van de Vrijheid. 
Vonhoff was Kamerlid, staatssecretaris van 
Cultuur, R ecreatie en M aatschappelijk  
Werk, weer Kamerlid en burgemeester van 
Utrecht. De afgelopen jaren was hij 
C om m issaris der Koningin in het mooie 
Groningen.

H eeft u in Groningen kunnen doen wat u 
beoogde?
”Ja, dat denk ik wel. Ik heb onlangs nog de 
nieuwe economische cijfers van de provincie 
bekeken en als ik die vergelijk met de cijfers 
van een aantal jaren geleden, dan kan ik niet 
ontevreden zijn. De werkgelegenheid is 
duidelijk verbeterd en Groningen heeft zijn 
plaats op de kaart van Nederland weten te 
heroveren. Ik wil niet zeggen dat zulks al
lemaal op mijn conto bijgeschreven moet 
worden, maar er is wel veel verbeterd. Er is 
ook het nodige gebeurd met het zelfbeeld van 
de Groningers. Er is wal meer optimisme ten 
aanzien van de mogelijkheden die er in Gro
ningen zijn. Als ik ook verder kijk naar hoe ik 
de provincie achterlaat, dan geeft dat geen 
reden tot ontevredenheid. Bestuurlijk zijn de 
verhoudingen bijvoorbeeld erg plezierig. Geen 
misverstand, toen ik hier kwam lag de zaak 
wat dat betreft heel anders. Dat is geen motie 
van wantrouwen tegenover mijn voorganger, 
maar het is wel een feit dat er een hoop aan
dacht geschonken moest worden aan het 
masseren van de onderlinge verhoudingen. En 
dat is gebeurd. De bestuurlijke verhoudingen 
zijn nu dan ook heel erg ontspannen en goed. 
Verder kan het beleid dat ik gevoerd heb beter 
door anderen worden beoordeeld dan door 
mijzelf.”

W elke dingen laat u achter voor uw 
opvolger?
”Een ding is nooit af - en dat is het verbeteren 
van de infrastructuur. Dat is een van de 
allerbelangrijkste overheidstaken en daar moet 
altijd veel aandacht naar uit blijven gaan. We 
verkeren wel in de gelukkige omstandigheid 
dat Groningen in belangrijke mate voorligt op
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sommige ontwikkelingen. Maar je moet altijd 
vooruit kijken. Niemand wil uiteraard in 
dezelfde achterstandssituatie komen waarin 
andere delen van ons land wel verkeren. Dat is 
echt funest voor de economische ontwikkeling 
van een regio. Een aantal projecten zullen de 
aandacht van mijn opvolger vragen. De 
wegeninfrastructuur rondom de stad Gronin
gen bijvoorbeeld of de noord-zuid verbin
dingen ten oosten van Groningen naar Eems- 
haven en Delfzijl. Een ander groot punt zijn de 
spoorverbindingen. Groningen-Leeuwarden 
wordt snel aangepakt. Dat mag ook wel, want 
op dit moment zijn de verbindingen tussen die 
twee steden van een zekere omvang in een 
woord barbaars te noemen: er zijn echt hele 
laagwaardige verbindingen tussen Leeuwar
den en Groningen. Wat verder in de toekomst 
heel belangrijk moet worden is de Zuider- 
zeespoorlijn die gaat lopen van Lelystad via 
Emmerloord en Groningen. Mogelijk kunnen 
we dat zelfs doortrekken naar Bremen, Ham
burg en Hannover. Dat zou ook een goed 
alternatief kunnen zijn voor het gekrakeel over 
de noordvertakking van de Betuwelijn.”

“De spoorverbindingen 
tussen Groningen en 

Leeuwarden zijn werkelijk 
barbaars. Maar we gaan er 

iets aan doen .”

Denkt u eigenlijk dat er nog een rol is voor 
de provincies in ons staatsbestel?
"Zeker. Ik ben blij dat de stadsprovincie is 
gesneuveld in de Tweede Kamer. Dat was 
namelijk echt een onding. Wij hebben in dit 
land een hele normale, goed geordende 
bestuurlijke structuur met drie heldere 
bestuurslagen. Daar dient niet aan te worden 
gemorreld. Wel moet er gekeken worden naar 
de schaal van een en ander. Ik heb daar 
duidelijke opvattingen over. In een veran
derende samenleving als de onze is schaal
vergroting wenselijk. Daar hoeft niemand 
voor weg te lopen. Bij de gemeenten is er nu 
reeds sprake van een zeker schaalvergroting. 
Wil de huidige structuur gehandhaafd worden, 
en ik pleit daarvoor, dan is een grootscheepse 
reorganisatie nodig. Naar mijn vaste over
tuiging heb je  in Nederland 150, 160, 180 
gemeenten nodig en een stuk of vijf pro
vincies.”

Moeten die nieuwe provincies ook andere 
taken krijgen?
”Ja, dat lijkt me wel. Wij hebben provincies 
nodig die de vergelijking met regionale 
tussenbesturen in andere landen kunnen

doorstaan. De Europese eenwording is immers 
niet meer te stuiten. Het is een illusie te den
ken dat je dat als klein land tegen kunt 
houden. Ik denk overigens ook dat het wen
selijk is dat Europa komt, maar dat terzijde. 
De nieuwe provincies moeten sterk sturend 
kunnen zijn in de richting van hun gemeenten. 
Dat is geen rijkstaak, maar een verantwoor
delijkheid van de locale overheden. De rijks
overheid moet zich bezighouden met de grote 
vragen die voor ons land van wezenlijke 
betekenis zijn. Defensie, internationale poli
tiek en dergelijke.”

Is dat een pleidooi voor meer decentralisatie?
"Absoluut. Veel rijkstaken dienen gedecen
traliseerd worden. Een groot deel van de 
onderwijstaak kan gedecentraliseerd worden 
net als bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening en 
de politie. Zo is er meer. Die taken moeten zo 
dicht mogelijk bij de burger staan. Ik denk dat 
het onvermijdelijk is dat we uiteindelijk zo'n 
bestuurlijk herindeling krijgen. Maar ik kijk 
niet op mijn horloge wanneer ik dat zeg - ik 
kijk op mijn kalender.”

Wat gaat u doen na uw tijd als commissaris?
’Tk heb voorlopig voldoende te doen om me 
van straat te houden, maakt u zich maar geen 
zorgen. Ik vind het plezierig dat sommige 
mensen denken dat ik bestuurlijk nog van enig 
nut kan zijn, dus die taken neem ik graag op 
me. Maar ik loop niet meer met trillende vin
gers naar de brievenbus om te zien of er nog 
functies te verdelen zijn, dat niet. Om te be
ginnen word ik voor een dag in de week 
bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Uni- 
versiteit en ik hoop dat een aantal jaren te

mogen doen. Verder heb ik onder meer 
bestuursfuncties bij het Uitgeversverbond, de 
Koninklijke Bibliotheek, de stichting Audio
visueel Archief, de Raad van het Landelijke 
Gebied en nog een aantal andere dingen. Het 
belangrijkste is misschien wel dat ik het 
gedenkboek van de VVD ga schrijven, met 
een aantal anderen. Dat moet verschijnen op 1 
januari 1998 wanneer de VVD vijftig jaar 
bestaat en dat is nog een flinke klus. Dat zijn 
zo de hoofdlijnen van wat ik ga doen.”

“Ik loop niet meer met 
trillende vingers naar de 

brievenbus om te kijken o f er 
nog een mooie functie te 

verdelen is.”

U verwacht niet dat u nog een politieke 
rentree gaat maken?
”Nee, dat lijkt met niet in de rede te liggen. Je 
moet nooit nooit zeggen in de politiek, maar je 
moet wel zeer realistisch zijn. We zijn hier 
niet in China. Het lijkt ook het algemene 
gevoel in de partij te zijn dat de huidige 
regeringsploeg het uitstekend doet en dat er 
geen noodzaak is om allerlei veranderingen 
door te voeren. Mijn naam zal in ieder geval 
nergens meer voor opduiken.”

Een onderwerp dat Vonhoff na aan het hart 
gaat is onderwijs. Hij is leraar geschiedenis 
geweest, is nu bijzonder hoogleraar en publi
ceerde enige tijd geleden een rapport over de 
toekomst van de geesteswetenschappen. On-

Driemaster, maart 1996 5



langs was hij te gast op de Leidse Universiteit, 
waar hij met Morris Tabaksblat van Unilever in 
debat ging over de rol en de kwaliteit van het 
hoger onderwijs in de Nederlandse samen
leving. Tabaksblat liet zich toen nogal kritisch 
uit over de kwaliteit van de Nederlandse 
universiteiten. 'Middelmatig", vond hij het.

W at vindt u van de kw aliteit van de 
Nederlandse universiteit?
”Allereerst moet ik zeggen dat je van 'd e ' 
Nederlandse universiteit niet kunt spreken. Er 
zijn faculteiten en daarbinnen ook bepaalde 
vakgroepen die heel goed zijn, die leveren 
excellente kwaliteit. Maar dat geldt natuurlijk 
niet in gelijke mate voor alle vakgroepen en 
alle faculteiten van alle dertien universiteiten. 
Als je toch een algemene uitspraak wilt doen, 
moet je vaststellen dat het met de Nederlandse 
universiteiten in sommige opzichten voldoen
de en in bepaalde aspecten zorgelijk is gesteld. 
Zorgelijk onder andere waar het gaat om de 
geesteswetenschappen, waar ik dus over 
geschreven heb. De kleine wetenschappen die 
verwaarloosd worden, die verdwijnen, die 
onder druk staan. Dat leidt tot een verarming 
van de Nederlandse universiteiten en het 
straalt ook uit naar faculteiten die verder 
schijnbaar niets met die kleine wetenschappen 
te maken hebben. Ook delen van de uni
versiteit waarvan je  zou denken dat ze in het 
geheel geen invloed zouden ondervinden van 
het verschralen van de geesteswetenschappen, 
merken de negatieve gevolgen. De universiteit 
staat of valt namelijk met de totale culturele 
uitstraling van de gehele universiteit. En ik 
denk dat het in dat opzicht niet helemaal niet

goed gaat. Ik heb geprobeerd dat in het rapport 
'Men weegt kaneel met lood ' aan te tonen.”

Heeft politiek Den Haag dat goed opgepakt?
"Mevrouw De Vries heeft er een motie over 
ingediend en die is kamerbreed aangenomen. 
Staatssecretaris Nuis heeft vervolgens aan de 
Kamer toegezegd dat er iets in positieve zin 
mee zou gaan gebeuren. Ik mag dus wel ver
wachten dat de politiek dit signaal van zorge
lijkheid ontvangen heeft.”

“Als je  het ongelijksoortige 
gelijksoortig behandelt, 

bedrijf je  onrecht
vaardigheid.”

U denkt niet dat de cam pagne van 
bijvoorbeeld Rinnooy Kan van het VNO  
om deze 'overbodige studies', zoals hij ze 
noemt, weg te snijden, succes heeft gehad?
”Nee, maar dat gelooft hij zelf niet. Er zijn 
helemaal geen overhodige studies. Het lijkt 
me dat meneer Rinnooy Kan zich heeft willen 
profileren als de harde bedrijfsman en niet 
zozeer als de uitgewogen beoordelaar.”

Er zijn ook goede dingen aan de 
universiteit.. Welke?
"Allereerst is de deelname van de studenten 
heel bevredigend te noemen. Ik vind dat het 
gros van de studenten redelijk wordt opge
vangen. Je zou misschien hier en daar wel wat 
meer persoonlijk onderwijs willen maar dat is 
mogelijk wat moeilijk gegeven het grote

aantal studenten dat aankomt. De kwaliteit 
van wat de student moet presteren is volstrekt 
hoog genoeg. Tegelijkertijd is het zou dat op 
het moment dat je een zo groot aantal stu
denten binnen de instellingen haalt, je dan niet 
kan verwachten dat het onderwijs voor al die 
studenten even excellent zal zijn. Het is zo 
gemakkelijk om te zeggen 'het is middel
maat'. Ik kan u verzekeren dat de univer
siteiten qua niveau, qua statuur boven het 
gemiddelde opereren en dat is een goede zaak. 
Ik vind dat ze het helemaal niet zo slecht 
doen.”

M aar de Nederlandse universiteiten zijn in 
ieder geval niet excellent?
"Sommige onderdelen wel, zoals ik al zei. 
Maar in deze constructie kan dat ook niet. Op 
elke universiteit zul je specialisaties hebben, 
waarin men uitblinkt. En die zijn op alle 
universiteiten te vinden."

Is het dan wel goed dat er zoveel studenten 
zijn?
"Ja, onze samenleving heeft behoefte aan 
academisch geschoolde mensen die buiten de 
academie werken. Het is een oude liberale 
onderwijswens om mensen die ruimte te bie
den. De samenleving heeft er behoefte aan, 
omdat het veel meer gaat om het aanleren van 
een attitude dan om het vak. Er is nu een 
grotere hoeveelheid mensen die een univer
sitaire attitude meekrijgt en dat is heel belan
grijk."

De werkloosheid onder academ ici is hoog.
"Dat wordt voor een deel ook veroorzaakt 
doordat veel afgestudeerden in hun studiestad 
blijven hangen, wat niet altijd even bevor
derlijk is om een baan te vinden.”

Heeft de sam enleving behalve aan mensen 
met een academ isch attitude ook niet 
gewoon excellente mensen nodig en kan het 
Nederlandse onderwijssysteem die mensen 
onderdak bieden?
"Jawel hoor. We moeten niet altijd wegkruipen 
achter het bedrijfsleven. Dat doen velen in de 
publieke sector. De gedachte heerst dat het daar 
allemaal veel beter en efficiënter is. Ik geloof 
dat niet. Mensen bij de overheid hoeven zich ten 
opzichte van het bedrijfsleven absoluut niet te 
schamen. Bij de overheid worden ook veel 
hogere eisen gesteld, bijvoorbeeld bij privacy. 
In het bedrijfsleven kun je allerlei ongelijkwaar
digheden rustig blijven etaleren, maar bij de 
overheid kan dat niet. Natuurlijk heeft de 
overheid tekortkomingen, met name op 
organisatorisch terrein, maar dan zeg ik nog dat 
we ons niet moeten schamen. Dat geldt ook 
voor de universiteiten. Realistisch zijn, dat is 
belangrijk.”



Als het onderw ijs één hervorm ing zou  
moeten doorvoeren , w elke zou dat dan  
zijn?
”Dat zou toch zijn het introduceren van meer 
heterogeniteit van klassen en scholen voor 
alle niveaus. Met name het VWO en het 
HBO.”

Wat vindt U in dit licht van de BAVO?
”Ik ben geen voorstander van de basis
vorming. Het is onvermijdelijk dat kinderen 
verschillen. Als je  het ongelijksoortige 
gelijksoortig behandelt, beürijf je onrecht
vaardigheid.”

Onlangs sch reef u in NRC H andelsb lad  
over de toekom st van het liberalism e. Is 
de markt voor u zaligmakend?

”De overheid is de markt niet, en moet zich 
ook niet als een bedrijf gedragen. W inst
maximalisatie is prachtig, en wel voor een 
bedrijf, niet voor de overheid. Je moet 
kostenbewust werken, maar er niet op uit 
zijn geld te maken. De markt is voor mij dus 
niet zaligmakend. Ik ben voor een kleine 
krachtige kernstaat met kerndepartementen 
die minder taken hebben maar daar 
krachtdadig mee omgaan. Mijn opvattingen 
worden niet door iedereen in de VVD 
gedeeld natuurlijk. Maar dat is niet erg. Ik 
ben voor deregulering en kerntaken. Maar ik 
denk wel dat de overheid bemand moet 
worden met mensen die meer betaald krijgen 
dan wat nu het geval is. De ambtenaren
salarissen zijn ook in vergelijking met het 
buitenland laag.”

Is werk bij de overheid niet een roeping?
”A1 het werk w atje doet verdient hartstocht. 
Anders komt er niets van terecht. Dat is geen 
vrijbrief om mensen niet voldoende te 
betalen.”

Bent u links o f rechts, o f bestaan die 
begrippen niet meer? U kunt met een 
PvdA'er als Rick van der Ploeg toch wel door 
één deur?
”Hij is alleen wat onvoorspelbaar. We hebben 
zowel overeenstemmingen als tegenstrijdig
heden. Ik ben trouwens al tevreden als ik zelf 
door die deur kom.”

Zijn er ook terreinen waar de m arkt nog 
niet is, maar wel moet komen?
"Moeilijk, ik zou mij zo niets kunnen voor
stellen.”

Dan kan ik m e goed voorstellen dat u 
tevreden bent over Paars.
”Ja, dit is een plezierig en behoorlijk kabinet. 
Het kabinet heeft ook al een groot aantal 
zaken afgehandeld, en niet altijd de minste 
dingen. Ik was ook destijds voor Paars.
De rechtervleugel vond dat dingen werden 
verkwanseld door met de PvdA te gaan 
reageren. Die vleugel is nu nogal stilletjes.
Er heeft een enorme plaatsverandering plaats
gehad. De VVD heeft op gegeven moment 
unaniem besloten dat er geen blokkade was 
tegen de PvdA. Deze samenwerking lag dan 
ook voor de hand: er was eigenlijk geen 
politiek alternatief. Zij die watervrees hadden, 
hebben ongelijk gekregen. Zij staan nog 
steeds aan de kant. Ze hebben weinig politiek 
inzicht getoond. Het gaat namelijk heel goed 
met Paars. Er zitten natuurlijk spanningen; 
D66, PvdA en VVD zijn niet eikaars gelijken 
en zullen dat niet worden ook. Toch is dit een 
stabiel kabinet. Je moet wel stellen dat de 
liberale kiezers dit kabinet klaarblijkelijk 
helemaal hoog waarderen. De VVD staat er 
immers goed voor in de peilingen. Je mag niet 
hoogmoedig worden, maar toch.”

Is Frits Bolkestein hoogm oedig geworden  
nu hij pleit voor een verandering van het 
regeeraccoord?
”Nee, dat is gewoon een onderdeel van het 
politieke spel, bedoeld om de invloed van de 
VVD op het kabinetsbeleid te maximaliseren. 
Het Paarse kabinet kan natuurlijk niet nog twee 
jaar op de winkel passen en ik denk dat 
Bolkestein daar alvast een voorschot op heeft 
genomen. Ik geloof niet dat hier een groot plan 
van de VVD achtersteekt om het kabinet te laten 
vallen. Zoals eerder gesignaleerd, er is geen 
serieus politiek alternatief. Was dat er wel, dan 
lag de zaak anders. Van mij mag dit kabinet na 
de volgende verkiezingen doorregeren.”
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Verbod op CD-bijeenkomsten: 
kwaal en middel

door Foïkert Bolkestein

Mochten de Centrum Democraten er op een 
kwade dag in slagen onze democratie omver 
te werpen, dan heeft het aan onze 
burgemeesters niet gelegen. Vrijwel elke 
vergadering en betoging van de CD kan op 
hun verbod rekenen. Zo’n verbod werd op 3 
februari uitgesproken in Rotterdam en op 24 
februari in Staphorst, terwijl de 
burgemeester van Brunssum een geplande 
bijeenkomst op 6 april alvast verboden heeft. 
Vorig jaar had men in Rotterdam de zaken 
nog wat subtieler aangepakt, door op 23 
december een betoging toe te staan van 
negen tot tien uur ‘s ochtends. Het is echter 
de vraag o f onze democratische rechtsstaat 
wel gebaat is bij deze demonstratieverboden. 
Het middel lijkt mij erger dan de kwaal.

De betreffende burgemeesters hebben juridisch 
gezien geen poot om op te staan. Artikel 9 lid 1 
van de Grondwet garandeert ieders vrijheid van 
vergadering en betoging. Deze vrijheid mag 
blijkens lid 2 slechts op een bepaald aantal 
gronden worden ingeperkt. De enige hier in 
aanmerking komende grond is “bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden’’. Dit is dan 
ook de uitzondering die steeds wordt gebruikt 
om de bijeenkomsten van de CD te verbieden, 
doch zeer ten onrechte. Burgemeester Franssen 
heeft gelijk, kortom. Waaruit zouden die 
wanordelijkheden dan wel bestaan? Tot nu toe 
worden CD-bijeenkomsten juist gekenmerkt 
door een grote ordelijkheid. Enerzijds weten de 
CD’ers namelijk heel goed dat er op hen wordt 
gelet, anderzijds zal ordelijkheid wel in de 
ideologie passen. Dat de bijeenkomsten op 
zichzelf tot wanordelijkheden leiden, wordt dan 
ook door niemand beweerd. De burgemeesters

hebben hun verboden gebaseerd op een ander 
soort wanordelijkheden: de CD lokt tegenbeto
gingen van linkse activisten uit, en die verstoren 
de openbare orde. Deze redenatie lijkt mij zeer 
bedenkelijk. In de eerste plaats ligt het meer in 
de rede om dan alleen de tegendemonstraties te 
verbieden. En indien ze worden toegelaten kan 
altijd nog de politie worden ingezet. De staat 
mag zich niet laten intimideren door een groep 
betogers, die met gewelddadigheden aldus 
anderen van hun grondrechten afhoudt. In deze 
zin werd overigens reeds meermaals geoordeeld 
door de Raad van State, ons hoogste rechts
college in deze. (Voor wie het interesseert: 
ARRS 27-5-1982, AB 1983/62 en Vz ARRS 1- 
6-1989, AB 499.)

“Om bijeenkomsten van de 
CD te verbieden, zou een 
grondwetswijziging nodig 

zijn. Een grondwetswijziging 
om één bepaalde politieke 
stroming aan te pakken.”

Grondrechten
Voorstanders van bijeenkomstverboden stellen 
de zaken meestal als volgt voor. De vrijheid van 
meningsuiting van de CD’ers (art. 7 Grw.) botst 
met het discriminatieverbod (art. 1 Grw.), 
waarbij de meningsuiting moet wijken. Deze 
argumentatie raakt juridisch gezien kant noch 
wal. Het gaat hier niet om vrijheid van 
meningsuiting, maar om vrijheid van verga
dering en betoging. Zoals gezegd kan deze 
slechts op een beperkt aantal gronden opzij 
worden gezet. Dit staat niet voor niets expliciet

in de grondwet. De kans dat tijdens de 
bijeenkomst discriminerende meningen worden 
geuit, is bij geen van de beperkingsgronden 
onder te brengen. De juiste weg om dis
criminerende uitingen aan te pakken is het straf
recht. Artikel 137c Wetboek van Strafrecht stelt 
het beledigen van groepen mensen strafbaar. Dit 
betekent dat zo’n belediging achteraf kan 
worden bestraft, maar niet dat zij vooraf kan 
worden verhinderd. Beginsel van ons recht is 
immers, dat mensen op hun daden worden 
beoordeeld en niet op wat ze van plan zijn.

Grondwetswijziging
Om bijeenkomsten van de CD te verbieden zou 
dus een grondwetswijziging nodig zijn. Wij 
zouden onze grondrechten moeten wijzigen om 
één politieke stroming aan te pakken. Laten wij 
eens bezien waarom wij die grondrechten 
eigenlijk geformuleerd hebben. De rechtsstaat is 
geboren uit het idee dat de burger bescherming 
nodig heeft tegen de macht van de overheid. 
Deze is doorgaans geneigd zich intensief met 
het denken en doen van haar burgers te 
bemoeien, en politiek onwelgevallige elementen 
aan te pakken. De rechtsstaat biedt daarom de 
burger een “overheidsvrije ruimte” oftewel 
persoonlijke vrijheid. Hierbinnen mag de 
overheid haar burgers niet beoordelen, ongeacht 
dus hoe zij van hun vrijheid gebruik maken. In 
dit licht is ook de vrijheid van vergadering en 
betoging in onze grondwet opgenomen. En om 
deze reden zijn de uitzonderingen hierop 
limitatief opgesomd.
Vrijheid onder bepaalde voorwaarden is geen 
vrijheid. Wie dus in de grondwet een uitzon
dering wil opnemen om de CD aan te pakken, 
doet meer dan alleen deze lieden van hun 
grondrechten beroven. Hij holt de rechtsstaat 
zelf uit. -Zul
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JOVD’ers in den vreemde
een g e s p r e k  m e t  M ic h e l  d e  V is se r  en  J o r is  
H u ijsm an s

do o r M ic h ie l V isser

De JOVD kan buigen op een rijk buiten
lands verleden: al vele jaren gaan jonge 
Nederlandse liberalen naar het buitenland 
om mee te doen aan congressen en 
seminairs, om contacten met zustervere
nigingen aan te halen en den vreemde een 
stukje minder vreemd te maken. Opvallend 
is daarbij de bestuurlijke successen die 
door veel JOVD’ers in het internationale 
circuit geboekt zijn; vaak vallen onze 
verenigingsgenoten in de prijzen waar het 
gaat om het veroveren van bestuurs
functies. De belangstelling voor het inter
nationale is binnen de vereniging echter 
verre van ideaal. D r ie m a s te r  ging rond de 
tafel zitten met twee van hen: Michel de 
Visser, die Vice-President is van IFLRY en 
Joris Huijsmans die recentelijk werd 
benoemd tot jongerenvertegenwoordiger 
bij de Verenigde Naties in New York. Beide 
heren kennen elkaar nog van de afdeling 
Zeeland, waar de een de ander opvolgde als 
voorzitter.

IFLRY is de koepelorganisatie van de samen
werkende liberale jongerenorganisaties. Er zijn 
meer dan zestig lidorganisaties uit meer dan 
veertig landen. In Nederland zijn de JD en de 
JOVD gebroederlijk lid. IFLRY houdt zich 
bezig met coördinatie, educatie (door het 
organiseren van seminairs) en het bedrijven van 
‘echte’ politiek. IFLRY probeert bijvoorbeeld 
via de Liberale Internationale en de VN invloed 
uit te oefenen op de dingen die gebeuren.

De Visser: “Ik ben eind november gekozen tot 
een van de vice-presidents van het IFLRY- 
bestuur. Ik ben verantwoordelijk voor de 
contacten met Sub-Saharan Africa, West- 
Europa en regel verder nog een aantal kleinere 
dingen. Daarnaast draag ik ook mijn steentje bij 
aan het organiseren van diverse IFLRY- 
seminairs. Het meeste werk ligt voor mij in 
Afrika. West-Europa zit wel goed, maar Afrika 
is een terra incognita. Er zijn nog erg weinig 
organisaties tiaar en ik hoop er wat verandering 
in te kunnen brengen. Met één grote club in 
Senegal heb je het eigenlijk wel gehad.’’

Hoe is je benoeming tot stand gekomen?
“Lidorganisaties kunnen kandidaten voor
dragen. Er waren destijds tien kandidaten voor 
vijf posten. De JOVD heeft mij gekandideerd

en toen een stevige lobby op poten gezet. De 
goede reputatie van de JOVD heeft zeker bijge
dragen aan steun voor mijn kandidatuur. 
Delphine Pronk (de Internationaal Secretaris, 
red.) en andere leden van het Internationaal 
Secretariaat hebben ook veel handen-drukwerk 
verricht. Een delegatie van tien JOVD’ers heeft 
veel kunnen doen. Van tevoren hebben we de 
verschillende organisaties natuurlijk met 
brieven en telefoontjes bewerkt. Ten slotte 
zullen een aantal van mijn persoonlijke 
eigenschappen ook hebben meegespeeld. Ik 
kan zeker niet ontevreden zijn, aangezien ik als 
tweede ben geëindigd in de verkiezingen.”

Hoe zit het met de machtsverhoudingen 
binnen IFLRY?
“Het zwaartepunt ligt wel de landen uit West- 
Europa; in Latijns-Amerika zijn er ook nog wel 
wat clubs, maar in Azië en Afrika is het 
allemaal dunnetjes gezaaid. De Senegalezen 
hebben echter bijvoorbeeld wel weer veel 
leden, en dus relatief veel macht. Maar als 
Afrikaans land staan ze weer alleen.”

“Het buitenland is er om 
niet meer weg te gaan. De 
JOVD moet zich daar niet 

voor verstoppen

Hoe zit het met de reputatie van de JOVD in 
het buitenland?
“Die is erg goed. We hebben al vaak mensen 
gehad op posten, die het goed gedaan hebben 
en de JOVD komt veel en vaak op congressen 
en bereidt de dingen altijd goed voor.”

Oud-HB’er Joris Huijsmans is door de JOVD 
gekandideerd voor de post van jongeren
vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Hij 
las de advertentie toevallig in zijn lijfblad 
D r ie m a s te r . Hij werd na een zware selec
tieprocedure door de Vereniging 31, van de 
samenwerkende Nederlandse jongerenorgani
saties, gekozen om als jongerenvertegen
woordiger in de Koninkrijksdelegatie van de 
regering naar de Algemene Vergadering van de 
VN in New York.

Wat doet een jongerenvertegenwoordiger 
eigenlijk?
“Ik zit een maand in New York. Ik begin nu 
eerst met een inleesperiode: ik moet thuis raken 
in de grote berg literatuur die er over mondiaal

jongerenbeleid is. Daarnaast ga ik in Nederland 
mijn achterban, de jongeren, bezoeken. Ik hoop 
zo veel mogelijk met jongeren te kunnen 
spreken om me een duidelijk beeld te vormen 
van de wensen en verlangens van jongeren. 
Daar gaat mijn speech voor de General 
Assembly immers over. Ter voorbereiding staat 
ook nog een loodzware cursus onderhandelen 
op VN-niveau op het programma die ik in 
Straatsburg ga doen. In New York zit ik 
namens Nederland in de commissie die zich 
bezig houdt met de revisie van de Youth 
Paragraph van de VN. Na afloop van de pe
riode in New York kom ik dan weer terug naar 
Nederland om uit te leggen wat ik heb gedaan. 
Ik ga dan vooral veel scholen bezoeken.”

Denk je dat je werk bij de VN nuttig kan 
zijn? Loop je niet vast in de onmetelijke 
bureaucratie?
“Je kunt natuurlijk geen ijzer met handen 
breken. Het is vooral een ideaal forum om ten 
overstaan van de hele wereld om aandacht te 
vragen. Het is een proces van onderhandelen en 
verduidelijken. Langzaam maar zeker kun je 
dan invloed gaan uitoefenen op het daad
werkelijke beleid.”

Staat JOVD-Internationaal niet te veel 
buiten de vereniging?
MdV: “Helaas wel. Het is de taak van het 
Internationaal Secretariaat om meer naar de 
vereniging te communiceren om duidelijk te 
maken dat Internationaal leuk en interessant is 
voor iedereen.
Vaak laten mensen mooie dingen schieten, en 
dat is natuurlijk erg jammer. Het ligt natuurlijk 
ook voor een deel aan de leden zelf. Veel 
mensen nemen veel te weinig initiatief. Ook het 
HB mag soms best wel het boetekleed 
aantrekken. De flexibiliteit van sommigen in 
het HB is niet denderend geweest. Een verder 
punt is dat het IS niet politiek-inhoudelijk mag 
werken. Maar de politieke commissies houden 
zich helemaal niet bezig met het produceren 
van inhoudelijke stukken voor IFLRY en 
LYMEC.”
JH: “Ik ben zelf veel bezig geweest met 
internationale contacten op het afdelingsniveau. 
Zeeland deed daar veel aan. Ik vind dat mensen 
dat veel beter zouden moeten oppakken. Er 
wordt te weinig mee gedaan. Alle politieke 
commissies moeten begrijpen dat het 
buitenland er is om niet meer weg te gaan. Dus 
moet niet alleen de commissie Buitenland er 
zich op concentreren, maar ook bijvoorbeeld 
BizaJus. Het is volkomen achterhaald om je 
voor het buitenland te verstoppen.” <£Hi
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Referendum belicht
d o o r  J .F . G la stra  van  L oon

De lezers van Driemaster verdienen het 
referendum bij beter licht te zien dan het 
gekleurde schijnsel dat Paul Waszink daar
op heeft laten vallen (Driemaster december 
1995). Ik doe mijn best.

Het correctief wetgevingsreferendum (CWR) 
is geen bedenksel van D66, maar van de 
commissie-Biesheuvel. De invoering van een 
grondwetswijziging die het CWR mogelijk 
maakt, betekent dan ook niet zozeer een 
feestje voor Van Mierlo, alswel een nodige, 
maar marginale correctie op ons parlementair 
stelsel.
Het CWR moet duidelijk worden onder
scheiden van het referendum zoals dat 
bijvoorbeeld in Zwitserland mogelijk is, het 
zogenaamde volksinitiatief. En dus ook van 
het Leids referendum, dat Waszink als een 
afschrikwekkend voorbeeld ten tonele voert. 
Een CWR betreft, anders dan het volks
initiatief, altijd een wetsvoorstel dat al door de 
regering en de Staten-Generaal is aanvaard. 
Het onderwerp van stemming staat dus al 
duidelijk vast, en de formulering ervan is niet 
vatbaar voor manipulatie door hen die een 
referendum wensen.

Het CWR, zoals voorgesteld door de com
missie-Biesheuvel en het kabinet, is voorzien 
van twee fikse drempels. Eerst moeten enkele 
tienduizenden kiesgerechtigde burgers hun

“Het referendum is geen 
feestje voor Van Mierlo, 

maar een marginele 
correctie van het politieke 

systeem”

wens daartoe schriftelijk te kennen geven- 
40.000 is het voorstel van het kabinet. Daarna 
is het schriftelijk fiat van enkele honderd
duizenden nodig; in het kabinetsvoorstel zijn 
dat er 600.000.
Als deze drempels zijn genomen, wordt een 
wetsvoorstel verworpen wanneer, volgens de 
plannen van het kabinet, dertig procent van 
alle kiesgerechtigden tegen het voorstel stemt.

Uitlaatklep of noodventiel
Het correctief wetgevingsreferendum wordt 
voor een aantal onderwerpen, zoals begro
tingen, uitgesloten.
Uit het voorafgaande blijkt, dat het CWR het

parlementaire besluitvormingsproces zoals wij 
dat kennen, niet kan doorkruisen of 
belemmeren. Het kan alleen achteraf dienst 
doen als een uitlaatklep of noodventiel, in die 
gevallen dat een wetsvoorstel het kie- 
zersgemoed hevig in beweging brengt.
Uit het voorafgaande blijkt ook dat de kans 
vrijwel nihil is, dat een wetsontwerp door een 
CWR wordt verworpen op grond van ‘niet-in- 
mijn achtertuin’-gevoelens. De hoge drempels 
en de eis dat tenminste dertig procent van de 
kiesgerechtigden tegen moet stemmen, sluiten 
een NIMBY-effect vrijwel zeker uit. Wie toch 
dat effect vreest, heeft een reden om voor 
verhoging van de drempels te pleiten, niet om 
zich tegen het CWR als zodanig te verzetten. 
In die gevallen dat een CWR wordt nage
streefd, zal er een openbaar debat tussen voor- 
en tegenstanders van het wetsvoorstel komen, 
waaraan het kabinet, het parlement en ook de 
kiezers zullen deelnemen. Ook zo’n debat kan 
de parlementaire besluitvorming niet door
kruisen of belemmeren. Het kan wel de 
contacten tussen burgers en gekozenen 
levendiger maken. Who’s afraid...?

D e  a u te u r  is  s e n a to r  van  D 6 6

De actualiteit van Adam Smith
d o o r  G erry  va n  d e r  L is t

Onze koningin, het is al vaker opgemerkt, 
lijkt zich steeds meer te ontwikkelen tot het 
geweten van de Nederlandse natie. In haar 
toespraken spreekt Beatrix steeds haar 
bezorgdheid uit over vereenzaming in de 
samenleving, verval van normbesef, buiten
sluiting van mensen. Zij merkt op dat 
vrijheid niet mag verworden tot onverant
woordelijkheid en laat weten te vrezen dat 
individualisering ontaardt in indivi
dualisme, een ‘ieder voor zich’, een ‘neiging 
zich van anderen af te sluiten en alleen voor 
zichzelf te zorgen’.

Deze laatste waarschuwingen worden wel

beschouwd als kritiek op de liberale tijdgeest 
en het liberale denken. Doordat liberalen zo 
veel waarde hechten aan vrijheid van het 
individu, zouden zij het belang van de ge
meenschappen) waarvan individuen deel uit
maken, uit het oog verliezen. Tevens zou in 
het, sterk op juiste regels en procedures 
gerichte, liberalisme te weinig aandacht wor
den besteed aan de normen en waarden die het 
fundament vormen van een beschaafde 
maatschappij.
Deze kritiek gaat wellicht op voor bepaalde 
stromingen binnen het liberalisme, zoals de 
moraal-neutrale filosofie van de Amerikaanse 
denker John Rawls, aan wie ik van de redactie 
van D r ie m a s t e r  in een volgend nummer 
aandacht mag besteden. De kritiek is echter 
onbillijk als men kijkt naar een veel oudere,

klassiek-liberale traditie. Als een van de 
grondleggers van deze traditie kan men Adam 
Smith beschouwen.

Moraalfilosoof
De Schotse moraalfilosoof Smith dankt zijn 
bekendheid vooral aan T h e w e a lth  o f  n a tio n s , 

waarin hij uitlegt hoe een onzichtbare hand 
ervoor zorgt dat de vrije handelingen van 
zelfzuchtige individuen resulteren in sociale 
harmonie, in optimale maatschappelijke wel
vaart. Eigen belang is voor Smith het fun
dament van elke vorm van economische 
activiteit. ‘It is not front the benevolence of 
the butcher, the brewer, or the baker, that we 
expect our dinner, but from their regard to 
their own interest’, zo staat te lezen in zijn 
beroemde (maar weinig gelezen) boek uit
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1776. Dat een bakker bereid is midden in de 
nacht op te staan om brood te bakken, komt 
niet door zijn liefde voor zijn naaste of door 
zijn verlangen iets voor het algemeen belang 
te doen, maar door zijn wens geld te verdienen 
en vooruit te komen in het leven.
Het zoeken naar eigen voordeel zou ertoe 
kunnen leiden dat mensen inferieure waar 
verkopen of voor datgene wat ze produceren, 
te veel geld vragen. Het mooie nu van een 
vrije economie is dat dergelijke afzetterij en 
bedriegerij onmiddellijk worden afgestraft. De 
ontevreden consument keert zich af van de 
producent die te dure of kwalitatief slechte 
goederen aanbiedt en zoekt zijn heil bij de 
concurrentie. Door ‘de tucht van de markt’ 
ziet de producent zich dus gedwongen precies 
datgene te leveren waar de consument 
behoefte aan heeft.

Triomfantelijk kapitalisme
Nu het kapitalisme wereldwijd triomfen viert, 
doet de uiteenzetting in T h e w e a lth  o f  n a tio n s  

over de waarde van de prijsvorming en het 
marktmechanisme opmerkelijk actueel aan. 
Zijn beste werk vond Adam Smith echter een 
ander boek, dat in 1759 verscheen, The theory 
of moral sentiments. In deze studie staat de 
vraag centraal hoe het mogelijk is dat een 
samenleving van individuen die hun eigen 
belang nastreven, niet verwordt tot een chaos, 
tot een oorlog van allen tegen allen. Smith 
zoekt de verklaring in het bestaan van 
‘sympathy’. Het individu is volgens hem een 
sociaal wezen, dat de neiging heeft met zijn 
medemensen mee te leven; het identificeert 
zich met anderen en voelt hun pijn en genot, 
hun vreugde en verdriet.
Ten gevolge van zijn sociale aard vindt de 
mens het bovendien van belang wat anderen 
over hem denken. De mens is niet alleen een 
maatschappelijk dier, maar tevens een ‘angstig 
dier’, een wezen dat zich constant druk maakt 
over de vraag of het niet tekort schiet in de

“Het individu is volgens 
Adam Smith een sociaal 

wezen dat meevoelt met zijn 
medemens.”

ogen van zijn medeburgers. Zedelijkheid 
wordt in de ogen van Smith dan ook niet van 
bovenaf opgelegd door relgieuze of wereld
lijke autoriteiten, maar wordt door vrije 
individuen in hun sociale contacten auto
matisch gecreëerd.
Smith is een van de geestelijke vaders van een 
conservatief liberalisme, dat andere voor

aanstaande intellectuele vertegenwoordigers 
kent in David Hume, Benjamin Constant, 
Alexis de Tocqueville en Friedrich Hayek. In 
navolging van de IJslandse politicoloog 
Gissurarson (zie diens boek H a y e k ’s  c o n s e r -  

v a t iv e  l ib e r a l i s m , waarvan de auteurs van het 
recente geschrift van de Teldersstichting over 
individualisering, T u s se n  v r i jb l i j v e n d h e id  en  

p a te r n a l i s m e , dankbaar gebruik hebben ge
maakt) kan men vijf kenmerken van dit 
liberalisme onderscheiden:
1. Het idee van spontane processen, van zelf
regulerende krachten die, als ze vrijelijk kun
nen functioneren, ervoor zorgen dat het 
maatschappelijk leven vrij ordelijk verloopt 
zonder dat er sprake is van doelbewuste 
coördinatie van hogerhand.
2. De overtuiging dat het sociale leven geleid 
moet worden door bepaalde principes, zowel 
op zedelijk als juridisch vlak. Het ‘vrije spel 
der maatschappelijke krachten’ dient zich af te 
spelen binnen een kader van duidelijke 
spelregels.
3. Traditionalisme, het inzicht dat zich in de 
loop der generaties in de samenleving be
paalde, vaak impliciete en bijzonder prak
tische, wijsheid heeft gevormd die, in de vorm 
van allerlei tradities, mensen een min of meer 
waardevol richtsnoer biedt voor hun handelen.
4. Evolutionisme, dat wil zeggen de conceptie 
van het sociale leven als een proces van met 
elkaar in talloze relaties staande individuen, 
waarbij tradities zich geleidelijk ontwikkelen 
naar gelang zij waarde hebben voor de 
groepen in een maatschappij. Traditionalisme, 
hoewel noodzakelijk voor de groei van kennis 
en moraal, volstaat niet; minder nuttige 
tradities moeten vervangen worden door 
betere. Dit soort evolutionisme is anti-uto- 
pisch: het leven zal nooit volmaakt worden, 
alleen, door een ‘survival of the fittest tradi- 
tions’, minder onvolmaakt. De markt is 
volgens deze conceptie niet een prijzens
waardig coördinatiemechanisme omdat zij tot 
ideale uitkomsten zou leiden, maar omdat zij 
vrije individuen goed de mogelijkheid biedt 
van hun fouten te leren en op zoek te gaan 
naar betere alternatieven.
5. Universalisme: het idee dat de liberale 
maatschappij zich in beginsel kan uitstrekken 
tot de hele wereld, mede omdat het streven 
naar vrijheid zoals dat wordt opgevat in het 
Westen, accordeert met ‘de menselijke 
natuur’. Universalisme is een ethisch postulaat 
in zoverre het de verspreiding van het liberale 
vrijheidsidee over de hele mensheid als wense 
lijk beschouwt.

Aantrekkelijke conservatieven
Het aantrekkelijke van deze conservatief- 
liberale traditie is dat zij de idealen van het 
liberalisme (zoals de maximalisering van de

individuele vrijheid, het bevorderen van het 
vrijelijk functioneren van zelfregulerende 
krachten, het streven naar een democratische 
rechtsstaat) handhaaft, maar daar elementen 
van andere stromingen aan toevoegt die de 
filosofie minder kwetsbaar maken voor 
verwijten van conservatieven, confessionelen,

Conservatieve liberalen zien 
het individu niet als een lone 

wolf, maar ju ist als een 
sociaal wezen

socialisten en communitaristen (gemeen- 
schapsdenkers) a la Beatrix. Conservatieve 
liberalen abstraheren bijvoorbeeld niet van de 
maatschappelijke realiteit, maar vinden juist 
dat geschiedenis en cultuur belangrijke 
aankonopingspunten bieden voor het stimu
leren van de groei van een liberale samen
leving. Conservatieve liberalen zien het 
individu niet als een lone wolf, maar juist als 
een sociaal wezen dat sterk let op de 
opvattingen van zijn medemensen en op de 
wijsheid van vorige generaties.
Wat ook belangrijk is, is dat conservatieve 
liberalen niet in principe uitgaan van de 
wenselijkheid van een neutrale opstelling ten 
opzichte van concepties van het goede leven. 
Wil een liberale stroming bijdragen aan de 
ontwikkeling van tradities die voor een vrije, 
open samenleving van belang zijn, dan dient 
zij niet terug te deinzen voor het propageren 
van bepaalde deugden. Deugden immers, zo 
wist Adam Smith al, vormen de smeerolie van 
de samenleving.

G e r r y  va n  d e r  L is t  is  w e te n s c h a p p e li jk  

m e d e w e r k e r  va n  d e  P ro f .M r . B .M . 
T e ld e rs s tic h tin g
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Vier verloren jaren voor vele werklozen
d o o r  R o n  H o g e n b o o m

Ruim anderhalf jaar geleden werd het 
kabinet-Kok beëdigd door onze Koningin. 
Het motto dat het kabinet zich destijds 
meegaf -werk, werk, werk- leek de 
honderdduizenden werklozen enig uitzicht 
te bieden. Een terecht motto, want de 
werkloosheid onder laag- en ongeschoolden 
is al jaren schrikbarend hoog. Je kunt nu 
echter vaststellen, dat de instrumenten die 
het kabinet gebruikt om de werk
gelegenheid te vergroten, niet bijzonder 
effectief zijn. De belangrijkste instru
menten, gerichte lastenverlichting en de 
Melkert-banen, zullen hieronder besproken 
worden.

Onze regering probeert de werkloosheid te 
verminderen, door werkgevers een aan
zienlijke pot met geld te geven, als zij werk
lozen aannemen voor een loon dat beneden 
115% van het wettelijke minimumloon (wml) 
ligt. Bij mensen die al een tijd lang geen werk 
hebben, geldt dat zelfs tot 130% van het wml. 
Hoewel de verkleining van de wig de 
loonkosten verlaagt en het zo aantrekkelijker 
maakt om mensen in dienst te nemen, betekent 
gerichte lastenverlichting ook, dat de margi
nale wig hard stijgt. Als een werker bijvoor
beeld na verloop van tijd 120% van het wml 
verdient, dan ontvangt zijn baas geen extra 
geld meer. De subsidie geldt immers alleen 
voor banen tot 115% van het wml. Daardoor is 
een werkgever behoorlijk wat geld kwijt, als 
hij zijn mensen meer wil betalen. De stijging 
van de marginale wig maakt het moeilijker om 
carrière te maken, en zorgt ervoor dat extra 
scholing niet aantrekkelijk wordt. De werking 
van de arbeidsmarkt wordt dus geheel 
verstoord. Dat was voor CPB-directeur Don 
en Minister Wijers de reden om niet voor 
gerichte, maar voor algemene lastenverlich
ting te pleiten. Het nut daarvan wordt verder 
verkleind door de hoogte van de laagste CAO- 
loonschalen. In veel van de overeenkomsten 
liggen de laagste loonschalen behoorlijk 
boven het wml, wat het bereik van de 
lastenverlichting vermindert. Deze afstand is 
gemiddeld ruim twaalf procent. Weliswaar 
zijn in veel van de nieuwe CAO’s nieuwe, 
lagere loonschalen ingevoerd, maar die gelden 
vaak maar voor korte tijd. Het zou wel 
kunnen, dat bij toekomstige onderhandelingen 
met de lastenverlichting rekening wordt 
gehouden, om zo de kloof tusssen het wml en 
de laagste CAO op te vullen.

Geringe financiële prikkel
Dan kun je  je afvragen, of die lage loon
schalen wel bezet zullen worden. De kloof 
met het wml is namelijk ontstaan, doordat het 
moeilijk was om alle banen te vullen aan de 
onderkant van de markt. De reden daarvan 
zijn de hoge uitkeringen. Voor veel uitke- 
ringstrekkers is het nog altijd niet aantrek
kelijk om tegen het laagste loon te gaan 
werken. Om allerlei ongeschoold werk toch 
gedaan te krijgen, moesten werkgevers meer 
betalen dan het dan ze wettelijk verplicht 
waren. En daardoor ontstond er een kloof 
tussen het minimumloon en de CAO’s. Het is 
daarom de vraag of nieuwe loonschalen zullen 
helpen om veel uitkeringsgerechtigden aan het 
werk te krijgen. Daarbij moet je bedenken, dat 
het kabinet de financiële prikkel verder 
afzwakt door de uitkeringen te koppelen.

Melkert-banen
Bij een ander belangrijk instrument, de 
Melkert-banen, speelt de kleine afstand tussen 
de uitkeringen en het salaris, dat op z’n hoogst 
120% van het wml bedraagt, ook een 
belangrijke rol. Dat is  o o k  de beste reden 
waarom het aantal Melkert-1-banen dit jaar

De grote architect

waarschijnlijk vijfentwintig procent lager 
uitvalt dan het geplande aantal van 20.000. 
Dat is tenminste wat het CPB schrijft in de 
MEV van 1996. Een deel van de Melkert- 
banen, de zogenaamde Melkert-2-banen 
worden door een werkgever een deel van de 
uitkering te geven als hij een werkloze in 
dienst neemt. Dit lijkt wel aardig, maar daarbij 
moet je  eraan denken, dat gesubsidieerde 
werknemers waarschijnlijk de plek van niet- 
gesubsidieerde mensen innemen. Dan is het 
ook nog de vraag of er sowieso veel nieuwe 
banen door ontstaan. De evaluatie van een 
vorm van gesubsidieerd werk, de Wet 
Bevordering Arbeidsinpassing (WBA), voor
spelt weinig goeds. Daaruit bleek dat tachtig

procent van de geplaatsten werk heeft dat er al 
was. Een kwart zou zijn baan ook zonder 
subsidie hebben gekregen. En maar liefst de 
helft heeft een baan die anders naar een ander 
zou gaan; ze verdringen elkaar. Dat effect van 
de WBA leidde in 1996, volgens het CPB, tot 
een tegenvaller van tweehonderd miljoen 
gulden.

”Zonder verlaging van de 
uitkeringen is er weinig 

hoop op een daling van de 
werkloosheid”

Zullen die effecten zich ook voordoen bij de 
Melkartbanen?. De vraag is zeker belangrijk, 
want er bestaan nog vele andere vormen van 
werk met overheidsgeld, zoals banenpoolers, 
werkervaringsplaatsen, en jeugdwerkgaran- 
tiebanen. En zelfs tussen deze vormen van 
gesubsidieerd werk is al van verdringing 
sprake. Dat kan kan misschien worden voor
komen door hardere regels en meer con
troleurs. Maar het valt te betwijfelen of je  dat 
nou moet toejuichen.

Uitstel van executie
Hoewel het kabinet nog meer ijzers in het 
vuur heeft om de werkloosheid onder laag- en 
ongeschoolden te verkleinen, vormen lasten
verlichting en Melkert-banen toch de kern van 
het beleid. En het is droevig om vast te stellen 
dat ook dit kabinet weinig aan de situatie zal 
veranderen. Zonder het verlagen van de 
uitkeringen om de financiële prikkel te ver
groten, en de wig generiek of gematigd te 
verkleinen, is er weinig hoop op een echte 
verlaging van de werkloosheid. Als het beleid 
blijft zoals het is, zal het volgende kabinet 
gedwongen worden om echt iets te veran
deren. De vergrijzing, het relatief snel groei
ende arbeidsaanbod en de internationale 
concurrentie maken het steeds moeilijker om 
het huidige stelsel van sociale zekerheid te 
behouden. Als je vooruitloopt op deze 
ontwikkelingen heb je het voordeel datje  de 
inrichting van het nieuwe stelsel nog een 
beetje kunt bepalen. Bovendien ben je als 
samenleving beter voorbereid op de toekomst, 
waardoor de aanpassingen makkelijker kun
nen verlopen. Maar kennelijk hebben vooral 
PvdA-ers liever dat de wal het schip eerst 
keert. Of denken zij dat de realiteit verandert 
als je haar maar lang genoeg negeert?
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JOVD-Circuit
“Ik ben een Gooierskind, vervallen in Gods toren”

- ( iy s h iv d ii  van A e m s id

d o o r  M arte lt G erssen

Vrijdag 16 februari werd de JOVD 
opgeschrikt door een artikel in de 
Telegraaf: “JOVD wil schoon ondergoed en 
geschoren damesbenen verplicht.” Mijn 
eerste reactie was : zijn ze nou helemaal? 
Maar het is waarschijnlijk het beste om de 
mensen uit het Gooi zelf aan het woord te 
laten. Dus op weg naar een standpun
tenavond in Hilversum.

Bestuurslid Marjolein Mokveld

Het is rustig als ik een uur te laat binnenkom. 
Behalve het bestuur en een ex-lid zijn er 
alleen mensen van buiten: twee uit Utrecht en 
een journalist van Nieuwe Revu. Dat zal de 
hele avond zo blijven. Secretaris en waar
nemend VVO Marjolein Mokveld verzekert 
me dat dat niet normaal is. Er is een harde 
kern van zeker 20 leden en op de barbecue 
komen makkelijk 40 mensen aanzetten. Maar 
vanavond valt de opkomst een beetje tegen.

Ik schuif aan aan een tafeltje met wat 
bestuursleden. Dat is een mooie gelegenheid 
voor wat vragen. Over het algemeen vinden ze 
de opwinding een beetje overdreven. Robert 
de Keizer: “Negatieve publiciteit kan wel de
gelijk omgezet worden in positieve naams
bekendheid. Dat zie ik aan mijn eigen bedrijf.”

Ja, maar het Gooi heeft nogal een reputatie 
natuurlijk. Het interview met CP’86, de 
contacten met het OSL...
Richard Otto, schrijver van het interview en 
inmiddels geroyeerd, reageert: “Tja, we lieten 
de man, lid van de Hilversumse gemeenteraad, 
gewoon praten. Alleen luisteren. En toen

kregen we bergen kritiek over ons heen. Ik 
werd ervoor geroyeerd, terwijl de 
hoofdredacteur mocht blijven zitten.” De 
Keizer: “Het OSL was vooral een initiatief 
van Bart Wildschut. Maar dan vraag ik jou: 
wat is er tegen? Ze hebben goeie sprekers: 
Wiegel, Smalhoudt. Er lopen veel VVD’ers 
rond daar.”

Maar wiens idee was het nou om dat artikel 
over ondergoed naar buiten te brengen?
“Van Wildschut (die er op dat moment nog 
niet is, MG).”

Zit die ook in het bestuur?
“Nee, niet meer.”

Terug bij Marjolein vraag ik haar wat voor 
mensen eigenlijk lid zijn. Actieve mensen, 
zegt ze. In Hilversum is niet veel te doen, en 
de JOVD is gezellig en laagdrempelig.

Laagdrempelig? Met een contributie van 
69,50? Dat is bijna twee keer zoveel als ik in 
Amsterdam betaal.
“Ja, maar kijk eens w atje daar allemaal voor 
krijgt. Heel veel activiteiten.”

Daar zie ik anders niets van terug in de 
activiteitenagenda van Driemaster.
“Wat ben jij bevooroordeeld, zeg. We hebben 
iedere week een borrel, we hebben stand
punten avonden zoals deze. En we gaan echt 
grote dingen doen. Paintball, bijvoorbeeld. En 
in augustus gaan we echt iets heel groots doen, 
waar heel Nederland jaloers op zal zijn.”

Maar vind je het niet raar dat het Gooi zo 
anders moet zijn dan de rest van de JOVD?
“Tja, we gaan een beetje onze eigen gang. Een 
beetje anders. Maar wat is daar tegen?”

We verhuizen van het Gooisch Podium naar de 
Gooische Herberg (een deur verder). Even later 
komt hoofdrolspeler Bart Wildschut binnen.

Bart, ik moet je toch even spreken. Hoe is 
dat nou gegaan met dat artikel?
“Nou, die kledingvoorschriften die bestaan al 
twee jaar. En op een gegeven moment heb ik 
dat een keer opgestuurd naar de Gooi- en 
Eembode. Dat is niks bijzonders hoor, ik heb 
wel meer van dit soort persberichten klaar

liggen. En wat is 
er tegen kleding
voorschriften? De 
afdeling Zeeland 
heeft ook eigen 
polo’s, toch? Nou 
ja, het is dus naar 
de Gooi- en Eem
bode gegaan, en 
een vrouw die 
daar zit werkt ook 
voor de Tele
graaf. En zo komt 
het dus in de Te
legraaf terecht.”

Aanstichter Bart 
Wildschut

Was jij dan voorlichter binnen het bestuur of

“Nee, ik zat niet meer in het bestuur. Ik deed 
wel vaker de persberichten voor de afdeling, 
ook als gewoon lid. Dat was eigenlijk nooit 
een probleem.”

Maar had je het niet zien aankomen dan, al 
die publiciteit?
“Nou, wel een beetje natuurlijk. Gewoon een 
grappig stukkie in het huis-aan-huis blad hier. 
Een beetje locale publiciteit. Maar dat het 
landelijk zou worden opgepikt, en dat ik 
misschien geroyeerd word, nee.”

Had je het dan alsnog gedaan?
“Ach weet ik niet. Dat is zo achteraf gepraat. 
Weet je, drie jaar geleden ben ik lid geworden. 
Toen klaagden ze dat er nooit publiciteit was. 
En nou is er publiciteit, en dan is het weer niet 
goed. Kijk naar Sorgdrager. Die heeft ook 
continu negatieve publiciteit, en toch doet ze 
het goed. Maar weet je, als ze ons weg
schoppen, dan staan er al weer 10 mensen 
achter ons klaar die precies hetzelfde denken 
als wij. Dus royeren heeft volgens mij geen zin. 
Alsof je als gewoon lid niks mag zeggen. Kijk, 
als ik de partij Oranje Rechts wil oprichten, dan 
haalt dat hier de pers. Dat is toch mooi?”

Op weg naar huis vraag ik me af of het Gooi 
nou een afdeling met een eigen gezicht of een 
stel gekken is. En eerlijk gezegd: ik weet het 
niet. Waarschijnlijk lachje erom of haat je het. 
Komend congres zal de Algemene Vergadering 
bepalen wat de hele JOVD ervan vindt... -£££
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Over de afdeling Amsterdam e.o.
d o o r  M a r jo  va n  d e r  W o e rd  en  K e es  Q u ir ijn s

De laatste tijd horen wij steeds vaker 
lovende woorden over Amsterdam. Eerlijk 
is eerlijk: onze afdeling is zeker gezellig. 
Wij hadden echter niet het gevoel dat 
anderen daarvan op de hoogte waren, met 
name omdat de voorzitter van de afdeling 
Amsterdam tot nu toe vrij weinig buiten de 
afdeling was geweest. Nu wij echter zo'n 
reputatie hebben verworven willen wij toch 
enige details van de afdeling Amsterdam en 
omstreken onthullen.

Het verhaal van Amsterdam en 
omstreken kan met recht een 
bijzonder verhaal genoemd worden.
In het voorjaar van 1994 telde deze 
afdeling nog geen zestig leden. Nu, 
nog geen twee jaar later hebben wij 
twee keer zoveel leden en twee keer 
zoveel output. Een reden voor de dip 
kan zijn geweest dat de meerderheid 
van het bestuur buiten Amsterdam 
woonde waardoor de betrokkenheid 
met de afdeling minder was.

Speerpunten
Momenteel heeft ieder bestuurslid 
twee a drie speerpunten onder zijn 
verantwoordelijkheid. Deze zijn: 
contacten met de VVD en andere 
externe organisaties, donaties en 
sponsoring, congresvoorbereiding, 
begeleiden van de politieke com
missies, PJO-contacten/scholenfora, 
activiteiten, opvangen nieuwe leden, 
promotie en ledenwerving en het 
politieke café Libertijn. Regelmatig 
nemen wij ons beleid onder de loep 
om eventuele problemen snel op te 
sporen. Laten we eens in detail onze 
speerpunten afgaan. De contacten 
met de VVD. Wij organiseren elke 
maand politiek café Libertijn met de 
VVD wat goed is voor naams
bekendheid en contacten; verder 
nemen wij deel aan de VVD- 
jongerencommissie. Deze commissie 
bestaande uit JOVD’ers en VVD’ers organi
seert activiteiten voor VVD-jongeren en hoopt 
een betere doorstroom van JOVD'ers te 
bewerkstelligen. De contacten met VVD- 
bestuurders zijn uitermate open en hartelijk. 
Verder organiseren wij af en toe activiteiten 
met andere PJO's of studentenvakbonden 
zoals onze samenwerking met de OBAS,

onderdeel van het ISO, voor het 
Voorjaarsoffensief. In twee jaar tijd zijn wij 
tevens van één naar zes politieke commissies 
gegroeid. De commissies Buitenland, Bin
nenland, Justitie en Gemeentepolitiek hebben 
elk tenminste zes leden en komen met 
regelmaat bij elkaar. Verder is de commissie 
Economie opgestart en wordt dat gedaan met 
de commissie Debating. De huidige samen
werking met de PJO 's bestaat voornamelijk 
uit het houden van fora op de verschillende 
middelbare scholen. Wij zijn hier begin 
januari mee begonnen en doen dit met grote

tevredenheid gemiddeld één keer per week. 
Activiteiten organiseren is niet moeilijk maar 
vergt wel veel tijd. Daarom heeft onze VVO 
niks anders in zijn portefeuille zodat hij onze 
leden elke week wat kan bieden. Dit kunnen 
borrels of cursussen zijn maar dit kan ook een 
excursie naar een ambassade of gerechtshof 
zijn.

Agressief ledenwerven
Opvang van nieuwe leden en Promotie en 
Ledenwerving (P&L) zijn twee compleet 
nieuwe speerpunten waar voorheen vrijwel 
geen aandacht aan werd besteed. Sinds augus
tus '95 is daar echter verandering in gekomen. 
In het augustusoffensief hebben wij weer 
agressief leden geworven op onze beide 
universiteiten. Sinds kort werken wij tevens 
met het Eindhovense buddy-systeem ( w h a t ' s  

in  a  n a m e ) . Dit houdt in dat ieder nieuw 
geïnteresseerd of gewoon lid voor een 
bepaalde periode toegewezen wordt aan een 

bestuurder. Deze belt hem of haar dan 
regelmatig wanneer wij weer iets 
interessants organiseren of gewoon om 
te horen hoe het bevalt in zijn of haar 
commissie. Het is niet voor niks dat 
wij eindigden met het puntje opvangen 
van nieuwe leden. Maar al te vaak 
blijkt dat nieuwe leden nooit vanzelf 
actief worden. Ze hebben allemaal dat 
duwtje in de rug nodig, dat hartelijke 
welkom, dat enthousiaste verhaal en 
dat persoonlijke contact. Hoewel dit 
wel al werd gedaan is het belangrijk 
om dit gecoördineerd en gestructureerd 
aan te pakken. Dit is nog niet alles.

Homepage
Nadat wij hadden laten weten dat wij 
graag op Internet wilden staan kregen 
wij al gauw enthousiaste recties van 
leden die dit wilden bewerkstelligen. 
Onze homepage zal in eerste instantie 
een beknopte informatiepagina, een 
aantal pagina's over de commissies en 
een activiteitenkalender bevatten. 
Vanaf deze zomer willen we echter 
ook ons gehele afdelingsblad afdruk
ken. Verder zijn we bezig om inter
nationale contacten aan te leggen met 
een afdeling van de Junge Liberale in 
Duitsland, hebben wij een themadag 
over media in de planning voor dit 
najaar en gaan we in mei met de hele 
afdeling op zeil weekend. Genoeg te 
doen dus bij de wildste van Nederland.

D e  a u te u r s  z i jn  v o o r z i t t e r  r e s p . p e n n in g 

m e e s te r  van  d e  J O V D -A m s te rd a m  e .o . 4üdï
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Politiek scholingsweekend
door Mselotte Verwaayen

Op 3 ril 4 li'liruiiri ui-nl in \rhiH-ni liet 
politiek M-linlingswri-ki-iiri gehouden 
door de districten lirnhuiit. I.imhiirg en 
Gelderliind. De deelnemers strnoinden 
binnen en werden vielkom gehelen dooi
de organisatie. Kond eli' uur begon de 
eerste enrsns: presenliilie-teehnieken. De 
heer Klitossen ihendhiinlen heuon 
es pres stotlerend te praten en liet 
papieren uil /i.jn huilden lallen. De 
cursisten hadden al snel door dat dit dus 
N IK T  de manier was om jezelf' te 
presenteren. Klaasscn vertelde over 
iemands houding tijdens een presen- 
tatie.oier de voorbereidingen van een 
presentatie en vele handige tips over het 
presenteren. De cursisten toonden veel 
interesse en enthousiasme . De cursus 
eindigde met een “verplicht"praatje van 
twee heren. De andere cursisten beoor
deelden deze sprekers en de cursusleider 
gaf nog wat handige tips.

Na do cursus was er een pau/e on 
vervolgens kwam do hoor Verwaayen (PTT 
Telecom) oen praatje houden. Hij vertelde 
wal over de ontwikkelingen in de Neder
landse economie en \ond dat de oierhetd

meer aandacht moet besteden aan nieuwe 
ontwikkelingen in inlormatie-teclmologie 
en dienstenontwikkeling .'Ie veel o\er- 
hoidstijd wordt nog besteed aan do oude in- 
duslricn terwijl de groei \ati de werk
gelegenheid ligt in de nieuw opkomende 
sectoren.

Mevrouw Burgman (burgemeester van 
Manrn) was de volgende spreker. /.i| wilde 
een discussie voeren over hel gemeente
beleid. Hier werd vooral over het wel en 
wee \an Amersfoort gesproken.De/e dis
cussie ging wel eens van de hak op de lak 
(zo zaten we eerst over Amersfoort te 
praten dan ineens over Den Haagt, maar er 
kwamen af en toe interessante punten aan 
de orde.

Verkeerde antwoorden
Arthur Koeken gal' na de discussie met 
mevrouw Burgman een cursus liberalisme . 
Arthur gal onder andere een lijstje met 
uitspraken en gal de opdracht de stro
mingen van deze uitspraken te bepalen. 
Natuurlijk kwamen hier allerlei verkeerde 
antwoorden aan de orde en zo werd door 
Arthur bewezen dat men niet zo snel kan 
overzien hoe een bepaalde stroming in

elkaar zit. De cursus duurde tot ongeveer 
hall' (waalt. I och waren er nog vele cur
sisten die de stad in wilde. In een café in 
Arnhem werd er nog gezellig wat 
gedronken en gesproken.

Zondagmorgen: na zo'n lange nacht is hel 
erg moeili|k direct je  bed uit te springen. 
De cursus vcrgadertechnieken van Frank 
van Dalen begon dan ook iels later dan 
gepland. Frank vertelde veel interessante 
en nuttige dingen over het vergaderen . met 
daarbij nog een speciale editie van het 
vergaderen binnen de JOVD. Het was een 
leerzame cursus, en de interesse onder de 
deelnemers was groot. Na de cursus ver- 
gadertechnteken.vertelde Arthur Koeken 
de cursisten iets over hel communuarisme: 
vervolgens werd er een rollenspel 
gespeeld. Dit duurde wegens tijdgebrek 
korter dan gepland, maar de cursisten 
kregen toch wat handige tips van Arthur en 
Frank.

Dat was het einde van het cursusweekend. 
En zo kon iedereen weer (hopelijk) een 
beetje wijzer naar huis toe. 4Ê$>

j r é J  d eH B  N ie u w s b r ie f
Ontvangt U het informatie medium tussen De afdelingen, D e commissies, 

D e Secretariaten en H et H oofdbestuur al?

Editie Driemaster

DEN HAAG, maart 1996 - De vraag die 
in de "underliner” van dit HB-Nieuws- 
brief katern vermeld staat, is op zich 
geheel duidelijk. De concrete vraag is dus: 
Ontvangt U naast de Driemaster d e  HB 
Nieuwsbrief al? Wanneer deze vraag 
negatief beantwoord wordt, is het de 
hoogste tijd om hier een abonnement op te

nemen, middels onderstaande bon. U 
ontvangt dan het informatieve com
municatiemiddel tussen de Afdelingen, de 
Commissies, de Secretariaten, het Hoofd
bestuur, etc... U wil toch ook weten wat er 
waar en wanneer in de JOVD gebeurt? Al 
deze nuttige informatie voor het luttele 
bedrag van ƒ 27,50 per jaar.(red HBNB)

Stipte levering...

één van do kenmerken van de 
nieuwe drukker van ''Driemaster”.

Door kwaliteit en korte lijnen 
dragen wij bij aan een aktuele 
"Driemaster", 'lenslotto is oud 
nieuws, geen nieuws.

Onze leus is dan ook terecht:

drukkerij Hoijtink
D A T  S C H E E L T ! ! !

W  d r u k k e r  i]Ij* h o i j t i n k :
Dorpsstraat 13a Telefoon. 0573 453050
726lATRm .no Telefax: 0573 451050

Ondergetekende neemt een abonnement op d e  HB Nieuwsbrief tot op werderopzegging:

Naam : ............................................. Plaats

Adres : ............................................. Afdeling
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Paard van Troje in 
Raad van Europa
door W.V.R.K.A. Pauw van Hanswijck de Jonge

Rond 1984 kwamen in Rusland een aantal topfunctionarissen bij elkaar: hun namen doen 
er niet toe, maar het RGB-gehalte van de aanwezigen was hoog. Onderwerp van gesprek 
waren Ruslands geopolitiek en de invoering van Glasnost en Perestrojka. Men kwam tot 
de conclusie dat de Staat door de eeuwen heen zijn grondgebied uitgebreid had, maar 
dat die expansie door de decennia lange confrontatie van communisme en kapitalisme 
muurvast was komen te zitten. Goede schaakmeesters als de Russen zijn, besloten zij 
vanuit de top radicaal het roer om te gooien.

In West-Europa denkt men dat het volk het communisme niet langer slikte en daarom een 
revolutie op gang bracht. Dat is niet correct. Alleen voor de DDR gaat zo'n manier van 
denken min of meer op, maar elders lagen de zaken anders. Zoals het in de Tsarentijd 
de adel was, die het volk op de revolutie voorbereidde, kwam de omwenteling van 1989 
(en verder) uit de koker van de communistische Top; in voormalig Tsjechoslowakije 
bijvoorbeeld, ondersteunden KGB-elitetroepen de revolutie. Dat hadden zij uiteraard 
niet gedaan als zij geen strikte orders hadden ontvangen van hun leiders. Op het 
Westen kwam de toestand in de Oostbloklanden vrij chaotisch over. Het was ook de 
bedoeling dat het die inruk zou maken. In feite verliepen alle revoluties echter langs 
strakke richtlijnen. Men wilde de impasse van de verstarde fronten doorbreken.

Dominant Rusland
Op korte termijn leek het erop, dat de Sovjet-Unie haar eigen glazen ingooide door 
zichzelf te ontmantelen; de gehele Unie raakte immers in ontbinding en vele landen 
verklaarden zich zelfstandig. Dit alles hadden de grote KGB-schaakmeesters al van te 
voren doorgerekend toen zij de deur open zetten voor vrijheid; het kan nuttig zijn een 
aantal stukken te offeren, om jaren later een veel grotere buit binnen te halen. En 
dat gebeurt nu bij Ruslands intrede in de Raad van Europa- het gambiet was al in 1984 
begonnen. De zaken liggen nu zo: op het moment stelt de Russische Beer niet veel voor, 
de economie is een puinhoop en een pre-kapitalistische mafia deelt de lakens uit. Dat 
neemt niet weg dat met de toetreding van het GOS tot de Raad, ons continent opeens 
verlengd is van Brest-Litovsk tot Wladiwostok. Alleen al door zijn waanzinnige grootte 
zal het land de komende decennia step by step een al grotere rol gaan spelen in de 
Raad van Europa. De dominantie van Rusland zal dus overweldigend zijn.

De KGB had dat al voorzien in 1984, 
maar het is de vraag of wi j, rest- 
Europeanen, zo'n overheersing wel 
willen. Hebben we met de Russen geen 
Paard van Troje binnen de muren 
gehaald? En zal wat de communistische 
geopolitiek niet voor elkaar kreeg, 
het Kremlin deze keer wel lukken?- 
daar ziet het er zeer naar uit. Aan 
de andere kant heeft het Oosten door 
de eeuwen heen een hoogstaande 
godsdienst, en een hoogstaande 
cultuur gevormd. Men noemde het 
moderne Westen altijd n j e t  k u l t u r n y ,  
maar van cultuur is er na de laatste 
omwenteling in Rusland zelf niet veel 
meer over. Er mag dus wel heel wat 
veranderen voordat t h e  R u s s ia n  Way o f  
L i f e  voor ons aantrekkelijk wordt.
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Daniël Tanahatoe volgt Jeroen 
Ekkel op
door Freek Staps

Een JOVD-kopstuk verlaat de vereniging. 
Jeroen Ekkel, voormalig voorziter van 
afdeling Groningen, heeft besloten het 
bijltje er bij neer te gooien. Zijn werk, 
studie en voorzitterschap waren niet meer 
met elkaar te combineren. Niet alleen tot 
zijn eigen grote spijt (‘Ik denk dat je werk 
als voorzitter nooit echt helemaal af is.’), 
maar ook dat van anderen. Zijn opvolger 
Daniël Tanahatoe zal zijn enthousiasme en 
nimmer aflatende ijverigheid missen.

Bij de laatste peiling was de afdeling 
Groningen wederom de grootste afdeling van 
het land. Bovendien kenmerkt deze afdeling 
zich door haar open structuur. Het bestuur 
weet naar eigen zeggen dat het er is om te 
besturen, maar zal niet snel verzuimen het 
contact met de leden te benadrukken. Boven
dien is er op politiek gebied in de afdeling 
veel te doen. Gemiddeld drie avonden per 
week zijn er JOVD-activiteiten. Van com
missiewerk tot de maandelijkse borrel.
Een voorzitter behoort ’rustig, geduldig en 
aardig te zijn. Hij moet veel tijd in zijn 
afdeling investeren’. Toen Jeroen Ekkel 
aankwam als voorzitter van de afdeling 
Groningen, zo’n klein jaar geleden, heeft hij 
zich enkele doelen gesteld. De ledengroei was 
bijvoorbeeld op een niveau dat Ekkel niet 
tevreden stelde. Inmiddels is daar het nodige 
aan veranderd. De KEI-week (de algemene 
introductieweek voor eerstejaars studenten in 
de stad Groningen) en de weken daarna 
hebben een bevredigend effect op het aantal 
leden gehad. ‘Binnen de JOVD gaan wel eens 
geluiden op dat de studiedruk nadelig zou zijn 
voor het enthousiasme en het aantal leden, 
maar ik geloof daar niet zo in’, aldus Ekkel. 
‘De studentenverenigingen schrikken af, 
kosten minstens een half jaar van je studie, 
terwijl het JOVD-lidmaatschap vrijblijvend is. 
Dat spreekt steeds meer aankomende stu
denten aan.’

Externe contacten
Niet alleen de ledengroei, maar ook de externe 
contacten zijn onder Ekkel verbeterd. ‘We 
werken nu samen met de VVD onder een 
noemer van gelijkwaardigheid. Eén gevolg 
daarvan is dat we nu grotere namen naar 
Groningen kunnen halen.’ Jeroen Ekkel vind 
dat de tijd nu gekomen is dat ook de contacten

Ekkel, Tanahatoe en Ubbo Emmius - een andere Groninger coryfee

met D66 aangehaald moeten worden. Zijn 
opvolger Daniël Tanahatoe stemt daarmee in: 
‘Ik zie deze taak als een uitdaging. Een van 
mijn doelen is de afdeling meer naar buiten te 
laten komen. Daarbij staan dan wel geloof
waardige ideeën en politiek inhoudelijke 
zaken voorop. Het gebeurt wel eens dat als je 
dat niet doet, dat je je dan het vooroordeel van 
een klein groepje brallers met schoon onder
goed aan gaat meten.’ Tanahatoe's drijfveer is 
de wisselwerking tussen het geven van jezelf 
aan de afdeling en daar tegelijkertijd ook iets 
van te leren.
Daniël Tanahatoe maakt naar eigen zeggen 
niet snel vijanden, en daar is zijn oordeel over 
de scheidende voozitter dan ook naar. ‘Jeroen 
is ontzettend enthousiast en ijverig. Hij 
beschikt over een onuitputtelijke hoeveelheid 
energie. Alleen soms vergeet hij dat niet 
iedereen die heeft.’ ‘Dat klopt’, zo antwoord 
Ekkel, ‘dat vind ik het moeilijkst: dat anderen

anders denken dan ik.’ Twee keer heeft Ekkel 
gedacht dat er een plaatsje voor hem was in 
het Hoofdbestuur. ‘De eerste keer stond ik op 
een lijst als toekomstig voorlichter, de tweede 
keer ben ik zelfs gevraagd. Natuurlijk is het 
HB een uitdaging, maar de combinatie van het 
gebrek aan tijd en de sfeer die er om heen 
hangt heeft mij tot nadenken gestemd.’ 
Terugkijkend op zijn tijd bij de JOVD vergeet 
hij ook zeker niet de tijd van de politieke 
plannen. Hij heeft zich bijvoorbeeld bezig
gehouden met de economische effecten van 
het verkeers-circulatie-plan, dat de binnenstad 
van Groningen afsluit voor autoverkeer. ‘Zo 
zie je  maar, we doen wel degelijk aan 
politiek.’ J'f~
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Ook het systeem van 
bijzondere universiteiten 
moet opgeheven worden
door Wibo van Ommeren

De discussie omtrent het afschaffen van het 
bijzonder onderwijssysteem is voor
namelijk gevoerd met betrekking tot het 
basis- en middelbaar onderwijs. Andere 
typen onderwijsinstituten zijn buiten schot 
gebleven. Echter, juist bij universiteiten is 
het bijzonder karakter van sommige 
universiteiten in Nederland (KUB, KUN en 
VU) verwerpelijk. Alvorens specifiek op 
deze stelling in te gaan en ook een praktisch 
voorbeeld te geven, zal eerst kort de 
(liberale) argumentatie tegen bijzonder 
onderwijs nog kort weergegeven worden.

Onderwijs kan als taak van de overheid gezien 
worden vanuit de ontplooiingsgedachte van 
het liberalisme: om iedereen ongeacht afkomst 
toch gelijke startkansen te geven om zo te 
komen tot een vrije ontplooiing van ieder 
individu is een onderwijsvoorziening en zelfs 
een onderwijsplicht voor minderjarigen (ter 
bescherming tegen henzelf èn tegen hun 
ouders) onontbeerlijk. Het doel daarbij is 
echter zuiver kennisoverdracht en niet sub
jectieve, contextafhankelijke en cultureel 
bepaalde zaken als normen en waarden en 
religie. Juist in een multiculturele samenleving 
als de Nederlandse moet de overheid zich 
verre van dergelijke zaken houden om bevoor
oordeling van één cultuur of godsdienst (lees: 
de christelijke) te voorkomen: scheiding van 
kerk en staat! Slechts universele waarden die 
vastgelegd zijn in onze grondwet mogen 
onderwezen worden, aangezien iedere Neder
lander geacht wordt de wet te kennen.

Geloof geen overheidstaak
Deze algemene argumenten tegen bijzonder 
onderwijs doen uiteraard ook opgeld voor het 
universitaire systeem. Universiteiten werden 
in de middeleeuwen opgericht om wetenschap 
te bedrijven. Was in die tijd nog de discussie 
hoe wetenschap de (christelijke) godsdienst 
tot dienst kon zijn, na de renaissance is men er 
van overtuigd geraakt dat er een groot verschil 
bestaat tussen weten (kennis) en geloven. 
Universiteiten zijn ervoor om pogingen te 
ondernemen om onze kennis, ons weten te

vergroten (hetgeen ook collectieve voordelen 
kent en derhalve (gedeeltelijk) als overheids
taak gezien kan worden). Geloof is echter een 
subjectieve particuliere zaak, waar de over
heid zich buiten dient te houden.
Een paradoxale zaak is dan wat er moet 
gebeuren met het “wetenschapsgebied” theo
logie, ofwel wetenschap van de godsdienst. 
Voor zover het een opleiding tot dominee of 
priester betreft, zou het mogen verdwijnen: 
wederom is dit geen overheidstaak. Als het 
echter de studie van de verschillende reli
gieuze verschijningsvormen op deze wereld 
impliceert, dan kan deze wetenschap in prin
cipe blijven bestaan, hoewel uit efficiency
overwegingen het ook ondergebracht kan 
worden bij aangrenzende wetenschappen als 
antropologie, etnologie, filosofie en geschie
denis.
Sommigen zullen nu wijzen op de (Neder
landse) praktijk en stellen dat men er weinig 
van merkt dat men op een bijzondere 
universiteit staat ingeschreven. De schrijver 
dezes volgt eveneens een studie op een 
bijzondere universiteit en kan dit inderdaad

“Het is niet de taak van de 
overheid om priesters op te 
leiden. Theologie kan als 

studie dan ook verdwijnen.”

voor het grootste gedeelte beamen. Maar 
waarom dan nog een dergelijk bijzonder 
systeem handhaven, wanneer er in de praktijk 
niets mee gebeurt en er principiële 
argumenten tegen zijn? Het kost wel degelijk 
geld wegens niet gebruikte stiltecentra en 
slecht bezochte studentenkerken en bij 
buitenlandse contacten moet het christelijke in 
de naam van de universiteit omzichtig 
weggemoffeld worden.
De conclusie luidt dan ook dat alle 
universiteiten openbare universiteiten moeten 
zijn en dat een studie als theologie afgeschaft 
kan worden. 4 S

Pompen of Verzuipen

door Egbert Koops

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje van de 
grote, grote oceaan. Bijna buiten ons blikveld, 
aan de rand van ons bestaan, begint het weer te 
stormen op de wereldzee. Deze keer zijn het 
niet de zeerovers of de olietankers, niet de 
zeehondjes of de kernproeven- nee, het draait 
deze keer allemaal om een paar rotspunten, 
waar geen hond op wil wonen. Ze zijn kleiner 
dan Taiwan of de Falklands, en onbelangrijker 
dan Mururoa en Rottumeroog. Toch zouden 
die paar vierkante meters rots best een oorlog 
kunnen ontketenen. De oorzaak van veel 
wapengekletter is het nieuwe Zeerechtverdrag, 
dat anderhalf jaar geleden van kracht werd.

In dat verdrag werden de territoriale wateren van 
alle kuststaten uitgebreid, van zes naar twaalf mijl. 
Dat kan voor spanningen zorgen, zeker als twee 
staten beiden aanspraak maken op hetzelfde stuk 
zee. Het is de bedoeling dat ze zo’n conflict zelf 
aan de onderhandelingstafel uitvechten. Maar ja, 
veel landen worden hebberig bij de gedachte aan 
meer water en alles wat daarin drijft, en nemen dat 
uitvechten dan wat letterlijk. Zo dreigt er nu 
oorlog tussen Turkije en Griekenland, en tussen 
Japan en Zuid-Korea. De Turkse en Griekse 
marines zijn al zo ver gegaan om eikaars schepen 
te rammen, terwijl het conflict in de Chinese Zee 
tot nu toe beperkt is tot wederzijdse vloot- 
oefeningen. Gebiedsuitbreiding alleen is vrijwel 
nooit een grond tot oorlog, maar het verhaal wordt 
wat anders als er geld aan te pas komt. En dat is 
het geval bij veel van die rotspunten: ze liggen in 
uitstekende visgronden. Het nieuwe Verdrag geeft 
landen de mogelijkheid om een Exclusieve 
Economische Zone van tweehonderd mijl af te 
kondigen om hun eiland- en dat kan B ig  B ucks 
opleveren. Zo’n zone garandeert het alleenrecht 
om de zee en alles daarin te exploiteren. Veel 
landen watertanden bij de gedachte aan al die vis 
en olie die op de bodem verscholen ligt.

Troebel water
Al die rotsen en klippen kunnen dus van groot 
belang worden. Iedereen wil ze hebben, maar veel 
van die ambities moeten wel stranden op 
wederzijdse hebzucht. Het kan nog veel ver
velender worden, als de rechtmatige eigenaar van 
een hoopje stenen zijn zone claimt; wat doen wij 
bijvoorbeeld als Denemarken een EEZ van 
tweehonderd mijl afkondigt om Groenland heen? 
Waar gaan wij dan vissen? Dat is wel erg troebel 
water, zult u zeggen, maar in theorie is het 
mogelijk. Ook wij moeten goed op onze tellen 
passen, om niet aan lager wal te belanden. Uit
eindelijk zal alles natuurlijk wel weer goed 
komen, maar ik vrees dat er weer heel wat 
onderhandeld moet worden. Het beste dat we 
kunnen doen, is behoedzaam manouvreren, om de 
rotsen en klippen heenzeilen en bijtijds de baken 
verzetten- veel praten dus. Als Nederland niet op 
tijd zijn belangen veiligstelt, zou het water ons wel 
eens tot de lippen kunnen stijgen. Gelukkig is er 
een reddingsboei: van een naderende oorlog zou 
het broeikaseffect ons kunnen redden. Dan ver
drinken al die rotsen tenminste in een zee van rust 
en kalmte, en wordt een oorlog voorkomen- is al 
die milieuverontreiniging toch nog ergens goed 
voor. De oplossing is dus: meer C02 uitstoten, 
liefst met wat zware dieselboten. Het wordt 
pompen of verzuipen voor de visserij.
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Kleine afdelingen en het district
door Maarten de Jong

In de laatste Driemaster stelde Freek Staps 
in zijn artikel ‘Het wel en wee van kleine 
afdelingen’ de problematiek van kleine 
afdelingen aan de orde. Helaas kwam er in 
dat artikel een aantal citaten van 
districtsbestuurders voor waarvan de 
geciteerde mensen (Remco van Lunteren 
van Utrecht, Jeroen de Veth van Brabant 
en ondergetekende van Noord) de herkomst 
kon verklaren. Omdat het hier een 
belangrijk onderwerp betreft en de in het 
artikel geschetste situatie, mijns inziens, 
hier en daar niet geheel waarheidsgetrouw 
is, zal ik in onderstaand artikel de kleine 
afdelingenproblematiek wat betreft mijn 
district uiteen zetten.

District Noord kent zes zogenaamde kleine 
afdelingen. Het ledental van deze afdelingen 
ligt grofweg tussen de 10 en 35 en ze liggen 
alle in, wat ik zou willen noemen, een ‘JOVD 
vijandige’ omgeving. Hiermee bedoel ik dat in 
het afdelingsgebied geen grote stad met HBO 
en/of Universitaire opleidingen aanwezig is. 
Vaak zijn in het afdelingsgebied ook geen 
andere politieke jongerenorganisaties actief. 
Twee van deze afdelingen, de afdeling Noord- 
Groningen en afdeling De Compagnie slagen 
er ondanks zo’n omgeving in een hoge 
activiteitenfrequentie en opkomst te bereiken. 
Het zijn helaas echter uitzonderingen. Ook de 
afdeling Meppel beschikt over een bestuur dat 
bereid is zich in te zetten, maar opkomst en 
ledenwerving blijft daar ontzettend moeilijk. 
De afdeling Dokkum is bezig weer op te gaan 
in de afdeling waar zij vier j aar geleden ook 
uit is ontstaan, buurafdeling Leeuwarden. 
Noord kent twee ‘slapende’ afdelingen, de 
afdeling Assen en de afdeling Kop van 
Drenthe. Dit zijn afdelingen waar een bestuur 
zit dat niet langer bereid is activiteiten te 
ontplooien en niet in staat is opvolgers te 
vinden. Het probleem van ‘slapende’ 
afdelingen vindt ik ernstig omdat daar leden 
zitten die lidmaatschap betalen en er eigenlijk 
niets voor terug krijgen. In Noord gaat deze 
situatie op voor zo’n 10 % van alle leden. Het 
gevaar dreigt dat de JOVD deze leden verliest 
als zij ze niet op een andere wijze aan zich 
weet te binden. Hier ligt mijns inziens een 
taak voor het district.

Vriendenclub
De geschiedenis van een ‘slapende’ scho

lierenafdeling volgt vaak een vast patroon. Er 
is een groep scholieren van 16 tot 18 jaar die 
enthousiast in het bestuur plaats neemt en een 
aantal collega scholieren enthousiast weet te 
maken voor de JOVD. Het worden een soort 
vriendenclubjes en de afdeling bloeit. Dat 
neemt al iets af als de meest actieve mensen in 
hun examenjaar komen en als zij ten slotte 
hun examen hebben gehaald en aan een 
vervolgopleiding elders beginnen is de 
belangstelling volledig weggeëbt. Dit is 
allemaal volkomen voor-stelbaar, maar als er 
geen nieuwe generatie actieve leden klaar 
staat om de boel over te nemen betekent het 
het einde van de afdeling. Ben je  eenmaal 
beland in de fase dat er geen actief kader meer 
is in de afdeling dan kun je  niet veel meer 
doen. Onze ervaringen met een afdeling op 
afstand opnieuw opstarten zonder dat je 
actieve mensen in het afdelingsgebied zelf 
hebt, zijn in elk geval negatief. Je kunt je 
afvragen of het zin heeft om deze afdelingen 
te laten voortbestaan. Ik vind van wel omdat 
er toch mensen zitten die om een of andere 
reden (nog) lid zijn van onze vereniging en je 
er misschien voor kunt zorgen dat dat ook zo 
blijft. Bovendien bewijst het verleden dat dit 
soort afdelingen in heel korte tijd tot bloei 
komen als er eenmaal weer een paar actieve 
mensen worden gevonden.

Value for money
De inspanningen van het district moeten er op 
gericht zijn de leden die er zitten in de 
tussentijd enige vorm van v a lu e  f o r  m o n e y  te 
bieden. In het geval van Dokkum kon dat door 
de leden te verwijzen naar de actieve 
buurafdeling Leeuwarden, of naar Groningen 
voor zover zij daar een opleiding volgden of 
gingen volgen. Voor afdelingen waar zo’n 
regeling geografisch gezien minder voor de 
hand ligt moet je wat anders verzinnen. Om 
hun betrokkenheid bij de JOVD te behouden 
willen wij de leden van kleine inactieve 
afdelingen een periodieke districtsnieuwsbrief 
gaan sturen met daarin nieuws en activiteiten 
van andere afdelingen. Het zal nodig blijven 
het ledenbestand van de kleine afdelingen 
voldoende te verversen, dit kan namelijk alle 
bovengenoemde problemen voorkomen. De 
traditionele methoden als scholenfora, 
aanwezig zijn op markten en braderieën en 
posters plakken leveren bitter weinig op de 
laatste tijd. Er zullen alternatieve meer 
aansprekende vormen van ledenwerving 
gevonden moeten worden. Wij zijn bezig een 
nieuw type scholentour in elkaar te zetten met

meer andacht voor interactie. Hierbij m oetje 
denken aan zaken uit het JOVD cursuspakket 
als debating en onderhandelen.

Stervensbegeleiding
Voor alle kleine afdelingen geldt dat 
vergrijzing van het ledenbestand het grootste 
gevaar voor de continuiteit is. Het district kan 
met raad en daad helpen dit te voorkomen 
zolang de afdeling actief is. Is dat niet meer zo 
dan moet zij proberen de schade hiervan voor 
de vereniging als geheel zo veel mogelijk te 
beperken. Wij hebben in de JOVD veel kleine 
afdelingen vergeleken met andere pjo’s. Toch 
zijn kleine afdelingen in onze vereniging in 
veel opzichten in duidelijk het nadeel. Een 
voorbeeld is vertegenwoordiging op Con
gressen. Op ALV’s zijn kleine afdelingen 
dramatisch ondervertegenwoordigd. Ook hier 
ligt een duidelijke taak van het district om 
voor het belang van deze afdelingen op te 
komen en voor hen te stemmen als ze zelf 
geen afvaardiging hebben. Afdelingsbege- 
leiding, inclusief helaas soms zelfs stervens
begeleiding, is de hoofdtaak van het district. 
Het ondersteunen van kleine afdelingen vormt 
het voornaamste bestaansrecht voor districten 
in vandaag’s JOVD, immers kleine afdelingen 
en het district horen bij elkaar.

Naschrift van de redactie: middels
ingezonden brieven lieten de besturen van 
de afdelingen Noord-Groningen en De 
Compagnie inderdaad weten dat ze beslist 
actief zijn.
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Notulen van de najaarsvergadering van de JOVD, gehouden op 18 en 
19 november 1995 te Nuland, en 17 december te ‘s-Gravenhage.

De volgende afgdelingen zijn ter vergadering vertegenwoordigd: 
Groningen, Noord Groningen, De Compagnie, Leeuwarden, 
Dokkum, Assen, Zwolle, Twente, Arnhem, Rijk van Nijmegen, 
Utrecht, Eemland, Heuvelrug, Nieuwegein, Amsterdam. 
Kennemerland, ABCD, Leiden, Delfland, Rijnmond, Maas & IJssel, 
Hart van Brabant, Baronie van Breda, Eindhoven en West-Brabant.

01. Opening
02. Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken:
Voorlopige en definitieve agenda voor de vergadering 
Notulen van de najaarsvergadering d.d. 27 en 28 mei 1995 
Wijzigingsvoorstel op de notulen van dhr. Van der Sande 
Beleidsplan Hoofdbestuur
Bereidverklaringen kandidaat-hoofdbestuursleden 
Beleidsplan V&S
Bereidverklaring kandidaat Secretaris V&S 
Brief van het Hoofdbestuur m.b.t. evaluatie Herstructurering 
Brief van Max Visser waarin hij verzoekt tot ontslag uit de 
Tweede Kamer van Beroep.
Conceptnotitie Criminaliteit zoals gepubliceerd in het con
gresboek
Diverse amendementen op de congresresolutie
Diverse politieke moties
Diverse actuele politieke moties
Diverse huishoudelijke moties
Een actuele huishoudelijke motie
Districtsnotitie van Dhr. R. Moester
Bereidverklaringen en beleidsplannen van twee kandidaten- 
Hoofdredacteur.

Agendawijziging:
Besloten wordt op voorstel van het Hoofdbestuur het punt 7b te 
verplaatsen naar punt 17A.

03. Vaststellen notulen jaarvergadering 27 en 28 mei 1995.

De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.
Wijziging 1: ook de afdeling Baronie van Breda was ver

tegenwoordigd.
Wijziging 2 Toevoegen punt 20: ook Karen Anne Hebben wordt 

tot lid van de Redactieraad benoemd.

04. Discussie met Internationaal Secretaris
Kokke:
Zou het bekendmaken van de internationale activiteiten efficiënter 
kunnen? Hoe ervaart u het buiten het HB functioneren van de IS? 
Antwoord IS:
Publikatie activiteiten gaat via de eigen nieuwsbrief, HB-nieuwsbrief, 
Driemaster en prikbord AS. De berichtgeving is in het verleden niet 
helemaal vlekkeloos verlopen omdat activiteiten soms te laat aan ons 
werden doorgegeven, of omdat genoemde periodieken niet op tijd 
uitkwamen. Er zijn plannen om de internationale nieuwsbrief vaker te 
laten verschijnen.

Discussie met Secretaris V&S
Steinmaier:
Na de cursus voor cursusleiders heb ik nog steeds geen cursussen en 
geen actuele lijst met cursusleiders ontvangen.
Antwoord De Hoop:
Veel cursussen zijn verouderd, worden momenteel herschreven. De 
nieuwe lijst met cursusleiders verschijnt in de eerstvolgende 
adressenvraagbaak.
Ekkel:
Een aantal cursusleiders weigert naar Groningen te komen. Kunnen er 
inspanningsverplichtingen gesteld worden?
Antwoord De Hoop:
De JOVD is een vrijwilligersorganisatie, directe verplichtingen zijn 
derhalve niet te stellen. Afstand mag voor de cursusleider geen 
belemmering vormen, reiskosten worden immers vergoed. Eventuele 
sancties neem ik in overweging.

Discussie m.b.t. Hoofdredacteur Driemaster:
Vz.: De hoofdredacteur is i.v.m. academische nood niet aanwezig. 
Discussie is derhalve niet mogelijk.

05. Discussie met het Hoofdbestuur
De volgende punten kwamen aan de orde:
a.
Internationale publiciteit

Pronk:
In een artikel van de Young Liberal Express was een uitspraak van 
Landelijk Voorzitter Arjan Toor gepubliceerd betreffende het feit dat 
de JOVD tegen een sterke monarchie in Nederland pleit. Dit is mijns 
inziens tegen de mening van de JOVD.
Antwoord HB (Toor):
Dit standpunt komt uit het PKP.

b. JOVD-Stickers
Moester:
Komen er binnenkort nog nieuwe JOVD stickers met uitsluitend het 
logo en het telefoonnummer.
Antwoord HB (Meijer):
Deze stickers worden in januari besteld.

c. Ingetrokken moties
Moester:
Is het mogclijk dat moties waarvan de indiener niet aanwezig is, 
alsnog op het congres worden behandeld?
Antwoord HB (Spaa):
Dit kan, mits de tijd het toe laat. Toegezegd wordt dat indien de 
indiener afwezig is, de moties desgewenst behandeld zullen worden, 
en wel na behandeling van de overige moties.

d. Motie Struisvogelei
Ekkel:
Hoe is het mogelijk dat het Hoofdbestuur de door de Algemene 
Vergadering vastgesteldc moties naast zich neerlegt.
Antwoord HB (Oosterhuis):
Het Hoofdbestuur voert in principe alle door de Algemene 
Vergadering aan haar opgedragen moties uit behalve wanneer 
uitvoering van de motie de JOVD schade berokkend. Dit was bij

motie struisvogel-ei het geval.
Voortaan zal het Hoofdbestuur tijdens de Algemene Vergadering 
toelichten of een motie wel of niet pers-technisch zal worden 
uitgedragen en niet meer achteraf.

e. Stemmen
Moester:
Kan de stemming op zaterdag-avond misschien sneller en efficiënter 
gebeuren.
Antwoord HB (Spaa):
Het Hoofdbestuur heeft besloten om alle benoemingen onder 1 
agendapunt te vatten waardoor er slechts 1 schorsing is. En zelfs deze 
schorsing wordt benut door het uitreiken van de bokaal van de snclst- 
groeiende afdeling. Dit om op de zaterdagavond toch nog tijd te 
kunnen besteden aan de politieke moties.

f. Communicatie
Ekkel:
Op mijn aangetekende brief over de vaststelling van het basisbedrag 
van de contributie heb ik nog steeds geen antwoord gekregen van het 
Hoofdbestuur.
Antwoord HB (Toor):
Toor maakt excuses en zegt toe hierover met hem van op zeer korte 
termijn van gedachten te wisselen.

g. Statuten:
Kokke:
Zijn de statuten nu door alle afdelingen geïmplementeerd (I), en 
welke statuten gelden nu (2)?
Antwoord HB (Spaa):
(1) Nee
(2) De afdelingen hebben alleen met de nieuwste statuten te maken, 
zoals gepubliceerd in het ‘groene boek'met wijzigingen in de HB-NB.

hjongerenparlement
Kokke:
Wanneer komt hel jongerenparlement bij elkaar.
Antwoord HB (Penne):
Zaterdag a.s. is de eerste bijeenkomst. Het onderwerp waarover 
gesproken zal gaan worden is drugsbeleid en alle pojo’s zullen 
aanwezig is.

i. D-base
Kokke:
Waarom heb ik geen inzicht in het D-Base bestand.
Antwoord HB (Penne):
ln de regel krijgen de commissievoorzitters alle informatie uit D-Base 
die voor hen van belang is. Helaas is dit per abuis nu niet gebeurt, 
waarvoor onze excuses.

j. Aftreden Vice-Voorzitter
Kokke:
Waarom heeft Olaf aan mij het verzoek gericht om een opinie-artikel 
te schrijven over Bosnië, terwijl dit volgens mij tot de portefeuille van 
Dion van der Arend zou horen.
Antwoord HB (Spaa):
Dit is niet iets wat binnen de portefeuille van Dion hoort. Het 
Hoofdbestuur stelt namelijk tijdens elke Hoofdbestuursvergadering 
een politiek onderwerp aan de orde, dit maal was het Bosnië. Olaf 
heeft toen met instemming van het gehele hoofdbestuur (dit dus 
inclusief Dion van der Arend) Kokke benaderd om een artikel te 
schrijven.

k. HB-Nieuwsbrief
Kokke:
Waarom staan in HB-Nieuwsbrief nummer 8 pas de besluiten van mei 
genoteerd.
Antwoord HB (Oosterhuis):
Deze stukken waren helaas nog niet beschikbaar.

l. Promofolder
Kokke:
De Promofolder bevat tegenstrijdigheden, hoe kan dit?
Antwoord HB (Oosterhuis):
Het lijkt nu dat het hoofdbestuur een inconsistent beleid voert, doch 
dit is niet waar. Dit doordat het onderwerp meerdere facetten kent.

m. Pers berichten
Kokke:
Waarom heeft het Hoofdbestuur mijn persbericht gewijzigd zonder 
dat ik hierin ben gekend?
Antwoord HB (Oosterhuis):
Dit zal niet meer gebeuren.
*****
Besloten Vergadering
Notulen van dit deel van de vergadering worden U niet toegezonden, 
maar zullen op het congres behandeld worden tijdens een besloten 
vergadering.*****
06. Vaststelling gewijzigde portefeuille-verdeling Hoofdbestuur
De volgende wijzigingen in de portefeuilles worden door de 
Algemene Vergadering vastgesteld:
*Vice Voorzitter:

-Externe contacten 
-Auditor V&S en IS

* Algemeen Bestuurslid belast met organisatie:
-Auditor Communicatie Commissie 
-Auditor Organisatiesecretariaat 
-Auditor Debalingcommissie 
-IPP 
-Statuten

* Algemeen Bestuurslid belast met politiek:
-Begeleiding politieke commissies 
-Begeleiding Projectcongresgroepen 
-Politieke database 
-Auditor Politiek Secretariaat

07. Benoemingen
a.Secretaris V&S en tevens vaststelling beleidsplan V&S 
De Algemene Vergadering besluit Jan de Hoop te benoemen tot 
Secretaris Vorming & Scholing met stemuitslag voor/tegen/- 
onthouding: 856/84/71.
zijn beleidsplan wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen:
1. Onder het kopje afsluitend wordt aan ‘continuïteit en 

herkenbaarheid' toegevoegd ‘kwaliteit' (in de laatste regel).

2. De uitkomsten van de discussie rond het stuk beleidsplan 
Hoofdbestuur en de notitie ‘de rol van districten* moeten worden 
meegenomen in het V&S beleid.

b. Zie punt mededelingen.

c. Benoeming leden Hoofdbestuur.
* Kandidaat Vice Voorzitter Ghislainc Meijer heeft haar be

reidverklaring ingetrokken, waardoor er geen Vice Voorzitter 
benoemd wordt.

* De Algemene Vergadering besluit Marcel van der Schaaff te 
benoemen tot Algemeen Bestuurslid belast met Voorlichting: 
met stemuitslag (voor/legen/onthouding): 968/86/14.

* De Algemene Vergadering besluit Chris Jetten te benoemen tot 
Algemeen Bestuurslid belast met politiek: met stemuitslag 
(voor/tegen/onthouding): 947/93/22.

OK.Vaststelling Politieke Moties 1 
Zie punt 17b.

09. Definitieve vaststelling van het landelijk deel van de 
contributie en richtbedragen van het afdelings» en districtsdeel 
voor de contributie van 1996.
De Algemene Vergadering besluit het Landelijk deel van de 
contributie vast te stellen op fl. 16.- (/egge zestien gulden), en de 
richtbedragen voor afdelingen en districten op respectievelijk fl. 18.- 
(zegge achttien gulden) en tl. 3,- (zegge drie gulden).

10. Evaluatie Herstructurering
Algemene opinie was dat het te vroeg was voor een diepgaande eva
luatie. Bij dit agendapunt werden derhalve slechts ervaringen uitge
wisseld n.a.v. de inbreng van het Hoofdbestuur. Er zijn geen besluiten 
genomen.

11. Vaststelling beleidsplan Hoofdbestuur
Het beleidsplan 1996 van het Hoofdbestuur wordt met de volgende 
wijzigingen vastgesteld:
* Pagina 11 na alinea over politiek:

(Toevoegen) "In het geval dat. ondanks enorme inspanningen 
van het bestuurslid belast inct politiek, kerncommissies niet naar 
behoren functioeneren, en de actualiteit een output vereist, dan 
dient ruggespraak te worden gehouden met het Politiek 
Secretariaat, alvorens er output wordt geleverd. Dit geldt zowel 
voor de interne output (de vereniging in) als die naar buiten toe. 
Het Politiek Secretariaat is, ge/ien zijn alsgemene visie op het 
liberalisme, hét aangewezen orgaan om deze ruggespraak te 
kunnen geven.

* Bij punt verenigingsbeleid:
(Toevoegen) "Nog altijd is aïdelingsbegeleiding de belangrijkste 
districtstaak. Daarnaast moeten districten in 1996 een belangrijke 
rol vervullen in het traject van ledenbehoud. kaderkweek en 
kadertraining. Die twee taken vormen dan ook het 
basistakenpakket van districten.

12. Vaststelling definitieve begroting 1996.
De Landelijk Penningmeester meldt dal de subsidie voor 1996 nog 
niet bekend is. Mocht de subsidie door lagere ledentallen van overige 
Politieke Jongeren Organisaties lager uitvallen dan verwacht, dan zal 
tijdens een BAV de begroting gewijzigd moeten worden.

13. Vaststellen datum en locatie najaarscongres 1996.
De Algemene Vergadering besluit het najaarscongres van 1996 te 
houden op 16 en 17 november 1996 te Almelo.

14. Benoeming lid Tweede Kamer van Beroep.
De Algemene Vergadering besluit Max Visser onder dankzegging 
tussentijds uit de Tweede Kamer van Beroep te ontslaan en in zijn 
plaats Peter Hietink te benoemen.

15. Huishoudelijk moties:

MOTIE JOVD BRIEFPAPIER

De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 18 november 1995 te 
Nuland.

constaterende,
-de gewoonte van JOVD-bestuurders om bij interne post officieel 
JOVD papier te gebruiken,
-de financiële nood van de Jongeren Organisatie Vrijheid en 
Democratie.

overwegende.
-de kosten van JOVD-briefpapier a 15 cent.
-de kosten van JOVD-enveioppen a 25 cent.

voorts overwegende,
-de kosten van afdelingsbriefpapier a 6 cent.
-de minimale kosten van blanco-bricfpapier.
-de kosten van reguliere brieven,

spreekt als haar mening uit,
-dat JOVD-bestuurders economischer moeten leren werken.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DK DAG.

16. Vaststelling congresresolutie Criminaliteit
De congresresolutie Criminaliteit wordt (gewijzigd) vastgesteld, met 
aantekening dat de onderdelen Kroongetuige en Alternatieve straffen 
niet aangenomen zijn.
De definitieve tekst van de congresresolutie met de aangenomen 
stellingen ligt vanaf heden ter inzage op het AS, en is op aanvraag 
verkrijgbaar.

17A. Benoeming Hoofdredacteur Driemaster
Twee leden hebben zich kandidaat gesteld voor de functie van 
Hoofdredacteur Driemaster, te welen Jolanda Houthuijsen en Michiel 
Visser. Na discussie en schriftelijke stemming besluit de Algemene 
Vergadering Michiel Visser tot de volgende Algemene Vergadering 
te benoemen tot Hoofdredacteur Driemaster, en zijn beleidsplan vast 
te stellen. Stemuitslag:
Jolanda Houthuijsen: 250 
Michiel Visser: 545 
Onthoudingen: 147

17. Vaststelling Politieke moties
In verband met tijdgebrek worden alleen actuele moties behandeld. 
De volgende moties zijn aangenomen:
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Motie Senaatsfractie VVD
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

Constaterende,
- de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer,
- de huidige kloof tussen de kiezer en de gekozene.

Overwegende,
-dat de politiek het op zich heeft genomen om deze kloof te 
verkleinen,
-dat de eerste aanzet hiertoe kan zijn het geloofwaardig en principieel 
handelen in de politiek,

Voorts constaterende.
-dat de VVD fractie in de Eerste Kamer bij behandeling van het 
wetsvoorstel met bertekking tol het correctief referendum bereid was 
voor dit voorstel te stemmen wanneer er “onvoldoende tegenprestatie 
tegenover staat"'

Voorts overwegende,
-dat het op deze manier handelen van politici de doodsklap is voor het 
vertrouwen in de politiek.

spreekt als haar mening uit,
-dat de Senaatsfractie van de VVD zich in de toekomst onthoudt van 
dergelijke koehandel en weer op basis van principiële grond
beginselen besluiten gaat nemen.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

Motie Studentenmedenzeggenschap
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

Constaterende,
-het wetsvoorstel “modernisering van de bestuursstructuren" zoals 
ingediend door het ministerie van OCW,
-dat in dit wetsvoorstel de beleidsbevoegdheid van de studenten, 
docenten en personeel wordt ontnomen in ruil voor een bes
lissingsbevoegdheid.

Overwegende,
-dat hiermee de invloed van studenten, docenten en personeel met 
betrekking tot het functioneren van het Hoger Onderwijs, wordt 
verkleind,

Voorts consteterende,
-dat hiermee een einde komt aan de constructieve bijdrage die deze 
drie groepen in het verleden hebben geleverd,

Voorts overwegende.
-dat in de toekomst deze groepen geen formele invloed op de. hen 
aangaande, besluitvorming kunnen uitoefenen.

Spreekt als haar mening uit,
-dat de JOVD tegen dit wetsvoorstel afkeurt.

18. Wat Verder Ter Tafel Komt 

* Congres
Enkele mensen spreken hun afschuw uit over de manier waarop de 
Algemene Vergadering is verlopen. Op vragen van Wendy Rosing 
(Eindhoven) en Cirtdy du Buf over de weg die het HB in deze zal 
bewandelen antwoordt het HB (Toor) dat zij het congres zal 
evaluaren en maatregelen zal treffen om op het congres meer aan 
politiek te kunnen doen.

19. Rondvraag.
Naast de inmiddels beruchte stroom van felicitaties over en weer, 
meestal net-niet-leuke-grappen en aankondigingen van afdelings- 
activiteiten (kerstborrels), werden de volgende vragen gesteld:
Rob de Rooij: (!) Wanneer komt het HB met een nieuwe vice- 
voorzitter. (2) In de nieuwste promofolder stonden weer fouten. 
Antwoord (I) HB (Toor): HB zal in maart met kandidaat komen. HB 
zal eerstvolgende HB-vcrgadering kijken in hoeverre ad-interim 
oplossingen nodig zijn. (2) HB (vdSchaaff): Wij zullen de komende 
publicaties met verhoogde waakzaamheid doornemen.
Rens Cuppan: De naambordjes zouden goedkoper worden. Antwoord 
HB (Spaa): Bordjes zijn goedkoper, zullen vanaf nu niet meer ge
maakt worden. Er komen naamloze bordjes, is eenmalige investering. 
Jan de Hoop : Wie wordt auditor V&S bij ontbreken vice-voorzitter? 
Antwoord HB (Toor): Intern zal alles opgevangen worden. U hoort 
van ons.
Sandra Spek: lk heb mij het afgelopen congres in hoge mate geërgerd 
aan het zogenaamde A6, dat de vereniging in de wandelgangen meent 
te moeten besturen. Ik heb notulen gezien van het A6 overleg, waarin 
afdelingsbesturen al hun definitieve steun uit spreken voor bepaalde 
voorstellen en moties, zonder dat zij open staan voor discussie tijdens 
de Algemene Vergadering. Ik hoop dat de leden hun bestuur in dc 
afdeling hierop aan zullen spreken. Reactie HB (Toor): Deelt de 
kritiek op het A6 tot op vrije grote hoogte. Het is slecht dat de indruk 
gewekt wordt dat er vooroverleg geweest is. De ledenvergadering 
moet het belangrijkste overlegvergadering tussen de afdelingen en de 
afdelingen en het Hoofdbestuur zijn. Iedereen moeten ter vergadering 
openstaan voor meningen en standpunten van de ander.

Na de rondvraag besluit de Algemene Vergadering de vergadering te 
schorsen en zondag 17 december 1995 te vergadering op het 
algemeen secretariaat voort te zetten. Enig te behandelen punt is het 
punt Politieke Moties.

Landelijk Voorzitter Arjan Toor schorst de vergadering bij punt 20A.

Voortzetting Vergadering 17 december 199b te Den Haag 

Punt 20A. Politieke moties 

MOTIE PNA

De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- de slechte financiële situatie, waarin de Palestijnse Nationale 
Autoriteit (PNA) zich bevindt.

overwegende,
- het positieve verband tussen de financiële situatie van de PNA en de 
stabiliteit in de Palestijnse autonome gebieden,
- het positieve verband tussen de stabiliteit in de Palestijnse autonome 
gebieden en de kans op het bereiken van een totaal vredesakkoord 
tussen Israël en de PNA,
- het ontzettend grote belang van het bereiken van een totaal 
vredesakkoord tussen Israël en de PNA voor de gehele regio,

voorts constaterende,
- het niet nakomen door een aantal donorlanden van gemaakte 
afspraken over financiële steun aan de PNA,
- het financiële wanbeleid van de PNA,

voorts overwegende,
- dat het laatste deels het gevolg is van de onbekwaamheid van de 
PNA,

spreekt als haar mening uit,
- dat alle donorlanden zich aan hun afspraken dienen te houden,
- dat de donorlanden financiële adviseurs dienen aan te bieden,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE ECU

De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- dat Duitsland wil, dat de naam van de toekomstige Europese munt 
Euro wordt,

overwegende,
- dat Euro een adjectief is en niet een zelfstandig naamwoord,
- dat de tot nu toe voor de Europese munt gebruikte naam ECU reeds 
Europese naamsbekendheid geniet,
- dat de naam Euro enkel tot onnodige verwarring zal leiden, 

spreekt als haar mening uit,
- dat de toekomstige Europese munt ECU genoemd dient te worden. 

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE LIBERAAL BOSNIË
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- de voorgestelde vredesplannen voor Bosnië,
- dat deze plannen uitgaan van een verdeling van Bosnië in etnisch 
zuivere gebieden.

overwegende,
- dat een dergelijk vredesplan een impliciete goedkeuring inhoudt van 
de etnische zuiveringen, die voortkomen uit een ernstig tekort aan 
respect voor verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid.
- dat de ontheemde mensen ernstig in hun vrijheid van vestiging 
beperkt zijn,

spreekt als haar mening uit,
- dat van enige goedkeuring, impliciet of expliciet, van etnische 
zuiveringen nooit sprake mag zijn,
- dat het uiteindelijke vredesplan voor Bosnië dan ook niet dient uit te 
gaan van etnisch zuivere staten,
- dat het uiteindelijke vredesplan voor Bosnië hel recht van alle 
inwoners van de staat Bosnië om terug te keren naar huis dient te 
erkennen, ongeacht of Bosnië wordt opgedeeld,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE TAIWAN
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- het streven van Taiwan naar onafhankelijkheid en internationale 
erkenning,
- het zelfstandig functioneren van Taiwan,
- de Chinese druk op de hele wereld m.b.t. dc erkenning van Taiwan, 

overwegende,
- dat China het Nederlandse buitenlandbeleid aangaande Taiwan niet 
mag gebruiken als pressiemiddel,

spreekt als haar mening uit,
- dat Taiwan erkent moet worden als zelfstandige staal,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE MURUROA
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- de hervatting van de franse kernproeven op het atol Mururoa in de 
Stille Zuidzee,
- dat deze kernproeven schadelijk zijn voor het milieu en omgeving 
omdat zij een verstoring in het natuurlijk evenwicht te weeg brengen,

overwegende,
■ dat Frankrijk “goodwill” zal verliezen t.o.v. andere landen,
- dat het de economische ontwikkelingen en het imago van Frankrijk 
niet ten goede zal komen,

spreekt als haar mening uit,
- dat de JOVD de hervatting van de kernproeven afkeurt.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

RUSSISCH KERNWAPEN GEVAAR
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- partnership for peace tussen NAVO en de voormalige SU,
- het gebrek aan geld in de landen van de voormalige SU voor 
onderhoud van (kern)wapens.

overwegende,
- de gevaren die optreden indien kernwapens niet goed onderhouden 
worden,
- de enorme omvang van het leger van landen van de voormalige SU, 

spreekt als haar mening uit,
- dat NAVO-landen onderhoud gaat financieren in landen van de 
voormalige SU; met als doel dat deze wapens uiteindelijk worden 
ontmanteld,
- dat financiële en technische hulp door de NAVO wordt geboden bij 
afbraak van kernwapens in landen van de voormalige SU,
- dat er van de landen van de voormalige SU aanpassing wordt 
gevraagd in investeren in andere wapens,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE BOYCOT IRAK
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- de sinds 1991 geldende internationale boycot tegen Irak,
- het leed. dat deze boycot met zich meebrengt voor alle inwoners van 
Irak,

overwegende,
- dat het overgrote deel van de Irakese bevolking het regime van 
Saddam Hussein niet steunt,
- dat de boycot juist deze mensen onredelijk zwaar treft in verge 
tijking met de machthebbers,

voorts constaterende,
- dat de boycot leidt tot een grote mate van economische en sociale 
instabiliteit,
- dat dit tot toenemende onrust leidt onder het gehele Iraaksc volk, 
waardoor er zich een voedingsbodem ontwikkelt voor verscheidene 
vormen van extremisme,
- dat de boycot leidt tot stelselmatige vernietiging van de Iraakse 
economische en sociale infrastructuur.

voorts overwegende,
- dat de boycot dc fundamenten van een eventuele toekomstige 
nationale ontwikkeling van Irak vernietigt,

spreekt als haar mening uit,
- dat de ecenomische boycot tegen Irak dient te worden opgeheven.
- dat de wapenboycot dient te worden gehandhaafl,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE GEDOGEN HEROVERWOGEN
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 tc 
Nuland,

constaterende,
- de overlast veroorzaakt door het openbaar drugsgebruik,
- het gevoel van onveiligheid onder een deel van de burgerbevolking 
in met name de grote steden,

overwegende,
- het liberale beginsel dat een ieder zi jn vrijheid kan gebruiken zolang 
dit gebruik niet ontoelaatbaar indruist tegen de vri jheid van een ander.
- dat het in het openbaar gebruiken van drugs een ontoelaatbare beper 
king vormt voor dc vrijheid van degenen die zich daardoor onveilig 
voelen en zodoende hun gedragspatroon in negatieve zin moeten 
aanpassen.

voorts constaterende,
- het Nederlandse gedoogbeleid met betrekking tot drugsgebruik,
- het fenomeen "gedoogpanden”,

voorts ovenvegende,
- de ondervonden overlast van drugsgebruik tot een minimum beperkt 
kan worden door gebruik in de privé-sfeer van een dergelijk pand,
- dat de overheid, gelet op het huidige gedoogbeleid, haar 
verantwoordelijkheid dient te nemen tegenover de drugsgebruiker èn 
de samenleving,

spreekt als haar mening uit,
- dat de overheid zorg dient te dragen dat het aantal gedoogpanden 
wordt uitgebreid en dat deze kosteloos beschikbaar zijn voor gebrui 
kers,
- dat de aanwezigheid van een gedoogpand openbaar drugsgebruik in 
die buurt ontoelaatbaar maakt,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE CORRECTIEF REFERENDUM I
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- de overeenkomst van Kok, Van Mierlo en Dijkstal om een plan voor 
te leggen ter invoering van een correctief referendum,

overwegende.
- dat referenda in andere landen hebben bewezen conservatief te 
werken,
- dat een correctief referendum èn inspraak voor de besluitvorming 
het besluitvormingsproces vertragen.
- dat onderwerpen aan een volksstemming worden voorgelegd, die 
des
kundigheid en ter zake doende kennis vereisen,
- dat referenda geen rekening houden met minderheidsstandpunten,

spreekt als haar mening uit,
- dat de JOVD tegen nationale correctieve referenda is,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE NIEUW KIESSTELSEL
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- het voorstel van de heren Van Mierlo, Kok en Dijkstal om een 
nieuw kiesstelsel in te voeren bij Tweede Kamer-vcrkie/ingen,
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overwegende,
- dat zich dientengevolge een tweedeling voor zal doen in de Tweede 
Kamer,
- dat één groep Tweede Kamerleden zich bezig zal gaan houden met 
het verdedigen van regionaal of plaatselijk belang bij regionale 
Kameronderwerpen en een andere groep zich bezig houdt met 
landelijke politiek bedrijven,
- dat zodoende nogal wat ondeskundigheid zijn intrede zal doen in de 
Tweede Kamer en dit (negatieve) gevolgen zal hebben bij 
bijvoorbeeld stemmingen,
- dat een dergelijk kiesstelsel het principe van evenredige 
vertegenwoor diging aantast,
- dat een dergelijk stelsel leidt tot personialisering van de politiek, 
terwijl het om het beleid moet gaan,

spreekt als haar mening uit,
- dat de JOVD tegen een nieuw kiesstelsel in deze vorm is,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE MINISTELSEL
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland

constaterende,
- dat er in Nederland zeer veel mensen zijn die niet in slaat mogen 
worden geacht zelf inkomen te verwerven (ouderen, arbeids
ongeschikten).

overwegende,
- dat het in het PKP 94-98 voorgestelde ministelsel bedoeld is als 
vervanging van alle huidige uitkeringen inclusief WAO en AOW,

spreekt als haar mening uit,
- dat de basisuitkering van het ministelsel ook toegankelijk moet zijn 
voor bepaalde groepen mensen die zich niet beschikbaar dienen te 
houden voor de arbeidsmarkt.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE VERBLIJFSSTATUS POLITIEK VLUCHTELINGEN
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- de notitie Liberaal Migratiebeleid,
- dat deze notitie niet geheel duidelijk is over de verblijfsstatus van 
als politiek vluchteling erkende migranten,
- dat in het huidige migratiebeleid politiek vluchtelingen in sommige 
gevallen een vaste verblijfsvergunning krijgen, en in sommige 
gevallen een tijdelijke.
- dat indien een op tijdelijke basis toegelaten vluchteling na een aantal 
jaren nog niet kan terugkeren naar het land van herkomst, deze 
migrant in het huidige beleid uit humanitaire overwegingen een vaste 
verblijfsvergunning krijgt,

overwegende,
- dat politiek vluchtelingen opvang genieten omdat zij persoonlijk 
vervolgd worden in het land van herkomst.
- dat indien de situatie in het land van herkomst genormaliseerd is en 
de politieke dreiging is weggevallen, er in feite geen reden meer is om 
een politiek vluchteling opvang te bieden,

voorts constaterende,
- dat in de notitie Liberaal Migratiebeleid aan als politiek vluchteling 
erkende migranten de mogelijkheid wordt geboden om te proberen 
zich tijdens hun verblijf een bron van inkomsten te verwerven, 
teneinde zo via de vrije migratieprocedure een vaste 
verblijfsvergunning te verkrijgen,

voorts overwegende.
- dat migranten die werkelijk in het opvangland willen blijven en 
bereid zijn daaraan bij te dragen, zeker van de mogelijkheid om zich 
een bron van inkomsten te trachten te verwerven gebruik zullen 
maken,

spreekt als haar mening uit,
- dat als politiek vluchteling erkende migranten enkel voor tijdelijke 
opvang in Nederland in aanmerking dienen te komen,
- dat indien de situatie in het land van herkomst genormaliseerd is, de 
verblijfsvergunning van de vluchteling komt te vervallen,
- dat uitgewezen politiek vluchtelingen nog wel eenmaal aan de 
proefperiode van de vrije migratieprocedure kunnen deelnemen,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE EUROPEES MIGRATIEBELEID
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- de notitie Liberaal Migratiebeleid,
- dat de migratieproblematiek een Europees probleem is,
- dat het huidige beleid in de landen van de EU sterk verschilt,

overwegende,
- dat de notitie Liberaal Migratiebeleid in Nederland alleen kan 
worden uitgevoerd als alle landen van de EU een soortgelijk beleid 
voeren,

voorts constaterende,
■ dat de beroepsperspectieven per land verschillen, 

voorts overwegende,
- dat migranten de mogelijkheid moeten hebben om op de 
verschillende in beroepsperspectieven in te spelen,

spreekt als haar mening uit,
- dat een vrije migrant de proefperiode in de EU slechts één maal mag 
doorlopen, en zich tijdens deze periode vrij mag bewegen binnen alle 
lidstaten van de Unie,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE INKOMENS MIGRANTEN
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- de notitie Liberaal Migratiebeleid,
- de in deze notitie gestelde eis dat een migrant in zijn/haar eigen 
levensonderhoud moet kunnen voorzien, zonder dat dit nader 
gespecificeerd is,

overwegende,
~ dat de overheid niemand voor dient te schrijven hoe hij zijn 
inkomen moet besteden,
« dat in Nederland geen mensen onder de armoedegrens dienen te 
leven, en dat de overheid om die reden kan eisen dat het inkomen 
toereikend is om de primaire levensbehoeften te vervullen,

voorts constaterende,
- dat het sociaal een bedrag is dat volgens het Ministerie van Sociale 
Zaken toereikend is voor een aantal noodzakelijk geachte uitgaven,

voorts overwegende,
~ dat dit bedrag weliswaar tamelijk arbitrair is, maar voor iedereen 
gelijk, waardoor het uitstekend als toelatingscriterium kan dienen.
- dat indien een ieder een bedrag gelijk aan of hoger dan het sociaal 
minimum ontvangt, het gevaar van het ontstaan van een onderklasse 
is geweken,

spreekt als haar mening uit.
- dat de inkomenseis die in het Liberaal Migratiebeleid aan migranten 
gesteld wordt gelijk dient te zijn aan het sociaal minimum,
- dat de beslissing over de besteding van het inkomen bij de 
individuele migrant dient te liggen, zodat er geen aanvullende eisen 
als het hebben van een huis zullen worden gesteld,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE VROEGTIJDIGE WERKLOOSHEID TOEGELATEN 
MIGRANTEN Commissie BiZaJus)
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland.

constaterende,
- de notitie Liberaal Migratiebeleid,
- dat de notitie geen procedure biedt voor toegelaten migranten die 
voor het verstrijken van de driejarige proeftermijn werkloos worden.

overwegende,
- dat de oorzaak van de werkloosheid buiten de migrant kan liggen, en 
dat het onredelijk zou zijn de migrant hier door onmiddcllijke 
uitzetting voor te straffen.
- dat het afzien van onmiddellijke uitzetting niet mag betekenen dal 
een werkloze migrant bij voortdurende herhaling van de geboden 
mogelijkheden gebruik kan maken,

spreekt als haar mening uit,
- dat een toegelaten migrant die voor het verstrijken van de driejarige 
proeftermijn werkloos wordt de mogelijkheid krijgt om gedurende het 
resterende deel van zijn proefperiode in het opvangcentrum terug te 
keren, om van daar uil te proberen een nieuwe baan te vinden,
- dat voor het bepalen van het verstrijken van de driejarige 
proeftermijn alleen de daadwerkelijk gewerkte tijd wordt geteld, en 
dus niet de in het opvangcentrum doorgebrachte tijd.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE OPHEFFING PERRON NUL
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- dat tot medio 1995 de Rotterdamse drugsverslaafden hun 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) drugs konden kopen op 
Perron Nul,
- dat de situering van Perron Nul. in combinatie met de 
monopoliepositie, die het innam, tot overlast leidde voor reizigers en 
werkenden op Rotterdam CS en voor de bewoners van de buurt rond 
CS,

overwegende,
- dat de verspreiding van de drugsverslaafden over de oude buurten 
van de stad, als gevolg van het ontbreken van een uitvoerbaar 
alternatief voor Perron Nul, door zowel de drugsverslaafden als door 
de bewoners van de bewuste buurten als negatief wordt ervaren,

spreekt als haar mening uit,
- dat de Rotterdamse gemeenteraad niet tot sluiting van Perron Nul 
had mogen overgegaan, totdat er een uitvoerbaar alternatief was 
aangeno
men,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE DRUGSNOTA
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland.

constaterende,
- de recente drugsnota van de NL regering,

overwegende,
- dat deze niet van de liberale invalshoek getuigt die verwacht was,
- dat deze nota niet meer aansluit bij de realiteit van de dag,
- dat de JOVD een liberale organisatie is, die de legalisatie van drugs 
bepleit,
- dat alleen een algehele legalisatie van drugs de oplossing is voor een 
groot deel van de aan drugsgebruik verwanteproblemen en een grote 
mate van decriminalisering zou bewerkstelligen,
- dat de huidige nederlandse aanpak in het buitenland reeds toegepast 
wordt,
- dat de weg van repressie in de drugsnota van de nederlandse 
regering wederom wordt verkozen onder druk van de buitenlandse 
opinie,

voorts overwegende,
- dat de rechtspositie van het individu in grote mate wordt aangetast 
door deze drugsnota,
- dat het aanpakken van overlast niet hetzelfde is als het verlaten van 
een reeds successvol gebleken aanpak,

spreekt als haar mening uit,
- dat de nederlandse regering een geheel eigen aanpak dient na te

streven als deze haar vruchten afwerpt.
- dat nederland niet op de weg terug gaat. maar vooruit op weg naar 
een algehele legalisering van drugs.
- dat de nederlandse regering de moed moet dun en tonen om er een 
eigen visie op na te houden.
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE HOMOHUWELIJK
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland.

constaterende.
- dat het burgerlijke huwelijk alleen is voorbehouden aan hetero's.
- dat het adopteren van kinderen niet mogelijk is voor homosexuele 
paren.

overwegende.
- dat het liberalisme elk soort relatie als gelijkwaardig beschouwd. 

spreekt als haar mening uit,
- dat homosexuele paren met elkaar in het burgerlijke huwelijk 
moeten kunnen treden.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE ADOPTIE HOMOPAREN
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland.

constaterende.
- dat homoparen tot op heden geen mogelijkheid tot adoptie hebben.
- dat homoparen ook behoefte aan kinderen hebben.

overwegende.
- dat homoparen net als heteroparen in staat zijn kinderen op te 
voeden,

spreekt als haar mening uit,
- dat homoparen ook in aanmerking voor adoptie moeten kunnen 
komen.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE OUDE SCHOENEN
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland.

constaterende,
- dat van de 60 miljoen per jaar weggegooide schoenen in Nederland 
er 10 miljoen worden ingezameld.
- dat onderzoek heeft uitgewezen, dat schoenen zoveel chroom, 
arseen en benzidine bevatten, dat ze als chemisch afval beschouwd 
kunnen worden,
- dat de helft van de ingezamelde schoenen in Nederland milieu
vriendelijk verwerkt wordt tot isolatiemateriaal, wegenondergrond en 
auto-interieurs.

overwegende,
- dat inzameling van oude schoenen goed voor het milieu kan zijn. 

voorts constaterende.
- dat de andere helft van de inge/amekle oude schoenen in Nederland 
wordt geëxporteerd naar een aantal ontwikkelingslanden.
- dat de schoenenmarkten in deze ontwikkelingslanden worden 
overspoeld door tweedehands schoenen uit Nederland en andere 
industrielanden.
- dat hierdoor de schoenenindustrieën in deze ontwikkelingslanden in 
een slechte situatie zijn verzeild geraakt.

voorts overwegende.
- dat de export van oude schoenen naar deze ontwikkelingslanden een 
vorm van handel is. die de economische ontwikkeling van deze 
landen nadelig beïnvloedt.
- dat deze vorm van handel deze ontwikkelingslanden afhankelijker 
maakt van ontwikkelingshulp.

spreekt als haar mening uit,
- dat de inzameling van oude schoenen gestimuleerd dient te worden.
- dat alle ingezamelde oude schoenen milicu-vriendelijk verwerkt 
dienen te worden.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE POSITIEVE MILIEU-VERONTREINIGING
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland.
constaterende,
- de verhoogde C02-concentratie in de atmosfeer,
- de excessieve maatregelen, die daarom tegen de C02-uitstoot 
worden genomen,

overwegende.
- dat vastgesteld is. dat de verhoogde C02-eoncentratie resulteert in 
een grotere bomengroei.
- dat hierdoor de C02-concentratie weer afneemt,
- dat de natuur naar een nieuw evenwicht streelt.
- dat de natuur het probleem van de verhoogde C02-concentratie zelf 
oplost.

spreekt als haar mening uit,
- dat de excessieve maatregelen tegen C02-uitstoot achterwege 
dienen te blijven.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE “BRENT SPAR’VGREENPKACE
De JOVD in vergadering bijeen op IX en 19 november 1995 te 
Nuland.

constaterende.
- de felle protestactie's van Grecnpeace tegen de dumping van het 
olieplatform "BRENT SPAR”.
- dat Greenpeace ernstige fouten heeft gemaakt in hun berekening wat 
betreft de schadelijke gevolgen van deze dumping,
- dat zij deze fouten later hebben loegegeven, maar dat dit slechts
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minimale aandacht in de media heeft gekregen,
overwegende,
- dat dit soort actie' s lomer gebaseerd zijn op emoties en 
volksangsten,
- dat er nu mensen direct betrokken zullen zijn bij de afbraak, 

voorts constaterende,
- dat Greenpcace Shell op onredelijk bezwarende wijze in haar 
zakelijke belangen heeft geschaad.
- dat Greenpeace geheel voorbij is gegaan aan het feit dat de "BRENT 
SPAR” voor de helft van Esso is. met een slap excuus,

spreekt als haar mening uit,
- dat de JOVD de protestwijze van Greenpeace tegen dc dumping van 
de “BRENT SPAR” geheel afkeurt,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG-

MOTIE WERELD ERFGOED LIJST
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- het plan van staatssecretaris Nuis van Cultuur om de 
Noordoostpoider op de nominatie voor de Wereld Erfgoed Lijst te 
plaatsen.

overwegende,
- dat de Noordoostpoider nog volop in het stadium van ontwikkeling is,
- de plannen voor een Zuyderzeespoorlijn,
- het belang van de landbouw in de Noordoostpoider als onderdeel 
van de Nederlandse economie.

spreekt als haar mening uit,
- dat de Noordoostpoider nooit in zijn geheel op dc Wereld Erfgoed 
Lijst geplaatst mag worden,
- dat dat wel kan in het geval van objecten als bijvoorbeeld de oude 
haven van Schokland en de watertoren van Emmeloord.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE “GROENE HART”
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 tc 
Nuland.

constaterende,
- dat de randstad uit zijn voegen barst,
- dat er in de randstad veel verkeersopstoppingen zijn,
- dat er in de randstad nog enorm veel woningen bijgebouwd moeten 
worden de komende jaren,

overwegende,
- dat het dichtslibben van de randstad leidt tot grote economische 
schade,
- dat het bijbouwen van nieuwe woningen vooral gebeurd in de 
groeiker
nen die steeds verdcT bij de grote steden vandaan komen te liggen, 

voorts constaterende,
- dat het gebrek, en daardoor hoge kosten, aan bouwruimte.

voorts overwegende,
- dal hierdoor veel ondernemingen afgeschrikt worden zich in 
Nederland te vestigen,

spreekt als haar mening uit,
- dal het "groene hart” al zoveel is aangetast, dat het niet reëel meer is

hieraan krampachtig vast te houden,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE FINANCIËLE MEEVALLERS
De JOVD in vergadering bijeen on 18 en 19 november 1995 te 
Nuland.

constaterende,
- de financiële meevallers voor het huidige kabinet,
- dat de PvdA de financiële meevallers wil gebruiken voor 
lastenverlichting,
- de financiële eisen, die worden verbonden aan toetreding tot de 
EMU in het Verdrag van Maastricht,
- dat hieronder de eis valt, die stelt, dat de maximaal toegestane 
staatsschuld 60 % van het BNP mag bedragen.
- dat Nederland bij lange na nog niet voldoet aan deze eis.

overwegende,
- dat Nederland in verband met dc toekomstige toetreding tot de EMU 
streeft naar de zojuist genoemde eis,
- dat Nederland nu een periode van economische groei meemaakt, 
wat versnelde aflossing van de staatsschuld juist nu mogelijk maakt,
- dat de huidige problemen omtrent de hoogte van de staatsschuld niet 
doorgeschoven mogen worden naar de toekomst.

spreekt als haar mening uit,
- dat de financiële meevallers overwegend aangewend dienen te 
worden voor de aflossing van de staatsschuld,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE INFRASTRUCTUUR
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- het fileprobleem,
- het stijgende aantal auto’s,

overwegende,
- dat het fileprobleem alleen met grote infrastructurele ingrepen 
opgelost kan worden.
- dat het autogebruik niet teruggedrongen wordt. 

voorts constaterende,
- dat het huidige openbaar vervoer niet toereikend is om te voldoen 
aan de mobiliteitsbehoefte,
- dat het ontmoedigingsbeleid van het autogebruik geen positief effect 
heeft op het fileprobleem,
- dat de vervoerssector, een zeer belangrijke sector in ons land, zwaar 
te leiden heeft onder alle opstoppingen,

voorts overwegende,
- dat verschillende groepen in onze samenleving in een sociaal 
isolement zullen komen wanneer het autogebruik teruggedrongen 
tracht te worden door middel van financiële ontmoedigingen.
- dat stilstaande auto's in de files een enorme uitstoot van 
koolstofdioxide tot gevolg hebben,
- dat dit leidt tot een slechte concurrentie positie voor Nederland. 

spreekt als haar mening uit,
- dat cr een metrostelsel onder de gehele randstad moet komen.
- dat om drukke wegen en knooppunten te ontlasten er tevens 
investeringen moeten worden gedaan in de verbetering van het 
wegennet,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE MESTOVERSCHOT
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland,

constaterende,
- een gigantisch mestoverschot in Nederland,
- de roofbouw op de bossen in Afrika en Zuid-Amerika,
- voedseltekorten in de derde wereld door onvruchtbare 
landbouwgrond,

overwegende,
■ dal ons mestoverschot de landbouwgrond in dc derde wereld kan be 
vruchten,
- dat mest-transport naar de derde wereld gezien kan worden als 
ontwikkelingshulp,
- dat een mest distributie-systeem zowel hier als in de derde wereld 
banen oplevert,
- dat we van onze stront af moeten zien te komen, 

spreekt als haar mening uit,
- dat het Nederlandse mestoverschot in de vorm van mest-korrels ge 
ëxporteerd moet worden naar Derde-wereld landen,
- dat de distributie van ons mest-ovcrschot in de derde wereld goed 
door ons geregeld moet worden,
- dat dc kosten van deze operatie betaald moeten worden uit het 
huidige budget voor ontwikkelingssamenwerking,

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE FOKKER
De JOVD in vergadering bijeen op 18 en 19 november 1995 te 
Nuland.

constaterende,
- de eeuwig durende malaise bij Fokker.
- het negatieve Eigen Vermogen van Fokker; dat dit het feitelijke 
faillissement van Fokker inhoudt,

overwegende,
- dat er ondanks enorme overheidssteun geen verbetering optreedt in 
de financiële situatie bij Fokker,
- dat dit faillissement slechts tijdelijk wordt voorkomen door een 
garantie van Dasa,

voorts constaterende,
- de afhankelijkheid van economische invloeden waar Fokker zelf 
geen invloed op uit kan oefenen,

voorts overwegende,
- dat ondanks overheidssteun er maar een beperkt aantal 
arbeidsplaatsen behouden zal blijven.
- dat door die afhankelijkheid het voortbestaan van Fokker als 
zelfstandige vliegtuigbouwer onzeker zal blijven.

spreekt als haar mening uit,
- dat de overheid de geldstroom naar Fokker dient te stoppen en dat 
zij dit geld beter kan gebruiken om startende innoverende bedrijven te 
stimuleren technologisch hoogwaardige produkten te ontwikkelen.

F.N GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

20. Sluiting. Landelijk Voorzitter Arjan Toor sluit de Vergadering.

iberale Agenda

21 maart Rijnmond Discussieavond Pro Rege20:00 uur Suzanne 010-4118805
21 maart Rijnmond Excursie Tweede Kamer 11:00 uur Suzanne 010-4118805
23-24 maart Landelijk Congres Europa Nuland AS 070-3622433
25 maart Nijmegen Discussieavond relatieve armoede Vivaldi’s20:00 uur Maaike 024-3224706
26 maart Den Haag Borreltijd Couperus 20:30 uur Anja Bos 070-3688081
28 maart Rijnmond Politiek café Hoekzight 20:00 uur Floris 010-4149685
28 maart Rijnmond Borrel De Dijk22:00 uur Suzanne 010-4118805
13-14 april Districten Noord-Holland

Zuid-Holland en Zeeland Scholingsweekend Zeilschool De Kaag Ruben 071-3134959
20 april Rijnmond N AV O-themamiddag Suzanne 010-4118805
25 april Rijnmond cursus debating Pro Rege 20:00 uur Suzanne 010-4118805
29 april Rijnmond Politiek café Hoekzight 20:00 uur Floris 010-4149685
2 mei Rijnmond Motieavond Hoekzight 20:00 uur Floris 010-4149685
7 mei Rijnmond cursus debating Pro Rege 20:00 uur Suzanne 010-4118805
11 mei District Zuid-Holland Debating Toernooi Zuid-Holland Suzanne 010-4118805
11-12 mei Eindhoven Lustrum-gala Jeroen 040-2551683
16 mei Rijnmond Aflsuitingsborrel De Dijk 22:00 uur Suzanne 010-4118805
31 mei Groningen Themadag electronische snelweg Jeroen 050-3182248
30 juni Utrecht Zeilen Loosdrechtse plassen Wieger 030-2211283
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LUSTRUM GALA
JOVD EINDHOVEN

Op zaterdag 11 mei a.s. viert de JOVD afdeling Eindhoven haar 
3e lustrum. In het sfeervolle 196-eeuwse Chalet Lohengrin te 
Aarle-Rixtel zal een culinair hoogstaand diner worden gevolgd 
door een feest-avond die nog lang zal worden herinnerd. Men 
kan zich hier temidden van prominente gasten en oude 
bekenden vermaken met cabaret en live-muziek.

De kosten voor dit hele arrangement bedragen slechts fl.79,- per 
persoon.
Schrijf je in voor 6 april a.s.; het aantal plaatsen is beperkt, dus 
wie het eerst komt..

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
tel.nr.:

vegetariër: ja / nee

Ik verklaar hierbij dat ik het bedrag van fl. 79,- zal ovennaken vóór 19 april 1996 op 
girorekening 1912283 t.n.v. J.G. Smits, JOVD Eindhoven, o.v.v. Lustrum Gala.

Handtekening: Datum:

Deze bon inleveren of opsturen vóór 6 april 1996 naar Lustrumcommissie 1996, Kempensebaan 
105, 5613 JC Eindhoven.
Bel voor inlichtingen of informatie 040-2460009 of 040-2531425.
Op deze inschrijving zijn de standaard horeca-voorwaarden van toepassing.

Ja, ik wil het Lustrum Gala van de JOVD niet missen!!!

aarle  rixteiGebruikte groot huishoudelijke- en 
bedrijfsapparatuur

Wasmachines, drogers, 
Koel- en vrieskasten, 
fornuizen, enzovoort

Verwerstraat 116 
5612 EE Eindhoven 

Telefoon 444272

6-12 maanden garantie en blijvend goede service
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De dagen rond het landelijke congres van 
de JOVD waren hectisch, niet alleen voor 
de JOVD zelf, maar ook voor de politici 
in Den Haag. Terwijl een aantal hoofdbe
stuurders afscheid nam, namen ook twee 
leden van de Raad van bestuur van het 
Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN) 
gedwongen afscheid. Ook werd die dagen 
het afscheid van het bestuur van het Col
lege van Toezicht Sociale Verzekeringen 

(CTSV) bekend. Beide 
organen zijn verbonden 
aan de Rijksoverheid. 
Het VSN is geprivati
seerd tot een vennoot
schap, maar de overheid 
heeft wel alle aandelen 
daarvan in bezit. Het 
CTSV is ontstaan nadat 
een parlementaire com
missie de uitvoering van 
de WAO, de Ziektewet 
en de WW had onder
zocht. Op 1 januari 1995 
is dit college samen met 
het Tijdelijk Instituut 
voor Coördinatie en Af
stemming (TICA) opge
richt als zelfstandig 
bestuursorgaan. Het 
TICA zorgt voor het 
beleid ten aanzien van 
de bedrijfsvereningen en 
het CTSV is belast met 
het toezicht op de uit
gaven voor de sociale 
verzekeringen. Met de 

gouden handdruk in het achterhoofd, die 
minister Sorgdrager vorig jaar aan oud- 
procureur-generaal Van Randwijck gaf, 
was het niet vreemd dat opnieuw de dis
cussie over afvloeiingsregelingen op
laaide.

Het is terecht dat politici in de Tweede 
Kamer de vraag stellen of er wel sprake is 
van een sober beleid, wanneer er miljoenen 
guldens aan belastingcenten over de toon
bank lijken te gaan. Vreemd is echter dat 
de politici maar beperkt hebben stil gestaan 
bij het feit dat zij weinig aan de afvloei
ingsregelingen konden doen. Het ging 
immers om twee organen die verzelfstan
digd zijn. De overheid heeft in de afge
lopen jaren veelvuldig gebruik gemaakt 
van het instrument externe verzelfstandi
ging. Hierbij wordt een zelfstandig be

stuursorgaan (ZBO) bij formele wet 
opgezet, dat geen onderdeel meer is van 
een ministerie. Het orgaan is een zelf
standig rechtspersoon met eigen bevoegd
heden en beheersregels. Vooral dit laatste 
is één van de voordelen van deze vorm van 
op afstand zetten. Op deze manier wordt 
het immers mogelijk om op een bedrijfs
economische manier een taak van de over
heid uit te voeren, in plaats van het toe
staan van budgetmaximalisatie. Deze 
manier van werken kan ook nadelig uit
pakken, wanneer de bestuursleden van de 
belastingcenten een hoog salaris krijgen en 
daar bovenop een zeer gunstige afvloei
ingsregeling. Nadeel is ook dat de ministe
riële verantwoordelijkheid een farce blijkt 
te zijn bij een dergelijke constructie. De 
Algemene Rekenkamer gaf dit vorig jaar 
in een rapport over de ZBO‘s al aan. Het 
politieke primaat ligt niet meer bij de 
Tweede Kamer, en dat is een kwalijke 
zaak.

Ook in de JOVD wordt vaak voor privati
sering gepleit. De marktwerking dient 
voorop te staan. Soms wordt vergeten dat 
er daardoor ook monopolieposities kunnen 
ontstaan, zoals bij het streekvervoer en de 
spoorwegen dreigde. Dat is niet het enige 
probleem. De overheid behoudt vaak een 
gedeelte van de aandelen in zo’n bedrijf, 
wat problemen meebrengt voor de aanstu
ring en verantwoordelijkheid. Ook bij zelf
standige bestuursorganen zoals het CTSV 
is de ministeriële controle beperkt. De aan
wijzingsbevoegdheid is klein. Als we 
spreken over privatiseren, moeten we dus 
goed in de gaten houden waar het politieke 
primaat ligt. We moeten ons allereerst 
afvragen of het de bedoeling is dat de over
heid nog een vinger in de pap houdt om 
veiligheid en ontplooiingkansen te garan
deren. De keuze om verantwoordelijkheid 
over te dragen aan private partijen dient 
bewust genomen te worden, en niet uit 
gemakzucht.

Dat het parlement nu gekozen heeft voor 
een parlementair onderzoek is een bewijs 
dat het bewust zijn politieke primaat niet wil 
afstaan, en dat is toe te juichen. Dit initiatief 
moet echter gevolgd worden door een gron
dige discussie over het fenomeen verzelf
standigen, waarbij de verantwoordelijkheid 
van de politiek voorop dient te staan.

Ciska Scheidel -ËL
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Politicus zonder partij
door M ichiel Visser 
fotografie: Marien Gerssen

Goede Vrijdag, 1996. Driemaster is op 
bezoek bij Pim Fortuyn. Fortuyn is al 
een aantal jaren dé criticus van de 
Nederlandse samenleving. Met grote 
energie richt hij zijn pijlen op de con- 
sensus-maatschappij Holland, die 
wordt geregeerd door een club van
20.000 “Ons Soort Mensen”. Aldus For
tuyn. Tevreden met een positie als 
sprankelend commentator aan de zij
lijn is hij niet. Graag zou hij als 
minister-president van het zakenkabinet 
Fortuyn Nederland dienen. Fortuyn die 
zichzelf een “patriciër” noemt woont in 
een eenvoudige, maar goedgemeubi- 
leerde plebejerswoning in Rotterdam- 
Zuid. De woning is gevuld met kerkge
zang, afkomstig uit zijn stereo- 
installatie. Zijn katholieke opvoeding 
heeft blijkbaar sporen nagelaten.

Wilhelmus S.P. Fortuyn (48) was ooit kri
tisch socioloog aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. In 1989 zegde hij zijn lid
maatschap van de Partij van de Arbeid op 
uit een jarenlang accumulerende onvrede 
met de koers van de partij en het soort 
mensen dat er rond liep. Vier jaar lang 
hield hij zich bezig met de OV-studenten- 
kaart. Sinds zijn vertrek aldaar is de chaos 
rond de kaart compleet en heeft Professor 
Dr. W.S.P. Fortuyn zich gevestigd als 
onafhankelijk “beleidsadviseur in politiek- 
strategische vraagstukken”. Sinds 1992 is 
een groot aantal boeken van zijn hand ver
schenen over de modernisering van Neder
land, iets wat hij zijn “grootste project” 
noemt. Sommige zijn niet meer dan 
samengebundelde columns, andere vormen 
het geraamte van zijn ideeënwereld: Aan 
het volk van Nederland (1992), De over
heid als ondernemer (1993) en De ver
weesde samenleving (1996) zijn de belang
rijkste.
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Wat gaat U doen in het eerste jaar dat 
u premier bent?
Na een bulderend gelach antwoordt hij



met een grijns op zijn gezicht: “Ik zou me 
toeleggen op drie grote dingen. Het eerste 
is de bevrijding van Suriname, het tweede 
het afschaffen van de bijstand en het 
derde het herstellen van de menselijke 
maat in onderwijs en gezondheidszorg. 
Allereest over Suriname: ik zou Suri
name, en eventueel ook de Nederlandse 
Antillen, weer volledig terug willen 
brengen in het Koninkrijk, opdat de 
mensen daar zich bezig kunnen kunnen 
gaan houden met de wederopbouw van 
hun land dat op het moment in puin ligt, 
zoals u weet.”

Hoe ziet U dat voor zich?
“Gewoon. Ik heb hier al over gesproken 
met militaire specialisten. Het is geen 
enkel probleem om met de mariniers 
binnen 48 uur heel Suriname in handen te 
hebben. Met een gerichte militaire ope
ratie gaat dat makkelijk. Dat geldt voor 
nu. Ik weet niet wat de Surinaamse rege
ring gaat doen met de 10 miljoen dollar 
die de Chinezen aan steun hebben beloofd 
voor nieuw wapentuig, maar zelfs dan 
denk ik niet dat de Nederlands beroepsmi
litairen veel moeite zouden hebben met de 
ongetrainde Surinaamse krachten. Vervol
gens heb je zes tot twaalf maanden nodig 
om de boel weer een beetje op orde te 
krijgen en dan houd je een referendum 
onder de Surinamers en de Surinaamse 
bevolking van Nederland.

De vraag is dan: wilt U terug in het 
Koninkrijksverband of niet. Stemt men 
tegen, dan trekken we ons voor eens en

voor altijd terug. Maar ik ben er zeker van 
dat er een overweldigende meerderheid 
voor terugkeer bij Nederland zal zijn.”

Hoe bent U daar zo zeker van?
“Ik heb deze optie al jaren geleden 
besproken. Sindsdien krijg ik veel uitno
digingen vanuit de Surinaamse gemeen
schap, en ik houd er dus veel toespraken. 
Elke keer als ik dit verhaal kom vertellen 
valt het mij weer op hoeveel mensen in de 
zaal het met mij eens zijn, stilzwijgend of 
zeer openlijk. Mensen die graag zouden 
zien dat de boel in Suriname weer een 
beetje op orde komt. U moet niet vergeten 
hoe ernstig de situatie in Suriname is.

Frits Bolkestein noemde het onlangs een 
roversnest, nou dat is een beetje vriende
lijk. Ik heb het al een bandietenstaat 
genoemd want dat is het. In Suriname kun 
je niet overleven als je niet in een van de 
netwerken zit. Het land hangt aan elkaar 
van een web van dienst-en-wederdienst: 
het beruchte cliëntelisme-systeem. Dat 
stamt uit de tijd van direct na de soeve
reiniteitsoverdracht in 1975. Mensen als 
Arron en Lachmon, een grote schurk trou
wens die man, tegenwoordig voorzitter 
van het Surinaams parlement, hadden het 
hele land dichtgeorganiseerd. Kort na 
1975 was heel Suriname al zo corrupt als 
de pest. Allerlei ontwikkelingsgelden ver
dwenen in de zakken van de leiders van

het cliëntelisme, waaronder Arron, waar
onder Lachmon. De militairen van Bou- 
terse hebben dat geprobeerd te corrigeren, 
iets wat vaak vergeten wordt, ook door de 
Nederlandse regering. Pronk en Van 
Mierlo hebben een hele hypocriete hou
ding tegenover Suriname, ze doen alsof 
alles voor Bouterse koek en ei was. De 
revolutie van Bouterse en de zijnen was in 
ieder geval geen materiële revolutie: het 
waren idealisten. Waar verzetten zij zich 
tegen? Tegen het systeem van Arron en 
Lachmon. De jonge militairen hebben 
geprobeerd dat open te breken, maar dat 
is jammerlijk mislukt. Toen zijn ze door 
de isolatiepolitiek van de Nederlandse 
regering afgegleden. Ze hadden al snel 
geen deviezen meer en er waren natuur
lijk wel mensen die ze die deviezen 
wilden verschaffen: zo raakte Suriname 
verstrikt in de narcoticanetwerken. De net
werken van Bouterse en Brunswijk zijn 
verknoopt geraakt met de traditionele net
werken van voor de omwenteling en zo is 
Suriname het huidige roversnest gewor
den. Niemand in Suriname betaalt belas
ting dat begint nu een heel klein beetje te 
veranderen. Maar zonder in criminele 
dwarsverbanden te opereren vallen er geen 
zaken te doen. Met name mensen zonder 
familieleden in Nederland, die de hele eco
nomie daar nog een beetje draaiende hou
den, lijden gewoon honger: kinderen en 
bejaarden zijn simpelweg ondervoed door 
een gebrek aan geld. Dat kan toch niet!”

Denkt U dat de internationale gemeen
schap zo’n operatie toe zou staan?
“Dat is geen enkel probleem. Sterker nog: 
landen als Frankrijk en de Verenigde 
Staten zullen niet alleen verbale maar ook 
logistieke steun bieden. Daar ben ik van 
overtuigd. Al was het maar vanwege de 
grote rol die Suriname in de internationale 
drugshandel speelt. Ik denk dat Nederland 
met de operatie een goede buurt zou 
maken. Toen ik dit plan in 1992 presen
teerde vroeg Karei van de Graaff zich op 
TV af of de professor soms gek was 
geworden. Nou, die professor was zo gek 
nog niet. De minister van Buitenlandse 
Zaken van Amerika, George Schultz, heeft

“De Nederlandse politiek is saai, weinig doortastend en 
volstrekt visieloos. Frits Bolkestein is daar erg blij mee.”
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destijds namens Reagan Lubbers gevraagd 
om in te grijpen. Dat is onlangs gebleken 
uit zijn memoires. Dat zegt genoeg.”

Wat vindt u van zo’n reactie van Van 
der Graaff?
“Ja, dat is typerend voor de reacties van 
de hele Haagse wereld. U weet wat ik van 
de Nederlandse politiek vind. Saai, wei
nig doortastend en absoluut niet visionair. 
Frits Bolkestein is daar erg blij mee. Zijn 
stelling is namelijk: liever saai dan ro
mantisch. De saaiheid van Nederland 
voorkomt tenminste allerlei avonturen. Ik 
vermoed dat dat te maken heeft met Frits’ 
vorming tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Hij betrekt het ook op de liefde: liever een 
goede vriendschap dan een romantische 
liefde. Ik vind dat armoedig. Ik sluit mijn 
ogen niet voor de gevaren van romantiek 
in de politiek: kijk maar naar de geschie
denis. Maar tegelijkertijd kan de politiek 
niet zonder. Wanneer politiek liefdeloos 
en visieloos is zoals nu kan zij de grote 
vraagstukken van onze tijd niet aan, En 
dat blijkt ook wel.”

Welke zijn die vraagstukken?
“Ik noem er drie. Ten eerste de vergruize
ling van de samenleving. We leven in een 
periode die gekenmerkt wordt door een 
volstrekt doorslaand individualisme en 
daar krijgen we straks nog een stevige 
rekening voor gepresenteerd. Ten tweede 
de in tal en last toenemende onderklasse

waarvoor de egoïstische elite haar ogen 
sluit. En ten derde het vluchtelingenpro
bleem. We hebben grote problemen om 
die stromen mensen in de Nederlandse 
samenleving te integreren.”

Een tweedeling van de samenleving, 
kortom?
“Ja. Ik heb destijds de theoretische basis 
voor dat concept gelegd en Den Uyl is 
daar als goed politicus mee aan de haal 
gegaan. Maar het treurigste is dat het 
twintig jaar geleden een waarschuwing 
was, en nu realiteit. En er wordt niets aan 
gedaan, alle rhetoriek van Melkert ten 
spijt. De elite is onverantwoordelijk en 
denkt niet meer aan het algemeen belang, 
maar alleen aan zichzelf. Kijkt U maar 
naar het bedrijfsleven. De salarissen van 
de directie zijn de pan uitgerezen, ook bij 
bedrijven die honderden mensen ontslaan. 
Managers regelen hun gouden handdruk 
al voordat ze een contract hebben gete
kend. Aan de andere kant is er een onder
klasse van mensen zonder enig perspec
tief, mensen die volstrekt kansloos zijn en 
in vreselijk kleine huisjes wonen: u kunt 
het allemaal komen bezichtigen in deze 
wijk. Veel vluchtelingen die hier komen

krijgen ook een enkele reis onderklasse, 
ongeacht de opleiding die ze hebben 
genoten. Bij de Nederlandse politiek zie 
ik helemaal niets om hier wat aan te 
doen.”

Amerikaanse toestanden?
“Bolkestein heeft gezegd dat wij ook met 
de Amerikaanse problemen geconfron
teerd zullen worden. Ik denk niet dat je 
dat zo scherp kunt stellen. Volgens mij is 
cultuur belangrijker dan economie. De 
Amerikaanse cultuur verschilt wezenlijk 
van de onze. Dus ik denk dat we nooit 
dezelfde problemen zullen krijgen als de 
Amerikanen. Met elektronisch afge
schermde wijken waar de elite woont die 
zich in kogelvrije limo’s naar hun werk 
laten rijden terwijl elders de wijken van 
de armen branden zonder dat iemand in
grijpt. Zo’n segregatie in Nederland is 
alleen al ruimtelijk-technisch gezien 
onmogelijk. Het past bovendien niet bij 
onze cultuur. Ik ben het wel met Frits eens 
wanneer hij zegt dat er parallellen te 
bespeuren zijn, maar deze ontwikkeling 
zal in Nederland zijn eigen vorm en kleur

krijgen. In Amerika zit de trek naar het 
Westen nog steeds tussen de oren van de 
mensen. De oude frontier mentality. Als 
je leven in Iowa op niets is uitgelopen pak 
je je boeltje en je gaat opnieuw beginnen 
in Californië. Dat was 150 jaar geleden zo 
en dat is nog steeds zo. In Europa werken 
de dingen zo niet. Wij zijn een oudere, 
andere beschaving. Bij ons zou iedereen 
dat ook veel te hard vinden. Het is not 
done. Een groot verschil tussen Frits en 
mij is dat hij de tendens naar Amerikaans- 
achtige verhoudingen min of meer accep
teert. Zo is het nu eenmaal. De maat
schappij zal een stukje harder moeten 
worden. Ik vind dat dit niet mag en niet 
kan gebeuren. Bolkestein heeft geen 
enkele fiducie in de maakbare samen
leving, ik wel. Niet in de naïeve zin van 
het maken van een blauwdruk voor de 
samenleving en zo, maar op een filosofi
sche manier. Politici moeten blijven gelo
ven in de maakbaarheid van de samenle
ving. Dan heb je idealen, dan heb je

“De tweedeling van de maatschappij is een feit en er wordt 
niets aan gedaan. Alle rhetoriek van Melker ten spijt.”
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doelen. Als je niet meer in de maakbare 
samenleving gelooft, kun je rustig 
ophouden met politiek en alles aan ambte
naren overlaten. Dat zien we ook heel 
duidelijk om ons heen. Kijk maar naar 
Europa. Niemand weet hoe in Europa 
besluiten tot stand komen. Dat weet 
alleen de inner circle. Iedereen ziet dat 
dat niet werkt.”

Past het Verenigd Europa wel bij de 
Europese cultuur?
“Ik vind dat we te snel gaan. Dat ben ik 
eens met Bolkestein. Het probleem met 
Frits is dat hij een hoop zegt maar niets 
doet. Wij zijn het vaak met elkaar eens, 
maar hij is degene die in de postitie zit om 
iets te veranderen, niet ik. Het heeft een 
beetje met zijn karakter te maken. Hij is 
een intellectueel ook al wil hij dat niet 
weten. Hij verliest snel de aandacht voor 
een onderwerp. Om terug te komen op 
Europa: we moeten de waarschuwing van 
Helmut Kohl ter harte nemen. Als we niet 
goed uitkijken zullen we in de 21ste eeuw 
in dit werelddeel weer geconfronteerd 
worden met veel ethnische en nationalisti
sche conflicten. Ik ben het met zijn ana
lyse eens, niet met zijn remedie. Hij denkt 
de problemen te kunnen voorkomen door 
de Europese Unie in een soort pressure 
cooker te stoppen. De Europese munt is 
economisch niet nodig, alleen maar poli
tiek. Voor de EMU moet onnodig veel 
soevereiniteit worden overgedragen. Ver
geet nooit dat het de overdracht is aan een 
bureaucratie, niet een democratie. Het is 
beter nu een pas op de plaats te maken. 
De binnenmarkt is een terrein waarop nog 
veel is te doen. Laten dat eerst eens 
afmaken, proberen een werkelijk vrije 
markt te creëren. Dan moeten we kiezen 
wat voor soort Europa we eigenlijk wen
selijk achten. Zelf sta ik een intergouver
nementeel Europa voor, waarin sterke 
natie-staten met elkaar samenwerken.”

Op welke terreinen?
“In ieder geval terreinen waarop samen
werking nuttig is. Op zulke terreinen 
groeit een dergelijke samenwerking van
zelf wel, dat hoeft niet van bovenaf gesti
muleerd te worden. Het allerbelangrijkste 
van de Europese samenwerking is dat het 
een groeiproces moet zijn. Wij moeten 
dan ook af van de fictie dat Europa een 
staat moet worden. Het Europees Parle

ment kan wat mij betreft wel verdwijnen. 
Europa moet een intergouvernementele 
constructie zijn met op bepaalde punten 
grote bevoegdheden en op andere veel 
kleinere. Zolang het maar niet bureaucra
tisch is. Er wordt vaak gezegd dat alle 
verhalen over de Brusselse bureucratie

onzin zijn, en dat de gemeente Den Haag 
nog meer ambtenaren in dienst heeft. Ja, 
dat is natuurlijk flauwekul. Alle ambte
naren van alle vijftien ministeries van 
Landbouw van de verschillende lidstaten 
zijn Europese bureucraten: er is geen 
Nederlands landbouwbeleid meer, die 
mensen voeren Europese richtlijnen uit. 
En dan al die waanzinnige Europese 
regelgeving. De Europese Commissie 
schrijft bijvoorbeeld ook precies voor hoe 
een restaurantkeuken eruit moet zien. Er 
moet een rode plank zijn voor het vlees, 
en een witte voor de vis en een gele voor 
kip. Met dit soort onzin doen de Euro- 
craten het samenwerkingsproces alleen 
maar schade. Hiermee maak je Europa 
belachelijk en daar hebben we niets aan.”

U sprak over een volstrekt doorslaand 
indivudalisme. Hoe bedoelt u dat pre
cies?
“Ik begin bijvoorbeeld een ontzettende 
hekel te krijgen aan de hedendaagse 
jeugd. Je merkt datje met een oude vent 
zit te praten. Het is een vreselijke, ver
wende generatie. Niet omdat ze mindere 
of slechtere mensen zouden zijn dan wij, 
natuurlijk niet. Maar omdat ieder besef 
van iets gemeenschappelijks, iets voor 
elkaar overhebben ontbreekt. Eikaars 
broeders hoeder zijn, je opofferen voor 
iemand. Dat zijn scheldwoorden. Alle
maal ten gevolge van een volstrekt door
schietend individualisme.”
Hoe komt dat?
“Ik beschuldig jullie generatie niet. Het is 
namelijk de schuld van mijn generatie. 
Het zijn onze kinderen tenslotte. Wij 
hebben ze opgevoed, dat wil zeggen wij 
hebben ze niet opgevoed. De centrale idee 
van de pedagogie is dat de leermeester 
aan de leerling grenzen stelt. Die grenzen 
liggen net iets verder dat wat het desbe

treffende kind aankan. Dat geeft het kind 
speelruimte maar ook veiligheid. Er is de 
garantie dat het niet kwijtraakt in een 
oneindige ruimte. Mijn generatie heeft dat 
nagelaten. Er zijn geen grenzen gesteld 
aan onze kinderen. De producten van dat 
soort opvoeding zijn nu dagelijks te zien.

Laatst kwam ik op TV iemand van de 
JOVD tegen. Isis van der Wel, de disc- 
jockey, een vreselijk verwend nest. Ik heb 
echt een hekel aan dat kind. Zo arrogant, 
zo’n ontevreden houding. Ze zegt ook van 
zichzelf hoe goed ze is en wat ze allemaal 
niet kan. Dan denk ik bij mezelf: wat zult 
U nog een hoop leren van het leven.”

Komt dit alleen voor bij de jongere 
generatie?
“Nee. Het grijpt als een virus om zich 
heen. Ik sprak eerder al over de egoïsti
sche elite, maar ook de onderklasse is 
onverschillig en denkt alleen maar aan 
zichzelf. De gevolgen zullen desastreus 
zijn. Hoe het inferno er precies uit zal zien 
weet ik natuurlijk niet, maar er zal veel 
geweld aan te pas komen. Iemand die niets 
heeft te verliezen, is ook niet rustig. De 
arbeidersklasse kwam ook pas tot bedaren 
toen het kamerbreedtapijt de wijken in 
kwam rollen. Door de massamedia heeft 
iedereen tegenwoordig ook een beeld voor

“Onder de huidige omstandigheden word ik nooit en te 
nimmer premier. Er zitten nog wel duizend Kokken in de 

wachtkamer om die post te vervullen
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ogen van de grote rijkdom van sommige 
mensen. Deze generatie berust daar mis
schien nog in, maar de volgende zeker niet. 
De meeste criminaliteit wordt ook veroor
zaakt door jongeren.”

Wat moet daaraan gebeuren?
“Herstel van perspectief is de enige weg die 
we kunnen bewandelen. Je kunt wel achter 
elke boom een agent plaatsen, maar dat lost 
niets op. De agent is een afspiegeling van 
de Nederlandse samenleving. Er zijn 
onlangs veel nieuwe agenten aangekomen, 
nou, je kunt er zeker van zijn dat daar tuig 
tussen zit. Het herstellen van perspectief is 
een interessant project. Voor het eerst in de 
geschiedenis staan we voor de opgave om 
onze samenlevingsverbanden te bedenken, 
te willen en daadwerkelijk te creëren. 
Social engineering, dat is het nieuwe pro
ject voor de komende tijd.”

U bent een van de weinigen die het zo 
zegt. Bent U daarom partijloos?
“Volgens mij is de partijpolitiek zoals we 
die in Nederland kennen een wezenlijk 
onderdeel van de problemen die er bestaan. 
Politici zijn een kaste geworden. In Neder
land zijn 300.000 mensen überhaupt lid van 
een politieke partij. Daarvan is misschien 
10% kader, waar alles uit wordt gerecru- 
teerd. Het is absurd dat je lid moet zijn van 
een politieke partij om een goede burge
meester van Amsterdam te zijn, of een 
goede commissaris van de Koningin in 
Groningen. Groningen loopt economisch 
achter bij de rest van Nederland, dus moet

je Jan Timmer vragen om daar de kar te 
trekken en niet Hans Alders, een man die de 
middelbare school niet eens heeft afge
maakt en in zijn hele leven niets heeft 
gepresteerd. Kijk naar het CTSV, waar 
mensen zaten omdat ze toevallig lid waren 
van een bepaalde politieke partij, niet omdat 
het zulke goede managers waren. D66 heeft 
mij het burgemeesterschap van Haarlem

“CDA’ers vreten 
energie. Ze zijn altijd 
alleen maar bezig met 

het haalbare, maar niet 
met het wenselijke.”

aangeboden. Als ik lid zou zijn geworden 
van die partij, was ik voorgedragen. Dat heb 
ik geweigerd. Maar ik heb me wel als partij
loos kandidaat opgeworpen. Vervolgens 
krijg ik een briefje dat ik “geen politiek pro
fiel” heb en dus niet in aanmerking kom. 
Dat slaat helemaal nergens op.”

Onlangs wierp U zich ook op voor het 
voorzitterschap van het CDA. Past U wel 
bij het CDA?
“Dat zit zo. Mijn meest recente boek, De 
verweesde samenleving, had natuurlijk 
eerder uit CDA-kring moeten komen. Het 
gaat over normen en waarden immers. 
Daardoor zijn ontzettend veel CDA’ers 
naar mij toegekomen om te vragen of ik het 
CDA niet wilde redden. Elke keer moest ik 
dan weer uitleggen dat ik tegen het huidige 
partijstelsel ben. Toen ik laatst voor een 
publiek van tweehonderd man -bij Heerma 
waren er trouwens dertig, dat zegt alles- bij 
de Kamercentrale Dordrecht sprak, besloot 
ik er maar eens een eind aan te maken. Ik 
heb toen gezegd dat ik graag bereid was om 
me in een verkiezingsstrijd voor het partij
voorzitterschap te mengen. Als ze nee 
zouden zeggen, was ik in een klap van al 
dat gezeur van al die CDA’ers af. Hadden 
ze ja gezegd, dan was het helemaal leuk 
geworden. Echt zin had ik er niet in, dus ik 
had niets te verliezen.”

Waarom had U er geen zin in?
“Omdat CDA’ers energie vreten. Als ik 
normaal bij een bedrijf een seminair geef 
dan krijg ik energie. Als ik voor een CDA- 
publiek spreek kom ik thuis terug als een 
uitgeknepen dweil. Die mensen zeuren zo:

“Ja, zo gaat dat niet, meneer Fortuyn.”, 
“Maar wat zou Pietje hiervan denken en 
Grietje?” en “U hebt makkelijk praten, U 
staat aan de zijlijn.” Op zo’n manier. 
CDA’ers zijn altijd alleen maar bezig met 
het haalbare, niet met het wenselijke. Maar 
het partijbestuur had niets van mij 
begrepen. Lodders, zo’n mens dat alleen uit 
is op macht, begon te blaten dat ik eerst 
maar eens lid zou moeten worden van het 
CDA. Zo’n Lodders wil niets liever dan 
regelen en macht uitoefenen maar staat ner
gens voor. Zo trek je het CDA echt niet uit 
het moeras. Ik heb dan ook gezegd dat ik 
geen seconde eerder lid zou worden van het 
CDA voordat aan mijn voorwaarden zou 
zijn voldaan. U denkt toch zeker niet dat 
een man van mijn positie eerst blaadjes 
gaat rondbrengen? Het CDA is dus niks.”

"Andere partijen ook niet?
“Nou, kijk maar eens naar de VVD. 
Behalve Bolkestein loopt daar ook niemand 
rond met enige kwaliteit. Dijkstal is een 
jolige man hoor en met Jorritsma kun je 
vast ook lachen, maar verder?”

Krijgt U dan ooit nog wel een kans om 
Uw plannen te verwezenlijken?
“Dat interesseert me niets. Het gaat niet om 
het doel in het leven, maar om de weg. Het 
leven gaat zoals het gaat. Je moet een doel 
hebben, dat is waar, maar daaraan moetje 
geen overdreven verwachtingen koppelen. 
Zoals mijn goede moeder zei: ‘Het bezit 
van de zaak is het einde van het vermaak.’ “

Dus U wordt nooit premier?
“We zien wel. Onder de huidige omstandig
heden natuurlijk niet. Er zijn nog wel dui
zend Kokken om die post te vervullen. Ik 
zal het alleen onder uitzonderlijke omstan
digheden worden. Maar misschien kom ik 
opeens voor open doel en kop ik hem er in. 
Dat weetje nooit. We zien wel wat de toe
komst brengt. Maar denk maar niet dat ik 
een ongelukkig mens ben als ik geen pre
mier word.”
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Anti-democratische democraten
door Christon Kolk

In Driemaster nummer twee 1996, gaat 
Folkert Bolkestein in op de discussie om 
het verbod op CD-bijeenkomsten. Zijn 
conclusie luidt dat zo’n verbod niet past 
in de Nederlandse rechtsstaat. Het ver
bieden van CD-bijeenkomsten is een 
geliefd stokpaardje van ‘anti-fascisten’: 
mensen die overigens zelf graag hun 
woorden verduidelijken door een 
opvoedkundig pak slaag aan rechts- 
extremisten. In dit artikel zal ik ingaan 
op een ander middel dat wordt bepleit 
om extreem-rechts de wind uit de zeilen 
te nemen: het invoeren van een kies
drempel naar Duits voorbeeld, wat een 
drempel inhoudt van 5%.

Bij de discussie over de wenselijkheid 
van een kiesdrempel, gaat het meestal om 
de balans tussen de voor- en nadelen die 
eraan verbonden zijn. Het onderwerp is

om een zetel te bemachtigen. Sommige 
voorstanders durven in één adem door te 
beweren dat fascistische partijen niet 
thuis horen in het parlement, omdat deze 
partijen de democratie geen warm hart 
toedragen. Alsof men een waardeoordeel 
mag uitspreken over de democratische 
keuze van de bevolking. Het tweede argu
ment voor invoering van een drempel 
luidt, dat als extremistische groeperingen 
moeilijker in het parlement komen, ze 
ook minder hun stem kunnen laten horen, 
waardoor ze minder aandacht trekken. 
Alsof de CD nu, met drie zetels in het 
parlement, veel aandacht krijgen. Het 
derde argument is er één met een bestuur
lijk sausje: doordat kleine partijen uit het 
parlement worden geweerd, is het uitge

sloten dat zij de doorslag geven 
bij belangrijke stemmingen. 
Denk aan het wild-west stem
gedrag van de volkomen ver
splinterde ouderenpartijtjes. 
Alsof de VVD en de PvdA zich 
bij stemmingen afvragen of de 
bestuurlijke continuïteit wel 
gewaarborgd is bij een bepaald 
wetsvoorstel.

Terug naar de principiële wen
selijkheid van de invoering van 

een kiesdrempel. Eigenlijk hoeft dat niet 
eens, want alle genoemde argumenten 
vóór de kiesdrempel gaan volledig 
voorbij aan het principe van de represen

”De versnippering van het parlement is het bewijs dat we 
de maatschappij niet moeten zien als een eenheidsworst

alleen het concrete gevolg van een kies
drempel: de kleinere partijen zullen niet 
of nauwelijks in het parlement vertegen
woordigd zijn. Er kan, en moet, een 
andere discussie worden gevoerd: een 
principiële overweging van de wenselijk
heid. Ik zal daar dadelijk op terug komen.

Waardeoordeel
Eerst dienen de voordelen van een kies
drempel aan bod te komen. Zo wordt als 
eerste argument meestal aangevoerd dat 
extreme partijen het moeilijker krijgen

tatieve democratie. En dat principe luidt, 
dat de Nederlandse volksvertegenwoordi
ging een afspiegeling behoort te zijn van 
de gehele samenleving. Vanuit dat 
beginsel is de huidige diversiteit van de 
Tweede Kamer alleen maar toe te juichen. 
Bijna alle stemmen van de bevolking 
worden gehoord. De ‘versnippering’ van 
ons parlement is het bewijs dat we de 
maatschappij niet moeten zien als een 
eenheidsworst, zeker niet in politiek 
opzicht. De aanwezigheid van extremisti
sche, nauwelijks democratisch te noemen

partijen, moet dan maar beschouwd 
worden als een noodzakelijk kwaad. Ook 
moeten we niet vergeten dat bij de 
Kamerverkiezingen van 1994 slechts vier 
partijen meer dan 5% van de stemmen 
haalden: PvdA, CDA, VVD en D66. De 
rest zou niet in het parlement hebben 
gezeten. Maar die rest had samen wel 
16,6% van de stemmen gekregen. Het is 
ondemocratisch als die stemmen aan de 
vier grote partijen toebedeeld worden.

”Kleine partijen hebben 
het zwaar((

Politici zijn in dat geval slechts kort 
geschokt door het relatief hoge percen
tage stemmen dat een extremistische 
partij verkrijgt. Zonder kiesdrempel 
worden zij telkens geconfronteerd met het 
‘foute’ stemgedrag van een niet onaanzien
lijk deel van de Nederlandse bevolking.

Het democratisch alternatief
Ik noemde de aanwezigheid van extremis
tische groeperingen in ons parlement een 
noodzakelijk kwaad. Dat wil nog niet 
zeggen dat men die aanwezigheid zonder 
meer moet accepteren. Hopelijk heb ik 
duidelijk gemaakt dat de democraten die 
pleiten voor het verbieden van CD-bijeen- 
komsten, voor het invoeren van kiesdrem
pels om extreem-rechts te remmen, voor 
het ontnemen van kiesrecht aan extreem
rechtse partijleden die voor racisme ver
oordeeld zijn; dat die mensen zich bedie
nen van zeer ondemocratische maatre
gelen en dus niet de juiste manier kiezen 
om ‘het kwaad’ te bestrijden. Ze zouden 
zich beter anti-democratische democraten 
kunnen noemen. Het zou hen sieren als ze 
eens gebruik maakten van echte, demo
cratische middelen: bestrijd extreem
rechts, maar ook andere extremen, door 
argumenten. Politici moeten toch vrij een
voudig kunnen uitleggen waarom de CD 
het niet bij het juiste eind hebben. En zij 
kunnen ook best luisteren naar wat er 
onder de bevolking leeft. En dat alles op 
basis van keiharde feiten en begrijpelijke 
argumentatie. Dat is de enige juiste 
methode in een democratische rechtsstaat, 
om extremistische partijen te bestrijden. <42
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Het liberale van de bijzondere 
universiteit

door Rien Janssens

In de D riem aster van maart 1996 
beweert Wibo van Ommeren dat het 
karakter van bijzondere universiteiten 
niet samen gaat met zuivere, objectieve 
kennisoverdracht. In het verlengde 
daarvan stelt hij dat de studie theologie 
verwezen moet worden naar het parti
culier initiatief. Hoewel ik mij thuis 
voel in de liberale traditie van de 
JOVD, ben ik het niet eens met de ‘libe
rale’ argumentatie van Van Ommeren.

Erg bijzonder onderwijs

Wanneer we Van Ommerens manier van 
denken doortrekken, lijkt de overheids
taak wat het universitair onderwijs betreft, 
zich te moeten beperken tot de wiskunde. 
Van alle wetenschappen is de wiskunde 
de enige die werkelijk zuiver genoemd 
kan worden. Alle anderen vertrekken 
vanuit bepaalde aannames die zelf niet 
meer beargumenteerd hoeven worden. 
Elke andere wetenschap kun je in enige 
mate subjectief noemen. Sterker nog: de 
strikte rationaliteit die Van Ommeren 
voorstaat, is onmogelijk. Altijd zijn wij al 
gevormd door anderen, door tradities 
zoals het liberalisme, en door culturele 
omstandigheden. Zo maakt het nogal wat 
uit of men zich in de sociale weten
schappen plaatst in een Freudiaanse of

een Rogeriaanse traditie. Hetzelfde geldt 
voor de filosoof: houdt hij van Nietzsche, 
Marx of Smith? Zelfs binnen de natuur
wetenschappen kan men niet zonder vast
gelegde modellen, waarbinnen een 
natuurwet klopt, of beter: kloppend 
gemaakt wordt.

Eigen waardenpatroon
Het ideaal van van Ommeren is dus een 
illusie. De vraag is dan: moeten de uni
versitaire wetenschappen proberen om die 
illusie toch zoveel mogelijk te benaderen? 
Moeten we proberen om het onderwijs zo 
objectief en zuiver mogelijk te laten zijn? 
Van Ommeren lijkt dat voor te staan. Ik 
vraag mij echter af of we werkelijk in 
staat zullen zijn om ons als individuen te 
ontplooien, als we alleen maar ‘objec
tieve’ kennis aanleren. Van Ommerens 
begrip van ontplooiing is minimaal. 
Willen wij ons echt individueel kunnen 
ontplooien, dan zullen we wat we leren 
moeten verwerken. Uiteindelijk krijgen 
we zo een eigen karakter, een identiteit. 
Mijn stelling is dat het onderwijs zich niet 
enkel kan en moet richten op kennisover
dracht, maar ook op het proces van ver
werking, het interioriseringsproces. 
Wetenschappelijk onderwijs, betaald door 
de overheid, moet studenten vormen tot 
zelfstandige, kritisch denkende indivi
duen, met een eigen waardenpatroon. En 
daar is meer voor nodig dan weet van de 
waarden uit onze grondwet.

Ik heb al gezegd dat bijna alle weten
schappen vertrekken vanuit bepaalde 
vaststaande aannames. Hetzelfde geldt 
voor systemen. De keuze van rijksuniver
siteiten om zich niet aan één confessie te 
verbinden, is even legitiem als de keuze 
van de bijzondere universiteiten om dat 
wel te doen. Natuurlijk is het goed dat 
studenten die dat soort onderwijs volgen, 
zelf kiezen in hoeverre zij iets met het 
speciale karakter van hun Alma Mater 
doen. Maar dat bijzondere universiteiten 
vanuit hun traditie bepaalde mogelijk
heden bieden, is op zichzelf niet slecht. In

Nijmegen krijgt de ‘K’ bijvoorbeeld vorm 
in meer aandacht voor filosofie-onderwijs 
en studium generale. Binnen een echt ont- 
plooiingsliberalisme, is het fenomeen 
‘bijzondere universiteit’ zeker mogelijk.

Geen priesteropleiding
Ten slotte iets over de studie theologie. Ik 
zal maar niet verder ingaan op de feite
lijke onjuistheid van Van Ommerens stel
ling dat die studie hetzelfde is als ‘weten
schap van de godsdiensten’, of ‘opleiding 
tot priester of dominee’. Theologie wordt 
ook aan de rijksuniversiteiten onder
wezen, vanuit de protestantse traditie. 
Alleen het gegeven dat theologie vertrekt 
vanuit geloofsaannames, is onvoldoende 
om het maar te bannen uit het onderwijs. 
Net zoals andere wetenschappen bepaalde 
axioma’s koesteren, zo heeft ook de theo
logie haar stellingen. Binnen het libera
lisme moet aan studenten de mogelijkheid 
gelaten worden die studie te kiezen, die 
het best bij hen past, of dat nu theologie is 
of wiskunde. Wel moet de overheid 
grenzen stellen aan opleidingen waar 
geen perspectief voor op de arbeidsmarkt 
is. Van alle universitaire opleidingen 
scoort theologie trouwens het laagste 
werkloosheidspercentage.

Concluderend is het belangrijkste punt, 
waar ik het niet met Van Ommeren over 
eens ben, de invulling van het begrip ont
plooiing. Ontplooiing van individuen, een 
groot goed in het liberalisme, vraagt om 
meer dan alleen maar kennisoverdracht. 
Als we aan studenten de mogelijkheid 
willen bieden tot werkelijke ontwikke
ling, dan moet de overheid niet op voor
hand de keuzemogelijkheden beperken. 
Bijzondere universiteiten hebben net 
zoveel bestaansrecht als rijksuniversi
teiten, theologie is even legitiem als wis
kunde.
Laat de discussie zich richten op belang- 
rijker zaken, zoals een numerus fixus 
voor studies zonder arbeidsmarktperspec
tief. Dan is theologie de laatste studie die 
zal verdwijnen. 'i£.
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Congresverslag
door Egbert Koops

Na de woelige baren van het afgelopen 
novembercongres hadden velen het ver
langen geuit naar stillere wateren. Die 
hebben, zoals u weet, stille gronden; 
daarom werd er op het maartcongres 
weer veel aan politiek gedaan, hoewel 
de vraag wie er wat zou worden zeker 
niet onbelangrijk was in het Brabantse 
Nuland. In de riante omgeving van het 
Van der Valkmotel kon de JOVD op 23 
en 24 maart al haar verlangens en 
ambities kwijt, politiek en niet-zo-poli- 
tiek. Het ging soms hard tegen 
hard op deze ALV, maar dat 
maakte het ook wel zo spannend. 
Driemaster brengt u verslag van 
een zonnig JOVD-congres, dat in 
het teken stond van de hernieuwde 
politieke discussie- hoewel het con
gres eigenlijk nog niet afgelopen is.

Het congresthema was Europa, en dat 
zorgde, zoals in de hele wereld, voor 
verbitterde stellingnames. Het debat 
was hard maar verkwikkelijk; voor- en 
tegenstanders, eurofielen en euroscep
tici sloegen elkaar met harde woorden 
om de oren. Uiteindelijk dolven de 
eurosceptici in de meeste gevallen het 
onderspit. Dat gebeurde in de werk
groepen; op de Algemene Vergadering 
op zondag waren velen te moe om nog 
het debat aan te gaan. Dat leidde soms 
tot zielloos en onverklaard stemgedrag 
toen de vele notities aan bod kwamen, 
die de verschillende commissies zo 
ijverig geproduceerd hadden.

De Europadiscussie werd geopend 
met een speech van Eppo Jansen, voor
lichter bij het Europees parlement. Hij 
legde overzichtelijk uit hoe die warrige 
EU-structuur nu eigenlijk in elkaar zat, en 
daarna stak hij, ondanks wat kritische 
kanttekeningen, de eurofielen nog een 
hart onder de riem. Na de openingsspeech 
begint traditiegetrouw de eerste werk
groep. De huishoudelijke werkgroep was 
’s ochtends komen te vervallen, omdat het 
hoofdbestuur de politiek weer meer de 
vereniging in wilde loodsen. Er was weer

veel te beleven: de hoofdredacteur van 
Driemaster en de Penningmeester vlogen 
elkaar naar de keel om het contract met de 
drukker; de Internationaal Secretaris en 
de Secretaris V&S gingen in gevecht met 
het HB om hun rechten te verdedigen.

Ook in de andere werkgroepen was het op 
de zaterdagmiddag spannend. De genera
listen zaten voornamelijk bij de moties, 
de specialisten bij de andere discussie
groepen. Onder de moties trok vooral die 
over necrofilie de aandacht van de pers. 
In de werkgroep werd er echter nauwe

lijks aandacht aan besteed- de motie werd 
binnen tien minuten vrijwel unaniem 
weggestemd. De verschillende commis
sies hadden in totaal negen notites gepro
duceerd. Genoeg dus om diepgravend en 
uitputtend over te discussiëren. De werk
groepen waren beter bezet dan de vorige 
keer, toen het aantal deelnemers telkens 
op de vingers van een hand was te tellen. 
Velen toonden zich verheugd over die 
gestegen aandacht.
’s Avonds waren er natuurlijk veel spee

ches om naar te luisteren. Na scheidend 
voorzitter Arjan Toor kwam staatssecre
taris Michiel Patijn opdraven. Ook hij zag 
de EMU als een gevaarlijk, maar noodza
kelijk goed. Daarna was het weer benoe- 
mingstijd: van alle kandidaturen had 
alleen de benoeming van Alexander 
Hageman tot Penningmeester nog wat 
voeten in de aarde. Aanvankelijk werd hij 
afgewezen door de Algemene Vergade
ring. Dat veroorzaakte de nodige conster
natie, maar na een schorsing en een her
stemming bleek het grootste gedeelte van 
de ALV toch achter hem te staan. De 

speech van nieuw-voorzitter Ciska 
Scheidel begon om twee uur ’s 
nachts, en spijtig genoeg was er dus 
niet veel animo voor haar warme 
woorden. Tot in de volgende ochtend 
brandde toen het feest los, volgens 
sommige alcoholisten het beste 
onderdeel van het hele congres.

En dan met een kater de volgende 
ochtend weer vergaderen over een 
belangrijk agendapunt: de afdeling ’t 
Gooi. Het verhaal moge genoeg
zaam bekend zijn door alle publici
teit, maar voor wie wil weten hoe de 
vork nu echt in de steel zit, staat in 
deze Driemaster de uitleg van het 
HB. De afdeling werd opgeheven, 
de leden overgeplaatst naar andere 
afdelingen. De discussie was onver
wacht kort, maar maakte toch de 
verwachte emoties los. Aan het eind 
van de zondagmiddag, toen de noti
ties vastgesteld moesten worden, 
was het aantal congresgangers weer 
klein. De meesten waren al naar huis 
gegaan. Wel zo gezellig, maar niet 

bevorderlijk voor de kwaliteit van de dis
cussie. Net zoals op het novembercongres 
bleek het onmogelijk om de agenda op 
tijd af te ronden. Er werd een aparte 
motiedag ingesteld voor de rest van de 
stukken. Hopenlijk is dat niet nodig tij
dens het junicongres, op 22 en 23 juni in 
Nuland. Maar u heeft natuurlijk ook de 
kans om daar zelf aan mee te werken: 
komt allen tesamen op die dagen, voor 
wat inspirerende politiek en zenuwbre- 
kende momenten.
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JOVD-circuit
d o o r  u w  r e d u c t ie

Deze pagina gaat over society. High 
Society. Driemaster was erin geslaagd 
door te dringen tot het Sancta Sanctorum, 
het Heilige der Heiligen. Een HB-ver- 
jaardag. Kijk als oningewijde goed hoe 
men zich daar hoort te gedragen. Som
mige society-beesten waren ontevreden 
over de indringende verslaggever: “Heb
ben we dan helemaal geen privacy 
meer?”. Nee dus! Een HB-er is onderdeel 
van het publieke bezit, bezit van u, 
waarde lezer.

Olaf Penne was wel in voor een beetje 
free publicity. Wie zou Driemaster toch 
hebben getipt?

Chris Jetten 
vroeg zich voor 
de zoveelste keer 
af waaarom hij 
eigenlijk in het 
HB zit. Altijd dat 
gezeur over die 
das. Niemand 
praatte met hem. 
Hij staat ook 
overal helemaal 
alleen voor. 
Gelukkig was er 
wel bier. Zo moet 
het dus niet.

Ciska was weer eens teut. Sinds ze Landelijk Voor
zitter is rent ze van borrel naar borrel. Een wijntje 
hier, een wijntje daar. Zwalkt het HB straks net zo als 
Ciska aan het eind van weer ’n avondje ‘liberalisme’?

Remko Spaa had het juist naar zijn 
zin. Ook zonder das, maar het bier 
smaakte hem een stuk beter. Waarom 
gaat mr. Spaa eigenlijk uit het HB? 
Misschien om meer tijd te hebben voor 
Sandra “Tijgervel” Spek...

Olaf Penne vermaakte zich met 
H.M. de Koningin. Zijn er eigenlijk 
nog wel republikeinen in de 
JOVD? Sic transit gloria mundi...

Driemaster - 
columnist Willem 
van den Burg 
vertelt over zijn 
laatste vistocht.

“Hallo daar zijn we weer.” 
Jan de Hoop geeft Lise- 
lotte Verwaayen, een rising 
star binnen de JOVD een 
spoedcursus Hoe-versier- 
ik-Marcel van der Schaaff. 
Dat is gelukkig niet zo 
moeilijk. Wist u trouwens 
dat Marcel vensterglas in 
zijn bril heeft?
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In den Lande
Rechter en Politiek

door Francine Loos

Op 13 en 14 april werd er een V&S- 
weekend georganiseerd door de dis
tricten Zeeland, Noord- en Zuid-Hol- 
land. Het onderwerp was de 
verhouding tussen rechter en politiek. 
Het weekend werd gehouden op het 
eiland De Kaag, vlakbij Leiden, in een 
zeilschool.

De zaterdag stond in het teken van voor
lichting. Het begon met drie lezingen van 
dr. Visscher, mr. Makreel en mr. Stolker. 
Elk van hen had zo zijn eigen benade
ringswijze van het thema. Wel was het 
duidelijk, dat zij allen vonden dat er een 
noodzaak is voor de rechter om zich met

politiek bezig te houden. Dat gebeurt in 
het geval dat de politiek nog geen uit
spraak heeft gedaan, en van de rechter 
toch een vonnis wordt verwacht. Over de 
wenselijkheid van die onderlinge bemoei
enissen werd na de lezingen door de deel
nemers gediscussieerd. Dat gebeurde in 
kleine groepjes en aan de hand van stel
lingen. Het was de bedoeling dat de dis
cussie langer zou duren, maar door tijdge
brek was dat helaas niet mogelijk. Na het 
eten werd de avond door twee cursussen 
weer inhoudelijk. De cursus staatsrecht 
werd gegeven door Jansen en conflicthan
tering door Koen Petersen. Het aanslui
tende feest was gezellig, duurde tot diep in 
de nacht en bracht veel emoties los.

De zondag begon met een ontbijt en daarna 
werd men gelijk weer actief. Dat moest ook 
wel, want er werd van de deelnemers ver
wacht dat zij zich inleefden in een bepaalde 
rol voor een simulatiespel. Het spel was 
geschreven door Hartendorp, en het was de 
bedoeling dat daardoor de relatie tussen 
rechter en politiek duidelijk werd. In de 
rechtszaal werd een euthanasie-zaak behan
deld, terwijl het parlement tegelijkertijd een 
wetsvoorstel daarover besprak. Men ging 
volkomen op in de rol; mensen werden ont
slagen, getuigen werden gehoord en het 
publiek van de rechtszaak moest opstaan en 
het volkslied zingen toen rechter Jan de 
Hoop binnenkwam. Aan het eind van de 
middag werd het spel positief besproken, 
net zoals het hele weekend. .■■■t -~7

Themadag Landbouwcommissie
Op zaterdag 1 juni organiseert de lan
delijke commissie landbouw een them
adag op het algemeen secretariaat, met 
als thema: ‘de toekomst van de Neder
landse landbouw’.

Tijdens deze middag is er een forum
discussie met mensen van het Neder
lands Agrarisch Jongeren Kontakt 
(NAJK), het Landbouw Economisch 
Instituut (LEI), Rabobank Nederland 
en het Europees Parlement.

De discussie begint om 13.00 uur en is 
voor iedereen toegankelijk. Voor meer 
informatie: Frank Wissing (076- 
5215670).

Landelijk Introductieweekend
In het weekend van 18 en 19 mei zal in 
Soest een landelijk introductieweekend 
voor nieuwe leden en geïnteresseerden 
van de JOVD gehouden worden. Tijdens 
dit weekend wordt aan de hand van cur
sussen en presentaties door ervaren 
JOVD’ers duidelijk gemaakt wat de 
JOVD doet en hoe jij actief kunt worden 
binnen de vereniging. Alle nieuwe leden 
en geïnteresserden hebben inmiddels een 
uitnodiging en een opgavebon voor het 
weekend gekregen. Heb jij nog niet zo’n 
brief ontvangen, of heb je andere vragen, 
bel dan met een van de organisatoren: 
Sandra Steinmaier (024-3557742) of Bart 
Schuver (010-4483202).

JOVD/VVD-Ontbijten
In het kader van de samenwerking 
tussen de JOVD en de VVD worden er 
een aantal ontbijten georganiseerd. Het 
eerste ontbijt in deze reeks vindt plaats 
in Rotterdam op 8 mei van 7:30 tot 
8:30. Minister Zalm zal hierbij aan
wezig zijn zodat je met hem in dis
cussie kunt treden. Voor meer infor
matie kun je bellen naar Suzanne 
Hartong (010-4118805).

VVD en JOVD in samenwerking.
De VVD en de JOVD hebben een geza
menlijke commissie opgericht, de com
missie samenwerkingsprojecten. Het doel 
van deze commissie is om de leden te 
laten integreren en om nieuwe leden te 
werven. Deze commissie bestaat uit ver
schillende projecten: liberale ontbijten, 
cursussen liberalisme en werkbezoeken. 
De eerste twee werkbezoeken zijn aan 
Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam. 
Het bezoek aan Schiphol zal plaatshebben 
op 24 mei en bestaat uit een rondleiding 
langs de banen en een forumdiscussie. In 
deze forumdiscussie zullen twee kamer
leden zitten, een vertegenwoordiger van 
Schiphol en iemand van een belangen
groepering. Het onderwerp is wat er moet 
gebeuren wanneer de grens van 44 mil
joen passagiers is bereikt. Bij het bezoek 
aan het Havenbedrijf Rotterdam op 14 
juni, is er eerst een rondvaart en daarna 
een forumdiscussie waaraan ongeveer 
hetzelfde soort mensen deelneemt. Het 
thema hierbij is wat de haven moet doen 
om de grootste te blijven, en of dat nood
zakelijk is. Meer informatie volgt via de 
afdelingen, of bij Francine Loos.
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De ja-zeggers- over 
de opkomst van de 
sociaal-liberalen
door Gerry van der List

“Ertegen waarschuwen, hè. Anders 
niks.” Dat is, volgens een interview in 
HP/De Tijd , de bedoeling die Thijs 
Wöltgens had met zijn pas gepubli
ceerde boekje De nee-zeggers. Waar
schuwen wil de burgemeester van 
Kerkrade tegen de totalitaire ambities 
van het oprukkende 
neoliberalisme, dat 
met zijn eenzijdige 
aandacht voor de 
markt de zwakkeren 
het onderspit laat 
delven. Als lezer van 
zijn pamflet krijg je de indruk dat we 
weer terug zijn in de tijd van het Man- 
chester-kapitalisme, de hoogtij
dagen van het laissez faire-libera- 
lisme, toen de overheid weinig 
deed om de, zo nu en dan onrecht
vaardige, uitkomsten van het 
markt

mecha

nisme te corrigeren.

Menig recensent heeft al vast
gesteld dat Wöltgens sterk 
overdrijft. De wens die op het 
moment bij veel westerse poli
tici leeft, om beter gebruik te 
maken van het efficiënte markt
mechanisme, spruit niet voort 
uit een verlangen naar een 
soort nachtwakersstaat, maar 
uit het inzicht dat 
de verzorgings
staat is vastge
lopen. Hoewel
zich in de marge 
van de intellec
tuele wereld
enkele radicale

libertariërs bevinden die een algehele af
braak van het staatsapparaat bepleiten, 
bestaat er, zeker in West-Europa, prak
tisch consensus over de waarde van de 
gemengde economie met een actieve 
overheid.
Die consensus is vooral ontstaan doordat 
de liberalen die in de negentiende eeuw in 
landen als Engeland en Nederland de toon 

aangaven, zich de kri
tiek van socialisten en 
communisten op de 
sociaal-economische 
ongelijkheid in de bur
gerlijke maatschappij 
aantrokken. Geruime 

tijd is in het liberalisme de waarde nega
tieve vrijheid (dat wil zeggen het met rust 

gelaten worden door anderen) bijna 
absoluut gesteld en heeft de nadruk 
vrijwel uitsluitend gelegen op het 

versterken van 
instituten die 
rechtmatig 
verworven 
eigendom

beschermen en het vrije- 
marktmechanisme versterken. Zo 
veroordeelde Herbert Spencer 
(1820-1903), de beruchtste verte
genwoordiger van het negen- 
tiende-eeuwse laissez faire- 
liberalisme , elke sociale voor
ziening als geweldpleging door 
de staat; het heffen van belas
tingen om sociale noden te 
lenigen betekent immers dat men 
mensen geld afneemt, en daar

door hun individuele 
vrijheid aan tast.
In de loop van de 
vorige eeuw won, 
zoals gezegd onder 
invloed van de 
socialistische kri
tiek op het kapita

”Volgens Spencer stond 
belasting heffen gelijk 

aan het beperken van de 
vrijheden van de burger“

C E  ID E O L O G IE . A F G E S C H U D

Nog zo’n sociaal-liberaal

lisme, in liberale kring de opvatting veld, 
dat van de waardigheid van het individu 
weinig overblijft in een situatie van 
armoede, slechte huisvesting en ontbre
kende sociale mobiliteit. De zogenaamde 
sociaal-liberalen legden een verband 
tussen negatieve vrijheid en de voor
waarden om met die vrijheid een waardig 
bestaan te hebben. Mensen moeten in de 
sociaal-liberale visie in staat zijn zich 
daadwerkelijk te ontplooien, en daartoe is 
een zekere mate van welvaart, onderwijs, 
gezondheidszorg, et cetera nodig.

Een van de theoretici van dit sociaal-libe- 
ralisme, en ook een van de eerste theore
tici van de moderne verzorgingsstaat, was 
Thomas Hill Green (1836-1882). De 
Oxford-geleerde verwierp zowel het utili
tarisme van Jeremy Bentham als het 
sociaal-darwinisme van Spencer, en pro
pageerde een, door de Duitse filosoof 
Hegel geïnspireerde, idealistische filo
sofie waarin het idee van individuele zelf
verwezenlijking centraal stond. Om deze 
zelfverwezenlijking te bevorderen moest 
men, vond Green, vrijheid niet meer 
louter zien als afwezigheid van dwang, 
als ‘vrijheid van’, maar ook als de moge
lijkheid om dingen te doen die de moeite 
waard zijn, als ‘vrijheid tot’. Dit posi- 
tieve-vrijheidsbegrip, dat sterk egalitaire 
trekken had, bood de sociaal-liberalen een 
theoretische onderbouwing voor hun kri
tiek op het laissez faire -denken. Bij het 
vergroten van de mogelijkheden voor 
individuen om zich te ontplooien, had de 
staat in sociaal-liberale ogen een belang
rijke rol.
De invloed van de sociaal-liberalen op het 
beleid van liberaal-democratische rege
ringen is de laatste honderd jaar sterk toe
genomen. “The freedom of the entire 
people, instead of a few privileged 
persons -freedom as the positive capacity 
of developing one’s own personality 
which the less fortunate could never pos- 
sess- that is the ideal goal towards which 
genuinely Liberal Governments have 
learnt by degrees to direct their action”, 
constateerde de befaamde chroniqueur 
van het Europese liberalisme De Rug- 
giero in zijn standaardwerk ‘The history 
of European liberalism’ (Boston, 1959). 
Dit sociaal-liberalisme toonde zich ook 
heel duidelijk in ons land. In zijn essay 
‘Begeerten en idealen’, dat verscheen ter
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begeleiding van de tentoonstelling ‘De 
rode droom’ over een eeuw sociaal-demo- 
cratie in Nederland, merkte de historicus 
Piet de Rooy op, dat bij ons de grond
slagen van de verzorgingsstaat waar de 
sociaal-democraten zich later zo enthou
siast over zouden tonen, in belangrijke 
mate zijn gelegd door vooruitstrevende 
liberalen die zich aan het eind van de 
negentiende eeuw in rap tempo hadden 
aangepast aan de gewijzigde sociaal-eco- 
nomische en 
politieke situatie.
Zo zagen de 
sociaal-liberalen 
in “dat niet alles 
aan de markt kon 
worden overge
laten, dat niet 
iedereen zich 
idealiter zou
kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig 
ambachtsman en dat met de komst van de 
pluriforme massamaatschappij het ha
meren op individuele vrijheid niet langer 
toereikend was. Dit had tot gevolg dat 
tegenslagen en tekorten in het leven niet 
langer werden herleid tot individuele 
schuld, maar tot sociale risico’s die door 
middel van collectieve regelingen 
moesten worden getemperd en beteugeld, 
zoals meer in het algemeen een her
nieuwde bezinning plaatsvond op de 
morele basis en waarde van de gemeen
schap.”
Een sterke intensivering van de sociale 
politiek was het gevolg, stelt De Rooy 
vast, wat onder meer resulteerde in de 
invoering van progressieve inkomstenbe
lasting, de persoonlijke dienstplicht, de 
leerplicht, een sterke uitbreiding van de 
kinderbescherming en een groot aantal 
maatregelen op het gebied van arbeid en 
sociale verzekering. Een theoretische 
onderbouwing kregen deze activiteiten 
bijvoorbeeld in de publikaties van M.W.F. 
Treub (1858-1931), die een blind ver
trouwen in de markt afwees en pleidooien 
hield voor staatsinterventie ter bestrijding 
van ongeliikheid: “men maakt de zwak
ken niet sterker door hen eenvoudig aan 
hun lot over te laten.”

te houden, de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie. Hoewel de partij, in ieder 
geval op sociaal-economisch vlak, voor 
Nederlandse begrippen enigszins ‘recht
se’ standpunten heeft ingenomen, heeft zij 
meegewerkt aan het uitbouwen van de 
verzorgingsstaat, en zich ingezet voor een 
spreiding van kennis, inkomen en macht. 
De ideeën van de VVD vertonen dan ook 
meer verwantschap met die van de Demo
craten, de Amerikaanse liberals, dan met 

die van de Repu
blikeinen. De 
oud-correspon- 
dent van de 
Volkskrant in de 
Verenigde Staten, 
Paul Brill, heeft 
weleens opge
merkt dat als 
VVD’ers en 

PvdA’ers in een parlementaire delegatie 
een bezoek brachten aan Washington, de 
Amerikanen nauwelijks konden uitmaken 
wie tot welke partij behoorde. Alle dele
gatieleden gruwden van ‘Amerikaanse 
toestanden’, en wezen de Angelsaksische 
casino-economie af.
Concluderend kan men stellen dat de 
dominante ideologie in Nederland een 
sociaal-liberale is. De sociaal-liberalen 
zeggen ja tegen de markt, maar willen het 
kapitalisme wel getemd zien door een 
actief overheidsingrijpen dat onder meer 
gericht is op verbetering van de positie 
van achtergestelden. Over de mate waarin 
de overheid moet ingrijpen, verschillen de 
meningen in Nederland gelukkig nog 
steeds, zodat er naar hartelust kan worden 
geruzied over centen en procenten.
En wat moeten we in deze situatie van 
sociaal-liberale ideologische consensus 
doen als een zonderling betoogt dat onze 
gemengde economische orde opgeofferd 
wordt aan een totalitaire marktideologie? 
Onze schouders ophalen, denk ik. Anders 
niks.

Gerry van der List is wetenschappelijk 
medewerker van de Prof.Mr. B.M. Tel- 
dersstichting Su.

”De VVD lijkt meer op de 

Democraten dan op de 

Republikeinen  “

Een dergelijke sociale inslag valt ook 
waar te nemen in de opstelling van de 
partij die sinds 1948 in Nederland het 
vaandel van het liberalisme hoog probeert

Juni
congres

Opgavebon
Ondergetekende geeft zich op voor 
het JOVD-congres op 22 en 23 juni 
1996 in het Van der Valk Motel te 
Nuland.

Ik, n a a m :_______________________

Adres: __ .____________________
Postcode:_____________________

' Plaats: _______________________
Afdeling: _____________________
Telefoon:_____________________
Handtekening:__________

O Overnachting in tweepersoons
kamer, ontbijt, lunch, feest en con
gresboek a fl 7 5 -

O Overnachting in driepersoons- 
kamer, ontbijt, lunch, feest en con
gresboek a fl 67,50 

O Diner op zaterdagavond è fl 25,- 
OFeest a fl 10,- 
OCongresboek a fl 7,50

Ik wil graag op de kamer bij:
Naam/Afdeling:________________
Naam/Afdeling:________________

Kruis je keuze aan en maak bijbehorend 
bedrag over op Rabobank Leens 
316072443 (giro bank 884327) JOVD 
actierekening. De congresbon en het 
bedrag dienen voor 16 juni op het AS (zie 
colofon D riem aster) binnen te zijn. De 
toewijzing van kamers geschiedt op volg
orde van binnenkomst van de betaling. 
Overmaken is niet genoeg, het geld moet 
binnen zijn. Als je  voor 9 juni afzegt, 
wordt het gehele bedrag , minus fl 10 ,-  
teruggestort. Na die datum blijft het hele 
bedrag verschuldigd. Neem het betalings
bewijs mee.

Wanbetalers kunnen geen gebruik maken 
van de arrangementen. Je bent persoonlijk 
verantwoordelijk voor dé door jou aange
richte schade. De kamereigenaar(s) is 
(zijn) medeverantwoordelijk voor zwart- 
slapers op hun kamer (HB besluit 1329).
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Oude vos neemt afscheid
door Egbert Koops

Arjan Toor werd twee jaar geleden na 
een zenuwslopende strijd verkozen tot 
voorzitter van de JOVD. Daarvoor was 
hij voorzitter in Groningen, en Interna
tionaal Secretaris van het Hoofdbestuur. 
Het afgelopen maartcongres trad hij af 
ten gunste van Ciska Scheidel. De oude 
rot in het vak maakt plaats voor de 
nieuwe garde. De man die de reorgani
satie uitvoerde, en de politiek weer in de 
vereniging bracht, en ook de man die 
alle strubbelingen in het HB wist te 
overleven. D rie m a s te r  sprak met hem 
in het Haagse café De Posthoorn, vlakbij 
de plaats waar alles om draait: het Bin
nenhof.

In het interview dat je aan Driemaster 
gaf toen je aantrad, zei je dat de vereni
ging vooral behoefte had aan rust. Is 
jouw voorzitterschap rustig geweest?
”Voor mijzelf niet in ieder geval. Wat ik 
toen bedoelde was dat we na de ingrij
pende en moeizame reorganisatie op 
moesten houden met discussiëren over 
structuur, en weer aan de slag moesten 
gaan met politiek. De structuurwijziging 
was broodnodig, maar gebeurde wel in 
een jaar met drie verkiezingen. Het is 
mijn oprechte overtuiging dat de reorgani- 
satiediscussie de politieke profilering dat 
jaar verdreven heeft, en dat is erg jammer. 
Ik denk dat ik woord heb gehouden. Je 
zult me niet kunnen hebben betrappen op 
voorstellen om de boel weer op de helling 
te gooien. In dat opzicht heeft de vereni
ging rust gekregen."

Er zijn vijf HB-ers afgetreden onder 
jouw voorzitterschap. Noem je dat 
rustig?
”Als je aantreedt, streef je ernaar met 
zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk 
te zitten. In een aantal gevallen is dat mis
lukt. Als voorzitter heb ik altijd hoge 
eisen gesteld aan mijn bestuur. Ik ver
wacht van mensen dat ze heel professio
neel opereren. De JOVD is een vrijwilli
gersorganisatie, maar een post in het HB 
is zeker nooit vrijblijvend. Daar zit veel 
verantwoordelijkheid aan vast. Ik ging 
ervan uit dat mijn collegae hun taken

gewoon zouden verrichten, en in som
mige gevallen is dat niet goed gegaan. De 
problemen in het HB van november ‘94 
komen voornamelijk voort uit de valse 
start, ten gevolge van de verschillende 
ideeen over wie nu voorzitter had moeten 
worden. Als ik terugkijk, heb ik nergens 
spijt van. Het gebrek aan professionaliteit 
bij sommige mensen heeft mij wel eens 
teleurgesteld geraakt. Maar die mensen 
zijn op een hand te tellen."

Wat zijn de belangrijkste dingen die je 
als voorzitter hebt gedaan, en wat is er 
slecht gegaan?
'Toen ik begon stelde ik mijzelf een 
aantal doelen. Een van die doelen was het 
vormgeven van de reorganisatie. Dat is 
goed gegaan, al was het geen gemakke
lijke tijd. Een ander doel was groei van 
het aantal leden. We zijn uit de negatieve 
curve van ledenverlies, en naar stabilisatie 
en zelfs groei van het ledental toegegaan. 
Vooral het psychologische effect van
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ledenwinst is belangrijk. Als we uit die 
negatieve spiraal komen, gaat iedereen er 
weer in geloven. Waar ik ook tevreden 
over ben, is dat we financieel van VWS 
naar Binnenlandse Zaken zijn gegaan. Dat 
heb ik samen met Van Ommeren gedaan, 
en de andere PJOs, maar de JOVD heeft 
bij de politieke lobby de kar moeten 
trekken. De halvering van de subsidie, die 
ons boven het hoofd hing, is daarmee 
afgewend. Verder vond ik het erg belang
rijk dat de politieke output vergroot 
werd; ook dat is gelukt. Met het binnen
halen van Jetten hebben we iemand in 
huis gehaald die in staat is de politieke 
hoek adequaat aan te sturen. De JOVD 
staat weer op de landkaart. Wij hoeven niet 
meer uitgelegd te worden in de media, ze 
weten waar we voor staan. Wat een pro
bleem is, zijn de organisatorische pro
blemen in de kleine afdelingen en de dis
tricten. Als HB zijn we er niet voldoende in 
geslaagd om de districten dat duwtje in de 
rug te geven, dat zij nodig hebben om de 
kleine afdelingen een oppepper te geven. 
Ik weet ook niet hoe dat anders had 
gemoeten, maar het blijkt toch een veel 
taaier en moeilijker proces te zijn dan wij 
aanvankelijk dachten.“

Wat vind je van de politieke discussie 
zoals die gevoerd wordt?
”De politiek-inhoudelijke discussie wordt 
vaak gevoerd door elite-clubjes, en dat is 
niet goed. Zoveel mensen als mogelijk is 
moeten met politiek bezig zijn. Daar is het 
binnen de JOVD uiteindelijk om te doen. 
Als je leden in den lande spreekt, zijn ze 
vaak bij de JOVD gekomen om aan poli
tiek te doen. Lukt dat dan ook? Vaak niet. 
Ik wil ervoor waken dat we ons blindstaren 
op het landelijk congres, als de enige poli
tieke discussie. Dat is een leuke bevesti
ging voor onszelf, maar politieke discussie 
moet primair plaatsvinden in de afde
lingen. Wat mij opvalt, is dat er zo zwaar
wichtig wordt gedaan over het bedrijven 
van politiek in afdelingen, alsof dat iets 
voor het HB zou zijn, terwijl er toch niets 
simpeler is dan het opzetten van een dis
cussie. Iedereen zeurt altijd over de organi
satie: er moet een raamwerk komen, en een 
goede spreker, bij voorkeur uit Den Haag, 
maar die wil dan niet, want dat is zo ver 
weg en dan gaat het dus niet door. Vervol
gens gaan we paintballen en borrelen en 
barbecues organiseren. Maar wat is er nou

simpeler dan met een paar mensen een dis
cussieavond houden? Je regelt een zaaltje 
en gooit een fles wijn op tafel- zie maar 
wat er gebeurt. Dat wordt veel te weinig 
gedaan, die traditie is klaarblijkelijk zo 
verwaterd, dat dat weer moeilijk op gang te 
helpen is. Een congres is niet alleen de 
maat der dingen. Ik heb goede mensen 
voor de JOVD verloren zien gaan, omdat 
ze wel aan politiek wilden doen, maar daar

”Ik heb nergens spijt 
van. Wel ben ik in som
mige mensen teleurge
steld- maar die zijn op 

een hand te tellen“

in hun afdelingen niet de kans toe kregen. 
Dat is doodzonde, want het is je potentiële 
kader, dat gedesillusioneerd afhaakt.“

Even over het congres. Je bent een ver
klaard voorstander van dualisme. Ik heb 
daar weinig van gemerkt. Heb je daar 
niet te weinig ruimte voor gemaakt?
”Ik heb altijd geprobeerd om de mensen 
het idee te geven dat er ruimte was voor 
goede ideeën en suggesties. Maar de auto
riteit die om het HB hangt, en de angst die 
dat met zich mee brengt om kritische 
zaken aan te dragen, vermindert toch de

openheid. Het is mij wel opgevallen dat er 
uit de vereniging heel erg weinig gefun
deerde, constructieve geluiden zijn 
gekomen over hoe het anders zou moeten. 
Ik heb twee keer een beleidsplan en een 
jaarverslag gepresenteerd, en dat is met 
marginale kanttekeningen telkens aange
nomen. Zogenaamd kritische mensen 
hebben al hun tijd en aandacht gestoken in 
zaken die weinig te maken hadden met 
dualisme, en heel veel met achterkamer
tjespolitiek. Ik heb tot mijn spijt weinig de 
degens mogen kruisen met mensen die 
echt nagedacht hadden over de JOVD, en 
een heel andere koers uitgestippeld 
hadden. “

Achterkamertjespolitiek. Heeft de 
JOVD een probleem met betrekking tot 
de politieke cultuur?
”Ja, dat denk ik wel. Er zijn veel mensen 
die zich niet realiseren dat het podium 
waarop je jezelf kunt waarmaken, het poli
tieke podium is. Gelukkig ondervinden we 
van hen niet zo heel veel schade. Het is een 
kwestie van tijd voor ze verdwijnen, het is 
vooral een rudiment uit de oude JOVD.“

Soms zijn het ook nieuwelingen die 
denken dat dat de weg is om hogerop te 
komen.
”Je hebt rolmodellen nodig. Als HB moet 
je daarom ontzettend verantwoorelijk
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omgaan met je vacaturebeleid, want 
ondanks alle democratisering betekent het 
toch iets als iemand wordt gevraagd voor 
het HB. Ook is het belangrijk dat mensen 
die uit het HB gaan, zich een poosje als 
een zogenaamde oude poep blijven 
bemoeien met de JOVD, en achter de 
microfoon op de algemene vergadering 
kritische maar constructieve vragen stel
len, zodat de nieuwe garde ziet: zo gaan 
dat soort dingen. Zulk soort rolmodellen 
hebben we nodig, en daar roep ik ook alle 
oud-HBers toe op. Dat wil ik zelf ook 
proberen te doen.“

Even over iets anders. Wat is je mening 
over de koers van de VVD?
”Wat ik slecht vind aan de VVD is dat de 
partij vist in de rechtse vijver: ze proberen 
de conservatieve kiezer binnen te slepen. 
Een liberale partij moet zich richten op 
progressief-liberale kiezers, want het libe
ralisme is an Sich al een progressieve 
stroming. Het liberalisme moet uitgaan 
van een samenleving die optimaal geindi- 
vidualiseerd is. Een samenleving waarin 
alle mensen zich maximaal kunnen ont
plooien. Dat is de essentie. Die samenle
ving is er niet op het moment. En daar 
komen we ook niet vandaan. Het ligt dus 
voor een liberale partij niet in de rede om 
terug te grijpen op dingen die geweest 
zijn, of om te hameren op waarden en

normen die we gepasseerd zijn. De VVD 
zit dus op het moment duidelijk op een 
andere lijn. Paars is minder voortvarend 
dan wij in onze idealistische Des Indes- 
dromen hadden gehoopt. We hadden een 
te hoopvol beeld van hoe het allemaal zou 
kunnen zonder het CDA, dat telkens op 
de rem stond. En nu blijken er toch alle
maal conservatieve krachten in de VVD 
en de PvdA te zijn die die taak over
nemen. “

Wat vind je van de Nederlandse poli
tiek?
”In algemene zin is het niveau laag. Er 
lopen veel mensen daar rond die er niet 
thuishoren, zonder dat er iemand is, die 
hun positie zou kunnen aantasten. Het is 
een wereldje van ons-kent-ons. Hoeveel 
van de honderdvijftig kamerleden zijn er, 
die een wezenlijke en substantiële bij
drage leveren aan het politiek debat? Dat 
is misschien op twee handen te tellen. Dat 
is ook niet raar natuurlijk, als je nagaat 
dat twee procent van de Nederlandse 
bevolking lid is van een politieke partij. 
Daar wordt dan het politieke kader van 
Nederland uit geput. De rest wordt over 
het hoofd gezien. Het is natuurlijk niet 
gek datje zo een middelmatige doorsnede 
krijgt van de Nederlandse bevolking. Er 
is geen werkgever die zegt: van de hele 
arbeidsmarkt zet ik 98% opzij, en uit de

vrijwillige twee procent ga ik selecteren. 
Er zou een ander soort politieke partij 
moeten komen, waarin het aantrekkelijk 
wordt om mee te doen; dan zul je zien dat 
het potentiële kader groter wordt en de 
kwaliteit van de politiek wordt vergroot.“

Kan politiek die 98% gewoon niets 
schelen, of is het probleem van andere 
aard?
"Mensen hebben een bepaald negatief 
beeld van de politiek. Als je duidelijk 
maakt, door gesprekken en scholenbe- 
zoeken, dat politiek veel debatteren over 
belangrijke dingen is, dan verandert dat 
beeld al snel. Voor een belangrijk deel is 
de kloof tussen burger en politiek te wijten 
aan een imago-probleem. Dat komt door 
de organisatie. De werkwijze van de 
meeste politieke partijen is de afgelopen 
dertig jaar niets veranderd, terwijl de maat
schappij geheel vernieuwd is. En op een 
gegeven moment word je dan een soort 
prehistorisch orgaan, waar mensen zich 
niet in thuisvoelen. De partijen proberen 
wel te veranderen, kijk naar Gordon en de 
VVD, of naar het nieuwe soort discussie in 
de PvdA, maar het blijft gerommel in de 
marge: ze hollen achter de feiten aan. Het 
ledenbestand vergrijst, de dynamiek is 
weg. Natuurlijk zijn er ook wel wat 
rebellen, maar vooralsnog overheerst de 
gevestigde orde. De posities worden nu 
bekleed door de mensen die dertig jaar 
geleden op de barricaden stonden om de 
gevestigde orde te verdrijven. Die mensen 
geven, nu ze zelf de baas zijn, ook niet hun 
posities vrij- l ’histoire se repete.“

Ten slotte: heb je zelf politieke ambities?
”Ja, op de middel-lange termijn. Laten we 
er niet omheen draaien: je bent twee jaar 
voorzitter van de JOVD, dus je vindt poli
tiek leuk. Ik heb het politieke spel nooit 
geschuwd, en dat je ooit van je hobby je 
beroep wil maken spreekt voor zichzelf. 
Maar belangrijker nog dan dat is je binding 
met de samenleving. Ik wil eerst een net
werk opbouwen voor die binding, om op 
wat langere termijn actief te worden in de 
politiek. Op het moment sluit de VVD toch 
wel het meest aan bij mijn gedachtengoed, 
al is die keuze meer een kwestie van 
afstrepen. De VVD heeft nog steeds de 
potentie om uit te groeien tot een echte, 
progressief-liberale volkspartij. En daar 
wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.-ö
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JO VD-Internationaal
Voordat u begint met het lezen van al 
deze interessante activiteiten, wil ik u 
graag op het hart drukken dat JOVD- 
internationaal er ook voor u is. Neem 
gerust contact op met Delphine Pronk 
als u vragen, opmerkingen of suggesties 
heeft. Om aan een internationale activi
teit mee te doen hoeft u vaak maar aan 
één criterium te voldoen: lid zijn van 
de JOVD. Internationaal is niet alleen 
voor hele ‘belangrijke’ mensen, inte
gendeel: Internationaal is er voor u.

13 t/m 19 mei
IFLRY, de International Federation of 
Liberal and Radical Youth organiseert 
een seminar over jeugdwerkloosheid in 
Skopje, Macedonië. Er is nog maar één 
plaats vrij, dus haast u met uw aanmel
ding. De kosten zijn 195 Zwitserse 
Franken, en daar zit uw hotel en eten bij 
inbegrepen De reiskostenvergoeding is 
80%.

3 t/m 13 mei
Habitat II conferentie in Istanbul. Onder
werp: woonomgevingen. Voor meer info: 
Michel de Visser (010-4532346)

7 t/m 9 juni
Een select aantal JOVD’ers krijgt de kans 
om deel uit te maken van een delegatie 
naar Senegal, om daar de verkiezingen en 
een congres van onze zusterorganisatie bij 
te wonen. Je moet echter wel Frans 
kunnen spreken, en je moetje eigen ticket 
betalen (±/750,-). Het verblijf daar wordt 
geheel en al bekostigd door de Senega- 
lezen. Ik kan u garanderen dat, als u mee
gaat, u met alle mogelijke égards behan
deld zal worden. De rode loper wordt 
voor u uitgelegd. Voor meer informatie: 
Michel de Visser (010-4532346).

27 juni t/m 1 juli
IFLRY-seminar in Liverpool, over Aids. 
Er is nog maar een beperkt aantal plaatsen 
vrij, dus haast u met uw aanmelding.

20 juli t/m 4 augustus
Eurokamp in Bameveld. Het onderwerp is: 
youth for a colorful United Europe. De 
JOVD zal minimaal één dagdeel organi
seren om jongeren uit heel Europa over 
politiek in te lichten. Meer informatie volgt.

27 juli t/m 4 augustus
IFLRY-LYMEC Summercamp. Zoals elk 
jaar is er weer een prachtig plekje op deze 
aardbol uitgezocht, speciaal voor u, om 
uw vakantie te vieren samen met andere 
liberalen uit elke uithoek van de wereld.

Dit jaar vindt het zomerkamp plaats in 
Klagenfurt, in het zuiden van Oostenrijk, 
vlakbij de Sloveense grens. Klagenfurt 
ligt aan de Wörthersee, een prachtig meer. 
U heeft twee mogelijkheden om daar te 
verblijven; in een Jeugdherberg, of op de 
camping. Dan moet u wel uw eigen luxe 
bungalow-tent meebrengen. De reiskosten 
betaalt u zelf, alsof u gewoon op vakantie 
gaat, en de verblijfskosten ook. Het is een 
heel speciale manier om zeer aangenaam 
vakantie te vieren, en uiteraard ontbreken 
de nodige cultuur-snuif-activiteiten niet. 
Er zijn uitstapjes naar Trieste, musea, en 
een Europa-feest gepland. Voor meer 
informatie: Delphine Pronk.

Voor al uw vragen, suggesties, opmer
kingen, informatie, internationale con
tacten en socio-talks: Delphine Pronk, 
Struisenburgdwarsstraat 292, 3063 BV 
Rotterdam, 010-4028357, 148752@pc- 
lab.fbk.eur.nl

Debating- 
weekend op 
25 en 26 mei

Wat zou een politieke jongerenorgani
satie zijn zonder enig verbaal geweld? 
Toch helemaal niets zeker! Daarom 
wordt er op 25 en 26 juni 1996 een 
weekend georganiseerd om op niveau 
elkaar met woorden te lijf te gaan. De 
locatie wordt nader bekend gemaakt, 
maar zal waarschijnlijk in de buurt van 
Utrecht zijn.
Tijdens het weekend worden bestaande 
debatingstrategieen uitvoerig uitgediept 
door verschillende ervaren cursuslei
ders. De debatten worden met een 
videocamera opgenomen om de beoor
deling van de fysieke presentatie een 
extra dimensie te geven.
De kosten van het weekend zullen 
ongeveer twintig gulden bedragen, 
nadere informatie daarover volgt nog. 
Je kunt je voor het weekend opgeven bij 
Remco van Lunteren, Woudzoom 41, 
3823 CA Amersfoort. Zijn telefoon
nummer is 033-4554059

JA, IK GEEF MIJ OP VOOR HET 
DEBATINGWEEKEND OP 25 EN 26 
MEI 1996

Naam: _________________________

Adres: _________________________
Telefoonnummer: ________________

Leeftijd:________________________

Afdeling:_______________________

Stuur de bon geheel ingevuld op naar: 
Remco van Lunteren, Woudzoom 41, 
3823 CA Amersfoort. Je krijgt dan zo 
spoedig mogelijk verdere informatie 
thuisgestuurd.

“Never speak until you know you are 
the ablest man in the room” 
- Napoleon Bonaparte

AND STILL HE COULD DO MOST 
OF THE TALKINGÜ
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Eigen waarden, eigen verant
woordelijkheid
door Nicole Maes

Het idee voor een Ministerie van Fami
liezaken; een minister van Justitie die 
twijfelt aan de waarden en normen in 
het Nederland van de jaren negentig; de 
groeiende criminaliteit, die iedereen als 
het zwaard van Damocles boven het 
hoofd hangt- al die dingen zijn volgens 
velen een bewijs van een afnemend 
normen- en waardenbesef bij de Neder
landse burgers. Het wordt daarom tijd 
dat ook de JOVD zich buigt over moge
lijke oorzaken en gevolgen, en zich 
afvraagt of deze pessimistische kijk een 
realistisch beeld geeft van onze samenle
ving.

Elke samenleving heeft zijn eigen waar
den- en normenstelsel, dat voor een groot 
deel afhankelijk is van de cultuur. Een 
maatschappij kan in de loop van de 
geschiedenis veranderen, en het is een 
logisch gevolg dat de waarden en normen 
in die samenleving meegaan. De tien 
geboden uit de Bijbel zijn een voorbeeld 
van normen, die Christenen eeuwenlang 
hebben gevolgd. Een ander voorbeeld zijn 
de algemeen geldende regels van een 
land, die nauw samenhangen met de 
wetten en cultuur van dat land. Ook hier 
wordt verondersteld dat de burgers van

een land zich zoveel mogelijk aan de 
norm houden. Waarden zijn gebaseerd op 
de uitleg die iemand geeft aan een 
bepaalde norm. Voor een individu liggen 
waarden meer vast dan normen. Ze zijn 
sterk afhankelijk van de soort groep 
waarin iemand verkeert, en de cultuur van 
die groep. De manier waarop de verschil
lende groepen in een samenleving waarde

hechten aan een norm, bepaalt de cultuur 
van die samenleving. En de cultuur van 
een samenleving is niet gemakkelijk te 
veranderen. Normen en waarden zijn dan 
ook wat vager dan gewone regels waar 
men zich aan moet en wil houden. Ze zijn 
eerder voorkeuren dan vastgestelde 
regels. Voor een individu liggen waarden 
en normen wel strikt vast. Een individu 
hecht grote waarde aan door hem 
bedachte voorkeuren en de bijbehorende 
argumenten. Een moreel gelijk bestaat 
echter niet.

Ontzuiling
De ontzuiling heeft er in Nederland voor 
gezorgd, dat het vaste normen- en waar
denstelsel uit onze samenleving is verd
wenen. Dit stelsel was immers sterk ver
want met de bestaande zuilen in 
Nederland. Ter vervanging van de tradi
tionele partijen ontstonden er nieuwe 
groeperingen, gebaseerd op politieke 
issues zoals het milieu, de vrede en de 
ontwapening. Bij deze belangengroepe
ringen sloot echter slechts een beperkt 
aantal burgers zich aan. Het overgrote 
deel van de Nederlandse bevolking ging 
op in de massa en behoorde niet langer tot 
één groep, met een vast normen- en waar
denstelsel. Individuen moesten hun eigen 
waarden gaan bepalen bij de reeds

bestaande normen. De westerse maat
schappij is inmiddels meer gericht op 
individuen, en de burgers zijn mondiger 
geworden. Voor de maatschappij als 
geheel heeft deze ontwikkeling twee 
belangrijke gevolgen. Ten eerste is de 
individualisering zo ver doorgevoerd, dat 
de functie van sociale groepen in de 
samenleving steeds minder belangrijk

wordt. Daardoor neemt de sociale con
trole, en ook de wederzijdse steun af. 
Door de vergaande individualisering en 
het mondiger worden van de burgers, 
gaan mensen steeds meer de grenzen van 
wat wel en wat niet kan zelf bepalen. 
Daardoor ontsporen mensen makkelijker, 
omdat ze vaker hun eigen verant
woordelijkheid moeten nemen. De 
invloed van de staat is sterk afgenomen, 
ten bate van de burgervrijheid. Die manier 
van omgaan met normen en waarden past 
veel beter in het liberalisme. De mens is 
vrij is om zelf te beslissen, en heeft een 
verantwoordelijkheid voor de samenle
ving als geheel ten aanzien van zijn 
beslissing.

Zelfredzaamheid
Inmiddels is ook de rol van de overheid 
tot een minimum beperkt. De burgers 
trekken zich niet langer iets aan van de 
bevoogdende woorden van kerk of staat, 
maar nemen hun eigen beslissingen, vol
gens hun eigen normen en waarden. Meer 
dan vroeger moet men nu zelf de knoop 
doorhakken als het gaat om de opvoeding 
van kinderen en andere levensbeschouwe
lijke dilemma's. Noch de overheid, noch 
de kerk heeft daar iets mee te maken. 
Pedagogische overheidsinstanties zoals 
scholen hebben niet het recht zich met de 
opvoeding van kinderen te bemoeien. De 
school is een aanvullend opvoedend insti
tuut, dat alleen in uitzonderlijke gevallen 
mag ingrijpen, zoals bij mishandeling of 
verwaarlozing. Ook in de landelijke poli
tiek blijkt een afnemende rol van de over
heid. Euthanasie wordt steeds vaker aan 
de patiënt overgelaten, en zelfs actieve 
euthanasie is bespreekbaar geworden. De 
overheid geeft daarmee aan zelf ook 
steeds meer te geloven in de zelfredzaam
heid van de burger.

De verandering van het normen- en waar
denbesef in onze samenleving, is niet een 
proces dat van de ene op de andere dag 
heeft plaatsgevonden. Hoewel in de jaren 
negentig minder waarde wordt gehecht

”Overheidsinstanties zoals scholen hebben niet het recht 
zich met de opvoeding van kinderen te bemoeien; de 

school is een aanvullend opvoedend instituut“
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aan alles wat met God te maken heeft, 
betekent dat niet dat de hele samenleving 
in één klap zal ontsporen. De meeste 
mensen weten nog heel goed wat de 
grenzen van het toelaatbare zijn. Daar 
hebben zij de kerk niet voor nodig.

”Normen en waarden 
zijn een individuele ver

antwoordelijkheid^

Landen waar religie nog wel een grote rol 
speelt, zijn niet per definitie landen waar 
de samenleving als geheel een positief 
beeld laat zien. Godsdienst is immers ook 
eeuwen lang de bron geweest van oor
logen tussen volkeren, en zal dat waar
schijnlijk ook blijven. Anders gezegd: een 
hoog waardenbesef is niet per definitie 
gekoppeld aan godsdienst of overheidsbe
moeienis. Ook voor waarden en normen 
geldt dat de inidviduele verantwoordelijk
heid een steeds grotere rol gaat spelen. 
Mensen gaan meer en meer op zoek naar 
hun eigen identiteit, en bepalen hun eigen 
grenzen. Dergelijke ontwikkelingen 
kunnen vanuit de liberale ideologie alleen 
maar toegejuicht worden. Ondanks een 
afnemend besef van het Christendom, zal 
men de komende tijd de mogelijkheid 
krijgen zijn eigen normen en waarden te 
bepalen, gevormd binnen een groep van 
wat voor kleur dan ook.

De auteur is voorzitter van de landelijke 
commissie BiZaJus -iï*

HlV-tour
1996

De Hoofdredacteur, secretaris en Sec
retaris Vorming en Scholing (het HIV) 
trekken momenteel het land door. Zij 
bezoeken graag uw afdelings- of dis- 

trictsactiviteit.

Voor meer informatie of boekingen: 
Tel. 071-5153076

Succes wordt niet 
beloond
door Liselotte Verwaayen

Succes is de motor van de economie. 
Mensen met goede ideëen en de lef om 
daar aan vast te houden zorgen voor 
nieuwe bedrijvigheid, en zo voor nieuwe 
werkgelegenheid. Hun drijfveer? Vaak is 
het eigenwijsheid, de wil om te laten zien 
wat ze waard zijn. Soms is het de zucht 
naar roem, of gewoon de lol van het zelf 
geld verdienen. Wat het ook is, de maat
schappij en de politiek gaan er niet goed 
mee om. In Nederland heet het al snel 
opscheppen, als je trots bent op je inspan
ningen en resultaten. Veel geld verdienen 
doe je in stilte. De enige die daar echt in 
geïnteresseerd is, is de fiscus. Het propor
tionele systeem is wel sociaal, de sterkste 
schouders dragen de zwaarste lasten, 
maar bij ons is het een beetje op hol 
geslagen. Of je nu in loondienst werkt of 
als zelfstandige je succes opbouwt, 
mensen die het uitzonderlijk goed doen 
krijgen overal in de wereld erkenning. 
Dat is ook belangrijk om verder te gaan. 
In Nederland is het riskant om je kop 
boven het maaiveld uit te steken. Dat is 
jammer, want zo gaat ook iets verloren 
van de voorbeeldwerking.
Als je bezig bent je te ontwikkelen, is het 
prettig om je te identificeren met anderen 
die het al gemaakt hebben. Als mensen 
daar minder voor uit durven komen, mis

je iets in de samenleving. Heldenverering 
hoeft natuurlijk ook weer niet. De manier 
waarop TV-helden en filmsterren worden 
verheerlijkt is geen goede maatstaf. Maar 
succes verdoezelen is het andere uiterste. 
Succes lokt nieuwe pogingen uit. Het sti
muleren van eigen intiatief hangt af van 
hoe de politiek in alle openheid succes 
beoordeelt. We geven in dit land mil
jarden subsidie voor allerlei startende 
activiteiten. Zijn ze er eenmaal en blijken 
ze goed te lopen, dan keert het systeem 
zich als het ware tegen dat succes. Een 
land heeft voor zijn economie en cultuur 
voorlopers, doorzetters en succesvolle 
mensen nodig. Ik wil niet beweren dat die 
het in ons land zwaar hebben, of dat som
migen niet volstrekt overdreven met hun 
resultaten te koop lopen. Maar de houding 
zou in zijn algemeenheid wat stimule- 
render mogen zijn, zowel fiscaal als emo
tioneel. Het is goed voor ons allemaal als 
we de politiek van de jalouzie eens aan de 
kaak stellen. Nivellering zorgt ervoor dat 
de middelmaat de uiteindelijke maatstaf 
wordt. En dat is in de wereldeconomie 
geen verstandige handelswijze. -iH,
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Perikelen
door het Hoofdbestuur

In de periode voorafgaand aan het 
maartcongres is de JOVD geconfron
teerd met negatieve publiciteit uit de 
afdeling ’t Gooi. Op het landelijk con
gres van 23 en 24 maart jongstleden in 
Nuland, heeft de algemene vergadering 
van de JOVD besloten om de afdeling 
met onmiddellijke ingang op te heffen. 
Voor hen die de berichtgeving niet 
gevolgd hebben en niet aanwezig waren 
op het maart-congres zal dit besluit een 
nogal drastische en wellicht onver
wachte stap zijn. Dat rechtvaardigt 
enige uitleg van de zijde van het Hoofd
bestuur.

Recente historie
Dat de beslissing van de algemene verga
dering niet op zichzelf stond moge duide
lijk zijn. De afgelopen twee jaar geschie
denis van de voormalige afdeling ’t Gooi 
worden gekenmerkt door incidenten en 
een stroom van negatieve publiciteit. Dat 
alles heeft ook zijn weerslag gehad op de 
landelijke JOVD. Als beginpunt kan het 
interview met CP’86-raadslid in Hil
versum, B. Pellikaan, aangemerkt wor
den. Dat interview verscheen in 1994 in 
een serie van interviews met lokale poli
tici in de Blaeuwe Hoedt, het afdelings
blad van de JOVD ’t Gooi. In de lokale 
media volgde een golf van verontwaardi
ging en publiciteit over dit nogal kritiek
loze interview. Er volgde een serie hoor
zittingen, georganiseerd door het 
Hoofdbestuur als onderdeel van een opge
starte royementsprocedure. Eén royement 
volgde in oktober 1994. Deze gebeurtenis 
bleek echter geen eenmalig incident te 
zijn. In het afdelingsblad werden meer
dere artikelen van wel zeer dubieuze 
strekking gepubliceerd, ook in de tijd na 
de hoorzittingen. Insinuaties naar ver
schillende minderheidsgroeperingen in 
Nederland werden niet geschuwd. Balan
ceren op de rand van het toelaatbare werd 
tot kunst verheven in de afdeling ’t Gooi. 
De negatieve publiciteit en het royement 
veroorzaakten geen wijziging in de 
opstelling van de afdeling.

in 't Gooi
Naast het verschijnen van asielzoekers als 
item in de Blaeuwe Hoedt, bereikten het 
Hoofdbestuur regelmatig verhalen over 
banden die de afdeling zou onderhouden 
met de organisaties Oud Strijders Legioen 
(OSL) en Schreeuw om Leven. Enkele 
uitspraken van vertegenwoordigers van 
deze organisaties komen geheel niet 
overeen met de doelstellingen van de 
JOVD. Leden van de afdeling ’t Gooi 
brachten de JOVD met regelmaat expli
ciet in verband met deze organisaties. Dat 
dit enkele individuele leden van de JOVD 
betrof, deed niets af aan de collectieve 
verantwoordelijkheid, die de algemene 
ledenvergadering (ALV) en het afdelings
bestuur in dezen hadden. Van een zelfrei
nigend vermogen bleek geen sprake te

"De algemene vergade
ring meende dat er 
een grens aan het 
toelaatbare was. “

zijn. Het bestuur en de betreffende leden 
in ’t Gooi werden niet op hun verantwoor
delijkheid gewezen en konden gewoon 
hun gang gaan. Ook bij de publiciteit over 
de kledingvoorschriften, die de JOVD 
onevenredige schade heeft berokkend, 
was dit het geval. Het buiten rechte verte
genwoordigen van de JOVD heeft het 
Hoofdbestuur andermaal gedwongen tot 
ontzetting uit het lidmaatschap van een 
lid. Dat iemand als geroyeerd lid gewoon 
kon blijven functioneren binnen de afde
ling, zelfs als redactielid van eerder 
genoemd afdelingsblad, toont tevens aan 
dat er in ’t Gooi weinig behoefte was aan 
wijziging van het beleid. Als sluitstuk 
verscheen er een interview met twee 
voormalig bestuursleden uit de afdeling ’t 
Gooi, naar aanleiding van de vermeende 
kledingvoorschriften, in het tijdschrift 
Contrast van de Stichting Forum. Daarin 
ventileerden zij nog één maal hun ‘nieuw- 
conservatieve’ ideeën. De asielzoekers- 
problematiek was wederom het onder
werp, enkele dubieuze uitspraken werden

niet geschuwd. De kop ‘JOVD afdeling in 
extreem-rechts vaarwater’ sprak boek
delen.

Draagvlak
Conclusie van de algemene vergadering 
van de JOVD was dan ook dat er in de 
afdeling ’t Gooi draagvlak was ontstaan 
voor dergelijke opinies. De weinig kriti
sche houding van de ALV en het afde
lingsbestuur gaf aan, dat men de gegene
reerde publiciteit helemaal niet 
afkeurenswaardig vond. In tegendeel, de 
afdeling was in het nieuws en werd door 
externen zelfs aangemoedigd stelling te 
nemen tegen de landelijke JOVD. De 
algemene vergadering was van mening 
dat er een grens aan het toelaatbare was. 
Maar laat één ding vooropstaan: de afde
ling is niet opgeheven omdat zij er con
servatieve ideeën op nahield. Daarover 
kan men stelling nemen op een landelijk 
congres. Dat is nooit gebeurd en dat is te 
betreuren. Maar het feit dat menig maal 
alle normen van fatsoen overschreden 
werden, heeft de algemene vergadering 
een zeer kritische houding doen aan
nemen. Ook het gegeven dat liberale 
beginselen, zoals verdraagzaamheid en 
gelijkwaardigheid met voeten werden 
getreden en de gehele JOVD schade toe
gebracht werd door discriminerende 
opmerkingen, zijn aanleiding geweest tot 
de vergaande maatregelen. Het feit dat 
ALV en afdelingsbestuur in ’t Gooi zich 
nooit kritisch hebben opgesteld, is hen 
noodlottig geworden.

Natuurlijk staat het Hoofdbestuur garant 
voor een correcte afwikkeling van eerder
genoemd besluit. Met de leden van de 
voormalige afdeling ‘t Gooi is al contact 
opgenomen door een schrijven, om hun 
JOVD-carrière elders voort te zetten. -ZZ.

22 Driemaster, mei 1996



Euthanasie-commissie
nutteloos

door Dirk Pol

Euthanasie komt langzaam maar zeker 
uit een schimmig en grijs gebied. Een 
aantal jaren geleden is het gedoogbeleid 
in gang gezet, maar nu is de tijd 
gekomen om de regelgeving definitief 
vast te leggen. Minister van Justitie 
Sorgdrager nam daar eind vorig jaar al 
een voorschot op door te pleiten voor 
een medisch-ethisch-juridische com
missie, die als een soort tuchtcollege de 
gevallen toetst aan de grenzen van de 
moraal.

Op het moment moet een arts na een ver
zoek tot euthanasie een tweede arts raad
plegen, een bedenktijd in acht nemen en 
een zekere relatie met de patiënt hebben 
opgebouwd. De wetgeving op dat gebied 
is door jurisprudentie voldoende duidelijk 
geworden. De moeilijkheden beginnen 
pas met de zogenaamde wilsonbekwa- 
men, mensen die hun wil niet kenbaar 
kunnen maken. Dat zijn bijvoorbeeld 
demente mensen, baby’s, of comateuze 
patiënten. Justitie probeert, net als in het 
verleden, met proefprocessen jurispru
dentie af te dwingen. Dat leidt duidelijk 
niet tot een soepele gang van zaken. We 
zijn nu aangeland op een punt waar de 
politiek zelf keuzes moet gaan maken. 
Wij kunnen ons niet meer verschuilen

achter een macht die niet bedoeld is om 
wetten te maken. De vraag is dan nog niet 
eens hoe zo’n nieuwe commissie gaat 
opereren, want ook zij zullen met be
paalde richtlijnen moeten werken. Een 
groot deel van de Nederlandse bevolking 
staat op zichzelf achter euthanasie. Het 
zou dus vanzelf moeten spreken, dat het 
geheel gelegaliseerd wordt. Op het mo
ment dat dat gebeurt, respecteer je de keu

zevrijheid van indivi
duen, ook als het aan
komt op de moeilijk- 
ste en ingrijpendste 
beslissing van hun 
leven. Het moet dui
delijk zijn dat de 
patiënt over zijn volle
dige, vrije wil be
schikt, wanneer hij 
beslist. Door die vorm 
van euthanasie toe te 
staan, heb je geen 
aparte commissie no
dig die de medisch-ethische kant ervan 
toetst. Het Openbaar Ministerie gaat dan 
eenvoudig na of er zorgvuldig met de pro
cedure is omgegaan, en grijpt in als dat 
niet het geval is.

Wilsonbekwamen
Het probleem zit echter in de euthanasie 
op wilsonbekwamen. Er is een onder
scheid tussen volwassenen en kinderen. 
Voor volwassenen zou de wens, als een 
soort codicil, van te voren kenbaar ge
maakt moeten zijn, en dan zou de proce
dure dezelfde zijn als voor gewone eutha
nasie. Als er vooraf geen keuze is 
gemaakt, moet euthanasie in principe 
onmogelijk zijn. Bij kinderen ligt het nog 
veel ingewikkelder. Zelf kan een kind 
geen keuzes maken en van de ouders kan

geen objectief oordeel verwacht worden. 
Bovendien is er vooral bij kleine kin
deren nog veel onduidelijkheid over het 
verdere verloop van een ziekte; er is geen 
sluitend medisch oordeel mogelijk. De 
medische wetenschap ontwikkelt zich 
steeds verder, en kinderen die normaal 
gesproken nooit waren blijven leven, kun
nen tegenwoordig wel in leven gehouden 
worden. Op zichzelf geldt dat natuurlijk

voor de hele medische wetenschap, want 
veel ingrepen zijn levensreddend op 
welke leeftijd dan ook.

Het verschil is echter, dat de risico’s en 
gevolgen van deze ingrepen steeds moei- 
lijker te bepalen zijn bij steeds jonger 
wordende patiëntjes. Juist hier stuitje op 
een probleem: wanneer is euthanasie 
gerechtvaardigd, en wie beslist dat dan. 
De moeilijkheid voor de medici is al 
besproken, en het is nog maar de vraag of 
ouders in zo’n situatie tot een afgewogen 
oordeel kunnen komen. Zowel bij de 
beoordeling van de doktoren als bij die 
van de ouders kunnen vraagtekens gezet 
worden. En dan kan euthanasie op kleine 
kinderen eigenlijk niet gerechtvaardigd 
worden. De enige uitzondering is te 
maken voor die gevallen waarin verschil
lende artsen allen zeggen dat de levens
kansen hoogstwaarschijnlijk nihil zijn, dat 
verder leven alleen maar tot hevige pijnen 
leidt en dat zo’n bestaan slechts uitstel 
van executie is. Het is dus niet nodig om 
een commissie in te stellen. Zorgvuldige 
afweging en duidelijke wetgeving leiden 
tot een gecontroleerde en overzichtelijke 
gang van zaken voor artsen, nabestaanden 
en Justitie. De politiek moet nu juist hier 
zelf durven te beslissen, en de rechtvaar
diging van euthanasie niet aan het oordeel 
van de rechterlijke macht overlaten.

De auteur is lid van de commissie Binnen
landse Zaken & Justitie. -d—

”We zijn nu aangeland op een punt waar de politiek zelf 
keuzes moet gaan maken. We kunnen ons niet meer ver

schuilen achter de rechterlijke macht. “
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"Een aparte kliek? Nee, mis
schien een tikje linkser"
door Marten Gerssen

Driemaster is niet het enige blad van de 
JOVD. Er zijn ook nog de HB-nieuws- 
brief en LEF. De HB-nieuwsbrief is 
vooral interessant voor bestuurders en 
andere actievelingen. LEF is een kader- 
blad. Wat moeten we daar eigenlijk 
onder verstaan, en wie is de vent achter 
de tekst? In deel twee van de serie 
Commissies in Beeld een interview met 
LEF-hoofdredacteur Cedric Stalpers. 
“Het is een teken van de kwaliteit van 
de JOVD dat we een onafhankelijk 
kaderblad hebben om onze eigen 
mening te vormen.”

Wat is LEF voor een blad?
”LEF is een politiek kaderblad, datje zou 
kunnen vergelijken met het blad Liberal 
Réveil van de Teldersstichting. Het blad is 
volledig politiek-inhoudelijk, en er 
schrijven vooral mensen van buiten de 
JOVD in. De opzet is thematisch: we 
hebben één onderwerp per nummer. Elk 
nummer streven we naar een zo breed 
mogelijk palet aan meningen. Niet alleen 
uit de kleine liberale kring van JOVD en 
VVD, maar ook ver daarbuiten. JOVD en 
VVD hebben niet het patent op het gelijk. 
Zo proberen we elk nummer een debat over 
een bepaald thema te houden. Verder bena
deren we auteurs uit het maatschappelijk 
middenveld en de wetenschap. LEF is een 
blad door vrijwilligers voor vrijwilligers."

Waarom laat je  zoveel niet-JOVD’ers 
schrijven?
”Dat is geen arrogantie. Er loopt veel 
talent in de JOVD rond. Maar LEF heeft 
een leermeesterfunctie. Het blad moet 
achtergrondinformatie geven, en die kan 
beter van specialisten komen. In je 
JOVD-tijd leer je om je mening te 
vormen, en daar heb je volgens mij ook 
informatie van buiten bij nodig."

Is LEF dan wel liberaal?
”Ja, bovenal liberaal! Ook al laten we 
Groen Links-mensen schrijven, de libe

rale invalshoek staat voorop. In 1995 
hadden we twee nummers over libera
lisme, en hoe het liberalisme verder moet. 
Daarnaast interviewen we regelmatig 
belangrijke liberalen."

Zitten jullie dan niet in het vaarwater 
van Driemaster?
”Nee, absoluut niet. Driemaster heeft arti
kelen over de vereniging en actuele poli
tiek, geschreven door JOVD’ers. Wij ver

zorgen een thematische, minder tijdge
bonden achtergrond van buiten de vereni
ging. Sterker nog: abonnees zouden mij 
bekritiseren als ik teveel auteurs uit de 
JOVD zou laten schrijven. Ik beschouw 
LEF als een aanvulling op Driemaster, en 
zeker niet als een concurrent. En ik hoop dat 
ze mij ook niet zo zien. Ik zou het in het 
algemeen betreuren als JOVD-commissies 
elkaar beconcurreren. Als je naar de VVD 
kijkt, dan zie je dat ze ook twee bladen
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hebben: Vrijheid & Democratie voor het 
verenigingsnieuws en Liberaal Réveil als 
politiek kaderblad. Ik kijk natuurlijk wel 
eens met een hoofdredacteursoog naar 
Driemaster, en ik vind dat het blad stukken 
vooruit is gegaan de laatste tijd.“

Hebben andere jongerenorganisaties 
ook zo’n kaderblad?
”Nee. Daar zie je dat de band met de moe- 
derpartij toch heel anders is. Wij als JOVD 
zijn onafhankelijk. We hebben een eigen 
pand, een eigen politieke koers, etcetera.

”Het debat in LEF is over 
het algemeen vuriger 

dan in Liberaal Réveil“

De JD wilde een kaderblad opzetten, 
maar dat is niet echt gelukt. Het CDJA 
schrijft vooral in Christen-Democratische 
Verkenningen van het CDA, de JS’ers 
vooral in Socialisme & Democratie van 
de PvdA. Het is een teken voor de kwali
teit van de JOVD dat we een onafhanke
lijk kaderblad hebben om een eigen 
mening te vormen.“

Je noemde het kaderblad van de VVD, 
Liberaal Réveil. Zijn er contacten met 
die redactie?
”Amper. Teldersstichting-curator en JOVD- 
erelid Jan Kees Wiebenga heeft wel eens 
voorgesteld de bladen samen te voegen. 
LEF is inhoudelijk heel sterk, Liberaal 
Réveil heeft veel meer abonnees. LR heeft 
geen thematische opzet, zoals wij. In LR 
schrijven vooral VVD-minded auteurs, die 
wat conservatiever georiënteerd zijn. LEF 
is over het algemeen iets progressiever. 
Uiteraard krijgt iedereen ruimte, maar de 
redactie heeft oog voor de sociaal-liberale 
stroming in Nederland. Dat is ook mijn 
eigen politieke voorkeur. Ik heb de indruk 
dat ze dat bij LR ook best leuk vinden. Het 
sociaal-liberalisme laat weinig van zich 
horen, zei Gerry van der List in Elsevier. 
Voor buitenlands beleid kijkt Van der List 
trouwens veel naar LEF. Dat bleek uit zijn 
proefschrift. Binnen LR liggen de menin
gen anders. Laat ik onbescheiden zeggen 
dat ik het debat in LEF over het algemeen 
vuriger vind dan in LR.“

LEF benadert vooral auteurs van buiten 
de JOVD. Dat houdt in, dat jullie zelf 
niet schrijven, zoals de redacteuren van 
Driemaster. Hoe gaat de opbouw van een 
LEF-nummer dan eigenlijk in zijn 
werk?
”We beginnen met het kiezen van een 
onderwerp. Mijn voorganger, Frank van 
Dalen, koos vooral staatsrechtelijke 
onderwerpen. Mijn belangstelling gaat uit 
naar iets actuelere thema’s, zoals werk
loosheid en onderwijs. Dan brainstormen 
we welke auteur we daarvoor moeten aan
schrijven. Als we een thema hebben 
gekozen gaan we vragen formuleren die 
tot een debat prikkelen. Die vragen 
worden naar de potentiële auteurs ges
tuurd. Af en toe heeft LEF een interview 
om de dynamiek te vergroten. En ik houd 
ruggespraak met commissies. Voor het 
defensienummer hebben we heel veel 
hulp gehad van ex-defensievoorzitter 
Marcel van Drunen. Voor het komende 
Europanummer geven Delphine Pronk en 
Tamara van Boxtel ons inhoudelijke feed
back. Dat is een handicap van de redactie: 
wij moeten generalisten zijn, terwijl we 
specialisten benaderen voor artikelen. Af 
en toe is het natuurlijk ondankbaar werk. 
Achter auteurs aanbellen, artikelen die 
toch niet van voldoende niveau zijn... 
Des te mooier is de beloning als er echt 
schitterende artikelen binnenkomen. In 
het Liberalisme 2-nummer stond een 
prachtig artikel van Earl Russell, lid van 
het Engelse Hogerhuis. Die ging echt in 
debat met de heersende mening in Enge
land, het was heel kruidig geschreven. 
Dat is ook goed. In LEF moet niet teveel 
consensus tussen de artikelen staan. Een 
ander voorbeeld was Rob Broekhuis. Een 
heel eigenwijze man met een goede stijl. 
In een lekker dissident artikel ging hij 
lijnrecht in tegen de VVD-manier van 
denken over economie en werkgelegen
heid. Je moet niet bang zijn om aanstoot 
te geven. Het contrasteerde prachtig met 
een artikel van Rudolf de Korte in het
zelfde nummer."

Wat voor mensen lezen LEF?
”Voor het merendeel JOVD’ers. Bestuur
ders, gewone leden, een enkele HB’er, 
kamerleden, en ook ministers van zowel 
PvdA, D66 als VVD. Onze Liberaal van 
het Jaar, Dijkstal, is bijvoorbeeld LEF- 
abonnee."

En wat voor mensen maken LEF?
”Over het algemeen ervaren JOVD’ers, al 
is dat absoluut geen criterium. Ze moeten 
zelf een redelijke pen hebben. Ze moeten 
scherp kunnen nadenken en een eigen 
mening hebben. Maar echt een aparte 
kliek? Nee. Misschien zijn ze alleen een 
tikje linkser. Als mensen zich geroepen 
voelen, kunnen ze zich altijd aanmelden. 
Nieuwe redacteuren zijn zeker welkom."

Heeft LEF ook impact, of invloed?
”Soms krijg ik kritische reacties van 
abonnees. Ik hoop dat mensen LEF 
gebruiken voor congresvoorbereiding en 
hun eigen meningvorming. Daarnaast 
proberen we onderbelichte onderwerpen 
onder de aandacht te krijgen. Bijvoor
beeld milieu, ontwikkelingssamenwer
king en sociale zekerheid. Die onder
werpen waar je bij de JOVD en de VVD 
te weinig over hoort. Dat is trouwens een 
mooi punt. Toen Jan Cees Wiebenga 
pleitte voor meer samenwerking tussen 
VVD en D66 kregen we veel reacties. En 
wat ik leuk vond was dat JD-voorzitter 
Dennis Hesselink toegaf dat de JOVD de 
enige echte liberale jongerenorganisatie is. 
Volgens hem is het begrip ‘sociaal-liberaal’ 
niet helemaal van toepassing op de JD."

Ten slotte, wat heeft LEF dit jaar in petto?
”Als je abonnee wordt, dan kost je dat 25 
gulden per jaar voor vier dikke nummers. In 
voorbereiding op het congres over Vrede en 
Veiligheid verschijnt het themanummer 
Defensie met artikelen van generaal-majoor

”Stalpers: “JOVD en VVD 
hebben niet het patent 

op het gelijk“

Homan, Van Eekelen, en een boekbespre
king van Joris Voorhoeve. Het tweede 
nummer zal gaan over de Intergouverne
mentele Conferentie, met onder andere 
Eppo Jansen. Het derde nummer gaat over 
Jongeren. Af en toe lijkt onze toekomst niet 
zo rooskleurig: kortingen op onderwijs, ver
grijzing, criminaliteit... In dat nummer 
willen we de kansen en bedreigingen voor 
onze generatie in kaart brengen. Zo willen 
we zien hoe we de kansen kunnen benutten 
en de bedreigingen afwenden."
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Congresimpressie
Het Hoofdbestuur was er ook.

De drie sleutelfiguren van dit congres: Jan 
de Hoop, Delphine Pronk en Michiel 
Visser.

Marcel ”Paulus de Boska
bouter" van der Schaaff 
met PC en plant.

De oude garde in passende 
staat van onttakeling.

De speech van Ciska begon om twee uur 
’s nachts. Zie verder de HB-Nieuwsbrief.

Moester doet zijn das 
recht, maar Delphine 
Pronk ziet hem nog 
steeds niet staan

Verleiding or Misleiding7 Christon Kolk 
en Liselotte Verwaayen zijn blij dat ze in 
de redactie van Driemaster zittem.

Het partijcongres beklapt Tova- 
rich Toor.

Michiel Patijn sprak warme woorden over 
Europa.
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Liberale agenda
Datum Afdeling Activiteit Plaats Informatie Telefoon

8 mei Rijnmond JOVD/VVD-ontbijt met min. Zalm Suzanne 010-4118805
8 mei Eemland Politiek Café Fleuvie, 19.30 Remco 033-4554059
9 mei Amsterdam Politiek Café: A’dams prostitutiebeleid Maartje 020-6680097
9 mei Leiden Grote borrel Branderij, 21.00 Edzard 071-5132253
10 mei Rijnmond Debating Toernooi Zuid-Holland Erasmus Universiteit Suzanne 010-4118805
11 mei Eindhoven Lustrum-Gala Chalet Lohengrin Jeroen 040-2551683
13 mei Groningen Discussieforum: Linschoten/Netelenbos Daniël 050-3121031
14 mei Leiden Casinoavond- alleen voor 18+ Scheveningen Maarten 071-5122399
14 mei Arnhem ALV Midi, 20.00 Kees 026-3518260
15 mei Utrecht Motieavond De Gasterij Jan 030-2722337
15 mei Amsterdam Excursie Heineken Brouwerij Heineken, 11.00 Harmen 020-6715035
16 mei Delfland Cursus politieke stromingen Hotel Central, 20.00 Jancko 015-2133211
16 mei Rijnmond Discussieavond met JOVD A’dam De Dijk, 18.30 Suzanne 010-4118805
16 mei Rijnmond Afsluitingsborrel De Dijk, 22.00 Suzanne 010-4118805
18-19 mei Introductieweekend AS 070-3622433
20 mei Amsterdam Libertijn: Europa De Sluyswacht, 20.15 Christon 020-6735171
20 mei Nijmegen Forum Drugsbeleid KUN, 20.00 Maaike 024-3224706
20 mei Groningen ALV Leto Daniël 050-3121031
21 mei Delfland Politiek Café: pensioenverzekeringen Dubbel drie, 20.00 Joppe 015-2565352
21 mei Amsterdam Borrel De Beiaard, 21.00 Harmen 020-6715035
22 mei Eindhoven Behandeling congresnotitie Trafalgar Pub, 20.00 Jeroen 040-2551683
23 mei Den Haag Politiek Café Couperus, 20.00 Jeroen 070-3552034
23 mei Leiden ALV ’t Kayzertje, 20.00 Edzard 071-5132253
24 mei OA Goes Cursus liberalisme Bolsjoi, 19.30 Mascha 071-5125100
25 mei De Compagnie ALV Jeroen 0598-624492
25 mei Arnhem Cursus besturen Midi, 14.00 Kees 026-3518260
28 mei Den Haag Congresvoorbereiding Couperus, 20.00 Jeroen 070-3552034
29 mei Utrecht Politiek Café De Gasterij Jan 030-2722337
29 mei Eemland Politiek Café Fleuvie, 19.30 Remco 033-4554059
30 mei Leiden Lasergamen Utrecht Maarten 071-5122399
31 mei Groningen Themadag electronische snelweg Jeroen 050-3182248
1 juni Zeeland Excursie Kerncentrale Borssele Rutger 010-4154257
4 juni Delfland Cursus liberalisme Hotel Central, 20.00 Jancko 015-2133211
4 juni Groningen Borrel De 9e Cirkel, 22.00 Daniël 050-3121031
6 juni Arnhem Bezoek Akzo-Nobel Kees 026-3518260
7 juni OA Walcheren Sprekersavond: H. Eversdijk, CDA De Beurs, 19.30 Diederik 0118-501447
10 juni Eindhoven Congresvoorbereiding Trafalgar Pub, 20.00 Jeroen 040-2551683
11 juni Cie. Milieu Themadag: mobiliteit en infrastructuur AS, 16.00 Dirk Pol
17 juni Eindhoven ALV Trafalgar Pub, 20.00 Jeroen 040-2551683
22-23 juni Landelijk Congres: Vrede en Veiligheid Nuland AS 070-3622433
28-30 juni B. v. Breda Int. VLD-Ninove-JOVD- BvB congres Michel 076-5227595



BURGPRAET
door Willem van den Burg

Het Westen en de Communisten
Als het over Communisme gaat, dan 
hebben de Westerse landen altijd een dub
belzijdige mening. De een is principieel, 
en de ander commercieel. Deze twee 
spreken elkaar vaak tegen, en zorgen 
samen voor de hypocriete houding van 
een aantal landen.
Als we naar China kijken, dan zie we een 
staat die haar inwoners onderdrukt, mar
telt en voorliegt. En dat alles ten behoeve 
van de Socialistische Volksrepubliek 
China, oftewel de communistische bobo’s 
uit de partijtop. Dat wordt allemaal oog
luikend toegestaan vanwege de zaken
lobby, die in China een potentiële groei
markt ziet, waar vele miljarden kunnen 
worden verdiend. Geld verdienen is 
prima, maar moet dat ten koste gaan van 
alles, moeten daar de mensenrechten maar 
op worden toegegeven?
China is niet het enige toonaangevende 
communistische land, Cuba is er ook nog. 
Cuba is in tegenstelling tot China nog niet 
afgestapt van een planeconomie, en heeft 
hevig te lijden onder de Amerikaanse 
boycot. Op 1 augustus zal er een nieuwe 
Amerikaanse wet in werking treden, de 
Helms-Burton wet. Die zorgt ervoor dat 
zakenlieden uit derde landen in de VS 
aangeklaagd kunnen worden als zij han
delen in goederen van Cubaans-Ameri- 
kaanse burgers, die door de revolutie 
genationaliseerd zijn. Dan moet hen de 
toegang tot de VS worden geweigerd.

Volgens mij is het een goede wet, die 
zorgt voor een harde aanpak van het com
munisme. Het is alleen zo jammer dat de 
VS met twee monden spreekt: enerzijds 
pakken zij Cuba keihard aan, maar aan de 
andere kant is Communistisch China de 
meest begunstigde handelsnatie van de 
VS. In juni zal het congres beslissen of 
China deze status houdt. Als de Ameri
kanen een beetje consequent zijn, dan 
doen ze dat niet.
China is helaas moei!ijker aan te pakken 
dan Cuba. Het land ts vele malen groter 
en economisch veel machtiger door de 
gigantische markt. Dat is ook de grote 
aantrekkingskracht voor westerse zaken
lieden. Het probleem zijn de beslissingen 
van de top, door irrationaliteit en emoties 
gevoed. China is onberekenbaar, en zal 
rare sprongen maken als het in het nauw 
wordt gedreven. Daar moeten we voor 
waken. Dat is ook de belangrijkste reden 
voor de angst van veel landen om Taiwan 
een internationale en diplomatieke status 
te geven. Dat zou door China opgevat 
worden als een frontale aanval, en daarom 
heeft de VS altijd een vaag antwoord 
gegeven, als gevraagd werd of ze een 
invasie van Taiwan zouden beantwoorden 
met steun aan dat land. Peking zou dat 
zeker opvatten als een provocatie.
Maar betekent dat, dat we alles maar 
moeten pikken van de Communisten in 
China? Moeten we alles maar nemen van

een man als Li Peng, die verantwoordelijk 
wordt gehouden voor het bloedig neer
slaan van de betoging op het Plein van de 
Hemelse Vrede in 1989? Nee! Het moet 
nu eens afgelopen zijn met de softe hou
ding tegen het communisme, die vooral 
door de E.U. wordt aangehangen. Dat 
komt natuurlijk door de grote hoeveelheid 
socialisten in Europa. Maar ook zij 
moeten maar eens erkennen dat het zo 
niet door kan gaan. Het kan niet, dat er 
gespot wordt met de mensenrechten, en 
dat China elk commentaar in die richting 
wegwuift, en afdoet als een vijandelijke 
houding van het Westen tegen alle Chi
nezen. Zoals de Rotterdammers zeggen: 
het is geen tijd voor woorden, maar voor 
DADEN.
We moeten overgaan tot het isoleren van 
alle communistische bolwerken. Dat heeft 
tenslotte ook geholpen in de voormalige 
Sovjet-Unie, en als het Westen eensgezind 
optreedt, zal dat zeker ook helpen bij 
China. De westerse landen moeten hun 
bedrijven verbieden om nog zaken te doen 
met communistische landen, specifiek met 
China en Cuba. Die twee landen zullen dan 
op de knieën gaan, en dan zal er een demo
cratisch systeem komen, dat rekening 
houdt met de mensenrechten, en zorgt voor 
vrijheid. Het communisme kan niet meer 
gedoogd worden. Het communisme, en elk 
ander systeem dat mensen onderdrukt, 
moet van de aardbodem verdwijnen.
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Eind mei heeft minister Borst van Volks
gezondheid de tabaksnota naar de Tweede 
Kamer gestuurd. Deze nota is er in eerste 
instantie op gericht om te voorkomen dat 
jongeren gaan roken. De gedachte achter 
dit beleid is het feit dat rokers een groot 
aandeel hebben in de, toch al torenhoge 
begroting van het ministerie van Volksge
zondheid. De helft van de rokers overlijdt 
immers aan kanker of hart- en vaat
ziekten. Het kabinet is van mening dat 
deze kosten voorkomen kunnen worden. 
Bij de huidige rokers zou het daarvoor al 
te laat zijn, en dus kiest het kabinet er 
voor jongeren van het roken af te houden. 

Op langere termijn zouden 
daarmee aanzienlijke besparingen 
bereikt kunnen worden. Het is niet 
vreemd dat Borst deze bespa
ringen op haar naam wil schrijven, 
nu de kosten van de gezondheids
zorg de pan uit rijzen.

VOOR ZITTER

Het paarse kabinet lijkt daad
krachtig op te treden, de ministers 
grijpen snel naar de instrumenten 
die zij menen in te kunnen zetten: 
het verbieden van de verkoop aan 
minderjarigen, het verhogen van 
de accijnzen en het verbieden van 
reclame. Het kabinet vergeet 
echter eerst na te denken of het 
wel aan het kabinet is een oplos
sing voor dit probleem te bieden, 

alvorens het zijn instrumenten inzet. De 
paternalistische overheid in optima forma.

opij
Deadline Driemaster Vijf 

Vrijdag 9 augustus

Kopij op flop (WP5.1 of 5.2) voor 
deadline sturen naar: 

redactie Driemaster p/a Algemeen 
Secretariaat JOVD Herengracht 38a 

2511 EJ Den Haag

Het zou goed zijn als we een stap terug 
nemen en niet alleen kijken naar de kosten, 
maar ook naar de keuzevrijheid van de jon
geren. Het dilemma tussen het zelfbeschik
kingsrecht en de beschermwaardigheid van 
het leven springt hierbij het meest in het 
oog. Moeten de jongeren zelf de mogelijk
heid hebben om te kiezen of zij gaan 
roken? Ik ben van mening dat dat wel het 
geval moet zijn. Tegenstanders van deze 
keuze voeren meestal aan dat jongeren toch 
veelal uit stoerdoenerij gaan roken. Voor 
een groot gedeelte van de jongeren zal dit 
argument opgaan, maar maakt dat wat uit? 
Uit stoerdoenerij dragen jongeren toch ook 
bepaalde merk-kleding en willen jongeren 
graag een brommer of auto? Een overheid 
moet zich op geen van deze terreinen pater
nalistisch opstellen. De vraag is of jongeren 
hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Op zich een moeilijke vraag voor liberalen, 
daar van jongeren niet verwacht kan 
worden dat zij volledige verantwoordelijk
heid dragen. Jongeren zijn zich immers nog 
aan het ontwikkelen. Toch kan je mijns 
inziens bij de verkoop van tabakswaren wel 
de verantwoordelijkheid bij de jongeren 
leggen. Jongeren zijn op de hoogte van de 
consequenties van roken. Dat zij deson
danks een keuze maken die nadelig voor 
hun gezondheid is, geeft de overheid nog 
geen vrijbrief de keuze voor de jongeren te 
maken. De neiging mensen tegen zichzelf 
te beschermen, zoals dat ook het geval was 
bij de dmgsnota, neemt te grote vormen 
aan. Wanneer er twijfels zijn over de mate 
waarin jongeren een bepaalde verantwoor
delijkheid kunnen dragen, dan dient de 
overheid deze taak niet zelf op zich te 
nemen, maar zal de overheid de ouders 
moeten aanspreken op hun taak.
Een verbod op verkoop van tabakswaren 
aan jongeren beneden de 18 jaar is dus uit 
den boze. Om toch de kosten voor de volks
gezondheid te beperken kunnen andere 
maatregelen worden genomen. Voorlichting 
- dit kan ook via reclame - is hiervoor een 
goed instrument. Ook doorberekening van 
de kosten via accijnzen of via particuliere 
verzekeringen is een mogelijkheid. We 
moeten hierbij echter in de gaten houden 
dat we met één maat blijven meten. We 
kunnen de kosten die verbonden zijn aan 
ziekten die veroorzaakt worden door risi
covol gedrag, terugkoppelen via het profijt
beginsel. Wanneer we dat doen zullen we 
het gehele gezondheidsstelsel zo moeten 
opzetten. Het kan niet zo zijn dat je bij de 
ene ziekte wel betaalt voor risicovol gedrag 
en bij de andere ziekte niet. In de huidige 
discussie over normen en waarden pleiten 
we als JOVD voor een overheid die zich 
niet in laat met normen en waarden, maar 
zich slechts op het gebied van de wetge
ving en algemene beginselen mag begeven. 
Een paternalistische opstelling zoals die 
thans door het paarse kabinet ten toon 
wordt gespreid verdient daarom onze 
afkeuring. Ontmoedigen kan door voorlich
ting en doorberekening van de kosten, 
maar verder dan dat mag het niet gaan.

Ciska Scheidel
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Uit talloos veel miljoenen
door Paul Burghout

“Vijftien miljoen mensen”, het lied van 
Fluitsma en Van Tijn, was voordat het 
aan zijn zegetocht door het nationaal 
bewustzijn begon, een eenvoudige recla- 
medeun. Een paar maanden later is de 
reclame vergeten, en kent iedereen het 
lied. Dertig miljoen oren luisterden en 
de eerste parodieën verschenen. Van
waar dat succes? De vraag is een 
artikel in Driemaster waard.

Toen ik het lied voor het eerst hoorde 
maakte het een vaderlandslievend gevoel bij 
mij los, dat ik van mijzelf niet kende. Blijk
baar raakte het lagen die normaal gesproken 
verborgen blijven. Van vrienden hoorde ik 
hetzelfde en allen vroegen we ons af: is dit 
nummer 'nationalistisch’, of bezingt het 
slechts de natie? Nationalisme wordt door
gaans gedefinieerd als het streven naar een
heid van natie en volk. Velen menen dat 
nationalisme psychologisch voortkomt uit 
de diep in de mens gewortelde wens om tot 
een groep te behoren. Ik deel die mening, 
en ik moet zeggen dat de reacties op het lied 
mij daarin hebben gesterkt. Als men de 
tekst onder de loupe neemt valt de paradox 
sterk op. De maatschappijkritische constate
ringen in de coupletten leiden in het refrein 
tot een positief oordeel over de inwoners 
van Nederland. Was het bij de maatschap
pijkritiek gebleven, dan had men kunnen 
concluderen dat het lied slechts de natie 
bezingt. Maar juist de combinatie van de 
wens in het refrein en de teneur van de 
melodie doen mij stellen dat wij hier met 
een nationalistisch werkje te maken hebben.

Maar hoe valt dat te rijmen met mijn eer
dere definitie van nationalisme? In het lied 
wordt niet de eenheid bezongen, eerder het 
ontbreken ervan. Vrijheid boven alles, lijkt 
hier het credo. Het is bekend dat het natio
nalisme de laatste jaren in Europa weer een 
hoge vlucht heeft genomen, ook in de hoog
ontwikkelde landen, waar men het minder 
snel zou verwachten. Ook daar zal het 
nationalisme van de onderklasse niet veel 
verschillen van dat van hun lotgenoten in 
Oost-Europa. Maar hoe zit het met het 
nationalisme van de hogere klassen? Hoe

onderscheidt het zich van de ressentimenten 
van het 'volkse' nationalisme? Op dat punt 
wil ik een nieuwe theorie ontvouwen. Vol
gens mij is het nationalisme van deze 
groepen nu in de postmoderne fase beland. 
Het nationalisme dat het lied uitdraagt en 
dat grote groepen welvarende Nederlanders 
al dan niet bewust aanhangen is van een 
andere aard dan dat van het modernisme. 
Nu is er geen sprake van een streven naar 
eenheid of de wens tot versterking daarvan. 
Het nieuwe nationalisme vervangt die een
heid. Alleen zo kan die nog beleefd worden. 
Dat viel te verwachten. Voor het postmoder
nisme, met zijn nadruk op pluralisme en 
ontkrachting van elk monopolie, is de natie 
de ketel op het vuur, waar het in het moder
nisme het vuur zelf was.

Vrijheid, blijheid
Het postmoderne nationalisme is dat van 

burgers die elkaar alleen kunnen velen 
zolang ze elkaar niet in de weg zitten. Dat 
verklaart ook de repressieve tolerantie van 
minderheden. De nieuwe burger wantrouwt 
de overheid, maar is wel bereid om haar te

steunen. De nationale eenheid bestaat 
slechts in grensgevallen: wanneer het nodig, 
of simpelweg 'leuk' is. Deze springlevende 
huls van het nationalisme verklaart het 
succes van het lied. Ieder voor zich, Neder-

De natie is slechts de 
ketel op het vuur

land voor ons allen. In dit land, waar 
opnieuw sprake is van een maatschappe
lijke tweedeling, dat in rap tempo een 
migratieland wordt en waar de kloof tussen 
burger en politiek haast onoverbrugbaar 
lijkt, zal de behoefte tot een groep te 
behoren alleen maar toenemen. Slechts een 
nationale eenheid die niet enkel in grensge
vallen bestaat, zal ons ervoor behoeden dat 
ok deze laatste resten van een gezamenlijke 
identiteit verlaten zullen worden voor meer 
voldoening gevende vormen van groeps- 
besef en de risico’s die die vormen met zich 
meebrengen.
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Zomaar een avond
door Jac. A.M .A. Sluysmans

Zomaar een avond, zomaar een cursus 
bij zomaar een afdeling. Ik loop over 
het stille, donkere Rapenburg, volgens 
velen de mooiste gracht van Nederland, 
op weg naar de cursus conflict-hante- 
ring zoals voor vanavond aangekon- 
digd op de activiteiten-agenda van de 
afdeling Leiden en omstreken. Plaats 
van handelen is café ’t Keizertje aan de 
Kaiserstraat. Op het zwakverlichte zol- 
derzaaltje boven het voornoemde, naar 
mijn smaak niet al te gezellige, café, 
zitten zes leden, een krappe tien pro
cent van het totale ledenbestand. Toch 
uit een optimistische VVP, Sidney 
Smeets, jegens mij zijn tevredenheid 
over een dergelijke opkomst.

De Leidse afdeling wordt op het moment 
bestuurd door een jong team van pas 
recent tot de top doorgedrongen mannen. 
Na het vertrek van voormalig voorzitter 
Frederieke Arps hebben de dames het 
blijkbaar laten afweten. Op mijn constate
ring dat Edzard Zwalve, de nieuwe afde
lingsvoorzitter, wel bezig is aan een heel 
snelle carrière geeft deze het diploma
tieke en nietszeggende commentaar “als

Vooral de destructieve 
fase trad uitermate 

vroeg in

je dat zo wilt stellen”. Dat wil ik. VVP 
Smeets is minder terughoudend. “In 
Leiden wordt kwaliteit beloond”, lacht hij 
beamend. Voorts weet men mij niet 
zonder trots te melden dat Aldo Schuur
man, toch een bekend gezicht binnen de 
JOVD, onlangs bereid is gevonden om de 
vertrekkende penningmeester op te 
volgen.

Geen liefdadigheid
Na dergelijke koetjes en kalfjes was ik 
weer op de hoogte en kon de cursus 
beginnen. Cursusleider was dhr. Kaptein, 
die naar eigen zeggen ooit nog een jazz- 
bandje had weten te strikken voor een 
vervlogen congresfeest. Na die inleiding

verzocht hij de aanwezigen om aandacht 
en mij als niet-participerend toeschouwer 
om absolute stilte. Zes jonge mannen 
beginnen dan een morbide twistgesprek 
waarin iedere deelnemer zijn 'cliënt’ ten 
koste van anderen probeert te redden van 
een wisse dood. De discussie gaat hard 
tegen hard en doet de beroemde Leidsche 
Bek eer aan. Oud-secretaris Erwin Möller 
en VVP Smeets nemen het voortouw. 
Möller is de ratio, Smeets het gevoel. 
Tussentijds worden we gestoord door een 
verkeerd verbonden mevrouw van een

Leiden doet niet aan 
liefdadigheid

Oegstgeester liefdadigheidsinstelling die 
schijnbaar elders een praatje moet 
houden. “Leiden doet niet aan liefdadig
heid”, wordt mij gemeld.

Terwijl de discussie lustig voortkabbelt, 
blader ik geïnteresseerd door de 'Lei
draad', het Leidse afdelingsblad. “Super- 
spannend en dubbeldik” pocht het blad te 
zijn. Dat is in een recent verleden wel 
anders geweest, maar de kundige leiding 
van hoofdredacteur Koops heeft het 
orgaan juist bijtijds uit het moeras weten 
te trekken. Meest interessant is het artikel 
“Leidsche Perikelen” van Erwin Möller, 
die het gerommel binnen wat hij “onze 
Historische Afdeeling” noemt, eens kri
tisch onder de loupe neemt. Het is een 
prettig leesbaar stuk dat eindigt met een 
treffende aanbeveling die ik u niet wil 
onthouden: “als u gezellig meedoet, blijft 
u dan toch vooral lachen, opdat u niet ten 
onder gaat aan het politieke spel. Want 
een politicus die daaraan ten onder gaat, 
is geen politicus, maar iemand die slechts 
geprobeerd heeft er een te zijn.”

Destructieve fase
Het gebral om de tafel wordt luider en 
luider. Meer en meer mensen worden 
door de liberale levens-beslissers onge
nadig opgegeven: bejaarden, gehandi
capten, kinderen; iedereen vindt de dood. 
Het nobele adagium 'vrouwen en kin
deren eerst’ wordt voor het gemak mét de

De mooiste gracht van Nederland
betrokkenen ongegeneerd overboord 
gezet. Een hoogbejaarde kleuter doet de 
vuist op tafel belanden. Er wordt geklapt, 
gejoeld, maar onvermijdelijk valt ook 
voor haar het wrede doek, al is dat voor 
een enkeling soms moeilijk te ver
kroppen. Sluw probeert Smeets nog voor 
Jezus te spelen, maar wonderen bestaan 
niet en ook in Leiden is de dood defini
tief. Uiteindelijk kiest het gezelschap na 
een dispuut van ruim drie kwartier eens
gezind voor een vrouw. Niet zo’n 
vreemde keuze voor een zestal jongens; 
dat had vast ook wel sneller gekund. Na 
een korte bier- en colapauze volgt de 
nabespreking. Smeets betreurt nog immer 
de kleuter, maar meer discussietijd had 
haar, noch de anderen kunnen redden. 
“Tijd was alleen maar uitstel geweest", 
wordt gelaten geconstateerd. Selectiecri
teria bleken uiteindelijk leeftijd, functio
naliteit en vervangbaarheid. Ratio vormde 
de moverende factor. Voor wie van de 
hoed en de rand wil weten, verwijs ik 
naar de curus van Kaptein. Tot slot nog 
dit. Vooral de destructieve fase binnen de 
conflicthantering trad te Leiden uitermate 
vroegtijdig in. “Dit is typisch Leiden”, 
schreeuwden de zes mij enthousiast toe. 
Wat Leiden betreft wordt het mijns 
inziens nu echter langzaam tijd om weer 
op te gaan bouwen.
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Normen en waarden horen niet 
thuis bij de overheid
door Marcel van der Schaajf

Op 11 mei discussieerde de VVD in 
Papendrecht over 'Individualisering en 
Liberalisme’ in het kader van de partij- 
brede discussie over de toekomst van 
het liberalisme. Het liberalisme wordt 
aangevallen op zijn geveinsde a-morele 
inslag. De tijd is rijp voor een ietwat 
meer puriteinse instelling, van bur
gerzin, spaarzaamheid en vlijtigheid. 
Allemaal termen die wijzen op een 
nieuwe eruptie van de bourgeoisie- 
moraal. Maar is het eigenlijk wel aan 
de politiek om die normen en waarden 
van bovenaf op te leggen ? En kennen 
wij in onze beginselen niet al genoeg 
verankering in die richting? Vroeger was alles beter - volgens sommigen

Doelstelling van de brede discussie in 
de VVD is om te kijken naar het bind
middel voor liberalen in onze 
samenleving. Op welke manier komen de 
beginselen vrijheid, verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid, sociale gerechtigheid 
en gelijkwaardigheid het beste tot hun 
recht in de samenleving? Immers, het 
liberalisme wordt vaak verweten een kille 
samenleving na te streven, waarin mate
rialisme, egoïsme en dus individualisme 
de boventoon voeren. Dat is uiteraard ver 
bezijden de waarheid. De bovenge
noemde beginselen, van zowel de VVD 
als de JOVD, zijn niet los te denken van 
elkaar. Vrijheid kan alleen gewaarborgd 
worden door verantwoordelijkheid te 
nemen voor eigen gedrag jegens anderen, 
anders is het individu niet ’waarlijk’ vrij. 
Dit kan alleen door de levenssfeer van 
andere individuen in de samenleving te 
respecteren en dus verdraagzaam te zijn. 
Dit betekent niet dat men simpelweg alles 
dient te tolereren, maar ’dat geen enkele 
levens- of wereldbeschouwing, noch 
enige ideologie, een voorkeursplaats bij 
de inrichting van de staat en maatschappij 
mag krijgen’ (zie beginselverklaring 
JOVD). Dit geldt dus ook voor de ideo
logie van de overheid. Deze dient gevrij
waard te zijn van enige normatieve in

slag. Individuele keuzevrijheid kan alleen 
gegarandeerd worden als het gelijkwaar- 
digheidsbeginsel opgeld doet. Dit wil niet 
zeggen dat een ieder gelijk is, maar dat de 
menselijke waardigheid haar bevestiging 
vindt in het feit dat gegeven de sociale 
achtergrond van het individu, de kansen 
zichzelf te ontplooiien voor ieder individu 
gelijk moeten zijn. De verantwoordelijk
heid jegens anderen vindt ook haar beves

tiging in het beginsel van sociale gerech
tigheid. ‘De sterken dienen de zwakken te 
helpen, omdat de medemenselijkheid dat 
vereist. Deze vorm van hulp is een 
wezenskenmerk van een verantwoorde
lijke maatschappij.’ (zie beginselverkla
ring JOVD.) Het verwijt aan het libera
lisme dat het automatisch leidt tot de 
eerder genoemde kille egoïstische samen
leving gaat niet op. Maar waarom dan 
toch die roep om meer binding in de 
samenleving ?

Cultivering van collectiviteit
Een van stellingen in Papendrecht betrof 
de relatie tussen overheid en individu. 
Kern van die stelling was, dat het indi
vidu zijn verantwoordelijkheid niet meer 
kent door de anonimiteit van de relatie 
met de overheid. Dit slaat terug op de uit
bouw van de verzorgingsstaat, waardoor 
de zelfredzaamheid van het individu op 
de tocht is komen te staan. Het is dus niet

zo, dat het beginsel van verantwoordelijk
heid op de tocht is komen te staan. Maar 
doordat de uitwerking hiervan is doorge
schoten in de richting van de collectiviteit 
kan het individu niet meer waarlijk vrij 
zijn. Dit is een fundamentele bedreiging 
van wat liberalen als wenselijk beschouwen. 
Immers de keuzevrijheid van het individu 
is de maat der dingen in het liberalisme. 
Als het individu zijn verantwoordelijk
heden niet meer kent, dan zal dit op alle 
vlakken zijn uitwerking niet missen. In 
die context moet ook het gevoel van

Het liberalisme wordt vaak verweten kil, 

materialistisch en egoïstisch te zijn

6 Driemaster, juni 1996



onveiligheid van veel burgers bezien 
worden. Om het onder een eenvoudige 
noemer te plaatsen. Er zijn burgers die 
ontsporen. Dan ligt de volgende vraag 
voor de hand. Mag de overheid morali
seren teneinde deze 'ontsporing’ te voor
komen ?

Moraliserende overheid
In voorkomende gevallen mag de overheid 
moraliseren. Immers, veel van onze moraal 
ligt vast in de wet. Hierbij moet aangete
kend worden, dat er veel moraal in de wet 
vastligt, die volgens mij niet in de wet 
thuishoort. Denk aan het burgerlijk huwe
lijk, dat alleen is voorbehouden aan man 
en vrouw. Hierin spreekt de overheid, door 
middel van een exclusief recht, een norma
tief oordeel uit over andersoortige relaties 
dan die tussen man en vrouw. De veel fun
damentelere vraag is of de overheid ook 
mag moraliseren op het moment, dat het 
niet in de wet is vastgelegd. En als de 
overheid dit niet mag, wie mag dat dan 
wel? Hierin ligt geen rol voor de overheid.

Kijkend naar het voorbeeld van de verzor
gingsstaat en het aanbodseffect dat uitgaat 
van een al te genereus stelsel, moet de 
overheid een stelsel hervormen. Hierdoor 
hervindt het individu zijn verantwoorde
lijkheden jegens zichzelf en de samenle
ving. Uiteraard vooropgesteld, dat zij ook 
die mogelijkheid heeft. Er zijn uitzonde-

De samenleving 
moraliseert zichzelf

ringen, die simpelweg die verantwoorde
lijkheid niet waar kunnen maken. Denk 
aan mensen die niet kunnen werken door 
omstandigheden die zich buiten hun eigen 
vermogen om voordoen. Het herstellen 
van die verantwoordelijkheid zal leiden 
tot herstel van de zelfredzaamheid van het 
individu en dus een vergroting van zijn 
vrijheid. Dit is echter alleen op materieel 
vlak. Hoe zit dat op immaterieel vlak? 
Ook daar zal de overheid zich moeten ont
houden van nonnen en waarden. Normen

en waarden zijn de uitkomst van een 
proces in de samenleving, dat algemeen 
aanvaard is als wenselijk in de omgang 
met ieder ander individu. Dit proces is 
geen speelterrein voor de overheid. 
Daarmee zou de zelfredzaamheid van het 
individu en dus zijn vrijheid aangetast 
worden. De samenleving moraliseert zich
zelf als uitkomst van het maatschappelijk 
proces. Die normen en waarden zijn net 
als het liberalisme aan dynamiek onderhe- 
ving en dienen tijdsovereenkomstig aan
passing te vinden in de samenleving zelf. 
Zo vindt individualisering haar eigen tijds- 
overeenkomstige moraal-aanpassing in de 
samenleving. De overheid dient alleen te 
moraliseren in de wet, die de kaders aan
geeft waarbinnen deze maatschappelijke 
processen plaatshebben. Zelfredzaamheid 
doelt ook op zelfregulerende processen en 
alleen daarom al dient de overheid zich te ont
houden van enig normatief oordeel jegens de 
samenleving. De overheid moet, kortom, 
stoppen met het gemorrel aan de samenleving 
en het individu de kans geven. -:SIL

Het individu is ontevreden
door Liselotte Verwaayen

Alles verandert. Na de ontzuiling in de 
jaren zestig is de individualisering toe
genomen. Ook de toename van de 
Nederlandse welvaart en de technische 
ontwikkeling hebben hiertoe geleid. De 
ontzuiling was onder andere te ken
merken als het verlangen naar indivi
duele vrijheid. Nu, jaren later, begint de 
ontevredenheid opnieuw los te breken. Is 
men dan toch niet tevreden met indivi
dualisering en verworven vrijheid? Het 
is in onze samenleving tegenwoordig de 
trend om eerst carrière te maken, en 
daarna pas aan een gezin te denken. 
Steeds meer mensen hebben rond hun 
dertigste een goede, vaste baan maar 
zijn daar niet gelukkig mee. Het gevoel 
van eenzaamheid wordt steeds groter bij 
hen. Zij missen een partner, het gevoel 
ergens sociaal bij te horen. Nu zij te oud 
zijn om in de disco op de versiertoer te 
gaan, proberen zij het bij een relatiebu- 
reau. Is een individu dan toch niet zoveel 
individu dat hij helemaal alleen door het 
leven wil gaan? Het antwoordt is nee.

Het eigenbelang en het individualisme van 
iemand is in zijn jonge jaren groot, maar 
dat gevoel maakt al snel plaats voor het 
verlangen naar een gesprekspartner, een 
maatje en een minnaar. Hoewel er vaak 
beweerd wordt dat men onafhankelijk is 
van anderen, blijkt dat dus niet helemaal 
gegrond. De behoefte aan saamhorigheid 
begint steeds groter te worden. Het is een 
golfbeweging. De vrijheid en verantwoor
delijkheid die men de jaren zestig eiste, 
blijkt te sterk doorgevoerd te zijn. Men wil 
niet meer alleen aan zichzelf denken. Men
sen bekommeren zich graag om anderen, 
en zijn maar al te blij om hun steentje bij te 
dragen aan de samenleving. Grote tele- 
visie-acties waar hulp gevraagd wordt voor 
een goed doel krijgen ongelooflijk hoge 
bedragen van de Nederlandse bevolking.

Nieuwe betekenis
Men wil een bijdrage leveren, men wil 
elkaar steunen, men wil het streven naar 
individuele financiële vrijheid afkopen. 
Het verlangen naar saamhorigheid heerst 
ook onder de jeugd, en dat is onze toe
komst. Steeds meer jongeren sluiten zich 
aan bij een kerk, en willen daar ook actief

worden. Zij hebben behoefte aan gezamen
lijke identiteit. De toename van het aantal 
leden bij natuurbeschermers en bij groepe
ringen voor mensenrechten is opvallend. 
Men is het zat om geïndividualiseerd te 
zijn. Er is een verlangen naar een nieuwe 
invulling van de begrippen vrijheid en ver
antwoordelijkheid. Men wil niet weer terug 
naar een verzuilde samenleving, maar onze 
verantwoordelijkheid heeft wel een andere 
betekenis ten opzichte van elkaar nodig. 
Een verantwoordelijkheid waarin men meer 
bereid is om voor elkaar klaar te staan. 
Daarmee krijgen de liberale beginselen een 
eigentijdse invulling. Frits Bolkestein heeft 
recent de discussie over de moraliserende 
overheid nieuw leven ingeblazen. Hij ging 
uit van de gedachte dat burgers behoefte 
hebben aan richtlijnen voor hun gedrag ten 
opzichte van hun medemens. Het zijn de 
burgers zelf die op grond van nieuwe 
normen en waarden invulling geven aan 
eigentijds gevoel. De geïndividualiseerde 
samenleving heeft zijn eindpunt bereikt. 
Mensen hebben bewezen dat er slechts tot 
op bepaalde hoogte geïndividualiseerd kan 
worden. Nu verlangt men naar meer 
saamhorigheid. -iZ
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De toekomst van de NAVO
door Jeroen  S c h u ite m a k e r  en F loris  
van L o ttu m

In de afscheidsrede van onze oud-Ian- 
delijk voorzitter kwam duidelijk zijn 
voorkeur voor een progressieve hou
ding boven een conservatieve houding 
naar voren. Wij zijn het hierin volledig 
met hem eens. Te vaak worden institu
ties die al decennia lang aanwezig zijn 
in stand gehouden omdat er simpelweg 
niet verder over nagedacht wordt. Het 
wijzigen van tradities is vaak onbe
spreekbaar, hoezeer de realiteit er ook 
om zou vragen. De diepere gedachten
gang achter de NAVO-notitie is dat 
men verder moet doordenken over het 
bestaansrecht van de NAVO. Het 
enkele feit dat de NAVO een bekend en 
gevestigd instituut is houdt niet in dat 
deze onschendbaar is voor verande
ring. Deze notitie wil de discussie 
openen over de wenselijkheid van een 
Europese defensiemacht die geheel in 
de plaats komt voor de NAVO op lan
gere termijn. Deze stellingname vereist 
natuurlijk een nadere toelichting.

Met het uiteenvallen van de voormalige 
Sovjetunie en het Warschau-pact is een 
einde gekomen aan een lange periode 
van dreiging. Deze periode werd echter 
ook gekenmerkt door stabiliteit en duide
lijkheid. Het was allemaal zo simpel: de 
twee machtspolen hielden elkaar in even
wicht. Enerzijds de VS met het verdedi- 
gingsapparaat voor de “westerse” landen; 
de NAVO, en anderzijds de Sovjetunie 
met haar verdedigingsapparaat; het Wars
chau-pact. Deze machtspolarisatie met 
duidelijke grenzen heeft in Europa plaats 
gemaakt voor het bekend grijze gebied.

In dit gebied opereert de NAVO nog 
volop, maar het Warschau-pact heeft het 
veld moeten ruimen. In zijn plaats zijn 
landjes gekomen die vechten om hun 
identiteit te behouden of te verkrijgen. 
Het creëren van een militair evenwicht in 
dit gebied is wenselijk zodat de landen 
kunnen werken aan belangrijkere zaken 
zoals de economie. Het zou dus ideaal 
zijn als de NAVO haar territorium zou

kunnen uitbreiden en bepaalde van deze 
landen in zich op zou nemen. Uitbreiding 
van militaire samenwerking is dus wenselijk. 
Hier stuiten we echter op een aanzienlijk 
probleem, te weten Rusland. Dit land ziet 
overal om zich heen (rijzende) machts
blokken zoals bijvoorbeeld de NAVO, 
China, en andere Aziatische staten. Het is 
voor Rusland onbespreekbaar om haar voor
malige ‘partners’ te verliezen aan de NAVO. 
Dit is begrijpelijk want de NAVO, en met 
name de rol van de VS hierin, is decennia 
lang staatsvijand nummer 1 geweest.

Rusland kan onmogelijk aan zijn burgers 
verkopen dat hierin geen gevaar zou 
schuilen. Rusland heeft al genoeg pro
blemen met het in stand houden van de 
voor hen nieuwe kapitalistische instelling 
in het land. Het verzet van Rusland tegen 
de uitbreiding van de NAVO in oost- 
waartse richting is niet illusoir. Rusland 
heeft herhaaldelijk in de media verkon
digd dat een eventuele oostelijke uitbrei
ding van de NAVO niet getolereerd zal 
worden. Niemand kan toch voorstander 
zijn van een Rusland dat als een wilde om 
zich heen gaat slaan en zodoende grote 
schade in het toch al instabiele Oost- 
Europa aanricht? Samenwerking van mili
taire samenwerking (in oostelijke richting) 
is wenselijk, maar deze samenwerking zal 
dus niet door de NAVO kunnen worden 
verwezenlijkt.

Deze stand van zaken schreeuwt om een 
alternatief. Een alternatief dat militaire 
samenwerking en uitbreiding hiervan 
naar het oosten mogelijk maakt zonder 
Russische weerstand. Dit alternatief moet 
echter de militaire veiligheid van zijn lid
staten kunnen garanderen.

Deze uitdaging kan beantwoord worden 
door een militair apparaat dat volledig 
onafhankelijk is van Noordamerikaanse 
invloed. Een militair apparaat dat der
halve een volledige Europese identiteit 
kent. Enkelen onder ons zullen menen 
dat een dergelijke Europese aanpak tot 
falen is gedoemd. Europa zou over te 
weinig middelen beschikken om zelf
standig zijn territorium in geval van nood

te kunnen verdedigen. Dit laatste is 
echter geen doorslaggevend argument om 
niet voor Europa te kiezen.

Het is toch eigenlijk te gek voor woorden 
dat we ons Europees territorium niet zelf
standig kunnen verdedigen. Gedreven 
door een blindelings vertrouwen dat de 
Amerikanen ons bij zullen staan in het 
“uur der waarheid" zijn ontwikkelingen 
tot zelfstandige verdediging afwezig.
De vraag is natuurlijk in hoeverre een 
dergelijk vertrouwen verantwoord is. let
tende op diverse uitspraken van de Ame
rikaanse president. Steeds vaker zijn 
geluiden te horen dat Amerika zijn troe
penmacht drastisch zal reduceren in 
Europa. Het wordt eens tijd dat Europa 
volwassen wordt en het heft in eigen 
hand neemt.
Enkelen betogen dat Europa nooit vol
wassen kan worden in deze zin zolang 
Frankrijk weigert mee tc w'erken aan een 
Europese defensiestructuur. Dezen kunnen 
nu verheugd zijn: Frankrijk heeft immers 
recent toegezegd een vol waardige militai
re bondgenoot te willen zijn in een Euro
pees defensieapparaat. Voorwaarde is dan 
wel dat de Amerikaanse invloed minder 
moet worden en dat Europa zelfstandig kan 
opereren, aldus de Franse president Chirac.

Het moge duidelijk zijn. Alles wijst er op 
dat de Europese zeggenschap omtrent 
zijn eigen defensie groter zal worden en 
de Amerikaanse invloed daarop zal 
afnemen. Het is zeer goed denkbaar dat 
op de langere termijn deze Europese zeg
genschap volledig zal zijn en de Ameri
kaanse invloed volstrekt afwezig zal zijn.

Deze ontwikkelingen staan voorop in de 
NAVO-notitie. Op langere termijn zal onver
mijdelijk een keuze gemaakt moeten word
en. Het gaat hier om de keuze om afstand te 
nemen van de gevestigde orde die naar de 
naam NAVO luistert en open te staan voor 
Europese vernieuwing. Een vernieuwing uit
sluitend geschoeid op Europese leest en uit
voerbaar op langere termijn.De vraag is 
natuurlijk of de JOVD hiervoor open wil 
staan of liever wil wachten totdat anderen de 
keuze voor ons gemaakt hebben. _ _

8 Driemaster, juni 1996



De NAVO of een 'eigen' 
Europees leger
door Robin Bremekamp

De val van de muur in 1989 en het uit
eenvallen van de Sovjet-Unie bete
kenden het einde van de Koude Oorlog. 
Gelukkig niet het einde van de NAVO, 
want Bosnië heeft duidelijk gemaakt 
dat een krachtige militaire organisatie 
noodzakelijk is in Europa.

De NAVO is opgericht in 1949 en kreeg 
haar huidige vorm in 1955 met de toetre
ding van West-Duitsland, al stapte Frank
rijk in de jaren zestig onder leiding van 
De Gaulle uit de militaire tak. In de afge
lopen decennia heeft de NAVO, hoewel 
gelukkig niet door een directe oorlog, 
Europa beschermd tegen een communisti
sche aanval. Haar aanwezigheid met 
moderne wapens, de krachtige interne 
samenwerking en vooral de nucleaire 
macht waren immers zo groot, dat een 
communistische aanval een directe zelf
vernietiging van de Sovjet-Unie zou 
inhouden.

De NAVO had een antwoord
De NAVO heeft altijd een adequaat ant
woord gehad op internationale verande-

De NAVO heeft zich 
kunnen aan passen 
aan veranderende 
omstandigheden.

ringen. De strategie van de Massive Reta- 
liation, de verdediging van Europa door 
middel van een nucleair schild, uit 1953 
is hiervan het eerste voorbeeld. Met de 
aan beide zijden gestage groei van het 
nucleaire arsenaal (en de daaraan ver
bonden risico’s), stapte men in de jaren 
zestig over op de strategie van de Flexible 
Response. Een kleine aanval van Sovjet
zijde zou niet meer een totale oorlog bete
kenen, maar op gepaste wijze worden

recht gezet. De jaren negentig onder
strepen de flexibiliteit van de NAVO nog 
extra. Met het wegvallen van het commu-

I

I
Wat zegt ons het kompas?

nistische gevaar werd in december 1991 
de strategie van de Flexible Response ver
vangen door die van ‘Aangepaste Aanwe
zigheid’. De hoeveelheid troepen gele
gerd aan de grenzen werd verminderd, 
maar er bleven voldoende over, zodat 
ingrijpen altijd mogelijk bleef. Vier jaar 
later was het in Bosnië zover; de vrede is 
daar nu eindelijk getekend.

Europa en Amerika
Nadat de NAVO 40 jaar lang Europa heeft 
verdedigd tegen het Communisme, wordt de 
NAVO bedankt voor bewezen diensten en 
mag ze van sommige JOVD’ers vertrekken. 
De argumentatie die men hiervoor aan
draagt (de VS keren zich af van Europa 
en Europa heeft met de WEU haar eigen 
militaire organisatie) is gebaseerd op 
valse vooronderstellingen. De VS trekken 
hun troepen wel geleidelijk uit Europa 
terug, maar dit is een normaal proces. 
Waarom zouden miljoenen kostende le
gers Europa verdedigen tegen een vijand 
die niet meer bestaat? De belangstelling 
van de VS voor de Oost-aziatische landen 
is niet meer dan normaal, daar valt ten
slotte geld te verdienen. Deze diplomatie 
heeft dan ook niets te maken met een VS 
die zich van Europa afkeren.

Bij de WEU ontbreekt 
iedere vorm 

van daadkracht.

De band tussen de VS en Europa is oud 
en zal altijd blijven bestaan: dezelfde li
berale ideologie, dezelfde kapitalistische 
markt, hetzelfde democratische staatsbe
stel en min of meer dezelfde religie.

Bureaucratie of daadkracht
Europa heeft niet de mogelijkheden om 
een even krachtige organisatie als de 
NAVO te ontwikkelen. De WEU is een 
papieren tijger en zal nooit een alternatief 
voor de NAVO kunnen vormen. Ze mist 
de structuur, organisatie en daadkracht 
(de Europese bureaucratie!) die de NAVO 
juist wel heeft en die noodzakelijk zijn 
voor een militaire organisatie. Eeuwig 
overleggen en je druk maken over de 
komma’s in plaats van levens, is (in dit 
geval letterlijk) dodelijk.
De NAVO opheffen vanuit een “Groot 
Europese Gedachte" is nutteloos en 
gevaarlijk. De verschillen tussen Italië en 
de Oost-Europese landen zijn groter dan 
die tussen de VS en Frankrijk. De NAVO 
opheffen om Rusland tegemoet is een 
hernieuwde vorm van de appeasement 
politiek en iedereen weet waar dat toe kan 
leiden.
De internationale situatie verandert con
tinu en het is voor de vergadertijgers van 
de WEU en de EU onmogelijk hier ade
quaat op in te spelen. Bosnië is hier het 
tragische bewijs van. De NAVO echter 
heeft bewezen wel een pasklaar antwoord 
te hebben. De relaties tussen de VS en 
Europa zijn oud en gebaseerd op één en 
dezelfde ideologie. De NAVO is daarom 
ook de enige militaire organisatie die het 
Europese continent nu en in de toekomst 
kan verdedigen.
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Reality TV
door Paul Waszink

Bij het aanzetten van de TV verschijnt 
er op het scherm een deurwaarder, 
die met zes potige mannen het huis 
van een wanbetaler komt leeghalen. 
Dagelijkse gebeurtenissen, cameraatje 
erbij: Reality-TV. Ook in Nederland 
heeft dat soort televisie de laatste tijd 
een hoge amusementswaarde. Onge
lukken, branden, politie-invallen, noem 
maar op, overal staat een cameraman 
er met zijn neus bovenop. Soms gaat 
dat zelfs zover, dat politie, brandweer 
en EHBO belemmerd worden in de uit
voering van hun taak. Daar zijn dan 
ook terecht vragen over gesteld in de 
Kamer. Intussen geniet de kijker van 
het leed van zijn medemens. En dat is 
niet het enige. De hele grens tussen feit 
en fictie, tussen beelden ter informatie 
en voor vermaak, is volledig vervaagd.

Een programma als ‘De Deurwaarder’ 
laat veel leed zien, en doorbreekt brutaal 
de privacy van allerlei mensen, maar 
heeft er aan de andere kant voor gezorgd 
dat het bewustzijn van mensen groter is 
geworden voor de gevolgen van wanbe- 
talen. Zo is in Rotterdam en omgeving 
een opvallende daling van het aantal 
deurwaardersinvallen te zien, direct 
begonnen nadat het programma een grote 
populariteit bereikte. Het is ook de vraag 
in hoeverre er sprake is van nodige infor
matie, als er een foto van opengereten 
lichamen op de voorpagina staat na een 
bomaanslag, zoals gebeurde na de mor
tieraanval in Sarajevo in september 1995. 
en de Hamas-aanslagen van maart van dit 
jaar. Dient dat om het shockeffect bij de 
lezer te vergroten?

Naar mijn mening moet die aggressievere 
vorm van nieuwsvoorziening wel kunnen. 
Het zijn de gruwelijkheden zoals ze 
gebeuren, dus verhul ze niet. Dat geldt 
ook voor Reality-TV. Zolang betrokkenen 
niet gehinderd worden in hun bezigheden, 
is er geen sprake van een probleem. De 
wet van vraag en aanbod geldt: de kijker 
wenst, de omroep levert. Draai de knop 
om als het je niet bevalt. In het land 
van herkomst van de Reality-TV, de

Verenigde Staten is er een discussie over 
opgelaaid. Wat kan wel en wat niet? Bij 
die discussie is de schijnheiligheid troef. 
Er mag zoveel geschoten worden in series 
als men wil, zolang men maar netjes blijft 
praten, en het woord fuck niet noemt. Er 
mag over de meest stuitende sex gepraat 
worden, maar als er een blote borst ver
schijnt, is er een grens overschreden. TV- 
dominees praten over de verderfelijkheid 
van bepaalde muzieksoorten, van 
bepaalde tijdschriften, maar dragen wel 
iedere Amerikaanse burger op, om vol
gens de constitutie te leven, en een 
shot gun in zijn paraplubak te zetten, om 
zijn bezit, zijn familie te beschermen 
tegen onverlaten.

Verdomhoekje
Toch moet de ijzeren wet van vraag en 
aanbod niet volledig toegepast worden op 
onze media. De vraag van de massa zal er 
voor zorgen dat bepaalde vormen van 
kunst en cultuur, op TV, de radio en in de 
pers, sterk in een verdomhoekje wordt

De grens tussen feit en 
fictie is volledig 

vervaagd

gedrukt. Programma's als Zomergasten, 
die een weliswaar klein, maar trouw pu
bliek trekken, zullen verdwijnen. Neder
land moet oppassen dat het niet dezelfde 
weg inslaat als in de Verenigde Staten is 
gebeurd, waar onlangs een voorstel in het 
Huis van Afgevaardigden is gekomen, om 
het laatste restje van de publiek gefinan
cierde omroep. af te schaffen. Met de dis
cussie over het Sportnet, het terugbrengen 
van het aantal publieke netten, 
het sluiten van megacontracten met Ende- 
mol-achtigen, het opheffen van kleine 
kranten, ben ik bang dat we de verkeerde 
afslag al hebben genomen. _
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JOVD-CIRCUIT
door uw redactie

Uw paperazzi hebben de geur van macht, society en incrowd weer eens mogen Opsnuiven. Hoewel nu enkel nog de dappersten toestem
ming geven zich door ons te laten becommentariëren, zijn wij er toch weer in geslaagd enkele onmisbare roorrtenten uit het rijke libe
rale leven voor het nageslacht vast te leggen. ' ' . '~

Nog nooit trok een cursus zoveel 
mensen naar Eindhoven als V&S- 
goeroe Ratelband. Veel geblaat en 
weinig wol doet het blijkbaar goed 
binnen de JOVD.

Van der Schaaf past de veel geroemde HB-magie 
toe op een niet-lid.
Another one bites the dust
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Tussen Nijpels en Hirsch Ballin
door Gerry van der List

De Nederlandse liberalen willen gaan 
moraliseren, zo konden we de afge
lopen weken in heel wat (kwaliteits)- 
kranten lezen. Journalisten merkten 
verrast op dat de VVD de moraal ont
dekt heeft, plotseling een enthousiast 
pleidooi houdt voor traditionele waar
den en burgermansfatsoen en radicaal 
wil breken met het ‘gewoon jezelf zijn’- 
denken dat onder de vroegere partij
leider Nijpels opgang maakte.

De werkelijkheid is, zoals zo vaak, iets genu
anceerder dan de kranteberichten deden ver
moeden. Met ‘de’ mening van ‘de’ VVD 
wordt in dit geval namelijk gedoeld op de 
opvattingen van een werkgroepje van de 
Teldersstichting dat vorig jaar een studie 
heeft gepubliceerd over communitarisme, 
liberalisme en individualisering, een geschrift, 
Tussen vrijblijvendheid en paternalisme 
getiteld, dat een nogal conservatief 
georiënteerd pleidooi voor bemoeienis met

Sommige levenswijzen 
leiden eerder tot 

overtreding van regels 
dan anderen. Dat mag 

niet over het hoofd 
worden gezien

de publieke moraal bevatte. De liberale 
ideologen, wier visie trouwens met een 
zekere scepsis bejegend werd op een 
recente VVD-studiedag in Papendrecht, 
gingen in hun studie niet zozeer in op het 
Veronica-liberalisme van het tijdperk-Nij- 
pels als wel op een van de filosofische fun
damenten van het ‘vrijheid, blijheid- 
denken’, de neutraliteitsidee.
Volgens de neutraliteitsgedachte moet de 
politiek zich niet uitspreken over particu
lier gedrag dat niet gepaard gaat met 
overtreding van regels of wetten; wat 
mensen van hun leven maken, moeten ze 
zelf weten. Deze gedachte vloeit voort uit 
de constatering dat er geen objectieve cri
teria bestaan aan de hand waarvan men de

waarden van levenswijzen kan beoor
delen. Om het opdringen door mensen 
van de eigen subjectieve voorkeur voor 
bepaalde manieren van leven aan anderen 
te beperken, moet de staat het individu 
een zo groot mogelijke vrijheid gunnen 
om zijn eigen doeleinden na te streven.

Het is deze formele liberale opvatting 
over moraal, die van de neutrale staat, 
waartegen de zogenaamde communita- 
risten sterk hebben geageerd. In het bij
zonder hebben de - hoofdzakelijk uit de 
Verenigde Staten afkomstige - gemeen- 
schapsdenkers hun pijlen gericht op de 
man die met zijn klassieker A theory of 
justice voor een groot deel verantwoorde
lijk is geweest voor de opleving van de 
politieke filosofie in de jaren zeventig, 
John Rawls. In zijn veelbeproken poli- 
tiek-filosofische studie uit 1971 formu
leerde deze Harvard-filosoof als beginsel 
van sociale rechtvaardigheid dat sociale 
en economische ongelijkheden slechts 
zijn toegestaan als deze aan de minst 
bedeelden in de samenleving ten goede 
komen. Aan dit beginsel ligt de idee ten 
grondslag dat ongelijkheid alleen voor
waardelijk valt te rechtvaardigen en dat 
individuele talenten gemeenschapsgoe
deren zijn, waarvan de aanwending op de 
maatschappelijke baten ervan beoordeeld 
mag worden.
A theory of justice vormt met zijn vernuf
tige pogingen vrijheid en gelijkheid met 
elkaar te verzoenen een theoretisch hoog
tepunt in de ontwikkeling van het sociaal- 
liberalisme dat ik in het vorige nummer 
van Driemaster mocht behandelen. Rawls 
trachtte een brug te slaan tussen sociaal
democraten en liberalen, een inspanning 
die hem tot een soort filosofische wegbe
reider van ‘paars’ maakte. Zijn aanpak en 
uitgangspunten kennen echter duidelijke 
nadelen die communitaristen terecht van 
een liberaal tekort doen spreken. Als 
Rawls het liberalisme zou vertegenwoor
digen, vallen sommige bezwaren van 
communitaristen tegen de liberale filo

sofie wel enigszins te begrijpen.
Allereerst is er de begrijpelijke kritiek op 
een legitimatie van beginselen die onaf
hankelijk zou moeten zijn van de sociale 
en historische context. Doordat Rawls in 
het sociale contract dat hij als gedachten
experiment ontwikkelt, abstraheert van de

maatschappelijke werkelijkheid, doet zijn 
ahistorische studeerkamerfilosofie wat bloe
deloos aan. zijn tekentafelconstmctie is eerder 
interessant dan relevant. De communita
risten hebben gelijk met hun scepsis ten aan
zien van pogingen de samenleving te sturen 
aan de hand van in de leunstoel bedachte 
theorieën.
Een ander bezwaar tegen de Rawlsiaanse 
traditie is dat zij te eenzijdig de nadruk 
legt op juiste procedures en rechtvaardige 
wetten. De staat moet zich volgens deze 
liberale visie, zoals gezegd, neutraal op
stellen tegenover individuele levenswijz
en. Het probleem van een dergelijke op
stelling, beweren communitaristen niet

Liberalen moeten een 
tussenweg vinden 

tussen vrijblijvendheid 
en paternalisme

ten onrechte, is dat uit het oog verloren 
wordt dat sommige levenswijzen eerder 
tot wetsovertredingen leiden dan andere 
en dat bepaalde deugden onontbeerlijk 
lijken voor het voortbestaan van een 
samenleving. Zo kan de markt niet ade
quaat functioneren als mensen zich niet 
aan afspraken houden of eikaars bezit niet 
respecteren. Verder dienen wetten veran
kerd te zijn in het rechtsbewustzijn; be
paalde waarden moeten zo sterk verankerd 
zijn dat bij burgers een innerlijke weerstand 
bestaat tegen bijvoorbeeld stelen, frauderen 
en het plegen van geweld. Als de democra
tische rechtsstaat lang mee wil gaan, moet

HOEZO LIBERAAL ?
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burgers oproepen van hun democratische 
rechten gebruik te maken.
Tegelijkertijd mogen liberalen niet de 
principiële tolerantie ten aanzien van 
afwijkend, nonconformistisch gedrag 
prijsgeven die het libertijnse Nederland 
van de jaren negentig gunstig doet 
afsteken bij de puriteinse en in veel 
opzichten benepen maatschappij van vóór 
de jaren zestig. Tevens dienen zij te 
beseffen dat de overheid bij het morali
seren enige schroom past. Zedepreken 
van politici die elkaar zelf de hand boven 
het hoofd houden en er niet in slagen in 
eigen huis (financiële) orde op zaken te 
stellen, werken doorgaans slechts cynisme 
in de hand.
Deze boodschap, dit pleidooi voor een 
prudent moralisme, vormt de essentie van 
het Telders-geschrift. Tussen vrijblijvend
heid en paternalisme. Het is, dat zal in
middels duidelijk zijn, een wijs boek.

Gerry van der List is wetenschappelijk 
medewerker van de Prof.Mr. B.M. TeT 
dersstichting -LL.

Top Autumn course op 25, 26 en 27 oktober
Uit ervaringen binnen en buiten de JOVD blijkt dat het liberaal gedachtengoed altijd niet genoeg tot uiting komt. Dat komt onder 
andere doordat het reguliere cursuspakket onvoldoende ingaat op de filosofische grondslagen. Meestal zijn de mogelijkheden voor 
verdere uitdieping niet toereikend. Nu echter wel. Tijdens de TAC kun je je verdiepen in het liberale vraagstuk en daar met je col
legae over discussiëren. Tijdens de cursus zijn er sprekers van hoog niveau. De cursus zal in Bunnik plaatshebben, en kost ongeveer 
honderd gulden. Na aanmelding krijg je daar nog nadere informatie over. Deelnemers moeten bereid te zijn om een actieve bijdrage 
te leveren aan deze TAC, en zij moeten zich gedegen voorbereiden. Wil je je opgeven? Stuur dan je CV en een motivatie op. Er is 
een selectie.

JA ,IK GEEF MU OP VOOR DE TOP SUMMER COURSE OP 25,26 EN 27 OKTOBER 1996

Naam: ................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ................................................................................................................................................................................
Leeftijd: ................................................................................................................................................................................
Afdeling: .................................................................................................................................................................................
CV: ................................................................................................................................................................................
Motivatie: ................................................................................................................................................................................

Stuur de bon geheel ingevuld op naar Secretariaat V&S, Herengracht 38a, 2511 EJ, Den Haag.

Je krijgt dan zo spoedig mogelijk verdere informatie thuisgestuurd.
Voor meer informatie kun je bellen naar Liselotte Verwaayen, 030-2287990

hij een normatieve basis hebben in een 
publiek, liberaal-democratisch ethos. 
Wanneer mensen alleen maar belas
ting betalen en zich alleen maar aan de 
wet houden omdat ze sancties vrezen en 
niet omdat ze overtuigd zijn van het nut 
en de waarde van die belastingen, ver
keert de maatschappij in problemen. 
Behalve de moreel-neutrale stroming 
heeft het liberalisme tot op de dag van 
vandaag echter ook een andere intellec
tuele traditie gekend, die wel bekend staat 
onder de naam ‘ontplooiingsliberalisme’. 
Volgens deze traditie hebben politici wel 
degelijk een cultuurpolitieke taak: zij 
dienen burgers te helpen zich te ont
plooien, zichzelf te ‘verwezenlijken’. De 
ontplooiingsfilosofie gaat uit van de 
gedachte dat mensen vaak zelf niet goed 
zien welke levensweg het best bij hen 
past en suggereert dat individuen daarom 
‘hogere’ instanties, zoals de staat, nodig 
hebben om het juiste pad te vinden. Het is 
een benadering die ook zo haar problema
tische kanten heeft. De ontplooiingslibe- 
ralen onderschatten vaak de capaciteiten 
van het individu, overschatten de wijsheid 
van de staat en komen uit bij een paterna

lisme dat moeilijk te verenigen valt met 
de keuzevrijheid die de liberalen indivi
duen willen gunnen
Op een of andere manier zal een mid
denweg bewandeld moeten worden tussen 
neutraal Rawlsianisme en ontplooiingsli
beralisme. Van belang is het dat liberalen 
erkennen dat veel van hun geestver
wanten in het verleden te weinig aandacht 
besteed hebben aan de noodzakelijke nor
matieve fundamenten van de liberale 
maatschappij. Daarom zal de liberale 
stroming de neutraliteitsidee moeten 
opgeven en zich moeten inzetten voor de 
verspreiding van liberale waarden, óók, 
maar zeker niet alleen, door middel van 
de overheid. Liberalen hebben het recht 
en de plicht burgers te wijzen op de 
waarde van verdraagzaamheid en verant
woordelijkheidsgevoel. Zij mogen bur
gers voorhouden dat zij meer voor zich
zelf en hun naasten moeten zorgen en niet 
bij elk probleempje een beroep op de 
overheid moeten doen. Zij kunnen 
betogen dat het voortbestaan van demo
cratische instellingen een zekere betrok
kenheid van burgers vereist, een zekere 
inzet voor de publieke zaak, en mogen
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Kroatië: het is lente, maar 
met veel buien

Verwoeste dorpen tekenen het Kroatische landschap.

door M ichel de Visser.

De oorlog in Kroatië is afgelopen. De 
winter waarin het Dayton-akkoord werd 
getekend is voorbij. Het is nu lente. De 
lente is de periode van nieuw leven en 
van een nieuw begin. Kroatië maakt zich 
op voor het eerste naoorlogse toeristen
seizoen, de hotels in Zagreb zitten vol 
zakenlieden, de economie komt weer op 
gang. Toch kent het land nog veel pro
blemen. Kroatië heeft een nat voorjaar.

Winston Churchill zei ooit dat na de ver
schrikkelijke oorlog de verschrikkelijke 
vrede aanbreekt en dat is waar het land aan 
de Adriatische Zee zich nu mee geconfron
teerd ziet. De schade die door de oorlog is 
ontstaan moet hersteld worden. Dat vereist 
stabiliteit, en een sterke en doortastende rege
ring, waar tegelijkertijd fundamentele demo
cratische waarden gerespecteerd worden. 
Wie per auto van Zagreb naar Zadar rijdt, 
komt door dorpen waar kilometers lang aan 
beide kanten van de weg alle huizen zijn 
afgebrand of kapot geschoten. De stad 
Vukovar (in 1991 nog 45.000 inwoners) 
bestaat niet meer, en is nu een grote puin
vlakte. Tijdens de oorlog zijn 133.000 huizen 
beschadigd of vernield op een bevolking van 
4,7 miljoen. Dertig procent van de produktie- 
capaciteit voor energie is verloren gegaan, en 
2000 kilometer wegen moet opnieuw 
worden aangelegd. Ben andere kostenpost 
vormen de vele vluchtelingen aan wie nog 
steeds onderdak geboden moet worden, 
omdat ze, om wat voor reden dan ook, nog 
niet temg kunnen keren naar hun oorspron
kelijke huizen.

De naoorlogse economische consequenties 
zijn groot. De Kroatische economie moet 
alles verwerken op het moment dat zij ook 
nog bezig is met een omschakeling naar de 
vrije markt. Veel bedrijven produceren erg 
inefficiënt en hebben privatisering of reorga
nisatie nodig, waarbij ontslagen in veel 
gevallen onvermijdelijk zijn. Behalve de eco
nomische problemen zijn ook de sociale 
gevolgen van de oorlog niet gering. Dui

zenden families hebben slachtoffers te 
betreuren. Veel jonge soldaten zijn door de 
oorlog blijvend invalide geworden, en een 
nog veel groter aantal heeft traumatische 
ervaringen opgedaan. Het aantal zelfmoord
gevallen onder frontsoldaten is hoog. Som
migen zijn volledig de kluts kwijt, anderen 
vergrijpen zich aan drank of drugs. Elk 
kogelgat en iedere granaatscherf heeft grote 
mentale schade aangericht. Het litteken op de 
Kroatische samenleving is even vers als fors.

Familiepolitiek
Een land dat zulke problemen het hoofd 
moet bieden heeft een stabiel politiek krach
tenveld nodig, dat doortastend overheidsop
treden mogelijk maakt. Sinds 1990 wordt 
het land bestuurd door de Kroatische Demo
cratische Unie (HDZ) onder leiding van pre
sident Franjo Tudjman. Tudjman is een 
sterke persoonlijkheid. Hij heeft een achter
grond als historicus en hij is generaal 
geweest in het Joegoslavische leger onder 
Tito. In het begin van de jaren negentig en 
tijdens de oorlog vond zijn nationalistische 
boodschap veel gehoor bij het grootste

gedeelte van de bevolking. In verschillende 
verkiezingen behaalde hij grote overwin
ningen. In de parlementsverkiezingen in 
1992 haalde zijn partij (HDZ) 85 van de 138 
zetels in het parlement. Die absolute meer
derheid is sindsdien aangewend om het land 
met krachtige hand te besturen, maar soms 
ook om de positie van Tudjman en de HDZ 
te verbeteren, al dan niet op eervolle wijze. 
Alle sleutelposities in het land zijn in handen 
van leden van het HDZ. Zij spelen elkaar op 
alle niveaus de bal toe. Het beste voorbeeld 
is wel de familie Tudjman zelf. Zoon 
Stjepan is eigenaar-directeur van een bedrijf 
dat tientallen miljoenen verdient aan exclu
sieve contracten met het Kroatische leger en 
de politie; dochter Nevenka heeft zich op de 
handel en het toerisme gestort; kleinzoon 
Dejan, net twintig, is mede-eigenaar en 
directeur van de snel groeiende Kaptol- 
bank. Naast het geschuif met invloedrijke 
posities en lucratieve functies, zijn de afge
lopen periode de democratische waarden 
meer dan eens in het geding geweest. De 
publieke televisienetten worden beheerst door 
HDZ. Hoewel er ook discussieprogramma’s
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worden uitgezonden, waarin alle partijen aan 
het woord kunnen komen, gaat vemit de 
meeste aandacht uit naar Tudjman. Een ander 
voorbeeld is de situatie omtrent de benoe
ming van de nieuwe burgemeester van 
Zagreb. In oktober hebben de oppositiepar
tijen bij verkiezingen in de hoofdstad een 
meerderheid behaald, waardoor zij het

Na de verschrikkelijke 

oorlog komt de 

verschrikkelijke vrede

recht hebben een kandidaat naar voren te 
schuiven voor het burgemeesterschap. 
Officieel moet die dan worden goedge
keurd door de president, maar dit is nor
maal alleen een formaliteit. Inmiddels heeft 
Tudjman vier maal een kandidaat van de 
oppositie afgewezen. Vervolgens heeft hij de 
gemeenteraad ontbonden verklaard. Daarin 
werd hij uiteindelijk teruggefloten door het 
constitutioneel hof. De populariteit van 
HDZ en Tudjman lijkt inmiddels snel 
tanende, met name in de grote steden. De 
oppositiepartijen zijn de arrogante en onde
mocratische houding van HDZ goed zat, en 
pleiten voor verandering.

HDZ heeft moeite met het onderscheid 
tussen eigenbelang en landsbelang en lijkt 
steeds minder democratisch te worden 
naarmate haar populariteit afbrokkelt. De 
oppositiepartijen willen graag een alterna
tief bieden, maar zij vormen geen homo
gene groep, en hun samenwerking is geba
seerd op een negatieve motivatie: alles 
beter dan HDZ. Uit sociaal en politiek per
spectief toont de Kroatische situatie nog 
gebreken. De economische situatie geeft 
daarentegen wat meer uitzicht. Er is geen 
maffia zoals in Bulgarije. De inflatie is erg 
laag, en er wordt hard gewerkt aan herstel 
van de infrastructuur. Dankzij het vrucht
bare Slavonië en de toeristisch aantrekke
lijke Adriatische kust heeft het land goede 
mogelijkheden voor economische groei. 
De sociaal-politieke barometer in Kroatië 
herinnert ons eraan dat de winter nog maar 
net voorbij is. De economische barometer 
in Kroatië laat zien dat de zomer er aan 
komt. -iïi

Een teken aan de wand
door W. V.R.K.A. Pauw van Hanswijck de 
Jonge

De verkiezingen in Rusland naderen 
gestaag. De spanning stijgt. Jeltsin 
heeft serieuze problemen. De commu
nist Gedinni Zjoeganov kan wel eens 
hele hoge ogen gaan gooien. Het is een 
teken aan de wand dat de communis
tische parlementariërs zich al meer 
gaan profileren in het openbaar. Zij 
garanderen werk en willen het privé- 
eigendom van land, wat door Jeltsin 
in een omstreden decreet mogelijk 
werd gemaakt, verbieden. Zjoeganov 
relativeerde de terreur van Stalin. Hij 
streeft naar eigen zeggen een liberale 
staat na, zoals Brezjnev die leidde. 
“Waarom?” Het antwoord zal ik kort 
uiteenzetten.

In het Sovjettijdperk organiseerde de 
partij voor haar meest loyale partijleden 
excursies naar het kapitalistische wes
ten. Men bedreef toerisme op basis van 
het dialectisch materialisme. De Partij 
toonde de nieuwsgierige Sovjetburgers 
eerst de villawijken van de kapitalisti
sche uitbuiters en vervolgens de krotten
wijken van het uitgebuite proletariaat. 
Vervolgens werd de decadentie en het 
verval van het kapitalisme ’bewezen’ 
door een excursie naar de rosse buurten, 
waar 'arbeidersdochters’ hun lichaam 
verkopen, en waar drugsverslaving en ver
loedering welig tieren. Mochten de Sovjet
burgers mogelijk in het diepst van hun ziel 
nog twijfelen aan de partijdoctrines; ge
schokt en overtuigd keerden zij naar huis 
terug. Overtuigd in het gelijk van de Partij. 
Zij hadden nu immers met eigen ogen 
gezien dat het Westen niet deugde.

Kapitalistische uitbuiting
Welnu: zoveel jaren later kan het hele 
Russische volk, ook zij die nooit tot de 
Sovjetelite behoorden, hetzelfde vast
stellen: de cultuur van het Westen deugt 
niet. Heel Rusland is overspoeld met de 
ergste vorm van cowboy-kapitalisme: 
misdaadsyndicaten, prositutie en drugs
handel tieren welig, werkloosheid is 
overal, mensen creperen op straat. Kapi

talistische uitbuiting a la Charles Dic- 
kens is op elke straathoek te zien. Alles 
wat de Partij ooit zei over het 
kapitalisme is uitgekomen, en erger dan 
ooit gedroomd was. Je zou het het wilde 
Oosten van Europa kunnen noemen. 
Veel mensen in Rusland redeneren nu 
zo: het communisme was niet ideaal. Er 
was een hoop mis, het systeem was cor
rupt, maar iedereen had wel een baan, 
wat geld en een fatsoenlijik leven. De 
misdaad werd bestreden, overlast van 
prositutie en drugs waren minimaal, en 
het cultureel leven, zwaar gesubsidieerd,

De Russen zijn het 
kapitalisme van het 

Wilde Westen spuugzat

was maximaal. En nu, 'met die vervloek
te vrijheid van meningsuiting’ heerst er 
chaos. De hel is losgebarsten.
In deze context is het geen wonder dat 
veel Russen terug willen naar de tijd van 
de Sovjet-Unie, toen het leven nog 
simpel was. Wat heb je aan vrijheid van 
meningsuiting als je niets te eten hebt? 
Als jonge dochters massaal in de bisnis, 
de prostitutie, gaan om hun familie te 
onderhouden. Het ideaal van jonge 
meisjes in Rusland is op het moment om 
gezelschapsdame te worden. Wat is dat 
voor degeneratie? Veel Russen zien deze 
al deze ontwikkelingen onder Jeltsin met 
walging aan, en dromen van herstel van 
Recht en Orde en herstel van het Sovjet
rijk, zodat hun natie weer het respect zal 
krijgen dat het verdient. Vandaar dat de 
gedachte aan een Renaissance van het 
Communisme in Rusland zeer populair is. 
Het is niet denkbeeldig dat de commu
nisten de verkiezingen winnen. Daarom 
vreest Jeltsin de verkiezingen ook als de 
pest, en zou ze graag willen uitstellen. 
Voor veel Russen is Jeltsin de oorzaak van 
alle ellende en chaos, en ze zullen hem 
graag wegstemmen voor de communisten. 
De Russen zijn het kapitalisme van het 
wilde Westen spuugzat. Het menetekel 
staat voor Jeltsin al op de muur. .
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Bijzonder Onderwijs moet blijven
door Pieter P. van H oof

In Driemaster van maart ’96 pleitte Wibo 
van Ommeren voor opheffing van de bij
zondere universiteiten. Aangezien de dis
cussie essentieel is voor de toekomst van 
het onderwijs en het besef van normen en 
waarden in de Nederlandse samenleving, 
is een tweede tegenartikel noodzakelijk.

Diversiteit staat in Nederland altijd hoog in 
het vaandel. Waar op de basisschool nog 
onderscheid is tussen openbaar- christelijk-, 
dalton-, montessori- en zelfs islamitisch

Diversiteit staat in 
Nederland hoog 
in het vaandel

onderwijs, is dat verschil op middelbare 
scholen vaak beperkt tot openbaar en chris
telijk onderwijs. Bij de laatste variant 
is meestal sprake van een protestants- 
christelijke of katholieke identiteit. 
Naarmate de schaal groter wordt, ver
vagen de verschillen. Op veel hoge
scholen is er nog speciaal onderwijs, 
maar er zijn slechts drie universiteiten 
die zich beroepen op een andere 
identiteit dan de openbare: de KUB, 
de KUN en de VU. Hiermee is wel 
duidelijk dat Nederland veel meer 
vormen van onderwijs kent dan de 
standaard, de openbare voorziening 
door de overheid. Kennelijk heeft 
onze samenleving daar behoefte aan.

Universele waarden
In het voorgaande artikel werd 
gesteld dat “slechts universele 
waarden, die vastgelegd zijn in onze 
grondwet, onderwezen mogen 
worden Maar wat zijn die waarden 
dan? Volgens de Dikke van Dale 
zijn ze “alles omvattend”. In het 
dagelijkse leven worden zij meestal 
vertaald tot elementaire zaken zoals 
respect voor de medemens en een 
verbod op diefstal en moord.
Strookt dat niet op bijna alle punten 
met de Tien Geboden? Natuurlijk is 
het een taak van de samenleving om 
die waarden over te brengen. De 
vraag is hoe dat moet gebeuren.

Afdrukken in de Staatscourant? Ik denk het 
niet. De beste manier om waarden effectief 
over te brengen is investeren in bijzonder 
onderwijs. Het oorspronkelijk Neder
landse, christelijke karakter zwakt toch al 
zo af door de inflatie van waarden en 
normen onder de noemer van de multi
culturele samenleving. Bijzondere scho
len brengen niet alleen maar “subjectieve, 
contextafhankelijke en cultureel bepaalde 
zaken” over. Anders zou de overheid dat 
soort onderwijs niet subsidiëren. Het is 
juist liberaal dat de overheid een basis
voorziening garandeert, en dat de verdere 
omkleding daarvan overgelaten wordt aan 
de individuele vrijheid. De burger heeft 
behoefte aan bijzonder onderwijs. De over
heid kan dus niets anders doen dan het pro
gramma blijven steunen. Dat garandeert de 
basisvoorziening en levert zelfs wat meer 
op.

Theologie
Wibo van Ommeren stelt in zijn artikel dat 
theologie een opleiding tot priester of 
dominee betekent. Theologie is volgens

De burger heeft 
behoefte aan 

bijzonder onderwijs

hem geen volledig wetenschapsgebied. Hij 
schrijft dan ook dat theologie als studie kan 
verdwijnen. Dat is onzinnig. De priesterop
leiding is in Nederland in handen van een 
groot seminarie, zoals bijvoorbeeld in het 
bisdom Den Bosch. De opleiding wordt 
betaald door de gelovigen binnen dat 
betreffende bisdom, en niet door de overheid. 
De priesterstudenten zijn zelfs niet in het 
bezit van een OV-jaarkaart. Bovendien kan 
zelfs Van Ommeren niet ontkennen dat 

religie een fenomeen is dat de wereld 
diepgaand beïnvloedt. Denk maar 
eens aan het Midden-Oosten, of aan 
Joegoslavië. Theologie is een weten
schap. Een wetenschap die al de reli
gies op aarde bestudeert. Alleen al 
daarom heeft de studie bestaansrecht. 
Ten slotte zijn theologen de samenle
ving niet alleen van nut bij kerkelijke 
bijstand, maar ook bij algemene gees
telijke hulp, zoals pastoraal werk in 
een ziekenhuis.

Ook ik sta bij een bijzondere hoge
school ingeschreven. In tegenstelling 
tot de KUB wordt er op de Ichthus 
Hogeschool wel degelijk iets gedaan 
met de protestants-christelijke achter
grond. Dat varieert van een dagope
ning tot bijbelstudie in de pauzes of 
na de lessen. Ik kan het alleen maar 
betreuren dat universiteiten hun iden
titeit niet of minder uitdragen . Als 
individu heb je in Nederland de vrij
heid om te kiezen voor bijzonder of 
algemeen onderwijs. Dat moet zo 
blijven. Als studenten echter weinig 
merken van invulling daarvan, valt 
dat enkel en alleen hun universiteit 
aan te rekenen. Dat gebrek kan niet 
omgetoverd worden tot een argument 
om bijzondere universiteiten maar af 
te schaffen.
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Brave new world
door Wouter ter Heide

Het tanend geloof in een rechtvaardige 
wereld, waarvan de moedeloos makende 
neiging tot doemdenken het logisch 
gevolg is, moet doorbroken kunnen 
worden door het rotsvaste geloof in de 
heilzaamheid van de vrije markt ter dis
cussie te stellen. Niet teveel gevraagd, 
aangezien de vrije markt met haar recht 
van de sterkste een groter gevaar is voor 
de democratie dan het antisemtisme, het 
racisme en de vreemdelingenhaat, ofwel 
de CD. Gelukkig is de verwoestende 
invloed van de vrije markt op het “alge
meen ideëel goed”, wat de democratie 
toch is, te stoppen, door oog te krijgen 
voor de diepere betekenis van de oog
strelende veelkleurigheid van de echte 
markt, waarvan de Amsterdamse Albert

Het rijk Gods is nabij

Cuyp een sprekend voorbeeld is. Het 
door de jaren heen gegroeide multicultu
rele karakter daarvan is namelijk met 
enige verbeeldingskracht en goede wil te 
beschouwen als voorafbeelding van de 
ideale samenleving (door Anna Enquist 
in haar herdenkingstoespraak op 4 mei 
ten onrechte bestempeld als de 'Grote 
Illusie’), die in elke religie wordt gepro
feteerd en eindelijk van de grond moet 
kunnen komen.

Rijk Gods en oema
Voor het aannemelijk maken van deze 
gedachte is allereerst de oprichting 
geboden van een breed platform - 
waartoe de zieltogende kerkelijke vre
desbeweging (IKV, Pax Christi, ICTO) 
met enige inspanning het voortouw zou 
kunnen nemen- waarop Joden, chris
tenen en moslims de koppen bij elkaar 
steken om elkaar dringend te bevragen. 
Niet over ogenschijnlijk triviale zaken als 
liturgische gewaden en gezangen, of over 
onoplosbare godsdienstige vraagstukken 
als de Drieëenheid en Jezus’ Godzijn, 
maar over eikaars visie op de ’ideale toe
komst’. Daarin moeten Joden, christenen

en moslims elkaar kunnen vinden, waar
door vruchtbare samenwerking mogelijk 
wordt met alle heilzame en maatschap
pelijk consequenties van dien. Het is 
namelijk te voorzien dat het voor de 
deelnemers aan het multireligieus plat
form op zeker moment zonneklaar zal 
worden dat wat in Joden- en christendom 
Rijk Gods heet (een samenleving waar 
vrede, gerechtigheid en liefde heersen) te 
vergelijken is met het islamtische begrip 
oema: “een eenheid beogende maat-

ESSAY

schappij waarin ieder zich thuis voelt 
ondanks verschillen van ras, taal en 
beschaving”. Met andere woorden, door 
de openhartige indringende bevraging zal 
het Joden, Christenen en Moslims 
zonder meer duidelijk worden dat zij in 
wezen eenzelfde rechtvaardige en vrede
lievende of zorgzame pluriforme mon
diale samenleving voorstaan.
Wat de verwerkelijking van dit ideaal 
betreft zullen zij vervolgens tot de ruiter

lijke erkenning moeten komen dat het 
kapitalisme hieraan geen enkele bijdrage 
kan leveren. Voor elk weldenkend mens 

is het zo langzamerhand 
immers geen vraag meer 
dat dit economisch sys
teem het onrecht (met als 
natuurlijke reaktie ag- 
gressie, moord en dood
slag) en de tweedeling (in 
plaats van de broodnodige 
eenheid en solidariteit) 
stelstelmatig doen toe
nemen, doordat het uitslui
tend floreert door de uit
buiting van mens en 
milieu. Het verantwoord 
en duurzaam omgaan met 
de schepping, ofwel goed 
rentmeesterschap, is onder 
de vlag van het kapita
lisme dan ook uitge
sloten,omdat in het geen 
tegenspraak duldende vrije- 
markt denken met zijn 
zucht naar economische 
groei (consumptie- of heb

zucht) het eigen- of korte-termijnbelang 
prevaleert. Dat daardoor de leefbaarheid 
van onze planeet en in het verlengde 
daarvan de toekomst van ons nageslacht 
(die toch aan onze zorg is toevertrouwd!) 
op onverantwoorde wijze op het spel 
wordt gezet, begrijpt elk kind.

Rechtsbewustzijn
Een onverteerbare gang van zaken 
waarin wij ons goddank niet lijdzaam 
hoeven te schikken, daar hij in alle rede
lijkheid (dus op humane en geweldloze 
wijze) ten goede te keren is door ons 
bewust te worden van de tijdgeest. Deze 
is in de afgelopen vijftig jaar langzaam 
maar zeker doordesemd geraakt van men
senrechten, dankzij de niet aflatende inzet 
van activisten en organisaties overal ter 
wereld. Voor het eerst in de geschiedenis

De kerkelijke vredes
bewegingen moeten het 
voortouw nemen naar 
een glorieuze toekomst

kan er anno 1996 dan ook gesproken 
worden van een mondiaal rechtsbewust
zijn, hoe mystiek en ongrijpbaar dat ook
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moge klinken (dus politiek niet relevant 
volgens het gangbare pragmatisme. Je 
kunt het immers niet op je boterham 
smeren en daar draait het toch om bij 
’paars’, getuige de talrijke economische 
missies en de herijkingsnota buitenlands 
beleid). Het is echter de schijn die hier 
bedriegt, ervan uitgaande dat deze unieke 
juridische creatie voorafgaat aan de 
maatschappelijk vertaling daarvan, de 
'mondiale rechsstaat’. Vandaar dat ik er 
heilig van overtuigd ben dat wij -als 
mensheid- aan de vooravond staan van 
de effectuering van de Universele Ver
klaring van de Rechten van de Mens. 
Het gemeenschappelijk door alle vol
keren en alle naties te bereiken ideaal 
(uit de Prae-ambule van de Universele 
Verklaring), waarin voor Joden en chris
tenen het Rijk Gods is te herkennen, 
voor moslims de oema en voor socia
listen de socialistische heilstaat, is nabij, 
omdat daarin de diabolische rol van het 
geld is uitgespeeld (dat iedereen in zijn 
macht heeft en ons daardoor allemaal 
gevangen houdt en degeneert tot loon
slaaf, hoe aanlokkelijk of luisterrijk die 
slavernij in sommige gevallen ook moge 
zijn).

Wereldforum
Ter realisering van hun toekomstvisie 
staan Joden, christenen, moslims en socia
listen dan ook voor de taak gehoor te 
geven aan de tijdgeest, door zich gezame- 
lijk sterk te maken voor de verwerkelij
king van de gemeenschappelijk onder
schreven mensenrechten. Een grondige 
reorganisatie van de Verenigde Naties is 
daarvoor een eerste vereiste, die via een 
algemene VN-conferentie ter herziening 
van het Handvest haar beslag moet 
kunnen krijgen. Met name moet daarbij 
worden gedacht aan de opheffing van de 
Veiligheidsraad, waardoor de uitzicht
loze machstverhoudingen in onze volke
renorganisatie (veroorzaakt door het -uit 
het achterhaalde machtsdenken voor
vloeiende- vetorecht, dat indruist tegen 
de geest van de mensenrechten waarvan 
de samenleving wereldwijd is door
trokken) teniet worden gedaan. Automa
tisch krijgt de Algemene Vergadering 
daardoor de noodzakelijke ruimte om uit 
te groeien van een ongeloofwaardig 
mondiaal praatcollege (waarin rege
ringen in de eerste plaats hun eigen

belangen plegen te verdedigen, die 
veelal samenvallen met de gevestigde of 
economische orde en in strijd zijn met 
rechten van mensen), tot een mondiaal 
beleidsorgaan met supranationale bevoegd
heden. Een waar wereldforum, bemand 
door boven de partijen (met hun burger
lijk gekonkel en kleingeestig gekissebis) 
staande universalisten of wereldburgers. 
Onafhankelijk maar desondanks betrokken 
lieden die het vertrouwen van de wereldbe-

Oema in de Doema

volking genieten, doordat zij niet alleen 
over de nodige kennis beschikken, maar 
bovendien begiftigd zijn met het vermogen 
om in perfecte harmonie een wereldbeeld 
uit te stippelen waarmee de schrijnende 
wereldproblemen adequaat (dus zonder zijn 
doel voorbijschietend wapengekletter) 
kunnen worden aangepakt.

Dat zij daarmee tegelijkertijd de zinloze 
en mensonterende oorlog met zijn ten 
hemel schreiende misdaden tegen de 
menselijkheid zullen uitbannen, ofwel 
'komende geslachten zullen behoeden 
voor de gesel van oorlog’ (uit de Prae- 
ambule), moge duidelijk zijn. Tevens 
kan er geen misverstand over bestaan dat 
geen VN-lidstaat bang hoeft te zijn voor 
aantasting van zijn eigenheid en het 
daaraan gekoppeld zelfrespect. Integen
deel, elk land zal juist worden uitge
daagd het beste van zichzelf te geven in 
de mondiale stijd om het bestaan, die de 
Algemene Vergadering -als Family of 
Men na de reorganisatie dagelijks zal 
moeten voeren in het algemeen belang. 
De democratie in optima forma, die 
ongetwijfeld de goedkeurig zal weg
dragen van zowel Joden als Christenen, 
Moslims en socialisten en verder van al 
diegenen die de mensenrechten een 
warm hart toedragen. 45É

De auteur is publicist.

JOVD-VVD
TOPKADER
CURSUS
1996
“Liberalisme in de praktijk’’
14 & 15 september 1996

Op 14 en 15 september organiseert 
de JOVD en de VVD wederom de 
Topkadercursus (TKC) 
voor jongeren tot 30 jaar.
De TKC is een cursus die meer “body” 
heeft dan een gemiddelde cursus.
Als thema is dit keer voor 
“Liberalisme in de praktijk” gekozen. 
Aan de hand van een aantal stellingen 
zal een centrale vraagstelling worden 
uitgewerkt. Plenaire inleidingen door 
deskundigen, discussies in 
werkgroepen, presentatie en deba 
ting zijn slechts enkele voorbeelden 
die op dit weekeinde worden behan
deld. Van de deelnemers wordt 
verwacht over enige kennis van libera
lisme te beschikken. De cursusprijs 
voor het weekeinde bedraagt fl00,=.

Leden kunnen zich bij het Secretariaat 
V&S schriftelijk aan 
melden vergezeld van curriculum vitae 
(max. 1-A$) en foto. In de brief dient 
duidelijk te worden aangegeven de 
motivatie van deelname en de leerver- 
wachtingen van de cursus.
Aanmelden voor 1 augustus 1996 bij:

Algemeen Secretariaat JOVD 
t.a.v. Jan de Hoop, Sec. V&S 
Herengracht 38a 
2511 EJ Den Haag 
Tel. 070-3622433 
Tel. 020-6890547
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Something rotten in the 
European Union
door Joost Kokke en Christon Kolk

De misstanden in de EU zijn enorm, 
maar die in het landbouwbeleid spannen 
toch echt de kroon. Men denkt dat er 
een goed landbouwbeleid gevoerd kan 
worden door ambtenarenlogiea. Hier
onder zullen wij duidelijk maken dat 
het Europese Landbouwbeleid een farce 
is, en dat het tijd wordt om de markt
werking weer op de boeren los te laten.

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
is een van de meest vergaande vormen 
van Europese samenwerking. Het is ont
staan omdat het een gebied was waar 
men in de jaren vijftig naast kolen- en 
staalproductie het snelst tot resultaat kon 
komen. De doelstellingen van het beleid 
waren mooi en idealistisch: er moest voor 
een fatsoenlijk inkomen voor de boeren 
gezorgd worden, de consumenten zouden 
een redelijke prijs voor hun eten betalen 
en de voedselproductie in Europa zou 
verzekerd zijn. In de loop van de jaren 
werden de eerste twee doelstellingen steeds 
moeilijker met elkaar te verenigen en 
zwichtte de Europese Gemeenschap voor 
de druk van de landbouwlobby, met 
desastreuze gevolgen voor de Europese 
burger. De boeren moesten via een sys
teem van prijsgarantie een goed inkomen 
krijgen. Dat hield in dat de Gemeenschap 
richtprijzen (de garantieprijs) vaststelde, 
en subsidie gaf als de marktprijs onder de 
garantieprijs dook. Eventuele overschot
ten zouden worden opgekocht. De boeren 
waren ook niet dom en zagen in dat de 
zwakte in het systeem in hun voordeel 
werkte..Zij konden zoveel produceren als 
ze wilden, en kregen een vast bedrag per 
eenheid. Van afstemming tussen vraag en 
aanbod wrs in het geheel geen sprake. 
De gevolgen waren voorspelbaar: over- 
produktie en enorme overschotten, die 
opgeslagen of vernietigd moesten worden. 
In Griekenland wordt elk jaar een groot 
deel van de perzikenoogst vernietigd (het 
eufemistische ’doordraaien’), terwijl tege
lijkertijd de oogst elk jaar groter wordt.

Het verlagen van de garantieprijzen werkte 
niet, omdat de boeren nog meer gingen pro
duceren om het zelfde inkomen als het 
jaar ervoor te krijgen. Gevolg was dan 
ook nog meer overschotten, waardoor 
onze taal verrijkt werd met begrippen als 
de melkplas, het wijnmeer en de boter
berg.

Misbruik
Het systeem is helemaal uit de hand ge
lopen, omdat men weigerde om markt
werking in te voeren. De Europese amb
tenaren bedachten liever een nieuw systeem, 
waarbij boeren beloond werden om niet 
te produceren. Als een boer bijvoorbeeld 
vertelde dat hij niet langer graan ver-

Spaanse boeren krijgen 
subsidie omdat ze niets 

verbouwen op 
rotsbodems

bouwde dan kreeg hij daar een flinke 
smak geld voor. Hij kon ook snelgroei
ende boompjes op zijn land zetten, zodat 
hij geld kreeg voor bosbouw. De voor
raden namen af, en daardoor werden de 
kosten voor opslag bespaard. Het nadeel 
is echter de kans op misbruik. Misbruik 
is heel simpel in dit systeem: je neemt 
een waardeloos stuk grond en je zegt dat 
je het uit de produktie haalt. In Spanje 
vangen veel boeren bijvoorbeeld geld 
omdat ze geen graan produceren op een 
stuk land waar nooit graan op verbouwd 
zou kunnen worden. Het antwoord op de 
vraag ’wie krijgen nu eigenlijk al dat 
geld?’ zal menigeen verbazen. Het zijn 
namelijk de grote, efficiënte boerenbe
drijven die het meeste van het systeem 
profiteren, en niet de oude, kleine boeren
bedrijfjes, die de subsidie veel harder 
nodig hebben. De reden is simpel. Hoe 
meer grond je hebt waarop je niets ver
bouwt, des te meer geld krijg je. Dan koop 
je nog meer grond om niets te verbouwen,

zodat je nog meer geld krijgt. De boer 
wordt rijker en rijker, Europa armer en 
armer.

Regelneverij
Een ander duidelijk voorbeeld van pro
blemen met het Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid is de gang van zaken rond 
suiker. Een groep ambtenaren (ongeveer 
50) uit de lidstaten komt eens per week 
in Brussel bij elkaar om te spreken over 
de suikerquota. In totaal zijn er ongeveer 
20 van dat soort groepen voor dergelijke 
afspraken. Buiten beschouwing latend 
dat een vergadering eens per week absurd 
is, en dat erg veel geld verloren gaat met 
het maken van notulen in twaalf talen, is 
de idee van produktiequota volledig 
absurd. De suikerquota worden verdeeld 
over de verschillende lidstaten. Dat is 
volstrekt overbodig, aangezien de markt 
dat veel beter zou kunnen doen. Door de 
quota blijven de prijzen kunstmatig hoog, 
en wordt een onnodige bureaucratie in 
stand gehouden. Zelfs het verzoek van de 
suikerindustrie om het systeem over
boord te zetten, zodat de prijzen met tien 
tot dertig procent kunnen zakken, werd 
door Brussel niet gehonoreerd. Het is ken
nelijk niet nodig, omdat de consument niet 
klaagt. Er zijn nog genoeg voorbeelden 
die aangeven dat het goed fout zit, maar 
het beeld zal nu wel duidelijk zijn.
Kan het ook anders? Volgens Europees 
commissaris voor landbouwbeleid Fischler 
niet. Nieuw-Zeeland laat echter zien dat 
het wel kan. Daar zijn ongeveer twaalf 
jaar geleden alle landbouwsubsidies afge
schaft en is de marktwerking hersteld. 
Het resultaat liegt er niet om: de prijzen 
voor de consumenten zijn flink gedaald, 
terwijl zij in Europa de laatste tien jaar 
met zo’n dertig procent stegen. Er is 
flink in de bureaucratie gesneden. Van de 
voorspelde 8000 boeren die werkloos 
zouden worden werden het er slechts 800, 
en veel stukken land zijn in hun oorspron
kelijke, ongecultiveerde staat hersteld. De 
prijzen zijn zover gedaald dat de invoer 
van zuivelprodukten uit Nieuw-Zeeland
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Het hoofdkwartier van alle Europese ellende

goedkoper zouden kunnen zijn dan de melk 
van de koe om de hoek. De EU past echter 
een systeem van invoerheffingen toe om de 
inefficiënte landbouw in Europa te besche
rmen, ten koste van de consument.

Marktwerking
Als het landbouwbeleid in Europa op de 
helling gaat, dan zal dat veel geld bespa
ren. Een nieuw systeem zou zoveel moge
lijk marktwerking moeten kennen, om de 
oorspronkelijke doelstellingen te berei
ken. Het nieuwe systeem zou alleen aan 
die boeren die het nodig hebben subsidie

moeten geven, om zo naar andere ge
wassen en produkten over te kunnen scha
kelen. Dat het meeste geld van de lidstaten 
dan aan de rand van de Unie terecht zou 
komen is alleen maar logisch. Het is ook 
logisch dat sommige takken van de land
bouw uit sommige lidstaten verdwijnen. De

Als het landbouwbeleid 
op de helling gaat

grote vraag die overblijft is: wie redt ons 
van het huidige systeem. Het lijkt op een

planeconomie, en het heeft dezelfde inef
ficiëntie en improduktiviteit” tot gevolg. 
Welk land heeft het lef en de politieke 
wil om de Europese burger een hoop 
geld te besparen, de landbouwlobby te 
bevechten en op te komen voor een kapi
talistisch systeem van marktwerking? 
Heeft de VVD in Nederland, en vooral in 
het Europees Parlement, de moed om de 
strijd met de Socialisten uit Frankrijk en 
Spanje aan te gaan, of zal ten behoeve 
van de lieve vrede en het Europese 
ideaal dit socialistisch landbouwmonster 
voortleven?
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Woedend? Boos? Teleurgesteld? Blij, mis
schien? Wanneer de emoties U teveel worden 
staat de brievenrubriek van D r i e m a s t e r  voor 
U meer dan open. Reacties op artikelen in 
D r i e m a s t e r  zijn even welkom als com
mentaar bij de dingen die gebeuren in 
politiek Den Haag en ver daarbuiten. 
Natuurlijk plaatsen we ook met het 
grootste genoegen brieven die over de 
stand van zaken binnen de JOVD gaan. 
De brieven kunnen worden opgestuurd 
naar het adres van de Hoofdredacteur (zie 
colofon). Wanneer Uw brief een aanzien
lijke lengte dreigt te bereiken, s.v.p. op 
flop inleveren.

geachte redactie,

Mijn naam is Jan Lid en ik zit nu onge
veer een jaar bij de JOVD. Met veel ple
zier bekijk altijd D r i e m a s t e r ,  maar vooral 
JOVD-Circuit vind ik erg leuk. Daarom 
vind ik het erg jammer dat dit vaak maar 
een enkele pagina beslaat. Het zou me 
deugd doen als er meer foto’s geplaatst 
zouden worden. Het is immers bijzonder 
handig om door middel van foto’s te zien 
wie belangrijk is. Dan hoef ik geen tijd 
energie te besteden aan onbelangrijke 
mensen (Ik heb al dagen rondgezworven 
op het AS en ik ben nog steeds niets wijzer). 
Ik hoop dat jullie hier iets aan doen.

Jan Lid, Loosdrecht.

geachte redactie,

Bij deze zou ik er U op willen wijzen dat 
in het artikel “Succes wordt niet beloond” 
van de hand van Uw redactrice Liselotte 
Verwaayen een flinke fout is geslopen. In 
het artikel heeft Verwaayen het over het 
proportionele belastingstelsel dat in Neder
land op hol geslagen zou zijn. Ik kan het U

sterker vertellen: dat systeem bestaat in 
Nederland helemaal niet (noch in de meer
derheid van de landen in de wereld trou
wens). Het systeem waar Verwaayen op 
doelt is natuurlijk het progressieve.

Ronald Goorden, Roosendaal.

geachte redactie,

Het is een curieuze en postmoderne denk
fout in het artikel van Nicole Maes in 
D r i e m a s t e r  drie, om te menen dat waar
den verzonnen worden bij bestaande 
normen. Er wordt nooit gesproken over 
vervagend waardenbesef; slechts de norm 
vervaagt. Waarden zijn vrij onverander
lijk, alleen de norm is door de cultuur en 
de tijdsgeest gebonden. Haar vergissing 
heeft ingrijpende gevolgen. In haar artikel 
stelt zij over de verregaande individuali
sering: “ d a a r d o o r  o n t s p o r e n  m e n s e n

m a k k e l i j k e r ;  z e  m o e t e n  v a k e r  h u n  e ig e n  

v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  n e m e n . [ . . . ]  D i e  

m a n i e r  v a n  o m g a a n  m e t  n o r m e n  e n  

w a a r d e n  p a s t  v e e l  b e t e r  in  h e t  l i b e r a 

l i s m e ” . Wat is het toch fijn als mensen 
ontsporen. Iets verderop schrijft zij: “d e  

m e e s t e  m e n s e n  w e te n  h e e l  g o e d  w a t  d e  

g r e n z e n  v a n  h e t  t o e l a a t b a r e  z i jn .  ” Anders 
gezegd: mensen weten wel wat goed is, 
maart zij handelen er niet naar. De norm 
ontbreekt bij de waarde, men neemt geen 
verantwoordelijkheid. Wel de lusten, niet 
de lasten. Dat is nou onze liberale samen
leving. Hiep, hiep, hoera.

Hoewel de analyse van mevrouw Maes 
correct en doordacht is, komt haar oplos
sing zomaar uit de lucht vallen. We 
moeten alles wat riekt naar discriminatie 
afschaffen; iedereen is gelukkig als ieder
een ongebonden is; leve het liberalisme! 
Natuurlijk is de interpretatie van Nicole 
Maes van het liberale gedachtengoed niet 
de enig juiste. Het is erg b o n  to n  om in

de JOVD te roepen dat de volledig indivi
duele samenleving (sic) het volmaakte 
einddoel is. Daarmee is alles wat het doel 
dichterbij brengt goed, en alles wat dat 
niet doet slecht. Dat doet bijna denken 
aan het communisme.Hoe nobel en edel 
het ook klinkt: als de realiteit zich niet 
laat vormen, moet het idealistische en dog
matische wereldbeeld aangepast worden. 
We kunnen elke dag zien dat al die eigen 
verantwoordelijkheid niet alleen maar 
zegeningen brengt. Principes zijn richt
lijnen: als ze in de praktijk een keer niet 
werken, dan moeten we mans genoeg zijn 
om ons ongelijk te bekennen. Iets anders 
is niet alleen een blijk van geestelijke laf
heid, maar ook van gebrek aan respect en 
verantwoordelijkheid. En dat is een ver
wijt dat liberalen niet graag te horen 
krijgen.

Egbert Koops, Leiden

D r i e m a s t e r  artikelen dienen voor
taan op speciale wijze ingeleverd 
te worden in verband met een reor
ganisatie die is doorgevoerd in de 
werkwijze van de redactie. Daarom 
wordt u beleefd doch dringend ver
zocht om contact op te nemen met 
de hoofdredacteur (071) 5153076 of 
de eindredacteur (071) 5122626 van 
D r i e m a s t e r ,  indien u een artikel 
wil inleveren.
Deze verschaffen u dan nadere de
tails over de wijze van aanlevering

L ._______________ ________ _______
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Notulen van de BAV van de JOVD, gehouden op 23 en 24 maart 1996 te 04.

Nuland, en 28 april 1996 te 's-Gravenhage.

De volgende afdelingen zijn ter vergadering vertegenwoordigd: #

Groningen, Noord-Groningen. Leeuwarden. Zwolle. Twente, Arnhem, Rijk van 

Nijmegen. Utrecht, Ecmland, Heuvelrug. Amsterdam, 't  Gooi, Den Haag. b

Leiden. Delfland, Rijnmond. Maas & IJssel. Zeeland. Den Bosch. Hart van *

Brabant. Baronie van Breda, Eindhoven, W est-Brabant. Noordkop. Kennemer-

Discussie met:

HoofdredacteurDriemaster:

De Hoofdredacteur zegt toe altijd autorisatie te vragen alvorens stukken 

worden geplaatst in de Driemaster.

Secretaris V&S:

De secretaris V&S zegt toe al dan niet in samenwerking met een afde

ling meer aan voorbereiding voor het junieongres te doen.

Internationaal Secretaris

óf het gebied van de oude afdeling ‘t Gooi moet worden heringedeeld, 

danwel dat e r een nieuwe afdeling moet worden opgericht: 

het HB op te dragen /o  spoedig mogelijk in contact te treden met de 

leden van de voormalige afdeling om nu te gaan in hoeverre zij nog 

actief willen zijn en daarvoor m gezamenlijkheid een oplossing te 

vinden, alsmede de afdeling waarbij de betredende leden zouden moeten 

worden ingedeeld.

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

08. Huishoudelijke Moties.

01. Opening

02. Ingekomen stukken en mededelingen

de voorlopige en definitieve agenda van de vergadering 

notulen van de najaarsvergadering d.d. 18 en 19 november 1995 

en 17 decem ber 1995

w ijzigingsvoorstel van het H oofdbestuur op de notulen 

w ijzigingsvoorstel van mevrouw Rosing op de notulen 

w ijzigingsvoorstel van de heer R. M oester op de notulen 

bereidverklaringen van de kandidaat-hoofdhestuursleden en de kandi- 

daut-hoofdredaeleur

conceptnotities Europa. M ediabeleid en Leenstelsel in sociale zekerheid 

diverse amendementen op de conceptnotities 

diverse politieke moties 

diverse huishoudelijke moties

diverse actuele politieke moties, die alle actueel verklaard zijn:

* motie roversnest

* motie Nederland, het drugs-mururou van Europa'.’

* Motie Frankrijk versus nederlandse drugsbeleid

* Motie zeehondenjacht

* Motie valse doorstart

* Motie F 800 miljoen

* Motie dem onstratieverbod extreem-rcchts 

beleidsplan Hoofdredacteur 

jaarrekening 1995 ter inzage

diverse schriftelijke vragen aan hel Hoofdbestuur

diverse aan- en afmeldingen van genodigden voor dit congres

discussiestuk benoeming HB-leden van de afdeling Amsterdam

03 Vaststellen notulen najaarsvergadering 18 en 19 november 1995 te 

Nuland, en 17 decem ber 1996 te 's-Gravenhage

De notulen worden met de volgende wijzigingen vastgesteld:

* Bij ingekomeu stukken: notulen najaarsvergadering wordt gewijzigd in 

notulen jaarlijkse vergadering

* Bij punt beleidsplan toevoegen: Hel H oofdbestuur antwoordt bevesti

gend op de vraag van Reus Cappon of de com m issievoor/itters-handlei- 

ding een nadere uitwerking van het beleidsplan is.

* Bij punt "evaluatie herstructurering" toevoegen: Ook wordt er gediscus

sieerd over de schriftclijke inbreng genaamd "de rol van districten'". Naar 

aanleiding van deze discussie wordt hesloten een wijzigingsvoorstel in te 

dienen t.a.v. het beleidsplan 1996 van het Hoofdbestuur bij het betreffende 

agendapunt, en ook het beleidsplan V&S aan te passen.

De notulen van het besloten gedeelte van de vergadering van 18 en 19 

november worden tijdens een besloten verklaard gedeelte van de vergade

ring na voorlezing door de Algemeen Secretaris ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van een vraag van de heer Frijlink over de zijns inziens te 

uitgehreide rapportage in de notulen van de discussie bij met name het 

agendapunt "discussie met ..." en de rondvraag zegt de Algemeen Secre

taris met instemming van de Vergadering toe de rapportage in de notulen in 

het vervolg te beperken tot genomen besluiten van de Algemene Vergade

ring en uitdrukkelijk gedane toezeggingen van het HB of andere benoemde 

functionarissen.

d. Hoofdbestuur:

Het Hoofdbestuur zegt toe dat naar verwachting op I april a.s. dc home

page operationeel zal zijn.

* Het Hoofdbestuur zegt toe dat volgend jaar de acceptgiro 's voor de con

tributie zo snel mogelijk in januari verzonden zullen worden.

* Het Hoofdbestuur zegt toe dat binnen I week er nieuwe stickers aan

wezig zullen zijn.

* Hel Hoofdbestuur zegt toe HB-besluitcn z.s.m. te zullen publiceren.

* Het HB zegt toe dat zij na hei opheffen van de wegwijsprojecten in IPP 

verband, zij zul zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden w aar

binnen de wegwijsprojeeten kunnen plaatsvinden.

05. Benoemingen

a. De Algemene Vergadering besluit het beleidsplan van de kandidaat- 

H ootdredacteur vast te stellen nadat zij de toezegging gekregen heeft 

van de kandiduat-hoofdredactcur dat er een stuk in de Driemaster komt 

over alle commissies en de naam en het telefoonnummer van hun voor

zitters. De kundidaat-hoofdreduetcur wordt vervolgens met de volgende 

uitslag (voor/tegen/onthouding) in functie benoemd: 350/15/8.

b .De Algemene Vergadering besluit in de eerste stemronde met de vol

gende stemuitslag dc volgende personen in functie te benoemen:

Kandidaat: Functie: Stem uitslag (v/t/o)

Ciska Scheidel Landelijk Voorzitter 255/109/9

Marcel v.d. Schaaff Viee-Voorzitter 31 1/61/1

Willem Jan Riedé AB-voorlichting 266/75/32

In de eerste stemronde haalt kandidaat-penningm eester Alexander Hageman het 

quorum niet: stemuitslag (voor/tegen/onthouding) 161/105/107.

Tijdens de tweede stemronde, waarbij onthoudingen statutair niet meetellen, is 

de uitslag 307/67, waardoor de kandidaat alsnog in functie wordt benoemd.

06. Politieke Moties

zie punt 17.

07 Afdeling *t Gooi

De discussie op dit punt vindt plaats nadat de vergadering besloten is 

verklaard.

Vervolgens wordt het volgende besluit aangenomen:

De Algemene Vergadering van de JOVD. bijeen op 23 en 24 maart 1996 

te Nuland.

Gehoord de discussie;

Besluit:

de afdeling 't Gooi met onm iddellijke ingang op te heffen;

het HB op te dragen zo spoedig mogelijk in overleg te treden met het

DB van Noord-Holland en de meest betrokken afdelingen over de vraag

Aangenomen is de volgende moiie 

M otie HB-Kranteknipscls

De JOVD in vergadering bijeen op 2 5 en 24 maart 1996 te Nuland. 

constaterende.

de HB-Nieuwsbricf.

de daarin aanwezige kranleknipscls.

dat bij deze krameknipsels noch hionvem ielding. noch datum is opge

nomen.

overwegende,

dal de kennis van de bron helungiiik is om een goede mening te kunnen 

vormen.

spreekt als haar mening uil.

dat de bronvermelding, inclusief d.uum. moet worden opgenomen bij 

alle kranteknipsel in de HB-Nicuw sbnet.

Kn gaat over tot de orde van dc dag.

09. Vaststelling Notitie 

Projectgroep Europa

De notitie Europa wordt dooi de Algemene Vergadering gewijzigd over

genomen.

De tekst van de notitie is verkrugba.it op liet Algemeen Secretariaat.

10. Vaststelling Notitie Mediabeleid

De notitie Mediabeleid wordt door de Algemene Vergadering verworpen.

II . Vaststelling Notitie Leenstelsel

T c

Dc nol i ine Leimstelse! en Soi•mie Zekerheid vm rdt door de Algei

Vergade n n g g i:wijzigd overgei101,11en.

De tekM van di_■ notitie is verki ijgh aai op het Al;uemeen Secretariaat.

De verg aderin:e wordt hierna <■lom de Lundelijl., Voorzitter geschor

28 april 1996.

Notulen van de voortgezette 1edei iv ei güdcring \ an 28 april 1996 zi

in de eei■st volsrende HB-NB girpln,Hst worden.

s zullen de /e  ntonden geplaais IWOI tien in de Di iemaster. alsmede ii

eshoek van het junieongres.
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Colofon Secretariaten en 
Commissies
Internationaal Secretaris Voorzitter cie. Milieu Voorzitter cie. Landbouw
Delphine Pronk Dirk Pol Frank Wissing
Struisenburgdwarsstraat 292 Coolhaven 202-c Nieuwstraat 27
3063 BV Rotterdam 3024 AM Rotterdam 4811 WX Breda
010-4028357 010-4778328 076-215670

Secretaris Vorming en Scholing Voorzitter cie. BiZaJus Voorzitter cie. Europa
Jan de Hoop Nicole Maes Iqbal Beem
le Helmerstraat 122 hs Koolemansbeijnenstraat 2 Burg. De Raadtsingel 85
1054 EH Amsterdam 6521 EV Nijmegen 3311 JG Dordrecht
020-6890547 024-3230661 078-6146721

Voorzitter Politiek Secretariaat Voorzitter cie. Sociaal-Economisch Voorzitter cie. Onderwijs
Rolf Moester Beleid Jellie Stinstra
Kortekade 68a Wendie Rosing Prof. Verbemelaan 45-6
3062 GV Rotterdam Sint Josephstraat 67-05 5037 AG Tilburg
010-4526506 5017 GD Tilburg 013-4672920

Voorzitter cie. Buitenland
Rob de Rooij 
Haarlemmerstraat 243 
2312 DR Leiden 
071-5126087

0598-6169418
Voorzitter cie. Defensie 
Helmich Hillen 
Jos Lussenburglaan 24 
8072 HX Nunspeet 
06-53981386

liberale agenda
Datum Afdeling Activiteit Plaats Informatie Telefoon

21 juni, Den Haag, bespreking
Jongerenraad/BAV, AS, 20:30 uur, Anja

concept
070-3688081

21 juni, Baronie van Breda, bespreking van moties, café Maurits, 20:00 uur, Monique 076-5208466
21 juni, OA Walcheren, Politiek café, De Beus, Diederik 0118-501447
22-23 juni, Landelijk Congres vrede en veiligheid, Nuland, AS 070-3622433
28 juni, Nijmegen, barbeque, St Annastraat 240, 19:00 uur, Maaike 024-3224706
28-30 juni, Baronie van Breda, Internationaal congres, Michel 076-5227595
29 juni, De Compagnie, slotactiviteit en barbeque, Sportpark Wildervank, Jeroen 0598-624492
30 juni, Utrecht, zeilen, Loosdrechtse Plassen, Wieger 030-2211283
5 juli, Groningen, barbeque: Groningen is Goud, Daniël 050-3121031
5 juli, Eindhoven, barbeque, Jeroen 040-2551683
10 juli, Den Haag, vacantieborrel, Café de la Rue, 20:30 uur, Anja 070-3688081
11 juli, Leiden, barbeque, De Burcht, 20:00 uur, Sidney 071-5132109
13-14 juli, Eindhoven, Noordzeespectakel, Jeroen 050-2551683
16 juli, Amsterdam, borrel, De Beiaard, Marjo 020-6765267
2 september, Eindhoven, politiek café met Ed Nijpels, 

Greenpeace, Trafalgar Pub, Jeroen 040-2551683
2 september, Groningen, seizoensopening met O. Cherribi café Leto, Daniël 050-3121031
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De wet als normvervager
De overheid overdrijft. Nederland is vol. 
vol met regels, gemaakt door een op hol 
geslagen overheid. Zonder veel positieve 
effecten trouwens. Vroeger heerste er 
tucht en orde in de gemeenschap. Sociale 
controle zorgde voor sociale cohesie. De 
normen en waarden waren eigen aan de 
samenleving. Wetten werden gedragen 
door de burgers van de staat, niet afge
dwongen door een almachtige overheid. 
Natuurlijk was er wel sprake van codifi
catie, maar dat waren voor de hand lig
gende regels. Ze kwamen uit de maatschappij 
zelf. Dat ging goed in een prae-geïndustriali- 
seerde samenleving, maar is nu uit de tijd 
geraakt. De rechtszekerheid en de voor
spelbaarheid, essentieel in een vrije markt
economie, vereisen heldere en wijde codi
ficatie. Maar regulering moet ook zijn 
grenzen hebben. In onze huidige samenle
ving zien we dat voor elk wis-wasje wel 
een regel wordt bedacht. Mensen en 
bedrijven verdrinken daarin. Voor de be
drijven is dat rampzalig, omdat het ver
stikkend werkt en zo de economische 
vrijheid beperkt. De regeldwang van de

overheid brengt menig bedrijf tot de rand 
van de afgrond. Regulering raakt ook 
gewone mensen, niet alleen het bedrijfs
leven. Wat moeten we doen om de menta
liteit te veranderen? Bestrijding van 
abnormaal gedrag wordt niet langer door 
de samenleving gehandhaafd, maar door 
de overheid. En die heeft daar aardig wat 
moeite mee. De schreeuw om meer man
kracht is overal te horen: “meer blauw op 
straat!” Vroeger zorgden mensen zelf 
voor de bestrijding van afwijkend gedrag 
door hun stelsel van normen en waarden. 
Het grootste gedeelte van overtreding 
daarvan is nu gecriminaliseerd. Er is zo 
weinig overgebleven, dat de mensen daar 
zelf niets meer aan doen. ‘De overheid 
doet dat toch wel', zeggen ze dan. De 
overheid heeft dus eigenlijk zelf gezorgd 
voor de vervaging van normen en 
waarden, door alles maar in wetten vast te 
leggen, en niets meer aan de samenleving 
over te laten. Men probeert met een wet 
de geest van de mensen aan te passen aan 
wat politici denken dat goed voor hen is. 
In plaats van op te schrijven wat al regel is

in de samenleving maakt men de regel 
zelf. Dat sluit niet aan bij een organische 
visie op de maatschappij. Het is dan ook 
niet gek als mensen de regel niet dragen. 
Geen blauwe pet die daar iets aan kan 
veranderen.
De illusie van de maakbare samenleving 
in een notedop. We kunnen zien hoe dat 
gaat aflopen: met een samenleving waar 
alles crimineel is en waar de eigen wil 
van de mensen wordt doodgeknuppeld. 
Wanneer normen en waarden niet leven in 
de harten van de mensen, maar in de 
wet zijn de gevolgen angstaanjagend. 
De samenleving verpulvert.
Om waardenvervaging tegen te gaan is 
deregulering het parool, en aansluiting bij 
historisch gegroeide verhoudingen het 
devies. Helaas is het gemakkelijker om 
door weer een wet normen en waarden af 
te breken dan ze weer op te bouwen door 
wetten af te schaffen. Dat zou weleens 
kunnen leiden tot chaos. Het is een lang
zaam proces, maar wel een dat beslist nu 
in beweging gezet moet worden. Opdat 
wij waarlijk vrij kunnen zijn. <üaü
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Congresverslag................................. 4
Paul Burghout doet verslag van een 
mat juni-congres, waar de actie zich 
vooral beperkte tot de wandelgangen 
en, voor sommigen, het feest en 
nafeest. Over het aftreden van Jan de 
Hoop en al die andere zaken leest u 
op pagina 4.

JOVD-Circuit: Over het congres....5
Ook een speciale aflevering van 
JOVD-Circuit. Geheel gewijd aan het 
juni-congres. Er zijn weer prikke
lende foto's geschoten. De meesten 
zouden carrières hebben geschaad, 
en zijn niet door de controle van onze 
eindredacteur gekomen...

Het verwerpelijke commxmitarisme...6
Wibo van Ommeren, voormalig Lan
delijk Penningmeester, is een kruis
tocht begonnen tegen de 'liefde' van 
de Teldersstichting voor het commu- 
nitarisme. Volgens Van Ommeren is 
het wetenschappelijk bureau van de 
VVD 'niet liberaal'. En dat moet nu 
maar eens gezegd worden.

Wat je zaait, zul je oogsten..............8
Wat is er toch mis met ons onderwijs? 
Het heeft allemaal met geld te maken, 
volgens econoom Ron Hogenboom.

Als student kun je je tegenwoordig 
niet meer ontplooien. Van de studie
beurs kun je immers nauwelijks je 
telefoonrekening betalen. Hogen
boom maakt zich zorg over de Bil- 
dung van de studenten.

"Het Hoofdbestuur is naïef en te 
aardig"........................................ 10
Een interview met De Hoop: voor
malig secretaris Vorming en Scholing 
Jan de Hoop heeft nog wat op zijn 
lever. Een verslag van zijn vuurspu
wende woordenvloed vindt u 
natuurlijk in uw lijfblad.

Ook de Spelen zijn verpest.......... 13
Publicist Wouter ter Heide maakt zich 
ernstig zorgen over het oprukken van 
de markt. Ook de sport is bezweken. 
Dreigt er geen ramp wanneer de com
mercialisering van het publieke leven 
de morele fundamenten van onze 
samenleving bedreigt?

Politieke structuur moet anders ....14
Frank Wissing is de enige radicaal in 
de JOVD. Hij wil de hele structuur 
van de vereniging op zijn kop zetten. 
De macht aan de vereniging en poli
tiek hoog in het vaandel. Om te 
beginnen moeten de commissievoor
zitters worden gekozen door de ALV. 
Meer over zijn plannen op pagina 15
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Het Kamer-reces is ten einde. Voor de 
Tweede Kamerleden was er dit reces 
meer dan voldoende stof ter overpein
zing. Vlak voor de komkommertijd 
waren het immers drukke dagen, die in 
het teken stonden van het WBL-debat, 
het Europa-debat ter voorbereiding op de 

Europese top in Florence en de CTSV- 
affaire. Allen waren mega-projecten die 
grondige voorbereidingen behoeften. 
Vooral de CTSV-affaire heeft veel stof 
doen opwaaien. Het rapport van de 
commissie Van Zijl was nog geen week 
van de pers of de Kamer moest zich er 
al over uitspreken. Een grondige ana
lyse van de problemen die in het rap
port aangegeven waren, was daardoor 
nauwelijks mogelijk. Of dit oud-JOVD- 
er Linschoten parten heeft gespeeld 
blijft de vraag. In ieder geval is een der
gelijk korte voorbereidingstijd niet 
bevordelijk voor de kwaliteit van de 
politieke discussie. Het voorstel voor 
oprichting van een bureau ter voorbe
reiding en ondersteuning van parle
mentaire onderzoeken, zoals eind juni 
door de Kamer is aangenomen, biedt 
voor dit probleem geen afdoende 
oplossing. Slechts voor commissie
leden wordt hiermee het werk verlicht. 
Het knelpunt ligt eerder bij de specia
listen in de Kamer, die tijd nodig heb
ben om hun standpunten te bepalen. 

Die tijd moet hun dan ook gegeven 
worden.

De Kamerleden werden in juli door pre
mier Kok verweten 'handstandjes' op te 
voeren, die slechts media-aandacht 
beogen. "Oppervlakkige waarnemingen 
en de korte termijn winnen het vaak van 
de structuur en het debat over de lange ter
mijn." De JOVD is dit verwijt in de afge
lopen jaren ook nog wel eens ten deel 
gevallen. De JOVD zou te graag met opval
lende opinies de aandacht van de media 
willen trekken om het gebrek aan weer
klank van haar ideeën te compenseren. 
De afgelopen periode hebben de lande
lijke commissies echter contructief bijge
dragen aan het voeren van het inhoude
lijke debat. Zo werden grondige 
discussies gestart over een nieuw media- 
stelsel, een nieuw stelsel om de AOW 
betaalbaar te houden, en de verhouding 
tussen het liberalisme en normen en 
waarden. De JOVD blijkt redelijk in staat
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te zijn discussies van een inhoudelijk kant 
te benaderen en laat zich niet verleiden tot 
sensatie-nieuws.
Merkwaardig is overigens dat Kok met 
zijn kabinet juist datgene lijkt te doen wat 
hij anderen verwijt. De twee eerste weken 
van het reces produceerde het kabinet het 
ene voorstel na het andere. Met de ver
schijning van het rapport 'In juiste verhou
ding' van minister Sorgdrager, leek er 
sprake te zijn van een waar pers-offensief. 
De minister, op zoek naar een nieuw balans 
in de rechtshandhaving, is geschrokken van 
het toenemende aantal geweldsdelicten. De 
minister pleit voor het doorbreken van het 
huidige beleid, dat voorziet in het steeds 
meer en steeds langer achter tralies zetten 
van criminelen. Sorgdrager stelt uitbreiding 
van alternatieve straffen centraal. Pas wan
neer het niet anders meer kan, dienen crimi
nelen opgesloten te worden.

Ook de JOVD is van mening dat het 
opleggen van alternatieve straffen bevor
derd moet worden, omdat de kans op reci
dive (terugval in de criminaliteit) bij deze 
straffen kleiner is. De plaatsing van crimi
nelen levert echter problemen op. Met alle 
banenpoolers, Melkert-banen, sociale werk
plaatsen en Jeugdwerk-garantie-banen is 
de markt voor deze categorie arbeids
plaatsen wel verzadigd. De vraag is welk 
project voorrang moet hebben. Als wij van 
mening zijn dat alternatieve straffen 
kunnen bijdragen aan de resocialisatie van 
criminelen, moeten wij deze banen dan niet 
voor laten gaan op de gesubsidieerde banen 
die toch niet voor doorstroming naar de 
arbeidsmarkt blijken te zorgen? Ten eerste 
dienen de Melkert-banen zo spoedig mogelijk 
te worden afgeschaft, omdat er geen uitzicht is 
op een vaste baan voor de deelnemer en 
bovendien Melkert-banen tot oneerlijke con
currentie leiden. Ten tweede dienen we de 
Melkert-banen af te schaffen, om er voor te 
zorgen dat er banen vrij komen voor de alterna
tief gestrafden. Door de kleinere kans op reci
dive bij alternatieve straffen wordt de veilig
heid van onze samenleving immers vergroot.

Deze afweging dient in een kabinet, dat 
ten eerste het marktdenken zo hoog in 
vaandel meent te hebben staan en ten 
tweede anderen ervan beschuldigd zich 
slechts te richten op de korte termijn dis
cussie, misschien eens gemaakt te worden.

C isk a  S ch eide l.
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Congresimpressie
door Paul Burghout

Het weekend van 23 en 24 juni stond 
voor onze vereniging geheel in het 
teken van de Jaarlijkse Algemene Ver
gadering en heel even was Nuland het 
centrum van de wereld. Elke zichzelf 
respecterende jonge liberaal toog naar 
het Brabantse voor een tweetal dagen 
vermaak op niveau.

"Vrede en Veiligheid" was het thema 
van het congres en het is geruststellend 
te weten dat, voor zover het de congres
gangers betrof, beide weer een tijdje 
gegarandeerd zijn, -zowel voor de 
wereld als voor de JOVD. Geen grote 
schandalen of alles overheersende 
intriges deze keer, alles verliep zoals 
gepland en die rust was het, die onze 
vereniging na de laatste twee con
gressen nodig had. Voorzitter Scheidel 
bleef met haar speech in veilig vaar
water en gastspreker de heer Van den 
Doel, Tweede Kamerlid voor de VVD, 
loofde haar dan ook alvorens zelf haast 
in de nuances van zijn spreekbeurt te 
verdrinken. De op zijn toespraak vol
gende discussie mocht dan ook gerust 
tam genoemd worden. Alleen Frank 
Wissing zorgde voor verwarring in de 
gelederen der congresgangers door 
defensie-specialist Van den Doel min of 
meer te verwijten niets van buiten
landse politiek te begrijpen. Maar die 
opmerking verkozen vergadering en 
Van den Doel maar te negeren. Die 
middag was het de beurt aan de voor
bereidende werkgroepen. De congres
commissie had prikkelend en niet 
onomstreden werk geleverd, en com
missievoorzitter Edgar Hütte was dan 
ook een opvallende afwezige. Ondanks 
dat grote gemis was de sfeer van en de 
deelname aan de werkgroepen goed te 
noemen.

In de, volgens sommigen gelukkig, 
matig bezochte huishoudelijke werk
groep zorgde het HIS (Hoofdredacteur, 
Internationaal Secretaris, Secretaris 
V&S) zoals gebruikelijk voor wat beroe
ring. Het trio wist dit maal van een wat
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nerveus HB gedaan te krijgen dat zij 
voortaan een grotere vinger in de pap 
krijgen waar het het voordragen van 
kandidaten voor de respectieve functies 
betreft. Het HB deed een voorstel dat 
volgens iedere aanwezige identiek was 
aan hetgeen het HIS eiste. De verwar
ring werd daarom maar bëeindigd door 
een willekeurig voorstel van die strek
king aan te nemen. Het was immers tijd 
om de vergadering te eten, snel wat 
gebraden toekan te nuttigen en vervol
gens plaats te nemen achter de video
schermen. Niet om kennis te nemen van 
een video-boodschap van de afwezige 
Koen Petersen of een andere liberale 
icoon, maar om het Nederlands Elftal te 
zien verliezen van het kleurloze Franse 
voetbalelftal. Met name Clarence See- 
dorf deed zijn uiterste best om de wed
strijd zo snel mogelijk over te doen zijn, 
maar het moest allemaal met straf
schoppen eindigen.

Die avond stond het eerste deel van de 
Algemene Vergadering grotendeels in 
het teken van de gebruikelijke kermis 
rond de benoemingen van de kandi
daten voor het Hoofdbestuur, en de 
functies van Hoofdredacteur D rie m a s te r ,  

Internationaal Secretaris en Secreta- 
risV&S. Tot veler verbazing -de stem
ming was door de voetbaluitslag wat 
kribbig- werden alle kandidaten met de 
grootst mogelijke meerderheden be
noemd.

Die zondag, die voor velen toch wel erg 
snel aanbrak na de avond van het feest, 
was het tijd voor het tweede deel van 
de Algemene Vergadering en de ple
naire behandeling van de congres
stukken die de dag daarvoor in de 
werkgroepen waren voorbereid. De 
Vergadering verliep vreemd genoeg 
voorspoedig, zodat er deze keer meer 
tijd was voor het politiek-inhoudelijk 
gedeelte van de dag. Afgezien van de 
notitie Basisvorming, werden alle 
stukken, al dan niet in aangepaste 
vorm, aangenomen. Het siert de vereni
ging dat de notitie van de onderwijs
commissie niet werd aangenomen en
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de JOVD alzo te kennen geeft niet toe te 
willen geven aan het "monster van 
gelijkheidswaan". De oplettende lezer 
zal zich misschien afvragen of er dan 
helemaal geen schaduwzijde was aan 
dit congres. Wel, het moet gezegd 
worden dat de opkomst op dit congres 
vrij laag was. Maar goed, dat schijnt 
normaal te zijn voor een juni-congres. 
Wat Uw redacteuren wel stoorde waren 
de perikelen rond het aftreden van 
Secretaris V&S Jan de Hoop. Waar het 
afscheid van Olaf Penne en Remko 
Spaa op gepaste wijze verliep, schenen 
een aantal verbitterde ouderlingen De 
Hoop zelfs zijn aftreden niet te gunnen. 
De afgelopen tijd is de JOVD meerdere 
malen in diskrediet gebracht door 
ongure figuren binnen de vereniging. 
Dit heeft de sfeer natuurlijk niet verbe
terd. Ook daarom zou het een schande 
zijn wanneer nu ook diegen die onze 
vereniging wel naar alle eer en behoren 
hebben gediend, ook al niet met het 
respect bejegend worden dat zij ver
dienen. _

2 2  oct .
afdeling  Twente

EXCURSIE 
TWEEDE 
KAMER  
EN BVD

Claudia
053-4895273



JOVD-Circuit
Over het congres

De JOVD gaf zich over aan volksport nummer 
één. Het Nederlands elftal verloor prompt.
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De verwerpelijke liefde van 
de Teldersstichting voor het 
communitarisme
door W ibo van  Ommeren

Vorig jaar juni deed de Teldersstich
ting vee:l stof opwaaien met de publi- 
katie van haar geschrift 82 "Tussen 
vrijblijvendheid en paternalisme. 
Bespiegelingen over communita
risme, liberalisme en individualise
ring". Enerzijds verwerpt zij daarin 
de communitaristische kritiek, maar 
anderzijds beveelt zij haar partij, de 
VV D, aan een gedeelte ervan ter harte 
te nemen, met name waar het een 
moraliserende overheid betreft In 
zijn column in de voorgaande D riem 
aster geeft Gerry van der List, één van 
de auteurs, zichzelf nog eens een 
schouderklopje en zegt dat dit een 
wijs boek is.

In onderstaand artikel zal gekeken 
worden of dit klopt en in hoeverre het 
Nederlandse liberalisme inderdaad op 
bepaalde gebieden moet toegeven aan 
de kritiek van het communitarisme. 
Geconcludeerd zal worden dat dit niet 
het geval is, omdat:

De probleemschets van het communita
risme niet juist is (in Nederland); het 
toevoegen van bepaalde communitaris
tische deugden aan het liberalisme die 
stroming inconsistent maakt; Het com
munitarisme geen wezenlijke alterna
tieve politieke oplossing biedt voor de 
door haarzelf geschetste problemen.

Eerst moet echter bekeken worden wat 
het communitarisme, ook wel gemeen- 
schapsdenken genoemd, nu eigenlijk 
inhoudt. Hoewel het communitarisme 
meer een tegenbeweging (tegen het 
individualisme en liberalisme) en niet 
een op zichzelf staande politieke stro
ming is, zoals in het geschrift terecht 
wordt opgemerkt, zijn toch grofweg de
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volgende uitgangspunten te onder
scheiden:

- Het individu is niet autonoom en zelf- 
bepalend zoals het liberalisme dat ziet, 
maar heteronoom en gebonden aan 
(plaatselijke) tradities, normen, geschie
denis etc.;
- Als maatschappelijk ordeningsprin
cipe fungeert niet de vrije markteco
nomie (of zou dat niet moeten doen) 
maar gemeenschappen zoals het gezin, 
de kerk, verenigingen etc.;
- Ethisch nastrevenswaardig zijn niet 
bepaalde Lockeaanse natuurrechten als 
leven, vrijheid, eigendom en daaruit 
voortvloeiend concurrentie, eigenbe
lang , keuzevrijheid etc., maar bepaalde 
"goede" deugden als gemeenschapszin, 
verantwoordelijkheidsbesef, solidari
teit, naastenliefde, de algemene wil, 
algemeen welzijn en deelname aan de 
politiek;

De overheid moet dan ook niet alleen 
streven naar een zo goed mogelijke 
bescherming van (universele) rechten 
(prioriteit van rechtvaardigheid) maar 
moet streven naar het verwezenlijken

Individualisering gaat 
niet gepaard met 
normvervaging

van het goede, van bepaalde hierboven 
genoemde deugden (prioriteit van het 
goede).

De communitaristische kritiek op het 
liberalisme is vervolgens dat het de hui
dige individualiseringstendens aan- 
moedigt en dat de individualisering 
atomisering en versplintering van de
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maatschappij tot gevolg heeft. Dit zou 
weer normvervaging, verval van tradi
tionele verbanden zoals het gezin, stij
ging van de criminaliteit en misbruik 
van de sociale voorzieningen veroor
zaken.
Er is inderdaad sprake van individuali
sering, in zoverre dat de traditionele 
gezinsvorm steeds minder voorkomt en 
er steeds meer alleenstaanden zijn, 
hoewel dit grotendeels veroorzaakt 
wordt door het op jongere leeftijd uit 
huis gaan en het op latere leeftijd 
trouwen. Ook de secularisatie schrijdt 
nog steeds voort en de kerk fungeert 
dus steeds minder als een ordenende 
gemeenschap. Daar tegenover staat 
echter een bloeiende cultuur van vrij
willigerswerk en verenigingsleven. Ook 
het normbesef lijkt niet te zijn gedaald 
gezien de grote aandacht voor bijvoor
beeld milieu en mensenrechten (Green- 
peace, Amnesty International). De Tel
dersstichting concludeert dan ook terecht 
dat individualisering niet gepaard gaat 
met normvervaging en atomisering. Of 
het wel gepaard gaat met een toene
mende criminaliteit door de afnemende 
sociale controle, zoals zij meent, is echter 
de vraag en zeer zeker niet wetenschap
pelijk bewezen. Ten eerste is men het er 
niet over eens of en in hoeverre de cri
minaliteit is gestegen (of alleen verhard 
en geprofessionaliseerd) en tweede wat 
de oorzaak van een dergelijke stijging 
dan zou zijn (te kleine pakkans, te lage 
straffen, opengaan van de grenzen, 
bepaalde achterstandsgroepen die op 
een eerlijke manier geen kans lijken te 
hebben om geld te verdienen in Neder
land). De gedeeltelijk door het geschrift 
onderschreven probleemschets van het 
communitarisme is derhalve voor de 
Nederlandse situatie schromelijk over
dreven en eerder emotioneel dan 
wetenschappelijk bepaald.



De tweede kwestie is dan of de oplos
sing voor deze vermeende problema
tiek die door de Teldersstichting wordt 
gegeven, namelijk het propageren en 
stimuleren van een publieke moraal 
"om geïndividualiseerde mensen in het 
gareel te houden", liberaal juist is. De 
overheid moet er inderdaad zorg voor 
dragen dat de mensen zich aan de 
wetten houden. Maar zij schrijft verder 
dat het "van belang is omstandigheden 
zodanig te beïnvloeden dat geïndividu
aliseerde mensen eerder de neiging 
hebben fatsoenlijke dingen te doen dan

Het communitarisme 
is oude wijn in 
nieuwe zakken

onfatsoenlijke." Want: "Sommige levens
wijzen leiden eerder tot wetsovertre
dingen dan andere." Welke levens
wijzen dat zijn, wordt wijselijk niet 
vermeld, want dat zou al snel naar dis
criminatie rieken. Maar ook wat nu fat
soenlijk is, is natuurlijk niet objectief te 
bepalen. Wanneer men nu echter be
paalde levenswijzen wil bevorderen en 
door de overheid wil laten vastleggen 
wat fatsoenlijk is en daar toezicht op wil 
laten houden (Van der List als de 
hedendaagse censor Cato!) komt men 
onherroepelijk in botsing met liberale 
deugden (inderdaad het liberalisme is 
niet neutraal) als tolerantie voor anders
denkenden en verdraagzaamheid voor 
andere levenswijzen. Toevoeging van 
communitaristische uitgangspunten aan 
het liberalisme maakt het liberalisme 
dus inconsistent met zichzelf.
Het derde probleem van het communita
risme is echter, zelfs als we de door haar 
geschetste problematiek onderschrijven 
en zelfs als we het eens kunnen worden 
welke levenswijzen en deugden door de 
overheid gestimuleerd moeten worden, 
hoe we die benodigde publieke moraal 
gaan creëren. Het idee van de maakbaar
heid van de samenleving is toch zelfs 
door veel socialisten reeds verworpen? 
Enerzijds willen communitaristen dit 
probleem overlaten aan "de gemeen
schappen" en de overheid dus niets 
laten doen. Op politiek terrein komt dit

overeen met het (klassiek) liberalisme, 
dat een zo klein mogelijke overheid wil 
en dus zou het communitarisme poli
tiek gezien geen alternatief zijn. Ander
zijds worden andere door sommige 
communitaristen voorgestelde maatre
gelen zoals het stimuleren van het 
maatschappelijk middenveld terecht 
door de Teldersstichting argwanend 
bekeken. Door haarzelf geformuleerde 
voorstellen als het veranderen van de 
verzorgingsstaat in een waarborgstaat

met ministelsel, deregulering en meer 
werk voor on- en laaggeschoolden uit de 
onderklasse zijn weliswaar lovens
waardig, maar hebben niets te maken 
met het stimuleren van de publieke 
moraal. Dit is oude wijn in nieuwe 
zakken.
Of het geschrift van de Teldersstichting 
een wijs boek is, moet ieder voor zichzelf 
bepalen, maar het zal inmiddels duide
lijk zijn dat het niet liberaal is.
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Wat je zaait, zul je oogsten
door Ron Hogenboom

In 1983 sloeg Nieuw-Zeeland een 
andere koers in. Was het eerst qua eco
nomische orde vergelijkbaar met 
Nederland, vandaag de dag is het in 
vele opzichten een liberale samenle
ving. Doel van het terugdringen van 
de rol van de overheid was het verbe
teren van het concurrentievermogen 
van het land, opdat een houdbare en 
kwalitatief hoge welvaart voor iedereen 
wordt bereikt. Ruth Richardson, voor
malig Minister van Financiën en één 
van de belangrijkste architecten van 
het nieuwe Nieuw-Zeeland, zegt in de 
Volkskrant dat het concurrentiever
mogen van een land op de eerste 
plaats wordt bepaald door het aanwe
zige menselijke kapitaal: de kennis en 
kunde van de beroepsbevolking. Voor 
de overheid is hierbij een grote rol 
weggelegd. Immers, niet alleen het 
individu maar ook de samenleving als 
geheel heeft baat bij het goed opleiden 
van individuen. Oftewel, er doen zich 
externe effecten voor. De overheid 
dient dan ook te zorgen voor een kwa
litatief hoogstaand, uitgebreid en goed 
(financieel en sociaal) toegankelijk 
onderwi j sstelsel.

Voor Nederland geldt het zeker dat het 
concurrentievermogen dient te worden 
vergroot, om zowel de huidige situatie 
te verbeteren, alsmede om toekomstige 
ontwikkelingen op te kunnen vangen. 
Zo is volgens de ruime werkloosheids- 
definitie van de OESO 25% van de 
Nederlandse beroepsbevolking werk-

Concurrentievermogen 
van een land wordt 

bepaald door 
menselijk kapitaal

loos. En met name laag- en onge
schoolden blijken tot deze inactieve 
groep te behoren. Daarnaast is er een 
aantal ontwikkelingen die de situatie er 
niet beter op maken. Ten eerste groeit 
de beroepsbevolking hier veel sterker

dan in andere EU-landen. En deze groei 
is vooral geconcentreerd aan de onder
kant van de arbeidsmarkt. Ten tweede 
vergrijst de Nederlandse bevolking, 
wat een behoorlijke uitgavenstijging 
met zich mee zal brengen. Oftewel, de 
collectieve lastendruk zal hierdoor toe
nemen. Ten derde is er nog de interna- 
tionaliseringstendens: we ondervinden 
steeds meer concurrentie uit andere 
landen. Zeker voor ons land geldt, 
aldus de Commissie van Economische 
Deskundigen, dat we hierdoor pro
blemen kunnen gaan ondervinden, 
omdat we een erg kwetsbare productie- 
structuur hebben. Nederland brengt 
namelijk weinig high-tech-producten 
voort. Sterker nog, volgens het CPB zijn 
laag- en ongeschoolden oververtegen
woordigd in de exportsector. Daarbij 
komt nog dat Nederland onderverte
genwoordigd is in sectoren met een 
hoog groeipotentieel.

De huidige situatie en de toekomstige ont

wikkelingen pleiten dus voor het 
vergroten van ons concurrentiever
mogen, opdat onder meer een 
behoorlijk sociaal zekerheidss- 
stelsel kan worden gefinancierd, de 
inactiviteit omlaag kan worden ge
bracht, het huidige welvaartsni
veau kan worden gehandhaafd en 
het milieu de benodigde aandacht 
kan krijgen. Essentieel hierbij is dat 
Nederland zijn productiestructuur 
gaat 'upgraden'. We moeten meer 
in sectoren die een hoge toege
voegde waarde hebben, gaan 
'zitten', waarbij ook naar het groei
potentieel dient te worden 
gekeken. Het spreekt vanzelf dat je 
dan moet zorgen dat het oplei
dingsniveau van de bevolking 
wordt verhoogd. Immers, laag- en 
ongeschoolden zijn er in de wereld 
in overvloed. De meesten van hen 
zijn geconcentreerd in de zoge
naamde lage lonenlanden en 
willen werken voor een veel lager 
loon dan laag- en ongeschoolde 
Nederlanders. Natuurlijk, hier ligt 
de productiviteit van laag- en 
ongeschoolden op een hoger peil, 

maar toch zul je steeds meer concurrentie 
vanuit het buitenland gaan ondervinden. 
In het verleden heeft deze concurrentie 
reeds tot het vertrek van o.a. de textiel-, 
meubel- en schoenenindustrie alsmede de 
scheepsbouw geleid.

Als je het bovenstaande overziet, is het 
aannemelijk dat ons land aanzienlijk 
moet gaan investeren in zijn onderwijs
stelsel. Dit geldt zeker als je bedenkt dat 
het aantal laag- en ongeschoolden in 
Nederland 40% van de beroepsbevol
king vertegenwoordigt, terwijl dit per
centage bij onze oosterburen slechts 
20% bedraagt (CPB, 1995). Wat het 
hoger onderwijs betreft, is het bijzonder 
droevig om te moeten constateren dat 
het hoger onderwijsbeleid van de afge
lopen jaren weinig goeds heeft 
gebracht. Met name de financiële toe
gankelijkheid is aanzienlijk verslech
terd. Zo ontvang je, als je op kamers 
woont, nog maar f 425,-, wat net genoeg 
is om je huur te betalen. De kosten van
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levensonderhoud zul je uit eigen zak 
moeten financieren, evenals het jaarlijks 
behoorlijk stijgende collegegeld, je ver
zekeringen, je studieboeken, je lidmaat
schap van een vereniging en je 
vakantie. Als je ouders dit alles finan
cieren, valt er weinig te klagen. Echter,

Studieleningen 
zijn nog niet 
ingeburgerd

als je op jezelf bent aangewezen dan 
zul je moeten lenen en/of werken. Ga 
je werken dan moet je maandelijks 
alleen al zo'n 13 uur extra werken om 
de daling van de studiefinanciering die 
zich in de afgelopen vijfjaar heeft voor
gedaan, te compenseren (van f 560,- 
naar f 425,-). Maar met f 560,- minus de 
huur kun je de maandelijkse kosten 
van levensonderhoud niet betalen. Je 
zult hiervoor dus meer dan 13 uur per 
maand moeten gaan werken. Tevens 
moet je voor het collegegeld zo'n 20 
uur per maand werken. Zonder te 
lenen moet je minstens 40 uur per 
maand werken, wat een behoorlijke 
aanslag op je beschikbare tijd doet. Het 
vervelende is dat er nog zoiets bestaat 
als de tempobeurs, want ook deze 
vergt een groot gedeelte van je beschik
bare tijd. Om jaarlijks aan deze norm te 
voldoen moet je namelijk een hoger 
minimaal aantal uren aan je studie 
besteden. Natuurlijk moet er in de 
ongeveer vijf jaar behoorlijk gewerkt 
worden, om je uiteindelijk academicus 
te mogen noemen. Maar de tempo
beurs botst juist met het aloude idee 
dat de academische vorming meer is 
dan alleen het bestuderen van studie
boeken en collegedictaten. Vanzelfspre
kend is dit een essentieel onderdeel van 
'die wissenschaftliche Bildung'. Echter, 
zij omvat meer. Want een werkgever, 
en ook de samenleving als geheel, zit 
niet te wachten op 'oogklep'-academici: 
studenten die niets anders hebben 
gedaan dan vier jaar boven de boeken 
hangen. Voor elke baan geldt wel dat je 
ook vaardigheden moet bezitten, die je 
niet van je professoren en doctoren

gedoceerd krijgt. Eveneens spreekt het 
hebben van een hogere mate van ont
wikkeling werkgevers bijzonder aan. 
Volgens de Maslov-piramide geeft het 
individuen zelf trouwens ook meer 
bevrediging als zij zichzelf verder 
hebben kunnen ontplooien. Er dient 
dan ook tijd te zijn om een jaar je studie 
op een lager pitje te zetten, om bijvoor
beeld plaats te nemen in een bestuur of 
een congres te organiseren.

De tempobeurs, de gestegen college
gelden, de gedaalde beurs en de, in ver
gelijking met zes jaar geleden, met één
derde teruggebrachte duur van de 
studiefinanciering maken het voor veel 
studenten een stuk moeilijker om zich 
behoorlijk te ontwikkelen en bepaalde 
vaardigheden op te doen. Een ander 
gevolg is dat velen een gemakkelijkere 
studie zullen kiezen, wat dit jaar duide

lijk is waar te nemen. Zo kiezen dit jaar, 
relatief gezien, veel meer VWO-ers voor 
het gemakkelijkere HBO. Anderen gaan 
überhaupt niet meer studeren. Natuur
lijk, je kunt gaan lenen. Maar velen 
deinzen er voor terug om een substan
tiële studieschuld op te bouwen. Lenen 
voor een studie is nou eenmaal nog niet 
echt ingeburgerd in Nederland.

Het is zeer waarschijnlijk dat met het 
voortzetten van het huidige stelsel 
zowel de kwaliteit als de kwantiteit van 
het aantal hoger opgeleiden zal 
afnemen. En dat, nu ons land juist zijn 
productiestructuur, en dus het oplei
dingsniveau van de beroepsbevolking, 
op een hoger niveau moet zien te 
brengen. Het is jammer dat ook dit 
kabinet niet bereid is om meer in de toe
komst te investeren. Want wat je (niet) 
zaait, zul je ook (niet) oogsten. ViE

Andreas Kinneging Frits Boikestein 
Paul Cliteur Gerrit Manenschijn 
Dorien Pessers E. Heerma en anderen in:

HET DEBAT 
OVER DE MORAAL

Onder de titel 'Het spirituele kapitaal' hield de liberale politiek filosoof Andreas 

Kinneging in Trouw (Letter & Geest, maart 1996) een pleidooi voor deugden als 

moed, gematigdheid, rechtvaardigheid en piëteit. En onder de titel 'Voor de moraal 

is christendom overbodig' riep een andere liberale filosoof, Paul Cliteur liberalen en 

sociaal-democraten op naar de morele wortels van hun eigen gedachtegoed te zoe

ken in plaats van te flirten met het christendom.

Tezelfdertijd beleed de sociaal-democraat René Cuperus zijn heimwee naar het 

CDA.

Er breekt een debat los over de moraal tussen juristen, politicologen, godsdienstso

ciologen, politici, historici e.a.

In 'Het debat over de moraal' staan de betogen van Kinneging en Cliteur, een 

samenvatting van de gedachtes van René Cuperus, en een tiental reacties, waaron

der de politieke visies van de fractieleiders van de WD, het CDA en de PVDA.

Dit boek voert je langs de wortels van het gedachtegoed van verscheidene politie

ke stromingen. Voorts vergroot het je inzicht in de moraal en helpt het je eigen 

standpunt in het debat te expliciteren.

MOGELIJKHEID TOT BESTELLEN

'Het debat over de moraal' kost f 19,50. Je kunt het boek bestellen door dit bedrag 

(of een veelvoud daarvan) over te maken op postbankrekening 9 11 33 t.n.v. Trouw 

Amsterdam onder vermelding van 'moraal'. Bij betaling via girotel a.u.b. je adres

gegevens vermelden. Levertijd circa 3 weken. Het boek is ook verkrijgbaar aan de 

Trouw-balie, Wibautstraat 131 te Amsterdam.

Trouw
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"Ik ben nooit een streber 
geweest"
in terview  m e t Jan de Hoop

door M ichiel Visser en P aul Burghout

"Hallo daar zijn we weer", die slogan 
van JOVD-Circuit gaat weer op. Voor 
de laatste maal aandacht voor Jan de 
Hoop. Wie met Jan de Hoop op stap 
gaat eindigt altijd in exquise hotels. Zo 
is het samenwerkingsverband tussen 
Hoofdredacteur, Internationaal Secre
taris en Secretaris V&S (het zoge
naamde HIS) opgericht in Des Indes

en werd dit interview afgewerkt in het 
hoofdstedelijke L 'E u ro p e  . Jan de Hoop 
(26) begon zijn lange JOVD-loopbaan in 
de Achterhoek en werkte zich in de des
tijds oppermachtige afdeling Twente 
omhoog tot districtsvoorzitter van 
Overijssel. In juni 1995 volgde de bestij
ging van de troon van de secretaris Vor
ming en Scholing. De Hoop vindt van 
zichzelf dat hij "beslist geen CV-jager" 
is. Zijn langzame carrière valt te ver
klaren doordat hij een "gesloten per
soonlijkheid" is, van wie niet snel dui
delijk wordt wat hij precies wil. "Dan 
wordt je minder snel voor een bestuur 
gevraagd", aldus De Hoop. Hij legt zich 
nu toe op het bestuderen van de poli
tieke wetenschappen in zijn geliefde 
Amsterdam en drijft een eigen zaak in 
consultancy. D r ie m a s te r  mocht hem bij 
hoge uitzondering tutoyeren.

Waf v in d t je  achtera f van  die beslis
sing?
"Pas op de dag van mijn aftreden heeft 
de functie van secretaris V&S buiten het 
Hoofdbestuur de juiste invulling 
gekregen. Tot die tijd was ik er dus mee 
ontevreden. De fout die het HB destijds 
heeft gemaakt is dat ze alle faciliteiten 
en privileges die de functionarissen 
hadden hebben geschrapt. We hadden 
geen onkostenvergoedingen en geen 
sleutel van het Algemeen Secretariaat 
en waren onze stem in het HB-collectief 
kwijt. Dat bemoeilijkte het functioneren

10

aanzienlijk. Je had het al moeilijker 
buiten het HB natuurlijk en daar kwam 
dit nog eens bovenop. Ik moest werken 
zonder armen en benen. Pas op de dag 
van mijn aftreden is dat definitief gecor
rigeerd. Eerst kregen we sleutels en een 
onkostenvergoeding en ten slotte een 
zeg in de keuze voor onze opvolger. 
Dan kun je pas fatsoenlijk werken."

M aar de functionarissen  m oeten het HB  
n ie t weer in?
"Nu niet meer. Ik heb altijd achter de 
uitspraken gestaan die de Club van 
Tien hierover heeft gedaan. V&S en de 
Internationaal Secretaris kunnen best 
buiten het HB functioneren. Op voor
waarde dat ze de juiste middelen 
krijgen."

Waf v in d t je  ervan d a t je  alles hebt 
gekregen w a t je  w ilde op d it gebied? 
"Dat is, denk ik, de belangrijkste pres
tatie die ik tijdens mijn V&S-schap heb 
neergezet. De HlS-functionarissen 
hebben een moeilijke positie: ze hebben 
te maken met en het HB en de vereni
ging en hun eigen secretariaat. Dat is 
ingewikkeld en moeilijk genoeg, zeker 
als je je bedenkt dat je ook nog eens het 
land in moet. Essentieel is dan dat er

De vereniging is te 
mat en heeft geen 

gezicht meer

verder geen barrières zijn. Die zijn nu 
weggenomen en dat is heel belangrijk 
geweest voor toekomstige V&S- 
mensen. Het HIS heeft het heel goed 
gedaan om dit terrein te heroveren. We 
hebben een goed moment gekozen: 
toen er een realtief nieuw, en dus op 
bepaalde terreinen onervaren, Hoofd
bestuur zat. Daar hebben maximaal
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gebruik van gemaakt. Sindsdien is dat 
ook mijn motto geworden. 'L ife is  to  

k n o zv  h o w  to  p la y  th e  g a m e .' Op het 
laatste congres was dat het duidelijkst. 
Er zat een zwak Hoofdbestuur en wij 
hadden goede argumenten om zelf 
onze opvolger voor te kunnen dragen. 
De vereniging zag dat snel in. Dat het 
toch nog zo lang duurde komt door het 
gepruts van het HB. Er zou gesteld 
kunnen worden dat het HIS het afge
lopen jaar aan de macht is geweest, 
zeker van maart tot juni. Dat was mis
schien niet goed voor de vereniging, 
maar wel voor het HIS. Ik denk dat wij 
onze zaakje nu goed hebben geregeld."

W aar lig t nu de m ach t in de vereniging? 
"Tja, bij het HB denk ik. De vereniging 
heeft geen gezicht meer. Ze weet zich 
absoluut niet te redden tegen het HB. 
Daar is de vereniging veel te mat voor. 
Er zijn weinig goede afdelingsvoorzit
ters. Vroeger hadden ze in ieder geval 
meer kermis van zaken en meer cha
risma. Mensen als Remko Spaa, Gijsbert 
van de Nieuwegiessen, Van der Schaaff 
voor een deel, enkele voorzitters van 
Eindhoven. De grote afdelingen waren 
altijd goed vertegenwoordigd. De afde
lingsvoorzitters van tegenwoordig 
kunnen niets. Ze hebben geen flauw 
idee wat ze achter die interruptie-micro- 
foon moeten doen. Lastige rebellen als 
Gerssen en Marten van de Kraats zijn er 
ook niet echt veel meer, en dan heeft het 
HB uiteindelijk de controle. Overigens 
komt dat waarschijnlijk minder door de 
A6-voorzitters zelf, dan door de vereni
ging."

Hoe bedoelt je  dat?
"Als je de JOVD vergelijkt met de JOVD 
van toen ik net lid was valt een ding 
meteen op. Er is nu een ernstig gebrek 
aan eenheid. De neuzen staan niet de
zelfde kant op, weinig mensen hebben 
hart voor de vereniging. Vroeger



hadden men in de eerste plaats de 
ambitie om de vereniging te verbeteren, 
daarna pas zelf een functie te bekleden. 
Mensen probeerden ook helemaal niet 
een bepaalde functie binnen te slepen. 
Kijk maar naar Rolf Moester. Iedereen is 
nu verbaasd dat hij organisatie doet, en 
niet politiek. Maar hij is er gewoon op 
een goede manier gekomen. Nu is 
iedereen voor zichzelf bezig en probeert 
het CV zo snel mogelijk te vullen. Jan 
Lid is tegenwoordig al aan het vechten 
om een functie en haakt teleurgesteld af 
als er na een half jaar geen functie in het 
HB voor hem is weggelegd. Mensen 
vallen nu omhoog. Het is ook mogelijk 
om in een half jaar in het HB te zitten. 
Maar dat werkt natuurlijk niet. Zo 
iemand kan sommige dingen misschien 
heel goed, maar beheerst andere dingen 
weer niet. Dat viel heel goed te zien op 
het vorige congres. De discussie ging 
langs driekwart van de leden heen 
omdat ze absoluut niet begrepen waar 
het allemaal over ging. Vroeger was er 
meer betrokkenheid - ook bij het HB. 
het Hoofdbestuur was vroeger mis
schien wat afstandelijker, maar tegelij
kertijd wel meer betrokken bij de ver
eniging. Tegenwoordig ontbreekt dat. 
Het HB is heel naïef en aardig tegen
woordig en distantieert van van alles 
door te stellen dat het objectief is en niet 
aan roddels en dergelijk meedoet. Maar 
dan verlies je dus alle contact met de 
vereniging. Het Hoofdbestuur heeft een

totaal gebrek aan contact met de vereni
ging. Er is geen afdelingsvoorzitter die 
close is met het HB. Er zijn wat vage 
dineetjes en dat is het dan."

Wanneer zijn die ontwikkelingen eigen
lijk ingezet?
"De misère is denk ik toch begonnen 
onder Toor. Arjan was in een bepaald 
opzicht wel briljant. Hij wist heel goed 
hoe hij het spel moest spelen om zich
zelf te bevoordelen. Maar voor de ver
eniging zal er altijd wel een vraagteken 
blijven bestaan. Hij heeft de vereniging 
niet bij elkaar gehouden. Er zijn onder 
zijn voorzitterschap niet voor niets 
zoveel mensen gesneuveld. Door op 
deze manier de sfeer in de vereniging te 
verpesten heeft Toor de JOVD grote 
schade berokkend."

Hoe w as je  relatie m et Toor?
"Die ontbrak. Toor is net zoals ik een 
hele gesloten persoonlijkheid. We spra
ken natuurlijk wel met elkaar, maar ik 
wist dat hij een spelletje speelde en hij 
wist dat ik soms een spelletje speelde. 
Hoewel we weinig van elkaar wisten 
begrepen we uitstekend hoe de ander in 
elkaar zat. Ik hem trouwens vaak ge
noeg gezegd dat ik niet in de postitie 
was om iets aan de macht van Toor te 
doen. Hij heeft ook mij goed bespeeld. 
Door mijn ad interim-benoeming was ik 
het eerste half jaar van mijn functioneren 
lamgelegd. Je kunt moeilijk rebelleren 
tegen iemand van wiens handtekening je 
voor ieder voorstel afhankelijk bent."

H eeft Toor dan niets goed gedaan?
"In een bepaald opzicht is Toor goed 
geweest voor de club: hij heeft voor een 
aanzienlijke ledenaanwas gezorgd. 
Daardoor heeft hij toch een basis voor 
de toekomst gelegd. Maar dat is het dan 
wel zo'n beetje."

Is C iska een verbetering?
"Met Ciska heeft het Hoofdbestuur 
natuurlijk iemand met ervaring binnen
gehaald. Op zichzelf zou dat kunnen 
betekenen dat ze een goede voorzitter 
zou kunnen zijn. Maar als ik kijk naar 
de praktische uitwerking moet ik 
zeggen dat het me tegenvalt. Ik vind het 
achteraf dan ook jammer dat Delphine 
geen voorzitter is geworden."
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W a t is eigenlijk de achtergrond van  de 
“tegenkandidatuur" van  D elphine  
Pronk?
"Toen Ciska gekandideerd werd heb ik 
daar lang over nagedacht. Ik had de 
stellige indruk dat het HB haar te mak
kelijk naar voren had geschoven. Ik geef 
meteen toe dat het een moeilijke keuze 
was, want er liep eigenlijk niemand met 
de nodige kwaliteiten rond. Toch 
meende ik een betere kandidaat te 
hebben dan Ciska. Volgens mij was 
Ciska niet bij uitstek geschikt om de 
door mij eerder geschetste verande
ringen door te voeren. Delphine leek 
mij beter en ik heb haar vervolgens dan 
ook benaderd. Ook in de vereniging 
heb ik mensen gepolst over de wense
lijkheid van een kandidatuur-Pronk. 
Die bleek er te bestaan: veel mensen 
waren het met mij eens. In de tussentijd 
heeft Delphine nooit gezegd inderdaad 
daadwerkelijk kandidaat te zullen 
worden. Uiteindelijk denk ik dat er 
binnen de JOVD meer mensen voor 
Delphine waren dan tegen. Tevens ging 
ik ervan uit dat Delphine zich beter zou 
presenteren dan Ciska. De kansen voor 
Delphine waren dus erg gunstig. Toch 
hebben we, na lang intern beraad, 
besloten er niet meer door te gaan. Zelf 
ben ik ervan overtuigd geraakt dat ze 
het na haar verkiezing niet zou redden. 
Dat lag voornamelijk aan het gebrek 
aan steun van de andere leden van het 
Hoofdbestuur. Ik vreesde dat ze een 
dolk in de rug zou krijgen en snel zou 
sneuvelen. Het namelijk makkelijker 
iemand naar de top te brengen, dan die 
persoon daar te houden - zeker als je op 
een afstand zit. Zelf had Delphine ove
rigens persoonlijke redenen om er niet 
voor te gaan, maar daar kan ik niets 
over zeggen."

W at vo n d  je, ten slo tte , van  je  aftreden. 
W as je  beledigd?
"Allerminst. Het komt wel vaker voor 
dat iemand niet de waardering krijgt 
die die persoon verdient. Denk maar 
aan mensen als Arthur Koeken, Dennis 
Straat, Carolien Wellink, Herman 
Rijksen. Sommige bestuurders krijgen 
de waardering niet tijdens hun bestuur- 
derstijd, ik kreeg haar niet op mijn 
laatste congres. Zo gaat dat."
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Verslag Themadag Land- 
bouwcommissie op 1 juni 1996
door A n n e-W il Sm eerdijk en Herm ine 
Erenstein

Op 1 juni jongstleden is er door de 
landbouwcommissie een themadag 
georganiseerd, met als onderwerp: de 
toekomst van de Nederlandse land
bouw. De themadag diende vooral 
voor het bepalen van de standpunten 
met betrekking tot de landbouw 
binnen de commissie zelf. Het is de 
bedoeling de resultaten van de thema
dag te verwerken in nota's die over 
dezelfde onderwerpen zullen handelen.

Aan een panel, bestaande uit de heer 
Mulder, lid van het Europees Parlement 
voor de W D, Moniek Veraardt namens 
het Nederlands Agrarisch Jongeren 
Kontakt en Dennis Hurkmans, lid van 
de Landbouwcommissie van de JOVD, 
werden discussiepunten voorgelegd. De 
discussiepunten waren gebasseerd op 
aspecten van de landbouw, die de com
missie van belang vond voor de toe
komst van de Nederlandse landbouw. 
Enkele aspecten zijn schaalvergroting, 
milieu, sterke punten van en kansen 
voor de Nederlandse landbouw en libe
ralisatie van het landbouwbeleid.
De discussiepunten bleken zeer vrucht
baar: vooral het NAJK en de JOVD 
bleken op sommige punten lijnrecht 
tegenover elkaar te staan. Hier volgt 
een kort verslag van de discussie.

Volgens Mulder zal het proces van 
schaalvergroting doorgaan. Uit kleine 
en middelgrote bedrijven worden grote 
bedrijven gevormd. De landbouw kan 
echter niet gezien worden als een 'nor
maal' bedrijf, waarvoor dezelfde econo
mische kenmerken gelden als voor 
bedrijven in de industrie. De stabiele 
vraag en het inelastische aanbod wijzen 
hier op. De bedrijfsstructuur wijkt 
daarom ook af. Het gezinsbedrijf zal 
ook bij verdere schaalvergroting en 
internationalisering de dominante be
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drijfsstructuur blijven. Het ligt in de lijn 
der verwachtingen dat door deregule
ring en liberalisatie de afhankelijkheid 
van de markt zal toenemen. De panel
leden zijn van mening dat er produkten 
geproduceerd moeten worden waar een 
markt voor is. Specialisatie kan hiervan 
een gevolg zijn.

Vooral de intensieve en milieubelas
tende vormen van landbouwkrijgen het 
volgens Mulder steeds zwaarder te ver
duren met de milieuregelgeving en 
zouden om deze reden op den duur 
zelfs uit Nederland kunnen verdwijnen. 
De milieulobby is duidelijk de land- 
bouwlobby voorbij gestreefd. Het NAJK 
ervaart het als positief dat landbouw- en 
milieu-organisaties steeds vaker samen
werken om zo win-win situaties te 
creëeren. De landbouw wordt gezien als 
de bewaarder van milieu en landschap. 
Het NAJK hoopt dat de landbouw zich 
in de toekomst meer met deze taak 
bezig kan houden en hier ook een stukje 
inkomen uit kan vergaren. Op deze 
manier inkomen verwerven stuit binnen 
de JOVD op grote bezwaren. De Neder

landse landbouw moet er voor waken 
dat zij haar voorsprong behoudt op het 
gebied van kennis- en informatievoor
ziening en wat betreft de vorming van 
agribusinesscomplexen. De Neder
landse landbouw zal zich moeten her
oriënteren en de aandacht moeten 
richten op kwaliteitsverbetering (en 
kwaliteitskeurmerken) of bijvoorbeeld 
agrificatie.Een verschil van mening 
tussen het NAJK en de JOVD is de libe
ralisatie van het landbouwbeleid. Voor 
de JOVD is het een reële optie terwijl 
het NAJK liberalisatie als een grote 
bedreiging ziet voor de Nederlandse 
landbouw. Mulder is van mening dat 
volledige liberalisatie gezien de econo
mische structuur van de landbouw niet 
mogelijk is.

Op de komende congressen (november, 
maart) komt de Landbouwcommissie 
met nota's waarin zij haar visie geeft op 
bovenstaande onderwerpen. De me
ning van de JOVD over de toekomst 
van de landbouw en het landbouwbe
leid kan dan worden vastgesteld.
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De markt versus het 
Olympisch ideaal.
door W outer ter Heide

De Olympische Spelen van 1928 in 
Amsterdam betekenden niet alleen 
een doorbraak voor vrouwen, als 
gelijken mochten meestrijden, maar 
hebben tevens het begin van de com
mercialisering van de Spelen ingeluid, 
met als eerste sponsor Coca-Cola, 
doordat de Nederlandse regering niet 
genoeg geld ter beschikking stelde om 
het evenement te organiseren. De com
mercie die door de jaren heen lang
zaam maar zeker een steeds grotere 
greep op de Spelen heeft gekregen en 
ze momenteel in een houdgreep heeft, 
getuige Atlanta. Niet voor niets 
worden deze Spelen daardoor de 
'Coca-Cola' of de 'Spelen van de spon
sors' genoemd. Een niet geringe pres
tatie van het bedrijfsleven die in sport- 
termen gesproken kan worden 
bestempeld als de triomf van het libe
rale marktdenken.

Het denken dat zonder meer debet is 
aan de professionalisering van de 
sport, waardoor in de afgelopen tien
tallen jaren haar niveau en daarmee 
haar amusementswaarde (essentieel 
voor de verkoop) tot ongekende hoogte 
is gestegen. Daarentegen heeft het geen 
enkele bijdrage geleverd aan de realise
ring van het Olympische verbroede- 
rings- of vredesideaal. Sterker, juist 
door het marktdenken is dat verheven 
ideaal verder uit het zicht geraakt. Niet 
verwonderlijk evenwel, omdat de 
markt op zichzelf neutraal is en 
zodoende los staat van idealisme, van 
moraliteit, van normen en waarden of 
de 'fair-play-gedachte' die in de Olym
pische eed ("ridderlijk te zullen 
strijden, tot eer van hun vaderland en 
tot roem van de sport") ligt besloten. 
Daardoor kan de markt ook geen ideo
logie genoemd worden. Ideologisch 
gesproken gaat het bij de markt dan 
ook om niets. Politiek gezien, ofwel 
met het oog op het behartigen van het

algemeen belang, is dat echter haar 
zwakke punt of achilleshiel. Ware poli
tiek draait immers altijd om iets, in ieder 
geval om iets inhoudelijks. Wij worden 
toch niet voor niets periodiek onder 
morele druk gezet om gebruik te maken 
van ons stemrecht ter realisering van 
idealen die meer inhouden dan het 
spekken van de portemonnee. Idealen 
die simpel gesproken gericht zijn op een 
betere wereld, een rechtvaardiger 
wereld. De politieke strijd wordt in 
eerste instantie immers niet ten eigen 
bate gevoerd, is niet zelfzuchtig.

Voor het voeren van die ideële strijd nu 
is de markt 'als middel' volledig onge
schikt, omdat zij door haar neutraliteit 
geen enkele boodschap heeft aan recht
vaardigheid, solidariteit, vriendschap of 
naastenliefde. Het ideaal van de men
senrechten en de daaraan gekoppelde 
gedachte van een ideale rechtvaardige 
wereld is de markt dan ook vreemd. 
Vandaar dat ik mij in het liberale markt
denken in het geheel niet kan vinden, in 
tegenstelling tot diegenen die er heilig in 
geloven en er daardoor geen enkele 
moeite mee hebben zich als robot te 
gedragen in het ongrijpbare en daardoor 
mystiek aandoende marktmechanisme, 
dat in morele/ideële zin inhoudsloos 
(vandaar het ongrijpbare) is.

Onverteerbaar daarbij is voor mij dat het 
met name deze gelovigen in 
morele/ideële inhoudsloosheid zijn die 
het huidige beleid en daarmee de toe
komst van onze kinderen en kindskin
deren bepalen. Een wereld die is ver
worden tot één waar de macht van de 
sterkste geldt. Met andere woorden, een 
mondiale samenleving grote markt, 
waarin het dictatoriale recht van waarin 
geen plaats is voor sentiment en ide
alisme en daardoor geen behoefte heeft 
aan flexibiliteit, laat staan aan creativiteit. 
Kortom een toekomst waarin geen 
moreel hoogstaande maar uitsluitend 
de ijzeren marktwetten opgeld doen,
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waardoor slechts het moment, het 
actuele, het materiële, het zichtbare, het 
spectaculaire, het getal en de winst telt. 
Dat hiervan de zwakken, de weerlozen, 
de onaanzienlijken, de kwetsbaren, de 
minderheden de dupe zullen worden, 
waarmee de democratie tegelijkertijd 
ten grave wordt gedragen en het fas
cisme wederom vrij spel krijgt, moge 
duidelijk zijn.

Gelukkig is het nog niet zo ver, maar 
het wordt wel tijd dat het tij wordt 
gekeerd en wij eindelijk gaan kiezen 
voor het algemeen belang, waar toch 
de democratie voor staat en haar aan
hangers toe verplicht. Het algemeen 
belang waaraan vorm gegeven moet 
kunnen worden via een Brede Maat
schappelijke Discussie over de vervan
ging van het (in morele/ideële zin) 
inhoudsloze liberale marktdenken als 
richtsnoer van het beleid, door een 
normatief denken dat strookt met het 
breed gedragen democratisch ideaal. 
Begrijpelijkerwijs zal dit idee bij onze 
politieke kopstukken niet met applaus 
worden ontvangen, ofwel is te ver
wachten dat een maatschappelijk 
debat over het liberale zeepbeldenken 
de gemoederen wereldwijd (met name 
in de G7-landen) hevig zal beroeren en 
de emoties fel zal doen oplaaien. Te 
voorziene opwinding die echter geen 
reden mag zijn om af te zien van die 
publieke discussie, omdat zij absoluut 
noodzakelijk is. Uiteraard niet alleen 
om een herhaling van de 'Chaos 
Spelen' in Atlanta te voorkomen, maar 
bovenal om de chaos in de wereld en 
het daaruit voortvloeiende schrij
nende onrecht te boven te komen en 
zo weer voeding te geven aan het 
idealisme en hoop op de toekomst te 
creëren. Met name voor die paar mil
jard wereldburgers die momenteel 
buiten hun schuld, dus totaal onver
diend, dagelijks het kind van de reke
ning zijn.
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Politieke structuur moet anders
door M ichiel Visser

Het roer moet om. Het accent moet op 
politiek komen te liggen. En met de hui
dige structuur gaat dat niet. Dat vindt 
althans Frank Wissing, oprichter en 
voormalig voorzitter van de landelijke 
politieke landbouwcommissie en lid 
van het Politiek Secretariaat.

Over politiek in de JOVD is de afgelopen 
tijd heel veel gezegd. Belangrijkste punt 
van kritiek vanuit de vereniging was dat 
er niet genoeg aan politiek werd gedaan 
(alsof gekonkel niet bij politiek hoort, 
maar goed). Verder waren er wat organi
satorische problemen. Na de Reorgani
satie was er geen bestuurder meer in het 
HB die zich specifiek met politiek bezig
hield. Het Politiek Secretariaat (PS) en de 
landelijke commissies moesten zich op dit 
terrein autonoom van het HB doen 
gelden. Peter Hietink, voormalig Interna
tionaal Secretaris, werd als voorzitter uit 
het PS weggewerkt om plaats te maken 
voor Ciska Scheidel, die snel weer doors- 
schoof naar het HB om plaats te maken 
voor Rolf Moester die, zoals bekend, het
zelfde lot onderging. Daarna benoemde 
het HB, in weerwil van de wens van het 
PS, dat Melvin Schut als voorzitter wilde, 
Christon Kolk tot voorzitter. Al deze per
soonlijke perikelen zorgden ervoor dat 
het PS niet goed draaide. Ook de lande
lijke commissies, ondertussen, wisten niet 
echt meer wat te doen en produceerden 
weinig tot niets aan interessante politieke 
stukken. Het HB heeft toen ingegrepen 
door in november 1995 Chris Jetten te 
benoemen tot algemeen bestuurslid poli
tiek. Daarmee leek de kous af.

Frank Wissing is het daar niet mee eens. 
Hij meent dat de landelijke politieke com
missies "de spil van de JOVD" zijn of 
althans zouden moeten zijn en dat er niet 
wordt uitgehaald wat erin zit. Wissing: 
"De JOVD is een politieke vereniging en 
de nadruk moet dus op politiek liggen, 
niet op allerlei organisatorische zaken. Ik 
constateer nu dat veel goede mensen voor 
het hoofdbestuur kiezen. De landelijke 
commissies hebben daar onder te lijden."
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Wissing haalt als voorbeelden onder meer 
de eerdergenoemde Jetten, Moester en 
Scheidel aan: allemaal politiek-inhoude- 
lijke mensen die veel voor de landelijke 
commissies hadden kunnen betekenen 
maar voor een andere post hebben 
gekozen. "Ik denk dat zoiets niet goed is 
voor de JOVD, omdat het de landelijke 
commissies schaadt. Dat betekent weer 
dat je politieke out-put minder interessant 
en minder prikkelend is. En om de poli
tieke standpunten gaat het natuurlijk in 
de JOVD."
Wat zijn precies de problemen? Wissing 
beschrijft de commissies als onprofessio
neel, te veel op ad hoc-basis opererend en 
vooral met te weinig aanzien. "Het is 
natuurlijk begrijpelijk dat iemand die heel 
veel tijd in de JOVD steekt, daar ook iets 
voor terug wil krijgen. In veel gevallen 
zijn mensen op zoek naar waardering, 
aanzien en respect. De functie van voor
zitter van een landelijke commissie heeft 
dat op dit moment allemaal niet. Veel 
mensen weten helemaal niet wie de voor
zitters van de landelijke commissies zijn. 
Als belangrijk worden ze al helemaal niet 
beschouwd."
De oplossing ligt voor Wissing logischer
wijs in het oppoetsen van de status van 
voorzitter van de landelijke commissies.

"Het middel daartoe is verkiezing door 
de Algemene Vergadering in plaats van 
benoeming door het hoofdbestuur." Vol
gens Wissing winnen de voorzitters dan 
niet alleen aan status, maar kunnen kan
didaten zich ook profileren voor een post 
en het gevecht aangaan met het congres. 
"Dan zullen politieke dieren minder snel 
de overstap maken naar het HB. Politieke 
dieren blijven aldus behouden voor de 
commissies. Dat kan het politieke deel 
van de JOVD een enorme b o o st geven."

Aan de samenstelling van het hoofdbe
stuur hoeft volgens hem niet gemorreld 
te worden. Er kunnen gewoon zeven 
hoofdbestuurders blijven, waarvan er 
zich een met politiek bezig houdt en een 
met voorlichting. Wel vindt Wissing dat 
een landelijke commissie zelf een politiek 
standpunt, door middel van een persbe
richt, naar buiten zou mogen brengen. 
"Ik vind het helemaal niet erg wanneer 
een landelijke commissie en het HB het 
ergens over oneens zijn. In de VVD 
komt dat ook voor. De Tweede Kamer
fractie denkt bijvoorbeeld heel anders 
over Europa dan Gijs de Vries. Daar is 
niets mis mee, sterker nog het zou uit
stekend zijn voor de interne verhou
dingen. Debat, dat hebben we nodig."

Frank Wissink met pochet
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De volgende afdelingen zijn ter vergadering vertegen
woordigd:
Groningen, Noord-Groningen, De Compagnie, Leeuw- 
arden-Dokkum, Assen, Zwolle, Twente, Rijk van Nij
megen, Utrecht, Eemland, Heuvelrug, Amsterdam, Ken- 
nemerland, De Noordkop, Den Haag, Leiden, Rijnmond, 
Maas & IJssel, Zeeland, 's-Hertogenbosch, Hart van Bra
bant, Baronie van Breda, Eindhoven, West-Brabant, Ant
werpen.

Ol.Opening

02.Ingekomen stukken & mededelingen
Voorlopige en definitieve agenda voor deze vergadering; 
Notulen van de BAV van 23 en 24 maart 1996 en de voort
zetting op 28 april 1996;
1-Wijzigingsvoorstel op de notulen door dhr. M. Visser; 
1-Bereidverklaringen kandidaat Hoofdbestuursleden; 
1-Levensbeschrijvingen van de kandidaat Hoofdbe
stuursleden;
l-Bereidverklaringen kandidaat Hoofdredacteur Driem
aster, kandidaat Secretaris V & S en kandidaat Internatio
naal Secretaris;
1-Conceptnotities Vrede «Sc Veiligheid, AOW, Mediabe
leid en Basisvorming;
1-Diverse amendementen op de congresnotities;
1-Diverse politieke moties;
1-Diverse huishoudelijke moties;
1-Jaarverslag Hoofdbestuur;
1-Beleidsplan V «Sc S, IS en Driemaster;
1-Jaarrekening 1995;
1-Kascommissieverslag over boekjaar 1995;
1-Diverse aan - en afmeldingen voor het congres.

03. Vaststelling notulen 23 en 24 maart 1996 en 28 april 
1996
De Algemene Vergadering besluit de notulen met de vol
gende wijzigingen vast te stellen:
1- .schrappen:punt 4a
2- .toevoegen:punt 12. W.V.T.T.K. - punt 13. Rondvraag.

04. Vaststelling Jaarverslag 1995
a. De Algemene Vergadering stelt het jaarv erslag van het Hoofd
bestuur ongewijzigd vast.
b. De Algemene Veigadering stelt het jaarverslag van de Internationaal 
Secretaris mgewijzigd vast
c. De Algemene Vergadering stelt het jaarverslag van de 
Secretaris V & S met de volgende wijziging vast:
l.Vijfde alinea: 'verantwoording' wordt 'toezicht'.
d. De Algemene Vergadering stelt het jaarverslag van 
de Hoofdredacteur Drie-master met de volgende wijzi
gingen vast.
1. Bij het stuk over de verschijningsfrequentie wordt 
'wegens geldgebrek' geschrapt.
2. 'Yolanda' wordt 'Jolanda'
3. Totaal budget fl. 39.486,- wordt fl. 43.198,-.
4. Vierde alinea: schrappen 'Onder [...] leveren.'
Vervangen door: 'De opmaak van Driemaster werd in 
eigen beheer gedaan.'

05. Verslag van de kascommissie over boekjaar 1995 
De Algemene Vergadering neemt het verslag van de 
kascommissie, over het boekjaar 1995, ter kennisgeving 
aan.
Het Hoofdbestuur zegt toe, dat er maatregelen genomen 
zullen worden om het verlies op promotiematerialen in 
1996 zo gering mogelijk te maken.

06. Vaststelling jaarverslag Landelijk Penningmeester 
over boekjaar 1995
De Algemene Vergadering stelt het jaarverslag van de 
Landelijk Penningmeester met de volgende wijzi
gingen vast.
1. Project drugsbeleid Groningen wordt Leeuwarden.
2. Vervangen laatste zin punt Driemaster: Vanaf het 
laatste nummer in 1995 wordt de Driemaster bij een 
goedkopere drukker gemaakt.

07. Discussie met:
a.Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur doet de volgende toezeggingen:
1. In de volgende adressenvraagbaak wordt getracht de 
E-Mail nummers en de faxnummers te vermelden.
2. De vermelding van de Algemeen Secretaris zal volgende 
keer weer juist gebeuren.
3. In de volgende adressenvraagbaak zullen niet alleen

alle cursusleiders vermeld worden, maar ook welke cur
sussen zij geven.
4. De Landelijk Penningemeester zal bekijken of het 
mogelijk is, om bij een bepaald aantal betalende leden 
eerder de contributie-afdrachten over te maken.
5. Ze zal een handleiding van de scanner regelen.
b. Internationaal Secretaris
c. Secretaris V & S
d. Hoofdredacteur Driemaster
De Hoofdredacteur zegt toe dat de Driemasterredactie en 
de Acquisitie Commissie zich bezig gaan houden met de 
acquisitie voor Driemaster.

08. Benoemingen
a. Hoofdbestuur
De Algemene Vergadering besluit in de eerste stem
ronde, met de volgende stemmuitslag, de volgende per
sonen in functie te benoemen:
Kandidaat Functie Stemuitslag v / t /o
Ciska Scheidel Landelijk Voorzitter 629 /  53 /  0
Ruben Maes Algemeen Secretaris 610/43/0
Alexander Hageman Landelijk Penningm. 605/58/31
Marcel v.d. Schaaft Vice-Voorzitter 645/4/31
Rolf Moester Alg. Bestuurslid Org. 620/25/17
Chris Jetten Alg. Bestuurslid Pol. 620/50/10
Willem Jan Riedé Alg. Bestuurslid Voorl. 635/29/4
b. Vaststelling beleidsplan Internationaal Secretaris en 
benoeming Internationaal Secretaris
De Algemene Vergadering stelt het beleidsplan van de 
kandidaat Internationaal Secretaris gewijzigd vast. 
Wijzigingen:Het GDC congres wordt georganiseerd door 
het IS, waarbij de afdeling Groningen feitelijk de organi
satie verzorgd.
De kandidaat Internationaal Secretaris wordt vervolgens 
met de volgende uitslag (voor/tegen/onthouding) in 
functie benoemd: 615/59/18.
c. Vaststelling beleidsplan Secretaris V & S en benoe
ming Secretaris V & S
De Algemene Vergadering stelt het beleidsplan van de 
Secretaris V & S ongewijzigd vast en benoemt de kandi
daat in functie met een volgende uitslag 
(voor tegen onthouding):
640 19 6
d. Vaststelling beleidsplan Driemaster en benoeming 
Hoofdredacteur Driemaster
De Algemene Vergadering stelt het beleidsplan Driem
aster ongewijzigd vast. De kandidaat hoofdredacteur 
wordt met een volgende uitslag:
(voor tegen onthouding) in functie benoemd:
625 51 16.

09. Politieke Moties 1 Aangenomen zijn de volgende 
moties:
MOTIE OMBOUWENDE ASIELZOEKERS (Afdeling 
Utrecht)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- dat asielzoekers in Nederland een operatie van man 
tot vrouw (en vice versa) kunnen ondergaan,
1- dat ze dat kunnen doen, naar in de praktijk is 
gebleken, ondanks het feit dat zij nog geen permanente 
verblijfsvergunning hebben,
1- dat de kosten voor de operatie door de ziektekosten
verzekeraars worden betaald,
1- dat alle premiebetalers in Nederland daar aan mee 
betalen,
1- dat één operatie in totaal Hft. 400.000,- kost,
1- dat ze, door de operatie die ze ondergaan, jarenlang in 
Nederland onder behandeling moeten blijven,
1- dat hun leven in hun land van herkomst door de ope
ratie dermate veel gevaar loopt, dat dat voldoende grond 
oplevert om in Nederland een permanente verblijfsver
gunning te krijgen,
1- dat Nederland het enige land is waar dit kan,
1- dat deze asielzoekers geen premie betalen, 
overwegende,
1- dat de kosten die dergelijke operatie's met zich mee
brengen niet voor rekening van de premiebetalers 
behoren te komen,
1- dat asielzoekers, die met andere redenen asiel in 
Nederland aanvragen, niet een dergelijke peperdure 
behandeling krijgen waarmee ze een permanent verblijf 
in Nederland verkrijgen en derhalve niet in een deigelijke voor
keurspositie verkeren, 
spreekt als haar mening uit,
1- dat asielzoekers in Nederland geen geslachtsoperatie,

die gefinancierd wordt door de Nederlandse ziektekos
tenverzekeraars, kunnen ondergaan,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE OMBOUWBELEID (Afdeling West-Brabant) 
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland,constaterende,
1- de geslachts-ombouw bij 12 asielzoekers,
1- dat er al met de behandeling van de asielzoek(st)er 
wordt begonnen, voordat er een verblijfsvergunning is 
afgegeven,
1- de kosten van een transseksuele behandeling, die uit
komen op ongeveer ƒ400.000,— (ƒ50.000,— voor de ope
ratie, de rest voor een levenslange medische controle en 
hormoonbehandeling), 
voorts constaterende,
1- dat het Zilveren Kruis, artsen en ziekenhuizen onlangs 
heeft opgeroepen om, gezien de zeer hoge kosten, terug
houdend bij de uitvoering van transseksuele behande
lingen te zijn,
1- dat een transseksuele behandeling niet spoedeisend is. 
overwegende,
1- dat de gemiddelde Nederlander meer moet gaan 
betalen voor de medische voorzieningen (middels een 
eigen bijdrage),
1- dat op een aantal medische voorzieningen wordt 
bezuinigd, zoals bijv. fysiotherapie,
1- dat het voor die mensen oneerlijk lijkt, dat 
asielzoek(st)ers een transseksuele behandeling krijgen, 
terwijl zij nooit iets hebben betaald aan de Nederlandse 
medische voorzieningen, terwijl zij aan de andere kant 
voorzieningen zoals bijv. fysiotherapie in moeten leveren, 
ldat de overheid "goodwill" zal verliezen t.o.v. de 
Nederlandse bevolking als ze dit beleid voortzet,
1- dat het imago van de Nederlandse overheid bescha
digd wordt en ze op deze manier het vertrouwen van 
menige Nederlander kwijtraakt,
1- dat het imago van de asielzoek(st)ers verslechterd en 
ze nog meer gezien worden als profiteurs, 
voorts overwegende,
1- dat de overheid op deze manier rechtse krachten in de 
hand werkt,
spreekt als haar mening uit,
1- dat met onmiddellijke ingang moet worden gestopt 
met elke voorbehandeling naar een transseksuele ope
ratie toe, bij asielzoek(st)ers, die nog geen verblijfsver
gunning hebben,
1- dat er voor asielzoek(st)ers, die alleen een verblijfsver
gunning hebben en hiermee dus een status, een 
apart/afwijkend ziektekosten-pakket dient te komen. 
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE RECHTERLIJKE BIJBAANTJES (Afdeling 
Amsterdam)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland constaterende,
1- dat het in Nederland aan rechters is toegestaan om er bij
baantjes op na te houden,
1- dat veel rechters in Nederland er een bijbaantje op
nahouden,
overwegende,
1- dat het principe van onafhankelijke rechtspraak 
gehandhaafd dient te worden, 
voorts constaterende,
1- dat bijbaantjes van invloed kunnen zijn op rechterlijke 
uitspraken,
1- dat er geen duidelijk zicht is op de inhoud van deze 
bijbaantjes,
1- dat rechters lid van de Eerste Kamer mogen zijn, 
voorts overwegende,
1- dat de wetgevende en rechterlijke macht gescheiden
dienen te blijven,
spreekt als haar mening uit,
1- dat rechters geen lid van de Eerste Kamer mogen zijn. 
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE GEWELD-VAN-TV-CHIP (Commissie BiZaJus) 
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- dat er op televisie geweld wordt vertoond in program
ma's die bestemd zijn voor kinderen,
1- dat er op televisie geweld wordt vertoond op tijden dat 
kinderen televisie kijken,
1- de plannen van minister Sorgdrager om een anti- 
geweld-chip in elk televisietoestel te laten aanbrengen, 
overwegende,
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1- dat de opvoeding een taak van de ouders is en niet van 
de minister van justitie,
1- dat kinderen ook op andere manieren met geweld in 
aanraking kunnen komen en dat daar geen chip tegen is. 
1- dat wanneer behoefte is aan een dergelijke anti- 
geweld-chip de markt zal zorgen voor de mogelijkheid 
van het inbouwen van zo'n chip.
1- dat een dergelijke chip geen blijk geeft van vertrouwen 
in de eigen verantwoordelijkheid, 
spreekt als volgt haar mening uit:
1- dat de /OVD niet per definitie is tegen een anti- 
geweld-chip, wanneer hier vanuit de consument 
behoefte aan bestaat.
1- dat de JOVD vindt dat de overheid in het algemeen en 
de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Wel
zijn en Sport in het bijzonder zich niet moeten bemoeien 
met waar kinderen al dan niet op TV naar mogen kijken.

MOTIE JEUGDCRIMINALITEIT {Afdeling Rijnmond) 
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- de toename van jeugdcriminaliteit in Nederland,
1- de verharding, 
overwegende,
1- dat de jeugd tegenwoordig grotendeels niet meer vatbaar is 
voor een 'soepele' benadering,
1- dat de overheid snel moet ingrijpen bij jeugdige crimi
nelen teneinde te voorkomen dat zij een criminele car
rière zullen uitbouwen,
1- dat het pedagogisch verantwoord is om zo snel moge
lijk na de 'kwade daad' de straf uit te delen, 
spreekt als haar mening uit,
1- een lik-op-stuk beleid inzake de aanpak van jeugdcri
minaliteit zo spoedig mogelijk moet worden uitgevoerd, 
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE ROKEN VOOR MINDERJARIGEN {Afdeling 
Groningen)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- het voorstel van Minister Borst tot het instellen van een 
verkoopverbod van rookartikelen aan jongeren beneden 
de 18 jaar, 
overwegende,
1- de onmogelijkheid van de praktische uitvoering,
1- de vrijheid die ieder individu in dergelijke zaken dient 
te hebben,
1- de willekeur met betrekking tot de in te stellen leeftijd
grens,
spreekt als haar mening uit,
1- dat de Nederlandse overheid, wanneer zij roken ziet 
als een schadelijke bezigheid voor de volksgezondheid 
en de jongeren daartegen wil beschermen, zij dit veel 
beter door middel van voorlichting en andere preven
tieve maatregelen kan doen dan door het instellen van 
een verbod,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE SPORTZENDER (Commissie BiZaJus)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- de sportzender in oprichting waaraan o.a. de KNVB 
deelnemer is,
1- dat de sportzender voornemens is om voor doorgifte 
van haar signaal op de kabel een bedrag te vragen van 
twee gulden per aansluiting, 
overwegende,
1- dat de kabelexploitanten de prijs die zij voor doorgifte 
van de sportzender moeten betalen geheel of grotendeels 
aan de abonnees zullen doorberekenen,
1- dat de abonnees min of meer gedwongen worden deze 
prijsverhoging te accepteren, omdat er geen concurrerende 
kabelexploitant is om naar over te stappen,
1- dat doorgifte van de sportzender zondere nadere 
maatregelen misbruik van de monopoliepositie van de 
kabelexploitanten zou betekenen, 
voorts constaterende,
1- de mogelijkheid om een zender in een zogenaamd 
'pluspakket' op te nemen, dat enkel op verzoek en tegen 
bijbetaling aan een abonnee wordt doorgegeven,
1- dat de kabelexploitanten voornemens zijn om in dit 
pluspakket alle zenders op te nemen die betaling vragen 
voor doorgifte van hun signaal, 
voorts overwegende,
1- dat het voornemen van de kabelexploitanten ertoe 
leidt dat iemand die bijvoorbeeld CNN wilt ontvangen,

verplicht is ook voor de andere zenders in het pluspakket 
te betalen,
1- dat het voornemen van de kabelexploitanten nog 
steeds tot gedwongen winkelnering leidt,
1- dat het technisch mogelijk is d.m.v. glasvezelkabels, fil
ters en decoders per zender te regelen is of hij wordt 
doorgelaten of niet, 
spreekt als haar mening uit,
1- dat de overheid de kabelexploitanten moet aansporen 
een systeem aan te bieden waarbij de kabelabonnee per 
zender kan aangeven of hij hem wenst te ontvangen of 
niet,
1- dat in ieder geval de zenders die geld vragen voor 
doorgifte in dit systeem worden opgenomen,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE PASSIEF KIESRECHT VOOR MENSEN MET 
EEN STRAFBLAD (Afdeling Groningen)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- het voorstel om mensen met een strafblad het passieve
kiesrecht te ontnemen,
overwegende,
ldat dit leidt tot een rechtsongelijkheid,
1- dat het Nederlandse rechtssysteem is gebaseerd op het 
feit dat een deliquent na het ondergaan van zijn straf 
weer vrij is, en niet nogmaals voor het zelfde delict 
gestraft mag worden, 
spreekt als haar mening uit,
1- dat de huidige situatie, waarin personen met een straf
blad die hun straf hebben ondergaan het passieve kies
recht hebben, gehandhaafd dient te blijven,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE INCEST- EN ONTUCHTSDELICTEN (Afdeling 
Groningen)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- de verjaringstermijn die geldt voor incest- en ontuchts- 
delicten (12 jaar, geldend vanaf 18de jaar van het slacht
offer),
overwegende,
1- dat slachtoffers vaak zeer lange tijd nodig hebben om het 
gebeurde te verwerken, 
voorts constaterende,
1- dat door het instand houden van de huidige verja
ringstermijn van 12 jaar, er geen enkele mogelijkheid 
meer is om de dader na het verlopen van deze verjarings
termijn te vervolgen, 
voorts overwegende,
1- dat hierdoor het rechtsgevoel van het slachtoffer wordt 
aangetast,
spreekt als haar mening uit,
1- dat de verjaringstermijn bij incest- en ontuchtsdelicten 
dient te worden afgeschaft,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE 'ACADEMIC DRIFT' (Afdeling Eindhoven)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- dat verschillende hogescholen zich in het buitenland 
voortaan afficheren als university of professional educa- 
tion,
1- dat hogescholen zich in Nederland niet als universiteit of uni
versity mogen aanprijzen, 
overwegende,
1- dat er een duidelijk verschil van niveau tussen hoge
scholen en universiteiten is, en dient te zijn,
1- dat gezien de naamgeving van talloze buitenlandse 
onderwijsinstituten (Technische Hochschule, College, 
Grande école) of zelfs van Nederlandse top-instituten 
(Rotterdam School of Management) er genoeg andere 
benamingen voor hogescholen mogelijk zijn,
1- dat het dus enkel en alleen een misleidende marke-
ting-truc is,
voorts constaterende,
1- dat als reden voor de nieuwe naamgeving wordt 
genoemd dat buitenlandse bedrijven en studenten de 
waarde van de Nederlandse hogescholen moeilijk 
kunnen inschatten, 
voorts overwegende,
1- dat zij deigelijke informatie bij verschillende instanties sim
pelweg kunnen opvragen,
Spreekt als haar mening uit,
1- dat hogescholen dienen te stoppen met zich in het bui
tenland aan te prijzen als university of universiteit,

1- dat het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid 
dient te krijgen dergelijke misplaatste naamgevingen door 
Nederlandse onderwijsinstellingen te verbieden,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE MIDDELBAAR BEROEPS ONDERWIJS (Afde
ling Amsterdam e.o.)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- dat er op het MBO geen sprake is van een temponorm 
en er geen plannen zijn om een prestatiebeurs in te 
voeren,
1- dat dit wel het geval is op het HBO en in het WO, 
overwegende,
1- dat er aan MBO-ers net zo goed eisen kunnen worden 
gesteld al gaat het om het bepalen van een minimaal 
aantal studiepunten per jaar, 
spreekt als haar mening uit,
1- dat er op het MBO dezelfde eisen als bij het HBO en 
WO worden gesteld,
EN GAAT OVER TE DE ORDE VAN DE DAG.

10. Voorlopige vaststelling van het landelijk deel van de 
contributie en de richtbedragen van het afdelings- en 
districtsdeel van de contributie voor 1997
De Algemene Vergadering besluit het landelijk deel van 
de contributie over 1997 vast te stellen op fl. 16,= (zegge: 
zestien gulden) en het richtbedrag voor de afdelingen en 
districten op respectievelijk fl. 18,= (zegge: achttien 
gulden) en fl. 3,= (zegge: drie gulden).

11. Vaststelling voorlopige begroting 1997
De Landelijk Penningmeester zegt toe, dat hij in 
augustus bekijkt in hoeverre van het potje politiek afde
lingen daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt. Als er 
slechts weinig gedeclareerd blijkt te zijn, dan zal hij ook 
afdelingen die wel van de mogelijkheden gebruik 
hebben gemaakt, nogmaals de gelegenheid bieden te 
declareren. De Algemene Vergadering neemt de voorlo
pige begroting zoals voorgesteld door het Hoofdbestuur 
over.

12. Vaststelling gewijzigde taakverdeling Hoofdbe- 
stuurs en Secretariaatsvoorzitters/Hoofdredacteur 
Driemaster
De Algemene Vergadering wijzigt de taakverdeling als 
volgt:
Aangaande Secretariaat V&S
De Algemeen Secretaris stelt de vereniging zo snel moge
lijk na het ontstaan van de aanstaande vacature op de 
hoogte. Nadat de vereniging een week de tijd heeft 
gehad om mensen te noemen die in de discussie meege
nomen kunnen worden, treden de functionaris en het 
Hoofdbestuur in overleg over alle potentiële kandidaten. 
In dit overleg trachten het Hoofdbestuur en de functio
naris overeenstemming over een kandidaat te bereiken. 
Lukt dit niet, dan stelt de functionaris een eigen kandi
daat. Is het Hoofdbestuur het met deze kandiaat oneens, 
dan kan zij een tweede kandidaat stellen. De vereniging 
maakt op het congres de keuze uit twee personen. 
Aangaande Hoofdredacteur Driemaster - Idem 
Aangaande Internationaal Secretariaat
a. Idem
b. De IS stelt zelfstandig kandidaten voor functies, 
binnen internationale organisaties waarbij de JOVD is 
aangesloten. De IS licht de auditor in, aangaande deze 
kandidaatstelling. Indien mogelijk geschiedt dit vooraf, 
(ter vervanging van de oude notulen BAV d.d. 25-03-95)

13. Benoeming leden en plaatsvervangende leden van 
de kascommissie voor boekjaar 1996
Algemene Vergadering benoemt Guy Holtus, Jaap van 
Zanten en Joost Otterloo, als leden van de kascommissie. 
Als plaatsvervangende leden worden Kees Quirijns en 
Han Oortwijn benoemd.

14. Benoeming leden en plaatsvervangende leden van 
de Eerste Kamer van de Commissie van Beroep
De Algemene Vergadering benoemt Ferry van Dijk als lid 
van de Eerste Kamer van Beroep. Frederik van der 
Dussen wordt benoemd als plaatsvervangend lid.

15. Benoeming leden en plaatsvervangende leden van 
de Tweede Kamer van de Commissie van Beroep
De Algemene Vergadering benoemt Eric Hoogenboezem 
als lid van de Tweede Kamer van Beroep. Sandra Spek
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wordt benoemd als plaats vervangend lid.

16. Benoeming leden en plaatsvervangende leden van 
de Arbitrageraad
De Algemene Vergadering benoemt Eric Hoogenboezem 
als lid van de Arbitrageraad. Anneke Brons wordt 
benoemt als plaatsvervangend lid.

17. Benoeming leden en plaatsvervangende leden van de 
Redactieraad Driemaster
De Algemene Vergadering benoemt Frits van der Scheer 
als lid van de Redactieraad. Pieter Oosterhuis en Frederik 
van der Dussen worden benoemd als plaatsvervangend 
lid.

18. Vaststelling data congressen en locaties
De Algemene Vergadering besluit het maartcongres te 
laten plaatsvinden op 15 en 16 maart 1997 en de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering op 21 en 22 juni 1997. Tevens 
besluit de Algemene Vergadering deze congressen plaats 
te laten vinden in Motel Akersloot.

19. Vaststelling congresonderwerpen 1997
De Algemene Vergadering besluit de volgende onder
werpen in 1997 te behandelen:
Maartcongres: Politiek Festival 
Junicongres: Ruimtelijke Ordening
Novembercongres: PKP1998-2002

20. Vaststelling Huishoudelijke Moties
Aangenomen is de volgende motie:

MOTIE AGENDA ALV (voorzitters Landelijke Commis
sies)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- dat bij het plenaire gedeelte van het congres (dus de 
eigenlijke ALV) de huishoudelijke onderwerpen meren
deels voor de politieke onderwerpen behandeld worden, 
1- dat tijdens de laatste congressen de behandeling van 
de politiek werd verdrukt door het uitlopen van de 
behandeling van 'huishoudelijk', 
overwegende,
1- dat de JOVD een politieke vereniging is,
1- dat de congressen juist maximaal de gelegenheid 
moeten bieden om met elkaar het politiek-inhoudelijke 
debat aan te gaan,
1- dat het derhalve zeer kwalijk is dat de beschikbare tijd 
voor 'politiek' afhangt van de tijd die aan 'huishoudelijk' 
wordt besteed,
1- dat het eerst behandelen van de politieke onderwerpen 
daarom beter zou zijn, 
voorts overwegende,
1- dat daarmee de zaterdagavond (na de voorzitters 
speech en de gastspreker) in het teken van de politiek 
komt te staan, hetgeen mooi is omdat tijdens dit 'prime- 
time' gedeelte de meeste leden aanwezig zijn,
1- dat de behoefte aan iets luchtigs op de zaterdagavond 
wordt bevredigd door te beginnen met de behandeling 
van (een deel van) de moties,
1- dat één en ander impliceert dat de benoemingen op de 
zondagmiddag plaatsvinden, omdat die in sommige 
gevallen niet kunnen geschieden zonder voorafgaande 
huishoudelijke discussie,
1- dat de behandeling van de politieke onderwerpen niet 
persé geheel afgerond hoeft te zijn alvorens op de zondag 
met 'huishoudelijk' aan te vangen, omdat het immers ook 
niet wenselijk zou zijn als 'huishoudelijk' in de verdrukking 
zou komen,
spreekt als haar mening uit,
1- dat de politieke onderwerpen op de agenda van de 
ALV voor de huishoudelijke onderwerpen geplaatst 
moeten worden,
1- dat binnen de behandeling van de politieke onder
werpen (zaterdagavond) begonnen moet worden met 
(een deel van) de moties,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

21. Vaststelling Politieke Moties 2 
Aangenomen zijn de volgende moties:

MOTIE HOFSTRA (Afdeling Groningen)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- het aftreden van dhr Hofstra als voorzitter van de par
lementaire onderzoekscommissie WBL,

1- dat hij te voortijdig conclusie heeft getrokken en naar
buiten heeft gebracht,
overwegende,
1- dat dhr Hofstra geheel volgens de liberale gedachte 
heeft gehandeld door volledig de gevolgen te dragen van 
zijn eigen daden, 
spreekt als haar mening uit,
1- dat andere openbare bestuurders een voorbeeld 
moeten nemen aan het verantwoordelijkheidsbesef van 
dhr Hofstra,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE GIFGASFABRIEK LIBIË (Afdeling Groningen) 
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- de bouw van een ondergrondse gifgasfabriek door 
Libië,
overwegende,
1- dat chemische wapens in handen van de Libische 
overheid de stabiliteit in de regio in gevaar brengt,
1- dat de gifgasfabriek voor het einde van deze eeuw 
operationeel kan zijn,
1- dat eerdere militaire acties tegen Libië succesvol zijn 
geweest,
spreekt als haar mening uit,
ldat de internationale gemeenschap grote druk moet uit
oefenen om deze gifgasfabriek buiten werking te stellen, 
1- dat geweld hierbij niet uitgesloten moet worden,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE EUROPEES DRUGSBELEID (Commissie 
Europa)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende
1- het voornemen van enkele Franse parlementariërs om 
Nederlandse produkten te boycotten als reactie op het 
Nederlandse drugsbeleid,
1- de ver uiteen lopende opvattingen over het optimale
drugsbeleid in Europa,
overwegende
1- dat Nederland een soevereine staat is en dus de vrij
heid heeft om een eigen drugsbeleid te voeren,
1- dat pogingen om in Europees verband tot een gemeen
schappelijk drugsbeleid te komen vanwege de grote 
meningsverschillen niet anders dan onder grote fricties 
kunnen worden uitgevoerd,
1- dat de fricties die uit het streven naar een gemeen
schappelijk drugsbeleid voortkomen de samenwerking 
op andere beleidsterreinen tussen de Europese landen 
kunnen frustreren, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de voor
gestelde boycot, 
spreekt als haar mening uit
1- dat in de door Nederland ondertekende en te onderte
kenen internationale en Europese verdragen de vrijheid 
van ieder land om zijn eigen drugsbeleid te voeren gega
randeerd moet worden,
1- dat zowel de Franse als de Nederlandse regering omwille 
van de goede verstandhouding meer pogingen moeten onder
nemen om elkaar van de juisheid te overtuigen.
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

MOTIE ONDERWIJS ILLEGALE AMERIKANEN (Afde
ling Groningen)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- de uitsluiting van kinderen van illegalen van onder
wijs in sommige Amerikaanse staten,
1- het recht op onderwijs als is vast gelegd in de univer
sele verklaring van de rechten van de mens, 
overwegende,
1- dat kinderen niet benadeeld mogen worden door 
daden van hun ouders,
1- dat deze Amerikaanse staten bezig zijn een onder
klasse te kweken,
1- dat deze staten de universele verklaring van de rechten 
van de mens schenden, 
spreekt als haar mening uit,
1- dat alle Amerikaanse staten hun onderwijs toeganke
lijk moeten maken voor alle minderjarigen,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE AFSCHAFFEN VERMOGENSBELASTING 
(Afdeling Amsterdam)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- dat er over het totale saldo van bezittingen en

schulden van een individu of echtpaar boven een 
bepaalde grens een belasting wordt geheven van 0,8%, 
1- dat de Nederlandse economie gebaat is bij veel investe
ringen en dit o.a. afhankelijk is van het geld dat de Neder
landers op hun bankrekening hebben staan, 
overwegende,
1- dat er belasting wordt geheven op reeds eerder belaste 
gelden,
1- dat het bij bezittingen van bijvoorbeeld een huis gaat om een 
ongerealiseerde herwaardering,
1- dat sparen wordt 'afgestraft',
1- dat het voor de personen met vrije beroepen door deze 
belasting moeilijk is een goede pensioenvoorziening op 
te bouwen,
1- dat vermogensbelasting leidt tot een kapitaalvlucht, 
spreekt als haar mening uit,
1- dat de vermogensbelasting dient te worden afgeschaft, 
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE EXPORTBEPERKINGEN GIFTIG AFVAL (com
missie Milieu, Verkeer, Vervoer)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- het gevaar dat verwerking en opslag van giftig afval 
voor het milieu oplevert,
1- dat er in Nederland voor de verwerking en opslag van 
giftig afval strengere regelgeving geldt dan in veel 
andere landen, 
overwegende,
1- dat er met name in ontwikkelingslanden alleen naar 
financiële winst gekeken wordt bij aanname van giftig 
afval en weinig tot niet naar milieueffecten,
1- dat voorkomen moet worden dat Nederlandse 
bedrijven de Nederlandse wetgeving omzeilen door 
giftig afval te exporteren naar andere landen,
1- dat de doelstellingen van het Nederlandse milieube
leid alleen gerealiseerd kunnen worden, als aan de ver
werking en opslag van het vanuit Nederland geëxpor
teerd giftig afval dezelfde eisen worden gesteld als voor 
de Nederlandse verwerking en opslag geldt, 
voorts constaterende,
1- dat er voor giftig afval soms betere verwerkingsmethoden 
in het buitenland bestaan,
1- dat het onrendabel is in ieder land deze voorzieningen 
te treffen,
voorts overwegende,
1- dat export soms noodzakelijk is en alleen maar leidt tot 
een betere verwerking en opslag van giftig afval, 
spreekt als haar mening uit,
1- dat export van giftig afval alleen is toegestaan indien 
de opslag en verwerking in het ontvangende land aan de 
Nederlandse milieunormen voldoet,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE INHAALVERBOD VRACHTWAGENS (Afde
ling Utrecht)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
- de huidige verkeerscongestie,
- de slechte invloed hiervan op de economie,
- dat proefondervindelijk is gebleken dat een inhaal- 
verbod voor vrachtwagens tot minder files leidt, 
overwegende,
1- dat de filevorming op de snelwegen blijft toenemen, 
1- dat dit een steeds grotere belasting is van de economie, 
1- dat inhalende vrachtwagens de doorstroming van het 
verkeer belemmeren,
ldat vrachtwagens elkaar zeer traag inhalen,
1- dat hierdoor een inhaalverbod voor vrachtwagens 
nauwelijks nadelen oplevert voor de distributie door 
vrachtwagens, omdat het verschil in reistijd voor de 
vrachtwagens na invoering van dit verbod in vergelij
king met de reistijd voor de invoering te verwaarlozen is. 
spreekt als haar mening uit,
1- dat op de snelwegen een inhaalverbod voor vrachtwagens 
moet worden ingevoerd,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE PROEFRIJBEWIJS (Afdeling Groningen)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- het plan van de D66 fractie in de Tweede Kamer tot het 
instellen van een proefrijbewijs voor personen tussen de 18 en 
24jaar,
overwegende,1- dat een rijbewijs al bedoeld is als een 
bewijs van rijvaardigheid,
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November
congresbon

1996
Ondergetekende geeft zich op voor het 
JOVD-congres op 16 en 17 november 
1996 in Theatermotel Almelo,

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

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

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

Plaats :.................................................

Afdeling.................................................:

Telefoon:.................................................

Handtekening:

O Overnachting in 2 persoonskamer 
incl. ontbijt, lunch, feest en congres
boek fl. 75,-

O Overnachting in 3 persoonskamer 
incl. ontbijt, lunch, feest en congres
boek fl. 67,50

O Diner op zaterdagavond fl. 25,-
O Feest fl. 10,-
O Congresboek fl. 7,50

Ik wil graag op de kamer bij:
Naam/afdeling:.....................................
Naam/afdeling:.....................................

Kruis je keuze aan en maak bijbehorend bedrag over op 
Rabobank Leens 31.60.72.443 (giro bank 884327) JOVD 
actierekening. De congresbon en het bedrag dienen voor 
10 november 19% op het A.S. binnen te zijn. De toewijzing 
van de kamers geschiedt op volgorde van binnenkomst 
van de betaling, met de opgegeven voorkeur voor de 
kamerindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. 
Ruilen van kamers op het congres is niet mogelijk. Indien 
je voor 3 november 1996 afzegt, wordt het gehele bedrag, 
minus fl. 10,- teruggestort. Na deze datum blijft het hele 
bedrag verschuldigd. Neem het betalingsbewijs mee. 
Wanbetalers kunnen geen gebruik maken van de arran
gementen. Je bent persoonlijk voor de door jou aange
richte schade verantwoordelijk. De kamereigenaar(s) is 
(zijn) medeverantwoordelijk voor zwartslapers op hun 
kamer (HB besluit 1329)

voorts constaterende,
1- dat de mogelijkheid tot inbeslagneming van een rijbe
wijs aanwezig is wanneer een verkeersveiligheid bedrei
gende situatie ontstaat, 
voorts overwegende,
1- dat de voorgestelde leeftijdgrens discriminerend is en 
uitermate subjectief, 
spreekt als haar mening uit,
1-dat de invoering van een proefbewijs geheel overbodig 
is,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE PARKEERBEHEER (Afdeling Amsterdam e.o.) 
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1-dat de politie werknemers tekort komt voor het uit
voeren van taken als Parkeerbeheer,
1- dat er dus op dit moment geen goede controle plaats
vindt,
overwegende,
1- dat het toezien op naleving van regels noodzakelijk is, 
1- dat anders het beleid ongeloofwaardig wordt, 
voorts constaterende,
1- dat er in de verschillende gemeenten experimenten 
gaande zijn met het laten uitvoeren van parkeerbeheer 
door private ondernemingen, die de inkomsten van 
boetes afdragen aan de overheid,
1- dat deze experimenten over het algemeen naar volle 
tevredenheid van gemeenten, politie en bedrijven zijn 
verlopen,
1- dat de Minister van Binnenlandse Zaken een principe 
uitspraak heeft gedaan dat het primaat van de opsporing 
bij de politie moet blijven liggen, 
voorts overwegende,
1- dat het toezien op correct parkeren niet direct een 
opsporingstaak is die niet kan worden uitbesteed,
1- dat niet-ambtenaren een status kan worden toegekend 
als semi-ambtenaar, wat in dit geval wil zeggen dat zij in 
dienst zijn van het particuliere bedrijf, maar dat de over
heid de verantwoordelijkheid draagt, 
spreekt als haar mening uit,
1- dat de werknemers van de particuliere bedrijven die 
parkeerbeheer uitvoeren dit moeten kunnen blijven doen, 
als daardoor het toezicht effectiever wordt, door de werk
nemers van deze bedrijven de status toe te kennen van 
semi-ambtenaar,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE 'NACHTELIJK WEGTRANSPORT' (Afdeling 
Eindhoven)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
- een overvloed aan files,
- dat het wegtransport van goederen daar aanzienlijke 
hinder van ondervindt, met name rond Rotterdam,
- dat via arbeidswetgeving de mogelijkheden tot nachte
lijk wegtransport beperkt zijn,
overwegende,
1- dat file-rijden relatief milieubelastend is ten gevolge 
van het herhaald afremmen en weer optrekken van een 
voertuig in een file,
1- dat file-rijden relatief vermoeiend en demotiverend is 
voor chauffeurs,
1 - dat de onzekerheid over hoe lang een wagen in een file 
zal staan voor planningsproblemen zorgt,
1- dat 's-nachts praktisch geen files ontstaan,
1- dat nachttransport goed aansluit op de dagdienst van
talloze bedrijven,
spreekt als haar mening uit,
1- dat het wegtransport van goederen meer dan nu 
buiten spitsuren dient plaats te vinden,
1- dat de beperkingen op nachtelijk wegtransport van 
goederen verminderd moeten worden,
1- dat overlast zoveel mogelijk beperkt dient te worden, 
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.

MOTIE HOGE SNELHEIDSVERBIN DING 
PARIJS/LONDEN-
KOPENHAGEN/BERLIJN (Afdeling Groningen)
De JOVD in vergadering bijeen op 22 en 23 juni 1996 te 
Nuland, constaterende,
1- de afhankelijke positie van Nederland van zijn infrast
ructuur,
1- de doodlopende HST naar Amsterdam, 
overwegende,
1- dat Nederland gebaat is bij een doorgaande lijn,

1- dat de HST een infrastructurele spil kan vormen van 
het noorden van Europa naar het zuiden,
1- dat Bremen, Hamburg en Kopenhagen een HST voldoende 
reizigers kunnen bezorgen,
1- dat deze HST langs de mogelijk toekomstige tweede 
internationale luchthaven gaat, 
spreekt als haar mening uit,
1- dat er een HST lijn Parijs/Hinden naar Kopenhagen/Ber
lijn via Amsterdam/Schiphorde mogelijke luchthaven en 
Hamburg moet worden gebouwd,
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

22. Vaststelling notitie Vrede & Veiligheid
De notitie Vrede & Veiligheid wordt door de Algemene 
Vergadering gewijzigd overgenomen. De tekst van de 
notitie is verkrijgbaar op het Algemeen Secretariaat.

23. Vaststelling notitie Basisvorming
De notitie Basisvorming wordt door de Algemene Verga
dering verworpen.

24. Vaststelling notite Mediabeleid
De notitie Mediabeleid wordt door de Algemene Verga
dering aangenomen. De tekst van de notitie is verkrijg
baar op het Algemeen Secretariaat. Chris Jetten zegt toe, 
alle mogelijke moeite te doen om het onder aandacht van 
de pers te krijgen.

25. Vaststelling notitie AOW
De notitie AOW wordt door de Algemene Vergadering 
aangenomen. De tekst van de notite is verkrijgbaar op 
het Algemeen Secretariaat.

26. W. V.T.T.K.
Op de vraag van de heer v /d  Sande, in hoeverre het 
Hoofdbestuur de intentie heeft de motie 'Agenda ALV', 
naar de letter uit te voeren, geeft het Hoofdbestuur aan, 
dat zij van plan is de motie naar de geest van de motie uit 
te voeren. Het Hoofdbestuur zal op de volgende Alge
mene Vergadering de politiek benadrukken. Zij onder
steunt de intentie van de motie.

27. Rondvraag
Naast de gebruikelijke aankondigingen van afdelings- en 
districtsactiviteiten, alsmede de vele grappen, grollen en 
andere humoristsiche vragen, werden de volgende 
vragen aan het Hoofdbestuur, de Internationaal Secre
taris, de Secretaris Vorming en Scholing en de Hoofdre
dacteur Driemaster betreffende hun beleid, gesteld: 
Stronkhorst: Wat zijn de deadlines voor het komende 
novembercongres en kan het congresboek wat eerder 
worden verzonden?
Antwoord HB(Maes): De deadlines stonden vermeld in 
de laatste HB-NB en zullen nog een keer worden gepubli
ceerd. Wat het verzenden van het congresboek betreft, 
daar zal ik mij nog in verdiepen of die eerder kan worden 
verstuurd.
Cappon:l- Wat is er met de communicatieprijs gebeurd?
2- Kan de brief die de penningmeester stuurt naar wan
betalers met wat meer respect en op een andere toon 
worden geschrev en?
Antwoord HB (Moester):l-lk zeg toe dat de communica
tieprijs in november zal worden uitgereikt.
Antwoord HB (Hageman): 2-De brief heeft een wat 
humoristische ondertoon. De persoon in kwestie heeft 
waarschijnlijk de grap niet begrepen. Daarnaast is 
gisteren al een keer gezegd dat sommige mensen de brief 
te lief vinden. Ik zal een gulden middenweg proberen te 
vinden.
Pronk:Waarom zijn de vertegenwoordigers van LYMEC 
en IFLRY niet welkom geheten?
Antwoord HB (Scheidel):De vertegenwoordigers van de 
LYMEC en de IFLRY waren bij de opening niet aan
wezig.
28. Sluiting
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De Prof. Mr. B.M. Teldersstichtig biedt aan JOVD-leden de mogelijkheid om een zogenaamd gezamenlijk abonnement te 
nemen op zowel de geschriften van de Telderssticting als op het periodiek Liberaal Reveil. De prijs voor dit zogenoemde 
'combi-abonnement' bedraagt ƒ 60,- per jaar. Indien u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden via onderstaande aanmel
dingsbon.

AANMELDINGSBON
voor een abonnement op Liberaal Reveil en de geschriften van de Teldersstichting.

De heer /  mevrouw : ........... :.....................................................................

adres : .................................................................................

postcode : .................................................................................

woonplaats : .................................................................................

telefoon : .................................................................................

datum : .................................................................................

handtekening : .................................................................................

Dit formulier zenden aan: Prof. Mr. B.M. Teldersstichting
Koninginnegracht 55a 
2514 AE Den Haag
tel.: 070-36 31 948, faxnr.: 070-36 31 951

L liberale agenda
Datum Afdeling Activiteit Plaats Informatie

19 oct. afdeling Rijnmond congres met de WD: sociale zekerheid Suzanne 010-4118805
19-20 oct. district Brabant districtscongres: individualisering

Harba Lorifa Valkenswaard Jeroen 0164-238978
22 oct. afdeling Twente excursie Tweede Kamer en BVD Claudia 053-4895273
22 oct. afdeling Amsterdam cursus: politieke stromingen De Beiaard, 20:00 uur Lennert 020-6163177
22 oct. afdeling Eindhoven politiek café: prof. Boshuijzen Trafalgar Pub, 20:00 uur Jeroen 040-2551683
29 oct. afdeling Utrecht cursus: politieke stromingen De Gasterij Olaf 030-2718208
30 oct. afdeling Den Haag wandklimmen, Anja 070-3688081.
1 nov. afdeling Apeldoorn curcus debatteren Reinier 055-5416655
1 nov. afdeling West-Brabant debating-avond Chagall, 19:30 uur Ronald 0165-552404
4 nov. afdeling Eindhoven ALV Trafalgar Pub, 20:00 uur Jeroen 040-2551683
5 nov. afdeling Twente Politiek café Binnenhof, 21:00 uur Claudia 053-4895273
7 nov. afdeling Den Bosch curcus Liberalisme Het Veulen, 20:00 uur Dennis . 013-5430381
10 nov. afdeling Amsterdam Themadag Ned. media-beleid Cock-hotel Elliot 0294-251805
12 nov. afdeling Eindhoven debating Trafalgar Pub, 20:00 uur Jeroen 040-2551683
12 nov. afdeling Utrecht Polititek café 't Hart van Utrecht, 20:00 Famke 030-2520497



Woedend? Boos? Teleurgesteld? Blij, mis
schien? Wanneer de emoties U teveel worden 
staat de brievenrubriek van Driemaster voor U 
meer dan open. Reacties op artikelen in
Driemaster zijn even welkom als commen
taar bij de dingen die gebeuren in politiek 
Den Haag en ver daarbuiten. Natuurlijk 
plaatsen we ook met het grootste genoegen 
brieven die over de stand van zaken binnen 
de JOVD gaan. De brieven kunnen worden 
opgestuurd naar het adres van de Hoofd
redacteur (zie colofon). Wanneer Uw brief 
een aanzienlijke lengte dreigt te bereiken, 
s.v.p. op flop inleveren.

gea ch te redactie,

Graag wil ik reageren op het artikel Het 
individu is ontevreden van Liselotte Ver- 
waaijen in Driemaster vier. De kern van 
het artikel luidt: "Men is het zat om 
geïndividualiseerd te zijn. De behoefte 
aan saamhorigheid begint steeds groter 
te worden. Kennelijk is een individu 
dan toch niet zoveel individu dat het 
helemaal alleen door het leven wil 
gaan."
Ik ben het volledig met Liselotte eens 
dat mensen behoefte aan saamhorig
heid hebben. Waar ik het niet mee eens 
ben, is de gedachte dat de individuali
sering sterk afbreuk aan die saamhorig
heid heeft gedaan. Liselotte stelt indivi
dualisering gelijk aan toenemende 
Einzelgdngerei en aan toenemend 
egoïsme, en uit een recente ommekeer 
die ze 'constateert' in die twee 'toe- 
names', concludeert ze dat "de gendivi- 
dualiseerde samenleving zijn eindpunt 
heeft bereikt." Haar verhaal slaat vol
gens mij de plank echter mis.
Dat mensen niet in hun eentje door het 
leven willen gaan, is evident. Mensen 
zoeken altijd sociale verbanden op; dat 
is tijdens de zogenaamde hoogtijdagen 
van de individualisering echt niet

minder geweest. Ook hebben mensen 
altijd wel wat voor elkaar over gehad, 
geïndividualiseerd of niet. Het levert 
immers een zekere genoegdoening op 
om iets voor anderen te doen en in de 
directe omgeving geldt bovendien: 'wie 
goed doet, goed ontmoet'. Individuali
sering betekent dus niet dat mensen a- 
sociaal worden. Het betekende slechts 
de afkalving van vormen van patriar
chaal, bevoogdend gezag en van de 
vanzelfsprekendheden in de sociale 
oriëntatie. Individualisering betekent 
dat mensen in toenemende mate zelf 
hun keuzes kunnen maken.
Liselotte stelt dat vrijheid en verant
woordelijkheid te ver doorgevoerd zijn. 
Het echte probleem van de 'doorge
schoten' individualisering is volgens 
mij juist echter, dat bij de grotere vrij
heid het nemen van verantwoordelijk
heid soms ver is achtergebleven.
In het herstellen van dat evenwicht ligt 
dan ook de uitdaging.

R o lf  Moester, Rotterdam

De Redactie
verwelkomt uw brieven!

Gaarne op flop opsturen naar het 
adres van de Hoofdredacteur (zie 
colofon). Behalve reacties zijn uiter
aard ook al uw andere woedeaan
vallen over de politiek in Den Haag 
of van het AS welkom.

gea ch te redactie,

Bij deze mijn reactie op het sensatie
verhaal "Something Rotten in the Euro- 
pean Union". Over de feitelijke onjuist
heden in het artikel zal ik voor het 
gemak heen stappen, maar ik wil de

heren Kolk en Kokke en de lezers van 
Driemaster graag het volgende ter over
weging meegeven. Het gemeenschap
pelijke Europese landbouwbeleid is 
ontstaan na het Verdrag van Rome van 
1968 waarbij werd afgesproken dat er 
voor de bevolking van Europa goed
koop en voldoende voedsel beschikbaar 
zou zijn. Pas de laatste vijftien jaar is er 
sprake van een overschot aan agrari
sche producten. Men mag echter niet 
vergeten dat een overschot aan agrari
sche producten niet zo'n ramp is als een 
tekort. In andere woorden, hoewel er 
natuurlijk nog vele problemen aan het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
kleven, is het beleid nog steeds in over
eenstemming met het Verdrag van 
Rome.Waar nodig, zal het beleid 
echter aangepast moeten worden. Ik 
heb de auteurs van het artikel gemist op 
de themadag van de landbouwcom- 
missie van onze vereniging.Maar als zij 
alsnog meer inzichten willen krijgen in 
het gevoerde landbouwbeleid, zijn zij 
natuurlijk altijd welkom op een van de 
maandelijkse vergaderingen van deze 
commissie.

Peter Kremer, JO VD Noord-Groningen.

Driemaster artikelen dienen voor
taan op speciale wijze ingeleverd te 
worden in verband met een reorgani
satie die is doorgevoerd in de werk
wijze van de redactie. Daarom wordt 
u beleefd doch dringend verzocht om 
contact op te nemen met de hoofdredac
teur (071) 5153076 of de eindredacteur 
(071) 5122626 van Driemaster, indien 
u een artikel wil inleveren. Deze ver
schaffen u dan nadere details over de 
wijze van aanlevering
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Terug naar de traditie.......... .............4
In een uitgebreid en diepgaand inter
view geeft Andreas Kinneging ons 
zijn kijk op het debat over de moraal. 
Ook voor hem zijn het normen en 
waarden die op het menu komen te 
staan.

Ouderschap aan banden................12
Chris Jetten en Maartje Nielsen 
hebben een zeer vooruitstrevende 
kijk op de pedagogie. Over chemi
sche castratie, een cursus opvoed
kunde en andere drastische maatre
gelen tegen het verval van de jeugd.

Een partijtje libre..............................9
Melvin Schut, oud-Hoofdredacteur 
Driemaster heeft ons verlaten. In dit 
laatste stuk in een zeer lange reeks 
maakt hij de balans op van zijn bevin
dingen in de JOVD. Een fantasievolle 
afsluiting van een lange loopbaan.

Afscheid van een bevlogen journa
list..................................................... 16
Wederom tijd voor een afscheid ; de 
heer Sluysmans, wijd en zijd bekend 
in de vereniging gaat ons verlaten! In 
deze bijdrage geeft hij de redenen 
voor zijn vertrek. Is er sprake van 
geestelijke stupor in de JOVD?

Liberaal en gemeenschap...............11
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Terwijl een gedeelte van de JOVD-leden zich 
net heeft gebogen over de studieboeken in 
de hoop een gedeelte van de temponorm 
binnen te halen, richten wij ons tijdens het 
komende novembercongres op het vol
gende jaar, 1997. Op dit congres legt het 
Hoofdbestuur haar beleidsplan voor aan de 

Algemene Vergadering. Het komende 
jaar zullen voor vele nieuwe ontwikke
lingen oplossingen aangedragen moeten 
worden. Het beleidsplan dat het Hoofd
bestuur voorgelegd heeft biedt de moge
lijkheid om met de gehele vereniging te 
discussiëren over de richting die wij de 
komende periode willen inslaan.

Een van de ontwikkelingen betreft de toe
nemende studiedruk en afnemende finan
ciële mogelijkheden van de leden. Het 
Augustus Offensief en ook het huidige 
ledenaantal geven aan dat de consequen
ties geringer zijn, dan verwacht. De JOVD 
zal echter wel het hoofd moeten bieden 
aan de snelle doorstroming in de vereni
ging. De afkalving aan de basis dient tot 
staan te worden gebracht. Als vereniging 
is een brede basis noodzakelijk om kwali
teit te kunnen leveren. Hoewel de JOVD 
veel scholieren in haar ledenbestand heeft 
staan, zullen we moeten proberen deze 
scholieren langer actief te laten zijn. Zo 
gaat de kennis en ervaring die zij hebben 
opgedaan niet verloren. Daarbij moet het 

mogelijk zijn om in de JOVD ook daadwerke
lijk fouten te begaan. Op dit moment heerst er 
te snel de neiging leden daar steeds op aan te 
spreken. Belangrijker is echter dat wij leren 
van onze fouten. Alleen op die manier kan de 
JOVD ook met een gerust hart zeggen dat 
Vorming en Scholing één de pijlers is waarop 
de JOVD rust. Vorming en Scholing dient 
opgevat te worden in de breedste zin van het 
woord, niet alleen vergader- en discussietech
nieken maken daar onderdeel vanuit, maar 
ook het omgaan met elkaar.

Een tweede ontwikkeling die wij in 1997 in de 
gaten moeten houden, is de door het Minis
terie van Binnenlandse Zaken voorgestelde 
brede doeluitkering. Zullen de politieke jon
gerenorganisaties vanaf 1998 inderdaad door 
de politieke partijen van financiën voorzien 
worden? Kunnen wij dan nog voldoen aan 
onze doelstelling, de algemene politieke vor
ming van jongeren? In het beleidsplan 1997 
staat het vormingselement van de JOVD cen
traal. De vraag is of wij hieraan in de nieuwe

situatie nog invulling kunnen geven. De aan
dacht van Het Hoofdbestuur zal daar het 
komende - en beslissende - jaar naar uitgaan.

Ook de politiek verdient de volle aandacht in 
1997. In 1997 zal immers de balans worden 
opgemaakt over het paarse kabinet: is de ach- 
terkamertjes-politiek werkelijk verdwenen en 
hebben de paarse politieke partijen gehoor 
gegeven aan de oproep de wetgeving in over
eenstemming te brengen met de maatschap
pelijke wensen? Na de discussie over de 
drugsnota, de nota leefvormen en de tabaks
nota rest voor het paarse kabinet nog een 
belangrijk ijkpunt in 1997: de evaluatie van de 
euthanasie-wetgeving. Bovendien zal het 
paarse antwoord op de toenemende druk op 
de gezondheidszorg medebepalend zijn. De 
JOVD zal in 1997 door middel van de Des 
Indes dag bijdragen aan de evaluatie van het 
paarse beleid. Tevens zullen we door middel 
van het Politieke Kernprogramma onze 
wensen voor het nieuwe kabinet in 1998 naar 
voren brengen. Hierover zal stevig gediscus
sieerd moeten worden in de vereniging. 
Hopelijk kan het district daaraan bijdragen 
door een forum te bieden voor de afdelingen. 
Het Hoofdbestuur zal in ieder geval de aan
komende periode de districten de volle aan
dacht schenken, opdat zij de afdelingen 
kunnen ondersteunen. De aandacht voor de 
districten komt voort uit de ontwikkeling die 
het Hoofdbestuur heeft gesignaleerd. De dis
tricten bleken niet goed op de hoogte te zijn 
van hun taken, waardoor afdelingen onvol
doende ondersteuning kregen. Deze spiraal 
moet doorbroken worden. Het Hoofdbestuur 
zal zich voor de volle 100 procent inzetten om 
een brede basis te waarborgen. De hulp van 
districten, afdelingen en leden is daarvoor 
van essentieel belang.

De drie genoemde ontwikkelingen zullen alle 
besproken worden op het congres tijdens de 
behandeling van het beleidsplan. Het verant
woording afleggen door het Hoofdbestuur 
aan de de Algemene Vergadering is van groot 
belang, maar vanzelfsprekend staat de poli
tiek centraal. Zo zullen de notitie 'werkgele
genheid' en vele moties besproken worden. 
Zoals beloofd zal op zaterdagavond een poli
tieke discussie plaatsvinden. Uw inzet is 
daarbij van groot belang, de discussie biedt 
alle mogelijkheid om eens keihard te zeggen 
waarop het staat.
Ik wens u allen een zeer geslaagd congres toe!

C is k a  S c h e id e l.
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Terug naar de traditie
interview met Andreas Kirureging, politiek filosoof

doorM ichiel Visser en M elv in  Schut

Dr A.A.M. Kinneging (Eindhoven, 
1962) heeft de afgelopen tijd naam 
gemaakt in Nederlandse politieke 
kringen. Met een aantal prikkelende 
beschouwingen gaf hij aan de debat
ten die werden gevoerd in kranten en 
tijdschriften een nieuwe wending. De 
discussie die hierop volgde staat nu 
bekend als 'het debat over de moraal'. 
Kinneging heeft politieke weten
schappen gestudeerd in Nijmegen en 
werkte vervolgens enige tijd bij de 
denktank van liberaal Nederland, de 
Prof. Mr. B.M. Teldersstichting. Na een 
kort verblijf in de wandelgangen van 
het ministerie van Financiën maakte 
hij ten slotte de overstap naar de aca
demie. In Leiden doceert hij politieke 
filosofie en staatkunde. In 1994 ver
scheen zijn dissertatie, A ristocracy, 
A n tiq u ity  and H is to ry  , over de over
eenkomst tussen de waarden van de 
oudheid en de waarden van de aristo
cratie. Onlangs kwam het ook uit in de 
Verenigde Staten.

U hee ft zich  in u w  geschriften doen  
gelden als een kritisch mens. W at z ijn  in 
u w  ogen de g roo tste  problem en w aar
mee de W esterse sam enleving  te 
kam pen heeft?
"Ik denk dat op de middenlange ter
mijn het grootste probleem, niet in con
crete zin, maar abstract, het probleem 
van het nihilisme, de zinloosheid is. Je 
zou het ook het probleem van de deca
dentie kunnen noemen. Het idee dat 
niets zin heeft, dat alles betekenisloos is, 
en de levenshouding die daaruit voort
vloeit. Een levenshouding van onver
schilligheid, avonturisme en vemieti- 
gingszucht."

W at is er dan zo  decadent aan de 
moderne mens?
"Het is vooral een Europees probleem, 
die decadentie. De Golfoorlog illus
treert goed wat ik bedoel. Europese 
politici vroegen zich af of het wel goed

4 Driemaster, november 1996



was om in te grijpen, of het niet verstan
diger was te gaan praten et cetera. De 
Amerikanen grepen gewoon in. Ameri
kanen weten over het algemeen beter 
wat belangrijk is dan wij. Ze hebben 
idealen, waarvoor ze desnoods bereid 
zijn te sterven. Europeanen kunnen 
alleen nog maar ironisch spreken over 
idealen. Idealen zijn een teken van kin
derlijkheid - die heb je niet. Om iemand 
die idealen heeft wordt een beetje gela
chen, en wie de daad bij het woord 
voegt, zoals de Amerikanen, vinden wij 
behalve kinderachtig een beetje gevaar
lijk. We moeten ondertussen blij zijn dat 
de Amerikanen hebben ingegrepen in 
de Golf, anders is de wereld overgele
verd aan tirannen als Saddam Hussein. 
Decadentie is een soort slapte, een slapte 
die het gevolg is van relativisme."

Waar komen deze probleem vandaan? 
"Dat zie je vaker bij oude beschavingen 
die veel hebben bereikt. Er treedt een 
vorm van geestelijke verzadiging op die 
geestelijke leegte met zich meebrengt: 
cultureel relativisme en moreel relati
visme. Dat vind je ook bij de Romeinen 
bijvoorbeeld en daarvoor bij de Grie
ken. Ik heb het dan met name over 
Europa, in mindere mate over de Ver
enigde Staten. Ik ben bang voor de 
mogelijkheid dat de decadentie ook in 
Amerika toeslaat. Je ziet er volgens mij 
tekenen van, maar toch zijn de meeste 
Amerikanen, ook de Amerikanen die 
deel uit maken van de c la s se  p o l i t iq u e

minder decadent dan de Europeanen . 
Het is duidelijk dat we moeten hopen 
dat Amerika niet werkelijk decadent 
wordt. Als Amerikanen de importantie 
van hun constitutie gaan onderschatten 
of gaan betwijfelen dat er inherente 
kwaliteitsverschillen bestaan tussen 
hun land en Zaïre, dan heeft de wereld 
echt een probleem."

Is het cultureel relativisme juist niet in 
Amerika ontstaan en vervolgens naar 
Europa overgewaaid?
"Nee, het is andersom. Het cultureel 
relativisme dat nu zo opkomt in Ame
rika is uit Europa overgewaaid, het 
waait nu wel weer de andere kant op, 
maar het komt oorspronkelijk uit 
Europa. Het is een exportproduct van 
de E x ilp h ilo so p h e n  die in de jaren derig 
voor de nazi's zijn gevlucht. De vraag is 
of zij allemaal wel zo relativistisch 
waren. Maar ik geloof dat in Ameri
kaanse intellectuele kringen veel Euro
pese continentale filosofie wordt geïn
terpreteerd als relativisme. Het is een 
verkeerde interpretatie, dat wel. Maar

in ieder geval een van oorsprong Euro
pees idee."

Het relativisme van de linkse intellec
tuelen in New York wordt door de 
gemiddelde Amerikaan toch bepaald 
niet gedeeld? Is er dan echt zo'n bedrei
ging?
"Dat is waar. Maar je weet hoe het 
werkt. Je hebt o p in io n  lea d e rs , de 
spraakmakende gemeente die boeken 
en artikelen schrijft. De boodschap

sijpelt dan door naar de kranten, eerst 
naar de kwaliteitskranten en later naar 
de massapers. Het is een in fe c tio u s  d is -  

ea se  . Intellectuelen zijn geen mensen 
die aan de marge werken aan obscure 
universiteiten ook al denken sommigen 
dat. Ondertussen bepalen hun ideeën 
namelijk de lange termijn. De rot van 
het Amerikaanse systeem is daarom al 
begonnen. Dat is een gevaar waar je je 
bewust van moet zijn. Je moet daarom 
strijd blijven voeren tegen de postmo
derne literatuurwetenschappers en filo
sofen aan de universiteiten, tegen het 
E a s t C o a s t  E s ta b l is h m e n t  . In Europa is 
die strijd nog veel moeilijker, maar ook 
daar kom je er niet onderuit."

De fundering van de waarden zijn wel 
problematisch. Het relativisme in 
Europa is natuurlijk opgekomen 
doordat niemand een antwoord heeft 
op deze vraag.
"Als je al te zeer gepraeoccupeerd bent 
door de funderingsvraag, en dat begint 
bij Descartes, en gaat door in onze tijd 
met Wittgenstein en Rorty, dan m o e t je 
wel tot de conclusie komen dat absolute 
fundering onmogelijk is, maar of 
daarmee de uitkomst relativisme is 
betwijfel ik. In het voor-Cartesiaanse 
tijdperk was men niet zo onder de 
indruk van de funderingsvraag. Ik ben 
daar ook niet zo van onder de indruk. 
Mijn stelling is dat als je moet kiezen 
tussen twee extremen, de Verenigde 
Staten en Zaïre bij voorbeeld, dan heb je

Ont het cultureel relativisme te ontduiken, 
moet je je wenden tot het Europees erfgoed 

van tweeduizend jaar.
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niet zoveel aan de vraag wat absoluut 
beter is, maar dan gaat het om wat prac- 
tisch beter is, voor de mens beter is. Hoe 
zeker weet ik dat dit mijn hand is? Hoe 
zeker weet ik dat Amerika beter is voor 
de mens dan Zaïre? Nou dat weet ik vrij 
zeker, zeker genoeg om een beleid op te 
kunnen funderen. Het is een fundering 
die is gebaseerd op common sense . Maar 
niet de common sense van iedereen, want 
dan kom je juist weer uit op relativisme."

W aar m oet die com m onse sense funde
ring vandaan kom en? Van de traditie?  
In  A m erika  kan  d a t door te appelleren 
aan een trad itie  van  'the c ity  upon the  
hill'. M aar die hebben w ij  n ie t in 
Europa.
"Wij hebben tweeduizend jaar erfgoed. 
Er is zeg een honderdtal buitengewoon 
wijze mensen die over de human condi- 
tion hebben nagedacht - ik denk dat de 
herontdekking van de honderd leer
meesters die rol voor Europa kan ver
vullen. Wanneer je relativisme wil ver
mijden moet je de terug naar de 
traditie."

D an h o u d t u h e t probleem d a t er 
m ensen zullen  z ijn  die de ste lling  
om keren en zeggen d a t rela tiv ism e de 
u itk o m st is van  die traditie. M oeten w e  
som s een lus m aken in  de geschiedenis, 
terugkeren op onze schreden en vergeten 
w atD escartes heeft gezegd?
"Nee, ik denk zelfs dat Descartes een 
van die mannen is die je je moet toeëi-
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genen in die zin dat je ziet dat het een 
fundamentele keuze is en dat je het rela
tivisme doordenkt en dan beseft dat je 
het opzij kunt zetten. Het relativisme is 
een soort intellectuele aporie: je komt 
niet verder. Het is een stroom, je staat er 
voor, maar er is geen brug overheen. 
Maar het leven gaat door. Iemand als 
Plato heeft bijvoorbeeld ook al nage
dacht over het relativisme. En het is 
voor mij maar helemaal de vraag of 
Plato over het relativisme minder ver 
heeft gedacht dan Descartes. Wat je 
moet constateren is dat we erg onder de 
indruk zijn van Descartes en van Witt- 
genstein die gezegd heeft dat wat Des
cartes wil niet kan. De vraag is of dat 
terecht is. Ik beweer dat we een onvolle
dige vorming hebben, een vorming die 
in wezen niet verder teruggaat dan Des
cartes en geïnspireerd is door Descartes, 
die zei dat we net als de natuurweten
schappen bepaalde kennis nodig heb
ben die de traditie ons niet kan geven. 
Op gezag van Descartes zijn we gestopt 
met het bestuderen van de traditie en 
dat is een grote fout."

B etekent d it  d a t u zegt da t w e het einde 
van  de Verlichting hebben bereikt?
"Zo zou ik het niet willen uitdrukken. 
Vanaf de vroege negentiende eeuw 
vind je een reactie op de Verliching. Als 
je kijkt naar de geschiedenis van de filo
sofie vanaf de vroege negentiende eeuw 
vind je dat de strijd tussen Verlichtings
denken en de Romantiek het politieke 
debat beheerst en dat feitelijk nu nog 
steeds doet. Verlichtingdenken is voort- 
uitgangsdenken, de gedachte dat we
tenschap de problemen op kan lossen, 
dat je met techniek verder komt. De 
Romantiek is het denken in uniciteit en 
het relativisme wat dat impliceert. Als je 
alleen die twee visies op het leven 
beheerst en kent, en dat geldt voor de 
meeste mensen, kom je automatisch op 
absolute paradoxen uit. Om die op te 
lossen moet je terug naar vóór het ont
staan van die twee stromingen, omdat 
destijds hele verstandige en wijze 
mensen hele verstandige dingen heb
ben gezegd over mens en samenleving. 
Beter dan wat uit de Romantiek en de 
Verlichting voortkomt. Ten onrechte 
zijn wij er altijd vanuit gegaan dat dit 
gedachtengoed verouderd was."
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Waf hebben R om e en A thene ons dan te 
bieden?
"Een visie op mens en samenleving die 
zowel normatief als empirisch veelbelo- 
vender is dan de onze, een samenleving 
die, om het zo maar eens uit te drukken, 
meer waarheid bevat. Democratie kan 
als voorbeeld dienen. Het denken over 
democratie zoals dat nu dominant is, is 
bipolair: je hebt democratie States en aut- 
horitarian States . Als je kijkt naar de klas
sieken, Plato, Aristoteles, Polybius, dan 
zie je dat die een zesdeling maken. Als 
je dat goed tot je laat doordringen zul je 
vroeg of laat tot de conclusie moeten 
komen, daar ben ik van overtuigd, dat 
die manier van denken over politieke 
systemen een veel beter handvat om 
begrip te krijgen van de werkelijkheid."

M aar de O uden vonden het 'gemengde 
systeem ' uiteindelijk he t beste, en je  zou  
kunnen stellen  d a t de liberale dem o
cratie d a t stelsel is. D ie discussie hoeft 
toch n ie t v a n a f he t begin opnieuw  te 
worden gevoerd?
"Voor het gemengde systeem is met 
name aan het eind van de achttiende 
eeuw door mensen als Montesquieu en 
de Federalists een poging gedaan om 
het te bewaren in de moderne wereld in 
de vorm van de representatieve demo
cratie. Als je dus een democratie wilt 
hebben, moet je goed beseffen dat een 
goede democratie een representatieve



is. Om je heen zie je in het politieke 
debat dat mensen die begrippen niet 
kennen en dus denken dat directe 
democratie de echt democratie is en de 
representatieve democratie daar een 
flauwe afspiegeling van. En dat nu het 
technisch mogelijk is, we zo snel moge
lijk moeten overgaan op directe demo
cratie. Dat is dus fout, want zoals je bij 
Plato en Aristoteles kunt lezen leidt 
directe democratie tot anarchie en 
tirannie. Laat ik het zo zeggen: het is 
waarschijnlijk zo dat niet iedereen het 
met dit inzicht eens zal zijn, en dat hoeft 
ook niet van mij, maar als je een goed 
filosofisch debat wil hebben moeten de 
deelnemers in ieder geval op de hoogte 
te zijn van deze materie, historisch en 
filosofisch. En als je nu kijkt naar het 
intellectuele debat, zowel in a c a d e m ia  als 
in de politiek, moet je constateren dat de 
mensen volstrekt niet op de hoogte zijn 
van die traditonele inzichten en er dus 
niet over na kunnen denken en daardoor 
met de ogen dicht de toekomst tegemoet 
lopen."

H eeft de O udheid dan ook  een op los
sing voor onze morele crisis?
"Uiteraard. Het grote probleem van het 
Verlichtingsdenken is dat het de mens 
puur causaal-deterministisch beziet. De 
mens als een biljartbal, bewogen door 
externe prikkels. Het probleem met de 
Romantiek is de uniciteitsgedachte, de 
gedachte dat iedereeen volstrekt uniek

is en in volstrekte onafhanke
lijkheid zijn eigen weg moet 
gaan, zijn eigen doelen moet 
zoeken, zichzelf moet verwe
zenlijken. Beide visies deugen 
niet. De mens is geen biljartbal, 
want er is het innerlijke leven 
en dat is het belangrijkste aan 
hem. De mens is niet uniek, niet 
iedereen moet zijn eigen weg 
afleggen, ideeën gelden ook 
voor andere mensen. Je kunt 
dus spreken over een t e l o s , een 
doel wat je moet verwerkelijken 
wil je de eudaimonie bereiken, 
het levensgeluk, bereiken, maar 
dat is niet voor iedereen anders. 
De meeste mensen kunnen ten 
eigen bate gebruik maken van 
bepaalde "tips" van wijze 
mensen, bepaalde leefregels die 

zeggen hoe je je verstandig door het 
leven kimt slaan, en die heetten vroeger 
deugden. Dat is de portee van die oude 
deugden: de vier kardinale deugden. De 
wijs- of verstandigheid, gerechtigheid, 
moed en gematigheid. Dat zijn vier leef
regels die voor iedereen gelden. Als je je 
een beetje volgens die vier leefregels 
gedraagt, dan gaat het wel goed met je. 
Trek je je er niets van aan, dan is het zeer 
waarschijnlijk dat je in de goot eindigt."

W at w as de telos van  de Ouden? 
Gingen ze ergens naar toe?
"Nee, ze gingen nergens naar toe. Dit 
zijn leefregels, die laten heel veel varië
teit toe. Er is geen sprake van afge
dwongen paden. De een wordt bakker, 
de ander wordt slager. De gedachte is 
dat ieder mens bepaalde spelregels in 
acht moet nemen, ongeacht zijn maat
schappelijk positie."

Z ijn  d a t gew oonten die u it  ervaring to t  
ons zijn  gekomen?
"Precies, dat is de traditie. Er zijn talloze 
mensen voor ons geweest die ook 
hebben geleefd en dus levenservaring 
hebben, die fouten hebben gemaakt,

ergens tegenaan zijn gelopen et cetera. 
De oplossingen voor die mensen 
kunnen relevant zijn voor iedereen. In 
de grote werken staan dingen die gaan 
over jou en daar kun je wat van leren. 
Dat is ook van belang voor de samenle
ving, als geheel van individuen, als 
levende generatie die leert van de 
vorige generatie en ervoor zorgt dat er 
wat te leren valt aan de volgende gene
ratie door het gedachtengoed over te 
brengen. Dat is het cultureel kapitaal. 
Vanaf de jaren zestig hebben we 
gebroken met het verleden. We hebben 
gedacht dat de traditie allemaal burger
lijke flauwekul was. In de jaren zestig 
dachten velen dat wij zelf wel zouden 
kunnen verzinnen wat we moesten 
doen. Dat kan niet, dat kan alleen maar 
eindigen in babarij. Dan begin je dus 
inderdaad opnieuw - bij de Neander
thalers. Iedere generatie moet willen 
leren en luisteren en nadoen en afkijken 
en lezen ... kritisch te willen zijn, met 
eigen mening willen komen. Dat komt 
wel. Eerst maar eens wat leren, en aan 
het eind pas met kritiek komen."

U  heeft gesproken over h e t gevaar van  
avonturism e. Is d a t echt zo gevaarlijk?  
"Avonturisme is een uitingsvorm van 
de energie die inherent is aan de mens,

wat de Grieken th y m o s  noemden. Die 
energie is noodzakelijk, want zonder 
die energie bereik je niets. Zeker geen 
beschaving. Maar als een beschaving 
erop uitdraait dat ze in existentiële zin 
voor velen b o r in g  wordt, saai, wordt het 
problematisch. In het Duits is ons saai 
la n g e w e ile  . Een weile is een tijdje, dus 
langeweile zegt dat de tijdjes heel lang 
duren, wat precies uitdrukt wat ik wil 
zeggen. Als mensen verveeld zijn, dan 
zoekt een uitlaatklep voor hun energie 
en dan krijg je wat Fukuyama zegt in 
T h e  E n d  o f  H is to r y  'eindeloze oorlogen 
louter uit verveling'. Oorlog is een 
manier om energie kwijt te raken. Maar 
we willen geen oorlog meer. De kunst is 
dus om die gevaarlijke energie, die

Het is problematisch wanneer een 
beschaving er in existentiële zin op 

uitdraait dat de mensen verveeld zijn.
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gemakkelijk kan leiden tot aggressie en 
dus tot oorlog, te sublimeren tot iets 
moois."

W at voor m oois zou  d a t dan zijn?
"Wat ik beschaving noem. Niet alleen 
de innerlijke vorming van de mens 
maar ook de uiterlijke vorming van de 
natuur tot cultuur incluis huisvesting, 
medische zorg, omgangsvormen, alles 
waardoor mensen zich in goede zin 
onderscheiden van de beesten."

Hebben w e dan \grote projecten ' als 
ru im tevaart nodig  om  die energie te  
kanaliseren?
"Er zijn grote projecten. Het milieu bij
voorbeeld. Maar dat is niet voldoende. 
Op micro-niveau is bijvoorbeeld heel 
belangrijk de gezinsvorming. Daar gaat 
heel veel energie in zitten. Dé oorzaak 
van criminaliteit in Amerika is natuur
lijk het falen van de gezinsvorming. Al 
die jonge kerels die maar blijven 
hangen in een soort adolescentenleven, 
die nemen geen verantwoordelijkheid 
voor vrouw en kinderen, terwijl dat een 
enorme orde en regelmaat geeft aan je 
bestaan en plichten met zich meebrengt. 
Het is wat Frits Bolkestein zegt: Amerika 
is ons een probleem voor. Er is geen reden 
voor zelfgenoegzaamheid. Als je naar 
onze binnensteden kijkt, zie je dat die erg 
beginnen te lijken op de Amerikaanse bin
nensteden van de jaren zestig."

D a t heeft te  m aken m e t een gebrek aan 
sham e , w a t  eveneens opgelost kan

w orden w anneer de w aarden van  de 
O udheid terug komen.
"Een goede samenleving heeft beide 
elementen: zowel sh a m e  als g u i l t , zoals 
antropologen dat noemen. Uitsluitend 
g u i l t  , of gewetens-ethiek zoals ik dat 
liever noem, kan niet. Dan krijg je een 
Calvinistische houding van burgerlijke 
ongehoorzaamheid waarin mensen

zeggen dat ze niet 
kunnen gehoorzamen, 
omdat hun geweten in 
de weg staat. Alleen 
sh a m e , oftewel eer- 
ethiek is ook onmoge
lijk. Dan krijg je een 
krijgerssamenleving als 
Japan of Joegoslavië.
De Oresteia laat zien 
dat je het geweten 
nodig hebt om de eer te 
beperken. Eer en 
geweten zijn even 
belangrijk. Het geheim 
van het Westen is dat 
wij beide elementen in 
het verleden hebben 
weten te mixen. A n t ik e  

ü n d  A b e n d la n d  . De 
generatie van onze 
ouders is de generatie 
van de h u b r is  die heeft 
geprobeerd vanuit het 
niets te beginnen. Dat is 
gevaarlijke nonsens.
Die gedachte komt 
voort uit de Tweede 
Wereldoorlog. Is die het 
bewijs voor het failliet van de traditie 
van A n tik e  u n d  A b e n d la n d  ? Ik denk het 
niet. Het totalitarisme komt juist voort 
uit de moderniteit. Leo Strauss heeft 
gezegd dat het uit de Verlichting voort
komt, maar je zou ook kunnen zeggen 
dat het uit de Romantiek komt, als een 
reactie tegen de moderniteit. Het failliet 
van de oude traditie bewijst het in ieder 
geval niet."

De A zia ten  hebben alleen 'eer'. W a t 
beteken t de o p ko m st va n  A z ië  in  d it  
verband?
"De Aziaten zijn een bedreiging, maar 
de mens leeft bij competitie. Het is een 
gunstige bedreiging die ons namelijk 
weerhoudt van decadentie. Misschien 
werkt het uiteindelijk wel zo dat de

Confuciaanse v a lu e s , die in bepaald 
opzicht lijken op onze oude deugden, 
ons aanzetten tot een nieuwe Renais
sance. Net als we vroeger de Antieken 
herontdekten via de Arabieren zou dat 
nu kunnen naar aanleiding van de 
Aziaten. Er zijn een paar rampen moge
lijk als dat niet lukt. Amerika zou deca
dent kunnen worden, Azië zou ons over 
kunnen nemen, of Europa gaat ten onder 
door grote volksverhuizingen uit het 
oosten en het zuiden wanneer het fout gaat 
in Rusland en fout blijft gaan in Afrika.

D e enorm ite it van  d i t  probleem  w o rd t  
duidelijk . S trauss m eent d a t de m oder
n ite it gedefinieerd m o e t w orden als de 
radicale breuk m e t de ouden. U zeg t da t 
d a t n ie t kan, o m d a t d a t to t  chaos leidt, 
die w e om  ons heen kunnen zien. 
K unnen w e o o it terug? En hoe m o e t d a t  
dan?
Het klinkt simplistisch, maar we 
hebben maar één optie: het doen. We 
moeten het gewoon simpelweg gaan 
doen. Succes is niet gegarandeerd, maar 
als we het niet proberen verliezen we-fi 
ieder geval."

Azië is een bedreiging, maar de mens leeft 
bij competitie en Azië is voor ons een gun

stige bedreiging. Ze voorkomen dat wij 
terugvallen in de decadentie.
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Een partijtje libre
het verhaal van Hythlodseus Bartholomeeus Gericht

doorMelvin L. Schut

Hij keek in het rond. De kamer waarin 
hij al een half uur zat bevatte eigenlijk 
niets, zo realiseerde hij zich plotseling. 
Het portret van het koninklijk paar, de 
reproducties van wist-hij-veel welke 
schilders aan de wand, om nog te 
zwijgen van de enorme spiegel aan de 
muur; dit alles droeg eerder bij aan de 
overweldigende leegte die Bart zo 
plotseling overviel. Ciska keek hem  
strak aan. Het niets werd ondraaglijk. 
"Wibo neemt nog contact met je op, 
dus ik w il het zo snel mogelijk gere
geld hebben. Ja?"

Terwijl haar stem door zijn hoofd 
galmde probeerde hij de bron ervan te 
lokaliseren. Door een dikke, verre mist 
ving hij opeens een glimp van Ciska's 
mond op. Te dunne lippen. Maar voor 
hij kon reageren klonk er een mannen
stem.
"Ik weet niet of dat wel kan. We krijgen 
nu minder subsidie dan vorig jaar. De 
staatssecretaris heeft de Kamer ge
schreven dat de in haar memo uiteenge
zette uitgavenrichtlijnen streng zullen 
worden toegepast. In Amsterdam heb
ben we daar al eerder moeilijkheden 
mee gehad."
Was dat Marcel? Hij wist het niet meer. 
"Wat wordt het, Bart?" sprak de vrou
wenstem weer. "Heb je er al wat aan 
gedaan? We moeten dit schema echt 
halen. Het districtsoverleg heeft al te 
weinig opgeleverd en zonder de nota 
kan het volgende HB-weekend ook niet 
verder."
Verwijderd -haast spottend geamu
seerd, bemerkte hij tot zijn schrik- keek 
hij de vier ernstig vragende hoofden 
aan. Wat deed hij hier? Hoe was het 
zover gekomen? Waar ging dit over? 
"De implementatie laat nog op zich 
wachten", hoorde hij zichzelf zonder 
spoor van twijfel zeggen. "Ik heb met

Wim overlegd en hij is het met mij eens 
dat Utrecht absoluut mee moet. Hun 
voorzitter was vorige week onbereik
baar. Afgezien van zijn woord is alles 
rond. Als jij tenminste voor die subsidie 
zorgt."
Hij sloeg zijn ogen neer en de vier 
hoofden draaiden weer weg. Zijn ant
woord was blijkbaar goed gevallen. 
Maar hij was nog te verbaasd om zich 
daarover te verwonderen. Hij luisterde 
gespannen naar de herhalingen van de 
woorden, die zijn hersens voor hem 
afspeelden. De zinnen sloegen duidelijk 
nergens op. Waarom had hij het dan 
gezegd? Waarom hadden de vier 
hoofden het aanvaard?
"Ik vind niet dat we op Utrecht moeten 
wachten. Pieter Jansma is daar voor
zitter en die is alleen maar op die post 
terecht gekomen omdat er niemand

Heb je er al 
wat aan gedaan?

anders was. Hij loopt ook nog maar 
heel kort mee. Ik denk dat we echt 
iemand uit de vereniging moeten 
hebben. Iemand die bekend is bij de 
leden, ook bij de niet-actieve leden die 
alleen maar D riem a ste r  -o f is het nou 
de D riem a ster?- ontvangen."
Bart hoefde niet eens op te kijken om te 
zien wie dat was. Chris 'paradox' Step- 
hanopoulos voerde hier duidelijk het 
woord. Chris huldigde een Spenceri- 
aans liberalisme, maar wist dat te com
bineren met een links imago. Dat lukte 
vooral heel goed omdat Chris het zelf 
geloofde. Bart had al vroeg begrepen 
dat coginitieve dissonanties in combi
natie met onbenul en stupiditeit tot het 
basispakket van de psychologische sta
bilisatoren van de politicus behoren. 
Maar het moment van helderheid dat 
hem in de laatste minuten had over

vallen deed een extra grote bewonde
ring voor Chris opwellen. Het lukte 
hem toch maar! In de Organisatie 
hadden ze respect voor hem! Want hij 
was dan ook consequent: de paradox 
communiceerde hij effectief naar buiten 
door. Zo studeerde hij in Leiden zonder 
een das te bezitten.
"Als de leden maar contributie 
betalen", zei Willem-Jan Pure tegen nie
mand in het bijzonder. Zijn woorden 
verdwenen met een geruststellende 
vanzelfsprekendheid in het nadrukke
lijk aanwezig zijnde Niets.
Bart merkte dat zijn veter los zat. 
Onwillekeurig dacht hij aan de keren 
dat zijn vader hem had proberen te 
leren zijn veters te knopen. Het was een 
drama geweest. Het wilde maar niet 
slagen. De sportschoenenmode bracht 
klitteband en bleek een uitkomst; pas 
op de leeftijd van veertien jaar was het 
veterknopen hem uiteindelijk gelukt. 
Maar zijn vader bleef teleurgesteld in 
hem. De verwijdering die dat veroor
zaakte had Bart al vroeg op zichzelf 
geworpen. Hij was zich bewust 
geworden van zijn individu. Nadruk op 
het eigen 'ik' van de JOVD had hem  
dan ook bijzonder aangesproken. Bart 
keek naar de losse veters. Ongebonden, 
vrij; juist de veters hadden hem uitein
delijk tot het liberalisme gebracht. Een 
rilling liep over zijn rug.
"De WVTTK. Bart, je bent wat stil. Heb 
jij nog iets op je hart?" Een glimlach ver
scheen op zijn gezicht toen hij 'nee' 
schudde. Wat zou hij ook moeten 
zeggen? Dat een liberale organisatie het 
niet over subsidies maar over privatise
ring moet hebben? Dat al dat gezever 
over actieve leden alleen maar idioten 
aantrok? Dat de organisatie eigenlijk 
helemaal nergens over ging? Natuurlijk 
niet. Waarom zou hij? Het NIETS was 
verdwenen. Opgeknoopt met het 
moment van helderheid en de lus in 
zijn veters.
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Liberaal en gemeenschap
door Paul Burghout

In de laatste editie van Driemaster 
publiceerde voormalig landelijk pen
ningmeester Wibo van Ommeren een 
ware tirade tegen het communita- 
risme. Toenadering bij die stroming 
zou afbreuk doen aan de filosofische 
consistentie van het liberalisme; haar 
probleemschets zou niet juist zijn; zij 
zou geen reële oplossingen hebben 
voor deze problemen. Kandidaat- 
Hoofdredacteur Paul Burghout is het 
niet met hem eens. De kritiek van het 
communitarisme vindt hij waardevol. 
Bovendien wordt het eens tijd dat het 
liberalisme zich een nadere mening 
vormt over de functies van gemeen
schappen en moraal.

Laat ik beginnen met te stellen dat de 
kritiek van het communitarisme na
tuurlijk in de lucht hing. Er bestaat een 
conjunctuurbeweging van individualis
tische naar meer corporatistische stro
mingen in de maatschappij. Het bewijs 
hiervoor vindt men in de politieke en in 
de, voor dit land zo kenmerkende, reli
gieuze geschiedenis van de moderne 
tijd. Dat er op het moment weer allerlei 
vormen van gemeenschapsdenken op
komen is voor de goede verstaander al 
een teken dat er meer aan de hand is, en 
dat de kritiek niet zo maar van de hand 
gedaan kan worden. Hoewel er al veel 
tijd is verspild met het schetsen van de 
grote maatschappelijke problemen of 
het ontkennen daarvan, wil ik toch dui

delijk maken dat Nederland 
naar mijn mening in een beteke
nisvolle crisis verkeert. In een 
eerder artikel noemde ik de fac
toren die hier debet aan zijn: de 
dreigende maatschappelijke twee
deling; de groeiende kloof 
tussen burger en politiek; de 
snel veranderende etnische 
samenstelling; de afkalving van 
de nationale eenheid die dat 
veroorzaakt.

Geen laboratorium
Tegen die crisis opteren de 
gemeenschapsdenkers. Hoewel 
zij hun kritiek niet altijd even 
goed beargumenteren, lijkt het 
mij raadzaam het een en ander 
ter harte te nemen, om te voor
komen dat de crisis tot aan de 
wortels van onze, nog wel 
gemeenschappelijke, cultuur zal 
reiken. Liberalen hebben vaak 
moeite met begrippen als 'maat
schappelijk fundament' en 'cul
turele wortels'. Maar natuurlijk! 
Het individu wil vrij zijn, en niet 
gehinderd worden door welke 
achtergrond of culturele compli
catie dan ook. Dat is tenslotte de 
historische achtergrond van de 
'emancipatiebeweging' die het 
liberalisme is. En daar komt het 
probleem om de hoek kijken.

Het liberalisme heeft een zware strijd 
voor het individu gevoerd, en nu deze 
grotendeels gewonnen is, blijkt dat er 
ook nog zaken zijn waarmee wij niet 
altijd even veel rekening hebben 
gehouden. In het liberalisme heeft de 
individualistische filosofie tot op heden 
zo'n grote rol gespeeld, dat de sociale 
verhoudingen uit dat gezichtspunt 
steeds meer een algebraïsch karakter 
hebben gekregen. Het hoogtepunt van

De waarheid 
ligt op straat

die ontwikkeling is het werk van de 
Amerikaan Rawls, uit wiens artificiële 
abstracties niet al te vaak in de Tweede 
Kamer zal worden geciteerd. De waar
heid ligt immers op straat. En die waar
heid is het, die ons opnieuw vertelt dat 
de theorie aan de feiten moet worden 
aangepast. De maatschappij is geen 
laboratorium, en de gemiddelde burger 
is nog steeds meer in het wel en wee 
van zijn gezin geïnteresseerd dan in zijn 
concurrentiepositie op de vrije markt.

Men zal inmiddels begrijpen dat ik het 
met enkele uitgangspunten van het 
communitarisme eens ben. Het indi
vidu lijkt mij heteronoom van aard, en 
de status van gemeenschappen wordt 
wat onderschat. Het is enkel onze 
arrogantie die ons laat vergeten dat het 
liberalisme alleen zijn plaats vindt 
tussen de andere politieke subculturen. 
Samen bepalen zij zijn dynamiek. Toch 
ben ik geen aanhanger van het commu
nitarisme. Het lijkt mij slechts een aan
vulling te bieden op het liberalisme, dat 
altijd de grondstoffen voor de politieke 
filosofie zal leveren. Gelukkig heeft het 
liberalisme door zijn open karakter 
ruimte voor gedachtenwisselingen met 
andersdenkenden, meningsverschillen 
in eigen kamp, en zelfs voor kruisbe
stuiving of vrijages met -in dit geval- 
het communitarisme. De beginselen 
van het liberalisme zijn het bouwpakket 
waarmee elke filosofische doe-het-
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zelver te allen tijde mee aan de slag kan. 
Ook dat is de vrijheid die het libera
lisme ons geeft.

Democratie is bestuursmacht
Maar terug naar 'de wortels'. Wat is dan 
toch dat notoire fundament van de 
maatschappij? Het antwoord lijkt voor 
de hand te liggen. De maatschappij kan 
niet anders gedragen worden dan door 
een zekere moraal, die de meerderheid 
van het volk aanhangt. Dat blijkt bij
voorbeeld uit de theorie achter en het 
practisch functioneren van een demo
cratie. Waar sprake is van overheidsmo- 
nopolies moet er m u ta tis  m u ta n d is  ook 
sprake zijn van een meerderheid die de 
overheid de macht toevertrouwt. Die 
meerderheid behoudt het vertrouwen 
in de overheid, rekent erop dat zij zich 
aan de afspraak houdt, en is bereid om 
de overheid daarbij te controleren. 
Democratie betekent dan ook b estu u r
sm ach t , de macht die de burgers aan de 
overheid geven. Zij is het transcendente 
lichaam van de stemgerechtigde bur
gerij. Een zekere participatie van die
zelfde burgerij is dan ook nodig om het 
systeem niet in technocratie te laten ont
aarden.

Ook dat soort dingen behoren tot het 
terrein van de moraal. De ethos laat ons 
het vertrouwen behouden in zaken die 
wij zelf niet in de hand hebben. Wie 
zich niet aan de afspraken houdt, wordt 
dan ook gestraft. Is het niet door gevan
genisstraf, dan wel door uitstoting of 
geroddel van zijn buren. Van deze rede
neringen is het nog maar een kleine 
stap naar het terrein dat doorgaans met 
'moraal' wordt geassiocieerd. Het is een 
eeuwige wet dat burgers die het eens 
zijn over de politieke inrichting van hun 
land het ook over een aantal andere 
zaken eens moeten zijn. De politieke 
moraal is op zijn beurt gegrondvest op 
een algemene consensus over de beste 
inrichting van het leven. De statistieken 
bewijzen dat de hedendaagse jeugd 
daar geen andere ideeën op na houdt 
dan hun verre voorvaderen, die met 
hun nalatenschap de koers hebben 
bepaald. Deze moraal is het, die als 
maatschappelijk ordeningsprincipe 
fungeert- en zeer zeker niet de vrije 
markteconomie. Laten we niet vergeten

dat het de marxisten waren die stelden 
dat enkel de economie praedetermi- 
neert.

De zwakste schakel
De moraal krijgt vorm in de gemeen
schappen van een samenleving. Het 
individu is de kleinste daarvan, en 
daarom ook de zwakste schakel in de 
keten. Daarom verdient het de bescher
ming en de privileges die het libera
lisme hem wil bieden.Maar we moeten 
niet vergeten dat het de gemeenschap is 
waarin het individu zijn stem krijgt. Dat 
is de waarde van gemeenschappen; zij 
leveren de voorwaarden waarbij het 
individu het beste gedijt. Dit principe is 
natuurlijk ook voor de JOVD van toe
passing. Nu is het de vraag wat een 
liberale gemeenschap aanmoet met het 
debat over de moraal. Mag een liberaal, 
of zelfs de overheid moraliseren? Kan 
dat zonder paternalisme en met respect 
voor de individuele vrijheden? Wel
zeker. Wie de overheid en andere ge-

Wie zich niet aan de 
afspraken houdt 
wordt gestraft

meenschappen als de transcendente 
lichamen van individuen ziet, zal ook 
de liberale beginselen in een ander dag
licht gesteld zien.

Het nut van de moraal is, dat zij ideeën 
onder de aandacht van een een groter 
publiek weet te brengen. Ook het libera
lisme heeft wortels in de maatschappij 
moeten kweken om zijn gedachtengoed 
geaccepteerd te krijgen. Ideeën die niet 
algemeen aanvaard zijn hebben weinig 
kans van slagen. Hier geldt het recht 
van initiatief. Iedereen die een idee 
krijgt dat volgens hem algemene 
waarde bezit, zal het onder de aandacht 
willen brengen. Dat recht bestaat ook 
voor de gelegitimeerd sterkste: de over
heid. Ik pleit voor het primaat van de 
politiek. Er is geen ander democratisch 
orgaan dat in die mate verantwoorde
lijk is voor de koers van het land. En tot 
die verantwoordelijkheid behoort ook 
de geldende moraal.
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Libertaire gezicht
Nu zo veel idealen al gerealiseerd zijn, 
voor zowel socialisten als liberalen, en 
onzekerder zaken als de moraal op het 
menu komen, mag het liberalisme zich 
niet achter zijn libertaire gezicht ver
schuilen. Nu vrijwel alle politieke stro
mingen stelling nemen in het debat 
over de moraal, moeten de partijen ook 
de moed hebben hun ideeën nader ken
baar te maken, en de strijd voor een 
verankering van hun opinies aan te 
gaan. Zo moeten ook de liberale me
ningen over moraal nader vorm te 
krijgen. In dat proces zal ook communi- 
taristische kritiek een plaats kunnen 
krijgen. In dat opzicht kan ik het niet 
anders dan eens zijn met de voorzich
tige stapjes die de Teldersstichting al in 
die richting deed, en ik spreek dan ook 
de hoop uit dat zij zich verder op dat 
smalle pad zal begeven. Maar voor nu 
is dit genoeg. Ik hoop dat dit artikel 
zowel een verkenning als een aanzet 
moge zijn. Laten wij de laatsten zijn die 
op de vraag wat de mensheid doet 
voortbestaan antwoorden: ...ers t das  
Fressen, darm  die M oral!

Driemaster 
krijgt binnenkort een 

nieuwe bemanning. De 
hoofdredakteur is op 

zoek naar versterking.
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met schrijftalent is 
welkom. Voor meer 

informatie of sollicitaties 
Paul Burghout: 
023-5263270
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Ouderschap aan banden
door Maartje Nielsen en Chris Jetten

Liberalisme draait om de vrijheid en 
verantwoordelijkheid van het indi
vidu. Volgens liberalen moet iedereen 
vrij zijn om zelf te beslissen over zijn 
leven, en dient een ieder ook zelf de 
consequenties van die beslissingen te 
aanvaarden. Een glashelder uitgangs
punt, dat w el veronderstelt dat men
sen ook in staat zijn tot het maken van 
juiste beslissingen. Daarvoor is echter 
een zekere mate van gezond verstand 
en inzicht in de keuzemogelijkheden  
en de consequenties daarvan vereist. 
Als niet aan die voorwaarden voor het 
liberale maatschappijbeeld is voldaan, 
is bijsturing door de overheid vereist.

Minderjarigen vormen het grootste aan
deel in de groep mensen die niet zelf in 
staat is beslissingen te nemen. Hun bij
zondere positie is op een aantal manie
ren in de wetgeving geregeld, bijvoor
beeld door hen geen financiële 
aansprakelijkheid te geven. Minderja
rigen kunnen geen financiële verplich
tingen aangaan en dragen daardoor 
geen financiële verantwoordelijkheid. 
Ook vele andere verantwoordelijk
heden zijn hen door de wetgever ont
nomen. Vraag is bij wie deze verant
woordelijkheden voor het kind dan wel 
liggen. Er zijn twee mogelijkheden: bij 
de ouders of bij de overheid. Wat finan
ciële overeenkomsten betreft is bepaald 
dat de ouders verantwoordelijk zijn. 
Ook de verantwoordelijkheid voor het 
levensonderhoud van het kind is in 
eerste instantie in handen van de 
ouders gelegd. Het onderwijs van een 
kind is daarentegen een voorbeeld van 
een verantwoordelijkheid die de over
heid zo belangrijk vindt, dat zij die in 
eigen beheer heeft gehouden. De leer
plichtwet geeft daar gestalte aan.

Potentieel gevaar
De leerplichtwet is een uitzondering. 
De meeste verantwoordelijkheden lig
gen nog steeds bij de ouders. Dat draagt

een potentieel gevaar met zich mee. Wie 
garandeert immers dat de ouders ook 
echt in staat zijn om al die verantwoor
delijkheden te dragen? Die garantie is 
er niet. Door een gebrek aan opleiding, 
een gebrek aan financiële middelen of

zelfs een gebrek aan belangstelling voor 
het kind kunnen de ouders ernstig 
tekort schieten. Het vervelende is dat 
van dit onvermogen vooral het kind en 
de maatschappij de consequenties 
dragen. Het liberale ideaal wordt hier
door ernstig aangetast: dat veronder
stelt immers dat de gevolgen van eigen 
daden voor eigen rekening komen, en 
niet voor die van anderen.

Er zijn een aantal oplossingen te 
bedenken voor dit probleem. Deze 
hebben echter een aantal neveneffecten 
die vanuit liberaal oogpunt minder 
wenselijk zijn. Omdat de discussie over 
verantwoordelijkheid voor de opvoe
ding van kinderen binnen de JOVD nog 
niet echt gevoerd is, zullen de oploss
ingen hier desondanks worden opge- 
somd. Een keuze zal niet worden 
gemaakt; dit artikel beoogt slechts de 
problemen aan te snijden en op de poli
tieke agenda te plaatsen.

Chemische castratie
De meest grondige aanpak is voor
komen dat mensen kinderen krijgen als 
zij ze niet kunnen opvoeden. Daar 
kleven grote bezwaren aan. Zo valt het 
niet uit te sluiten dat een aantal mensen 
onterecht wordt uitgesloten van het 
ouderschap. Pas nadat het kind er is, en 
als er grove fouten in de opvoeding 
worden gemaakt (mishandeling, etc.), 
kan met zekerheid worden gezegd dat 
de ouders gefaald hebben in hun taak. 
Dan is het natuurlijk al te laat. Tot dat 
moment zit er niets anders op dan over 
de geschiktheid van ouders te oordelen 
aan de hand van psychologische onder

zoeken en statistisch materiaal over de 
relatie tussen bijvoorbeeld een crimi
neel verleden of langdurige werkloos
heid en het vermogen om kinderen op 
te voeden. Objectieve criteria zijn niet 
makkelijk vast te stellen, en het gevaar

van stigmatisering is aanwezig. Zelfs 
als met enige zekerheid vooraf geoor
deeld kan worden over de opvoedkun
dige capaciteiten van toekomstige ou
ders, dan nog kan alleen met dra
conische maatregelen worden voor
komen dat zij kinderen krijgen. Gedacht 
moet worden aan (chemische) castratie 
en sterilisatie, wat overduidelijk in strijd 
is met het liberale recht op lichamelijke 
zelfbeschikking.

Een alternatief is om kinderen die bij 
ongeschikte ouders worden geboren 
onmiddellijk na de geboorte onder te 
brengen bij adoptieouders. Hoewel dit 
principieel gezien op minder bezwaren 
stuit (in ernstige gevallen wordt immers 
ook nu al tot uithuisplaatsing overge
gaan), is het de vraag of het kind daar 
uiteindelijk bij gebaat is. Uit meerdere 
onderzoeken blijkt dat veel geadop
teerde kinderen grote opvoedingspro
blemen krijgen. Daarbij gaat het om  
kinderen die pas laat uit hun oorspron
kelijke gezin zijn gehaald. Om de doel
stellingen van het beleid (voorkomen 
dat kinderen lijden onder een verkeerd 
optreden van hun ouders) te kunnen 
realiseren, zouden kinderen van gedis
kwalificeerde ouders dan ook zo snel 
mogelijk na de geboorte in een adoptie
gezin opgenomen moeten worden.

Opvoedles
Twee andere oplossingen zijn minder 
ingrijpend. De eerste is om niet alleen 
de opleiding, maar ook een deel van de 
opvoeding tot de verantwoordelijkheid 
van de overheid te maken. Naar ana
logie met de leerplichtwet zou de over-

Ouders kunnen ernstig tekort schieten. 
Met grote gevolgen voor kind en maatschappij
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heid buitenschoolse activiteiten kunnen 
verplichten, waar kinderen de dingen 
leren die zij normaal gesproken van 
hun ouders mee krijgen. Dat zijn dan 
dingen als omgangsvormen, verant
woordelijk gebruik van geld en het aan
gaan van persoonlijke relaties. Het is 
echter de vraag of de overheid geschikt 
is voor een goede uitvoering; in veel 
gevallen zal het een zeer persoonlijke 
benadering vereisen, en dat kan de

problemen terug te leiden is tot een ken
nistekort bij de ouders. Psychologische 
stoornissen en financiële problemen 
spelen mogelijk een veel grotere rol, en 
die zijn niet door een simpele cursus te 
corrigeren.

Als de problemen niet zozeer voort
komen uit opvoedkundig onvermogen 
maar uit financieel gebrek, dan lijkt de 
oplossing eenvoudig. Geef ouders een

laten leiden door hun financiële moge
lijkheden. Bij de meeste andere 
besluiten wordt die afweging door de 
werking van de markt gedicteerd: wie 
geen geld heeft kan niks kopen. Hoewel 
het marktprincipe niet op de produktie 
van kinderen van toepassing kan zijn, is 
het toch onwenselijk zijn als door de 
kinderbijslag ook het laatste beetje ver
antwoordelijkheidsbesef verdwijnt.

Het is duidelijk dat de voorgestelde 
oplossingen niet perfect zijn. Het ont
nemen van de verantwoordelijkheid 
aan mensen die kinderen willen is niet 
gering. Bovendien vormt het geen 
garantie voor een goede opvoeding. 
Andere ouders of de staat verkeren bij 
voorbaat al in een achtergestelde positie 
ten opzichte van natuurlijke ouders. Er 
moet dan ook een keuze gemaakt 
worden: toestaan dat kinderen in een 
verkeerde omgeving opgroeien, waar
door zij in de problemen kunnen 
komen, of voorkomen dat dit gebeurt 
door maatregelen te nemen met een 
hoop nare bijwerkingen. Voor liberalen 
nog een knap lastig dilemma.

Ach toe vader, drink niet meer!

overheid door haar aard nauwelijks 
geven. De tweede optie is de minst 
ingrijpende, maar zet tevens de minste 
zoden aan de dijk. Voor het opvoeden 
van kinderen zou -net zoals voor het 
besturen van een auto- een aantal 
lessen moeten worden gevolgd. Op 
zo'n manier kan toekomstige ouders 
tenminste een minimum aan kennis 
worden bijgebracht. Het is echter de 
vraag welk deel van de opvoedkundige

zak geld voor elk kind dat zij onder hun 
hoede hebben: kinderbijslag. Deze 
oplossing is iets tè makkelijk. Zij veron
derstelt dat het krijgen van kinderen 
een mensenrecht is, en dat de overheid 
er maar voor moet zorgen dat iedereen 
daarvoor voldoende middelen heeft. 
Vanzelfsprekend wordt hier geen ver
bod op het krijgen van kinderen bepleit, 
maar het zou wel zo wenselijk zijn als 
ouders zich bij hun besluit ook zouden
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Plato's Grot in de grote pauze
door W.J. Niemeijer

De middelbare school is de laatste tijd 
aan verandering onderhevig. Onlangs 
is de Basisvorming ingevoerd, nu 
wordt er gepleit voor het verkleinen 
van de klas naar maximaal 20 per
sonen. En dat alles in het kader van 
kwaliteitsverbetering. Er staat echter 
nog een beslissing op stapel, die niet 
alleen te maken heeft met het verbe
teren van de kwaliteit, maar ook met 
de complexe samenleving. In het pro
fiel 'cultuur en maatschappij', een van 
de nieuwe vakkenpakketten, moet 
misschien ook filosofie worden opge
nomen als kernvak. Er is inmiddels 
een petitie ingeleverd bij de Tweede 
Kamer, ondertekend door Harry 
Mulisch, O. Cherribi, Bart Tromp, 
H.W. von der Dunk en een aantal 
anderen. De aanwezigheid van deze 
zwaargewichten toont aan dat het 
onderwerp een serieuze kwestie is.

Belang van de filosofie
De petitie staat niet op zichzelf. Eerder 
dit jaar waren er al wat geluiden te 
horen over een 'meerwaarde' op 
scholen. Zo schreef de UNESCO in een 
rapport in het voorjaar van 1996 dat "er 
volop reden is om opnieuw de aan-

Aandacht voor de 
moreel-culturele 

kanten van 
onderwijs

dacht te richten op de morele en cultu
rele dimensies van onderwijs, waardoor 
het voor iedereen mogelijk wordt de 
individualiteit van anderen en de gril
lige vooruitgang van de wereld te 
begrijpen; maar dit proces moet 
beginnen met zelfbegrip door middel 
van een innerlijke reis waarvan de mijl
palen kennis, overdenking en zelfkri
tiek zijn." Niet alleen de UNESCO 
erkent het belang van een filosofische
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houding, maar ook de Europese Com
missie ('Teaching and leaming: towards 
the Leaming Society, Whitebook Euro- 
pean Commission, juni 1996') en het 
Ministerie van Onderwijs ('Bulletin 
Basisvorming, Ministerie van OCW, 12 
juni 1996) pleiten voor een beschouwe- 
lijker visie op onderwijs. Het ministerie 
had bij de Basisvorming vier doelen 
voor ogen, samen te vatten in een paar 
kernwoorden: leren, uitvoeren, reflec
teren en communiceren. Het laatste 
begrip is in het huidige pakket van de 
scholen niet goed te herkennen.

De medisch ethica Heleen Dupuis zegt 
dat er een behoefte is aan integrerende 
vakken. Volgens haar komt dat doordat 
technische kennis zich ontwikkelt als 
een ongeleid projectiel. Op het vakge
bied van Dupuis -geneeskunde- gaat 
het steeds meer om kleinigheden. Het is 
echter nuttig om te kijken met een gene
ralistische blik. "De gezondheid is het 
resultaat van heel veel factoren, niet

Scholen moeten 
wijzen op verant

woord burgerschap

alleen van een geslaagde gezondheids
zorg Dat is een denkfout die voortdu
rend wordt gemaakt." Maar natuurlijk 
betreft de filosofie niet alleen de genees
kunde. Op de middelbare school wordt 
er tegenwoordig geen aandacht meer 
geschonken aan moraal, aan normen en 
waarden. De scholen dienen juist te 
wijzen op de inhoud van verantwoord 
burgerschap. Het debat over de moraal 
heeft veel tongen losgemaakt, maar dat 
valt te vermijden door een scheiding te 
maken tussen publieke en private 
moraal. Leer de kinderen over het 
openbaar leven, terwijl de privé-sfeer 
niet wordt aangetast.

Driemaster, november 1996



Over de 
basisvorming

Geen pseudoreligies
Voor de democratie is filosofie even 
belangrijk. Dit benadrukt de columnist 
Herman Philipse. Hij huldigt de vol
gende opvatting: "omdat democratie 
een precaire aangelegenheid is die 
voortdurend aandacht nodig heeft, is er 
een voorwaarde waaraan zowel kiezers 
als gekozenen moeten voldoen. De 
betrokkenen moeten in staat zijn het 
publiek debat op hoog niveau te 
voeren. Ze moeten helder kunnen argu
menteren en argumentaties kunnen 
analyseren. Dat leert men nog niet in 
het Nederlandse middelbare onderwijs. 
Daarom pleit ik ervoor het vak filosofie 
in te voeren. Met filosofie bedoel ik dan 
niet de wazige pseudoreligies die soms 
onder die naam op de markt worden 
gebracht, maar een degelijke cursus 
politieke filosofie, logica, taalanalyse, en 
argumentatieleer." De Tweede Kamer 
zal aan het eind van dit jaar debatteren 
over de invoering van filosofie op de 
middelbare school. Volgens mij zou het 
vak een grote bijdrage leveren aan de 
algemene ontwikkeling van leerlingen. 
Het vak leert het kind cognitieve vaar
digheden, normatief zijn en argumenta
tieve kaders ontwikkelen. En dat zijn 
wezenlijke dingen voor een mens, die 
hem sterker doen staan in het alle
daagse leven dat beheerst wordt door 
steeds meer kleinigheden.

Voor m eer in form atie: 'Filosofie M a g a z in e ', 
septem ber 1996 , jaargang 5 , n u m m er  7.

3 december 

Curcus

Etiquette
Afd. Nijmegen,

door Jellie Stinstra

Zoals velen van U zich wellicht nog 
weten te herinneren, werd op de ALV 
in juni de notitie 'Basisvorming' van 
de commissie onderwijs aan de ver
eniging voorgelegd. De grondge
dachte was duidelijk sceptisch ten 
opzichte van de Basisvorming. Dat 
bleek bijvoorbeeld uit de stelling- 
name dat onderwijs zich primair moet 
richten op feitelijke kennisoverdracht. 
Vaardigheden, zo werd gesteld, moe
ten thuis aangeleerd. Op dat terrein 
hoort de staat geen taak toebedeeld te 
krijgen. Het aanleren van vaardig
heden gebeurt echter in veel gevallen 
niet meer in de huiselijke kring. Om 
de kinderen die in dat soort situaties 
verkeren niet de dupe te laten worden, 
werd gekozen voor het aanleren van 
een paar van die vaardigheden in het 
onderwijs. Zo ontstonden vakken als 
informatica en verzorging.

Volkomen idioten
Een belangrijke reden was de individu
alisering, die leidt tot een stijgend aantal 
eenoudergezinnen. Kinderen van nu 
zijn de volwassenen van later, die wel
licht kiezen voor andere samenlevings
vormen dan die van onze ouders. 
Bovendien was de differentiatie in de 
Basisvorming een doorslaggevend ar
gument om zich nog eens over de 
materie te buigen. Die differentiatie 
betekent dat het voortgezet onderwijs 
helemaal niet te kampen heeft met 'het

monster van gelijkheidswaan'. Volgens 
de onderwijscommissie was de diffe
rentiatie nog niet ver genoeg doorge
voerd. De Basisvorming kon best op de 
basisschool gegeven worden, zo was 
onze gedachte. Een laatste argument 
was de blunder van het HB, dat in de 
krant een warme pleidooi hield voor 
afschaffing van het bijzonder onderwijs. 
Door de discussie over de Basisvorming 
te beginnen wilden we de schade her
stellen, om weer als volwaardig partner 
op onderwijsgebied gezien te worden. 
De Kamerleden van de W D  be
schouwden ons na het artikel in de 
Volkskrant als volkomen idioten op het 
gebied van onderwijsbeleid.

Dat de notitie over de Basisvorming niet 
werd aangenomen, was voornamelijk te 
danken aan de toenmalige HB-leden 
Oosterhuis en Penne, die het stuk met 
valse argumenten fel aanvielen. Zo 
vonden ze het onzin om nog over iets te 
discussiëren, wat een tijd geleden door 
de ALV was afgekeurd. Natuurlijk was 
hun aanval op oneigenlijke gronden niet 
geheel een verrassing, daar de twee ten 
tijde van het beruchte artikel in het HB 
zaten. Echt verstand van onderwijs
zaken was hen dus niet toe te schrijven, 
net zoals de huidige HB-leden trou
wens. Des te treuriger was het om te 
moeten constateren, dat een grote meer
derheid van de vereniging hen volgde, en 
daarmee de JOVD op onderwijsgebied 
niet terugbracht op de plek waar zij hoort: 
daar waar beleid wordt gemaakt.

info Corine 

021-3230661
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Afscheid van een bevlogen 
journalist
door Jacques A.MA. Slusymans

Dit nummer staat voor een deel in het 
teken van afscheid. De huidig hoofd
redacteur van Driemaster, de heer 
Visser, neemt afscheid en we krijgen 
een nieuw leider, de heer Burghout. Ik 
ben er vast van overtuigd dat Burg
hout de positieve lijn van Visser voort 
zal zetten om Driemaster verder te ver
beteren.
Dergelijke verwachtingen moet de toe

komst echter bewijzen. Ik wil daar verder 
niet bij stil staan. Wat ik liever zou willen 
doen is een korte toelichting verschaffen 
bij mijn eigen vertrek; niet slechts als 
redactielid, maar ook als lid van de 
JOVD. Na enig nadenken zijn er eigenlijk 
redenenen te over voor zo'n besluit. 
Voornaamste aanleiding was mijn deel
name aan de zomerschool van de Prof. 
Mr. B.M. Teldersstichting, het weten
schappelijk bureau van de W D . De 
cursus over de grondslagen van het libe
ralisme was bijzonder stimulerend en 
leerzaam en die ervaring deed mij 
beseffen hoe ik een dergelijk gevoel 
binnen de JOVD mis. Toen ik ooit lid 
werd van de vereniging was de 
belangrijkste reden de mogelijk- 
heid van een intellectueel poli- 
tiek debat, het opdoen van 
kennis over de filosofische fun- 
damenten en de praktische toe- 
passing van het liberale gedach- 
tengoed. Ik ben teleurgesteld.
De cursus libreralisme, die ik in 
de loop der jaren een aantal keer 
onveranderd heb mogen aan- 
horen, is een regelrechte aanflui- 
ting, een uiterst beperkte hand- 
leiding uit de komische serie 
H o w  to b lu ffy o u r  w a y  in to - . Into 
liberalism deze keer.

Lege huls
Ook de congressen, die altijd 
zo veelbelovend lijken, zijn 
meestal niet meer dan een lege 
huls. De vergadering verzandt

altijd in eindeloze debatten over forma
liteiten, wat een groot deel van het 
gestaald kader bij gebrek aan visie tot 
een gemakkelijker stokpaardje heeft 
gemaakt. Het stoeien met statuten vergt 
immers weinig intellectuele capaciteit. 
Daarnaast is er dan de horde apparatsjiks  
die het liberalisme to u t co u rt als onaan
tastbaar doel hebben gesteld. Elk poli
tiek initiatief moet daaraan getoetst, 
desnoods geofferd worden. Volgens mij 
is het liberalisme eerder een middel om 
tot een zo goed mogelijke samenleving 
te komen. Er bestaat niet zoiets als een 
blauwdruk van 'het' liberalisme. Het is 
een complex van verwante gedachten 
over mens en samenleving, een complex 
waarmee meerder combinaties te 
maken zijn. Elke tijd kent immers zijn 
specifieke problemen, die aanpassingen 
of toevoegingen van het gedachtengoed 
noodzakelijk maken.

Star vind ik dat ook een mening zoals 
door Van Ommeren op aanmatigende 
toon van de kansel geschreeuwd in de 
vorige D riem a ste r  . Daarin beschuldigt 
hij de Teldersstichting ervan 'niet libe-

Geestelijke stupor 
binnen de JOVD

raai' te zijn. Ongenuanceerd zwaait Van 
Ommeren als grote roerganger van het 
ware liberale schip het scherpe zwaard 
der kritiek, zonder zelf een begin van 
een oplossing te formuleren voor het 
probleem dat de Teldersstichting terecht 
heeft aangesneden. Van Ommeren zou 
er goed aan doen om zich eens te ver
diepen in het debat over de moraal (ook 
geadverteerd in de vorige D riem a ster , 
toevallig op dezelfde pagina als Van 
Ommeren's stuk), een debat dat aan
toont hoe gevoelig, maar ook vanuit 
liberaal oogpunt uiterst gewenst het sti
muleren van de moraal kan zijn. Het 
moge inmiddels duidelijk zijn: het is de 
geestelijke s tu p o r  binnen de JOVD die 
mij fataal is geworden. Daarnaast ben ik 
van mening dat men op een bepaalde 
leeftijd een jongerenorganisatie moet 
verlaten, wil men zichzelf nog een beetje 

serieus nemen. Op dat argument 
zal ik niet verder ingaan, nu ik 
(zonder boze opzet) al tegen 
genoeg zere benen geschopt heb. 
Wellicht zult U mij willen terug- 
schoppen, wellicht ook herkent U 
een en ander in de bovenstaande 
apologie. In ieder geval zult U 
snel de dunnende rijen sluiten. Ik 
zal niet treuren.
Ik wens U verder niets dan 
goeds.
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In den Lande
JOVD-W D werkbezoeken

Zoals U allen al weet, hebben de JOVD 
en de W D  in 1995 een commissie 
samenwerkingsprojecten opgericht. 
Deze commissie bestaat op het moment 
uit vijftien leden. Deze mensen uit ver
schillende afdelingen van beide organi
saties organiseren in hun afdelingen 
werkbezoeken en liberale jongerenont- 
bijten. De ontbijten staan op stapel in 
Leiden, Utrecht, Den Haag en Dor
drecht. Ze worden gecoördineerd door 
Suzanne Hartong, bestuurslid in de 
afdeling Rijnmond. Daarnaast is een 
tweetal leden bezig om een hernieuwde 
instapcursus Liberalisme te schrijven, 
die zowel door de JOVD als de W D  
gebruikt kan worden.

De lijst van werkbezoeken in november 
en december ziet er als volgt uit:

25 november
Werkbezoek Radio 538 en The Music 
Factory over 'Mediabeleid', met onder 
andere mevrouw S. van Heemskerck 
Pillis-Duvekot, woordvoerder voor het 
mediabeleid van de W D  in de Tweede 
Kamer, en Erik de Zwart, directeur van 
Radio 538. Informatie bij Paul Burghout 
023-5263270.

29 november
Werkbezoek Vliegbasis Leeuwarden 
over 'veiligheidsbeleid' met onder 
andere M. van den Doel, woordvoerder 
voor Defensie van de W D  in de 
Tweede Kamer. Informatie bij Barry Pel 
gOVD) 058-2152663, of Elrik Paap 
(W D) 058-2160740.

6 december
Werkbezoek Arbeidsvoorziening Noord- 
Holland in Alkmaar, over 'werkgelegen
heidsbeleid', met in de paneldiscussie 
onder andere David Pinto. Informatie 
bij Frederik Siebrands (JOVD) 035- 
6281183, of Paul Slettenhaar (W D ) 020- 
6757087.

Nationaal
Fractievoorzittersdebat

Het is ongelooflijk maar waar: de voorzitters van de vier grootste Tweede- 

Kamerfracties zijn samen op een JOVD-activiteit! Zij gaan met elkaar in debat 

over het thema 'de concurrentiekracht van Nederland', onder leiding van 

Mark Kranenburg van NKC Handelsblad. Zoiets gebeurt maar een keer, en 

die keer wil je dat niet missen...
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Groots en Meeslepend Leven
een essay
door Samuel Hooft van Huysduynen

De verdwijning van de zucht naar 
grandeur uit het sociaal-culturele dis
cours (en daarmee, en daardoor, uit het 
leven van alledag) is bij uitstek ken
merkend voor het succes van het post- 
moderen in onze tijd. Hier, echter, ligt 
een gevaarlijke paradox op de loer, die 
hierin schuilt dat in het verdwenene 
nu juist niet alleen de basis voor onze 
vroegere beschaving, maar ook de 
voorwaarde voor het voortbestaan van 
onze huidige cultuur gelegen is. Met 
andere woorden zou, wanneer wij ook 
even afstappen van het behoedzame 
en risicovermijdende gedrag van de 
taal die wij gebruiken, door een verme
tele gesproken kunnen worden van het 
einde van de (althans, van de onze) 
tijd. Het is immers onmogelijk als enti
teit voort te bestaan zonder funda
menten. Zeker wanneer, zoals hier, 
deze fundamenten bovendien teleolo
gisch zijn, in die zin dat zij de zinge
ving waren, op moreel en ideologisch

vlak, van de Westerse beschaving. Het 
beste waarop wij mogen hopen is dat 
onze beschaving, of wat daar nog van 
over is, zich adapteert aan de nieuwe 
epoche of dat elementen zich ervan 
nestelen in de nieuwe culturen.

Een analyse als de bovenstaande is niet 
ongebruikelijk. Problematisch is wel dat 
zij is gegrondvest op circulaire logica. 
Essentieel namelijk is dat de laatste 
zinnen van de vorige paragraaf alleen

semantisch relevant zijn, w ij in de zin 
van de Westerse beschaving, die wij 
gelijk kunnen stellen aan de Europese, 
bestaat niet meer. "Wij" kunnen niet 
meer hopen. De onuitgesproke premisse 
is natuurlijk dat Europa zijn plaats als 
leider van de wereld verloren heeft en

dat wij daar, als Europeanen, o n tze tten d  
blij m ee m ogen z ijn  . Wie dit niet denkt, 
kan de stelling dat wij zijn verdwenen 
als relevant cultuurfilosofisch para
digma omdat wij zijn verdwijnen als 
relevant cultuurfilosofisch paradigma 
(aangezien onze politieke experimenten 
na 1945 zijn gestaakt, na het onvermijde
lijke falen ervan, en ons consequente ver
lies van reeele politieke of ideologische 
macht) niet als houdbaar verdedigen.
Dit betekent niet dat wij de analyse dus

als futiel en falsificeerbaar terzijde 
kunnen schuiven. De zucht naar het 
grote is inderdaad een quintessens voor 
de Europese idee, en inderdaad is de 
waarheid daarvan ontworteld door ver- 
doorgevoerd relativisme. De vraag of 
Europa kan overleven, en zo ja, hoe

Europa is na de Tweede Wereldoorlog een 
halve eeuw met vakantie gegaan
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(want dat is waar het in casu natuurlijk 
om gaat) is een terechte. Hiermee erken 
ik dat Europa een functie is van zijn 
idee, en niet gestoeld is op geografische 
factoren.
De Duitse filosoof Peter Sloterdijk heeft 
in zijn essay Falls E uropa erw ach t 
getracht het vocabulaire voor deze dis
cussie te creëeren, en ontkwam er niet 
aan de contouren van een mogelijk ant
woord en p assen t te schetsen.
Na een scherpzinnige analyse van de 
aard van de Europese problematiek — 
waarin hij laat zien hoe Europa na de 
Tweede Wereldoorlog een halve eeuw  
"met vakantie" is gegaan, en uit angst 
voor de Grote Politiek van de voorbij 
jaren zich zonder morren schikte in de 
rol van vazal in de strijd tussen Ameri
kanen en Russen, resulterend in nucleair 
nihilisme, de verheerlijking van het 
kleine, absurd existentialisme en hersen
loos consumentisme (Europeanen als de 
'allerlaatste mens', in een parafrase van 
Nietzsche) — werpt hij zich op het uit
werken van de gedachte dat tran sla tio  
im perii kan worden aangeduid als de 
mythomotoriek die de Europese geschie
denis vortgestuwd heeft. Alle Europe
anen zijn in feite Romein en de geschie
denis van Europa is niet meer dan de 
geschiedenis van de schaduwen van het 
Romeinse Rijk. Iedere heerser, ieder lei
dend volk heeft zich, bewust of onbe
wust, met Rome geassocieerd en dank
baar gebruik gemaakt van de mythologie 
van de ouden. Ieder proces van machts
concentratie in Europa heeft vorm 
gekregen als een vertaling van het 
Romeinse imperium, de tra n sla tio  . De 
mythe van het Romeinse Rijk is aldus de 
motor achter de Europese geschie- 
denisjl}. Sinds Rome tot een smeulende 
puinhoop, en vervolgens tot een onbe
duidend Italiaans dorp, verviel na 
geplunderd te zijn door Germanen en 
Vandalen kan de geschiedenis van 
Europa worden gezien als een atletiek
wedstrijd waarin het stokje van de heer
schappij wordt overgegeven van de ene 
Romeinse epigoon naar de andere. Van 
de Roomse bisschoppen in de zesde 
eeuw via Karolingers en Ottonen, Habs- 
burgers, avontuurlijke Britse kapita
listen, naar de heersers van de moderne 
tijd als Napoleon en Wilhelm II.
Op gegeven moment stokte het ver-

talingsproces, en tien eeuwen na de val 
van Rome verdween ook de eenheid 
van het Rijk. Europa viel uiteen in rivali
serende troonpretendenten, die zich 
organiseerden in natie-staten. Door dit 
neo-imperialisme (een treffender woord 
dan vaak wordt beseft) keerde Europa 
zich tegen zichzelf. In twee bloederige 
oorlogen reet Europa zich uiteen om de 
weg vrij te maken voor het nihilisme. 
Sloterdijk ziet drie mogelijke avenues

kijk op identiteit en de automatische (en 
niet zelden tot oorlog leidende) veren
ging van nationaal gevoelde belangen 
zou transcenderen, en toch ruimte te 
laten voor locale culturele elementen. De 
contouren van dit nieuwe lichaam 
blijven in de mist van Sloterdijks retoriek 
gehuld. Hij oppert niet meer dan een 
bond d er bonden  die het hele Europese 
huis in een unie zou incorporeren.
Deze notie is inderdaad radicaal. Er

Europa moet een post-imperiaal 
imperium worden

voor het tijdperk na de p osth isto ire  . 
Europa kan zich voortslepen in nietse- 
righeid en definitief wegzakken in een 
moeras van lethargie waardoor het zich 
d efa c to  verwijdert van het toneel van de 
wereldgeschiedenis (dit lijkt mij de 
keuze van de Eurocraten: een vredig 
continent geregeerd door een, op fede
rale structuren gegrondvest, oligarchie 
van bureaucraten. Geen conflicten, geen 
geruzie, geen grote toespraken, maar 
een 'kalme rust' en nijvere handel tussen 
tevreden mensen. Zo niet het einde van 
de geschiedenis, dan toch wel het einde 
van de po litiek  ); de tweede weg is die 
van de hyperpolitiek. Brussel als het 
vierde Rome, het bastion van een nieuw 
imperium dat voor de zoveelste maal de 
wereldheerschappij opeist. Dat kan niet 
anders eindigen dan zoals de laatste 
keer: temidden van smeulende puin
hopen. Vandaar dat Sloterdijk een lans 
breekt voor de derde weg. In zijn visie 
moet Europa, dat altijd al is gekenmerkt 
door een oog voor het nieuwe en de wil 
en de moed om onbekende paden te 
verkennen, de wereld met iets nieuws 
verrassen. Niet zoals Amerika en Japan, 
die beide op hun manier zeer imperiaal 
zijn en, vaak in termen die wij niet meer 
goed kunnen begrijpen ook al hebben 
we ze uitgevonden, voortdurend open
lijk laten blijken dat zij zichzelf de beste 
vinden. Nee, Europa zou afstand moeten 
nemen van deze concepties van impe
riale machtsuitoefening en de wereld 
een dienst moeten bewijzen door een 
postimperiale politieke stuctuur te ont
wikkelen die de natie-staat en zijn enge
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wordt, om wederom met Nietzsche te 
spreken, inderdaad g ro te  p o litiek  
bedreven. Een postimperiaal imperium 
zou inderdaad een vernieuwing zijn 
met een ambitieuze vormgeving.
Als we dit essay van Sloterdijk echter in 
verbinding brengen met de rest van zijn 
oeuvre, kunnen wij zijn oplossing beter 
begrijpen. Hij heeft zich laten kennen als 
een angstig tegenstander van de moder
niteit die terugwil naar de moeder
schoot van het feminieme, de Langsam- 
keit, Heidegger's poièsis et cetera. Hij 
wil, kortom, geen W eltb ü rg er  zijn, maar 
juist een E rdbü rger . Zijn Europa is ook 
bedoeld als constuct om deze gema
tigde, maar niet saaie visie op het goede 
leven te presenteren als een baken voor 
de rest van de wereld, waarin Japan en 
Amerika onverschrokken imperiaal zijn 
en de overige landen onthutsend onder
ontwikkeld in economisch, sociaal, cul
tureel en mentaal gebied. Het is 
daarmee gestoeld op een idee die in elke 
porie Europees is: het leven als kruistocht 
of ontdekkingsreis.
Of je Sloterdijks (tentatieve) oplossing nu 
deelt of niet, feit is dat zijn analyse klopt 
en een oplossing geboden is. In een echo 
van de Texelse Rede van Elco Brinkman 
zou ik willen zeggen: het speelkwartier 
is voorbij, laat ons aan de slag gaan!

{1) Sloterdijk trekt de logische conclusie dat 'die
gene Europeaan is die bij de rijksoverdracht 
betrokken is.' Europa - mocht het ooit ont
waken (1995), pag. 45.
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By the rivers of Babylon
door W. Pauw van Hanswijck de Jonge

De legitimiteit van de Palestijnse optie 
moeten we te zien in historisch per
spectief, en dan blijft daarvan weinig  
over. Rond de zesde eeuw na Christus 
veroverden de Arabieren heel het 
Middenoosten, Noord-Afrika, Spanje, 
en later de Balkan. Ook wat nu Israël 
is was dus veroverd gebied. Maar 
wordt een bezetting legitiem als de 
overheersing eeuwen voortduurt? Ik 
denk van niet. Analoog hieraan is de 
situatie in Nederland. Bij de Refor
matie werden alle katholieke kerken 
geconfisceerd voor de protestanse ere
dienst. De bezetting duurt nu al vier 
eeuwen zodat iedereen het normaal 
vindt, maar gestolen blijft gestolen. 
Terug naar Israël: de Arabieren kwa
men daar als veroveraars aan en 
kunnen daaraan geen rechten ont
lenen. Zelfs niet na eeuwen wachten.

De zee in
Rond 1200 kwamen de kruisvaarders 
naar het Heilige Land om het te zui
veren van Muzelmannen. Hun visie op 
de woestijnbewoners aldaar was uit his-

De Arabische 
salamipolitiek

torisch oogpunt correct; de Saracenen 
hoorden daar niet. De kruisvaarders in 
feite ook niet. Tussen de kruisvaarders- 
staten op Israëlische en Libanese bodem 
toen, en de staat Israël nu, bestaat er een 
belangrijke overeenkomst. Na ongeveer 
tweehonderd jaar ging de kruis vaar- 
dersstaat ten onder door een aantal poli
tieke fouten. De ene Arabische golf na 
de andere overspoelde de Christelijke 
staat. Het eind van het liedje was dan 
ook dat de Christenen de zee inge
dreven werden. Het is exact hetzelfde 
lot dat de Palestijnen aan de joden 
beloven. Ik zie dan ook niets in het hui
dige 'vredesproces', dat de Palestijnen 
land geeft voor vrede. Deze Arabische 
salamipolitiek, waarbij er telkens een 
stukje van de worst wordt afgehakt, is

het begin van de vernietiging van Israël. 
De orthodoxe joden zien dat erg goed in. 
Israël zal ten onder gaan in golven van 
geweld, net zoals de kruisvaardersstaat 
acht eeuwen daarvoor.

Afgezien van het feit dat de Palestijnen 
geen historische aanspraken hebben, 
toonden zij nooit al veel liefde voor 
Israël. De Amerikaanse histo
rica Barbara Tuchmann 
schrijft, dat in de negen
tiende eeuw, toen Palestina 
deel uitmaakte van het 
Ottomaanse rijk, het gebied 
totaal vervallen was: er 
dwaalden wat Bedoeïnen v 
rond en dat was het dan.
Daarna werd het een Engels 
protectoraat en begonnen 
de joden het land op te 
bouwen met hun kib- 
boetsim. Na de oprichting van 
de staat Israël schreeuwden de 
omliggende Arabische landen 
moord en brand. Zij pompten 
decennia lang miljoenen in propa
ganda tegen het Westen in het alge 
meen en Israël in het bijzonder. De arme 
Palestijnse vluchtelingen werden in 
kampen gestopt om hun haat op peil te 
houden. Natuurlijk had het geld 
gebruikt moeten worden voor de Pale
stijnen zelf, maar dat gebeurde niet. Ze 
werden door hun eigen broeders poli
tiek misbruikt. Zo ontstond de 
mythe van de 
zielige Pale
stijn; een mythe 
die er bij het 
Westen als 
zoete koek 
ingaat. Welnu.
Tienduizenden 
Palestijnen 
balen zelf van 
dat imago en 
zijn over de 
hele wereld 
opnieuw 
begonnen.
Velen van hen 
zijn zeer
geslaagde

zakenmensen. Over hen lees je niets in 
de kranten. Veel Palestijnen wonen 
bovendien in Trans-Jordanië. In feite is 
dat de Palestijnse staat. Het 'vredes
proces' is voor het Israël het begin van 
het einde. Het oude Judaea zal stap voor 

stap vernietigd 
worden, gelijk de 

muren van 
Jericho, en 

iedereen 
werkt 
daar 
enthou- 

isiast aan 
mee. De 
vrede is 
dus een 
proces 
van ver

nietiging; 
zvhat's in  
a w o rd  .
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Het spuitje voor de 
onderwijscommissie
door Jellie Stinstra

In het weekend van 21 en 22 sep
tember jongstleden heeft het JOVD- 
hoofdbestuur het besluit genomen om 
de onderwijscommissie in slaap te 
brengen. Terwijl de vereniging voor 
het grootste deel bestaat uit jongeren 
die nog dagelijks met onderwijs te 
maken hebben, wordt het onmogelijk  
om nog over kwesties, die velen in 
hun dagelijks bestaan raken, na te 
denken. Men kan dus stellen, dat het 
hoofdbestuur het onmogelijk maakt 
voor de leden om hun mening te 
geven als het gaat om onderwijszaken. 
Ook hebben de hoofdbestuurders bij 
hun besluit wellicht over het hoofd 
gezien, dat onderwijs de grootste uit
gavenpost op de rijksbegroting is. Je 
plaatst je als belangrijke jongerenor
ganisatie buiten de discussie door dat 
soort dingen niet te overwegen als het 
gaat om het voortbestaan van één van 
de vijf kerncommissies.

De laatste 
stuiptrekkingen

Het eerste argument van het hoofdbe
stuur voor het in slaap brengen van de 
commissie is dat er te weinig uit kwam. 
Daar kan tegen in worden gebracht, dat 
de materie erg gedetailleerd en complex 
is. Een ander tegenargument is, dat de 
output, in de vorm van persberichten, 
een notitie op het afgelopen junicongres 
en menig geschreven en gepubliceerd 
artikel over onderwijs wellicht niet 
groot in aantal was, maar wel van hoge 
kwaliteit. De commissieleden hebben 
het afgelopen jaar dus duidelijk ge
kozen voor kwalitatieve boven kwanti
tatieve output. Het belangrijkste argu

ment tegen de stelling dat er te weinig 
output is, is het feit, dat er helemaal 
geen output meer komt zolang de 
onderwijscommissie in slapende toe
stand verkeert.

Grillen van het HB
Het hoofdbestuur gaf als tweede argu
ment dat de commissie te weinig leden 
telde. Op papier waren er ongeveer acht 
mensen. Daar velen ook op andere 
gebieden binnen de vereniging actief 
zijn, was de bezetting bijna nooit vol
ledig. Maar altijd waren er wel een paar 
man met elkaar in discussie over zaken 
die in het onderwijs spelen. De moge
lijkheid om die tijdsbesteding voort te 
zetten wordt hen nu ontnomen, zonder 
ruggespraak met de leden zelf. Het HB 
heeft de onderwijscommissie in doen 
slapen, zoals gezegd. Zodra zich leden 
bij het hoofdbestuur melden om te 
zeggen dat ze geïnteresseerd zijn in 
onderwijs, kan de commissie weer 
wakker gemaakt worden, zo is de rede
nering van het HB. Het zou ongetwij
feld grote verbazing wekken als iemand 
zich voor die klus kwam aanmelden, 
want de wetenschap dat het leven van 
een commissie afhankelijk is van de 
grillen van het hoofdbestuur zal zeker 
niet motiveren tot heroprichting.

Het kan niet genoeg benadrukt 
worden, dat men de plank volledig mis
slaat met het ontnemen van elk 
bestaansrecht aan de commissie onder
wijs. Het bestuur gaat geheel voorbij 
aan de belevingswereld van veel leden, 
om maar niet te spreken van het belang 
van onderwijs in de samenleving. Het is 
echter wel weer een van de vele indica
ties dat de JOVD zich in een diep dal 
bevindt. Daarvan getuigt ook de 
geringe participatie van de leden en de 
manier waarop de vereniging zich pro
beert te profileren in de media, door in
gezonden artikelen van een paar
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De JOVD bevindt 
zich in een diep dal

HB'ers. Denk hierbij bijvoorbeeld eens 
aan het artikel van 28 september 1995 in 
de Volkskrant, over de afschaffing van 
het bijzonder onderwijs. Verschillende 
Kamerleden weigerden daarna om met 
JOVD'ers die in onderwijs geïnteres
seerd waren in gesprek te treden. Ook 
het artikel van maart 1996, waarin werd 
gepleit voor een terugtredende over
heid, raakte kant noch wal. Hopelijk 
komt de voorspelling niet uit, dat het 
spuitje voor de commissie onderwijs 
een laatste stuiptrekking is van de libe
rale jongerenorganisatie, maar daar 
moet waarschijnlijk wel voor gevreesd 
worden, gezien het aantal opzeggingen 
van het lidmaatschap.

12 december 

Maas & IJssel 

Lustrum viering  

met borrel en 

diesdiner 

info Marijn 

0182-392133
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De beginselverklaring 
op de helling
door Wibo van Ommeren

Al sinds 1975 worden in de JOVD de 
liberale beginselen gepropageerd zoals 
ze staan vermeld in de beginselverkla
ring. Moge een eerste, oppervlakkige 
lezing van die beginselen misschien de 
gedachte laten opkomen dat het stel
lingen zijn waar elke 'liberaal' het mee 
eens kan zijn, een nauwkeurige bestu
dering brengt aan het licht dat met de 
beginselverklaring niet zozeer voor het 
liberalisme an sich gekozen wordt, 
maar meer voor een stroming daar
binnen: het ontplooiingsliberalisme. 
Toch is het niet zo duidelijk dat de 
JOVD inderdaad voor die stroming 
kiest, gezien haar standpunten op het 
gebied van economie en sociale zeker
heid. Het is dan ook niet zo gek om de 
verklaring na twintig jaar ter discussie 
te stellen. In dit artikel wordt hiertoe 
een alternatieve beginselverklaring als 
aanzet gegeven.

Vrijheid
A ls  hoogste beginsel ge ld t de vrijheid van het 
individu . A lle  andere principes z ijn  hieraan 
ondergeschikt en dienen hieruit voort te vloeien. 
In de huidige verklaring worden de 
andere beginselen verantwoordelijk
heid, verdraagzaamheid, gelijkwaar
digheid en sociale gerechtigheid gelijk
gesteld aan vrijheid, terwijl het eerste 
begrip een grens geeft van de uiterste 
reikwijdte van vrijheid, de volgende 
twee eigenlijk logische uitvloeisels 
daarvan zijn en het laatste een ontplooi- 
ingsliberale interpretatie ervan is.

Vrijheid van de ander en Verantwoor
delijkheid
D e  vr ijh e id  va n  h e t in d iv id u  w o rd t in g e
p e rk t door de vr ijh e id  va n  an dere in d iv i
duen . D erh a lve  d ra a g t iedere vo lw a ssen e  de  
vo lled ig e  ve ra n tw o o rd e lijk h e id  vo o r de  
g evo lg e n  va n  z i jn  handelen . H e t c r ite r iu m  
vo o r  het toestaan  o f  verb ied en  va n  een h an 
d e lin g  w o rd t g e v o rm d  door d e  vr ijh e id  van  
een ander, zo w e l fy s ie k  als geestelijk .
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In deze stelling wordt het beginsel ver
antwoordelijkheid beperkt tot de ver
antwoordelijkheid voor het eigen han
delen, wat samen met de vrijheid van 
een ander de andere kant van de 
medaille vormt, als vrijheid het hoogste 
beginsel is. In de huidige beginselverkla
ring wordt verantwoordelijkheid veel 
ruimer geïnterpreteerd, en min of meer 
gelijkgesteld aan solidariteit; "de liberaal 
moet zijn medemens verwezenlijken" 
(hoe?), en zelfs "dienen als dat nodig is" 
(wanneer is dat?). Hoewel je kunt 
betogen dat deze zaken in bepaalde 
gevallen lovenswaardig zijn, mag je ze 
niet zomaar al verplicht doel voor
houden. Dat zou weer een inbreuk zijn 
op iemands vrijheid. Hoe afkeurens
waardig je iemands gedrag ook vindt, 
het is zijn goed recht om dat gedrag ten 
toon te spreiden, zolang hij niet iemand 
anders met de gevolgen opzadelt.

Gelijkwaardigheid en verdraagzaam
heid
V o o rtv lo e ien d  u it  s te ll in g  tw ee  d ie n t ieder  
in d iv id u  door de w e t g e lijk  behandeld  te 
w o rd en , en m o et e r  v rijh e id  van  g o d sd ien st, 
m e n in g su itin g  en verg a d er in g  bestaan. 
B o ven d ien  m o et er een verb o d  op d isc r im i
n a tie  z ijn , a ls sch en d in g  van  d e  vrijh e id  van  
de ander.
Dit is een concretisering van het begrip 
vrijheid, en de begrenzing daarvan, de 
vrijheid van de ander. De stelling is een 
vekorte weergave van de beginselen 
verdraagzaamheid en gelijkwaardig
heid uit de oude beginselverklaring en 
verschilt daar inhoudelijk nauwelijks 
van. Ook bij deze begrippen neigt de 
oude verklaring echter meer naar het 
ontplooiingsliberalisme, met zijn na
druk op gelijke ontplooiingskansen. De 
vraag is nu, hoever de staat moet gaan 
in het scheppen van kansen voor indivi
duen. Het recht op en de plicht tot 
onderwijs voor kinderen zijn nog wel te 
rechtvaardigen, aangezien zij nog niet 
in staat zijn hun verantwoordelijkheden 
zelf te dragen, en beschermd moeten
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worden tegen henzelf en hun ouders of 
voogden. Volwassenen hebben hun kans 
ooit gehad, en moeten op een gegeven 
moment toch hun lot in eigen hand 
nemen. Het scheppen van ontplooiings
kansen door de overheid vergt nu een
maal financiële middelen en is daarom 
een inbreuk op de negatieve vrijheids
rechten van anderen, die de belasting
gelden bij elkaar moeten brengen.

Minimum bestaansniveau
A ls  en ige toegestane inbreuk op  het p rim a a t 
va n  h e t n eg a tieve  v rijh e id srech t van  het 
in d iv id u  g e ld t het p o sitieve  vrijheidsrech t op  
leven. D e  overheid m oet er zo rg  voor dragen  
d a t iedereen een g aran tie  op  een m in im u m  
bestaansniveau heeft.
Het recht op vrijheid heeft weinig om het 
lijf als een individu niet eens in zijn pri
maire behoeften kan voorzien. Het kan 
daarom niet zo zijn dat in een beschaafde, 
liberale maatschappij mensen omkomen 
van de honger. De overheid moet daarom 
een minimum bestaansniveau garanderen 
in de vorm van een uitkering. Verder gaat 
haar verantwoordelijkheid niet, mede 
omdat de voordelen van het aanbieden 
van positieve vrijheidsrechten dan niet 
meer opwegen tegen de nadelen van het 
wegnemen van negatieve rechten door 
belastingheffing. De huidige beginselver
klaring, met haar vijfde beginsel van 
sociale rechtvaardigheid lijkt dat omslag
punt opnieuw veel verder te leggen.

Het zal de lezer zijn opgevallen dat vele 
(liberale) beginselen de revue niet zijn 
gepasseerd. Democratie, markteconomie, 
rechtsstaat en scheiding der machten zijn 
bijvoorbeeld niet aan bod gekomen. Hoe 
vanzelfsprekend ze ook moge klinken, 
het zijn maar uitvloeisels van een liberale 
inrichting van de maatschappij. Een 
democratie mag niet leiden tot een dicta
tuur van de meerderheid die de grond
rechten van het individu aantast. Een 
vrije markt is het beste middel om de 
keuzevrijheid van het individu te ver
groten, maar moet ook weer ingekapseld 
worden om het bestaansminimum te 
garanderen en om bepaalde rechten en 
vrijheden te beschermen (waterschap
pen, politie, justitie, defensie, etc.). Deze 
onderwerpen hoeven daarom niet opge
nomen te worden in een beginselverkla
ring-



liberale agenda

19 nov Eindhoven Aftercongresborrel Trafalgar Pub 20.00 Diederik 013.5433415
19 nov Amsterdam Borrel Beiaard 21.00 Lennert, 020.6163177
20 nov Den Bosch ALV Het Veulen 20.00 Dennis, 013.5430381
20 nov Arnhem Discussie avond Midi. 19.30 Mare 030.2544686
20 nov Rijnmond 2de Kamer Fractievoorzitters

debat Erasmus 14.30 Rolf, 010.2123507
24 nov Noord-Groningen Excursie tv-programma 'Buitenhof' Sander, 0595.497000
25 nov JOVD-WD Werkbezoek Radio 538 Paul, 023.5263270
25 nov Noord-Groningen Cie Landbouw Hoomstertil 19.00 Martin, 0321.321802
25 nov Twente Cursus politieke stromingen/

liberalisme Gemeentehuis 20.00 Claudia, 053.4895273
26 nov Den Haag Politiek café Couperus 19.45 Jeroen 070.3552034
27 nov Arnhem Thema avond 'Europa' Midi 19.30 Mare 030.2544686
27 nov Twente VALV Gemeentehuis 19.30 Claudia, 053.4895273
28 nov Rijk van Nijmegen Debatgame Spinozagebouw 19.00 Corine 024.3230661
29 nov West-Brabant Cursus conflicthantering Teerkamer, 19.30 Ronald, 0165.552404
29 nov JOVD-WD Werkbezoek

vliegbasis Leeuwarden Leeuwarden Bemard, 058.2675767
29 nov Apeldoorn Politiek café Reinier, 055.5416655
week 49 Amsterdam Rondleiding Stopera Stopera Maartje 020.4124799

2 dec Noord-Groningen Excursie Europees Parlement Brussel, Sander, 0595.497000
3 dec Rijk van Nijmegen Cursus etiquette Vivaldi's 20.00 Corine 024.3230661
3 dec Twente politiek café Binnenhof 20.00 Claudia 053.4895273
4 dec Amsterdam Cursus discussietechnieken Beiaard 20.00 Lennert 020.6163177
10 dec Utrecht Politiek café 't hart v. Utrecht 20.00 Famke, 030.2520497
10 dec District Overijssel Bijzondere districts vergadering Gemeentehuis 20.00 Claudia 053.4895273
10 dec dist. Overijssel Bijzondere districtsvergaderingGemeentehuis 20.00 Claudia 053.4895273
12 dec Maas & IJssel viering lustrum: borrel &

diesdiner H ill/ vidocq 16.00 Marijn 0182.392133
12 dec Leiden Sprekersavond Edzard 071.5132254
12 dec Rijk van Nijmegen 45-jarig lustrum Corine, 024.3230661
12 dec Amsterdam Diner op stand 19.00 Lennert 020.6163177
12 dec Den Bosch Cursus: Spreken in het openbaar Het Veulen 20.00 Dennis, 013.5430381
13 dec Apeldoorn Cursus Internationaal Reinier, 055.5416655
17 dec Amsterdam Borrel Beiaard 20.00 Lennert 020.6163177
17 dec Twente Discussie provincie twente Gemeentehuis 20.00 Claudia 053.4895273
30 dec Maas & IJssel; Oliebollenparty Central 20.00 Marijn 0182.392133



lag beantwoord hoe Zusje Scheidel
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Willem-Jan Riedé: Schipper naast God

Ben ''Swami" Verwaayen deed de 
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In de maand november organiseerden 
buiten de JOVD ook de Jonge Democraten 
(JD) en de Jonge Socialisten (JS) hun con
gres. Vooral het congres van de JS heeft 
opzienbarende uitspraken gedaan.

Zoals menig krantenlezer opgevallen zal 
zijn, hebben zowel de JS als een groep jon
geren in de PvdA moeite met het beleid 
van de PvdA-bewindslieden en de PvdA- 
fractie in de Tweede Kamer. De PvdA zou 
onvoldoende haar sociale gezicht laten 
zien en te vaak mee stemmen met D66 en 
de W D . Vooral de W D  moet het ont
gelden, deze partij zou te veel invloed 
hebben op het paarse beleid, dat hierdoor 
niet sociaal genoeg is. Dat de PvdA op een 
zeer wezenlijk onderdeel van het paarse 
beleid, namelijk het afschaffen van het fis
cale voordeel voor de kostwinner, op de 
rem is gaan staan, wordt maar even ver
geten. De groep jongeren in de PvdA, 
waarvan twee betaald medewerker zijn bij 
de PvdA, hebben onlangs een boekje uit
gebracht met 97 kritische stellingen: Niet 
Nix. In dit boekwerkje staat aangegeven 
waar de PvdA zich zowel organisatorisch 
als inhoudelijk op moet richten. Een 
nieuw gedachtegoed vertegenwoordigt 
'Niet Nix' nauwelijks. Ook echte sociale 
idealen zijn niet te vinden.

Generatie Nix
Overigens verwarren velen deze groep jon
geren met diegenen die zichzelf noemen 
'Generatie alles begint met nix'. Deze groep 
jongeren die niet verbonden is aan één poli
tieke partij, heeft een pamflet opgesteld met 
de titel 'J'accse'. In dit pamflet verwijten de 
jongeren de babyboom-generatie de pro
blemen waarvoor de samenleving nu staat. 
Zij komen echter niet met vernieuwende 
alternatieven. Hoewel de invloed van de 
babyboom -generatie op het politieke en 
maatschappelijke leven groot is, heeft het 
weinig zin die generatie van alles en nog wat 
de schuld te geven. Beter zou het zijn, zoals 
de JOVD al decennia lang doet, met alterna
tieven te komen. Achterhaalde ideeën dien je 
bespreekbaar te maken zonder alternatieven 
te vergeten. Ook minister Dijkstal hanteert 
deze opstelling met regelmaat. Zo stelde 
Dijkstal kortgeleden de zondagsrust ter dis
cussie. Door de gewijzigde opvattingen in de 
samenleving wordt nauwelijks aan deze rust 
gehouden. In zijn eigen woorden: 'Ik ben 
van mening dat je wetten die voor een deel

een dode letter zijn niet te lang moet hand
haven'. Dit komt nauw overeen met de doel
stelling van de JOVD om een paarse coalitie 
na te streven. Het in overeenstemming 
brengen van de wetgeving met de maat
schappelijke realiteit was immers één van de 
achterliggende argumenten van dit streven.

Dit doel lijkt de JS niet meer na te streven. Op 
hun congres in november heeft de JS 
besloten naar een groene coalitie tussen de 
PvdA, D66 en Groen Links te streven voor 
de komende verkiezingen. Het landelijk 
bestuur van de JS heeft in deze uitspraak 
aanleiding gezien met Dwars en de JD oriën
terende gesprekken te houden. De JS is paars 
dus beu. Ik ben van mening dat dit oordeel 
op een smalle basis rust. Na ruim twee jaar 
paars moeten de laatste en tevens belang
rijkste jaren nog komen. Alle partijen lijken 
nu nog steeds in de paarse coalitie te willen 
investeren. Het laatste regeringsjaar blijkt in 
Nederland vaak cruciaal te zijn. Gezien het 
feit dat het paarse kabinet net haar tweede 
miljoenennota heeft verdedigd, dient nog 
veel beleid uitgestippeld te worden. Vanzelf
sprekend loopt niet alles zoals de JOVD 
gehoopt had. De discussie wordt wel 
gevoerd, maar de uitkomst is soms wat 
teleurstellend. Zo is paars terughoudend 
geweest met het wijzigen van de winkelslui
tingswet, de legalisering van softdrugs en 
het toestaan van homohuwelijk. Daartegen
over staat echter dat deze issues eindelijk 
weer eens bespreekbaar waren. Bovendien 
heeft paars eindelijk een begin gemaakt met 
de herziening van de ziektewet, de nabe
staandenwet, de WAO en komt er schot in 
de verandering van de pensioenregelingen. 
Het Deltaplan van minister Wijers, dat 
ruimte biedt voor zowel een vermindering 
van de lasten en de staatsschuld, als voor 
extra investeringen in de infrastructuur en 
het onderwijs, is ook het ondersteunen 
waard. Hoewel het ambitieniveau soms best 
iets hoger mag, moeten we niet al te onte
vreden zijn. We dienen paars kritisch te 
blijven volgen en op gezette tijden aan te 
geven dat ze nog best een stapje verder 
kunnen zetten. De richting radicaal veran
deren zonder eerst het paarse kabinet vol
doende kans te hebben gegeven zich waar te 
maken, ligt niet in de lijn van de JOVD. De 
balans zal pas kort voor de verkiezingen 
opgemaakt moeten worden.

Ciska Scheidel
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De inhoud staat voorop
door Paul Burghout

Op het novembercongres is Marcel 
van der Schaaft aan het einde van zijn 
HB-tijd gekomen en de Algemene 
Vergadering bedankte hem voor zijn 
verdiensten met een staande ovatie. 
Van der Schaaff begon zijn loopbaan 
als secretaris in Amsterdam, werd uit
eindelijk Voorzitter van deze afdeling 
alvorens zich met Voorlichting in het 
Hoofdbestuur te gaan bezig houden. 
Hij maakte al snel promotie en werd 
Vice-voorzitter. Marcel studeerde 
onlangs af in de economie en is zesen
twintig jaar. Toch zal hij ons nog niet 
verlaten. We zullen nog heel wat van 
hem horen in zijn nieuwe functie van 
voorzitter van het Politiek Secretariaat.

Voor veel mensen is de post van Vice-voor- 
zitter toch wat vaag. Waar heb je je zoal 
mee bezig gehouden het afgelopen jaar?
In het beleidsplan voor 1996 heeft het 

HB gezegd dat we meer aan de maat
schappelijke positionering van de 
JOVD moesten gaan doen. We moesten 
duidelijker op de maatschappelijke 
landkaart komen te staan. Iets wat we 
ook echt wilden doen was het uit
bouwen van die luis-in-de-pels functie 
bij de W D . Dus daar hebben we een 
groot deel van de functie naar de 
samenwerking met de W D  geschoven, 
en me dunkt dat het ons gelukt is dat 
beter op de agenda te zetten. Wat dat 
betreft ben ik een echte greenfielder  
geweest. Verder heb ik gewerkt aan 
allerlei projecten die meer ad  hoe : aan
kwamen en natuurlijk meegedacht in 
de lange termijn discussies zoals die in 
het HB gevoerd worden. Zoals het 
oplossen van de problemen die zijn 
voortgekomen uit de smalle basis die 
we gekregen hebben en waar we nu iets 
aan proberen te doen.

In het HB heb je ook veel met politiek 
te maken gehad . Wat vind je van het 
politieke debat zoals het momenteel in 
de vereniging gevoerd wordt?
Nog niet optimaal. Mensen hebben niet 
altijd evenveel kennis van zaken. Maar
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aan de andere kant zijn er wel veel 
leuke initiatieven. Zoals de werkgroep 
van de milieucommissie op het laatste 
congres waar vurig over Schiphol werd 
gedebatteerd. In het kabinet zijn ze daar 
ook nog niet uit, dus is het goed dat de 
JOVD zich daar een mening over 
vormt.

Maar w at vind je van de verandering 
van kleur van het debat. Ik heb je wel 
eens horen zeggen dat de JOVD ver
rechtst./
Inderdaad, en dat is schrijnend. Aller

eerst is het vaak zo plat rechts. Er 
vliegen vaak alleen maar wat platitudes 
door de lucht waar iedereen het dan 
meteen maar mee eens is. Het idee dat 
de markt alles oplost is natuurlijk onzin. 
We moeten juist een balans tussen

markt en overheid zien te vinden. 
Bovendien ben ik van mening dat je niet 
zonder een bepaalde mate van bescha
ving in de samenleving kan. Daarom 
zal ik ook nooit een voorstander zijn 
van een radicale versobering van de 
sociale zekerheid. Je kunt mensen niet 
zo maar naar de bedelstaf verwijzen. 
Ook daarom denk ik dat we voorzichtig 
moeten zijn met de discussie over de 
beginselverklaring zoals die momenteel 
gevoerd wordt. Natuurlijk zijn er steeds 
meer amenderingen op het vrijheidsbe
ginsel, maar toch zou ik de andere 
beginselen graag zelfstandig gehand
haafd willen zien, omdat het anders tot 
een sterke afkalving zal komen van 
onze verworvenheden.

Terug naar je HB-tijd. Vrijwel direct na 
je aantreden kreeg je te maken met de 
affaire 't Gooi. Denk je dat die uiteinde
lijk naar behoren is afgehandeld?
De ondernomen actie is zeer positief 
ontvangen. We hebben meteen duide
lijk gemaakt hoe w e als JOVD over dit 
soort dingen denken. Bovendien is er 
voor de minst slechte oplossing 
gekozen, hoewel het opheffen van een 
afdeling natuurlijk niet niets is. Ik heb

me wel vaak afgevraagd hoe het zover 
heeft kunnen komen. Ik denk dat dat 
iets te maken heeft met het vaak lage 
kennisniveau van het liberalisme. Dat 
bleek ook uit de gesprekken die ik met 
de betrokkenen heb gevoerd. Want 
iemand die de liberale beginselen daad
werkelijk onderschrijft heeft het niet 
over kledingvoorschriften. Zoiets is niet 
aan de orde in de open en pluriforme 
discussiegroep die de JOVD toch pleegt 
te zijn. Aan dat kennisniveau moeten 
we dus iets blijven doen, anders kan het 
zo in andere ook misgaan.

Denk je niet dat het probleem ook in de 
autonomie van de afdelingen zit?
Ik vind die autonomie een goede zaak. 
Ik zou niet weten waarom een afdeling 
en haar bestuur de verantwoordelijk

heden niet zou kunnen dragen. Ik geloof 
ten principale in de zelfredzaamheid. 
Als je dat geloof overboord zet kun je 
net zo goed de democratie opdoeken.

Wat vind je van de negatieve geluiden 
die de laatste tijd in de vereniging te 
horen waren?

Als je doelt op dat geweeklaag zoals dat 
in D rie m a ste r  heeft gestaan....al dat 
gezeur over macht en dergelijke onder
schrijf ik niet. Wie al op zo jonge leeftijd 
over de zaken denkt heeft een aantal 
dingen fundamenteel verkeerd begre
pen. En het argument dat het vroeger 
allemaal beter was, dat kennen we nu 
wel.

En de geluiden vanuit de commissies? 
Ik heb het afgelopen jaar met lede ogen 
toegezien hoe die mensen maar bleven 
roepen dat we meer aan politiek 
moesten doen en dat er dan van al die 
voornemens bitter weinig terecht kwam.

Zijn ook die mensen te veel met "de 
macht" bezig?
Ja. Ik begrijp dat niet. Wat willen ze nou 
toch? Laten ze de inhoudelijke discussie 
beginnen en zien wat daar allemaal 
voor een leuks uitkomt!

Hoe vind je zelf dat het met de vereni
ging gaat?
Het gaat een stuk beter dan veel mensen 
denken. De commissies draaien beter 
dan een jaar terug en ook in de afde
lingen zie je het inhoudelijke debat 
groeien. Natuurlijk kun je zeggen dat we 
nu minder draaiende afdelingen hebben

dan vroeger, maar de JOVD is ook een 
hele andere club geworden. Dat heeft 
ook weer met die smalle basis te maken.

Wiegel ging met de administratie in een 
doos op de fiets naar het congres
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Toor zei in zijn afscheidsinterview dat 
je steeds minder de basic activiteiten 
ziet; met zijn allen rond een tafel en het 
dan over politiek hebben.
Kijk, iedereen zoekt toch bevestiging en 
de mensen in de besturen denken die 
dan te vinden in het organiseren van wat 
grootschaliger activiteiten. Dat is op zich 
niet erg, maar je moet als afdeling ook 
altijd wat kleinere dingen blijven doen. 
Inderdaad met een fles wijn rond de tafel 
en gaan  . Gelukkig zie je in kleine afde
lingen dat het ook zo leuk kan zijn. Wel 
vind ik de deelname in grote afdelingen 
vaak schrijnend laag. Ik vind dat de 
grote afdelingen de inspanningsver
plichting hebben voor een behoorlijke 
participatie te zorgen. Mensen zijn vaak 
lui geworden. Zelfs bestuurders maken 
zich vaak te snel los van hun verant
woordelijkheden. Misschien komt dat 
omdat we bij wervingscampagnes vaak 
te veel nadruk hebben gelegd op het 
laagdrempelige en vrijblijvende karakter 
van het JOVD-lidmaatschap. Maar 
gelukkig zijn ook dit soort ontwikke
lingen aan golfbewegingen onderhevig.

Zie je de toekomst van de JOVD?
Ik denk dat die parallel zal lopen aan de 
toekomst van de Nederlandse politiek. 
Je ziet dat mensen niet veel reden meer 
zien om lid te worden van een partij, 
maar wel te mobiliseren zijn voor 
allerlei zelfstandige issu es . Dat merkt 
de Shell bijvoorbeeld als er niet meer 
getankt wordt. Rottenberg heeft een 
interessante mening over die ontwikke
ling. Hij zegt dat we naar een forum- 
model toemoeten, waarin mensen niet 
zo zeer lid meer zijn van een partij, 
maar begunstiger. Een soort "tientjes- 
lidmaatschap", wat ze wel het recht 
geeft om mee te komen praten over 
zaken die ze wel belangrijk vinden en 
toch hun stem kunnen uitbrengen.. 
Mensen zijn tenslotte echte consu
menten geworden. Ze pikken hier en 
daar iets mee wat ze belangrijk vinden; 
de politieke partijen zijn te breed om 
aan die specifieke behoeftes te kunnen 
voldoen.

We leven dus nu in een tijd waarin fer
vente socialisten meewerken aan een 
liberale decentralisering van de samen
leving.

6

Ja, maar uit andere motieven. Wat bij 
hun eerder speelt is het "monster van 
gelijkheidswaan" zoals Koops zou 
zeggen.

Maar w at is nu de parallel met de toe
komst van de JOVD?
Wij hebben dat "tientjesleden-gevoel" al 
een beetje omdat we zo laagdrempelig 
zijn. Als we dat kunnen uitwerken 
hebben we een gegarandeerd succes
nummer in huis.

Maar w at blijft er dan nog over van het 
"dispuutsgevoel"?
Dat is inderdaad een probleem. Mis
schien wordt die sociale binding dan 
wel minder.

Moeten we daar dan ook niet weer iets 
aan doen, als we weer op weg willen 
naar de tienduizend leden?
Nee. Als mensen weer 's zomers op de 
heide willen gaan kamperen moeten ze 
dat zelf maar organiseren. Zoiets hoort 
niet in het beleid thuis.

Ik vind dat we meer “Napoleontische" 
ambities moeten hebben. We moeten straks 
ook met de corpora kunnen concurerren. 
Waarom? Als mensen het lidmaatschap 
van verschillende verenigingen weten 
te combineren is dat toch prima? Onze 
eigen combinatie van inhoudelijk bezig 
zijn en sociale activiteiten is juist onze 
kracht. Als we dat weten te vertalen 
naar een groter en actiever ledental 
denk ik dat we het heel goed doen.
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Denk je dat de onafhankelijkheid in de 
toekomst kan blijven bestaan?
Ja en dat moeten we ook nastreven. 

Ook als daar geen dikke cheques meer 
tegenover staan. Wiegel ging vroeger 
met een doos met daarin de ledenadmi
nistratie achterop de fiets naar het con
gres. De JOVD is begonnen op een zol
derkamertje en toen ging het ook goed.

AZs Vice-voorzitter heb je ook veel te 
maken gehad met de andere PJO's. Hoe 
valt de vergelijking met hen uit?
We zijn een van de betere, zo niet de 

beste PJO. Er zijn in de JOVD nu een
maal een heleboel mensen professioneel 
bezig de dingen te verwezenlijken die 
ze zich hebben voorgenomen. Het zijn 
voornamelijk allerlei karakterver
schillen die spelen. Andere PJO's 
pakken de zaken gewoon wat anders 
aan.

Is de sfeer bij ons ook anders?
Ja, de JOVD is een club van strebers. 
Mensen staan ergens voor en laten zich 
niet zo maar van hun standpunt 
afbrengen. Vertegenwoordigers van 
andere PJO's vinden ook altijd dat het 
er bij ons zo fel aan toe gaat. Ik vind dat 
goed. En die dikdoenerij bij ons, dat 
corporale, dat vind ik juist wel grappig. 
Maar je moet zo'n driedelig pak natuur
lijk wel kunnen waarmaken.

Hoe kijk je terug op je JOVD-tijd?
Toch wel met een gemengd gevoel. Aan 
de ene kant heb ik mijzelf en mijn sterke 
kanten goed leren kennen en heb ik het 
gevoel toch wel mijn steentje te hebben 
bijgedragen. Aan de andere kant ben ik 
wel teleurgesteld in mensen die ik op 
allerlei manieren heb geprobeerd te sti
muleren en die het er dan bij lieten 
zitten. Maar dat soort dingen blijf je 
altijd meemaken.

Zien we je snel terug in de "grote men- 
senpolitiek"?
Politiek zit me in het bloed, dus ik zal er 
vast wel een keer in terecht komen. 
Maar op welke manier, dat valt nog te 
bezien. Kijk, Toor heeft gezegd dat het 
hem om het spel gaat. Voor mij is dat 
bijzaak. Wat ik ook ga doen, de inhoud 
blijft hopelijk voorop staan. ïu



De roerganger op 
de helling
door Olaf van den Broek en Eddie 
Collin

In de vorige Driemaster schetste 
Wibo van Ommeren zijn beeld van 
een nieuwe beginselverklaring in het 
artikel 'beginselverklaring op de hel
ling'. Na twintig jaar is de verklaring 
aan vervanging toe, omdat de begin
selen te ruim kunnen worden geïnter
preteerd. De gedachten die toen rond
dwaalden verschillen duidelijk van de 
huidige opvattingen. De tijden zijn 
immers veranderd. Van Ommeren 
trekt de lijn echter te ver door.

Een zeer essentiële verandering in de 
beginselverklaring van Van Ommeren 
is, dat in plaats van de begrippen vrij
heid, verantwoordelijkheid, verdraag
zaamheid, gelijkwaardigheid en sociale 
gerechtigheid aan elkaar gelijk te 
stellen, het begrip vrijheid centraal 
wordt gesteld. Dat begrip krijgt uitle- 
gaan de hand van bovenstaande be
grippen, met uitzondering van de 
sociale gerechtigheid. Van Ommeren 
meent dat verantwoordelijkheid een 
grens is van de uiterste reikwijdte van 
vrijheid. De begrippen verdraagzaam
heid en gelijkwaardigheid zijn logische 
uitvloeisels van vrijheid, en sociale 
gerechtigheid is een ontplooiingslibe- 
rale interpretatie daarvan. Hij valt dus 
geheel terug op het klassiek liberalisme. 
Daarmee kan worden gesteld, dat Van 
Ommeren het doel van overheidshan
delingen ondermijnt. Overheidsbe
moeienis komt voort uit het imperfect 
functioneren van bepaalde maatschap
pelijke processen. Denk bijvoorbeeld 
aan collectieve goederen, kunst en 
sociale voorzieningen. Die laatsten 
vormen een ruimere interpetatie dan 
het recht op overleven, zoals Van 
Ommeren dat voorstaat.

Faciliteiten scheppen
Verder meent hij in verband met zijn

stelling over gelijkwaardigheid en ver
draagzaamheid dat deze begrippen in 
de oude verklaring meer neigen naar 
het ontplooiingsliberalisme, met zijn 
nadruk op gelijke ontplooiingskansen. 
Hij stelt daarbij de vraag hoever de 
overheid moet gaan in het scheppen

het primaat van het negatieve vrijheids
recht van het individu. De overheid 
moet er zorg voor dragen dat iedereen 
een minimum bestaansniveau kent. Uit 
de discussie die met Van Ommeren 
gevoerd werd tijdens de Top Autumn 
Course, bleek dat hij hiermee het recht

Recht op telefoon, televisie en krant

van kansen voor individuen. Dat vergt 
immers financiële middelen en is 
daarom een inbreuk op de negatieve 
vrijheidsrechten van anderen, die de 
belastinggelden bij elkaar moeten 
brengen. Een liberale maatschappij is 
echter niet een maatschappij zonder 
overheid, maar een maatschappij 
waarin de overheid de ontwikkeling 
van de zelfstandige geestelijke en mate
riële kracht van de burgers bevordert; 
een essentiële zin uit de huidige begin
selverklaring. Vooral voor kansarme 
personen moet de overheid faciliteiten 
scheppen om hun nut voor de maat
schappij te bevorderen. Door die facili
teiten kan een kansarme opnieuw 
intreden in de maatschappij en op pro
ductieve wijze bezig zijn. Daar moeten 
inderdaad middelen voor aangewend 
worden, maar zodra de kansarme aan 
het werk is, dient hij daarmee ook de 
belastingbetaler. Anders blijft hij 
immers, ook in de visie van Van 
Ommeren, teren op uitkeringen van de 
staat. En dat is pas een inbreuk op de 
negatieve vrijheid van anderen.

Gulden middenweg
Voor sociale gerechtigheid wordt in de 

beginselverklaring van Van Ommeren 
het omslagpunt veel verder gelegd. De 
enige invulling daarvan is het 
minimum bestaansniveau. Zijn stelling 
is, dat het positieve vrijheidsrecht op 
leven de enige toegestane inbreuk is op
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op overleven bedoelde. Iemand kan 
echter tegen wil en dank een giganti
sche duikeling maken en tenslotte op de 
bodem van de put eindigen. Op de 
maatschappij hebben dat soort dingen 
geen goede uitwerking. Denk bijvoor
beeld aan de toestanden in Amerika. 
Om die toestanden te voorkomen moet 
de overheid zorg dragen voor een mini
maal sociaal bestaansniveau voor 
iedereen. Iedereen heeft het recht op 
een sociaal bestaan en moet niet geheel 
worden uitgesloten van deelname aan 
de maatschappij. Concrete voorbeelden 
daarvan zijn een telefoonaansluiting, 
televisie en krant. Daarmee wordt iso
latie voor een groot deel beperkt. Con
cluderend stellen wij, dat de overheid 
een aantal faciliteiten moet bieden, 
waar ieder individu gebruik van kan 
maken. Dit artikel probeert een gulden 
middenweg te vinden tussen het ont
plooiingsliberalisme en het klassiek 
liberalisme. d l



Over de verbeelding
door Paul Burghout

Nu ons Erasmiaanse vaderland lijkt te 
verzinken in een ideologisch onduide
lijke toestand van power by balance, 
lijken velen steeds vaker op irratio
nele wijze afstand te w illen doen van 
de verdiensten van de liberale samen
leving. Met het oog op de huidige 
triomf van een wereldwijd geaccep
teerde sociaal-liberale politiek, is het 
dan ook zaak een en ander niet te laten 
ontaarden in een Pyrrhus-overwin- 
ning.

Het failliet
In politiek-filosofische zin is de huidige 
triomf van het liberalisme te verklaren 
als een reactie op de politiek van de 
social en g in eerin g ( 1), wat tevens het 
einde betekent van een niet gering deel 
van de idealen van de Verlichtingstra- 
ditie. Deze is verdrongen door de poli
tiek van de h u m an  en g in eerin g (2), die 
door het a-politieke karakter ervan een 
duidelijke stap terug is. Waar een libe
raal individualisme uitgaat van de 
mogelijkheden tot verwezenlijking van 
de persoonlijke praeroggatieven is hier 
eerder sprake van een heropende w a r  o f  
all a g a in s t all. De (subculturele) idealen 
die men met behulp van deze "tech
niek" nastreeft, worden immers inge
geven door een drang naar uniformiteit 
en vormgegeven door de -van oor
sprong- Amerikaanse massacultuur. 
Het individu is als het ware in het ont
stane ideologische gat gesprongen. In 
tijden van collectieve problematiek is er 
immers altijd sprake van een hang naar 
een sterk particularisme.
Hierin toont zich de noodzaak tot een 
hernieuwd idealisme. De weerzin tegen 
deze visie, komt veelal voort uit de 
angst die ten gevolge van de catastrofe 
van de twee grootste idealistsiche expe
rimenten (fascisme en marxisme) uit de 
wereldgeschiedenis. Deze weerzin kan 
dan ook niet anders dan gedeeld 
worden waar het het "experiment" 
betreft. Een nieuw idealisme kan dan 
ook alleen gerechtvaardigd worden als

het van organische aard is.Hier doet 
zich een Hegeliaanse geschiedsop- 
vatting gelden. De na-oorlogse geschie
denis doet mij aan als de "onverwerkte 
anti-these" van de crisis van de moder
niteit. Het wereldbeeld van de hom o eco- 
n o m icu s is  welhaast doortrokken van de 
meest radicale spruitjeslucht sinds het 
nationaal-socialisme. Dit natuurlijk met 
dien verstande dat elk totalitair-politiek 
ideaal is verdrongen door de waarden 
van het collectieve corpus van de eco
nomische wereldorde dat op zijn beurt 
het gedrag dicteert. De verder aanwe
zige -Europese- afkeer van een cultus 
van het individu wordt dan behalve 
ook ingegeven door een sterk anti- 
Atlantiscisme door de herinnering aan 
het kwade verleden. Ook in dat opzicht 
lijkt de post-moderne verwarring het 
individu eerder te frustereren dan vrij te 
maken.

Cultural-engineering
In die zorgeloze dagen van voor het 
pan-germaans en pan-slavisch totali

tair-imperialisme, was het liberaal 
idealisme een duidelijke zaak. Voortko
mend uit de waarden van het "Bil- 
dungsburgertum", had de idee van een 
vruchtbare wisselwerking tussen per
soonlijke en collectieve ontplooing aan 
terrein gewonnen. Het belle epoque deed 
haar naam dan ook eer aan. In een rede
lijk verantwoord tempo werkten libe
ralen samen aan de realisatie van een 
viertal politieke idealen: een econo
misch rationalisme, een sociaal humani- 
tairisme, een cultureel conservatisme en 
een persoonlijk ontplooiingsperspectief. 
Maar aan deze S te rn s tu n d e  werd al snel 
een eind gemaakt door de komst van 
het extremisme. De caesuur die hier
door werd veroorzaakt is dan ook de

voornaamste sinds de val van het im p e
rium ; wij leven als het ware op de smeu
lende puinhopen van Londen en Parijs. 
Een terugkeer naar de historische tra
ditie kan alleen met inachtneming van 
de lessen van de twintigste eeuw  
gerechtvaardigd worden. In dialiecti- 
sche termen: een synthese tussen de 
negentiende eeuwse onschuld en de 
rijpheid van het post-ideologische tijd
perk. De twijfel moet in het idealisme 
verankert worden als wapen tegen het 
absolutistisch-gelijk.
Dit alles is ook de gedachte van de syn
these van e rosen  logos. In dit huwelijk zal 
het liberalisme het synthetiserende ele
ment moeten zijn.Het liberalisme heeft 
nu de kracht om zowel langs de weg 
van institutionalisering als van interna
lisering een terugkeer naar de duister- 
verlichte geschiedenis denkbaar te 
maken.
Deze tijd vraagt om cu ltu ra l-en g in ee-  
rin g(3); een cultuurpolitiek die een brug 
van het verleden naar de toekomst 
moet slaan. Zoals gesteld, zal een nieuw

beschavingsideaal moeten worden 
vormgegeven door het uitbouwen van 
elementen die in het organische reeds 
aanwezig zijn. De geschiedenis leert ons 
dat zowel verregaande irrationaliteit als 
rationaliteit(4) de grote vijanden van de 
mens kunnen zijn, en het heden leert 
ons dat een vreedzame co-existentie 
van beide niet vruchtbaar is. Dus ook 
hier is de klassieke idee van de 
"gemengde vormen" van toepassing. 
De Nederlandse vormen van geoogpo- 
litiek zijn een voorbeeld hiervan. Wie 
onwenselijke tendsen wil beteugelen, 
kan blijkbaar het beste op bepaalde 
punten toegeven. Dezelfde conclusie 
kan getrokken worden waar het het 
spanningsveld tussen het appolinische

Wij leven op de smeulende puinhopen 
van Londen en Parijs
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moet in een proces van maatschappe
lijke samenspraak geherdefinieerd 
worden(5). De daaropvolgende ope
ratie zal voornamelijk bestaan uit het 
herinterpreteren van een ieders maat
schappelijk functioneren. Met andere 
woorden is dit een proces van bewust
wording ; ook van het feit dat de libe
rale beginselen (die overigens eerder 
translaties van klassieke deugden zijn)

niet naast maar met elkaar bestaan; zij 
vormen het corpus van de liberale cul
tuur (6).
Elke geleding van de samenleving 
draagt een deel van de oplossing van de 
maatschappelijke problemen in zich 
mee. Het is de plicht van de intellec
tuele elite de benodigde mentaliteits
verandering en de discussie hierover uit 
te lokken en te veroorzaken.

Quintessens
Juist in een dergelijk collectief ideaal 
kan het individu zijn vrijheid en waarde 
hervinden, en zich wapenen tegen zelf
genoegzaamheid, decadentie en verve
ling; de welvaartsziekten bij uitstek. 
Alzo kan een “nietzscheaans burger
schap" ontstaan, dat door middel van 
sublimatie en in een liberaal kader recht 
doet aan de verschillende kanten van 
de menselijke geest. Er kan een liberale 
samenleving ontstaan die geestelijk 
rijker is dan de onze, een werkelijk fan- 
tasie-volle burgerlijke levensvorm  
waarin avonturisme en kleinburgerlijk
heid samen opgaan in de verbeelding 
van het maatschappelijk bestaan.Deze

Deze tijd vraagt om 
cu Itura l-engineering

militante vorm van het liberalisme ligt 
reeds besloten in ons klassiek-christe- 
lijke erfgoed. Met enige goede wil kan 
de energie die zich nu uit onvrede tegen 
de maatschappij richt aangewend 
worden voor een positiever doel.
Dit Zarathoestriaanse verbond tussen 
Athene en Sparta zal noch in de hemel 
noch in de hel bezegeld worden, maar 
hier op aarde, waar zoiets thuishoort. 
De aldus uitgesproken verwachting 
lijkt mij dan ook realistisch. En wat de 
ongelovigen betreft: laten we niet ver
geten dat het juist Rome was dat om 
zijn riool bekend stond... %

(1) de idee van de "maakbare samenleving".
(2) ...trying to take the hurdle of DNA.
(3) deze hier geïntroduceerde term verwijst 
naar het mijns inziens maakbare karakter 
der cultuur.
(4) wat het gevaar van de ratio betreft denke 
men aan het funderingsvraagstuk.
(5) Het wezen van de cultuur is de eenheid, 
wat iets anders is dan eenduidigheid.
(6) het liberalisme wordt hier in eerste 
instantie gezien als een zekere cultuur.
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En ce qui me concerne: een 
congresimpressie
door Rob Okhuijsen

Voor honderden jonge liberalen stond 
het weekend van 16 en 17 november in 
het teken van de Algemene Najaars
vergadering van de JOVD. Iedere zich
zelf respecterende jonge liberaal 
haastte zich naar Almelo, alwaar het 
spektakel plaats zou vinden.

Kosten nog moeite waren er gespaard 
om dit najaarscongres vlekkeloos te 
laten verlopen. Er was een congresno
titie, het Theaterhotel Almelo was afge
huurd en er was zelfs een oud-secretari-

De redactie liet U van Uw beste kant zien

aatsmedewerkster uit de kast getrokken 
om alles op rolletjes te laten lopen.

"Werkgelegenheid" was het thema van 
het congres, en duidelijk te merken, aan 
de vele amendementen op de congre
snotitie, was dat de congresgangers zich 
goed in het onderwerp hadden vastge
beten. Na het inchecken en de congreso- 
pening ging het er dan ook fel aan toe in 
de verschillende politieke werk
groepen, alwaar 's lands beste oratoren 
zich van hun sterkste kant lieten zien. In 
de huishoudelijke werkgroep stonden 
inmiddels de charismatische A-6 voor

zitters, opgesteld in rijen van drie, te 
popelen om al hakkelend hun lof aan 
het hoofdbestuur te betuigen en daarna 
een nog zelfverzekerde Hoofdredacteur 
onder vuur te nemen. Sterk doch vast
beraden diende hij zijn belagers, onder 
de inspirerende leiding van Olaf Penne, 
van repliek. Het mocht 
niet baten, en zelfs een 
selectief verontwaardigd 
randstedelijk arrogant 
hoofdbestuur kon niet 
verhelpen dat een motie 
van afkeuring met een 
positief stemadvies door 

de werkgroep 
werd overge
nomen.

Graantje mee
pikken

Maar terug 
naar de poli
tieke werk- Anja wilde ook weer eens op de foto  
groepen, waar 
niet alleen 
werkgelegenheidssegmenten 
als ondernemerschap en 
werknemerschap punt van 
discussie waren, maar ook tal 
van andere onderwerpen de 
revue 

pas

van de heer Kolk als voorzitter van het 
politiek secretariaat. Deze discussie was 
met name interessant omdat de heer 
Kolk in de nieuwe adressenvraagbaak 
zelfs al niet meer als voorzitter vermeld 
werd.

Na al dit politiek geweld was het tijd 
voor enige ontspanning in de vorm van 
een diner. Sommigen van ons gaven de 
voorkeur aan het als Neanderthalers 
afkluiven van botten, anderen

seerden. Het 
niveau was 
hoog, en met 
name de kleine 
afdelingen 
lieten zich van 
hun beste kant 
zien. Terug in 
de huishoude
lijke werkgroep 
kon ik nog net 
een graantje 
meepikken van 
de discussie over
het functioneren Het fameuze internationale gevoel
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Lobbyen in de lobby

wel weet is dat ik na deze speeches erg 
aan maagtabletten toe was.

Hierna werd het tijd voor de Algemene 
Vergadering. Ciska leidde streng doch 
vastberaden. Stevig hanteerde zij haar 
hamer. Dieptepunt van de vergadering 
was het ontslag van de heer Visser. Dit 
misschien in het kader van het nieuwe " 
Ik treed af, een schop na kun je krijgen" 
beleid. Een bleke jongeling bleef achter 
het katheder achter en werd prompt het 
woord ontnomen. Plots bevonden wij 
ons aan de debetzijde van het congres. 
Een aftredende hoofdredacteur, vice- 
voorzitter en organisatieman lieten bij 
mij een wee gevoel achter. Het oude 
vertrouwde nam afscheid. Wat stond

's Lands beste oratoren lieten zich 
van hun beste kant zien

gebruikten hun diner buiten de deur. 
Na m'n buikje vol te hebben gegeten 
werd het weer tijd voor iets stevigs. Om

Van HBers, de dingen die voorbijgaan

die reden ging ik dan ook, hunkerend 
naar wijsheden uit het rijke liberale 
leven, naar de speeches van onze lande
lijk voorzitter, en oud-JOVD'er en 
staatssecretaris van sociale zaken Frank 
de Grave. En evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwde mijn ziel naar wijze 
woorden die mijn liberale leven weer 
wat richting konden geven. Wat ik 
vond weet ik al niet meer. Wat ik nog

ons nu te wachten? Maar ik maakte een 
boogje, en de vereniging met mij. Een 
boogje naar de creditzijde van ons con
gres. Aan die creditzijde vonden wij 

vertrouwen. Vertrouwen in 
de toekomst. En daarom 
benoemden wij unaniem 
een nieuwe HR en iets 
minder unaniem de heren 
Moester en Bremekamp en 
la st b u t n o t least mevrouw 
Scheidel. Na al het verbale 
geweld van de vergadering 
werden alle vuilnisvaten 
met drogredeneringen 
weer gesloten. Het werd 
tijd voor een feestje. En een 
feestje werd het, want door 
een slordige miscommuni
catie met het hotel werd het 

feest vroegtijdig afgebroken 
en moesten wij ons naar de 

kamers begeven.

Grote afwezige
Die ochtend werd de algemene verga

dering hervat. Zwaar gehavend werd 
de congresresolutie goedgekeurd. Grote 
afwezige was de heer Quirijns, onder 
wiens bezielende leiding de resolutie 
geschreven was, maar dat mocht de 
pret niet deren. Daarna was het tijd 
voor de politieke moties. En wederom

schitterden de kleine afdelingen. Riedé 
kon snel aan de slag om de uitkomsten 
naar de media toe te spelen, wat er in 
resulteerde dat diverse aangenomen 
moties diezelfde zondagavond al op 
teletekst te vinden waren. Onderweg 
naar huis keek ik terug op een uitste
kend congres. Het tweede goede con
gres op rij. Het politiek niveau was 
hoog de sfeer goed en de organisatie 
wederom formidabel. Zuchtend keek ik 
uit naar de volgende keer, waar ik nog 
meer clubgenoten hoop te begroeten, ■£ë .
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Baas in eigen buitenland
door Eelco Meerdink

Eind oktober nam de Europese Unie 
stelling tegen de Amerikaanse Helms- 
Burtonwet. De wet beoogde om naast 
Amerikaanse bedrijven ook buiten
landers te straffen wanneer zij met 
Cuba zaken doen. Eurocommissaris 
Sir Leon Brittan was zeer verheugd 
over de eensgezinde Europese opstel
ling en sprak zelfs van "een histori
sche doorbraak". Daargelaten of enige 
euforie over de Europese eensgezind
heid terecht is, w il ik de stelling aan
gaan dat de Europese reactie een nood
zakelijk antwoord was op een 
ontoelaatbare wet van de VS.

De wet is bedoeld om druk op Cuba uit 
te oefenen, wat moet leiden tot de val 
van Castro, om zo de weg voor een 
democratisch Cuba vrij te maken. Zij is 
het initiatief van senator Helms en afge
vaardigde Burton en is aangenomen 
door president Clinton. Hoewel de wet 
de C uba L ibertad  A c t ging heten, blijf ik, 
om aan te sluiten bij de gangbare term 
in de media, van de Helms-Burtonwet 
spreken. Wellicht is de wet ook een 
zoethoudertje voor Amerikaanse be
drijven. Wanneer die geen zaken met 
Cubaanse bedrijven kunnen doen en 
hun buitenlandse concurrenten wel, 
zijn zij ten opzichte van hun concur
renten benadeeld. Door het aannemen 
van de wet zou de Amerikaanse rege
ring het ongenoegen daarover weg 
kunnen nemen.

Op grond van Helms-Burton is het 
mogelijk dat buitenlandse bedrijven die 
zaken doen met Cuba voor de Ameri
kaanse rechter worden gedaagd. De 
wet geldt echter alleen voorzover de 
zaken te maken hebben met vroegere 
Amerikaanse bezittingen die door Cuba 
geconfisceerd zijn. De kern van het pro
bleem is, dat de VS met deze wet hun 
jurisdictie, in het bijzonder de bevoegd
heid om recht te spreken, verder 
oprekken dan op grond van het interna
tionaal recht is toegestaan. Dat betogen 
althans de staten die bezwaar maken.

Naast de EU zijn dat met name Canada, 
Mexico en Latijns-Amerikaanse landen. 
Overigens spoort de wet ook niet met 
internationale handelswetgeving. Daar
om heeft de EU bij de WTO (Wereld
handelsorganisatie) een klacht inge
diend. In beginsel heeft een land 
jurisdictie over zijn grondgebied en 
vaak ook over onderdanen en bedrijven 
met de nationaliteit van het land. Daar

ring van Cuba. Ik zal niet ingaan op de 
vraag of Cuba daartoe onder druk moet 
worden gezet. Dat moet door elk land 
zelf worden bepaald en in het geval van 
de lidstaten van de EU door de EU. 
Vandaar dat het middel waarmee de VS 
hun doel wilden bereiken niet door de 
beugel kan. Het dwingt landen ertoe 
om het beleid te volgen dat Amerika 
voorstaat. Dat druist regelrecht in tegen

De EU heeft haar tanden laten zien
buiten zijn er weinig gronden die een 
staat legitimeren rechtsmacht uit te 
oefenen. Hoe meer een staat van de 
regels afwijkt, hoe eerder het in conflict 
komt met de jurisdictie van een ander 
land. Dat kan neerkomen op een 
inbreuk op de soevereiniteit. Jurisdictie 
kan immers worden gezien als een 
inherente eigenschap van soevereiniteit.

Harde represailles
En dat is nou juist waar de EU zo'n 
bezwaar tegen maakt. De VS hebben 
zich het recht toegemeten om rechts
macht uit te oefenen over bedrijven, die 
normaal gesproken onder de jurisdictie 
van andere landen vallen. Amerika lijkt 
daarmee het idee te koesteren, dat de 
enig overgebleven supermacht het bui
tenlandse beleid van andere landen kan 
dicteren. Daarom is het zo goed dat de 
EU haar tanden heeft laten zien. Ze 
heeft tegenmaatregelen 
genomen die in even 
harde represailles voor
zien als de Helms-Bur
tonwet, wanneer de VS 
tot uitvoering overgaan.
Clinton heeft de mogelijk
heid om in Amerika te 
worden aangeklaagd 
voorlopig tot februari vol
gend jaar opgeschort.
Daarmee is het meest 
gevoelige twistpunt naar 
1997 geschoven. Het 
belang van het conflict is 
niet gelegen in het doel 
van de wet: democratise

een aantal zeer waardevolle beginselen 
van het internationale recht, met name 
tegen de soevereiniteit en gelijkheid van 
staten.

De Amerikaanse gezant Eizenstat riep 
Europa op om de woede om de Helms- 
Burtonwet te scheiden van het doel van 
de wet: de overgang naar een democra
tisch bestel in Cuba. Hij verbond 
daaraan de conclusie dat de reactie van 
de EU ongepast was. Inderdaad moet 
Europa het conflict om de Helms-Bur
tonwet scheiden van het doel van die 
wet. Uit bovenstaande vloeit echter 
voort dat de conclusie die Europa eraan 
heeft verbonden zeer juist is. Als de VS 
medestanders willen vinden in hun 
Cuba-beleid, zullen zij hen als gelijke 
partners moeten behandelen. Ik hoop 
dat de Amerikanen tot dat inzicht 
komen. M
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Marktdenken versus 
gemeenschapsdenken.
door Wouter ter Heijde

Tijdens de algemene politieke beschou
wingen in de Eerste Kamer, zei premier 
Kok dat het paarse kabinet bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen in 1998 
beoordeeld moet worden op het herstel 
van de sociale samenhang in de samen
leving, dus op de afbraak van de ver
werpelijke tweedeling. In feite staat dat 
oordeel nu reeds vast, daar herstel van 
de sociale samenhang nimmer het 
resultaat kan zijn van het beleidsbepa
lende vrije marktdenken. De sturende, 
boven de partijen staande macht of 
gedachte, die na de val van De Muur 
wereldwijd de koers van elk nationaal 
beleid (van welke signatuur dan ook) 
bepaalt. Deze mondiale door de VS 
gedicteerde beleidskoers biedt echter 
geen enkel perspectief, omdat de markt 
blind is voor de zin van het leven, waar
door zij niet gericht is op een leefbare 
rechtvaardige toekomst maar uitslui
tend op de handhaving van de godge
klaagde status quo. Vandaar dat zij 
wars is van een politiek klimaat waarin 
gemeenschapszin, solidariteit en 
vruchtbare samenwerking (toch essen

tieel voor een doeltreffend toekomstge
richt beleid) de toon aangeven. Het 
paarse experiment met zijn gerichtheid 
op economische groei, die de rijken 
steeds rijker en de armen steeds armer 
maakt, spreekt wat dat betreft voor 
zich.

Globaliserend denken
In het belang van het herstel van de 
sociale samenhang, ofwel in het belang 
van het algemeen, is het dan ook van 
het grootste belang dat 'paars' in 1998 
niet wordt gecontinueerd. Het alterna

tief moet echter niet worden gezocht in 
een centrum-linkse, -rechtse of groene 
coalitie, maar in de creatie van een 
beleidsbepalend globaliserend denken 
dat past bij onze tijd en voor een ieder 
(van welke gezindte of gezindheid dan 
ook) acceptabel is. Een boven de par

tijen staande sturende politieke macht 
of gedachte, die -in tegenstelling tot die 
van de vrije markt- op termijn daad
werkelijk leidt tot het behartigen van 
het (ongrijpbaar geachte) algemeen of 
mondiaal belang. In onze door de men
senrechten doordesemde tijd kan 
daarbij slechts worden gedacht aan de 
verwerkelijking daarvan, waar de Ver
enigde Naties voor staan.
Als alternatief voor het beleidsbepa
lende vrije marktdenken, dat geen 
boodschap heeft aan de mensenrechten 
of de hervorming van de VN, moet dan

ook gedacht worden aan de creatie van 
een beleidsbepalend VN-denken. Een 
op het mondiaal belang gerichte 
beleidskoers, waarin niet de economi
sche groei maar de Universele Verkla
ring het ideële oriëntatiepunt is en de 
broodnodige hervorming van de VN 
tot een mondiaal beleidsorgaan met 
bovennationale bevoegdheden, het 
politieke doel.

Alleen door die radicale koerswijziging 
van het beleid is de sociale samenhang 
te herstellen en vruchtbare samenwer
king te creëren, waardoor eindelijk 
effectief kan worden aangestuurd op 
volledige werkgelegenheid en een 
duurzaam milieubeleid. Vanzelfspre
kend zal daarbij gelijktijdig het schrij
nende onrecht worden uitgebannen en 
de onverteerbare tweedeling worden 
afgebroken, waarbij vergeleken de 
afbraak van de Berlijnse muur kinder
spel is. Dat met name ons nageslacht 
(toch onze eerste zorg!) wel zal varen bij 
deze politieke ontwikkeling, moge dui
delijk zijn. -M.

Het is in het grootste belang dat 
paars niet voortgezet wordt.
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In den Lande
Van het V&S-secretariaat
Na een jaar van afwezigheid staat 
voor een ieder de mogelijkheid tot 
het volgen van de"Cursus voor 
Cursusleiders" weer open. Op een 
tot dusver zorgvuldig geheim  
gehouden plaats in Nederland zul
len aan het einde van de komende 
maand van maart de h a p p y  f e w  van 
de JOVD een zware, doch zichzelf 
uiteindelijk terugbetalende drie
daagse training ondergaan. Bent U  
bereid deze beproeving te onder
gaan en kiest U voor een van de 
schoonste loopbanen die de JOVD 
rijk is? Stuur dan Uw sollicitatie 
met bijgaande motivatie, curri
culum vitae en desgewenst een pas
foto naar het Algemeen Secretariaat 
ter attentie van het Secretariaat Vor
ming en Scholing.
Informatie betreffende het V&S 
Secretariaat, alsmede een overzicht 
van de cursussen kunt U aanvragen 
bij het Algemeen Secretariaat.
Voor meer informatie aangaande de 
"CVC" kunt U zich wenden tot de 
Secretaris V&S Karen Scheidel 
(0302545410) en tot de Vice-Voor
zitter Cursusleiders Marcel 
Homan(0703613061).

Van het Internationaal Secretariaat
Natuurlijk komt er ook weer alle
maal moois uit de Internationale 
koker. Onze buitenlandse vrienden 
hebben weer het nodige uit de hoge 
hoed getoverd. Kijkt u zelf maar 
mee.
31 december en 1 januari krijgt u de 
kans om de jaarwisseling te vieren 
in Londen. De New Tear's Party 
van LDYS, de Engelse liberale jon
geren, staat open om u te ont
vangen.
Op 8 januari is er een themadag van 
het IS op het Algemeen Secretariaat,

14

in ons eigen kikkerlandje. Het 
thema is de rechtsstaat in België. 
Ook wordt er een introductiecursus 
in de Internationale politiek ge
geven.
8 februari is de datum van het win
terkamp van EFLRY, in Oostenrijk. 
Geen survival maar après-ski met 
een snufje politiek.
Van 23 februari tot en met 2 maart 
houdt IFLRY een seminar in 
Straatsburg. Het thema is de multi
culturele samenleving. Moet er 
meer gezegd worden?
Van 7 maart tot 9 maart is het juli- 
congres in Keulen. Het hema is nog 
niet bekend bij het ter perse gaan 
van deze D rie m a s te r .

Van 12 maart tot 14 maart heeft 
LYMEC (de Europese liberale jon
gerenorganisatie) een seminar in 
Zweden voor ons georganiseerd. 
Bovendien is er van 14 tot 15 maart 
een congres van LYMEC in het
zelfde land. Er valt, kortom, weer 
genoeg te beleven.
Vergeet nooit, dat JOVD Internatio
naal er voor iedereen is; het maakt 
niet uit hoe lang u lid bent of wat u 
doet -als u geïnteresseerd bent in 
Internationale politiek dan bent u 
bij ht IS aan het goede adres. Voor al 
uw vragen, opmerkingen en socio- 
talks kunt u terecht bij Delphine 
Prronk, tel.: 010-4114813.
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Vrijheid of Democratie
Door Chris Jetten

"Democratie is de slechtste bestuurs
vorm, uitgezonderd alle andere", 
meende Winston Churchill enkele 
decennia geleden. Een krasse uit
spraak, maar het is duidelijk op welk  
probleem hij doelde: in een samenle
ving kan het nooit iedereen naar de 
zin worden gemaakt. Altijd zullen er 
mensen zijn die tegen hun w il aan 
bepaalde wetten en regels worden 
onderworpen, en in een democratie is 
dat niet anders. H oewel in zeer opti
mistische omschrijvingen van het 
democratisch besluitvormingsproces 
wordt beweerd dat ook met de wensen  
van minderheden rekening wordt 
gehouden, weet iedereen dat als het er 
echt op aan komt de w il van de helft 
plus één bepalend is.

Voor liberalen kan deze situatie een pro
bleem vormen. Het realiseren van hun 
hoogste doelstelling (het maximaliseren 
van de individuele vrijheid) blijkt hele
maal niet per definitie verzekerd te zijn 
in een democratisch bestel. Hoewel in 
het algemeen de bevolking natuurlijk 
zal opkomen voor zijn vrijheidsrechten, 
kan in een democratie de meerderheid 
van dat volk immers even gemakkelijk 
een besluit nemen dat regelrecht 
afbreuk doet aan die rechten. Vrijheid 
en democratie blijken daardoor minder 
in eikaars verlengde te liggen dan de 
naam van onze vereniging suggereert.

Geen beter systeem
Ondanks deze sombere constatering zal 
er geen liberaal te vinden zijn die 
afschaffing van de democratie bepleit. 
De woorden van Churchill dat een 
minder slecht systeem niet bestaat, 
hebben immers nog niets van hun 
waarheid verloren. De beïnvloedings
mogelijkheden die een democratie mid
dels het actief en passief kiesrecht biedt, 
vormen tenminste iets van een bescher
ming tegen ongewenste overheidsbe
moeienis, al komt deze bescherming in 
het slechtste geval maar de helft van de 
bevolking ten goede. Wel wordt de

vraag relevant hoe binnen het democra
tisch stelsel die bescherming van de 
individuele vrijheid zo groot mogelijk 
kan worden gemaakt. Het decentrali
seren van de besluitvorming is in dat 
kader een goede maatregel. Dit bete
kent dat besluiten meer op provinciaal, 
gemeentelijk en deelraadniveau wor
den genomen, en minder in Den Haag 
of Brussel.

Het decentraliseren van de politieke 
besluitvorming draagt op twee manie
ren aan de bescherming van de indivi
duele vrijheid bij. Ten eerste nemen de 
beïnvloedingsmogelijkheden van de 
individuele kiezer bij verkiezingen toe 
naarmate het totaal aantal kiezers 
kleiner is. Zowel het absolute gewicht 
van een stem als de succeskansen om 
voor een vertegenwoordigende functie 
verkozen te worden zijn bijvoorbeeld 
groter in een gemeente met 100 duizend 
inwoners dan in een land met 16 mil
joen. Hierdoor kan de individuele 
kiezer het beleid van de overheid mak
kelijker naar zijn hand zetten, en zal hij 
minder vaak tegen zijn zin bepaalde 
vrijheden moeten inleveren. Dit punt 
kan ook op een andere manier ver
woord worden: de potentieel door een 
meerderheidsbesluit benadeelde groep 
(de helft min één) is in een kleinschalige 
democratie minder omvangrijk dan in 
een grootschalige democratie, waar
door de ongewenste aantasting van 
vrijheidsrechten minimaal is.

Gedecentraliseerd
Het tweede voordeel van gedecentrali
seerde besluitvorming is dat het de 
doorzichtigheid van de politiek ver
groot. Hiermee wordt niet een afname 
van duistere achterkamertjespolitiek 
bedoeld, maar een verduidelijking rich
ting kiezer van de gevolgen van poli
tieke besluiten. Met name in de finan
ciële sfeer is dit punt van belang. 
Toekenning van bijvoorbeeld een 
kunstsubsidie van een ton blijft op 
nationaal niveau volkomen onopge
merkt voor de belastingbetaler. Zou 
dezelfde subsidie daarentegen uit een
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gemeentelijke pot moeten worden 
betaald, dan wordt de individuele 
kiezer en belastingbetaler zich veel 
beter bewust van de gevolgen van een 
bepaalde beleidskeuze en is hij ook 
beter tot een afweging van de verschil
lende opties in staat. Kleinschaligheid 
van bestuur zet daarmee een natuur
lijke rem op de gemakzuchtige neiging 
om allerlei zaken collectief te regelen.

Natuurlijk is het niet mogelijk om alle 
besluiten op bijvoorbeeld deelraadni
veau te nemen, al zou dat op basis van 
het voorgaande wel wenselijk zijn. 
Sommige zaken moeten nu eenmaal op 
gemeentelijk niveau worden beslist, 
andere op provinciaal, landelijk of mis
schien zelfs Europees niveau. Cruciaal 
is de vraag welk beginsel aan de bepa
ling van het competente bestuursniveau 
ten grondslag ligt. Momenteel is dat het 
beginsel van su b s id ia r ite it De exacte 
betekenis van dit beginsel is echter niet 
duidelijk en bovendien in de loop der 
tijd veranderd. Terwijl subsidiariteit 
vroeger betekende dat beleid pas op 
een hoger bestuurlijk niveau wordt 
gemaakt als lagere niveaus daartoe niet 
in staat zijn, lijken tegenwoordig effi
ciëntie en effectiviteit de sleutelbe
grippen te zijn: beleid moet worden 
gemaakt op het bestuursniveau waar 
dat het meest efficiënt kan, zo wordt 
ons wijs gemaakt. Het streven naar een 
maximale decentralisatie is daarmee 
echter verlaten. Voor wie de boven
staande redenering onderschrijft is dit 
een onaanvaardbare zaak. Bestuurlijke 
efficiëntie en effectiviteit zijn natuurlijk 
mooi, maar zij moeten niet ten koste 
gaan van de vrijheid van het individu. 
De onnodige centralisatie van bevoegd
heden die nu onder de noemer van sub
sidiariteit wordt doorgevoerd bedreigt 
deze vrijheden wel, en hiertegen zullen 
wij ons dan ook te vuur en te zwaard 
moeten verzetten. Tg



Going abroad
door Ciska Scheidel

De JOVD onderhoudt al zeer lang 
actief internationale contacten. Zo is 
de JOVD aangesloten bij de LYMEC 
(Liberal and Radical Youth Movement 
of the European Union) en bij de 
IFLRY (International Federation of 
Liberal and Radical Youth). Deze twee 
organisaties opereren respectievelijk 
op Europees en mondiaal niveau. De 
JOVD heeft evenals de andere aange
sloten organisaties een internationaal 
secretaris die de contacten behartigt en 
leden aanmoedigt internationale acti
viteiten te bezoeken. Momenteel is 
Delphine Pronk internationaal secre
taris, vele belangrijke politici zoals 
Gijs de Vries, Ed Nijpels en Robin 
Linschoten gingen haar voor.

Na 1989 zijn er door de val van de Ber- 
lijnse muur en het einde van de Koude 
Oorlog vele veranderingen opgetreden, 
waar de twee organisaties zich dienen 
aan te passen. Nieuw opgerichte Oos- 
teuropese liberale jongerenorganisaties 
tonen belangstelling voor een lidmaat
schap van zowel LYMEC en IFLRY. Ook 
de liberale jongerenorganisaties in 
Latijns-Amerika en Afrika stellen zich 
de afgelopen jaren actiever op. Naast 
deze wijzigingen, blijkt ook nog steeds 
dat maar een selecte groep jongeren de 
internationale activiteiten bezoekt. De 
internationaal secretarissen discussiëren 
al geruime tijd over de mogelijkheden 
de nieuwe aandacht te benutten op een 
voor ieder acceptabele manier. De 
LYMEC en de IFLRY achtten het echter 
ook noodzakelijk de voorzitters van de 
aangesloten jongerenorganisaties hun 
visie op deze veranderingen te geven.

Leaders Summit
In oktober organiseerde IFLRY daarom 
een leaders Summit, hetgeen LYMEC in 
november deed. De doelstelling was 
omvangrijk. Niet alleen wilden de twee 
organisaties de voorzitters kennis laten 
maken met het internationale gebeuren 
(voorzitters zijn immers nogal nationaal

gericht). Ook zouden de voorzitters hun 
visie moeten geven op de doelstellingen 
van de internationale liberale jongeren
organisaties. Tevens werden oploss
ingen voor de huidige problemen ver
wacht. Een SWOT-analyse van de 
organisatie was één van de terugke
rende elementen.

Uw voorzitter was op beide leaders 
Summits aanwezig. De leaders Summit 
van LYMEC viel gedeeltelijk tegelijker
tijd met ons congres plaats, maar toch 
was het mogelijk een gedeelte bij te 
wonen. Buiten de Straatsburg-reis en 
internationale congressen in Nederland 
was ik nog niet eerder naar een interna
tionale activiteit geweest. De leaders 
Summits waren een uitgelezen kans om 
kennis te maken met het internationale 
gebeuren. Om die reden heb ik ge

vraagd aan de organisaties of de leaders 
Summits jaarlijks georganiseerd 
kunnen worden om voorzitters te 
dwingen na te denken en te discus
siëren over internationale contacten. Nu 
we steeds meer te maken hebben met 
de Europese integratie en het proces 
van globalisering dienen wij ook buiten 
Nederland te proberen invloed uit te 
oefenen op de politieke besluitvorming. 
De IGC-conferentie georganiseerd door 
de JOVD in samenwerking met liberale 
jongerenorganisaties in de buurlanden 
in juni 1995 in Maastricht, is één van de 
voorbeelden dat deze beïnvloeding ook 
mogelijk is. Zo heeft de European 
Liberal Democratie Reform party 
(ELDR party) het document dat tijdens 
deze conferentie is opgesteld, voor een 
groot gedeelte overgenomen.
Doel van de twee organisaties is natuur
lijk ook om leden van de liberale jonge
renorganisaties met elkaar in contact te

laten komen om zo een cultuuruitwis- 
seling te bewerkstelligen. Bij de IFLRY 
staat dit nadrukkelijker op de eerste 
plaats dan bij LYMEC. IFLRY biedt zich 
dan ook voornamelijk aan als forum 
voor informatie-uitwisseling. Door het 
verschaffen van deze informatie hoopt 
IFLRY begrip voor verschillende cul
turen te kweken. Door de taalbarrière is 
dit soms wat lastig (de latino's spreken 
niet altijd Engels), maar het is natuurlijk 
fantastisch om met iemand uit de Oek
raïne te spreken. Het begrip tonen voor 
eikaars standpunten blijft door de ver
schillende culturen moeilijk, je moet 
echter voorkomen dat je elkaar veroor
deelt. Zo staat de JOVD met haar stand
punt legalisering van drugs vrij geïso
leerd. Toch is het zaak om ons 
standpunt uit te blijven leggen (gezien 
de ruzie tussen Frankrijk en Nederland 
op ons gedoogbeleid is dit absoluut 
noodzakelijk). Bij IFLRY hebben de vol
gende zaken dan ook prioriteit: edu
catie en het bieden van een netwerk om 
elkaar informatie te verschaffen (over

de cultuur, politieke standpunten etc.). 
Ook politiek bedrijven is één van de 
doelstellingen, maar dat is mijns inziens 
zeer moeilijk. Voor JOVD-begrippen 
zijn de discussies vaag en worden er 
veel compromissen gesloten. De cul- 
tuurbarrière bemoeilijkt het diepgaand 
discussiëren, concrete standpunten zijn 
dan nauwelijks te bereiken. Namens de 
JOVD heb ik tijdens de leaders Summit 
opgemerkt dat het uitwisselen van 
informatie prioriteit dient te hebben, op 
dat gebied is er nog voldoende te doen. 
Nu er steeds meer organisaties betrok
ken worden bij de IFLRY, komt er ook 
meer informatie. Aan de uitbreiding 
van de IFLRY kleeft nog een ander pro
bleem: steeds meer geld is nodig om 
elkaar te ontmoeten. Dit is één van de 
bedreigingen die IFLRY het hoofd zal 
moeten bieden. Doordat IFLRY haar 
geld van de Raad van Europa krijgt is 
zij gedwongen haar activiteiten zo veel

Het blijkt dat onze zusterorganisaties 
dezelfde problemen hebben als wij
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mogelijk in Europa te laten plaats
vinden, voor activiteiten buiten Europa 
wordt geen subsidie verleend. De ver
goeding van reiskosten gaan dan ook 
voornamelijk naar organisatie buiten 
Europa. Ook de observer-members 
krijgen de reiskosten bijna geheel ver
goed. Dit heeft consequenties voor de 
leden van de JOVD, maar ook de ove
rige organisaties in Europa. Omdat de 
JOVD relatief gezien welvarend is, 
krijgen JOVD'ers minder reisvergoe- 
ding. Willen wij als JOVD de drempel 
zo laag mogelijk houden om alle leden 
de mogelijkheid te bieden internatio
nale activiteiten te bezoeken, dan moet 
daar verandering in komen. Het 
bestuur van de IFLRY zal samen met de 
internationaal secretarissen hier een 
oplossing voor moeten zoeken. Om 
JOVD'ers zo snel mogelijk op de hoogte 
te stellen van activiteiten van IFLRY 
dienen de communicatiemogelijkheden 
tevens te worden uitgebreid. Een inten
sief gebruik van email draagt daaraan 
bij.

LYMEC en IFLRY
De leaders meeting van de LYMEC had 
een ander karakter dan de leaders 
Summit van de IFLRY. Allereerst 
mochten alleen voorzitters en algemeen 
secretarissen aanwezig zijn op de 
LYMEC-leadersmeeting. Bij IFLRY was 
het gezelschap diverser. De sfeer tijdens 
de LYMEC bijeenkomst was formeler 
(hier liep iedereen opeens wel in pak en 
stropdas rond) en komt dus meer 
overeen met de JOVD-cultuur. In tegen
stelling tot de IFLRY is bij de LYMEC 
veel minder behoefte aan uitgebreide 
informatie-uitwisseling over de ken
merken van de cultuur van het land. Je 
begrijpt elkaar sneller en hoeft dus 
minder uit te leggen. Bovendien is de 
Europese integratie één van de geza
menlijke doelstellingen, hierdoor is de 
verbondenheid groter. LYMEC is con
creter bezig en heeft ook het doel de 
Europese politiek, in het bijzonder de 
ELDR, te beïnvloeden. Natuurlijk heb
ben beide organisaties hun eigen 
charmes. Het ontmoeten van mensen 
met dezelfde idealen uit andere cul
turen doet niet onder aan het formelere 
karakter van de LYMEC. Doordat 
LYMEC minder aandacht hoeft te

besteden aan het kweken van begrip 
voor eikaars standpunten, kan zij ook 
concretere politieke statements maken. 
Tijdens de LYMEC-leaders Summit was 
er dan ook een hele dag ingeruimd om 
over de EMU, het Gemeenschappelijke 
Buitenlands en Veiligheidsbeleid, de 
situatie in Noord-Ierland, Gibraltar, 
Bosnië-Herzegovina en Turkije, te dis
cussiëren. De JOVD had in lijn met het
geen afgelopen junicongres en het 
maartcongres is besloten over de 
NAVO en het Gemeenschappelijke Bui
tenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) 
van de Europese Unie, dan ook amen
dementen geschreven op de resolutie 
over het GBVB. Op het moment van 
behandeling zat uw voorzitter echter al 
weer in de huishoudelijke werkgroep 
van ons eigen congres, en ondanks wat 
gelobby vooraf, is het niet gelukt ons 
standpunt aan te laten te nemen door 
de voorzitters van de aangesloten orga
nisaties bij de LYMEC. Dit geeft nog 
maar eens aan hoe belangrijk het is om 
ter plekke een standpunt uitgebreid te 
verdedigen. Ook bij de LYMEC leaders 
summit is er uitgebreid gediscussieerd 
over de mogelijkheden en bedreigingen 
voor LYMEC. Politieke invloed, in het 
bijzonder de invloed op de ELDR-party, 
stond centraal. Ook werd de uitbreiding 
van LYMEC met Oosteuropese liberale 
jongerenorganisaties besproken. Pro
bleem is dat op dit moment vooral de 
noordeuropese organisaties de dienst 
uitmaken in LYMEC. Organisaties uit 
Zuid-Europa zijn slecht vertegenwoor
digd. Ook wil LYMEC bekijken of een 
individueel lidmaatschap van LYMEC 
(dus niet van een organisatie) mogelijk 
is. Veel voorzitters hadden behoefte aan 
informatie van LYMEC buiten hun 
internationaal secretaris om. Ik was 
daar geen voorstander van. Je benoemt 
niet iemand voor niets als internatio
naal secretaris. We moeten er dan ook 
op vertrouwen dat de IS belangrijke 
zaken bespreekt met de andere lande
lijke bestuurders. Gelukkig is sinds het 
maartcongres in JOVD de communi
catie tussen de IS en het Hoofdbestuur 
verbeterd.
Veel discussie bracht de vertegenwoor
diging van vrouwen naar internationale 
activiteiten te weeg. Buiten ondergete
kende was er slechts één andere vrou
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welijke voorzitter en één vrouwelijke 
secretaris aanwezig. Net zo zeer als wij 
op nationaal niveau tegen bevoorrech
ting van vrouwen of positieve discrimi
natie zijn is dit ook het geval op Euro
pees niveau. Hoewel de culturen sterk 
op elkaar lijken, was menigeen verrast 
om dit uit de mond van een vrouw te 
mogen vernemen. Ondanks het feit dat 
er nog vele andere interessante zaken 
besproken werden, moest ondergete
kende aan de eind van de vrijdag
middag Straatsburg al weer verlaten 
om 1 uur 's nachts in Almelo aan te 
komen, alwaar we de volgende dag zelf 
veel interessante zaken te bespreken 
hadden.

Het internationale gevoel

Na een bezoek aan een internationaal 
seminar kan men waarnemen dat veel 
problemen die de internationale organi
saties hebben, in meer of mindere mate 
overeenkomen met de problemen die 
de JOVD op nationaal, districts- of afde
lingsniveau tegenkomt. Ik raad allen 
dan ook aan om eens buiten de grenzen 
van Nederland nieuwe ervaringen en 
ideeën op te doen. De JOVD is altijd 
goed vertegenwoordigd op internatio
nale activiteiten, misschien bent u één 
van de volgende deelnemers! .iM.

Namens het Hoofdbestuur 

wenst de redactie van 

Driemaster U een gelukkig 

Nieuwjaar. De redactie en 

het Hoofdbestuur hebben 

bovendien de eer en het 

grote genoegen om U uit te 

nodigen voor de Nieuw

jaarsborrel, op 9 januari 

1997, om vijf uur. Dat de 

Champagne en Glühwein U 

mogen verwarmen!
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Zal ms 
ambitie
door R  on Hoogenboom

Recent ontvouwde de Minister van 
Financiën, Gerrit Zalm, tijdens de jaar
vergadering van het IMF en de 
Wereldbank zijn ambities. Hij wil, dat 
Nederland binnen 10 jaar tot de top 
van Europa behoort als het gaat om 
welvaart en werkgelegenheid. Nu ons 
land de achterstand van de afgelopen 
15 jaar heeft goedgemaakt, is het vol
gens Zalm tijd om een voorsprong te 
nemen. En om deze positie te ver
krijgen, moet verder worden gegaan 
met het saneren van de begroting, het 
verlichten van de lasten en het door
voeren van economische hervor
mingen.

De spijker op de kop
Zalm komt op het juiste ogenblik met 

zijn ambitie naar buiten. Immers, nu de 
economie zich voorspoedig ontwikkelt,

cipatie uit alle oogpunten valt toe te jui
chen. Zo vergroot een hogere partici
patie het draagvlak voor de sociale 
zekerheid, wat het bestaan van een 
behoorlijk stelstel vergemakkelijkt. 
Meer mensen betalen immers premie, 
terwijl minder mensen een beroep op 
het stelsel doen. Ook wordt de belas
tinggrondslag groter, waardoor de 
overheid met lagere tarieven hetzelfde 
bedrag binnenkrijgt.

Essentialia
Cruciaal is de manier waarop men pro
beert om de participatie te verhogen. 
Loonmatiging zal een van de kern
punten van het beleid moeten zijn. De 
resultaten die in de afgelopen jaren 
daarmee zijn bereikt geven aanleiding 
tot hoop. Het is echter niet voldoende 
om de 2,5 miljoen mensen onder de 65 
jaar die van een uitkering leven, aan een 
baan te helpen. Essentieel is, dat uitke- 
ringsgerechtigen actief zoeken. Daar
naast moeten hun kwalificaties beter 
worden afgestemd op de wensen van 
de werkgevers. Scholingsprogramma's 
kunnen daaraan een belangrijke bij
drage leveren. Wordt aan beide voor
waarden niet voldaan, dan bestaat het 
gevaar dat zich, net als begin jaren

Nu de economie groeit hebben velen 
de neiging het touw te laten vieren.

groeit bij velen de neiging om de touw
tjes wat te laten vieren. Zalm wil deze 
neiging onderdrukken door erop te 
wijzen, dat het BBP en de werkgelegen
heid zich weliswaar positief ontwik
kelen, maar dat de niveaus nog behoor
lijk onder de maat zijn. Hiermee slaat 
de Minister van Financiën de spijker op 
zijn kop. Zo blijkt Nederland op het 
gebied van de arbeidsparticipatie 
gemeten in gestandaardiseerde arbeids
jaren in de onderste regionen van de 
OESO-landen te staan. Gemeten in per
sonen scoort ons land niet zo slecht, wat 
komt doordat Nederland koploper is 
op het gebied van deeltijdwerk. Zalms 
ambitie ondersteun ik van harte, aange
zien een verhoging van de arbeidsparti
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negentig, een loongolf voordoet. Destijds 
ontwikkelden de conjunctuur en de 
werkgelegenheid zich zeer voorspoedig. 
Ondanks de 800.000 mensen die in die 
jaren een werkloosheids- of bijstandsuit
kering kregen, stegen de lonen aanzien
lijk. De belangrijkste oorzaak was een 
tekort aan arbeidskrachten. De hogere 
lonen leidden tot een stijging van de 
arbeidsinkomensquote (aiq) en daarmee 
tot een verslechtering van het investe
ringsklimaat. Hierdoor ging een deel 
van het resultaat, dat door het matigen 
van de lonen in de jaren tachtig moei
zaam was bereikt, weer verloren. Want 
de daling van de winsten zorgde voor 
lagere investeringen. Daardoor haperde 
de werkgelegenheidsgroei. Deze situatie
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dient nu te worden voorkomen door 
veel uitkeringstrekkers actiever naar 
werk te laten zoeken en hen tegelijkertijd 
te scholen.

Wat het eerste punt betreft, moet het 
kabinet meer letten op de financiële 
prikkel om werk te zoeken. Gelet op het 
feit dat laag- en ongeschoolden overver- 
tegewoordigd zijn in het werklozenbe
stand moeten die problemen serieuzer 
genomen worden. Voor velen is het op 
het moment financieel niet aantrekkelijk 
om een baan te zoeken. De geringe 
afstand tussen het netto loon aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt en de 
uitkeringshoogte, in combinatie met 
inkomensafhankelijke regelingen als 
huursubsidie, is hier debet aan. Het kop
pelen van de uitkeringen maakt het pro
bleem ook niet kleiner. In dat kader is het 
jammer dat het kabinet de discussie over 
de sociale zekerheid naar de volgende 
kabinetsperiode heeft doorgeschoven. 
Want juist een fundamentele discussie 
zou het mogelijk kunnen maken, dat de 
duizenden die nu nog aan de kant staan, 
niet alleen een stimulans krijgen om naar 
werk te zoeken maar ook een grotere 
kans op werk krijgen. En deze herinrich
ting van het sociale zekerheidsstelsel is 
mijns inziens, tezamen met het door 
Zalm voorgestelde beleid, essentieel, om 
zijn ambitie te verwezenlijken. -iM.



Secretariaten en commissies

Internationaal Secretariaat
Delphine Pronk 
Vogelstraat 26c 
3061 EZ Rotterdam 
010.4110813

Politiek Secretariaat
info: Chris Jetten 
B.Toussaintplein 170 
2624 DL Delft 
015.2572463

V&S Secretariaat
Karin Scheidel 
Koningsweg 61 
3582 GB Utrecht 
030.2545410

Commissie Buitenland
Eelco Meerdink 
Van Eysingalaan 38 
35127 VL Utrecht 
030.2965942

Commissie Europa
Iqbal Beem
Burg. de Raadtsingel 85 
3311JG Dordrecht 
078.6146721

Commissie Milieu
Dirk Pol
Coolhaven 202-CII 
3024 AM Rotterdam 
010.4778328

Commissie BiZaJus
Nicole Maes
K.Beijnenstraat 2 
6521 EV Nijmegen 
024.3230661

Commissie Soc.Ec.Beleid
Wendie Rosing
Kard. van Enckevoirstraat 31
5014 LB Tilburg
013.5441943

Commissie Minderheden
Jeroen de Veth 
Cloeckendaal 44 
6715 JH Ede 
0318.638917

Commissie Landbouw
Dennis Hurkmans 
Heideweg la  
5472 LC Loosbroek 
0413.229716

liberale agenda
5 jan N  oord-groningen Nieuwjaarsborrel 't Zielhoes 16.30 Sander, 0595.497000
7 jan Groningen N  ieuwj aarsborrel 9e Cirkel 22.00 Daniël, 0503121031
7 jan Twente Nieuwjaarsborrel Binnenhof 22.00 Claudia, 0534895273
9 jan Hoofdbestuur A.S. 17.00 0703622433
10 jan West-Brabant Nieuwjaarsborrel Teerkamer 19.30 Ronald, 0165552404
11 jan De Compagnie Nieuwjaarsborrel Café Schut 20.00 Wim, 0505718561
14 jan Twente A.V. Stadhuis 20.00 Claudia, 0534895273
16 jan Den Bosch Nieuwjaarsborrel Het veulen 20.00 Dennis, 0135430381
19 jan Twente cursus besturen Almelo Claudia, 0534895273
20 jan Almere Politiek Café Eerste Kamer 20.00 Rob, 0355823568
28 jan Rijnmond Nieuwjaarsborrel De Dijk 22.00 Suzanne, 0104118805
1 feb De Compagnie cursus besturen De Kwinne 20.00 Wim, 0505718561



In dit mensonterend fin-de-siècle is zelfs een Hoofd redacteur niet meer 
veilig voor het gevaar van de Vrouw. Onze opdringerige redactrices 
legden de congresgangers vast op de gevoelige plaat en onderwierpen 
hen aan welhaast ijzeren criteria. Wij houden ons hart vast.

Luctor et...?

Het AL

Bremenkamp en Burghout 
hadden duidelijk iets te ver
bergen. Michiel "de organische 
metafoor" Visser lachte de 
camera echter zelfverzekerd 
tegemoet. \

Oude bok verschuilt 
zich achter groen 
blaadje

If you ask what is our policy, get out 
of the kitchen

Hic domus est pota coeli

Houdt den dief!
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