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Colofon 
Driemaster is het onafhankelijke 
verenigingsperiodiek van de 
onafhankelijke liberale Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Demo
cratie. Oplage rond 2000 stuks. 
Advertentietarieven te verkrijgen 
bij de Landelijk Penningmeester. 

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook 

verspreid, opgeslagen of verveelvoudigd worden, 

dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestem

ming van de Hoofdredacteur. Zoals neergelegd in 

de Landelijke Statuten en het Redactie Regle

ment, bepaalt de Hoofdredacteur, in samenspraak 

met de Driemaster Redactie, de redactionele for

mule. Hij is alleen aan de Algemene Vergadering 

verantwoording schuldig. De Hoofdredacteur zal 

niet tot plaatsing van stukken overgaan die de ver

eniging onevenredig kunnen benadelen. 

De visie die uit de artikelen spreekt is niet nood

zakelijk de visie van de JOVD als vereniging, noch 

de visie van het Hoofdbestuur, noch de visie van 

de redactie, tenzij een en ander uitdrukkelijk is aan

gegeven. 
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Al heel wat mensen vroegen mij 
gekscherend: ' Martijn hoe voelt 
het nu om hoofdredacteur 
Driemaster te zijn?' Meestal 
krijgt men een heel nuchter ant
woord van mij terug. Ik voel 
namelijk niks. Wat ik tot nu toe 
wel heb ervaren is dat het hoofd
redacteurschap wel iets is dat 
veel tijd vergt, ondanks dat ik 
een redactie heb die mij met 
raad en daad bijstaat. Toch mag 
ik niet klagen. Een Driemaster 
afleveren met een duo-tone 
voorkant is natuurlijk iets, waar
mee je in je handjes mag knijpen. 
Daarbij komt ook dat we een 
interview met Hans Dijkstal heb
ben kunnen regelen. Hij heeft 
een aantal interessante uitspra
ken gedaan. Zie het interview 

Redactioneel 

passing is. Allereerst een Algeme
ne Ledenvergadering van de Regio 
Midden. Normaliter niet echt een 
activiteit, waar men en masse komt 
opdagen. Toch was de zaal goed 
gevuld. Daarna een activiteit in 
Amsterdam, waar er voor een cur
sus toch een behoorlijke groep 
mensen aanwezig waren. Daarop
volgend het congres. Het begon al 
goed, doordat ik een congresboek 
in handen kreeg wat er zeer pro
fessioneel uitzag, maar ik was 
stomverbaasd toen ik die zater
dagavond de zaal toesprak. Geheel 
gevuld! Zo'n grote opkomst en de 

met hem verderop in dit blad. mate waarin iedereen betrokken 
was bij het congres waren voor mij 

Binnen de JOVD hoort men soms weer een bevestiging dat deze uit-
wel eens geluiden van : 'zouden spraak echt niet opgaat. De voor-
we over 25 jaar nog bestaan? ' Men beelden die ik noemde zijn echt 
baseert die uitspraak dan op acti- niet de enige er zijn er nog veel 
viteiten die slecht worden bezocht 
een dalend ledenaantal, een kader

tekort enz. Toch denk ik niet dat 
we het niet zo somber moeten 

inzien. De laatste tijd heb ik een 
aantal activiteiten bezocht, waar-

meer. Laten we deze koers vooral 
zo doorzetten en ervoor zorgen dat 
er niet meer getwijfeld kan worden 
of de JOVD haar 75e verjaardag 

zal vieren. • 

op die uitspraak zeker niet van toe- Uw hoofdredacteur. 

DONDERDAG 

18 JANUARI 2001 

NIEUWJAARSBORREL 

Van 18.00 uur en 21.30 uur 

Algemeen Secretariaat 

Herengracht 38a 

070 - 3 62 24 33 

met bekendmaking van de 

"Liberaal van het jaar" 



Dijkstal aan de tand gevoeld 

Op een regenachtige winterdag 
brachten wij een bezoek aan Dhr. 
Dijkstal. U allen bekend als frac
tievoorzitter van de WD. Dijkstal 
werd aan de tand gevoeld over 
velerlei onderwerpen Zoals zijn 
opvoeding, hoe hij in de politiek 
kwam, het samenwerkingspro
tocol, het laissez-faire en de poli
tiek als duiventil. 

In hoeverre heeft uw opvoeding bij
gedragen aan hetgeen u nu doet? 

In de eerste plaats was mijn vader 
een ondernemer dus die had nogal 
de neiging om voor zich zelf op te 
komen en hij was altijd boos op 
diegene die zijn vrijheid beperkte. 
De ene keer was dat de belasting
dienst en de andere keer de 
gemeente die met een bepaling 
kwam. Dat heeft de hele notie 
opgeroepen dat je je eigen leven 
moet kunnen leiden. Dat komt van 
thuis uit. 

Hoe bent u later in de WO gekomen? 

Tijdens een onsuccesvolle studie 
in Amsterdam ben ik terechtgeko
men bij de LSVA (Liberale Studen
ten Vereniging Amsterdam). Eerst 
als lid en later als bestuurslid. Dat 
was in de tijd dat er in iedere stad 
wel een LSV was (LSV Delft, LSV 
Leiden etc.). Er was ook nog een 
overkoepelend orgaan, maar die 
heeft later het loodje gelegd. Daar
na ben ik in dienst gegaan. Later 
ben ik lid geworden van de VVD. 

U heeft toen nooit van de JOVD 
gehoord? 

Dat was niet nodig. De LSVA was 
voldoende. 

Door Ferdi de Lange en Jeffrey Last 

Dit jaar is het samenwerkingspro
tocol van de JOVO-WD in werking 
getreden. Hoe vindt u dat de 
samenwerking verloopt? Wat zou 
de rol moeten zijn van de JOVD 
binnen de WO? 

In de eerste plaats wil ik zeggen 
dat ik het een gecompliceerde zaak 
vond. Het was aan de ene kant wat 
onlogisch om zoveel liberale jon
geren in de JOVD te hebben terwijl 
er ook veelliberale jongeren binnen 
de WD waren. In mijn afdeling was 
het zo dat er nooit een JOVD is 
geweest, maar een bloeiende afde
ling van WO-jongeren. Dus er zat 
iets kunstmatigs in, temeer daar de 
JOVD veel van haar geld kreeg van 
de WD. Aan de andere kant heb ik 
ook altijd wel begrepen dat de JOVD 
toch iets van die onafhankelijkheid 
wilde hebben om zich vrij te voelen 
om te zeggen wat ze meende te 
moeten zeggen. Ze heeft ook soms 
verschrikkelijke dingen gezegd, maar 
dat hoort er allemaal bij. Ik vind het 
op zichzelf toch goed omdat het 
ook al bijna niet meer uit te leggen 
viel aan de buitenwereld. Ik kan niet 
overzien hoe goed die samenwerking 
gaat. Misschien wel even van de 
andere kant geredeneerd, ik heb 
weinig signalen dat er veel proble
men zijn, maar daarmee kan ik nog 
niet beoordelen of de samenwerking 
nou echt is zoals beide partijen het 
hebben voorgesteld. 

Dhr. Rijpstra had het er bij een lezing 
bij de JOVD erover dat de coalitie 
van PvdA-VVO of VVD-PvdA het 

meest waarschijnlijk is na Paars 11. 
Wat vindt u van deze visie? 

Kijk in de allereerste plaats zeg ik 
met grote nadruk dat de VVD zich 

na de verkiezingen bij de coalitie
onderhandelingen zich onafhanke
lijk opstelt. Wij willen niet op voor
hand gebonden zijn aan een partij 
of een ander uitsluiten. Dat past 
niet in het partijenstelsel zoals we 
dat in Nederland hebben en dat is 
dan ook de reden dat wij het goed 
vonden dat er ook een keer een 
regering zonder CDA kwam, want 
het was daarvoor altijd vanzelf
sprekend dat het CDA er wel in zat. 
Die ruimte moet er zijn. Er blijven 
dan nog twee aspecten over. Het 
eerste aspect is, welke andere 
coalitie is er te vormen? Op grond 
van enquêtes die er elke week ver
schijnen blijkt dat een meerderheid 
van CDA-VVD niet mogelijk is en 
een meerderheid van CDA-PvdA 
niet mogelijk is. Dan moet er dus 
een derde partij bij de coalitie aan
sluiten, dat is heel onduidelijk wie 
dat dan zou moeten zijn. D 66, 
Groen Links of de ChristenUnie en 
dat blijkt toch niet allemaal waar
schijnlijk te zijn. Dan kan het zo zijn 
dat de enige reële coalitie PvdA

VVD zou zijn. We zullen dat dan 
onder ogen moeten zien. Daar 
speelt nog een ander ding een rol 

----------------------------------------~~-· .. ----------------------------------------



bij, ik vind het van groot belang of 
je als onderdeel van een rege

ringscoalitie je verantwoordelijkheid 
neemt voor het gevoerde beleid of 
niet. Er zijn dan twee mogelijkheden. 
Je kan als partij best zeggen: 'laten 
we deze kabinetsperiode nemen 
waarin onze mensen hebben mee
geregeerd en het is slecht gegaan 
dus we willen dat het anders moet.' 
Dat kun je als standpunt hebben. Je 
kunt ook als standpunt hebben: 
'we nemen verantwoordelijkheid 
voor het beleid, we vinden dat het 
goed gegaan is op hoofdpunten en 
we maken dat tot inzet van de 
verkiezingen.' En dat vind ik op 
dit moment het meest voor de 
hand liggende. Ik denk dat er 
goed beleid gevoerd is en dat wij 
daar verantwoordelijkheid voor 
hebben willen dragen en dat wil 
ik dan ook aan de kiezer voorleg
gen. En dan ligt het voor de hand 
om in eerste instantie zo'n coalitie 
van PvdA-WO als reële mogelijk
heid te houden, maar gelukkig 
mogen de kiezers tussendoor nog 
wat zeggen en ik hoop dat ze dat 
ook doen. 

Als u uw idealen niet kunt verwe
zenlijken dan schuwt u de opposi
tie niet? 

Ik ben niet bang voor de oppositie. 

zijn. In hoeverre heeft u te maken 
met de stuiptrekkingen van 066 en 

in hoeverre ondervindt de WO hier
aan hinder en zal 0 66 de regeer
periode wel uitzitten? 

Ik vind toch dat er weinig reden is 
tot verontrusting. Dan moet je terug 
naar de vorige verkiezingen. De 
vorige verkiezingen heeft D66 voor 
de verkiezingen gezegd als wij min
der dan î 4 zetels behalen, dan 
gaan we niet de coalitie in. Laat ze 
nou uitgerekend op î 4 zetels 
komen. Ze hebben een geweldig 

gewetensdilemma gehad: moeten 
we wel meedoen met de rege
ringscoalitie of niet meedoen. Uit
eindelijk hebben ze ja gezegd, maar 
wat ze zich zeer goed realiseren is 
dat hun rol geringer was dan in de 
vorige coalitie. Bovendien zijn zij in 
de kamer niet nodig om een meer
derheid te vormen. Als PvdA en 
WD ergens voor stemmen dan is 
er een meerderheid. En dat betekent 
dat het voor D66 absoluut niet 
gemakkelijk is om profiel te hebben 
om zich te onderscheiden van de 

Ik vind dat in ons staatsbestel de anderen. En dat men dus vanuit 
oppositie net zo'n wezenlijke rol 

speelt als de regeringscoalitie. En 
als het zo zou uitkomen dat wij in 
de oppositie belanden wat ik niet 
wens, maar dat zouden wij dan ook 
met grote inzet doen. 

Nu het zowel financieel als electo
raal slecht gaat met 0 66 verwijt 
men 0 66 dat ze stuiptrekkingen 

begint te vertonen. Zoals moties 

indienen met het CDA zonder de 
coalitie in te lichten. Het koningshuis 
ter sprake stelfen terwijl de andere 
coalitiepartijen niet op de hoogte 

D66-kringen zoekt naar een manier 
om dat wel te doen kan ik ze ergens 
niet eens kwalijk nemen. Of ik er 
veel last van heb, nou het ene 
onderwerp meer dan het andere. 
Soms raakt het ons niet erg en de 
andere keer vinden we het verve
lend. 

Vindt u ook niet dat als een staats
secretaris of minister die begint aan 
zijn mandaat deze ook dient af te 

maken en niet halverwege opstapt, 
tenzij hij door de Kamer naar huis 
wordt gestuurd? 

• 

Ik vind in ieder geval dat twee jaar 

in een kabinet zitten dat hoort niet 
en dat je er dan een duiventil van 
maakt. Nou kan ik er best begrip 
voor opbrengen als iemand in 
meerdere kabinetten gezeten heeft, 
die een grote staat van dienst heeft, 
en dat die dan halverwege weg
gaat kan ik me er iets bij voorstel
len. Bij Pronk speelde die moge
lijkheid en dat had ik op zichzelf 
aanvaardbaar gevonden. Maar niet 
iemand die zo kort voor het eerst 
van zijn leven in het kabinet zit, 

zeker niet in een situatie die van 
tevoren te voorzien was. We wis
ten dat Amsterdam vrij zou 
komen in deze kabinetsperiode 
dus men had dat van tevoren 
moeten bedenken. Ik heb er 
staatsrechtelijk toch wel 

bezwaar tegen en heb er inhoude
lijk bezwaar tegen vanwege de ver
traging in het beleid. Het probleem 
is natuurlijk ook dat het een moei
lijk departement is, bij een makke
lijker departement was een minder 
groot probleem geweest. 
Mijn grootste bezwaar lag ook in de 
inhoud, omdat het asielbeleid al 
moeilijk genoeg is. 

Heeft de WO met het oog op de 
volgende verkiezingen een bepaald 
beleid om jongeren aan te trekken? 

Daar zijn meerdere dingen over te 
zeggen. Ik vind het op zichzelf van 
groot belang dat de VVD zorgt als 
partij een aantrekkingskracht heeft 
op jonge burgers en kijkt hoe je via 
jullie aantrekkelijk bent. Niet zozeer 
om lid te worden, wat ik wel graag 
wil, maar ik kan er ook best mee 
leven dat jullie niet lid worden dat 
komt later wel. Maar dat jullie wel 
op ons stemmen, dat wij een zeke
re aantrekkingskracht hebben op 
jongere mensen, daar ben ik een 
groot voorstander van. Daar moe
ten we op gewezen worden hoe 



we mensen kunnen bereiken en 
enthousiast kunnen maken. Dan is 

de tweede vraag natuurlijk, wat 
moet de WD voor jonge mensen 
doen? Ik heb toch een beetje de 
neiging om te zeggen, net als voor 
ouderen, zo weinig mogelijk. Van
uit de optiek dat je toch vooral wilt 

dat niet de overheid of de politiek 
wat doet, maar de mensen zelf. 
Dan komt de onvermijdelijke vraag: 

zijn dan de voorwaarden aanwezig 
opdat jongeren dat zelf kunnen 
doen. Dan kom je op voor het 
onderwijs. Je komt op voor de jon
gere die niet meer in het onderwijs 
zit, maar op de arbeidsmarkt zitten 
en hun beloning en dat soort din
gen meer, daar zijn nog genoeg 
problemen waar we aandacht aan 
moeten besteden. Maar de notie 
blijft vooral dat de WD het niet voor 
jongeren gaat doen, maar de 
omstandigheden te scheppen 
waardoor de jongeren het zelf doen. 

U legt de nadruk op zelfbeschik

kingsrecht en het creëren van 
omstandigheden. Daarmee kom ik 

op de volgende vraag. Met name in 
het Angelsaksische gebied is er spra

ke van een sterk groeiende aandacht 
voor het klassieke liberalisme met 

een minimale rol voor de staat en een 
"laissez faire" economie. In Neder

land is juist een tegenovergestelde 
ontwikkeling te zien, de verzor
gingsstaat en dergelijke. Heeft u een 

verklaring voor de ontwikkeling? 

Hoe dat komt is niet zo moeilijk, 
want dat heeft te maken met his
torische ontwikkelingen en vaak te 
maken met twee-partijenstelsels, 
kortom het politieke stelsel. Ikzelf 
vind dat we moeten oppassen dat 
we een valse tegenstelling van 

maken. Er zijn veel onderwerpen 
waarbij het niet de vraag is of de 
marktof de overheid goed is, maar 
dat deze twee elementen zo sterk 
verwikkeld zijn dat je moet kijken 

wie doet welk deel. Laat ik een 
voorbeeld nemen, de gezond

heidszorg. Nu vind ik dat er een te 
overvloedige regelgeving is, ik zou 
meer marktconforme elementen in 
de zorg willen hebben, maar dat 
betekent niet dat de overheid er 
geen bemoeienis mee heeft. Ze zal 
met kwaliteitseisen en toezicht op 
bepaalde terreinen ook haar rol 
spelen. Mits, daar hecht ik zeer aan, 

dat het helder is, waar ligt de ene 
bevoegdheid en waar ligt de ande
re bevoegdheid en verantwoording. 

Er is zelfs sprake van de mogelijkheid 
tot oprichting van een nieuwe con
servatieve partij, die elementen zou 
bevatten van het CDA, de WD en 
Klein-Rechts. Hoe ziet u deze nieu
we partij? Hoe ziet u deze ontwik

keling? 

In de allereerste plaats denk ik dat 
we ons moeten realiseren dat we 
niet meer leven in het tijdperk va!l 
de grote ideologische gedachte. Ik 
heb één zo'n tijdperk mee mogen 
maken in de jaren zeventig. Dat 
was heel interessant voor de debat

ten, maar het is rampzalig voor het 
land geweest. Ik heb onlangs nog 

gezegd, ik zit niet in de politiek voor 
het grote ideologische debat. Ik zit 
in de politiek, omdat ik de preten-

tie heb dat wij de belangen van de 
mensen kunnen behartigen. Dus ik 

maak een beetje bezwaar tegen, 
wat ik ook wel hoor uit de JOVD, 
onder andere van de vorige voor

zitter dat het heilige in de politiek het 
grote debat is. Nee, het heilige in de 
politiek is een goede belangenbe
hartiging van de mensen die wij 
menen te vertegenwoordigen. Ik 
ben ook heellang actief geweest in 
de Haya van Soomeren-stichting, 
zowel als trainer als bestuurder. Ik 
heb niet nagelaten mensen erop te 

wijzen dat dat onze eerste verant
woordelijkheid is als raadslid, als 
wethouder, als Statenlid, als gede
puteerde, als Kamerlid en minister 
de belangen van de mensen te die
nen. Nou kan het wel eens nodig 
zijn, bij dat dienen van het belang, 
scherp naar voren te brengen wat 
het standpunt is van de ene partij 
en wat van de andere. Om van 
daaruit te komen tot een consen
sus, tot een oplossing van het pro
bleem. Je moet dat debat niet 
schuwen, maar het is niet het hoog
ste. Het tweede wat ik van belang 

vind is de vraag of politieke partij
en die vanuit een klassieke taak 

stellen dat ze slechts kandidaten 
leveren, natuurlijk in de moderne 
tijd ook leider proberen te zijn met 



het ontwikkelen van gedachten 
over maatschappelijke vraagstuk

ken. De vraag is of de VVD vol
doende nadenkt over maatschap
pelijk vraagstukken. Het antwoord 
is bevestigend, dat doet de VVD 
als zodanig voldoende. Van mij 
mag het wel wat sneller en mag 
het ook wel eens over een ander 
onderwerp gaan, maar er is ook 
nog de Telders-stichting met zijn 

rapporten of wij houden themada
gen die ik goed vind. De laatste 
themadag in Rotterdam, vond ik 
uitstekend over sociale verbon
denheid. Tijdens deze bijeen
komst heb ik dhr. Kinneging van 
conservatief Nederland en Syp 
Wynia van het weekblad Els
evier niet gezien. De belangstel
ling van dat soort lieden voor het 
echte debat in de partij is afwezig. 
Ze lijken meer bezig te zijn met hun 
eigen agenda. Dan brengt me van
zelf op mijn derde punt. ledereen 
mag zijn eigen agenda hebben, 
maar zeg dat dan eerlijk. En dhr. 
Kinneging die richt zich meer tot 
de opheffing van de scheiding tus
sen Kerk en Staat. Hij wil een domi
nantie van christelijke waarden en 
ethiek hebben. Dat mag hij. Ik wens 
hem veel succes met het vinden 
van medestanders in het CDA en 
andere partijen, maar ik maak me 
er geen grote zorgen over. Als je zo 
een groep wil dan mag dat. Dat 
hoort bij ons open bestel. 

Als ik u goed begrijp dan streeft u 
naar een balans tussen aan de ene 
kant belangenbehartiging, maar ook 
het niet schuwen van maatschap
pelijke vraagstukken, maar de 
belangenbehartiging dient voorop te 
staan, want daar is de partij voor. 

Openbaar bestuur veronderstelt iets 
te kunnen doen aan de maat

schappelijke vraagstukken in het 
belang van de mensen dat zal onze 
primaire invalshoek moeten zijn. 

Het is een verplichting voor wij als 
liberalen om vertaling te geven van 

onze beginselen in een wereld die 
telkens verandert. Er is misschien 
één handicap wat wij hebben ten 
aanzien van christen democraten en 
sociaal democraten, wij hebben 
geen blauwdruk. Wij kunnen en wil
len ook niet schetsen hoe de wereld 
over 10 jaar eruit moet zien. Wij 
willen voorwaarden scheppen 

waarin de burgers de vrije ruimte 

~ftMtij 
u eted mee't ~ met 

~~· 
gebruiken om die wereld vorm te 
geven over 10 jaar. Dat is misschien 
precies waarin Kinneging laat zien 
dat hij weinig liberaal is. Ik respec
teer hem zeer, maar hij is weinig 
liberaal. 

Bestaat er in Nederland nog wel 
fundamentele kritiek op het princi
pe van de verzorgingsstaat zelf in 
plaats van kritiek op details van de 
uitvoering daarvan? 

De verzorgingsstaat dat was de dis
cussie van de jaren zeventig, die ik 
levendig heb meegemaakt. De 
overheid, de centrale overheid, die 
alles voor je regelt. Er is sindsdien 
een geweldige weg terug gegaan. 
Het totaal over boord gooien van zo 
een subsidie stelsel dat we had
den, veel meer marktconforme ele
menten dus ik zelf vind niet dat je 
kunt spreken over een verzor
gingsstaat in het algemeen, maar ik 
blijf wel op mijn hoede, want als je 
naar de verschillende beleidster

reinen kijkt dan zie je wel degelijk 
nog beleidsterreinen waarin ik vind 

dat de overheid zich er nog te veel 
mee bemoeit en nog teveel vanuit de 
gedachte "ik zorg voor u" in plaats 

van dat de overheid zegt "u moet 
leren voor uzelf te zorgen". Dus ik 

ben nog absoluut niet gerust en vind 
dat op bepaalde terreinen, sociale 
zekerheid en volksgezondheid, er nog 
een hele slag te maken is. 

In november heeft de JOVO een 
wisseling gehad van het bestuur. 
Heeft u adviezen voor het nieuwe 
bestuur, zou u wat tips mee kunnen 

geven? 

In de allereerste plaats is dat 
iedereen zich moet realiseren 
dat als je in een bestuur zit je 
gewoon goed moet besturen. 
Dat geldt voor alle besturen, 
voor de voetbalvereniging, voor 
het landsbestuur, voor het frac-

tiebestuur en dus ook voor jullie 
bestuur. Zorg vooral dat je goed 
bestuurt. In de tweede plaats ik 
vind dat het aantrekkelijke is van 
jongerenorganisaties dat er met een 
zekere frisheid tegen dingen mag 
aankijken en daar iets over te zeg
gen. Dat moeten jullie vooral blijven 
doen. En ja God je moet zelf maar 
kijken tot in welke absurditeit je dat 
doorvoert, want we hebben wel 
eens uitspraken gehad, niet dat ik 
daar zo van wakker lig, maar laten 
we het daar maar niet over hebben, 
maar dat is jullie eigen verant
woordelijkheid. Het aardige is van 
jong zijn in zo een organisatie dat 
je op een iets andere afstand, van
uit een ander perspectief is ook van 
belang, naar dingen kunt kijken, 
kunt zeggen wij vinden dit of dat. 
Dus vooral mee doorgaan. • 



Na een drukbezocht en succes
vol congres met zo'n 200 bezoe
kers én een compleet Hoofdbe-
stuur gaan we het nieuwe jaar in. 
Een geslaagd congres was het. 
Een veel belovend aantal nieuwe 
leden was aanwezig, om zich te 
storten op de politieke discussies 
in de diverse werkgroepen. Een 
goede zaak, want politiek is uit
eindelijk de 'drive' van onze ver
eniging. Voordat ik in ga op wat 
het komende jaar ons te bieden 
heeft, wil ik u allereerst nog een 
heel goed en succesvol nieuw
jaar toewensen. 

Een belangrijke doelstelling in 2001 
blijft natuurlijk het werven van 
zoveel mogelijk leden en zodoen
de veel jongeren te betrekken bij het 
liberalisme. Deze betrokkenheid is 
echter essentieel en mogelijk nog 
belangrijker. Zonder betrokken 
leden kunnen we immers geen ver
eniging draaiende houden. 

Een basis voor deze betrokkenheid 
leggen we door het bieden van een 
aantrekkelijke organisatie. Het orga
niseren van sterke activiteiten, maar 
zeker ook het uitstralen van een 
prikkelende politieke visie, dragen 

De voorzitter 

door Maarten Burggraaf 

op om deze mogelijkheden aan te 
prijzen en aan te bieden bij uw 
(nieuwe) mede-leden. 

2001 is ook het jaar van de aanloop 
hiertoe bij. Dit kan alleen als we naar de verkiezingen in 2002. Dit 
intern veel discussiëren over aan
eenlopende onderwerpen. 

Elk lid is volgens goed liberaal 
gebruik zelf verantwoordelijk om te 
bepalen wat hij of zij graag binnen 
de vereniging wil doen. Om te 
beginnen bij u zelf. Waarom ben ik 
lid geworden van de JOVD? Wat 
haal ik eruit en wat wil ik nog meer 
bereiken? Ga in 2001 op pad en 
verbreed uw horizon. 'The sky is 
the limit'. Ik roep u allen echter ook 

jaar zullen de partijen weer komen 
met een verkiezingsprogramma 
waarin zij hun visie op maatschaP.
pelijke zaken zullen verwoorden. 
De voortekenen van de verkie
zingsstrijd, waren de afgelopen 
weken al goed voelbaar. 

Dijkstal, Melkert en vele anderen 
heb ik al gehoord over mogelijke 
coalities. Een merkwaardige volg
orde. De kiezer stemt in 2002 
immers voor die partij die het best 

haar standpunten op de diverse 
maatschappelijke thema's verte
genwoordigd. Zij geeft dus het 
mandaat aan een partij om partij
visie zo goed mogelijk tot stand te 
laten komen in de daaropvolgende 
regeerperiode. 

Na de verkiezingen komt het erop 
aan dat de standpunten neerge
legd in het verkiezingsprogramma 
het beste verwezenlijkt kunnen wor
den. Hetzij in de oppositie, hetzij 
middels een regeerperiode. Neder
land kent een meerpartijenstelsel 
waardoor in het geval van een rege
ringspositie, coalitievorming nood
zakelijk is. Op zo'n moment moet 
overwogen worden of het mogelijk 
is om de partijvisie goed in een 
coalitie naar voren te kunnen laten 
komen. 

De verkiezingsprogramma's staan 
nog in de kinderschoenen, dus over 
inhoudelijke overeenkomsten valt 
op dit moment dan ook moeilijk 
met zekerheid wat te zeggen. 
Bovendien stemmen de mensen 
nog altijd op een partij en niet op 
een coalitie. Dit speelt immers fei
telijk pas nadat de stemverdeling 
bekend is. 

Hoe het ook zij, of het nu een ver
kiezingscampagne wordt rond de 
coalities of de personen, één ding 
is zeker. De JOVD gaat het komen
de jaar aan de slag met de inhoud 
in de vorm van het Politiek Kern

punten Programma (PKP). Hierin 
zal de JOVD haar liberale visie op 
maatschappelijke thema's voor de 
komende regeerperiode verwoor
den. En u kan er aan mee doen! 
Houdt de landelijke website in de 

gaten ... • 



DE BEPERKINGEN VAN DE MODERNE 
POLITIEKE FILOSOFIE . 

De oude Grieken en Romeinen 
wisten al dat de natuurweten
schappen en de sociale weten
schappen tot gescheiden sferen 
behoorden. Het belangrijkste 
verschil lag daarbij in het besef 
dat natuurwetenschappelijke 
vakken, zoals wis-, natuur- en 
scheikunde exacte resultaten 
konden opleveren, terwijl de 
sociale wetenschappen, zoals 
rechten, geschiedenis, theologie 

door Mr R.G. Th. van Wissen 

Zij doen het Sollen af als verzinsel 
en menen dat ware kennis slechts 
bereikbaar is door middel van 
deductie, inductie of kopieën van 
natuurwetenschappelijke experi
menten. Dat betekent dat kennis in 
hun optiek enkel bereikbaar was met 
de vijf zintuigen-wat niet zintuiglijk 
waarneembaar is dan dus niet van 
belang. Deze stroming wordt het 
positivisme genoemd. 

schappij historisch van aard. Daar
om meende hij dat een politieke 
theorie ook een geschiedkundige 
theorie moest zijn. Ook in de lezin
gen waarvan de transscripties in The 

. New Science of Politics zijn opge
nomen is zijn doel om een theore
tisch probleem te onderzoeken tot 
op het punt waar de principes van 
de politiek die van de filosofie van 
de geschiedenis raken. Echter Voe
gelin wijst erop dat deze benadering, 

en filosofie -die wel worden De verschuiving van het paradigma hoewel ze ongebruikelijk was in de 
aangeduid als de humaniora-, 
dat niet konden. Van de natuur
wetenschappen kon worden 
gezegd "Meten is weten," terwijl 
dat voor de sociale weten
schappen lang niet zo eenvoudig 
was. Aristoteles zei al dat exact
heid in de humaniora niet moge
lijk was. 

Dit onderscheid is door de eeuwen 
heen eigenlijk weinig problematisch 
geweest. Pas in de 18e eeuw, toen 
de Verlichting tot bloei kwam, werd 
het ter discussie gesteld. De Schot
se filosoof David Humeen de Duit
se filosoof Immanuel Kant maakten 
toen een onderscheid tussen het 
Sein en het Sollen. Met het Sein 
werd dan bedoeld "hoe dingen wer
kelijk zijn" oftewel feitelijkheden; met 
het Sollen werd bedoeld "hoe din
gen zouden moeten zijn" oftewel 
normen. Wat nu gebeurde echter is 
dat Hume en Kant beweerden dat 
ware uitspraken alleen in de sfeer van 
het Sein konden worden gedaan, 
en dan vooral met gebruikmaking 
van de natuurwetenschappelijke 
methode. De sfeer van het Sollen 
wordt voornamelijk aan het einde 
van de 19e eeuw een probleem, met 

de komst van de Neokantianen en 
denkers als Simmei en Max Weber. 

Deze radicale ommekeer in de visie tijd waarin hij leefde, geen innovatie 

op de sociale weten-
schappen zorgde 
ervoor dat het volledi-
ge paradigma, dat wil 
zeggen het geheel aan 
wetenschappelijke 
prestaties van voor
gangers dat op dat 
moment als normge-
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vend werd beschouwd, natuurwe
tenschappelijk van aard werd. Om te 
zien wat de implicaties hiervan zijn 
zal in het onderstaande steun wor
den gezocht bij de Amerikaanse filo
soof Eric Voegelin. In The New 
Science of Polities, een bundeling 
van een zestal lezingen, laat hij zien 
hoe het karakter van de politieke 
filosofie is veranderd en wat de 
gevolgen hiervan zijn. 
Zijn doel was om een volledig begrip 
te krijgen van de wijze waarop het 
westen zo was overgeleverd geraakt 
aan het totalitarisme. Net als zijn 
land- en tijdgenoot Strauss geloof
de hij dat het bestuderen van de 
twee bronnen van de westerse 
beschaving-de Grieks-Romeinse 
oudheid en het christendom-nood

zakelijk was om terug te keren naar 
een zoektocht naar de waarheid. 

Volgens Voegelin is het bestaan van 
de mens in de politieke maat-

is. Het was juist een renovatie, want 
in de tijd van Plato vielen deze twee 
gebieden met elkaar samen toen hij 
de politieke wetenschap stichtte. Uit 
de noodzaak van een herbezinning 
op de grondslagen van de politieke 
wetenschap leidt Voegelin af dat het 
bewustzijn van de principes ervan 
verloren is gegaan. Volgens hem is 
dit het gevolg van de vernietiging 
van de wetenschap, waardoor het 
positivistische tijdperk in de tweede 
helft van de 19e eeuw werd geken
merkt. 

De vernietiging van de wetenschap 
Voegelin legt uit dat die vernietiging 
van de wetenschap plaatshad op 

basis van een tweetal aannames ten 
aanzien van de wetenschap. De 
enorme ontwikkeling van de natuur
wetenschappen was medeverant
woordelijk voor de eerste aanname, 
die inhoudt dat de methodes die 



worden gebruikt in de exacte weten
schappen een bepaalde inherente 

kwaliteit hebben en dat andere, niet
exacte takken van wetenschap ver
gelijkbaar succes zouden kunnen 
hebben als ze hun modellen zouden 
overnemen. Volgens Voegelin was 
deze aanname op zichzelf niet zo 
gevaarlijk, omdat ze snel zou wor
den afgewezen wanneer weten
schappers ontdekten dat exacte 
principes niet op niet-exacte onder
zoeksobjecten van toepassing 
waren. Immers wanneer een 
socioloog probeert wiskundige 
principes te gebruiken bij het ver
klaren van een vriendschappelij-
ke relatie tussen mensen zou hij 
vrij snel tot de conclusie kunnen 
komen dat die daar niet opgaan. De 
tweede aanname echter was veel 
minder onschuldig dan de eerste. 
Die namelijk hield in dat de metho
des van de natuurwetenschappen 
een criterium waren voor theoreti
sche relevantie in het algemeen. De 
combinatie van de twee aannames 
leidt ertoe dat a) een studie van de 
realiteit slechts als wetenschappe
lijk kan worden aangemerkt als die 
de methodes van de natuurweten
schappen hanteerde, b) dat proble
men die in andere termen werden 
geformuleerd denkbeeldige proble
men zijn, c) dat in het bijzonder 
metafysische vragen die geen ant
woorden opleveren wanneer ze door 
middel van een exacte methode 
worden benaderd niet moeten wor
den gesteld, d) dat de gebieden van 
het bestaan die niet geschikt waren 
voor onderzoek volgens de exacte 
methodes irrelevant zijn en in het 
meest extreme geval e) dat gebie
den van het bestaan die onder d) val
len gewoonweg niet bestaan. 
Zoals gezegd ligt het gevaar in de 
tweede aanname. Volgens Voegelin 
is dit de sleutel tot het begrip van de 
vernietigende kracht van het positi
visme. Het is de pervertering van de 
wetenschap, omdat het ervoor zorgt 

dat theoretische relevantie aan 
methode ondergeschikt wordt 

gemaakt. Bij wetenschap zou het 
inderdaad andersom moeten zijn. 
Wetenschap is "a search tor truth 
concerning the nature of the various 
realms of being," zoals Voegelin het 
formuleert. Als het resultaat van het 
onderzoek wordt aangepast aan de 
methodes die worden gebruikt in 
plaats van andersom gaat het fout. 
Voegelin wijst op het voor de hand 

liggende en elementaire maar ver
geten feit dat de verschillende tak
ken van wetenschap verschillende 
methodes vereisen en illustreert dit 
door te zeggen dat een celbioloog 
weinig aan filosofie heeft voor zijn 
wetenschapsgebied, evenwin als 
een lezer van Plato's Politeia iets 
heeft aan wiskunde. Voegelin for
muleert het probleem als volgt: 
lf the adequacy of a methad is not 
measured by its usefullness to the 
purpose of science, if on the contr
ary the use of a methad is made 
the criterion of science, then the 
meaning of science as a truthful 
account of the structure of reality, as 
the theoretica! orientation of man in 
his world, and as the great instru
mentforman's understanding of his 
own position in the universe is lost. 
De implicaties van het opleggen van 
onderzoeksmethodes uit exacte dis-

ciplines aan niet-exacte disciplines 
kunnen dus ernstig zijn. Het is het

zelfde als wanneer een dom iemand 
ervan uitgaat dat de realiteit niet 
gecompliceerd kan zijn omdat hij 
hem anders niet zou kunnen begrij
pen. Ook is het te vergelijken met een 
cameraman die een filter op zijn 
camera heeft waardoor alles blauw 
lijkt en die stelt dat alleen de kleu
ren die hij waarneemt echt zijn en de 
andere niet. Onderzoeksobjecten 

passen zich niet aan onze voor
keuren. Wij moeten onze metho
des aanpassen aan hun com
plexiteit. Anders wordt de 
methode een procrustusbed, 
waarin wij de werkelijkheid persen, 
of ze er nu inpast of niet. Het is 

een dogma dat geen recht doet aan 
de betekenis die wetenschap zou 
moeten hebben. 
Science starts from the prescienti
fic existence of man, trom his parti
cipation in the world with his body, 
soul, intellect, and spirit, trom his 
primary grip on all the realms of 
being that is assured to him becau
se his own nature is their epitome. 
And from this primary cognitive par
ticipation, turgid wiith passion, rises 
the arduous way, the methodos, 
toward the dispassionate gaze on 
the order of being in the theoretica! 
attitude. 
De vraag, zo vervolgt Voegelin, of die 
manier in het concrete geval de juis
te was kan enkel worden beoor
deeld door van het eind naar het 
begin te kijken. Als de methode iets 
onduidelijks heeft verhelderd was 
ze adequaat; als ze dat niet doet of 
zelfs als ze iets aan het licht bracht 
wat ons niet interesseert is ze ontoe
reikend. 
Zoëven werd opgemerkt dat theo
retische relevantie ondergeschikt 

werd gemaakt aan de natuurwe
tenschappelijke methode. Dit was 

het gevolg van de tweede aanname, 
inhoudende dat de resultaten van 
natuurwetenschappelijk onderzoek 

-----------------------------------------~~---------------------------------------



dienen te worden geaccepteerd, 
omdat wat er buiten viel als irrelevant 

werd beschouwd. Dit vloeide, zoals 
we hebben gezien, nog niet voort uit 
de eerste aanname, die eigenlijk 
slechts opriep tot het gebruik van de 
natuurwetenschappelijke methode 
in andere dan exacte disciplines. 
Nu, als datgene wat buiten het 
bereik van de natuurwetenschap
pelijke methode ligt als denkbeeldig 
moet worden aangemerkt en de 
methode bepalend wordt terwijl het 
onderzoeksobject daaraan onder
geschikt wordt, is de conclusie 
gerechtvaardigd dat élk resultaat 
van het gebruik van een natuurwe
tenschappelijke methode aan
vaardbaar wordt geacht. Daarom 
stelt Voegelin: 
The use of methad as the criterion 
of science abolishes theoretica! rele
vance. As a consequence, all pro
positions concerning facts will be 
promoted to the dignity of science, 
regardless of their relevance, as long 
as they result from a correct use of 
method. 
Dit heeft geleid tot een overweldi
gende toename van "wetenschap
pelijke" gegevens. Elk correct 
gebruik van een geaccepteerde 
methode kan aan de reeks weten
schappelijke ontdekkingen worden 
toegevoegd. Dit leidde tot drie mani
festaties van het positivisme. De eer
ste was de voornoemde enorme 
toename van het aantal volkomen 
irrelevante wetenschappelijk gege
vens. Maar het probleem is dat elk 
werk, hoe onzinnig en slecht 
geschreven het ook moge zijn, altijd 
wel iets nuttigs bevat, dus het is 
moeilijk om het categorisch af te 
wijzen. De tweede manifestatie was 
het gebruik van relevante materialen 
door middel van onjuiste theoreti

sche principes. Dit gebeurt bijvoor
beeld wanneer Plato wordt gelezen 

maar volkomen verkeerd wordt geïn
terpreteerd. De derde manifestatie 
van het positivisme was de meest 

invloedrijke. Het was de ontwikke
ling van de methodologie, die in het 

bijzonder plaatshad in de periode 
1870-1920. Deze stroming was 
evenals het positivisme gebaseerd 
op de verschuiving van theorie naar 
methode, maar zorgde ervoor dat het 
besef terugkeerde dat verschillende 
methodes nodig waren voor de ver
schillende takken van wetenschap. 
Echter het probleem dat nu ont
stond is dat werd getracht van poli
tieke filosofie een "objectieve" 
wetenschap te maken, door middel 
van een methodologische uitsluiting 
van alle "waardeoordelen." Voege
Jin wijst erop dat de termen waar
devrije wetenschap en waardeoor
deel vóór de tweede helft van de 
19e eeuw nog in het geheel niet tot 
het vocabulaire van de filosofie 
behoorden. De term waardeoordeel 
heeft ook alleen dan betekenis wan
neer ermee wordt beoogd een 
onderscheid te maken van een feit. 
Deze situatie kwam tot stand door 
de positivistische verwaandheid, 
zoals VoegeJin het noemt, dat enkel 
feiten betreffende de waarneemba
re wereld objectief worden geacht, 
terwijl waardeoordelen als subjec
tieve voorkeuren worden afgedaan. 
Maar hierbij wordt vergeten dat de 
denkers van de Grieks-Romeinse 
oudheid en die van het christendom 
ethiek en politiek geenszins als 
zaken beschouwden waarop de 
term waardeoordelen van toepas
sing was. Integendeel, het waren 
uitgebreide, empirische en kritische 
verhandelingen over hoe de wereld 
op de vlakken van ethiek en politiek 
in elkaar zat. 

Tot besluit 
Het positivisme schiet te kort als 
oplossing voor de problemen van 

de verschillende takken van weten
schap. De theorie moet aan de wer

kelijkheid worden aangepast, niet 
andersom, omdat de theorie er juist 
is om de werkelijkheid in kaart te 

brengen. En het voorbeeld van een 
kaart is een goede illustratie van wat 

het positivisme doet. Een positivis
tische kaartenmaker zou bijvoor
beeld een kaart maken vanuit de 
aanname dat alle lijnen van bijvoor
beeld rivieren en wegen recht moe
ten zijn. Dat zou zijn methode kun
nen zijn. Als hij merkt dat er eigenlijk 
heel veel wegen en rivieren zijn die 
niet recht zijn zal hij die niet op zijn 
kaart vermelden en beweren dat ze 
niet bestaan. Vanuit zijn methode 
geredeneerd is die conclusie juist, 
maar vanuit de werkelijkheid gere
deneerd niet. Wij bepalen niet hoe 
de werkelijkheid in elkaar zit. Wij 
kunnen niet dicteren dat de werke
lijkheid zich aan onze theorieën moet 
conformeren. Als alleen zaken die 
door middel van de natuurweten
schappelijke methode worden ver
kregen theoretische relevantie wordt 
toegeschreven betekent dit dat enkel 
die zaken die zintuiglijk waarneem
baar zijn als resultaat tellen. De 
belangrijkste zaken worden dan over 
het hoofd gezien. Alle zaken die niet 
moreel neutraal zijn worden dan als 
verzinsels aangemerkt. Deze zaken 
zijn de zeven hoofdzonden-jaloe
zie, toorn, traagheid, hebzucht, 
vraatzucht, lust en trots-en de 
zeven deugden-moed, gematigd
heid, verstandigheid, rechtvaardig
heid, geloof, hoop en liefde. De kwa
liteit van elk mensenleven wordt 
goeddeels bepaald door de mate 
waarin deze veertien zielsgesteld
heden erin voorkomen. De moder
ne wetenschap ontkent het bestaan 
ervan, maar we weten allemaal dat 
ze bestaan. Een terugkeer naar de 
klassieken lijkt de enige manier om 
terug te keren naar de juiste metho
de om dit soort kwesties in het bij
zonder en de politiek en ethiek in het 

algemeen te analyseren. 
René van Wissen is jurist en hoofd

redacteur van www.conservatisme
web.com, de enige Nederlandse 
conservatieve website. 

--------------------~~~--------------------



Door Gerthein Boersma, Voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA, afdeling Leiden 

De vanzelfsprekendheid van het 
leiderschap van Kok binnen de 
PvdA lijkt voorbij. Er rijzen steeds 
meer twijfels over een eventu
ele derde termijn als minister
president. De slijtageplekken bij 
deze door de bank genomen 
goede premier beginnen zicht
baar te worden. Niet alleen bui
ten de PvdA, maar ook binnen de 
in verval geraakte PvdA waart 
het spook van het "Lubbers
effect". Kok echter lij kt nog 
steeds strijdlustig. Hij geeft 
steeds meer signalen dat hij toch 
wil blijven. Dient Kok het feest op 
het hoogtepunt te verlaten? 

Ferdi de Lange 
Redacteur Pro & Contra 

Wim Kok: Tijd om te gaan 

'lt's timeforthem to go', aldus een 
van de verkiezingsleuzen van de 
campagne van George W. Bush 
voor het presidentschap van de 
Verenigde Staten-of beter gezegd: 
tégen nog eens vier jaar president
schap van Clinton/Gore, nu in de 
vorm van die laatste. Los van de 
vraag of we het met Bush' slogan 
eens moeten zijn kunnen we con
stateren dat het in elk geval 'time 
to go' was voor Bill Clinton. Na acht 
jaar immers kon de goede man niet 
grondwettelijk nog een termijn aan
blijven. Alhoewel diverse mensen 
(waaronder ondergetekende) op dit 
moment liever een extra periode 
Clinton hadden gezien dan om het 
even Bush of Gore op de troon, 
valt er zeker wat te zeggen voor 
het principe dat twee termijnen van 
vier jaar voldoende is voor de rege-

ringsleider van om het even welk 
land. Een soort metaalmoeheid is na 
zo'n periode tenslotte onvermijde
lijk; het wordt weer tijd voor een 
frisse kijk. En dat brengt ons naar 
Nederland en het minister-presi
dentschap van Wim Kok. Als Paars 
11 de rit uitzit is ook Kok twee ter
mijnen en acht jaar aan de macht 
geweest. Is het ook voor hem tijd 
om te gaan? Naar mijn mening, de 
hoogste tijd. Er zijn voor Kok nu 
zes jaar verstreken en de eerste 
signalen van die Lubbersiaanse 
metaalmoeheid beginnen al de kop 
op te steken-de affaire-Van Aart
sen is in dezen zo'n duidelijk voor
beeld dat het een omissie zou zijn 
haar niet te vermelden. Daarbij 
komt dat Kok's missie-het ver
schaffen van "werk werk werk"
inmiddels als zo goed als voltooid 
kan worden beschouwd. Nieuwe 
uitdagingen als problemen in zorg 
en onderwijs, maar ook de omwen
telingen in de samenleving met 
betrekking tot ICT, dienen zich aan. 
Is iemand die nog niet eens een 
muis kan vasthouden wel geschikt 
om die uitdagingen aan te gaan? 
Kok is en blijft een werkpaard en al 
gaat het te ver om hem dan ook 
maar meteen als 'one-trick horse' 
te bestempelen, zijn expertise ligt 
eenvoudigweg niet op die terrei.
nen waar die nu vereist is. De 
onduidelijkheid rond Koks derde 
termijn is bovendien schadelijk voor 
de partij-opvolgingsperikelen met 
betrekking tot het partijleiderschap 
loeren om de hoek. Zonder die dui

delijkheid bestaat de kans dat Ad 
Melkert als nieuwe lijsttrekker str

aks een fait accompli is. Ik wil Mel
kert niet bij voorbaat afwijzen, maar 

een interne discussie hieromtrent 
kan en mag niet op deze wijze wor
den gesmoord. Een dergelijk kroon
prinsen-scenario is eenvoudigweg 
uit den boze; de parallellen met het 
CDA zijn duidelijk en voorspellen 
weinig goeds. 

Dat Wim Kok een buitengewoon 
getalenteerd staatsman was en is, 
staat evenwel buiten kijf. Als een van 
de beste premiers die ons land ooit 
gekend heeft wordt hij in binnen- en 
buitenland op handen gedragen. 
Met die lauweringen op zak kan 
Kok internationaal de meest mooie 
functies in de wacht slepen terwijl 
een fris werkpaard in eigen land 
het juk overneemt. Dat dit de Par
tij van de Arbeid een mateloos pop
ulaire lijsttrekker kost is zeker, maar 
electorale overwegingen moeten 
natuurlijk nimmer de voornaamste 
zijn. Ik weet niet hoeveel stemmen 
het de PvdA kost als Kok opstapt 
als lijsttrekker, maar als hij aanblijft 
kost dat de partij er in ieder geval 
één: de mijne. 'lt's time for him to 

go.' • 
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Door Sander van der Eijk, Politiek Commissaris van Europese Zaken 

Kok moet blijven 

Natuurlijk moet Wim Kok zich nog

maals verkiesbaar stellen. Al was 
het maar omdat wij als kiezers dan 
de kans krijgen om onze mening te 
geven over zijn premierschap. Wim 
Kok mag dan bekend staan als de 
meest saaie politicus van het 
noord-westelijk halfrond, niemand 
zal om zijn verdiensten als eerste 
man van onze regering heen kun

nen. Ten eerste is hem gelukt wat 
jarenlang niemand in het naoorlog
se Nederland voor mogelijk heeft 
gehouden. Namelijk het bijeenhou
den van een kabinet van liberalen, 
sociaal-democraten en sociaal-libe
ralen. Het ontstaan van Paars mag 
dan een verdienste zijn van de 
JOVD en Hare Majesteit, het bij
eenhouden van de paarse coalitie, 
ondanks alle gebroken beloften en 

Wiegeliaans hoongelach, is een 
prestatie van formaat! Ten tweede 
is er dankzij Paars-I en -11 veel 
bereikt wat anders onmogelijk zou 
zijn geweest. Ik noem de begro
tingsdiscipline, het nieuwe belas
tingstelsel en de terugtredende 
overheid op vele gebieden, waar
door het individu vrijer is gewor
den. Toen in de zomer van î 999 
het kabinet viel over het referen
dum was het Wim Kok die met zijn 
lijmpot de scherven aan elkaar wist 
te zetten. Daarbij kan ook nog wor
den opgeteld de succesvolle 
opportunistische houding van de 

Nederlandse regering in Nice, die 
ons een zwaardere stem in Europa 

heeft opgeleverd. Wim Kok kreeg 
voor elkaar wat zelfs de meest 
doorgewinterde Euro-scepticus 
voor onmogelijk had gehouden. 

Wim Kok is misschien saaier dan 
Chirac, hij heeft indertijd wel suc
cesvol Verdrag van Amsterdam 
voor elkaar gebokst en dat kon 
Chirac hem drie jaar later niet 
nadoen. 

Toch lijkt het ondertussen in Den 
Haag wel alsof het elan van de 
beginjaren van Paars wat is ver
bleekt. Je hoort de coalitiepartners 
soms zelfs buiten het Tweede

Kamergebouw naar elkaar grom
men. Maar Paars is goed voor 
Nederland en daarom moet Paars 
blijven. Natuurlijk wordt de politiek 
ook in paarse tijden geconfronteerd 
met lastige complexe beleidspro
blemen. Zorg, Ruimtelijke ordening 
en onderwijs zijn terreinen, die 
mede als gevolg van het vergaan
de markt- en efficiency-denken 
opnieuw aandacht nodig hebben. 
De overheid zal niet meer alleen op 
haar efficientie en resultaten worden 
afgerekend, maar ook op de manier 
waarop zij met haar burgers 
omgaat. Paars-lil zal daarom met 
een nieuw elan moeten komen. 
Alleen een open en luisterende hou
ding, die wordt omgezet in effectief, 
maar vooral eerlijk beleid, kan het 
vertrouwen van de burger in de poli
tiek herstellen. Daarvoor zijn oplos
singen nodig waarin de uitersten 
samengebracht worden. En alleen 
paarse oplossingen zijn sociaal, 
liberaal en pragmatisch tegelijker
tijd. Dus wat willen we nog meer? 
En als ze Wim Kok bij de PvdA niet 
meer zien zitten, waarom dan niet 

gewoon als lijsttrekker voor de 
WD? Het zou niet eens ongeloof

waardig zijn. • 

-----------·-----------



Het was een goed en geslaagd 
novembercongres. Niet alleen 
omdat alle kandidaten voor het 
hoofdbestuur daadwerkelijk 
gekozen zijn, maar ook omdat 
het geheel prima georganiseerd 
was. Hiervoor mijn complimen
ten aan de projectgroep. Ik kan 
u helaas weinig over het politie
ke gedeelte van het dit congres 
melden, daar ik als hoofdredac
teur eigenlijk verplicht was bij 
de plenaire vergadering te blijven. 
Ik zal toch mijn best doen u een 
goede beschrijving van de sfeer 
en de serieuzere zaken te geven. 

Het novembercongres heeft een 
lange traditie van wachten en 
hopen dat je gekozen wordt. Van 
grote afdelingen die met elkaar pra
ten over de kandidaturen. Deze 
keer was het echt smullen, want er 
waren maar liefst 8 kandidaten. Er 
heerste dan ook een enigszins 
gespannen sfeer. De politieke werk-

Door Tineke Prins 

En iolige iongens mogen wii wezen. 

groepen liepen parallel aan het huis
houdelijke gedeelte, waardoor er 
gekozen moest worden wat men 
wilde volgen. Tijdens het maken 
van de foto's bij de politieke sessies 
kon ik dan toch merken dat er 
goede discussies werden gevoerd. 
Vooral als er ook nog eens een 
camera van BNN op de mensen 
gericht was. 

Het huishoudelijke gedeelte verliep 
vrij vlot. Had ik het vorige novem
bercongres mijn speech om half 
een nog eens af moeten steken, 
nu werd het midden op de dag 
gedaan. De discussies over de kan
didaten barstten natuurlijk wel goed 
los, maar zo hoort het ook. Na het 
voortreffelijke diner werd er eerst 
een speech gehouden door de 

scheidend voorzitter, waarna minis
ter Zalm aan de beurt was en van 

wie wij alles over de financiën wil
den weten. Het werd een luchtige 
discussie. Vervolgens moest er nog 

De wiin wordt riikeliik aangevoerd afscheid genomen worden van de 

oud-hoofdbestuurders en van de 
oud-hoofdredacteur uiteraard. Er 
heerste zo'n uitgelaten stemming 
doordat alle kandidaten het dus 
gehaald hadden, dat hier weinig 

aandacht meer voor was. Dat was 
niet erg, want het is niet vanzelf
sprekend binnen onze vereniging 
dat iedereen het haalt. Ik had mijn 
aandacht het jaar ervoor al gehad. 

Het aansluitende feest was erg 
geslaagd, maar had naar mijn 
mening nog wel wat langer mogen 
duren. Dat het toch wellaat genoeg 
was geweest bleek toen ik de vol
gende morgen door het ontbijt heen 
had geslapen. Het nieuwe hoofd
bestuur zat die zondag achter de 
tafel en de laatste zaken werden 
nog even afgehandeld. Daarna ver
trok iedereen langzamerhand weer 

huiswaarts na een goed congres. • 
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De afdeling Den Haag e.o. 

Activiteit met dhr. Te Veldhuis 

Donderdag 2 november jl. had de 
afdeling Den Haag het kamerlid Te 
Veldhuis (VVD) als gast. In het kader 
van het thema 'Nederlands staats
bestel' (n.a.v. de notitie van het 
ministerie van Algemene Zaken) gaf 
de heer Te Veldhuis een lezing over 
dit onderwerp, waarbij ook de rol 
van het staatshoofd de revue pas
seerde. De activiteit vond plaats in 
een goed gevulde bovenzaal van 

Door Edwin de Mol (voorzitter) 

Café Plein XIX, waar behalve onze 
eigen leden ook een aantal Jonge 
Democraten uit Den Haag van de 
partij waren die, zoals later bleek, 
bijdroegen aan een levendige dis
cussie. 
De heer Te Veldhuis liet zich ook niet 
onbetuigd. Al tijdens zijn betoog 
daagde hij de JO-ers uit voor een 
interessante discussie door te voe
ren met een aantal prikkelende sta
tements over D66. 
Na een bondige uiteenzetting was 
het dus tijd voor de discussie. De 
rol van koningin Beatrix binnen ons 

staatsbestel werd hét discussie
punt van deze avond. Zo ontstond 
er een interessante discussie tus
sen onze leden en de aanwezige 
leden van de JD. 
Dit was typisch zo'n activiteit waar
van de afdeling Den Haag vastbe
sloten is om er meerdere van deze 
te zullen organiseren: een goede 
opkomst, een boeiende spreker die 
de discussie aanmoedigt, een 
inhoudelijke en levendige discussie 
onder de aanwezigen en een hoop 
gezelligheid na afloop. Wellicht tot 
ziens bij een activiteit van de afde

ling Den Haag. • 
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Wereldproblemen vragen niet om 
VN-Conferenties, maar om hervorming 

Verenigde Naties. 

Wouter ter Heide. 
Het mislukken van de VN-kli
maatconferentie roept automa
tisch de vraag op wie daarvoor 
verantwoordelijk gesteld kan wor
den, dus schuldig is. Wat dat 
betreft wordt het tijd de hand in 
eigen boezem te steken om ons 
te realiseren dat de 'heersende 
gedachte' dat VN-conferenties 
een bijdrage leveren aan de oplos
sing van de onverteerbare wereld
problemen (dus noodzakelijk zijn) 
berust op 'wishful thinking'. 

Met andere woorden, de klimaat
conferentie is niet mislukt door 
gebrek aan politieke wil en inzet of 
omdat de Verenigde Staten een 

akkoord in de weg stonden en Euro
pa hopeloos verdeeld was, maar 

omdat zij deel is van het probleem, 
door de daaraan ten grondslag lig

gende heersende gedachte, die 
ongerijmd is. Het is immers zonne
klaar dat de veronderstelde doel
treffendheid door de feiten wordt 
gelogenstraft! Dit geldt echter niet 
alleen voor de klimaatconferentie 
maar voor elke VN-conferentie. 
Begrijpelijkerwijs is daardoor hun 

oplossend vermogen nihil, waardoor 
zij op voorhand gedoemd zijn te 
mislukken. 

Zolang de politiek dit ontgaat zullen 
de wereldproblemen en het daar
aan gekoppelde onrecht met de dag 
toenemen en zullen wij -als reactie 

daarop - om de haverklap worden 
opgezadeld met peperdure maar 

desondanks uitzichtloze VN-confe
renties, waar enkel de media, ICT- en 
cateringbedrijven wel bij varen. Het 
onontbeerlijke vertrouwen in de poli-

tiek en daarmee het geloof in de 
betere en rechtvaardige wereld -

waar met name de Verenigde Naties 
(als boven de partijen staande 
instantie) symbool voor staan -
wordt door VN-conferenties echter 
finaal onderuitgehaald, met alle 
negatief maatschappelijke conse
quenties van dien. De onstuitbaar 
voortschrijdende verloedering van 
de samenleving wereldwijd, als 
logisch gevolg van een gestaag ver

vagend normen en waarden patroon 
dat nauwelijks nog enig houvast 
biedt, getuige hiervan. 

Voor het doorbreken van deze 
wereldomvattende neerwaartse spi
raal, waarin wij allemaal - niemand 
uitgezonderd -gevangen zitten, zul
len wij ons (als mensheid) geza
menlijk moeten richten op de creatie 
van een gemeenschappelijk mon
diaal of VN-beleid, waarvan elk 
nationaal beleid de afgeleide is. De 
mondiale democratie in optima 

forma, voor de verwerkelijking waar
van de Verenigde Naties de aange
wezen organisatie zijn. 
Daarvoor zal onze volkerenorgan
satie echter eerst omgebouwd moe
ten worden van een ondoelmatige 
sterk verouderde organisatie van 
regeringen - die nationale en eco
nomische belangen laten prevale
ren boven het mondiaal of algemeen 
belang - tot een gezaghebbend 
democratisch (zonder vetorecht!) 
wereldforum met bovennationale 
bevoegdheden. Er van uitgaande 

dat voor deze rigoureuze ombouw 
de tijd rijp is en er wereldwijd genoeg 
capabele lieden van democratische 
signatuur rondlopen voor het 

bemensen van het wereldforum, 
moet het doeltreffend mondiaal 
beleid van de grond kunnen komen. 
Daarnaast biedt artikel 109 van het 

VN-Handvest voor die ombouw for
meel de mogelijkheid. 

Kortom, het beteugelen van de 

----------~·~----------



weerbarstige wereldproblemen (de 

beteugeling die vanzelfsprekend 
tegelijkertijd het geprofeteerde en 
immer gekoesterde vredes- of men
senrechten ideaal in het vizier zal 
brengen) moet niet gezocht worden 
in het grondig organiseren van VN
conferenties die (alle goede bedoe
lingen ten spijt) frustrerend werken en 
daardoor agressie oproepen, maar in 
het zodanig herstructureren van onze 
volkerenorganisatie dat zij op haar 
taak is berekend. Deze broodnodige 

herstructurering zal onze wereld op 
termijn op humane (want geweld
loos!) wijze transformeren van een 

internationale staten-anarchie waar

in het recht van de (economisch) 
sterkste heerst, in de mondiale 
rechtsstaat op basis van de niet te 
vermaterialiseren (dus niet te koop 
zijnde) maar desondanks alom 
onderschreven 'rechten van de 
mens'. Voor die radicale transfor
matie van de samenleving wereldwijd 
leent zich bij uitstek het komende 

'Decennium voor een Cultuur van 
Vrede en Geweldloosheid voor de 
Kinderen van de Wereld' (2001-

201 0), waartoe de Algemene Verga
dering in november 1998 unaniem 

heeft besloten. • 

Maakbaarheidswaan niet 
verdwenen, maar slechts verplaatst 

uit de 20e-eeuwse geschiedenis. Na 

de oorlog was de link al snel gelegd; 
een laissez-faire politiek leidde tot 
niets dan ellende. Een zeldzaam 
voorbeeld van het gevaar van his
torisch argumenteren; de causale 
verbanden werden immers volstrekt 
verkeerd gelegd. Grosso modo 
waren er een aantal oorzaken van de 
Grote Crisis: de uitzonderlijk schade
lijke herstelbetalingen die de toch al 
broze Weimarrepubliek naar het ver
drag van Versailles moest voldoen, 

de Trustvorming in de Verenigde Sta
ten, de veel te ruime en onverant
woorde leningen die de VS aan 
Duitsland verstrekte en, in Neder
land, het te lang vasthouden aan de 
Gouden Standaard (i.e. het weige
ren de gulden te devalueren). Allen 
zaken, die niet specifiek of zelfs juist 

Door Bas van 't Wout jagen, maar mobiliteit 'fun' vindt. Alle niet verbonden zijn met een libera-

In de jaren '50, '60 en '70 maakte het 
idee van de maakbaarheid van de 
samenleving een ongekende popu
lariteitsgroei door. Niet alleen in 
socialistische, maar ook in christen
democratische en zelfs in liberale 
kring raakte men meer en meer over
tuigd van de noodzakelijkheid van 
een sturende overheid op allerlei ter
reinen. Het duurde tot 1982, toen 
het eerste kabinet Lubbers een his
torische ommezwaai maakte. No
nonsense werd het beleid en onder 
het eufemisme van 'ombuigingen' 
werd de rol van de overheid in de 
economie minder en minder. De 
praktijk had, meer dan ideologie of 
ideeverandering, de politiek daartoe 
gedwongen. De economie zat begin 
jaren '80 volledig in het slop. De 
werkloosheid bleef stijgen, evenals 
de staatsschuld en het begrotings
tekort. Uiteindelijk kwam Nederland 
er weer bovenop; het recept van 
minder overheid bleek te werken. 
Zelfs de Partij van de Arbeid liet het 

idee van de maakbaarheid van de 
samenleving los, met als voorlopig 
hoogtepunt minister Netelenbos, die 
niet langer de burger uit de auto wil 

reden dus voor liberalen om tevre- Ie economische politiek. Merkwaar-
den te zijn met de huidige ontwik
kelingen. Op economisch gebied is 
dit inderdaad het geval. Op andere 
vlakken echter woekert de betutte
ling voort en blijft de overheid pro
beren de burger in een keurslijf te 
dwingen. 

Zoals gezegd dwong de economi
sche praktijk de overheid begin jaren 
'80 ertoe haar rol in het economische 
leven terug te dringen. Daarvoor ech
ter was het idee van de (economi
sche) maakbaarheid uitzonderlijk 
populair. Het idee van de noodza
kelijkheid van veel invloed op en stu
ring van de economie door de over
heidkwam voort uit de 
ontwikkelingen in het (toen) recente 
verleden. In de jaren '30 had jn 
Nederland een brede coalitie van 
Chritstelijke en liberale partijen de 
dienst uitgemaakt. Deze coalitie 
voerde een op liberale principes 

gebaseerde economische politiek, 
met veel ruimte voor de vrije markt 

en weinig voor de overheid. Zoals 
bekend waren de jaren '30 de jaren 
van de Grote Depressie en de voor
avond van de zwartste bladzijden 

dig genoeg een gegeven dat door 
nog maar weinig historici bestudeerd 
dan wel onderkend wordt. (Histori
ci aller JOVD-gelederen verenigt U!). 
Evenwel bleef het idee van de maak
baarheid tot in de jaren '80 populair 
in Nederland. De enorme krachttoer 
die Lubbers verrichte om dit om te 
buigen, is al reden genoeg blij te zijn 
met de recente erkenning van 's 
mans kwaliteiten. Vooral echter toen 
in 1989 de Berlijnse Muur viel en 
kort daarop het complete commu
nisme ten onder ging, werd het idee 
van de maakbaarheid van de 
samenleving definitief de nek omge
draaid. Het 'reëel bestaand socia
lisme' had gebleken tot niets te lei
den dan onvrijheid, armoede, 
ongekende milieuvervuiling en com
plete corrumpering van de onder
havige landen. Het was niet voor 
niets dat op dat moment Wim Kok 
verklaarde dat zijn partij de ideolo
gische veren had afgeschud. Het 
was ook toen, dat de basis werd 
gelegd voor de 'Derde Weg', het 
holle-frasen liberalisme voor socia

listische spijtoptanten. 
Desalniettemin reden genoeg voor 
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liberalen zich flink in de handen te 
wrijven. De erfvijand trok steeds 

meer richting liberaal denken, een 
echte uitdager voor het liberalisme 
bestond niet meer en, opmerkelijk 
genoeg alleen in Nederland en Bel
gië, de populariteit van de ideologie 
werd ook omgezet in zetelwinst voor 
liberale partijen. Vandaag de dag 
lijkt dit proces haar hoogtepunt te 
bereiken. PvdA(!)-minister Herfkens 
wil af van de bevoogding van de 
ontwikkelingslanden en daarvoor in 
de plaats de krachten van de landen 
zelf tot ontplooiing laten komen en 
haar, eveneens sociaal-democrati
sche, collega Netelenbos heeft 
besloten dat mobiliteit 'fun' is en dat 
de overheid niet langer moet pro
beren de automobilist de auto uit te 
krijgen. Fantastisch toch? 
Niet helemaal dus. Het valt zeker 
toe te juichen dat alle grote en 
invloedrijke partijen afgestapt zijn 
van het gevaarlijke idee van de 
maakbaarheid van de samenleving. 
Dat maakbaarheidsideaal richtte zich 
echter altijd voornamelijk op de eco
nomie en de machts- en welvaarts
verhoudingen die daaruit voorkwa
men. Wat liberalen altijd gemeen 
hebben danwel hadden met sociaal
democraten was het idee van de 
vrijheid op immaterieel vlak. En hoe
wel ook daar veel bereikt is de laat
ste tijd (euthanasie, homohuwelijk), 
is dit nu juist het terrein waar een 
nieuw maakbaarheidsdenken in 
opkomst is. Het duidelijkst komt dit 
tot uiting in het ontmoedigings- en 
verbodsbeleid op het gebied van 
gezondheid. Het ideaal van het vrije 
individu wordt nu vervangen door 
het ideaal van het gecontroleerde 
en gedwongen gezonde individu. 
Neem nu de plannen van Minister 
Borst van volksgezondheid om de 
accijnzen op alcohol flink te verho
gen. Inmiddels blijkt de verhoging 
wel mee te vallen, omdat wij gebon
den zijn aan Europese richtlijnen. 
Merkwaardig genoeg is (was) dat 
voor velen echter het enige argu-

ment om tegen de plannen van 
Borst te zijn. Dit terwijl er tegen zo'n 
generieke accijnsverhoging zowel 
de nodige praktische als principië
le bezwaren in te brengen zijn. Om 
met de praktische argumenten te 
beginnen: mensen laten zich de 
alcohol niet uit de mond nemen door 
een prijsverhoging. Behalve wan
neer er een extreme prijsverhoging 
plaatsvindt, die er echter weer toe 
leidt dat mensen zelf hun alcohol 
gaan stoken, zoals in de Scandina
vische landen veel voorkomt. Die 
eigengestookte drank bevat boven
dien vaak een aanmerkelijk hoger 
alcoholpercentage dan de legaal 
verkochte dranken, wat Borst nog 
verder van huis brengt. In het verle
den heeft ook de Amerikaanse 
drooglegging al laten zien, dat met 
keiharde anti-alcoholmaatregelen 

een enorm crimineel circuit in het 
leven geroepen wordt, iets wat nu 
ook bij harddrugs valt waar te 
nemen. 
Behalve deze praktische bezwaren 
is er ook een principieel bezwaar 
tegen accijnsverhogingen. Doelbe
lastingen zijn op zich niet verkeerd, 
wanneer zij de kosten van negatie
ve effecten dekken. Dat is echter 
absoluut niet het idee achter alco
hol- en ook tabaksaccijnzen. De 
accijnzen hier worden gebruikt om 
de burger in een bepaalde richting 
te sturen. De overheid probeert een 
ideaalbeeld van het individu te ver
wezenlijken: een inidividu dat niet 
rookt, drinkt, veel sport en gezond 
eet. Dit lijken allemaal prima gedach
ten, maar wat als een individu er 
voor kiest om een andere levenstijl 
aan te hangen? Zeker zolang de 
overheid sporten niet verplicht, 
alchohol en tabak niet verbiedt en de 

McDonalds vrijelijk haar ongezon
de eten laat verkopen, is het indivi
du toch vrij genoemde zaken al dan 
niet tot zich te nemen? 
Natuurl!jk zal ongezond eten, weinig 
sporten en veel roken en drinken er 
toe leiden dat men soms minder 

lang leeft of eerder ziek wordt. Het 
individu is echter de enige die de ver

schillende belangen op een voor 
hem of haar juiste manier tegen 
elkaar kan afwegen. Waarom is lang 
leven bijvoorbeeld goed? Het is 
goed voor te stellen dat individuën 
een lang leven zonder een biertje 
en sigaretje bijzonder saai en onbe
vredigend vinden. Wie bovendien 
regelmatig in bejaardentehuizen 
komt, kan er ook niet van overtuigd 
raken dat lang leven voor eenieder 
het summum van geluk is. Waarom 
vindt de overheid dan toch dat wij 
dat moeten doen? 
Behalve dat Borst wil proberen de 
mens naar haar evenbeeld te schep
pen (daar moet u toch ook niet aan 
denken?) is het natuurlijk ook een 
ordinaire centenkwestie. Wanneer 
Borst zegt dat een kleine verhoging 
van de accijns niet werkt en daar ver
volgens toch toe overgaat omdat 
de Europese richtlijnen een rigareu
ze verhoging verbieden, weet zij dat 
ze niets anders zal bereiken dan het 
verder spekken van de staatskas. 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor tabak. 
Wanneer Nederland massaal zou 
stoppen met roken, zijn de finan
ciële consequenties amper te over
zien. We zien dit al aan de gevolgen 
van steeds verdergaande verbod op 
tabaksreclame. Verscheidene cultu
rele evenementen en de Formule 1 
komen hierdoor in de moeilijkheden. 
Samenvattend kunnen wij conclu
deren dat de gezondheidsmaak
baarheid van het individu niet werkt, 
berust op verkeerde principes en 
alleen in stand wordt gehouden 
omdat het veel geld oplevert. Het is 
nu zaak de boel niet pas om te draai

en wanneer de zaak helemaal spaak 
loopt als in de jaren '80, maar als libe
ralen nu al duidelijk aan te geven 
wat er mis is. Laten we hopen dat 
Borst eindelijk beleid gaat voeren 
om de wachtlijsten weg te werken 
in plaats van allerlei manieren te ver
zinnen om de burger het leven zuur 

te maken. • 

----------------------~----------------------
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Themadag Rijksfinanciën 
Op 27 januari 2001 zal op het Alge

meen Secretariaat te Den Haag een 

themadag Rijksfinanciën plaatsvin

den. De thema-dag bestaat voor 

een gedeelte uit een training over 

Rijksfinanciën. Deze training zal 

gegeven worden door Roland van 

Benthem RA. Deze oud-JOVO-er 

is werkzaam bij het Ministerie van 

Financiën en trainer bij de Haya van 

Somerenstichting, het Vormings

en Scholingsinstituut van de WD. 

Het tweede gedeelte van de mid

dag bestaat uit een forumdiscussie 

over het thema. Het geheel duurt 

van 13.00 uur tot circa 17.00 uur, 

waarna er een borrel zal plaatsvin

den. 

Deze themadag Rijksfinanciën is 

geheel kosteloos. Wel dien je je 

vantevoren aan te melden. Aan

melden kan tot 20 januari 2001 mid

dels het sturen van onderstaande 

inschrijfbon of het sturen van een 

e-mail naar info@jovd.ni. 

Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met Esther Tromp, waar

nemend AB Vorming & Scholing 

(043-3471591 I 06-28837076 of 

ematromp@studenten.net 

Aanmeldingsbon Themadag ~ 
Rijksfinanciën 27 januari 2001 

Ja, ik wil deelnemen aan de Themadag Rijksfinanciën op het AS te Den 

Haag. Mijn gegevens zijn: 

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

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

PC + Woonplaats: 

Telefoon I Mobiel: . 

E-mailadres: . 

Handtekening 

Deze bon dien je vóór 20 januari 2001 te sturen naar: 
JOVD Algemeen Secretariaat 

o.v.v. Themadag Rijksfinanciën 

Herengracht 38a 

2511 EJ Den Haag 

J!P-Kaderweekend 3 en 4 maart 2001 

voor besturen op niveau! 
Het besturen van een afdeling is een 
van de mooiste en leerzaamste taken 
die je in de JOVD op je kan nemen. 
Interessante activiteiten voor een 
leuke groep liberale vrienden organi
seren. Proberen nog meer mensen 
naar de activiteiten te krijgen en daar
mee de afdeling nog beter te laten 
draaien dan voorheen. Welke afde
lingsbestuurder heeft deze doelen 
niet? Het J!P-Kaderweekend op 3 en 
4 maart 2001 in jeugdherberg Alteveer 
te Arnhem is dè uitgelezen kans om 
tips en ideeën op te doen om daar
mee jouw afdeling nog succesvoller 
te maken. 

Tijdens dit weekend wordt ingegaan 
op alle aspecten van het besturen 
van een afdeling. Van promotie en 
ledenwerving tot politiek en activitei
ten, van bestuur tot beleid en nog 
veel meer. Met collega's uit het land 
ervaringen uitwisselen en brainstor
men over het perfectioneren van de 
afdeling in werkgroepen en tijdens 
workshops. Een vermakelijke een 
leerzame expressietraining Team
building en een prachtig J!P-boek 
krijg je daarbij cadeau. En dat voor 
maar f 35,-! Ben je afdelingsbe
stuurder of word je het op korte ter
mijn? Kijk op onze website 
www.jovd.nl/jip voor meer informatie 
en geef je snel, maar uiterlijk 27 janu
ari 2001, op voor dit onmisbare week
end. 

J!P is: 
Bas Vermeulen, bjvermeu@cs.vu.nl, 
020 - 645 77 38 of 06 - 24 15 41 82 
Luuk van Beek, luukbeek@dds.nl, 

020-471 35 72 of 06- 24 56 60 12 
Vera Willebrand, vwillebr@dds.nl, 020 
- 682 29 31 of 06- 2049 3511 

auditor van het J!P-Kaderweekend 
is: NathanSoomer, nathan.soom
er@zonnet.nl, 
030 - 232 13 95 of 06 - 50 67 57 08 . ~-------------------------------------
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Top Spring Course 28 en 
29 april 2001 
Beste JOVD'ers, 

Met veel genoegen wil ik jullie uit

nodigen voor het Liberaal Filosofisch 

weekend genaamd het Top Spring 
Course' op 28 en 29 april 2001 a.s. 

te Haarlem. Ten tijde van dit week

end zal een nog nader bekend te 

maken onderwerp worden uitge

diept, uitgedacht en uitgelegd. Een 

veel discussie. Om deze eigen

schappen enigzins te kunnen 
inschatten (bij een hoog aantal aan

meldingen) vragen wij jullie je curri

culum vitae mee te zenden. 
Waar kun je je opgeven? Je kunt je 

aanmelding met CV zenden aan het 
Algemeen Secretariaat o.v.v. Top 

Spring Course. Aanmeldingen dienen 
op het AS binnen te zijn vóór 1 febru-

maximum aantal mensen (15) kan ari 2001 !!! 

slechts deelnemen dus zorg dat je er 

snel bij bent. Wij verwachten van jul

lie een hoge inzet, enthousiasme en 

Aanmeldingbon 

Meer informatie over het weekend en 

het onderwerp kun je in de komen

de Driemaster en HB-Nieuwsbrief 

Top Spring Course 2001 
Ja, ik wil deelnemen aan het TSC 2001 te Haarlem. Mijn gegevens zijn: 

Naam: 

Adres: 

PC + Woonplaats: 

Telefoon I Mobiel: 

E-mailadres: 

Handtekening 

Deze bon dien je vóór 1 februari 2001 te sturen naar: 

JOVD Algemeen Secretariaat 

o.v.v. Top Spring Course 2001 

Herengracht 38a 

2511 EJ Den Haag 

De kosten à f 35,- zijn te voldoen aan het begin van het Top Spring 

Course 2001 

vinden of op onderstaand telefoon

nummer verkrijgen na 21 december 

(mocht je geen gehoor krijgen, laat 
een boodschap achter dan bel ik je 

zo spoedig mogelijk terug) 

Tot op het weekend!! 

Birgitte Coers, 

Projectleider Top Spring Course 
2001 

Tel. 071-5145849 

Politiek Congres verschoven 
naar 31 maart en 1 april 2001 

Het congres wordt niet zoals eerder 

aangekondigd op 6 en 7 april gehou

den, maar op 31 maart en 1 april 

2001 . De projectgroep voor dit con

gres bestaat uit projectgroepvoor
zitter Mark van de Anker en de pro

jectgroepleden Marianne Wortelboer, 

Danielle Valkink en Mantred Harlaar. 

De locatie van het congres is nog niet 

rond, maar wordt binnekort via de 

HBNB en Driemaster bekend 

gemaakt. De deadlines zijn door de 

verschuiving van het congres nu 10 

februari 2001 voor notities en 1 

maart 2001 vor moties en amende

menten. Amendementen kunnen 
eventueel staande de vergadering 

worden ingediend, maar bij voor

keur voor de deadline zodat ze kun

nen worden opgenomen in het con

gresboek. 

Politiek Congres 23 en 24 juni 2001 

Tijdens dit congres zal naast de 

gebruikelijke moties en notities extra 
aandacht worden besteed aan 'inter

nationale politiek' De deadlines voor 

dit congres zijn voor notities 10 april 

2001 en voor moties en amende

menten 10 mei 2001. Heb je ideeen 

oor dit congres of wil je helpen bij de 

organisatie, neem dan contact op 

met Marije Roos (020-3411483 of 

06-26702890) 
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JOVD Introweekend 3 en 4 februari 2001 
Speciaal voor nieuwe leden van de 
JOVD wordt tweemaal per jaar een 
introweekend georganiseerd. Op 3 
en 4 februari 2001 zal wederom dit 
introweekend plaatsvinden. Tijdens 
dit weekend maak je kennis met 
alle facetten van de JOVD. 

Zo worden cursussen als liberalis
me en spreken in het openbaar 
gegeven. 

Verder komt een bekende politicus 

congres gehouden. Natuurlijk ook 
veel aandacht voor het aspect 
gezelligheid. 
Met bijgevoegde aanmeldingsbon 
kun je je opgeven voor het intro
weekend. De deelnamekosten zijn 
35 gulden. Daarbij is een over
nachting in Jeugdherberg Alteveer 

in Arnhem en het eten inbegrepen. 
De bon moet vóór 20 januari 2001 
binnen zijn. Er zijn slechts 20 plaat
sen, dus wees snel met je inschrij
ving! Na aanmelding ontvang je een 

langs en wordt er een heus mini- reader met alle informatie over het 

weekend. Ook kun je voor verdere 
informatie over het introweekend 
contact opnemen met een van de 
leden van de projectgroep. 

De projectgroep bestaat uit: 
Roy Coert, projectleider 
(telefoon: 06-24824168) 
Rianne Steenbergen 
(telefoon: 06-26250632) 
Lucien Weide 
(telefoon: 06-15541 097) 

Aanmeldingbon Introweekend 
3-4 februari 2001 
Ja, ik wil deelnemen aan het Introweekend te Arnhem. 
Mijn gegevens zijn: 

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

Adres: 

PC + Woonplaats: 

Telefoon I Mobiel: 

E-mailadres: .............................. . 

Handtekening ... 

Deze bon dien je vóór 20 januari 2001 te sturen naar: 
JOVD Algemeen Secretariaat 
o.v.v. Introweekend 
Herengracht 38a 
2511 EJ Den Haag 

De kosten à f 35,- zijn te voldoen aan het begin van het Introweekend 



Liberale Agenda 
Datum Afdeling Onderwerp Locatie Tijd Informatie Telefoon 

18/12 Den Haag e.o. Cursus Europa AS 19:30 uur Sylke Krikke 06-14384 7 46 

19/12 Regio Noord Najaarsvergadering Het Gespuis, 

Spuistr.47, Amsterdam 20:00 uur Mark v.d. Anker 06.15057011 

19/12 Amsterdam Politiek Cafe de Heffer, 

Inhoudelijk avond: FNV Oudebrugsteeg 7 20:00 uur Marjolein Bos 020-4889012 

20/12 Amsterdam Kerstdiner Eettuin Tweede 06.28785350 

Tuindwarsstr. 18:15 uur Marjolein Bos 020-4889012 

21/12 Rijk van Cafe Samson, 

Nijmegen c.a. Debating & Kerslborel Houtstraat 4 20:00 uur Eline Willems 024-3601055 

29/12 Baronie van breda Oudejaarsborrel Cafe Dante 

met VVD Grote Markt te Breda 20:00 uur P.G. Staverman 06.17136323 

7/1 Leiden Nieuwjaarsborrel Café de Branderij ? Onno Teng 071-5763512 

9/1 Amsterdam Nieuwjaarsborrel Cafe de Heffer, 06.28785350 

Oudebrugsteeg 7 20:00 uur Marjolein Bos 020-4889012 

9/1 Den Haag e.o. Cursus Debatteren AS 19:30 uur Sylke Krikke 06-14384 7 46 

16/1 Rijk van Jaarlijkse Café Samson, 

Nijmegen c.a. Afdelingsvergadering Houtstraat 4 19:30 uur Eline Willems 024-3601055 

19/1 Den Haag e.o. Discussie-avond n.n.t.b. n.n.t.b. Sylke Krikke 06-14384746 

23/1 Den Haag e.o. Motie-avond AS 19:30 uur Sylke Krikke 06-14384 7 46 

25/1 Den Haag e.o. Borrel Plein 19 20:00 uur Sylke Krikke 06-14384 7 46 

30/1 Den Haag e.o. Pol. Café "En Plein Public· Plein 19 n.n.t.b. Sylke Krikke 06-14384 7 46 

5/2 Leiden Debat met Leidse politici I 

docenten "t Keizertje, Kaisersgracht 20:00 uur Ferdi de Lange 071-5665370 

712 Den Haag e.o. Motie-avond AS 19:30 uur Sylke Krikke 06-14384 7 46 

5/3 Leiden Van Agt-Wiegel Hotel Nieuw Minerva, 

debat (ovb.) Boommarkt 20:00 uur Ferdi de Lange 071-5665370 

2/4 Leiden PJO Lagerhuisdebat E. Knappert College, 

Rapenburg 20:00 uur Ferdi de Lange 071-5665370 

7/5 Leiden Feest, BBQ 



Marjolein Bos, Vice-Voorzitter Organisatie 

JOVD Amsterdam 
Het opblazen van een kabinet kan nooit een 

positieve zaak zijn voor de politiek. Het geeft veel 

onrust en belangrijke beslissingen worden uit
gesteld. Zoiets kan dus ook geen gunstige wen

ding geven aan het imago van de WD. Indien 

de WD meer zichtbaar wil zijn, dan is het opbla

zen van een kabinet geen goed idee. Het is 

beter om het debat aan te gaan en zorgen dat 

er meer spanning en komt door een extremere 

stellingname. Daarmee komt het politieke klimaat 

tevens uit de huidige, gezapige situatie. Een 

betere oplossing zou zijn het opblazen van het 

typisch Nederlandse poldermodel. 

Rik Hospers, JOVD Groningen 

Het huidige kabinet heeft niet de daadkracht 

die het zou moeten hebben om urgente pro

blemen, zoals het integratievraagstuk, de socia

le zekerheid en problemen in onderwijs en zorg, 

op te lossen . Het kabinet ontbeert visie. Meer 
dan ooit tevoren maken ambtenaren de dienst 

uit, niet de politiek, omdat die politiek haar taak 

verzuimt om als strenge controleur tegen de 

tekortkomingen van het kabinetsbeleid op te 

treden. Wanneer er weer eens een schrijnend 

geval is komen bovendrijven worden karner

vragen gesteld en waait de zaak weer over. Ook 

de VVD, die toch in ieder geval zou moeten 

waken over een strak financieel beleid, doet 

hieraan mee. Wij horen vrij weinig van de WD, 

die gezapig op de wetenschappelijk voorspel

de verkiezingszege zit te wachten. De WD sluit 

al compromissen voordat er een gevecht heeft 

plaatsgevonden. 

Pleeg alstublieft euthanasie op dit kabinet en ... 

beste Hans, draag de macht over aan de recht~ 

se vleugel van de partij. Want ook in de WD (en 

ook in de JOVD) waart een gevaarlijke vorm van 

ontplooiingsliberalisme rond: er is geen basaal 

respect meer voor de vrijheid en de verant

woordelijkheid van het individu. De partij toont 

geen karakter. 

Yoeri Teng, Penningmeester JOVD Leiden 
Deze gedachte grenst aan anarchisme en valt 

geheel buiten de liberale beginselen, waar ver
antwoordelijkheid en wederzijds respect binnen 

de coalitie primeren. Toegegeven, bij deze vraag

stelling waarbij wordt geappelleerd aan het dur

ven uitkomen voor zijn liberale beginselen,speelt 

de eerbare drift in het belang van het land een 

daadkrachtige regering te zijn een belangrijke rol. 

Maar binnen de Nederlandse verhoudingen is de 

WD nog nooit groot genoeg geweest om eigen

handig een liberale regering zonder coalitie-par

tijen te vormen. Compromissen sluiten en con

cessies doen zijn dus altijd noodzakelijk 

geweest, hoe onwenselijk dit "polderen" soms 

ook moge zijn. De VVD is verplicht om zich aan 

zijn afspraken binnen de coalitie te houden en 

deze ook te steunen. 

Een intelligentere vraag, die moeilijker te beant
woorden is luidt: Is het de WD, om te vermij

den dat zij haar liberale principes binnen het rege

ringsbeleid verloochend, toegelaten om parallel 

overleg te plegen met de oppo_sitie? Naar mijn 

mening mag zij dat wel, omdat regeren voor

uitzien is. 

Van Het Gelijk 
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Colofon 
Driemaster is het onafhankelijke 
verenigingsperiodiek van de 
onafhankelijke liberale Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Demo
cratie. Oplage rond 2000 stuks. 
Advertentietarieven te verkrijgen 
bij de Landelijk Penningmeester. 

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook 

verspreid, opgeslagen of verveelvoudigd worden, 

dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestem

ming van de Hoofdredacteur. Zoals neergelegd in 

de Landelijke Statuten en het Redactie Regle

ment, bepaalt de Hoofdredacteur, in samenspraak 

met de Driemaster Redactie, de redactionele for

mule. Hij is alleen aan de Algemene Vergadering 

verantwoording schuldig. De Hoofdredacteur zal 

niet tot plaatsing van stukken overgaan die de ver

eniging onevenredig kunnen benadelen. 

De visie die uit de artikelen spreekt is niet nood

zakelijk de visie van de JOVD als vereniging, noch 

de visie van het Hoofdbestuur, noch de visie van 

de redactie, tenzij een en ander uitdrukkelijk is aan

gegeven. 
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artikelen: 
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DRIEMASTER 

REDACTIONEEL 

Uw ex-hoofdredacteur /1. Ka111phuis, Uw ex-hoofdredacteur T Prins, uw hoofdredacteur 

Errare humanum est. Vergissen is menselijk. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Dat uw hoofdredacteur 
ook maar een mens is en ook wel eens een steekje laat vallen, bleek op de landelijke nieuwjaarsborrel. Een 
spaander kwam toen in het zere been van Tineke Prins, uw oud-hoofdredacteur. Zij wees mij er toen 
fi,jntjes op dat de nummering niet klopte. En daar heeft ze gelijk in. 

De nummering klopte inderdaad 
niet. Het had moeten zijn jaargang 
52 nummer 8 i.p.v. jaargang 53 
nummer 1. Daarom verschijnt er 
dit keer weer een jaargang 53 
nummer 1. De nieuwe redactie 
Driemaster heeft het ook aan de 
redactie van Tinekc Prins te dan
ken dat Driemaster dit nummer 
een full-colour omslag heeft. 

Een aantal dingen vielen mij de 
laatste tijd in de media op. Neder
land werd aan het begin van het 
jaar opgeschrikt door de Volcn
damramp. Wat er vrij gauw na de 
ramp gebeurt is dat het beschul
digende vingertje weer wordt 
opgeheven. Er moet bij een ramp 
vaak een schuldige gevonden wor
den. Laat dat nu negen van de tien 
keer de overheid zijn. De over
heid is onoplettend geweest, ging 
bureaucratisch te werk, had een 
laat maar waaien cultuur en ga zo 
maar door. Dit zijn veelal termen 
die in rapporten terugkomen van 
commissies die de ramp moeten 
onderzoeken. Natuurlijk hebben 
ze daar veelal gelijk in, maar er 
wordt nooit verder gekeken. 
Neem nu eens de Volendamramp. 
De overheid heeft gefaald, heeft 
niet ingegrepen, maar was de cige-
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naar niet al talloze malen gewaar
schuwd? Was het niet de eigenaar 
die in strijd met de voorschriften 
zeer brandbare kerstversiering 
ophing? Het zelfde verhaal gaat op 
bij de ramp in Enschede mei vorig 
jaar. De gemeente had Fireworks 
nooit zolang moeten laten zitten 
midden in een woonwijk. Toch blijf 
ik hameren op het feit dat parti
culieren ook een bepaalde ver
antwoordelijkheid hebben jegens 
de samenleving. Verantwoorde
lijkheid is een van de pijlers van 
het liberalisme. In deze toch redc
lijk liberale samenleving raakt het 
begrip verantwoordelijkheid 
steeds meer ondergesneeuwd. Had 
de eigenaar van de eigenaar van 
het 'Hemeltje' in Volendam niet 
een bepaalde verantwoordelijk
heid jegens zijn cafebezoekers 
door gewoon de voorschriften na 
te komen en geen brandbare 
kerstversiering op te hangen. Had 
de eigenaar van Fireworks niet 
een bepaalde verantwoordelijk
heid jegens de bewoners door 
geen zeecontainers te plaatsen op 
zijn terrein en misschien uit te kij
ken naar een andere plaats voor 
zijn bedrijf? Dit zijn twee voor
beelden, ik kan zo natuurlijk wel 
even doorgaan. 

3 

De media richten hun aandacht 
vooral op de overheid en besteden 
nauwelijks aandacht aan de over
heid als schuldige, maar niet aan de 
persoon bij wie het onheil is 
geschied. De overheid is natuurlijk 
een heel gemakkelijk slachtoffer. 
De overheid schiet natuurlijk altijd 
tekort. Haar ambtenaren kunnen 
niet op elke plaats tegelijk zijn. 
De regelgeving is nooit sluitend. 
Net nadat de vlammen in het 
'Hemeltje' gedoofd waren ston
den letselschadeadvocaten al klaar 
met claims. De overheid kan mis
schien van nalatigheid worden ver
oordeeld. De haviken van advo
catenkantoren hebben natuurlijk 
goed door dat van een kale kip 
niet te plukken valt. Bij de eige
naren zelf valt natuurlijk niks te 
halen. De media spelen het spel
letje van de advocatenkantoren 
perfect mee, door vooral de 
nadruk op de overheid te leggen. 
Laten wij als JOVD verder kijken 
dan onze neus lang is. Wij moeten 
proberen om aan de andere kant 
van het verhaal te komen en ken 
uw verantwoordelijkheid jegens 
uzelf en jegens de samenleving .. t 

Uw hoofdredacteur. 

Driemaster 



INTERVIEW 

FORTUYN: POLITIEK ONHEILSPELLER 

Door: .!effi-ey Last en Martifn Bruiistens 

Dit maal een interview met Prof. Dr. Pim Fortuyn, bekend als kriti
sche commentator van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, 
columnist bij het weekblad Elsevier, auteur van 42 boeken en de gees
telijk vader van de OV-jaarkaart voor studenten. Fortuyn woont aan een 
rustiek plein in hartje Rotterdam. Tot onze grote schrik bleef de bel han
gen, dat een oorverdovend lawaai veroorzaakte in het pand. Enigszins 
verstoord deed Fortuyn open en repareerde de bel. We werden ontvangen 
in een kamer met veel antiek een aantal moderne schilderijen. Fortuyn 
was informeel gekleed voor zijn doen. Lurkend aan een sigaar stond 
hij ons te woord, terwijl twee poedels rondkwispelden. Wij namen 
plaats in de paarse stoelen 

In hoevere heeft u opvoeding bijge
dragen aan hetgeen u nu bereikt 
heeft? 
Alles. Zonder opvoeding geen 
resultaten. Ik kom uit een mid
denklasse familie. Een katholiek 
zakelijk milieu uit de vijfiger en 
zestiger jaren. Het gezin was vrij 
klassiek, heel open, maar wel 
plichtsgetrouw. En daar heb je je 
hele leven wel profijt van. Afspraak 
is afspraak en je bent zelf verant
woordelijk. Het gezin was wel heel 
open, maar wel heel plichtsgetrouw 
om het maar eens zo te zeggen 

Uw specialisatie is onder meer 
ook politiek. Uw heeft gesproken 
bij een forum in De Rode Hoed 
in Amsterdam, dat er bij u thuis 
aan de keukentafel veel werd 
gesproken over politiek? 
Dat was in veel middenklasse 
milieus heel gewoon. De politiek 
was door die verzuilde samenle
ving een intrinsiek bestanddeel 
van het maatschappelijk leven. Ik 
ben opgegroeid in een katholiek 
nest. In het gezin ging het over 
kerk, godsdienst, politiek, dat soort 
vraagstukken. Met name in de 
middenklasse was een grote poli
tieke betrokkenheid. Nu is dat wel 
anders. Deze groep houdt zich 
momenteel met hele andere vraag
stukken bezig. 
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U heeft wel eens gezegd dat er een 
verarming bestaat van de maat
schappij. Onder het mom van 
groots en meeslepend wil ik leven, 
verdedigde u de stelling dat er 
geen liefde meer bestaat. U noem
de als voorbeeld Frits Bolkestein 
die in een interview had gezegd: 
Ik heb liever een goede vriend
schap dan een liefdevolle relatie. 
Vanwaar die stelling en wat is er 
veranderd t.o.v. 50 jaar geleden. 
Zijn we zo verzakelijkt? 
Waar ik stelling tegen nam en 
waar ik nog steeds stelling tegen 
neem is dat politiek zonder passie 
kan. Ik denk dat dit niet het geval 
is. Als je bestuurt moet je oploss
ingen vinden voor meningsver
schillen van verschillende politie
ke standpunten. Wil politiek 
levend zijn, dan is passie zeker 
noodzakelijk. De column van Els
evier gaat daar ook over dat er 
een hele merkwaardige situatie is 
ontstaan. Er is een ontzettende 
grootte van afstand tussen de 
belevingswereld van de mensen in 
het land en de belevingswereld 
van politici. Het lijkt wel of het 
over twee hele verschillende 
werelden gaat. Daarom heb ik dit 
verschijnsel ook in boeken en 
columns geanalyseerd waardoor 
dit verschijnsel komt. Het is heel 
zorgwekkend dat de politiek in 
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zo'n groot isolement is gekomen. 
Het gaat mij om dat isolcment te 
doorbreken. Als je bijvoorbeeld 
naar jullie partij kijkt. De grote 
communicator met de mensen in 
het land dat was Wiegel. Wiegel 
was tegelijkertijd de laatste. Wat 
Wiegel heel goed kon, was dat hij 
politieke vraagstukken op een 
polariserende manier kon neer
zetten wat debat uitlokte. Toch is 
het iets anders dan Juisteren en 
discussie aangaan met de mensen 
in het land, dat deed hij niet echt. 
maar binnen het hele grijze 
getechnocratiseerde politieke 
bedrijf was hij wel een uitzonder
lijke man. Je ziet na Wiegel wel dat 
de profilering van de VVD ont
zettenel is teruggelopen. · 
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Heeft u niet het idee dat de nieu
wefractievoorzitter van de VVD, 
Hans Dijkstal niet nader tot de 
mensen staat? 
Nee, het is een aardige man, maar 
hij discus~ieert en hij praat niet 
met de mensen. Hij weet dit zover 
ik dat kan bekijken op geen enke-

Wat Wiegel, van 

Agt en Oud deden 

is iets dat de 

huidige generatie 

politici niet tot 

stand weet te 

krjgen. 

Ie manier tot stand te brengen. 
Wat WiegeL van Agt en Oud 
deden is iets dat de huidige gene
ratie politici niet tot stand weet te 
krjgen. 

Dus de politici stonden veel meer 
open voor de burgers? 
Absoluut. Er is veel afgegeven op 
de zestiger jaren, maar wat het wel 
opgeleverd heeft is dat politici 
over het algemeen, de een kon het 
natuurlijk beter dan de ander, dat 
alle grote partijen de discussie aan
gingen en zich er ook aan hielden. 
leder op zijn eigen manier. Het 
was ook de tijd van polariserende 
politiek. De VVD die sterk tegen
over de PvdA stond en het CDA 
dat haar eigen positie nam. Dat 
zie je op het ogenblik niet meer. 
In de maatschappij en economie 
zie je dat de democratisering in 
een moordend tempo plaatsvindt. 
Als je echter naar de collectieve 
sector en het publieke domein 
kijkt bij uitstek waar politiek een 
heel doorslaggevende rol heeft 
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gespeeld, dan zie je dat het out
democratiseert met hetzelfde 
moordende tempo. 

Kunt u een concreet voorbeeld 
noemen? 
Je kan zat voorbeelden noemen. 
Wordt Cohen benoemd tot bur
gemeester van Amsterdam. Daar 
is geen Amsterdammer aan te pas 
gekomen. Er is geen partijdemo
cratie aan te pas gekomen. 

Dus u bent wel voorstander voor 
een gekozen burgemeester? 
Niet alleen een gekozen burge
meester. Wat ik zou willen is dat 
regeerders en bestuurders een 
rechtstreeks mandaat krijgen van 
de kiezer, maar dat ook voor 
volksvertegenwoordigers geldt. Nu 
is het zo dat in de gemeenteraad, 
de staten en de Kamer de meeste 
volksvertegenwoordigers komen 
binnen op de slippen van de lijst
trekker en zijn ook niet bekend 
bij de mensen. Het publiek volgt 
die mensen ook niet. Er zijn een 
handjevol politici, die bekendheid 
genieten en dat ook wel gevolgd 
wordt, dus ik ben ook voor een 
rechtstreeks mandaat van geko
zen volksvertegenwoordigers van 
de gemeenteraad en de kamer. 
Zodat men ook weet aan wie men 
verantwoording moet afleggen. De 
bestuurlijke ambten moeten ook 
afhangen van wat het electoraat 
denkt. Als dat gebeurt dan zijn we 
op weg naar herstel van politiek en 
maatschappij. Dan moet je ook 
wel de discussie aangaan met de 
mensen in het land, omdat men 
dan van de keuze van hen afhan
kelijk is. 

De kritiek op Cohen was eigenlijk 
ook dat hij binnenkort z~jn vreem
delingenbeleid moest gaan verde
digen. 
Maar, ja zolang je dit soort men
sen benoemt en niet kiest. Is dat 
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een logisch gevolg daarvan. Als je 
naar Cohen kijkt, bij zijn benoe
ming zijn drie à vier mensen bij 
betrokken geweest. Ik wil niet zeg~ 
gen dat die man een slecht burge
meester wordt, misschien doet hij 
het wel heel goed, alleen de wijze 
waarop zo'n benoeming tot stand 
komt. Dat vind ik verbazingwek
kend, want dat gebeurt in het nor
male leven nergens meer zo. De 
bevolking van Amsterdam wordt 
gefeliciteerd met deze benoeming. 
Niemand heeft zich erover kun
nen uitspreken. 

PJO niet erg 

levendig 

Lopen we niet de kans dat als we 
een gekozen burgemeester nemen, 
dat er dan een of andere popie 
Jopie op die post terecht komt? 
Nou en? Dat vind ik dus ook zo 
raar. Jullie Wiegel dat was een 
populist. Dat kun je niet ontken
nen. Zo is het. Zo'n standpunt dat 
bij jullie partij algemeen aanvaard 
is gaat uit van een wantrouwen 
tegen de kiezer. En ik denk dat je 
dat niet kunt volhouden als je 
kijkt naar de maatschappelijke 
ontwikkeling, naar de emancipa
tie, naar de individualisering. Dat 
zijn geen attributen meer van een 
elite. Het is door sociologen ook 
onderzocht. Mensen moeten tal 
van beslissingen nemen in hun 
eigen leven. Beslissingen aan
gaande je kinderen, de school, je 
huis. Dat zijn allemaal hele 
gewichtige keuzes. De opleidin
gen worden steeds beter. Zelfs 
aangaande de onderklasse. En 
dan zou je niet in staat zijn om 
degene te kiezen die moeten 
besturen? 
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Neem bijvoorbeeld Henk West
broek, hoor 7jn taal en gedragin
gen in de gemeenteraad. Hij kan 
toch nooit een capabel burge
meester zijn? 
Wie weet is het wel een hele 

goede burgemeester. En het aar
dige van die keuze is, dat als het 
geen goede burgemeester is. Dan 
merk je dat duidelijk over 
vier jaar. 

Zitten we er wel vier jaar 
mee opgescheept. 
We zitten nu vier jaar lang 
opgescheept met grijze mui
zen. 

In een van uw columns 
schreef u dat scholen vroe
ger vooral een opvoedend 
taak hebben en nu vooral 
kennis verschaffen. 
De goede leraar natuurlijk 
niet. Je hebt gelukkig nog 
steeds mensen, die voor het 
vak geboren zijn. Maar de 
leraren en leraressen zien 
ook dat vorming het uit
gangspunt is van het onder
wijzen en dat kennisoverdracht 
het middel is. Er heeft echter ook 
een industrialisatie, een schaal
vergroting van de onderwijssector 

We zitten nu 4 jaar 

opgescheept met 

grijze muizen 

plaatsgevonden. Veel aandacht 
voor techniek, in de letterlijke zin 
van het woord. Dit heeft geleid 
tot een verwaarlozing van het 
allerbelangrijkste element name
lijk de vorming. Dat is ook heel 
moeilijk in een grootschalige 
omgeving, waar het niet eenvoudig 
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is om een identiteit of gemeen
schapszin te ontwikkelen. Een suc
cesvolle school is die school die 
ondanks de grootschaligheid dat 
heeft weten te behappen. De scho
len die dat kunnen zijn toch elite
scholen. Scholen met goede rand
voorwaarden. Het vormingsaspeet 
kunnen wc in dit informatietijd-

ll I I l ~ 
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genoeg over hem vastgesteld. Iets 
wat morcel-ethisch niet verant
woord is, hoeft nog niet strafrech
telijk in de beugel te zijn. Het was 
in een aantal gevallen moeilijk 
strafbare feiten vast te stellen. 
omdat die administratie niet op 
orde was. Men had daar een men
taliteit van laat maar waaien. Het 

zijn ernstige dingen die je in 
dat rapport leest. Het is 
helemaal niet zo positief 
dat er allemaal van 
gemaakt wordt. Tegelijk 
stel ik vast dat Peper daar 

tî~rt~ 
in de eerste plaats verant
woordelijk voor is. Hij 
heeft een belangrijke bij
drage geleverd. zeker niet 
alleen, dat die cultuur zich 
ten stadhuize kon ontfer-

perk niet handhaven. Je zult toch 
moeten naar kleinschaligheid in 
grootschalige contexten. 

Het studiehuis moet voor u wel een 
gruwel zijn. 
Dat is voor mij een didactische 
methode die je niet moet verab
soluteren, maar die heel goed kan 
werken. Als je kijkt naar het soort 
studenten dat het aantrekt, dan 
kan je daar iets positiefs uithalen: 
Men wordt door deze methode 
zelfstandiger. 

Wat vindt u van de beslissing van 
het OM over de zaak Peper? 
Dat vind ik heel begrijpelijk. Het 
0 M heeft strafrechtelijke feiten 
vastgesteld. Daarom vind ik het 
ook zo raar dat Melkerten Dijk
stal roepen om eerherstel. Er is 
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men. Door die mentaliteit, 
was het een lastige klus om 
het te bewijzen. Daar komt 
bij dat een aantal kwesties 
te oud zijn voor juridische 
vervolging en een geval van 
ongeveer fl 8000 heeft men 
met een schikking gere-
geld. Vandaar dat ik vind 

dat dit niet een reden is om de 
overwinningsvlag te hijsen. Helaas 
gebeurt het wel. En het zou best 
kunnen dat Kok dit ook doet. Het 
zou kunnen dat Peper op een com
missariaat benoemd wordt. Het 
zou een slechte zaak zijn. maar het 
kan wel. 

Dus u vindt het niet gerechtvaar
digd dat Peper eerherstel krijgt. 
Nee, absoluut niet. Niet om die 
man nu eeuwig te verdoemen, 
maar in de publieke sector, laat 
maar even zitten. Begin voor je 
zelf, of ga iets schrijven. Ga iets 
anders doen. 

Een aantal weken geleden las ik 
in uw column over de 'linkse kerk' 
en u voorspelde dat er spoedig een 
einde aan de linkse kerk zou 
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komen. Wanneer kunnen we dat 
verwachten? 
Ik denk toch dat het wel even te 
wachten geeft, het heeft natuur
lijk met mijn generatic van de 
babyboom.:rs te maken, die zijn 
nu nog ·full swing' Een onevenre
dig deel van de media is in handen 
van de linkse kerk. Dat kan je ook 
zien aan een weekblad als Els
evicr, dat het grootste is van 
Nederland. Je zou dan verwach
ten dat het blad met enig respect 
wordt behandeld door andere 
media. vanwege het succes alleen 
al dat het blad heeft. Het is heel 
raar dat zo'n blad zo geïsoleerd 
en zo elitair is. want op die manier 
wordt het door de andere media 
behandeld 
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Ziet u een rol weggelegd voor 
politieke jongerenorganisaties in 
de maatschappij? 
Jullie kampen met hetzelfde pro
bleem als de politieke partijen. 
Erg levendig is het allemaal niet. 
Grote getale jongeren spreken jul
lie ook niet aan. De huidige jon
geren zijn met heel iets anders 
bezig dan met politiek wat dat 
betreft lopen jullie tegen dezelfde 
problemen op als jullie grote 
broers die in de echte politiek zit
ten. Desalniettemin vind ik het 
bewonderenswaardig dat jullie die 
idealisme opbrengt om er toch 
mee bezig te zijn 
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Welke partijen spreken u dan het 
meeste aan? 
Dat is een mengeling van klein
schaligheid, gemeenschapsvor
ming dan denk ik dat het CDA 
toch het meest in huis heeft, gezien 
de koers die ze vaart, dan de VVD, 
dat is duidelijk. Maar als het over 
de economie gaat, dan de VVD 
dat is duidelijk. 

Denkt u dat er nog een termijn in 
zit voor Kok? 
Laat ik maar zeggen wat ik hoop. 
Of het zo is ik kan ook niet in de 
toekomst kijken. Ik hoop twee 
dingen, dan er zeker geen Paars III 
komt. Dat zou een weldaad zijn 
voor de politiek. Ik hoop ook dat 
de twee antipolen niet voor een 
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derde keer een coalitie vormen, 
maar dat de een in de oppositie 
komt en de ander in de regering. 
Kok is de verpersoonlijking van 
de getechnocratiseerde politiek. 
Ik hoop niet dat we nog een perio
de Kok krijgen, maar ik kan niet 
in de toekomst kijken, misschien 
gebeurt het wel. Maar dat zou 
rampzalig voor de politiek zijn. Je 
kon dat ook in dat interview in 
Buitenhof zien. Ik vond dat een 
beschamende vertoning. Hoe soe
verein die man alles kon afwim
pelen. Dan geef ik toch de voor
keur aan het Amerikaanse 
systeem. Een president of een pre
sidents-kandidaat zou zich zo'n 
houding absoluut niet kunnen per
mitteren, die moet zich uitspre
ken. Die moet iets van bevlogen-

geen Paars 
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heid tonen. En die heeft maar te 
zeggen of hij verder wil of niet. 
Dat hoeft hier allemaal niet, het is 
allemaal zijn persoonlijke afwe
ging. Dan denk ik van wat heeft dit 
nog met volksinvloed te maken. 
Niks, hij bepaalt of hij nog een 
derde keer premier wordt. 

Toch zijn er een aantal inciden
ten geweest, die hem beschadigd 
hebben. Neem maar het conflict 
met minister van Aartsen 
Of dat nog doorwerkt in 2002. 
Nogmaals ik kan dat heel moeilijk 
overzien. Als je de houding van 
Kok bij Buitenhof zag, want daar 
gaat het om het emotionele 
lichaamstaal die je ziet op het 
scherm, dat heeft meer te maken 
met een absoluut monarch, dan 
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met een politicus te maken. Als of 
hij van een ander soort orde is. 
Die journalisten kregen er hele
maal geen greep op. Vragen die 
hij helemaal niet wil beantwoor
den, beantwoordt hij niet. Of hij 
pakt daar dat uit wat hem wel uit
komt en hij komt er allemaal mee 
weg 

Is Kok nog wel geloofwaardig? 
Voor mij niet. Kennelijk voor een 
aanzienlijk aantal mensen wel. 

Enige tijd geleden beweerden de 
jongerenorganisaties dat het ged
oogbeleid van drugs beperkt 
moesten worden. Wat vindt u 
daarvan? 
Het positieve daarin vind ik dat 
men zegt dat je ergens politiek 
voor moet staan. Als je dus wetten 
hebt gemaakt die dat verbieden, 
dan moet je dat ook verbieden. 
Dat is ongeveer het standpunt. Als 
ik op de realiteit van dat stand
punt in ga, dan denk ik hoe moet 
je dat in hemelsnaam doen? Het 
zijn met name jongeren die op 
grote schaal tal van drugs gebrui
ken Niet alleen stickies, maar ook 
pillen, cocaïne noem maar op. Dan 
zeg ik dat zie ik niet zitten, moe
ten al die mensen die dat gebrui
ken de gevangenis in. Hoe moet ik 
me dat voorstellen. 

Met deze woorden eindigde dit 
interview. Na dik een uur bij For
tuyn op bezoek te zijn geweest 
snakten we naar iets te drinken. 
Fortuyn is niet zo rijk met dranken 
inschenken. Toch werden we niet 
met lege handen weggestuurd. Op 
de sofa stond een grote fles bier te 
pronken. Omdat bier volgens zijn 
optiek niet te drinken is kregen 
wij arme studenten die fles mee. 
En daar vertrokken die studen
ten. Niet per OV-jaarkaart, één 
van de hersenspinsels van Fortuyn, 
maar per auto . .:1 
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SEMINAR 

Sarajevo-seminar over de economische 
en democratische toekomst van de Balkan 

De JOVD gaat in samenwerking met de Bosnische jonge liberalen, in Sarajevo een seminar organiseren over 
de economische en democratische toekomst van de balkan. 
Na een tijdperk van oorlog op de Balkan is het tijd voor de verschillende landen om economisch en demo
cratisch op te bouwen. (West-) Duitsland heeft na de 2e wereldoorlog duidelijk gemaakt, dat een goede eco
nomische situatie een omgeving creëert waarin een stabiele democratie kan floreren. Economie en demo
cratie gaan hand in hand. 
Aangezien De Balkan-landen in de zelfde regio liggen, zullen ze samen moeten werken op economisch en 
democratisch niveau. 
Het seminar gaat dan ook over de economische en democratische ontwikkeling van de Balkan. De deelne
mers aan het congres komen uit: Servië, Kroatië, Bosnië-Hercegovina, MonteNegro, Slovenië, Macedonië, 
Albanië en Nederland. 
Er komen 15 tot 20 deelnemers uit de Balkan en 20 uit Nederland. 
Het seminar zelf duurt 4 dagen. Buiten het seminar, organiseren we zeer waarschijnlijk voor de 20 JOVD'ers 
nog een bezoek aan VN-troepen in Bosnië. 

We vertrekken op woensdag-ochtend 16 mei. Op donderdag 17 mei arriveren we 's middags in Sarajevo. 
Het seminar begint vrijdag-avond. De tijd ervoor kan iedereeen Sarajevo gaan bezichtigen. Op maandag 
eindigt het seminar. De dinsdag staat een bezoek gepland aan VN-troepen. Op woensdag vertrekt de bus 
weer richting Nederland alwaar we donderdag-middag 24 mei aankomen. De eigen bijdrage bedraagt fl500. 

Opgavebon Sarajevo-seminar over de economische · 
en democratische toekomst van de Balkan 

Wanneer je mee wil naar het seminar in Sarajevo, dan moet je het volgende opgaveformulier invullen en 
sturen naar het Algemeen Secretariaat tnv 

JOVD, Marcel Jonker Internationaal Secretaris 
Herengracht 38 
2511 EJ Den Haag 

(Aangezien er al vele mensen hebben aangegeven mee te willen, kunnen we niet garanderen dat iedereen 
mee kan. Er komt nog een HE-besluit over een eventuele toelatingsprocedure) 

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

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

Woonplaats ................... : ............................................................................................................................................. . 
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ARTIKEL 

'HET TOVERWOORD VOOR LEIDERSCHAP IS FLAIR' 
Door: Jemen Engesaeth voorzitter afdeling Venlo e.o. 

Intelligentie en betrouwbaarheid, maar ook uitstraling en charisma. 
Met andere woorden: flair. Dat is hetgeen een goed leider moet bezit
ten. Helaas moeten we constateren dat vooral in de politiek dit iets is 
wat ontbreekt. Dit heeft nadelige gevolgen voor de betrokkenheid en 
de participatie van burgers in deze sector. Jongeren zijn vaak de eer
sten die door gebrek aan 'goed' leiderschap verloren gaan voor het poli
tieke bedrijf. 

Wat een ieder wel eens wil, is iets 
over brengen op een ander. Een 
persoon ervan overtuigen dat wat 
jij te vertellen hebt wezenlijk is. 
Dat het ook voor de persoon in 
kwestie van belang is om daar in 
mee te delen, want daar ben jij 
toch van overtuigd!? Op zo'n 
moment is het van belang dat je 
niet alleen je overredingskracht 
aanwendt om iemand te overtui
gen van jouw gelijk, maar 
ook je 'charme'. Neem op 
een levendige manier de 
persoon mee met jouw 
visie, maar belangrijker nog 
overstelp hem/haar met 
jouw enthousiasme en 
geloof in datgene wat je 
zegt. Je zult dan betrouw
baar over komen, en het zal 
een stuk gemakkelijker 
worden om iemand van jou 

senteer je jezelf en je organisatie 
in de richting van media en 
publiek? Want het is duidelijk dat 
in het geval van een politieke par
tij, de voorman toch in grote mate 
de beeldvorming van de organisa
tie bij pers en burgers bepaalt. Kom 
je als leider flitsend en sprankelend 
over dan zal je organisatie ook zo 
bestempeld worden. Is dat niet zo, 
en komt de voorman over als een 

gelijk, maar vooral ook legi- Wiegel: voorbeeld van leider met flair 

timiteit, te overtuigen. Want 
klip en klaar is dat iemand die 
niet betrouwbaar en geestdriftig 
overkomt, bij voorbaat de strijd 
verliest. Ook al is de inhoud van 
het betoog nog zo degelijk. 

Het is duidelijk dat voorop staat 
dat wat je brengt te staven is; dat 
het aansluit op je eigen principes; 
dat je op basis van goede argu
menten spreekt; goed beslagen dus 
ten ijs komt. Maar voor een 
geslaagd aanvoerderschap begint 
het dan pas. Andere facetten spe
len, naast de al genoemde, een rol 
van grote importantie. Hoe pre-
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saai, betweterig persoon dan zal de 
organisatie ook met die insteek 
benaderd worden. En het behoeft 
geen betoog dat het voorgaande 
voor een politieke organisatie geen 
stemmen zal opleveren. 

Daarom moet er toch het besef 
bestaan dat een leider met alleen 
kennis van zaken er niet komt. Het 
is zo klaar als een klontje dat niet 
iedereen in aanmerking komt voor 
deze functie. Want niet iedereen 
kan het 'uithangbord' zijn, en zeker 
niet iedereen bezit een charismati
sche inslag. Maar het kan wat mij 
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betreft geen kwaad als er wat zorg
vuldiger gekeken wordt naar het 
toch echt zeer belangrijke vertegen
woordigende aspect van deze positie. 
Want we worden thans als burgers 
niet verwend met aansprekende per
sonen in het 'Haagse'. 

Het gezegde over leiderschap heeft 
ook direct verband met de betrok
kenheid van jongeren bij de politiek. 
Belangrijk dus -naast de politieke 
partijen- voor de JOVD. De JOVD 
moet naast het goede fundament 
van het liberalisme, flitsender naar 
buiten toe overkomen. Want jon
geren staan best open voor een 
moderne, en zelfs degelijke kijk op 
de samenleving. Maar je dringt pas 

echt tot ze door wanneer 
de JÖVD meer staat voor 
snelheid en verandering. 
Op papier is dat misschien 
al zo, en naar buiten toe is 
er het afgelopen jaar ook 
al behoorlijk aan de weg 
getimmerd, maar dat bete
kent niet dat het imago al 
aansprekend genoeg is om 
jongeren in grote getale te 
bereiken. Daarom is het zo 
van belang, dat in de eerste 
plaats de leider het gedach

tegoed op de juiste manier vertaald 
naar de jongeren. 

Tot slot constateer ik dat er nog 
veel moet gebeuren wil met name 
de 'paarse gezapigheid'- vleesge
worden in de politiek voormannen
ten positieve veranderen. Daarom 
zou het goed zijn om als JOVD 
weer eens het goede voorbeeld te 
geven voor de 'grote' politiek.Wat 
mij betreft kun je de manier waar
op duiden: In de voetballerij noe
men ze het met gogme spelen. mijn 
benaming zou zijn met flair. .t 
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ARTIKEL 

Beëindig hypocrisie 
Ron I I ogen ho om 

Sinds eind 1995 draait de Nederlandse economie als een tierelier: de eco
nomische groei bedroeg in de afgelopen vijf jaar gemiddeld 3,8% per 
jaar, tegenover 2,5% in de gehele Europese Unie. Dankzij de fraaie groei
cijfers hebben velen een baan gevonden en heeft de overheid een over
schot op haar begroting. Inmiddels dreigt de economie echter tegen 
haar grenzen te gaan aanlopen, zoals op de arbeidsmarkt het gevallij kt. 

Door de krapte dreigen de loonei
sen te gaan oplopen. Dit zal onver
mijdelijk weer consequenties heb
ben voor de banengroei. Dat is 
jammer, want ondanks de vele vaca
tures is de inactiviteit nog altijd 
hoog. Weliswaar is onze officiële 
werkloosheid - samen met die van 
Luxemburg- de laagste van de EU, 
maar de officieuze werkloosheid 
ligt veel hoger. Deze inactiviteit treft 
vooral ouderen, laaggeschoolden, 
vrouwen en allochtonen. Het grote 
nog ongebruikte arbeidspotentieel 
duidt er op, dat we het welvaart
scheppende vermogen van onze 
economie nog onvoldoende benut
ten. De grenzen van ons econo
misch "kunnen" kunnen dus ver
der worden gelegd. De uitdaging is 
om dit ook te doen. Reductie van 
de zogeheten armoedeval is in dit 
opzicht grensverleggend. 
Voor veel uitkeringsgerechtigden 
is werken, ook met het net inge
voerde belastingstelsel, financieel 
onaantrekkelijk. Allerlei goed 
bedoelde regelingen, zoals huur
subsidie en gemeentelijke dou
ceurtjes, hebben vaak een averechts 
effect: tijdelijke uitkerings
afhankelijkheid verwordt tot lang
durig steuntrekken. Gaan uitke
ringsgerechtigden namelijk werken 
dan verliezen zij de extraatjes, waar
door zij er netto niet dan wel slechts 
een beetje op vooruitgaan. En ja, dat 
is weinig stimulerend om werk te 
zoeken. 
Dé oplossing is het schrappen van 
deze extra's en het geheel com
penseren door een stevige belas-
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tingverlaging. Als je dit goed wilt 
doen, kost het bakken met geld. 
Want met een forse verlaging van 
de 1 e belastingschijf ben je er niet. 
Dat levert namelijk weer hogere 
marginale tarieven op, wat de door
stroming op de arbeidsmarkt 
belemmert. Cursussen volgen, pro
motie maken en langer werken 
lonen dan niet. 
De kosten voor reductie van de 

We zeggen keihard 

tegen landen dat 

we hun producten 

niet moeten 

poverty trap belopen op zijn minst 
een miljard of zes; veel geld, ook 
voor Haagse begrippen. De finan
ciering is echter gemakkelijk rond 
te krijgen. Je hoeft maar één uitga
venpost te schrappen. Namelijk de 
ontwikkelingshulp (exclusief nood
hulp). Wat een enorme egoïst zul
len velen nu denken. Integendeel. 
Het doel van ontwikkelingshulp is 
de betreffende landen helpen om op 
eigen benen te leren staan. Zorgen 
voor economische vooruitgang. Dat 
is een goed en nobel streven. Maar 
vrijhandel werkt verreweg het beste 
om dit doel te bereiken. Het is hèt 
instrument om hun welvaartsniveau 
duurzaam te verhogen. Meer han
del, zo leerde Adam Smith (een 
econoom uit de 18e eeuw) ons al, 
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leidt tot meer groei en daarmee tot 
welvaartswinst voor arme èn rijke 
landen. Ook empirisch gaat deze 
vlieger (steeds weer) op: "In the last 
decade, countries that have heen 
more open have achieved double 
thc annual average growth rate of 

others ",aldus recent OESO-onder
zoek. Evenwel zeggen we keihard 
tegen ontwikkelingslanden dat wc 
hun producten niet moeten. zoals op 
landbouwgebied. Of we frustreren 
hun economische bedrijvigheid 
door onze exporteurs (hun concur
renten) te subsidiëren. Vervolgens 
kopen wij hen en ook ons geweten 
af met een bom duiten. Het trieste 
is echter, dat deze afkoopsom niet 
het beoogde effect heeft. Onder
zoek van de Wereldbank laat zien, 
dat het structurele. groeivcrhogen
de effect van ontwikkelingsgeld 
gemiddeld nul is. Gemiddeld nul 
wil dus zeggen. soms werkt het wel 
en soms heeft het juist een negatief 
effect( ... ) Zorgt de Nederlandse 
hulp nou voor een positieve bij
drage? Dat zou een reden zijn om 
door te gaan. Helaas, volgens vele 
evaluaties is dit niet echt het geval. 
Kortom, het beste instrument om 
economische groei te bereiken (vrij
handel) onthouden we hen en ons 
alternatief (ontwikkelingshulp) 
werkt per saldo niet. De .. hulp" kan 
dan ook worden gestopt, want nu is 
het puur het afkopen van ons gewe
ten. Wel moet minister Herfkens 
dan een krachtige vrijhandelslobby 
starten. Onlangs heeft ze hiertoe 
een eerste aanzet gedaan. Ze hield 
een pleidooi voor het verder ope
nen van de Europese markten voor 
ontwikkelingslanden. Van een 
''echte" lobby is evenwel nog geen 
sprake, maar het begin is er. En dat 
is mooi. Ga dan ook zo door 
mevrouw Herfkens en geef uw bud
get (excl. noodhulp) terug aan de 
bevolking. Want in dit geval werken 
woorden beter dan financiële 
daden .. t 
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ARTIKEL 

Multi-etnisch en Monocultureel 
door Joost f'v!. vw1 de Vooren 

Zo in het jaar 2000 wordt er over Nederland gesproken als een multi
culturele samenleving. De idee is dat in één samenleving de meest uit
eenlopende culturen vreedzaam naast elkander leven. Maar dat is een 
onmogelijke opgave. Een samenleving gekenmerkt door werkelijke 
heterogeniteit tussen culturen levert onmiskenbaar grote problemen op. 
Wanneer we een blik in de tijd vooruit werpen -zeg 20 jaar-, dan vra
gen we ons af hoe de structuur van de Nederlandse samenleving eruit 
zou kunnen zien. We kunnen ons ook afvragen hoe de samenleving eruit 
zou moeten zien. In dit artikel gaat het over het laatste. Nederland in 
2020 . .. 

Bijna iedereen is het erover eens, dat 
Nederland asielzoekers moet blijven 
opnemen. Naast de komst van poli
tieke vluchtelingen als vorm van 
migratie zijn er buitenlanders die 
omwille van hun werk naar Neder
land emigreren. Beide ontwikke
lingen zijn in orde. Een werkelijk 
hulpbehoevend mens laat je niet in 
de kou staan en een uitgezonden 
werknemer is eveneens hartelijk 
welkom. Het gevolg van deze ont
wikkelingen is dat Nederland meer 
dan ooit een multi-etnische samen
Icving krijgt. De vraag rijst of wc 
moeten streven naar een multicul
turele multi-etnische samenleving 
danwel naar een monoculturele 
multi-etnische samenleving. 

Ik vind dat convergentie van cul
turen nastrevenswaardig is. Immers, 
zonder een gemeenschappelijke 
noemer in twee of meer culturen 
ontstaan sowieso spanningen tus
sen culturen. Daardoor kan een 
samenleving niet goed functione
ren. Een voorbeeld ... 

Volgens prof. dr. A. Akgündüz, rec
tor van de Islamitische Universiteit 
Rotterdam, heeft een man volgens 
de islam het recht bij uitzondering 
zijn echtgenote te slaan. Denkt U 
aan een cont1ict waarvoor de vrouw 
verantwoordelijk wordt geacht en 
waarbij ze niet met andere midde
len tot rede te brengen zou zijn. In 
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de heersende cultuur in Nederland 
is het slaan van een vrouw ongepast. 
Het is zelfs wettelijk verboden, want 
het valt onder de categorie mis
handeling. 

Uit dit voorbeeld kunnen we aflei
den, dat bij een goed functioneren 
van de maatschappij het een nood
zakelijke voorwaarde is, dat er 
homogeniteit tussen culturen 
bestaat. Er zal altijd een cultuur zijn 
die gedeeltelijk moet inbinden. En 
zo kom ik bij de multi-etnische en 
monoculturele samenleving uit. wat 
ik het M&M-concept noem. Alleen 
door een aanzienlijk gemeen
schappelijk gedeelte in subculturen 
zal geen grote spanning tussen sub
culturen ontstaan. waardoor de 
samenleving goed kan functione
ren. Er moet een helder kader 
komen. waarbinnen een subcultuur 
haar idealen kan verwezenlijken. 
Alleen zo kan een grote mate van 
cohesie binnen de Nederlandse 
samenleving bewerkstelligd wor
den. 

Het dunkt me dat een goed func
tiemerende multi-etnische samen
leving een monoculturele samen
leving noodzaakt. De vraag rest dan 
welke cultuur deels moet inbinden. 
Ik ben van mening, dat emigranten 
zich moeten aanpassen aan de nor
men en waarden die de Neder
landse samenleving kenmerkt, dus 
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aan de heersende cultuur in Neder
land. Het is niet zo, dat anderen 
zich moeten aanpassen aan de 
heersende cultuur in Nederland, 
omdat deze absoluut superieur zou 
zijn aan een andere cultuur, maar 
omdat men in Nederland het idee 
heeft dat de leidende cultuur juist 
1s en men zich in Nederland 
bevindt. 

Het is van wezenlijk belang te 
beseffen, dat emigranten die zich 
in Nederland vestigen, zich volgens 
mijn optiek niet hoeven aan te pas
sen aan de Nederlandse cultuur, 
maar wel aan de heersende cultuur 
in Nederland. Dat is een belangrijk 
onderscheid. Het tweede begrip is 
veel ruimer en illustreert ten eerste 
dat de cultuur wordt bepaald door 
alle inwoners van Nederland en dat 
daarmee alle etniciteiten hun 
invloed kunnen uitoefenen op de 
cultuur. Tweedens illustreert het dat 
een cultuur niet statisch is. Een cul
tuur verandert door de tijd heen. 
Volgens het M&M-concept passen 
emigranten zich aan aan de heers
ende cultuur van het gastland. Dat 
zorgt voor een uniform gedeelte 
tussen meerdere subculturen. Er is 
dus wel degelijk ruimte voor intra
culturele verschillen. 
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Nederland moet in samenwerking met andere landen 
interveniëren in de Molukken. 
Door Sekian, Molukse jongeren in Nederland 

Moet Nederland een leidende rol spelen bij een interveniëring op de 
Molukken? 
De relatie met voormalige kolonies blijft een moeilijke zaak voor 
Nederland. De (diplomatieke) erhoudingen met Suriname en Indone
sië zijn, ondanks verbeteringen, nog steeds niet optimaal te noemen. 
De spanningen op de Molukken en de historische relatie die Nederland 
met de Molukkers heeft zorgen voor nieuwe spanningen in de toch al 
niet al te florissante verhoudingen met Indonesië. De vraag hierbij is 
of Nederland een leidende rol moet spelen ten aanzien van een oplos
sing voor het geweld op de Molukken. En moet Nederland een grote 
rol spelen bij een VN -interventie, dus het sturen van Nederlandse mili
tairen naar Indonesië, haar voormalige kolonie'? 

Het volgende stuk is niet bedoeld 
om mensen persoonlijk op het hart 
te trappen, maar om Nederland 
wakker te schudden, om hun 
mooie woorden om te zetten naar 
daden, zodat een volk gered wordt. 

Het Indonesische Hooggerechts
hof besliste op Maandag 5 febru
ari 2001 dat ex-president Soehar
to niet gedagvaard zou worden 
voor corruptie onder zijn bewind, 
een onvergeeflijke beslissing. 
Generaal Wiranto, die twintig jaar 
lang als een wrede tiran is te keer 
gegaan in Oost-Timor, wordt niet 
vervolgd en mag zelfs Minister van 
Veiligheid blijven (14 februari 
2000). Eind december 2000 ver
telde president Wahid dat hij 
ervoor zou zorgdragen dat in 
begin januari 2001 geen één Jihad 
strijder op de Molukken zou zijn. 
Het tegendeel is waar er zijn nu 
nog meer Jihad strijders dan voor
heen, ze zijn niet meer te tellen. 
Al twee jaar lang zou Wahid de 
onlusten op de Molukken laten 
stoppen, er zijn al honderden 
bataljons gestuurd en nog duren de 
onlusten voort. Sterker nog; de 
onlusten zijn alleen maar erger 
geworden. Christelijke Molukkers 
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worden gedwongen zich te beke
ren, Molukse Moslims worden 
gedwongen om mee te vechten 
met de Jihad tegen hun Christe
lijke broeders. Grote delen van 
het leger zo niet alle delen zijn 
partijdig. Niet alleen leveren ze 
wapens aan de Jihad strijders, ze 
vechten ook mee hetzij vermomd 
als Jihad strijder of openlijk in uni
form. (Vrij Nederland,27-0l-2001, 
nr 4, pag.36). 
President Wahid kan mensen als 
Soeharto en Wiranto niet vervol
gen, hij heeft het leger niet in de 
hand en kan zeker de onlusten op 
de Molukken niet laten stoppen! 
Is dit moedwillig of onmacht? Wel 
is zeker, na twee jaar lang loze 
beloftes blijkt dat president Wahid 
de vrede en veiligheid voor zijn 
staatsburgers niet kan garanderen, 
dus geen interne aangelegenheid 
en is interventie een noodzaak. 

Wat doet Nederland? Het land 
met de juiste contacten binnen 
Indonesië! 
In 1992 heeft minister Pronk zich 
kritisch uitgelaten over de men
senrechtensituatie op Oost-Timor. 
Soeharto weigerde nog langer 
Nederlands ontwikkelingsgeld aan 
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te nemen. Zoals nu blijkt een zeer 
terechte opmerking door minister 
Pronk, maar na 23 juli 1998 werd 
de ontwikkelingssamcnwerkings
relatie hervat en in november 1999 
volledig hersteld! Terwijl op de 
Molukken al vanaf 19 januari 1999 
mensenrechten werden geschon
den, net als in Oost-Timor des
tijds. Staatssecretaris Ybema van 
Economische Zaken heeft zeven 
miljoen gulden beschikbaar 
gesteld voor een programma om 
de samenwerking tussen Indonesi
sche en Nederlandse bedrijven te 
stimuleren (30 januari 2001). Vier 
dagen daarvoor heeft Denemarken 
juist de ontwikkelingsgeldkraan 
voor Indonesië dicht gedraaid, zij 
zijn het niet eens met de Indonesi
sche politiek (26 januari 2001). 
Nederland laat orders door "Hol
land Signaal Apparaten'' aan het 
Indonesische leger doorgaan (mei 
1999). Deze order (81 miljoen gul
den) bevatte wapensystemen welke 
momenteel worden gebruikt door 
de Jihad strijders in samenwerking 
met het leger tegen het Molukse 
volk. Terwijl de Verenigde Staten 
nog steeds een wapenembargo 
heeft lopen tegen Indonesië. Daar
naast worden er nog steeds Indo
nesische militairen getraind in 
Eindhoven, hun aangeleerde tech
nieken worden dan ook toegepast 

· op .... precies de Molukken. 
Waar is Nederland toch mee 
bezig? Juist nu andere landen 
pressie aan het uitvoeren zijn, 
wordt deze afgezwakt door dit, op 
zijn zachts gezegd, vreemde beleid. 
Daarom is samenwerking met 
andere Janden cruciaal. 

Nederland behoort tot de top tien 
van de meest invloedrijke landen 
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ter wereld. Als voormalig lid van 
de VN-veilighcidsraad weet 
Nederland dat mensenrechten 
boven economische belangen 
behoren te staan. 
Indien Nederland ook pressie 
(wapenembargo en handelsem
bargo) op Indonesië gaat uitoefe
nen, zal dat zeer heftige gevolgen 
hebben, met een goede kans op 
een acceleratie effect. Daarnaast is 
Nederland een van de weinige lan
den die bij machte is om de onlus
ten op de Molukken bespreekbaar 
te maken in de YN-raad! 

U kan nu zelf de conclusie trekken 
dat Nederland invloedrijk genoeg 
is om direct het schenden van 
mensenrechten aan te pakken, door 
in samenwerking met andere landen 
te interveniëren. Zolang dat niet 
gebeurd wegen economische belan
gen zwaarder dan mensenrechten. 

Niet alleen een emotioneel, maar 
voor Molukkers ook een rationeel 
punt; Onze voorouders hebben 
300 jaar lang gebloed voor de 
hedendaagse economie. Nu is het 
50 jaar later, is er dan helemaal 
niets maar dan ook helemaal niets 
veranderd? 

Sekia11. 
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Nederland dient, naar mijn 
mening, absoluut geen leidende 
rol te nemen bij een eventuele 
interventie, militair danwel huma
nitair, uitgevoerd door de Ver
enigde Naties (VN). 
Het is echt betreurenswaardig en 
vreselijk wat er zich allemaal 
afspeelt en af heeft gespeeld op 
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de Molukken sinds januari 1999. 
Tot nu toe zijn er naar schatting 
vijfduizend doden gevallen en een 
half miljoen mensen ontheemd. 
Een duidelijke verklaring voor de 
geweldsuitbarsting is er niet direct. 
Er wordt zelfs gesproken van het 
feit, dat de aanzet tot de uit de 
hand gelopen rellen, veroorzaakt 
zijn door een meningsverschil tus
sen een islamitische buschauffeur 
en een christelijke passagier over 
een buskaartje. Naar aanleiding 
hiervan zou de toch al aanwezige 
spanningen tussen de autochtone 
bevolking (christenen) en de 
allochtone bevolking (moslims) 
tot uitbarsting zijn gekomen. De 
huidige situatie is wat stabieler en 
de ruziënde partijen leven nu in 
hun eigen regio's. Mocht de YN 
eventueel vrede trachten te for
ceren zal een eigen ( dwz op eigen 
initiatief van de partijen) tot stand 
gekomen oplossing constructiever 
zijn aangezien deze dan breed 
gedragen wordt. Een ondersteu
ning en handhaving van deze 
vrede zou ,naar mijn mening, juist 
door troepen (onder VN vlag) uit 
de regio dienen te worden uitge
voerd. Een praktische, maar toch 
niet uit het oog te verliezen feit is 
dat deze landen bekend zijn met 
de cultuur en de situatie op de 
eilanden. De verschillende landen 
in de Aziatische regio dienen ver
antwoordelijkheid te dragen voor 
de stabiliteit en vrede in hun 
werelddeel. Wat dat betreft heeft 
Nederland als 'Europees land' al 
nauwelijks wat te zoeken op de 
Molukken. Ten tweede heeft de 
koloniale geschiedenis van ons 
land in het huidige Indonesië, met 
onder meer de politionele acties, 
ertoe geleidt dat een optreden van 
Nederlandse troepen op Indisch 
grondgebied uit den boze is. De 
relatie tussen de Molukse bevol
king en de Nederlandse regering 
is van dien aard dat Nederlandse 
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troepen nauwelijks als onafhan
kelijke partij in de gehele kwestie 
kunnen worden beschouwd. Het 
moge duidelijk zijn dat de Neder
landse regering in het verleden 
beloften heeft gedaan aan de 
momenteel 'autochtone' bevolking 
die zij gewoonweg nooit heeft en 
nooit zal kunnen nakomen, door 
hen een eigen Molukse staat voor 
te houden. 
Door het zogenaamde 'belerende 
vingertje' van Nederland in de 
internationale politiek is zij maar 
al te vaak regelmatig moreel ver
plicht om troepen te leveren voor 
VN -operaties. 
Zo'n operatie kan dan ook door 
verscheidene factoren uitlopen op 
een mislukking. 
Een wijze, maar toch zeer pijnlij
kc les, hebben we dan ook gekre
gen in Sebrenica. 
Laten we dus eens een goed begin 
maken door niet te veel hooi op 
onze vork nemen en eerst eens de 
operatie in Eritrea tot een goed 
resultaat brengen. (Wat Neder
landse troepen hier, gezien regio
nale verantwoordelijkheden, doen 
is voor mij echter ook een vraag.) 
Een eventuele militaire interven
tie door de VN op de Molukken 
dient dan ook door troepen uit de 
regio te worden uitgevoerd. Wat 
betreft de humanitaire interventie 
ben ik van mening dat Nederland 
na totstandkoming van vrede 
zeker wel mag investeren in de 
opbouw van de eilanden, gezien 
de nauwe banden tussen de 
Molukken en Nederland, die ban
den zijn er en vallen dan ook ook 
niet te ontkennen . .f, 

Mark van den Anker, lid commissic 

buitenland 
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NIEUWJAARSBORREL 

Een borrel met een smaakje 
Door Aike Kamphuis 

De wereld verandert en oude tradities worden in een nieuw jasje gesto
ken. Ook de JOVD probeert zo nu en dan eens wat. Waarschijnlijk in 
dat kader heeft het Hoofdbestuur gedacht dat het wel eens een leuk 
idee kon zi,jn om de nieuwjaarsborrel nu eens niet net na de jaarswis
seling te plannen. Zo kwam het dat dorstige leden van de J OVD tot 
diep in de derde week van januari moesten wachten voordat de lande
lijke JOVD nieu~jaarsborrel geschonken werd. Gelukkig kon praktisch 
iedereen zich bedwingen om elkaar nu nog eens een gelukkig nieuw jaar 
te wensen. 

Over de organisatie op de avond 
zelf viel niets aan te merken. De 
buffettafel was goed gevuld met 
alcoholische en non-alcoholische 
dranken en de stevige drinker kon 
zich troosten met de gedachte dat 
de flessen onder de tafel ook nog 
wel tevoorschijn zouden komen. 
Ook waren er, zeker aan het begin 
van de avond, voldoende hapjes 
die met het drinken konden wor
den weggespoeld. Het deed mij 
deugd om te zien dat de opperor
ganisator van de vereniging zich 
hoogstpersoonlijk bezig hield met 
het ruimen van het zich op de 
buffettafel ophopende zwerfvuil. 

afvaardiging van onze moeder
partij, maar weinigen zullen die 
gemist hebben! 

Zoals op elke 'nieuwjaarsborrel' 
was het ook deze keer aan de lan
delijk voorzitter om een speech te 
geven. Terwijl drie oud-voorzitters 
-dit keer allemaal met een gezon
de haarbos- en de overige aanwe
zigen hun oren spitsten beklom 
Maarten Burggraaf zîjn erepodi
um. Vanaf het bierkrat vergastte hij 
zijn toehoorders op een fraai nor
men en waarden verhaal. Na 
afloop kon onze voorzitter reke
nen op enthousiast applaus. Ove-

De Nieuwjaarsborrel stond in het teken van horrelen en bahhelen 

Elke borrel, maar zeker de lande
lijke, is toch vooral een plek waar 
leden van de vereniging elkaar 
ontspannen kunnen ontmoeten en 
bijpraten. Ook dit keer was er een 
behoorlijk aantal leden opgeko
men. Grote afwezige was de 
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rigens zal een groot deel van dit 
applaus mede ter ere van de in de 
speech aangekondigde nieuwe 
'Liberaal van het Jaar' zijn 
bedoeld. Henk Kamp, de opvol
ger van Guy Verhofstadt, nam van 
de JOVD de bij de titel behoren-
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Kamp zeer h!ij met zijn nieuwe aanwinst 

de prijs in ontvangst. Het bleek 
echter dat Yerhofstadt minder 
goed had opgepast met de door 
ons aan hem geschonken prijs. De 
hoed-op-stok, die héél erg ver in 
de verte nog wel iets weg had van 
het fiere symbool van de Franse 
revolutie, was in Belgische han
den gebroken en het geheel leek 
nu meer op een soort goedkoop 
spel. We kunnen slechts hopen dat 
dit niet symbolisch is voor de staat 
waarin het Belgische liberalisme 
zich bevindt. Overigens is het 
onbegrijpelijk dat het Hoofdbe
stuur niet de moeite heeft geno
men om er zorg voor te dragen 
dat het prul in elk geval heel kon 
worden doorgegeven. Laten we 
deze gelegenheid trouwens maar 
meteen aangrijpen om een meer 
volwassen eerbetoon aan de 'libe
raal van het jaar' aan te bieden, een 
beeld waarvoor je jezelf niet hoeft 
te schamen als je het op je mantel 
hebt staan! 

Hoe knullig de uitreiking ook, dit 
deed in het geheel niets af aan de 
formidabele keuze voor Henk 
Kamp. Als kamerlid weet hij het 
voor elkaar te krijgen om eèn dui-
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delijk liberaal geluid te laten horen 
op een terrein waar het buitenge
woon moeilijk opereren is. Ondanks 
de bij vlagen ongekend grote kritiek 
die hij te voorduren krijgt blijft hij 
het aandurven om geen centime
ter van de liberale weg te wijken. 
Ook voor de JOVD heeft hij zich 
alti_jd bereid getoond om, wanneer 
hij daartoe een verzoek kreeg, op 
een activiteit te verschijnen. 
In zijn bedankspeech droeg Henk 
Kamp overigens een ander voor 

NIEUWJAARSBORREL 

als liberaal van het jaar. Het 
betreft een boer uit het oosten die 
begonnen is met het initiatief om 
op kleine schaal discussies te orga
niseren tussen liberalen en nog 
ongebonden jongeren. On verhuld 
draagt Henk Kamp ons op dit ini
tiatief over te nemen en zegt hij 
zijn medewerking daarbij toe. 

Na het afsluitend applaus was het 
weer tijd voor de JOVD'ers om 
zich te wenden tot waarvoor men 

De kracht van democratie 
Door Wim Oostervcld 

"All regimes c:apah/e ofef!'ective action must be hased onsome principle of!egitimacy. (. . .) 

Legitimacy is thus cmcial toeven the most unjust and b/oody-minded dictatorship. "- Fran

cis hûwyama, 'lï1e f:nd of' History 

In Driemaster nummer 1 van 2000 
heb ik geprobeerd uiteen te zetten 
wat het gevaar is van democra
tieën die niet op liberale princi
pes zijn gefundeerd. Niet alleen 
zijn bepaalde fundamentele men
senrechten niet in dit soort lan
den gegarandeerd, maar ook zou
den dit soort landen een gevaar 
kunnen vormen voor de gehele 
geografische regio waarin ze lig
gen. Het conflict in het voormali
ge Joegoslavië en vele conflicten in 
Afrika hebben dit aangetoond. 
Niet-liberale democratieën kun
nen uiteindelijk "de binnenlandse 
stabiliteit niet ( ... ) waarborgen'', 
zo stelde ik in het artikel van afge
lopen voorjaar. Nu, iets meer dan 
een jaar verder, blijkt deze stel
ling in een aantal gevallen bewaar
heid te zijn geworden. Het gevolg 
is dat het voor autocraten veel 
moeilijker -zo niet onmogelijk- zal 
worden om legitimiteit te behou
den via een oneigenlijk democra
tisch stelsel. Verkiezingen zullen 
niet meer genoeg blijken, zo lijkt 
het. In veellanden eist het volk nu 
alle rechten op die in een echte 
democratie thuishoren. 

02-01 

Het belangrijkste voorbeeld in 
deze is de machtsoverdracht in 
Indonesië, hoewel hier feitelijk 
sprake was van een niet-demo
cratische liberale staat. Na aan de 
macht te zijn geweest sinds 1965, 
moest president Suharto in 1998 
het veld ruimen nadat hij korte 
tijd daarvoor zichzelf voor een 
zevende keer tot president had 
laten uitroepen door het parle-

Aziatisch 

Liberalisme zonder 

democratie was 

een lege huls 

ment. Hoewel Suharto de schijn 
had willen ophouden van het 
bestaan van een democratisch 
bestel door andere partijen ook 
ruimte te geven voor politieke 
manifestaties, waren het in wer
kelijkheid zijn eigen Golkar-partij 
en het leger die de touwtjes stevig 
in handen hadden. De Azië-crisis 
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eigenlijk gekomen was en werd de 
borrel weer hervat. Terwijl het 
zwerfafval zich ophoopte en de 
flessen onder tafel uit gehaald wer
den beleefde menigeen nog een 
buitengewoon gezellige avond. 
Toch viel die ene nare bijsmaak 
niet geheel weg te drinken ... J, 

had echter de tekortkomingen van 
de liberaal-kapitalistische econo
mie blootgelegd, en het volk eiste 
dat de politieke leiding de ver
antwoordelijkheid nam voor de 
politiek -economische ineenstor
ting. Het eens zo gevierde Aziati
sche model, dat liberalisme zonder 
democratie predikte als een suc
cesvol ontwikkelingsmodel, bleek 
slechts een lege huls te zijn. De 
studenten in Indonesië, die vanaf 
het eerste uur het voortouw had
den genomen in de protestacties 
tegen Suharto, hebben sindsdien 
de roep om democratie en het 
afleggen van verantwoordelijkheid 
niet laten verstommen. Ook tij
dens de crises die de regering
Wahid hebben geplaagd zijn zij de 
straat op gegaan, zoals na de 
bekendmaking van het niet-ver
volgen van oud-president Suharto. 
Ook in Joegoslavië waren het de 
studenten die als eerste op de bar
ricades stonden tijdens die 
gedenkwaardige dagen begin 
oktober afgelopen jaar. Nadat 
Milosevic voor de derde keer in 
vier jaar had geprobeerd om de 
verkiezingen te 'stelen' van de 
oppositie, was het verzet tegen zijn 
bewind nu sterk genoeg om hem 
tot val te brengen. Cruciaal hier
in was uiteraard dat, in tegenstel
ling tot de eerdere protestacties, dit 
keer de oppositie verenigd was 
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achter één man, de huidige presi
dent Kostunica. Maar ook Kostu
nica zal, evenals Wahid in Indo
nesië, geen 'free lunch' krijgen van 
de studenten, die kort na de aan
stelling van Kostunica posters in 
Belgrado lieten ophangen met de 
tekst "we blijven je in de gaten 
houden"; dezelfde tekst die eer
der tegen Milosevic was gebruikt. 
Op deze manier moet de ware 
aard van de democratie gaan pre
valeren in het opgekrabbelde Bal
kanland. 
In Peru tenslotte was het groei-
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Fukuyama acht jaar geleden. Zo 
geschiedde in Peru. 
Opmerkelijk aan de drie boven
genoemde voorbeelden is dat alle
drie genoemde autocraten verd
wenen kort nadat zij zich hadden 
laten herkiezen in algemene ver
kiezingen. Kennelijk zijn verkie
zingen nu een gevaar geworden 
voor het voortbestaan van auto
cratische en dictatoriale regimes. 
De oorzaak zou kunnen zijn dat 
tegenwoordig het toezicht op ver
kiezingen veel beter is, maar waar
schijnlijk nog veel belangrijker: de 

George W. Bush geen (fysieke) schade geleden door verkiezingen'! 

ende verzet van bevolking de uit
eindelijke oorzaak geweest van 
het schijnbare plotselinge aftre
den van de sinds 10 jaar aan de 
macht zijnde president Fujimori. 
(Feitelijk accepteerde het parle
ment Fujimori's ontslag niet en 
zette het zelf de president uit zijn 
ambt!) Nadat kort na de verkie
zingen in mei jl. de naaste achter
ban van Fujimori uiteen begon te 
vallen, was de machtsbasis voor 
de president verbrokkeld en kon 
hij niets anders doen dan vertrek
ken. In typisch Zuid-Amerikaan
se stijl was het regime in Peru ont
rafeld: "we speak [ then] of a crisis 
within those elites whose cohesion 
is essential for the regime to act 
effectively", zo analyseerde 
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toenemende integratie van de 
wereldeconomie schept veel bete
re kansen voor mensen dan het 
zich laten onderwerpen aan een 
dictator die een staatsgeleide poli
tiek voert. Het mag opmerkelijk 
heten dat bijvoorbeeld Fujimori 
in 1990 met een sterk mandaat was 
aangetreden, in een periode vlak 
na de desastreuze jaren 'RO die 
Latijns-Amerika bankroet had 
achtergelaten. Nu de wereldeco
nomie er veel beter voorstaat, lij
ken zoethoudertjes niet voldoen
de meer. Niet voor de gewone 
mensen, en soms ook niet voor de 
elites rondom de machthebbers. 
Het is dan tragisch om te zien hoe 
machthebbers die lange tijd op het 
pluche hebben gezeten -zeker niet 
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altijd zonder grote successen- uit
eindelijk verworden tot potentaten 
die er alles aan willen doen om 
aan de macht te blijven. Maar er 
zijn een aantal hoopgevende uit
zonderingen. 
Een grote vergissing die is 
gemaakt door veel autocraten is 
dat zij dachten legitimiteit te kun
nen verkrijgen door zichzelf om 
de vier jaar te laten herkiezen via 
oneerlijke verkiezingen. Wat zij 
daarbij uit het oog hadden verlo
ren is dat er pas van echte demo
cratie gesproken kan worden nîet 
slechts bij eerlijk verlopen ver
kiezingen, maar pas als er een 
machtsoverdracht kan plaatsvin
den op vreedzame wijze van de 
ene naar de andere partij. 
In die zin was het aantreden van 
president Fox in Mexico dan ook 
een grote steun in de rug voor het 
aanzien van Mexico, niet in de 
laatste plaats ten opzichte van de 
grote buurman ten noorden van de 
Rio Grande. DePRI, de partij die 
sinds de revolutie van 1929 onaf
gebroken aan de macht is geweest, 
heeft na de eerlijkst verlopen ver
kiezingen in de geschiedenis van 
het land de macht op een vreed
zame wijze overgedragen aan de 
oppositie, en daarbij alle steun toe
gezegd aan het helpen opzetten 
van de regering van de aanstaan
de president Fox. Al voor de ver
kiezingen had Zedillo een voor
schot gegeven op wat komen zou 
door aan te kondigen dat niet hij
zelf als president zijn opvolger zou 
aanwijzen, maar dat dit zou gebeu
ren d.m.v. interne primaries, zoals 
in de VS gebruikelijk is. Daarmee 
is enige wantrouwendbeid wegge
nomen t.o.v. de PRI, en heeft de 
partij zich een meer geloofwaar
dige positie verworven in het poli
tieke theater van Mexico. 
Niettemin wil een vreedzame 
machtsoverdracht niet zeggen dat 
het politieke stelsel ook demo-
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cratisch gezien vlekkeloos func
tioneert. Waar Ernesto Zedillo 
zich in Mexico op een positieve 
wijze de geschiedenisboeken in 
zag verdwijnen, zo zag Lee Teng
Hui dat gebeuren in Taiwan, waar 
hij toeliet dat de KMT (Guo
mindang) de macht liet aan oppo
sitiekandidaat Chen Shui-Bian. De 
KMT was sinds de Chinese revo
lutie van 1949 aan de macht 
geweest. De verkiezingsnederlaag 
had echter zoveel verbittering 
opgeroepen binnen de Guomind
ang, dat het parlement -wat nog 
steeds door de Guomindang wordt 
beheerst- besloot de nieuwe pre
mier frontaal aan de vallen en 
daarbij bijna meteen ten val 
bracht. Het vinden van een balans 
lijkt dus een moeilijke aangele
genheid te zijn als het politieke 
landschap zo enorm is veranderd. 
Ondertussen is president Fox in 
Mexico ook nog lang niet in een 
Arcadisch landschap beland. Ook 
hij kan nog veel oppositie onder
vinden in een verdeeld parlement, 
en ook de bureaucratie, die nog is 
doordrenkt van PRI -leden, zal zich 
nog moeten gaan schikken naar 
de wil van de nieuwe leider. 
Het is dus maar te hopen dat lei-

ders als Mahathir in Maleisië en 
Mugabe in Zimbabwe, die beiden 
tot virtuele alleenheersers zijn ver
worden, ook eens een voorbeeld 
zullen nemen aan Zedillo en Lee, 
en niet het pad bewandelen van 
Suharto en Fuijmori. Anders zul
len zij ook aan de verkeerde zijde 
van de geschiedenis terechtkomen, 
als ze dat niet al zijn. Democratie 
vereist naast verkiezingen en 
transparantie ook een bepaalde 
dynamiek, en wanneer een kandi
daat voor een pubieke functie is 
verslagen in verkiezingen, moet 
deze dat ook accepteren. Soms 
kan dat hard aankomen. Zo vroeg 
Churchill eens aan iemand, nadat 
hij was verslagen in de eerste ver
kiezingen na de Tweede Wereld
oorlog door Clement Attlee, waar
om hij de verkiezingen niet had 
gewonnen, terwijl hij de Britten 
de overwinning had bezorgd. Hij 
kreeg te horen dat hij simpelweg 
niet meer nodig was, en dat men 
vond dat Attlee nu een geschikte
re premier zou zijn. Dat is het 
gelijk van de kiezer, en dat moet 
altijd prevaleren. 
In zekere zin had de verkozen 
president van de VS, George W. 
Bush, dan ook gelijk toen hij zei 

Onze smeltende zorgsector 
/)oor Joost Hagcmcijcr 

Dijkstal dreigt met het opblazen 
van Paars 2,5 (want paars is natuur
lijk niet het beginnende paar 2 
meer). En waarom, omdat D66 en 
de PvdA het regeerakkoord willen 
aanpassen omdat de zorg en het 
onderwijs meer geld nodig hebben. 
En dat mag niet volgens de afge
sproken Zalm norm. En toen zag ik 
het. Al jaren lang is onze witte zorg
sectur aan het wegsmelten. Daarom 
zie ik geen andere weg meer dan dat 
er meer geld gestoken worden in de 
Nederlandse zorg. 
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Begin jaren 
negentig stond 
het er m 
Nederland 
beroerd voor 
met de economie. Overal waren 
tekorten in de overheidsbegroting. 
De staatsschuld liep ongelooflijk 
op. Er moest bezuinigd worden en 
dus ook in de zorg. Dit valt te ver
dedigen. De zorg kostte te veel. 
Maar nu na jaren van sterke eco
nomische groei is dit niet meer te 
verdedigen. De zorg is tot op zo 
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dat het de kracht van de Ameri
kaanse democratie is, dat een 
tegenkandidaat zich uiteindelijk 
bij de uitslag zal neerleggen, onge
acht hoe klein het verschil ook 
mag zijn. In menig land zou de 
anarchie zijn uitgebroken, zo voeg
de hij toe. De machtswisseling van 
John Adams (Fed) naar Thomas 
Jefferson (Dem-Rep) in 1800 had 
dan ook een positieve prece
dentswerking tot gevolg gehad in 
de Y.S., zo kan achteraf gesteld 
worden. Er zijn een aantal hoop
gevende ontwikkelingen gaande 
in de internationale politiek, zoals 
recentelijk nog was aangetoond in 
Ghana. Altijd is het liberalisme de 
sterkste basis voor democratische 
ontwikkelingen geweest, en dat zal 
het ook in de toekomst blijken te 
zijn, als de recente ontwikkelingen 
als maatstaf mogen dienen. J:. 

Wim Oosterye/d 

een laag niveau verschraald dat de 
mensen die zorg nodig hebben niet 
menswaardig meer behandeld wor
den. 
Uit mijn eigen situatie zal ik hier
voor een voorbeeld geven. Mijn 
moeder is jarenlang psychisch ziek 
geweest. Zij had afwisselende 
perioden van diepe depressie en 
verregaande manische depressivi
teit. Zij had dringend behoefte aan 
goede zorg. In het begin van haar 
ziekte werd ze opgenomen in de 
BAVO. In deze eerste jaren bleek 
ook voor mij hoe slecht het gesteld 
was met de zorg. Het verplegend 
personeel kon niet voldoende aan-
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dacht schenken aan een patiënt, 
want er was te weinig personeel, 
de doktoren konden ook niet 
genoeg aandacht schenken aan de 
patiënten, want er was in het hele 
complex maar één psychiater voor 
te veel patiënten. Als de patiënten 
te lastig waren werden ze naar bui
ten gezet. Daarna werd ze over
geplaatst naar het Dijkzicht zie
kenhuis. Want er kwam plek vrij. 

Met propaganda 

voor zorg komen 

we er niet 

Hier kreeg ze meer aandacht. Uit
eindelijk werd mijn moeder weer 
relatief gezond en kon ze weer 
thuis wonen. 
Na een aantal jaar, waarin ze te 
weinig begeleiding kreeg van de 
psychiatrische zorg, werd ze weer 
ziek. Ze heeft toen ongeveer een 
jaar lang manisch rondgelopen 
waarin ze dacht dat ze hoogbe
gaafd was en uiteindelijk zelf 
paranormaal. Ze maakte met 
iedereen ruzie en had geen zicht 
meer op de wereld. En wat deden 
ze bij het RIAGG? Ze gaven haar 
gelijk en praatten met haar mee. 
Ze weigerden haar op te nemen, 
ook al was haar omgeving en haar 
familie duidelijk dat ze zich niet 
goed meer voelde. Na een reeks 
van incidenten ging het RIAGG 
uiteindelijk over tot opname. Ze 
moest terug naar de BAVO. Er 
waren al inmiddels drie jaar voor
bij gegaan sinds de laatste opname. 

Toen werd zichtbaar in hoeverre 
de zorg nog meer was verschraald. 
Mijn moeder kreeg een kamer 
waarin de ontlasting van de vori
ge bewoner nog aan de muur zat. 
Toen wij vroegen of de kamer 
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schoongemaakt kon worden wei
gerden ze om dit te doen. Wat de 
reden hiervoor was is mij tot op de 
dag van vandaag niet duidelijk. 

Inmiddels werd mijn moeder 
steeds ongelukkiger en kwam in 
een hele diepe depressie terecht. 
Ze leek niet meer beter te worden 
en ze kreeg veel te weinig aan
dacht van de zorg waar ze wel 
recht op had. In maart 2000 werd 
het allemaal te veel. Ze maakte 
een einde aan haar eigen leven. 
En daar valt dan wel geen schul
dige voor aan te wijzen, maar het 
had misschien voorkomen kunnen 
worden met een betere zorg. 
Nu is mijn geval niet het enige 
geval wat er voorkomt. Er zijn 
ook, gelukkig, nog situaties die 
goed aflopen. Alleen ben ik bang 
dat als we niet goed investeren in 
de zorg, deze goede eindes steeds 
minder zullen worden. Er zijn 
gewoon problemen. En dit zijn 
geen economische maar mens
waardige problemen. 

Iedereen heeft recht op goede ver
zorging tijdens ziekte. Aan de 
patiënten moet voldoende aan
dacht worden gegeven. Daarom 
moeten er genoeg doktoren zijn en 
genoeg verplegend personeel. En 
er moet genoeg ruimte zijn om de 
patiënten te kunnen onderbren
gen en te verzorgen. Hiervoor zijn 
een aantal dingen nodig. 

De numerus fixus moet worden 
opgeheven voor medische studies. 
De salarissen moeten omhoog in 
de zorg, want met mooie propa
ganda die willaten zien hoe mooi 
een baan in de zorg is komen we 
er niet. En er moeten regelmatig 
strenge inspecties gehouden wor
den om te zien of de zorg goed 
verloopt. En hiervoor hebben we 
helaas meer geld nodig een stuk 
meer geld. En we hebben dat geld. 
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In de Zalmnorm is afgesproken 
dat alle meevallers direct naar de 
aflossing van de staatsschuld gaan. 
Daar ben ik het grotendeels ook 
wel mee eens. Want aflossing van 
de staatsschuld geeft ons meer 
ruimte om in de toekomst te inves
teren waar dat nodig is. Maar wat 
nu te doen als er nu ook hele drin
gende investeringen gedaan moe
ten worden? Dan kan je best een 
deel van de meevallers gebruiken 
om dan toch maar extra te inves
teren in waar dat nodig is. Want 
met een meevaller heb je vooraf 
geen rekening gehouden. En het 
belangrijkste argument is dat je 
met die extra investering mis
schien wel mensenlevens red. 

Dit zijn de redenen dat ik vind dat 
het regeerakkoord wel aangepast 
moet worden om extra geld te 
kunnen steken in onder anderen 
de zorg. Maar er is nog een reden. 
Als we dit namelijk niet doen zal 
de zorg verder blijven verschra
len en dan zitten wc in de toe
komst met een nog groter pro
bleem dan nu. Want in de 
toekomst, dc·or de vergrijzing, heb
ben er veel meer mensen zorg 
nodig dan nu. En deze mensen 
hebben recht op een menswaar
dige behandeling. En als de zorg 
blijft verschralen door het gebrek 
aan veranderingen, dan kunnen 
we deze mensen geen menswaar
dige zorg garanderen. 

Door de dingen die ik heb 
genoemd in dit stuk ben ik tot de 
overtuiging gekomen dat er meer 
geïnvesteerd moet worden in de 
zorg. Ook al moet hiervoor het 
regeerakkoord aangepast worden. 
We moeten er voor zorgen dat 
onze zorg niet wegsmelt. Zorg is 
één van onze basisrechten. Zorg 
red levens . .t 

Joost I Iagemeiier 
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Democratie en rechtsstaat 
Hoe democratisch is een liberaal? 

Velen zullen Nederland op het eerste gezicht beschouwen als democra
tie èn als rechtsstaat. Toch bestaat er enige spanning tussen deze beide 
begrippen. In dit artikel zal ik ingaan op de liberale merites van beide 
begrippen en op het spanningsveld dat mijns inziens tussen beide bestaat. 

Globaal kan men twee denkrich
tingen onderscheiden over de vcr
houding overheid-individu bij 
besluitvorming in een staat. Aller
eerst is er de rechtsstatelijke denk
richting waarbij men vooral veel 
waarde hecht aan waarborgen van 
het individu tegen het optreden 
van de staat. De staat is hierbij 
gebonden aan duidelijke regels bij 
het ingrijpen in het leven van zijn 
burgers. Daarnaast kan men de 
democratische denkrichting on
derscheiden. De democraten hech
ten veel waarde aan besluitvor
ming bij meerderheid waarbij het 
meerderheidsbesluit vervolgens 
aan elk deel van het collectief 
wordt opgelegd. Dit ondergeschikt 
zijn van het individu aan de 
mening van de meerderheid/het 
collectief, los van enige waarborg 
tegen staatsingrijpen is mijns 
inziens kenmerkend voor een 
(absolute) democratie. 
Bij grondrechten wordt ervan uit
gegaan dat zij aan het individu 
zekere waarborgen bieden in de 
verhouding tussen individu en 
staat. Grondrechten kunnen grof
weg worden ingedeeld in twee 
categorieën: klassieke grondrech
ten en sociale grondrechten. 
Klassieke grondrechten kunnen 
worden herleid tot denkbeelden 
uit de Verlichting, waarbij filoso
fen als Locke voor waarborgen 
van burgers tegen staatsinterven
tie pleitten teneinde willekeur te 
voorkomen. Klassicke grondrech
ten impliceren de plicht voor de 
overheid zich te onthouden van 
bepaalde handelingen tegenover 
de burger. Voorbeelden van klas-
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sicke grondrechten zijn de vrij
heid van meningsuiting, het recht 
op bescherming van de lichame
lijke integriteit en het recht op eer
biediging van de persoonlijke 
levenssfeer. De overheid dient zich 
aldus passief op te stellen. 
Sociale grondrechten nopen tot 
een actieve opstelling van de over
heid. Op de overheid rust een 
inspanningsverplichting. Zij dient 
zich tegenover haar burgers actief 

Ondergschiktheid 

individu aan 

mening collectief is 

kenmerkend voor 

democratie 

op te stellen en zich met hen te 
bemoeien door zich in te spannen 
voor deugdelijke huisvesting. een 
rechtvaardige welvaartsverdeling 
en een schoon leefmilieu. 
Teruggrijpend op de genoemde 
denkrichtingen kan worden gecon
stateerd dat elke categorie grond
rechten valt te herleiden tot één 
van de denkrichtingen. Waar hand
having en bescherming van klas
sieke grondrechten zeer noodza
kelijk is in de visie van de 
rechtsstatelijken, kan men de aan
dacht voor sociale grondrechten 
als een resultaat van democrati
sche processen beschouwen. De 
"volkswil" van de meerderheid 
wordt opgelegd aan die van de 
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minderheid. Het bestaan van 
sociale voorzieningen als gevolg 
van een democratisch besluit 
brengt verplichtingen (met name 
het betalen van belastingen) voor 
in beginsel elke burger mee, hoe
wel niet iedere burger altijd bereid 
is om aan dergelijke verplichtingen 
te voldoen. Democratie kan 
zodoende leiden tot inperking van 
vrijheden van het individu. 
Heden ten dage maken we af en 
toe mee dat klassieke grondrech
ten wel erg makkelijk worden 
ingeperkt. Vooral bij de opsporing 
en vervolging van criminelen 
schijnt men nogal eens te vergeten 
dat de klassieke grondrechtenca
talogus in onze Grondwet een 
verworvenheid is. Zodra er ergens 
een ernstig delict (met name zin
loos geweld) is gepleegd, roepen 
de media in alle emotie moord en 
brand. Al te snel is er dan de roep 
om uitbreiding van politiebe
voegdheden. Kamerleden deinen 
mee op de emotie van de publie
ke opinie en dringen bij de minis
ter van Justitie aan op maatrege
len. Politiebevoegdheden worden 
uitgebreid en klassieke grond
rechten ingeperkt. Democratische 
en doordachte besluitvorming?!? 
Het gevoel van veiligheid gaat 
blijkbaar boven alles: systemati-
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sche statistieken waaruit blijkt dat 
de criminaliteit nu echt schrikba
rend toeneemt zie je niet vaak, 
grootschalig media-aandacht voor 
zinloos geweld en daarop volgen
de verontwaardiging des te meer. 
Preventief fouilleren en camera
toezicht zijn zodoende in de mode. 
Men lijkt zich kennelijk niet te 

Politici deinen 

mee op golven 

publieke opinie 

realiseren welk een verworven
heid de voornoemde klassieke 
grondrechtencatalogus is. Ten eer
ste is voor het uiteindelijk vast
leggen en waarborgen van klas
sieke grondrechten eeuwen strijd 
tegen autocratische heersers nodig 
geweest om willekeur tegen te 
gaan. Dankzij de Belgen kwamen 
er in 1815 nog enkele grondrech-

HB-INFO 

Politiek .Commissariaat: 
Het Politiek Commissariaat ver
heugt zich, dat er een uitbrieding 
heeft plaatsgevonden met twee 
mensen: Oud-hoofdredacteur 
Driemaster Tinke Prins is Politiek 
Commissaris Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties geworden 
en oud-Landelijk Voorzitter 
Jeroen de Veth is Politiek Com
missaris Sociale Zaken. Als voor
zitter van het Politiek Commissa
riaat ben ik zeer verheugd, dat 
deze twee 'oudgedienden' na hun 
imposante carriere in de JOVD 
zich gaan inzetten voor waar het 
om draait in de JOVD: Politiek! 

Het politiek commissariaat kent 
nu nog de volgende vacatures: 

Driemaster 

ARTIKEL 

ten m onze Grondwet, in 1848 
werden onder meer de vrijheid 
van vereniging en vergadering
toegevoegd. In 1983 werd de 
grondrechtencatalogus uitgebreid: 
allereerst met sociale grondrech
ten, maar ook met het recht op 
eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer en het recht op onaan
tastbaarheid van het menselijk 
lichaam (dit laatste op initiatief 
van het VVD-kamerlid Kappeijne 
van de Coppello) na berichten 
over behandeling van patiënten, 
gedetineerden en vreemdelingen. 
Ten tweede plegen Nederlanders 
zich regelmatig moralistisch te 
moeten uitlaten over mensen
rechtenschendingen in het bui
tenland. Dan is het wel wenselijk 
kritisch te blijven bij de ontwik
kelingen in eigen land. 
Men kan mij verwijten pietluttig te 
zijn als het gaat om een ogen
schijnlijk kleine beperking van 
grondrechten ten behoeve van vei
ligheid en openbare orde. Mijns 
inziens gaat het echter om een 
vanuit liberaal oogpunt principië-

Onderwijs, Cultuur, Wetenschap
pen en media Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu 
Justitie Economische Zaken 

Ben je geïnteresseerd in een van 
deze functies, neem dan contact 
op met de vice-voorzitter politiek. 

LPPG's: 
Op het maartcongres zal de noti
tie 'Institutionele Hervorming Ver
enigde Naties' voorliggen van het 
PC Buitenlandse Zaken. Datzelf
de PC zoekt mensen die willen 
meewerken aan een notitie met 
het thema 'Globalisering': 
Er is geen fenomeen dat de laat
ste jaren wereldwijd zoveel kri-

22 

Ie zaak. Juist liberalen hebben 
altijd een belangrijke rol gepeeld 
in de ontstaansgeschiedenis en het 
van klassieke grondrechten. Ik zou 
er dan ook voor willen pleiten 
uiterst terughoudend en voor
zichtig te zijn met het inperken 
van grondrechten. Dit is voor vele 
liberalen een grote uitdaging. Ook 
zij hebben zich af en toe laten 
meedrijven op door de media 
opgewekte vloedgolf. 
Een meer principiële opstelling is 
naar mijn mening gewenst. Prak
tische en veelgehoorde argumen
ten voor inperking van vrijheden 
bij preventief fouilleren en came
ratoezicht als "Ik heb niets te ver
bergen." zijn niet relevant in de 
discussie omtrent de wenselijkheid 
van deze maatregelen. Wat minder 
(media-)democratie en wat meer 
besef van de rechtsstaat zouden 
Nederland goed doen. Liberalen 
zouden hun liberale principes niet 
al te licht moeten verloochenen. 
Dit is niet altijd gemakkelijk 1n deze 
tijden van pragmatisme en consen
sus, doch wel wenselijk. .t 

tiek te verduren heeft gehad als 
'globalisering'. De grootste kritiek 
is, dat globalisering doorgescho
ten 'liberaal-kapitalisme· is. Het is 
daarom tijd voor een antwoord 
van de JOVD! In hoeverre is glo
balisering een liberaal fenomeen 
en in hocverre is de geuite kritiek 
terecht? Wat zijn de positieve 
aspecten en wat willen wij veran
derd zien? Wil je hoerover mee
praten en meediscussieren, geef je 
dan op bij Wim Oosterveld, Politiek 
Commissaris Buitenlandse Zaken. 

Verwacht: LPPG 'Handhaving·. 
over gedogen, regelen en handhaven 
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Liberale agenda 

i•J 
Datum Afdeling Onderwerp Locatie Tijd Informatie Telefoon 
1)/2 llart van Brabant Bier-en schrobhclcr-avonLI Café UitstadHeuvel H-9 21:011 uur Rover Nijman 06.21 R4094S 

1:112 Dcllland Discussic md minister Netelenbos TU Delft Martijn Vluttcrs 015-2124óóS 

1912 I !art van Brabant Cursus Globalisering Café De Stomerij, Tuinstraat 14 19:00 uur Lambert Rutges 06.24529114 
llJ/2 1.ciucn ALV '1 Kci7crtjc Kaisergracht 214 20:00 uur Ferdi de Lange 071-5665370 

21112 Leiden Motie-avond 't Kei1ertjc. Kaiscrgracht 2-4 20:00 uur OnnoTeng 071-57ó3512 

21112 Utrecht Politiek triviant(A&W commissie) Café de Gasteriflrans 7. Utrecht 20:00 uur David Bennis On.IX097315 

21112 De Haag I ,czing. en discu<.~sic met 
Rcnc van \Vissen Plein XIX 20:00 uur Sy1ke Krikke 06.143S474ó 

21112 Rijk van Nijmegen Lc1ing over Midden Oosten Café Samson 19:30 uur Stans Ozinga 024-3231952 

2712 Utrecht Le1ing politiek spreker 
van Lcdbaar Utrecht Café de Gastcrij,'lioms 7. Utrecht 20:00 uur David Bennis 06.1 8097115 

27/2 Amsterdam PKP o.l.v. Ai kc Kamphuis Café de llcllcr. Oudebrugsteeg 7 20:00 uur Marjolein Bos 020-4889012 

2712 Den Haag Politiek café over voetbalvandalisme Plein XIX 20:00 uur Sylke Krikke 06.14384746 
3&41_1 Den Haag J' P kaderweckend kugdherberg Altcveer. Arnham 10:30 uur Bas Vermeulcn 06.24154182 
)/3 Hart van Brabant ALV Café De Uitstad, 19:00 uur Bas Bruurs 06.1 OH72004 
)/) LeiJen Mediadebatmet Nicola(VVD) 

~..::n staatssccr.I-Iotd Nieuw Minc1va. 211:1111 uur Ferdi de Lange 1171-)ó653711 

h/3 Maastricht Politiek Care Cafe ·'De Gaaspiep" 211:110 uur Roy Ombhoorn 043-325H543 

<J/3 Venlo Algemene l,cdcnvcrgadcring Café Central Yvo Huys Oó.21615459 

1213 Hart van Brabant Bier en Schrobbclèr avond Café 13ollc.Piusplein 21:00 uur Rover Nijman Oó.24X63504 

1313 De Haag ALV AS 19:30 uur Sylke Krikke 06.14384746 
I :in Utrecht Lezing politiek spreker mini~tcr van 

Onderwijs Loek Hermans 20:00 uur David Bennis 06.18097315 
1)/3 Dc111and Discussicavond Café Bebop Kromstraat 33 Delft 20:00 uur Arend Z wancvcld 015-2145225 

16/3 Regio PKP-<:1vond Jeroen Stutterheim 06.55892965 
21113 Maastricht Course: Spcaking in public Roy Oudshoorn 043-3258543 

211/3 Venlo Discussieavond. ga:-.t Erica Terpst ra Yvo Huys 06.21615459 

22/3 Den Haag Lezing en discussic met Toinc Manders Plein XIX 20:00 uur Svlkc Krikke 06.143R4746 

22/l Rijnmond ALV Pro Rcgc. Oudedijk 113 b 19:311 uur Luc Dcmartcau 06.227R 1904 

2713 Den Haag Politiek cafc en plein public Plein XIX 20:00 uur Sylke Krikke 06.14384746 

2Nil Den Haag Congresvoorbereiding AS 19:30 Sylke Krikkc 06.143R4746 

2X/3 Utrecht Cursus Liberalisme I Café de GasterijTrans ?.Utrecht 211:00 uur David Bennis 06.18097315 

311+3113 HB Congres Van der Valk,Akersloot Mark van den Anker 0!1.150570 11 

2/4 LeiJen PJO Voor,ittcrsdebat 
(JS.CDJA.JD.JOVD) Ilotel Nieuw Minerva 20:00 uur Ferdi de Lange 071-5665370 

V·.J lfart van Brabant Bier en Schrohbclèr avond Café Bolle Piusplcin 21:00 uur Rover Nijman 06.24863504 
11111-l Maastricht Politiek C'afc Café "De Gaaspiep" 20:00 uur Roy Oudshoorn 043-325R543 
IX;.j Regio Midden RegioALV AS 19:30 Th ijs van de Vooren 06.14197148 
2_,-+ Leiden Debat Glohali~cring met 

VVD-Kamerlid Hessing Hotel Nieuw Mivcrva 20:00 uur Fcrdi de Lange 071-5665370 

2N Maastricht Disputen Debat Roy Oudshoorn 043-3258543 
)/) Hart van I3rahant l.ihcra\c Jongerendag 10:00 uur Rover nijman 06.24863504 
]Ij Leiden feest. BBQ 
XI.\ \laastricht Course: Bcing Liberal Roy Oudshoorn 043-325R543 
j.j;j LeiJen Cursus Discu~sictcchnick 'I Keizertje, Kaiscrstraat 2-4 20:00 uur Nanette Schuppcrs 071-5172203 

lb Hart van Brabant Cursus Midden- Oosten Café De Uitstad.Heuvcl H-9 14:00 uur Lambert Rutgcs 06.24529114 
2l.S llart van Brabant Bier en Schrobbelèravond Café Bolle Piusp1ein 21:00 uur Rover Nijman 06.24863504 
22:5 Maastricht Politiek Cafc Cafc "De Gaaspiep" 20:00 uur Roy Oudshoorn 043-3258543 
ILh Leiden Kamer Kopstukken Debatmet 

K<mterledcn: Blaauw(VVD) Bakker (D66) 

Middel (PVDA)Hillen(CDA) Hal.<oCma (GL) 20:00 uur Ferdi de Lange 071-5665370 

11!6 Hart van Brabant Cursus Debating Café De Uitstad. Heuvel 8-9 19:00 uur Lamhert Rutgcs 06.24529114 

lH Rcgio-I\oord PKP -avond sociale zekerheid llidde Nijboer 06.19518158 
2) .. () Hart van Brabant Bier en Schrobhclèr avond Café Bolle. Piusplein 21:00 uur Rover Nijman 06.24863504 

f 
... 
... 

.lannc~c Snijder in Lccns T\\Ccdc-Kamcrlid Snijder spreekt over de ac1tJele politiek, \Vaaronder de teokomst van het Noorden. Lccns, 26-2-2001, 19.30 uur 
lllccdc-Kamcrlid Luchtcmcld in Utrecht Ruud Luchtenveld spreekt in "het oude To1huys", Weg van Rhijnauwen 13-15 te Utrecht. Utrecht 26-2-2001,20.00 uur 

06.181142454 

06.18092454 

06.1 8092454 

06.18092454 

06.18092454 

heede-Kamcrlid Tc Veldhuis in Noordwc1le, Jan te Veldhuis spreekt over dualisme en lokale democratie in Dorpshuis, Smidswcg 9a te Noordwelle. Noordwel Ie 5-3-2001, 20.00 uur 
Pnl!tickc a\'tmd in Zeist 
Fractic\"'orzitter Tweede-Kamer I lans Dijkstal en minister van OCW Loek Hermans c.a. spreken tijdens de politieke bijeenkomst in Zeist. Zeist 19-3-200 I, 19.30 uur 
llcnk Kamp in Vlaardin~en Locatie: Delta llotcl, Maasboulevard 15 te Vlaardingen. Vlaardingen 22-3-2001, 19.00 uw· 
J:rclid I lans Wieoei in Winterswijk, I lans Wiegel spreekt over de toekomst van de Nederlandse politiek. Winterswijk 
26-.1-2011 I, 20.00 uur 
l'hcmadag "Liberalisering en vcr;,clfStandiging", Rijeenkomst m.m.v. onder andere minister van Economische Zaken i\nnemarie Jorritsma in Schiphol Group, Evcrt van de 
llcckstraat 202 te Schiphol. Schiphol21-4-2001, 9.30 uur 
lill;_yucs Nicdcrcr spreekt in Raamsdonksveer, Locatie: De \Vitte Leeu\v, Pr. Hendrikstraat 6 te Raamsdonksvccr. 
Raamsdonksv·ecr 23-4-200 I. 20.00 uur 
.laarlijbc Algemene Vergadering, Op vrijdag I\ en ~:atcrdag 12 mei heelt de Jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in 'Congrescentrum Leeuwen horst' te Noordwijkerhout. 
Noordwijkerhout 11-5-200 I, vanaf' 15.00 uur 



D:JOr Pereli de lange 

Marije Roos, Algemeen Bestuurslid 

Projecten & Campagne 

Helemaal mee eens. Nooit is natuurlijk niet 

reëel maar het principe ondersteun ik. Door 

onze vertegenwoordigende democratie zijn 

we afhankelijk van de kwaliteit van onze volks

vertegenwoordigers. ledere burger krijgt de 

mogelijkheid om die volksvertegenwoordiging 

te kiezen . Als de gekozen volksvertegen

woordiger daarna, om wat voor reden dan 

ook, opstapt is er sprake van kiezersbedrog. 

Dit is een zeer onwenselijke situatie. 

Natuurlijk moet er wel , onder strikte voor

waarden, een mogelijkheid blijven om het ambt 

neer te leggen. Mocht een partij bijvoorbeeld 

opeens standpunten aannemen die geheel 

niet stroken met eerdere standpunten of visies 

dan moet men zich kunnen distantiëren van de 

partij. Ook een ambtsdrager wiens positie bin

nen een partij onhoudbaar blijkt moet de 

mogelijkheid hebben om te vertrekken . Als 

deze mogelijkheid er niet is zal de politiek een 

vergaarbak van incapabele mensen worden. 

Voor ambtsdragers die niet direct gekozen zijn 

geldt wat mij betreft hetzelfde. Zij hebben een 

grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

continuïteit van het beleid en mogen dus niet 

zomaar voortijdig opstappen. 

Kortom, bezint eer gij begint! 

Bas Bruurs, Secretaris JOVD Hart van Brabant 

Laat ik maar meteen duidelijk zijn: als bewinds

man (of vrouw) mag je natuurlijk tussentijds 

opstappen. De stelling dat dit per definitie niet 

zou mogen is onzin en wel om het volgende. 

Je accepteert een bepaalde functie en je stelt-

als persoon je doelen die jij belangrijk vindt en 

wilt bereiken door een post te bekleden. Behaal 

je deze doelen, dan kun je overwegen om op 

te stappen of nieuwe doelen te formuleren . 

Behaal je deze doelen niet, dan moet je bij je 

zelf nagaan of je wel de geschiktste persoon 

bent voor de functie en eventueel verant

woordelijkheid nemen voor je acties en 

opstappen . 

Totaallos hiervan staat het verhaal Cohen die 

een mooie baan elders krijgt aangeboden. 

De vraag is eigenl ijk bij het vertrek van Cohen 

of hij vindt dat zijn functie in Den Haag is afge

rond of dat hij de functie als burgervader van 

Amsterdam interessanter vindt voor zijn per

soonlijke ontplooiing. 

(Hoewel het hier volgens mij om zijn porte

monnee gaat en dan valt het natuurlijk niet 

goed te praten.) 

Van Het Gelijk 
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Colofon 
Driemaster is het onafhankelijke 
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onafhankelijke liberale Jongeren 
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verantwoording schuldig. De Hoofdredacteur zal 

niet tot plaatsing van stukken overgaan die de ver

eniging onevenredig kunnen benadelen. 

De visie die uit de artikelen spreekt is niet nood
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de visie van het Hoofdbestuur, noch de visie van 

de redactie, tenzij een en ander uitdrukkelijk is aan
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REDACTIONEEL 

De schilderkunst is niet uitgevonden 
om wonin/jen op te sieren. Zij is een 
wapen om mee aan te vallen en om 
verdediging te bieden teljen de vij
and. Picasso 

REDACTIONEEL 

De redactie van Driemaster. René en Charlotle onthreken. 

De redactie is allereerst verheugd u mede te delen, dat Charlotte 
Lafort zich bereid heeft gevonden om ook zitting te nemen in de redac
tie. Zij zal zich vooral bezighouden met de interviews en de achterkant 
van het gelijk. Bij het verschi,jnen van het vorige nummer bleek dat de 
congresbon niet was opgenomen. Om u toch op de hoogte te brengen 
van deze bi,jzondere activiteit is er een mailing de deur uitgegaan. De 
redactie Driemaster is de leden van de congresorganisatie en het bestuur 
van de afdeling Den Haag veel dank verschuldigd voor het versturen 
van de mailing. 

Ongetwijfeld is u opgevallen dat er 
dit keer een aantal schilderijen op 
de voorkant staan, behalve dat dit 
de voorkant opsiert heeft het ook 
een ander doel. Wat men namelijk 
in democratieën vaak ziet is dat 
kunst namelijk een beetje onder
gesneeuwd dreigt te worden. 
Neem nu bijvoorbeeld de schil
derkunst. De periodes waarin de 
schilderkunst bloeide, zoals in de 
Renaissance (15-16e eeuw) en in 
de Gouden Eeuw ( 17e eeuw) ston
den niet bekend om hun demo
cratische gehalte. Koningshuizen 
maakten de dienst uit en gaven 
weinig ruimte aan inspraak en 
medezeggenschap. Ondanks het 
feit dat ze dictatoriaal waren inge
steld. gaven ze veel aandacht aan 
de kunst. Mausolea werden opge
richt, kerken werden beschilderd. 
Commercieel gezien bloeide de 
kunst ook. Lieden van hoge komaf 
en/ of met een goed gevulde por
temonnee lieten zich maar al te 
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graag vereeuwigen op het witte 
doek. Nu nog steeds kunnen wij 
ons vergapen in de musea hoe het 
er vroeger bij de gegoede lieden 
aan toeging. Maar kunnen de 
Nederlanders over vierhonderd 
jaar zich ook vergapen aan de 
kunst uit de eeuw waarin wij nu 
leven? 

In een democratie geeft men lie
ver geld uit aan sociaal-economi
sche doeleinden. Dat is op zich 
ook logisch, want men heeft liever 
een goede gezondheidszorg, dan 
een grote groep kunstenaars die 
leven van overheidssteun. Toch 
zou men in tijden van economi
sche voorspoed meer moeten kij
ken naar de wereld van de kunst. 
Kunsttentoonstellingen die pop
ulair zijn bij het grote publiek 
worden rijk gesponsord door het 
bedrijfsleven, echter kunst die 
minder bekend is bij het grote 
publiek, zoals moderne kunst 
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moet het vooral van magere over
heidssteun hebben. 

De VVD voert uitgebreid beleid 
over sociaal-economische vraag
stukken, echter als het gaat om 
culturele aangelegenheden blijft 
het stil en laat men het liever aan 
anderen over. Zouden wij als libe
ralen ons niet meer met dit beleid
sterrein moeten gaan bezighou
den, want is net zoals de politie 
en de brandweer, cultuur niet een 
van de beleidsterreinen, waar men 
niet alles kan overlaten aan de 
markt? t 

Uw hoofdredacteur 

Aanlevering 

Om Driemaster nog sneller en 
makkelijker in elkaar te kunnen 
zetten verzoekt de redactie iedereen 
die bijdragen levert de stukken 
voortaan te mailen naar het vol
gende e-mailadres: 
redactie3m@yahoo.com. De docu
menten graag in Word 97 aanleve
ren. Lettertype: Aria!, grootte 11. 
indien u niet over internet beschikt 
kunt u het op flop naar de hoofd
redacteur opsturen. 
Bij voorbaat dank, 

De redactie 

Driemaster 



INTERVIEW 

ZALM: MOOIWEER-MINISTER MET 
SOCIALISTISCHE WORTELS EN 

LIBERALE TAKKEN 

Door Marlijn Bruijslens, Ferdi de Lange en Jeff'rey Last 

De vreugde was groot toen we hoorden dat Gerrit Zalm had toegezegd 
mee te werken aan een interview voor Driemaster. Keurig in pak ver
trokken we naar het ministerie van Financien. Architectonisch niet 
bepaald een mooi gebouw, maar daar waren we niet voor gekomen. We 
werden beneden ontvangen door een van zijn medewerkers. We liepen 
met hem naar zijn kamer. Voor zijn deur stond een klerenkast. Moch
ten we iets uithalen dan zijn we gewaarschuwd. 

Op de vraag hoe Zalm in aanra
king is gekomen met het libera
lisme vertelt hij, dat hij eerst een 
overtuigd PvdA-er was. Politiek 
begon hem pas te interesseren op 
de middelbare school. In die tijd 
neigde hij nog naar de VVD. Hij 
hing een VVD-biljet op naar aan
leiding van de schoolverkiezingen. 
Toch werd hij lid van de PvdA, 
maar bekenden van de VVD en 
het verkiezingsprogram overtuig
den hem dat de VVD, toch meer 
zijn partij is.' Ik was wel een over
tuigd PvdA-er', maar toen niet 
meer, vertelt hij lachend. 'Je leert 
van de dingen die misgaan'. 
Lid worden van een politieke jon
gerenorganisatie was voor Zalm 
geen optie.' Je kon bij de PvdA al 
lid worden als je onder de achttien 
was. Ik ben op mijn achttiende lid 
geworden, dus ik had geen jonge
renorganisatie nodig.' 

De Euro is volgens Zalm wel zo'n 
beetje het hoogtepunt van de 
Europese integratie. De Euro is 
een symbool voor de eenwording 
en is praktisch van groot belang. 
Terughoudend staat hij tegenover 
het omvormen van de Europese 
Unie tot een politieke unie of een 
federatie. ' Ik ben erg gesteld op 
het zo veel mogelijk handhaven 
van de eigen bevoegdheden van de 
lidstaten, alleen als het meer
waarde heeft dan moet je over de 
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landsgrenzen samenwerken. In 
andere gevallen moet je het bij de 
lidstaten zelf laten.' Over het 
Europees Parlement is hij ook niet 
enthousiast: ' Het EP is zeer 
geneigd om bevoegdheden te 
maximaliseren en kijkt niet wat 
de lidstaten zelf het best zouden 
kunnen doen, dit doen ze natuur
lijk om hun eigen positie te ver
groten. Dan denk ik bijvoorbeeld 
aan programma's om de emanci
patie te vergroten, kunnen we dat 
zelf niet? Er zijn tal van pro-

Lidstaten moeten 

bevoegdheden 

zoveel mogelijk 

behouden 

gramma's waarvan ik zeg dat het 
de vraag is of er een meerwaarde 
heeft om dat op Europees niveau 
te doen met al die bureaucratie, 
fraude en controleproblemen dat 
het met zich meebrengt. Ook op 
dat gebied is er geen goede 
"record" in Europa. Als je kijkt 
naar de rapporten van de Reken
kamer dan kan er nog steeds geen 
goedkeuringsverklaring worden 
afgegeven. Het percentage onre
gelmatigheden is veel groter dan 
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bij onze nationale uitgaven Op 
budgettair gebied is het EP nooit 
remmend, het moet altijd meer. 
Parlementen zijn opgericht om de 
spilzucht van de koningen te 
beperken. Daar is bij het EP geen 
sprake van. Dit soort zaken maken 
je kritisch als minister en als libe
raal. 

De Euro mag bij de introductie 
wel veel geld kosten, toch zullen de 
baten hoger zijn dan de kosten. 
'De kosten hebben in de loop van 
de tijd nogal eens gevarieerd. De 
laatste berekening was zo'n klei
ne 7 miljard. Die berekeningen 
zijn met betrekkelijk veel onze
kerheidsmarges omgeven. Een 
groot deel van die kosten is al 
gemaakt. De grootste kosten zit
ten vooral bij de financiële instel
lingen en het bankwezen. De hele 
beurs en de banken zijn al goed
deels over op de Euro. Dat is de 
kosten kant. Waar je natuurlijk ook 
naar moet kijken is de batenkant 
Dezelfde rekenwonders weten te 
vertellen dat het 7 miljard kost, 
maar dat de baten ook ongeveer 
7 miljard zijn, maar dan ieder jaar 
weer. De aanpassingskasten zijn 
eenmalig. De baten zijn dus veel 
hoger. Er is dus voor Zalm geen 
reden om het MKB nog eens extra 
tegemoet te komen dan aanvan
kelijk was afgesproken. : De con
currentiepositie verandert niet. 
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maar ik ga nog wel praten met de 
detailhandel om te kijken of we de 
problemen ten aanzien van de kos
ten van het pinnen kunnen oplos
sen.' 

We hoeven ook niet bang te zijn 
voor een recessie. 'Als je kijkt naar 
de economische ontwikkeling van 
de laatste jaren dan is die zeer 
gunstig geweest met zelfs groei
percentages van vier procent. Dit 
jaar gaan we die groei van vier 
procent niet halen, maar dat is niet 
zo erg, het ging wel erg goed. 
Krapte op de arbeidsmarkt, waar
door er druk op de lonen komt. 
Dus dat internationale ontwikke
lingen er toe leiden dat ook onze 
economie vertraagd wordt, vind 
ik eigenlijk alleen maar plezierig. 
Dat voorkomt alleen maar allerlei 
overhittingsverschijnselen waar je 
ook alleen maar last van hebt. 
Voor een recessie zijn heel weinig 
indicaties. De Verenigde Staten 
koelen wel duidelijk af. Daar is de 
discussie gaande of het blijft bij 
nulgroei of iets meer dan nul of 
zelfs een inkrimping van de eco
nomie. In Europa speelt dat niet, 
daar is de verwachting toch een 
doorzettende economische groei. 
Wel iets minder ook voor Europa, 
dus ook voor Nederland dan we 
eerder dachten, maar nog steeds 
een hele behoorlijke economische 
groei. Dus voor dit jaar ben ik nog 
redelijk positief gestemd. Overi
gens is het voorspellen van omsla
gen heel moeilijk en op het 
moment dat iedereen denkt dat 
het heel goed gaat, staat zo'n 
omslag voor de deur. Dat is ook 
een reden om bij het begratings
beleid voorzichtig te zijn en niet al 
teveel aan te trekken van actuele 
groeiprognoses. Dat is een van de 
winstpunten van het begratings
beleid dat we sinds 1994 voeren. 

Zoals een echt politicus betaamt 

04-01 

INTERVIEW 

wil Zalm niet veel 
kwijt over de vol
gende coalitie. ' Ik 
ben niet principieel 
tegen een kabinet 
met het CDA en ik 
ben ook niet persé 
pro paars.;' 
Ook laat Zalm zich 
niet erg uit over of 
hij verder gaat in J 
een volgend kabi
net of dat hij weer 
op de lijst komt.' ik ben daar tij
dens de kerstdagen over gaan pra
ten thuis en ik heb erover nage
dacht, maar ik weet het nog niet. 
Ik moet in de loop van het jaar 
beslissen of ik op de lijst ga. Nadat 
ik er thuis en met Dijkstal en Jor
ritsma over heb gepraat neem ik 
uiteindelijk een beslissing.' 
Na tuurlijk worden alle opties 
opengehouden.' Ik weet nog niet 
of ik iets heel anders ga doen. Ik 
kan de wetenschap in, internatio
nale functies, het bedrijfsleven of 
de Kamer, een ander departement. 
Er is een scala aan mogelijkhe
den.' 
Premier worden is zo goed als uit
gesloten. ' Ik denk aan de eerste 
kandidaat voor het premierschap 
Hans Dijkstal is, dat is ook het 

Je kunt ook 

grappen maken in 

de politiek 

meest voor de hand liggend. De 
baan die ik nu doe, vind ik leuk, 
daar ben ik ook een beetje voor 
opgeleid.' 

Dat je als minister als een politi
cus moet opstellen blijkt ook wel 
als we het voorval bij het Tv-pro
gramma van Barend en van Dorp 
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aanhalen, waarin Zalm zich iets 
liet ontvallen over de vader van 
Maxima. Met een ironische toon: 
'Dat was een ramp. Dat is één van 
de grote nadelen van het minis
terschap, dat je in het openbaar 
heel weinig mag zeggen. In het 
kabinet kan ik alles zeggen, maar 
daarbuiten moet je letten op alles 
wat je zegt, want je bent minister. 
Dat hoort ook zo. Dat is wel een 
belasting, het is een vervelend 
aspect van de baan. Als directeur 
van het CPB kon ik meer zeggen 
dan als minister van Financiën. Ik 
mag geen uitspraken doen op 
andermans terrein en als een kabi
net eenmaal iets besloten heeft, 
ook al heb je tegengestemd, dan 
moet je je daaraan houden. Er zijn 
heel veel dingen die je niet mag 
doen. Ik voel me eigenlijk een 
half-politicus. Ik zie mezelf eerst als 
econoom, dan als bestuurder en 
dan pas als politicus. Ik ben 
natuurlijk ook niet uit de kamer 
minister geworden. Ik ben geplukt 
uit mijn vak. Begrijp me goed, ik 
heb niks tegen de politiek, ik ben 
een vakminister. Dat blijf je dan 
ook wel een beetje. Je zult dan 
nooit voor de 100% politicus wor
den, voor zover die natuurlijk 
bestaan.' 
Ondanks dat je op je woorden 
moet letten, amuseert Zalm zich 
zeer in de Kamer. 'Het optreden 
in het parlement was voor mij 
nieuw, maar ik heb het altijd als 

Driemaster 



zeer plezierig ervaren. Je kunt met 
de financieel woordvoerder, die 
toch een toppositie in hun fractie 
hebben, leuk debatteren en met 
humor. Je kunt ook grappen 
maken in de politiek.' 

Met het antwoord op de vraag dat 
Thorbecke een groot politiek 
voorbeeld is, nemen we geen 
genoegen. Een beetje afgezaagd, 
dat zegt iedere liberaal! 'Chur
chill dan, een man die op het 
goede moment de juiste beslissin
gen nam. In de cruciale tijd in WO 
II, ook in de aanloop daarnaar toe 
was hij zeer scherp. Hij durfde ook 
vervelende beslissingen te nemen 
op de momenten dat het nodig 
was. Ik vind dat toch wel iemand 
waarvoor ik veel bewondering 
heb. Ik heb zijn biografie gelezen 
en dan denk je dat het een bij
zondere man was. Hij is ook een 
paar keer veranderd van conser
vatief naar liberaal en weer terug. 
Persoonlijk vind ik een keer wel 
genoeg'. 

Bent u eigenlijk geen "Mooi Weer" 

minister. Zou het niet veel moeilij
ker zijn als het heel slecht ging? 
Biivoorbeeld in tiiden van reces
sie? 
Lachend: 'Vast wel, maar ik kan 
niet helpen dat die er niet is. We 
hebben er wel toe bijgedragen dat 
hij er niet is'. Serieuzer: 'Als je 
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kijkt in hoeverre wij zelf het suc
ces wel of niet hebben veroor
zaakt. In de eerste plaats zitten we 
er een jaar of zeven en hebben we 
het mooie weer niet tegengehou
den. Ten tweede is het interessant 
om te vergelijken hoe wij het heb
ben gedaan in vergelijking met 
andere Europese landen. Dan sco
ren we ook heel goed. De econo
mische groei, de werkgelegenheid 
is veel beter dan elders in Europa. 
We hebben het beter dan het 
gemiddelde gedaan. Dat er geen 
recessie is geweest, daar kan ik 
niet over klagen, dat kan ik ook 
niet helpen. Ik vind ook niet dat 
dat me aangerekend kan worden. 
Hoe het zou zijn om met slecht 
weer minister van Financiën te zijn 
zou in sommige opzichten mak
kelijker zijn, dan in mooi weer. In 
zwaar weer gelooft iedereen je en 
dan is de macht van Financiën heel 
groot. Het geld is op en het mes 
moet erin. Wanneer iedereen 
denkt dat het fantastisch gaat is 
het veel moeilijker om de zaak in 
het gareel te houden. Dat vind ik 
wel een verdienste van het nieuwe 

begrotingssysteem, inkomsten 
meevallers die we hebben gehad 
dat die niet meteen gebruikt voor 
nieuwe uitgaven. Waardoor we nu 
ook netjes die ruimte hebben 
gebruikt om een begrotingsover
schot te bereiken. Daar heb je eeu
wen plezier van, bij wijze van spre-
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ken. Dit geeft enorm veel ruimte 
voor een volgend kabinet.' 

Is dit te danken aan Paars of is dit 
al ingezet in het laatste kabinet
Lubbers? 
De hervormingen in de WAO, tij
dens het derde kabinet Lubbers, 
heeft daar zeker zijn aandeel in 

Toen ik minister 

werd stapte ik in 

een warm bad 

gehad. Aan de andere kant is de 
WAO nog steeds een actueel 
onderwerp waar nog steeds pro
blemen zitten. Wat mij betreft mag 
dat kabinet er ook eer voor krij
gen, maar ik kan nu wel zeggen 
dat, nu we 7 jaar bezig zijn dat 
daar de resultaten nu duidelijk zijn 
geworden. Het tweede kabinet 
Lubbers had vergelijkbare groei
cijfers als nu en toch bleef er een 
begrotingstekort, daardoor moes
ten er toen het economisch minder 
ging drastische maatregelen wor
den genomen door Lubbers lil. 
Als tweede kabinet het beter had 
gedaan, dan had het derde kabinet 
het ook niet zo moeilijk gehad. 

Hoe is trouwens uw verhouding 
met premier Kok? 
Goed. Hij is blij dat ik hier zit. 
Kan ook niet anders. Je moet een 
goede relatie hebben tussen de 
premier en de minister van Finan
ciën. Ik denk dat je in zoverre je 
van vertrouwen kunt spreken dat 
er een hoge mate van vertrouwen 
is. Dat wordt versterkt, doordat 
we tijdens de Informatie periode 
voor Paars II dagelijks met elkaar 
in gesprek waren. Hij heeft hier 
ook gezeten op dit departement 
(als minister van Financiën in Lub-
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bers III) dus dat schept ook wel 
een band. Karakterlogisch lopen 
wc nogal uit elkaar. Hij is nogal 
secundair en introvert, terwijl ik 
primair en extravert ben. Dat is 
geen enkele belemmering voor 
een goede verhouding. Het gaat 
goed. 

Heeft hii niet de neiging om zich te 
bemoeien met uw vakgebied'! 
Nee, absoluut niet. Hij vond het 
niet erg om hier weg te gaan. Hij 
zei van meet af aan, jij hebt er 
meer verstand van dan ik en dat is 
dan ook zo. Ik was natuurlijk al 20 
jaar in deze sfeer werkzaam. Op 
financiën, bij het CPB e.d. Hij 
werd van de ene dag op de ande
re van vakbandsman annex poli
ticus, Minister van Financiën. Hij 
wist niet hoe de organisatie in 
elkaar zat. Terwijl ik als bekende 
binnen kwam en de meeste men
sen wel kende en zelfs mee had 
samengewerkt. Ook had ik con
tacten met het CPB. Ik stapte in 
een warm bad. Het ministerie had 
voor mij geen geheimen. Alleen 
de internationale hoek was voor 
mij betrekkelijk nieuw, maar dat 
was niet zo moeilijk. Hij heeft 
nooit de neiging gehad om over 
mijn schouder mee te kijken. We 
praten erover, maar hij laat me 
rustig knutselen. 

Wanneer het nieuwe belastingstel

sel daadwerkeliik in werking treedt, 
/Jent 11 dan voor uw gevoel klaar of 
liggen er nog nieuwe uitdagingen in 
het verschiet'! 
Het belastingstelsel is al in werking 
getreden. Nee, ik heb nog een aan
talleuke dingen op het program
ma staan. Ten eerste moeten we de 
laatste hegroting nog maken. Het 
wordt een hele veldslag, er is aller
lei politiek gedruis op dit moment. 
De laatste begroting voor de ver
kiezingen, daar wordt dus extra 
op gelet. Dat levert politieke span-
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ningen op, dus dat is nog een klus
je. Het tweede belangrijke punt is 
de nieuwe opzet van de begroting. 
Bij de begroting van 2002 gaan we 
de begroting anders maken. Meer 
accenten op wat je wil bereiken 
met het geld, de prestaties die je 
wil leveren en niet zozeer meer 
gericht op de input, maar een out
putgerichte begroting. Verder gaan 
we proberen om de volgorde om 
te draaien. Voorheen werd gere
deneerd " we hebben geld, wat 
gaan we ermee doen?". We gaan 
het proberen om te draaien. We 
willen nu van beleidsbegroting tot 
beleidsverantwoording. Daarna 

moeten de =J 
ministers ook 
aan het parle
ment uitleg-
gen wat ze 
hebben 
bereikt en wat 
het heeft 
gekost, wat ze 
hebben 
gedaan. Zodat 
er een andere 
discussie komt 
over de begro
tingspolitiek, 
niet alleen is het geld op, maar heb 
je bereikt wat je hebt willen berei
ken. Dat is een project waar we al 
heellang mee bezig zijn op Finan
cien. Eigenlijk moet het vanaf 2002 
gaan lopen. Dat is nog een groot 
project. Een ander project is de 
invoering van de Euro. Ik hoef 
natuurlijk niet zelf met dat geld 
rond te rijden, maar het is in ieder 
geval wel iets spannends. Al die 
politiek beslissingen, vcrdragen 
zijn al achter de rug. Mijn per
soonlijke activiteit is in het verle
den geweest, de politieke kant, het 
Europees verband, het Stabili
tcitspact. Dan kom je aan de logis
tieke kant, of dat allemaal wel 
goed gaat en natuurlijk de voor
lichtingskant. Daar zijn andere 
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mensen veel deskundiger dan ik, 
maar ik blijf wel mee kijken. Ver
der lopen er nog een aantal ande
re zaken. De Verkenningen, dat 
zijn de langere termijn activitei
ten. Waar moet het naar toe met 
de zorg, wat voor een stelsel wil
len we hebben etc. Maar ook 
onderwijs en infrastructuur komen 
aan de orde. Het zijn allemaal 
leuke projecten, maar ook het tes
tament van dit kabinet voor de 
kabinetsformatie. Voor een deel 
zullen we er ook wat mee doen in 
de begroting van 2002. En we gaan 
over van het kasstelsel van de 
begroting naar een baten I las-

tenstelseL Dus meer bedrijfseco
nomisch georiënteerd. Ik heb dus 
nog wel genoeg te doen. Ook nog 
wat internationale dingetjes. Ik 
vermaak me nog wel. 

Zalm heeft zijn glas cola leegge
dronken en het uur is om. Bij het 
afscheid laten we nog een Driem
aster achter. 'Toch wel jammer, dat 
ik die nooit krijg', vertelt Zalm.' 
Oh een interview met Dijkstal, die 
ga ik lezen'. 
Na afloop zijn we het er over eens, 
dat Zalm toch vooral een zeer 
goede vakminister is en veel min
der een politicus. Met vertrouwen 
in onze financiële toekomst ver
laten we het ministerie .. t 
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VOORZITTERSWOORD 

Woord van de voorzitter ende staatsschuld? Laten we ons 
hoofd koel houden en kritisch kij
ken naar extra overheidsuitgaven. 
De focus moet liggen op stelsel
wijzigingen en de daarvoor beno
digde bedragen, een kritische blik 
op alle andere budgetten en het 
besef dat wc hier aan een dubbe
le toekomst werken. Dit is tevens 
het lastige van deze discussie. De 
ene toekomst die van de staats
schuld met hoge jaarlijkse rente, 
waardoor de uitgavenruimte 
wordt gedrukt. de ander de kwa
liteit van het onderwijs en de 
gezondheidszorg. Een ding weet 
ik zeker en dat is wanneer we geld 
steken in de aflossing van de 
staatsschuld dit direct effect heeft. 
Immers de rentekosten dalen. Een 
andere essentiële discussie is ech
ter de andere toekomst, het ken
nisniveau van de toekomstige 
generatie. We leven in een ken
niseconomie en om hierin mee te 
kunnen gaan is het kennisniveau 
essentieel. De discussie lijkt zich 
echter steeds meer te richten op 
het feit dat het slecht gaat in het 
onderwijs, dus er extra geld bij 
moet. Terwijl je eerst dient te kij
ken waar het probleem precies zit 
en dan welk kostenplaatje hierbij 

Door Maarten Burggraaf 

Ik kan nog goed herinneren hoe ik 
op jonge leeftijd heb leren fiet
sen. Heel veel oefenen en veel
vuldig onderuit gaan. Gelukkig 
liep er iemand naast om deze bui
telingen zo goed mogelijk op te 
vangen. Een kwestie dus van veel 
doen en nadat je het eenmaal kan, 
verleer je het nooit meer. Het
zelfde geldt eigenlijk ook voor 
autorijden, het echte rijden leer 
je pas na je papiertje. De lessen 
zijn immers duur en dus beperkt 
in frequentie. Met het papiertje 
op zak ga je vanzelf vaker de weg 
op en leer je pas echt rijden. Wat 
heeft dit nu te maken met, onze 
hoofdbezigheid, politiek? 

Zo gaat het ook met politiek. 
Doen, veel doen en zodoende 
leren met vallen en opstaan. De 
JOVD biedt de faciliteiten om met 
de politiek aan de slag te gaan. Je 
kan naar politieke activiteiten en 
er lopen genoeg mensen rond die 
zich in de politiek interesseren. 
Maar dit is slechts een fractie van 
wat ik bedoel met 'aan politiek 
doen'. Het gaat erom dat u zelf 
iets met de politiek doet. Prikkel 
uzelf door over een veelheid van 
zaken na te denken en er met veel 
mensen over te discussiëren. 

Het leukste, maar tevens ook 
moeilijkste van politiek bedrijven, 
is om buiten de geijkte kaders te 
treden. Alleen op deze manier 
kunnen we ook als JOVD met ori
ginele ideeën komen. Dat is een 
van onze doelstellingen als poli
tieke jongerenorganisatie. Maar 
laat u daarbij niet begrenzen door 
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de verenigingsmuren. U kunt op 
elk moment van de dag bezig zijn 
met politiek. 

En we zitten in het ideale tijdperk 
om aan politiek te doen. De ver
kiezingen zijn immers in zicht, en 
wie weet sneller dan we denken als 
de discussie over de zalmnorm 
escaleert. Kok noemde tijdens het 

Discussie over meer uitgaven met alleen 

lakmoesproef voor paars, maar ook voor 

de standvastigheid van de WD 

afgelopen PvdA congres de dis
cussie rond de zalmnorm zelfs een 
lakmoesproef voor paars. 
In hetzelfde congres heeft de 
PvdA zich uitgesproken voor een 
meer linkse koers. Dit betekend 
toch niet automatisch terug gaan 
naar de tijd van den Uyl, hogere 
overheidsuitgaven en een groei-
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komt kijken. En ik denk dat Her
mans een aantal sterke liberale 
ideeën heeft om op het gebied van 
onderwijs structurele verbeterin
gen aan te brengen. 
De discussie is dus niet alleen een 
lakmoesproef voor paars, maar 
ook een lakmoesproef voor de 
standvastigheid van de VVD en 
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de realiteitszin van de linkse koers 
van de PvdA. 

De verkiezingstijd is ook de tijd 
van de term 'verkiezingsretoriek'. 
Het ene kamerlid verwijt de ander 
in overtreffende trap van vcrkie
zingsretoriek. Wat moeten wc hier 
dan eigenlijk onder verstaan? 
Retoriek valt tweeërlei uit te leg
gen. Hetzij als 'het gebruik van 
retorica'. hetzij als 'holle spraak. 

Retoriek in de negatieve zin van 
het woord komt natuurlijk ook 
buiten de verkiezingen voor. 
Tegenspraak met argumenten die 
niet gefundeerd zijn, maar meer 
zijn gebaseerd op 'gevoelens in de 
samenleving' is helaas niet uit
zonderlijk. In verkiezingstijd ligt dit 
echter extra gevoelig, elke partij 
wil zich immers graag profileren. 
In feite maak je jezelf, zeker als 

VOORZITTERSWOORD 

kamerlid, natuurlijk belachelijk 
door zo'n term te hanteren Het is 
een dooddoener en wel erg 
gemakkelijk om een ander hiervan 
te beschuldigen. Steek liever ener
gie in het weerleggen van deze 
standpunten. Dit zou niet moei
lijk moeten zijn, het verwijt van 
'verkiezingsretoriek' impliceert 
immers 'holle spraak'. Kwalijk is 
echter dat het vaak wordt gebruikt 
tegen standpunten die wel degelijk 
gefundeerd zijn, zoals onlangs 
door Femke Halsemategen Henk 
Kamp bij zijn pleiten voor een 
rationele benadering van het assie
lzoekersvraagstuk. Blijkbaar staat 
de verkiezingstijd geen steekhou
dende discussies toe. Blijkbaar 
hebben sommige kamerleden 
moeite om zich te profileren met 
sterke argumenten. 
De JOVD doet aan haar eigen 
stukje verkiezingsretoriek, alleen 

De problemen van de democratie 

/)oor Rcné \J{/11 Wissen 

"There never was a democracy that did not commit suicide"
John Adams 

De meeste mensen denken dat alleen een directe democratie een echte 

democratie is. Directe democratie betekent, dat er niet wordt gewerkt 

met een vertegenwoordigend lichaam, maar dat burgers direct aan het 

besluitvormingsproces mogen deelnemen. Zeldzame voorbeelden van 

directe democratieën zijn de Atheense volksvergaderingen uit de Se eeuw 

voor Christus en de zogeheten Laudesgemeinde uit Zwitserland, de revo

lutionaire arbeiders- en soldatenraden. Ook tegenwoordig komen ze nog 

wel voor, een voorbeeld is Zwitserland. Verder zijn referenda, inspraak 

etc. voorbeelden van directe democratie binnen een systeem van over

wegend indirecte democratie. De tegenhanger van de directe democratie 

is de indirecte democratie. Daarin wordt wél met een vertegenwoordi

gend lichaam gewerkt. In dat systeem kiest het volk vertegenwoordi

gers en mandateert het ze om voor hen beslissingen te nemen 

De meeste mensen denken dat 
alleen een directe democratie een 
echte democratie is. Directe demo-
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eratie betekent, dat er niet wordt 
gewerkt met een vertegenwoor
digend lichaam, maar dat burgers 

9 

dan wel in de positieve zin van het 
woord. We zijn hard bezig met ons 
eigen verkiezingsprogram, het 
PKP. Deze zal in november tijdens 
het congres, worden vastgesteld 
door u; de leden. Uw rol is echter 
zeker niet beperkt tot het vast stel
len. Ik nodig u, namens de PKP
commissie, met klem uit om hier 
ook aan mee te schrijven. 
De eerste PKP-avond is reeds ach
ter de rug. Het was een construc
tieve en geslaagde avond van de 
hand van regio Midden. En er 
komen er nog twee aan (regio 
Zuid en Noord). Daarnaast kunt 
u op elk tijdstip van de dag (en 
nacht) meewerken aan dit stuk via 
de landelijke website 
(www.jovd.nl/pkp). Ik hoop u op 
een van de avonden of via de web
site te ontmoeten. i 

direct aan het besluit-
vormingsproces mogen deelne
men. Zeldzame voorbeelden van 
directe democratieën zijn de 
Atheense volksvergaderingen uit 
de Se eeuw voor Christus en de 
zogeheten Landesgemeinde uit 
Zwitserland, de revolutionaire 
arbeiders- en soldatenraden. Ook 
tegenwoordig komen ze nog wel 
voor, een voorbeeld is Zwitser
land. Verder zijn referenda, 
inspraak etc. voorbeelden van 
directe democratie binnen een sys
teem van overwegend indirecte 
democratie. De tegenhanger van 
de directe democratie is de indi
recte democratie. Daarin wordt 
wél met een vertegenwoordigend 
lichaam gewerkt. In dat systeem 
kiest het volk vertegenwoordigers 
en mandateert het ze om voor hen 
beslissingen te nemen 

. 
LEES VERDER OP PAGINA 14 

Driemaster 



ARTIKEL 

De JOVD en het 'nieuwe conservatisme' 

Door Bas van 't Wout 

Er broeit iets in de Nederlandse polder. De klaagzang over het gebrek aan verschil tussen politieke partij
en is dagelijks te horen in media en op straat. Alle partijen zouden zo dicht tegen alkaar zijn aangekropen, 
dat het niet verwonderlijk is dat burgers nauwelijks nog interesse hebben in de politiek. Hier zit ook zeker 
een kern van waarheid in. Traditioneel is (was) Nederland een politiek driestromenland, met een liberale, 
sociaal-democratische en christendemocratische c.q. conservatieve stroming. De sociaal democratische stro
ming heeft zich inmiddels bekeerd tot de 'Derde Weg', een wat vage politieke stroming die voornamelijk 
links-liberaal getint is. De christendemocratie is momenteel zoekend en de indruk bestaat dat hier het top
kader behoorlijk linkser is dan de achterban. Het liberalisme lijkt nog het minst aan verandering onderhe
vig te zijn geweest in de laatste decennia; bij haar voornaamste representant, de VVD, valt met enige goede 
wil zelfs te zien dat de conservatieve stroming in de partij aan kracht heeft ingeboet. Conservatieven zijn in 
Nederland dus 'dakloos' geworden, want ook de ChristenUnie bevindt zich economisch te veel aan de lin
kerzijde om als opvanghuis voor conservatieven te dienen. 

Toch is het erg onwaarschijnlijk 
dat het conservatisme in Neder
land geheel verdwenen is. Zeker de 
laatste tijd broeit het onder ver
schillende conservatieven. De 
voormalige VVD'erAndreas Kin
neging is hard bezig gesprekken te 

Het conservatisme 

is in Nederland niet 

geheel verdwenen 

voeren met verschillende politici 
om eventueel te komen tot de vor
ming van een conservatieve partij. 
Zo vond er onlangs een gesprek 
plaats met Hans Hillen, de CDA
ideoloog die echter op dit moment 
weining voeten in de aarde weet te 
krijgen in zijn partij. Eerder al 
voerde Kinneging gesprekken met 
representanten van ChristenUnie 
en VVD, de partij die hij na het 
beruchte normen en waarden 
debat gedesil1 ~è>i?neerd verliet. Tot 
concrete resultaten heeft dit alles 
nog niet geleid, maar wat niet is, 
kan nog komen. Wat heeft dit alles 
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nu echter met de JOVD te 
maken? 

Meer dan men denkt. Zo is de 
hoofdredacteur van de website 
over conservatisme, Ren( van Wis
sen, lid van de redactie van onze 

democraten. 

Uiteraard vind ik het een zeer 
goede zaak dat de JOVD plaats 
biedt aan een brede waaier van 
politieke overtuigingen. Ik krijg 
echter vaak de indruk, dat het 

eigen Driemaster. Van Wissen is debat over het verschil tussen libe-
tevens een trouwe compaan van 
Kinneging, zo mogen wij uit ver
schillende media opmaken. Daar
naast zijn er vele JOVD'ers die 
zich openlijk en zonder schroom 
conservatief noemen, denkt u bij
voorbeeld aan het debat over het 
koningshuis op het afgelopen 
novem bercongres. Bovendien 
bezocht ik laatst een bijeenkomst 
van de JOVD, waar een te ver
kiezen bestuurder, gevraagd naar 
zijn plaats in het politieke spec
trum, de handen van verschillen
de aanwezigen op elkaar kreeg, 
door te verklaren 'op het econo
mische vlak liberaal en op het 
immateriële vlak conservatief' te 
zijn. Volgens mij is dat zuiver con
servatisme; liberalen en conserva
tieven kunnen het economisch 
immers vaak uitstekend met 
elkaar vinden, op immaterieel vlak 
hebben liberalen meer met sociaal-

îO 

ralisme en conservatisme amper 
gevoerd wordt, dit terwijl bepaal
de uitkomsten van debatten wel op 
dit verschil zijn terug te leiden. Ik 
noemde als voorbeeld al het 
JOVD-standpunt over het 
koningshuis, maar ik denk ook 
terug aan het afschieten van de 
notitie bijzonder onderwijs op het 
laatste congres. Liberalen zijn 
altijd tegen gesubsidieerd bijzon
der onderwijs geweest, maar heb-

JOVD-ers noemen 

zich soms zonder 

schroom 

conservatief 

ben in 1917 ingestemd met de sub
sidi(ring om uit een verlammende 
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politieke impasse te komen. Prin
cipieel is het immers voor libera
len moeilijk te verkroppen dat met 
overheidsgeld instellingen worden 
betaald, die als doel hebben een 
bepaadc levensovertuiging uit en 
over te dragen. Het voornaamste 
argument tegen de notitie was ech
ter, dat alles momenteel toch 
prima gaat en er daarom geen 
reden tot verandering is. Een 
typisch conservatief argument. 

Binnen JOVD moet 

debat komen over 

verhouding 

liberalisme en 

conservatisme 

Bovendien is en blijft de JOVD 
een liberale organisatie. Ik hoop 
dat eenieder goed beseft dat con
servatisme en liberalisme twee 
zeer te onderscheiden stromingen 
zijn. In het conservatisme preva
leren belangen van groepen, fami
lies, tradities en gewoonten boven 
de belangen van het individu. 
Bovendien liggen de wortels van 
het conservatisme duidelijk niet 
in de Verlichting, de geboortepc
riode van het liberalisme. De eer-
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ste politieke partij van Nederland, 
de ARP, richtte zich als groepe
ring tegen de resultaten van de 
vcrlichting en de Franse Revolu
tie, wat ook duidelijk moge worden 
uit de naam van de partij (Anti
Revolutionair). 

Niet alleen in de geschiedenis 
onderscheiden liberalisme en con
servatisme zich van elkaar. De 
principiële uitgangspunten zijn 
zeer verschillend. Ik durf zelfs de 
stelling aan, dat conservatisme en 
socialisme meer met elkaar 
gemeen hebben dan liberalisme 
en conservatisme. In de eerste 
twee stromingen is de overheid 
c.q. de samenleving immers het 
uigangspunt. De overheid legt 
grenzen op aan vrijheden van indi
viduen omdat dat de samenleving 
als geheel ten goede zou komen. 
Zo legt het socialisme de econo
mische vrijheden aan banden om 
een egalitaire samenleving te creë
ren en legt het conservatisme 
voornamelijk berperkingen op aan 
immateriële vrijheden om middels 
een stevig normen en waarden 
pakket de samenleving niet te 
laten ontsporen. 

Het wordt dus de hoogste tijd, dat 
er in de JOVD een debat ontstaat 
over de verhoudingen tussen libe
ralisme en conservatisme. Libera
len hechten grote waarden aan de 
kleine hoeveelheid beginselen die 

CONGRES 23 en 24 juni 2001 met o.a. als gast Minister van Aartsen! 

zij hebben. Laten we die dan ook 
met respect behandelen. Behoud
zucht gaat niet samen met onze 

Conservatisme en 

socialisme hebben 

meer overeen dan 

liberalisme en 

conservatisme 

beginselen. De vrije krachten in 
de maatschappij moeten hun gang 
kunnen gaan. Zoals de illustere 
professor Oud al zei: 'het libera
lisme kan vanuit haar aard niet 
anders dan vooruitstrevend zijn'. j:. 

Professor P.J. Oud 

Het ene politieke congres is nog niet achter de rug of het volgende staat alweer voor de deur. 23 en 24 juni 
zal er een politiek congres gehouden worden met de nadruk op internationale politiek. Natuurlijk zijn er 
ook de gebruikelijke notities en moties. De eerste interessante spreker heeft toegezegd: 
Minister van Buitenlandse Zaken, -
J. van Aartsen komt een workshop geven op het congres. Wil je mee helpen bij de organisatie van dit con
gres, neem dan contact op met Marije Roos via 06-26702890 of marijeroos@hetnet.nl 
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Zonnepanelen moeten gesubsidieerd worden 

De fossiele brandstoffen van de Aarde zijn niet oneindig. Dat besef is 
al sinds een behoorlijke tijd doorgedrongen tot een groot deel van de 
mensheid. Als de fossiele brandstoffen uitgeput zijn, komt de mensJij
ke beschaving letterlijk tot sitlstand. Er zal een totale choas en anar
chie losbreken. Toch zal deze situatie niet gebeuren, immers de mens 
is vindingrijk en nieuwe manieren om energie voortbrengen zijn al in 
wording. Vooral zonne- en windenergie lijken het nieuwe Ei van Colum
bus. Maar moet dit Ei gesubsidieerd worden? 

Ferdi de Lange 
Redacteur Pro & Contra 

Subsidiering zonne-energie 

Seks is relatief gezien een van de 
meest energievragende bezighe
den. Moeten we hier dan massaal 
mee gaan kappen om het ener
gieprobleem op te lossen? Wees 
gerust: nee. Reeds hebben we op 
nationaal en internationaal niveau 
bepaald dat alle problemen binnen 
het energiebeleid, opgelost moeten 
worden vanuit de visie dat aan de 
energievraag voldaan moet wor
den, zonder dat wij de keuzemo
gelijkheden van de volgende gene
ratie belemmeren. Duurzame 
oplossingen zijn dus vereist. 
Het is geen onbekend gegeven dat 
ramingen uitwijzen dat de ener
gievraag tot 2020 zal blijven toe
nemen. Daarbij komt nog dat ook 
Nederland tijdens de klimaatcon
ferentie in Kyoto afspraken heeft 
gemaakt voor een C02-reductie. 
Zet daar tegenover dat het ener
gieaanbod in Nederland hoofdza
kelijk bepaald wordt door aard
gas, aardolie en steenkool en we 
hebben het probleem in de schoot 
geworpen. Nog nooit sinds 1972 is 
het aandeel van overige, alterna
tieve energiebronnen boven de 
3% uitgestegen. Dus ook zonoe
energie heeft geen prominente 
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plaats kunnen verwerven. 
Waarom is het nu van belang dat 
juist zonne-energie in Nederland 
meer gestimuleerd moet worden? 
Daar zijn verschillende redenen 
voor aan te halen: 
Allereerst, en dat is meteen de 
belangrijkste reden, is zonoe-ener
gie een zogenaamde duurzame 
energiebron. (Wij) Men is over
tuigd dat deze bron van energie 
oneindig is. Bovendien, met oog 
op de gewenste C02-reductie, is 
het alternatief van zonne-energie 
natuurlijk een geschenk vanuit de 
hemel. Zouden wij in staat zijn in 
Nederland om deze manier van 
energiegeneratie een groter aan
deel op de aanbodmarkt te geven, 
is een C02-reductie geen onbe
reikbaar doel meer, geen drome
rig fabeltje meer. Ten derde, 
mogen wij als Nederlander trots 
zijn op de expertise die er binnen 
Nederland is ontwikkeld in de 
loop der jaren. Om prof. dr. W.C. 
Sinke, een belangrijk inspirator 
van de Nederlandse zonne-energie 
en bijzonder hoogleraar aan de 
Universiteit Utrecht, te mogen 
naspreken: "Nederland kan uit
stekend mee op mondiaal niveau, 
en maakt uitstekende kansen op 
de markt van zonne-energie." Ech-
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ter moeten wij juist nu niet bij de 
pakken neer gaan zitten. Reeds 
hebben ook Duitsland, Japan, de 
VS en Spanje de positieve kanten 
van zonne-energie ingezien en is 
het zaak dat Nederland zijn plaats 
voor in het veld blijft behouden. 
Investeringen in research en deve
lopment van zonne-energie is dus 
een noodzaak. Maar ook een ver
gaande uitbreiding van de markt 
voor systemen van zonoe-ener
giewinning is gewenst. Willen wij 
als Nederland op de internationa
le vrije markt en, onvermijdelijk op 
de Europese markt, de concur
rentie aangaan is het nu zaak, een 
voorsprong te nemen op die markt 
van zonne-energie. Subsidiering 
van zonne-energie is dan ook geen 
principiële vraag meer, maar een 
praktische noodzaak. Immers, 
voor het opstarten van de zonoe
energiemarkt zal geld nodig zijn en 
het is zeker de moeite waard hier
in te investeren . .t 

Y.K. Onno Te'ng, 

Vice-voorzitter Politiek 

JOVD afdeling Leiden. 
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CONTRA 

Door Frank Diikstra, secretaris Regio midden 

Zon, water en wind, de elementen die nodig zijn voor het opwekken 
van duurzame energie. Toevallig zijn dit nu precies de natuurlijke ele
menten die wij Nederlanders opzoeken als we op vakantie gaan. De vraag 
is dan ook of wij zullen moeten investeren in zonnecellen, windmolens 
en waterkrachtcentrales voor een gezonder milieu. 

Van zonnecellen is bekend dat het 
produceren ervan zoveel energie 
kost dat pas na zeven jaar meer 
energie wordt opgewekt dan dat ze 
gekost hebben. Vanaf dat punt kan 
de zonnecel zichzelf gaan terug
verdienen. Erg lastig met een 
energieprijs van ( 0,25 per kWh 
en een aanschafprijs van ca. ( 500 
per m2 (afhankelijk van het type). 
De zonnecelindustrie kan dan ook 
alleen maar bestaan door steun 
van de overheid. Het argument 
van veel milieupartijen is dat als er 
maar genoeg van geproduceerd 
worden, de kostprijs onmiddellijk 
zakt. Dit gaat echter maar gedeel
telijk op omdat er erg veel hand
werk komt kijken bij de productie. 
Als de groei van zonne-energie 
doorzet dan zal in 2020 0,5 % van 
onze elektriciteitopwekking uit 
zonne-energie komen. Het is raar 
als je bedenkt dat als iedereen één 
gloeilamp zou vervangen door een 
spaarlamp dezelfde 0,5 % aan 
energie bespaard zal worden. 
Windenergie heeft echter een veel 
hetere kans. De productieprijs per 
MW is veel gunstiger dan bij 
zonne-energie. De hoeveelheid 
energie die nodig is om een wind
molen te produceren is al na enke
le maanden teruggewonnen. Ech
ter van de wind alleen kunnen we 
niet leven. Om de energiebehoef
te van Nederland te bevredigen is 
een windmolenpark van 70 bij 70 
kilometer nodig, gevuld met ruim 
10.000 windmolens van 3MW. 
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Voor de vogelstand heeft een 
windmolenpark als dit natuurlijk 
catastrofale gevolgen. Een reden 
voor de milieubeweging om deze 
reuzen van 200 meter hoog uit het 
Nederlandse landschap te wensen. 
De schone energiebron voor de 
toekomst, kernfusie, is een tech
niek waar we nog minimaal50 jaar 
op moeten wachten. (Om onge
ruste gevoelens meteen weg te 
nemen, een fusiereactor verbruikt 
meer radioactief materiaal dan hij 
produceert). Op deze belofte van 
de toekomst kunnen we natuurlijk 
niet wachten. 

Waar we voor de huidige energie 
voorziening meteen aan denken 
is het emotioneel beladen begrip 
kernenergie. Een paddestoelwolk 
boven Hirosima en besmette spi
nazie door Tsjernobil schieten nu 
meteen door onze gedachten. 
Deze verschrikkingen van het ver
leden weerhoudt een groot deel 
van de bevolking ervan om in te 
stemmen met het schonere en veel 
rendabelere kernenergie. 

Het is echter oneerlijk om alle 
type reactoren over één kam te 
scheren. De Tsjernobil reactor was 
van een verouderd type. De hui
dige moderne westerse centrales 
hebben automatische systemen 
waardoor de reactor automatisch 
stil komt liggen bij calamiteiten 
en ontploffingen onmogelijk zijn. 
Dit m0derne type centrale ver-
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dient echt een tweede kans. Blijft 
over het probleem van radioactief 
afval. Mijn persoonlijke mening is 
dat je beter een gecentraliseerd 
en gecontroleerd depot kan heb
ben waar al je afvalstoffen verza
meld liggen dan dat hoge schoor
stenen hun afvalproducten over 
de hele wereld kunnen verspreiden 
zoals bijvoorbeeld bij kolenge
stookte centrales. 

De Nederlandse overheid moet 
na het sluiten van de kerncentra
les eens goed na gaan denken ze 
waar alle benodigde energie van
daan wil gaan halen. Momenteel 
kopen we franse kernenergie maar 
dat is hypocriet. Zonne- en wind
energie kunnen alleen in de marge 
bijdragen en Slochteren raakt toch 
ook echt eens uitgeput. 

Als we nu echt eens milieu vrien
delijke energie willen gaan pro
duceren en onze C02 targets wil
len gaan halen dan zullen we toch 
echt met hernieuwde energie 
kerncentrales moeten gaan bou
wen. Duurzame energiebronnen 
kunnen dan het bedrag achter de 
komma compleet maken waar
door onze gemoedsrust ook weer 
gerustgesteld is .. :ï. 
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In het onderstaande zal het ver
schijnsel democratie worden 
belicht. De visie op de democratie 
van de klassieken worden beschre
ven, aan de hand van de opvattin
gen van Plato erover, die repre
sentatief zijn voor de belangrijkste 
denkers uit de Grieks-Romeinse 
oudheid. 

Democratie en de klassieken 
Zoals de meeste mensen wel 
weten is het woord democratie 
gevormd uit de Griekse woorden 
demos (volk) en kratein (macht). 
Het betekent dus macht van het 
volk. De traditionele visie in de 
politieke filosofie is in essentie 
Grieks. 

Sinds de oude Grieken heeft deze 
staatsvorm al bestaan. Plato is de 
eerste die erover schreef. In zijn 
boek Politeia geeft Plato een 
sublieme typologie van de moge
lijke politieke systemen. Hij 
behandelt achtereenvolgens de 
aristocratische (de heerschappij 
van de besten), de timocratische 

Plato geen 

voorstander van 

democratie 

(de heerschappij van degenen met 
de hoogste status, waarbij kwali
teiten dus niet doorslaggevend 
zijn), de oligarchische (waarbij de 
macht in handen is van een klei
ne groep van de bezittende klas
se), de democratische (met de 
macht voor het volk) en ten slot
te de dictatoriale (waarbij de 
macht in handen is van een enke-
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ling). Deze volgorde overigens 
weerspiegelt Plato's voorkeur, 
want hij voelt het meest voor een 
aristocratie, iets minder voor een 
timocratie, weer minder voor een 
oligarchie, nog minder voor een 
democratie en het minst voor een 
dictatuur. Ook geeft de volgorde 
het proces aan waarin de ene 
staatsvorm zich uit de andere ont
wikkelt, waarbij de timocratie zich 
dus ontwikkelt uit de aristocratie, 
de oligarchie uit de timocratie, etc. 
Plato is dus bepaald geen voor
stander van de democratie. In de 
al genoemde Politeia schrijft hij: 

En de tolerantie van dit regime en 
de totale afwezigheid van bekrom
penheid in het minachten van dat
gene wat we zo plechtig zeiden toen 
we de stad stichtten-dat een mens, 
tenzij hij uitzonderlijk begaafd is, 
het er niet goed van zou afbrengen 
als hij niet al vanaf zijn vroegste 
jeugd op een goede manier speelt 
en zich uitsluitend met waardevol
le zaken bezighoudt-, op welk 
een grootse wijze worden deze 
principes van de hand gewezen. 
Het maakt mensen in het geheel 
niet uit wat de achtergrond is van 
de mensen die de politiek in gaan, 
zolang die de meerderheid maar 
goed gezind zijn. 

Het is duidelijk dat Plato de demo
cratie niet erg hoog aanslaat. Plato 
was hij een van de eersten die het 
volk beschreven als een kudde 
schapen en de leiders als herders. 
Even verderop in het boek geeft 
hij nog een kenmerk van de demo
cratie: 

Goed, dat soort dingen is dus ken
merkend voor de democratie. Het 
is een plezierig, veelkleurig regime 
zonder heersers, dat iedereen, zowel 
gelijken als ongelijken van een 
zekere mate van gelijkheid voorziet. 
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Hier wijst Plato op het egalitaris
me dat zo inherent is aan demo
cratieën. Socrates zei hierover ooit 
dat het een veel gemaakte fout is 
om te denken dat wanneer men
sen in één opzicht gelijk zijn, ze dat 
in alle opzichten zijn. En Aristo
telcs zei ooit dat het de grootste 
onrechtvaardigheid is om te pro
beren ongelijke dingen gelijk te 
maken. 

Zoals hierboven werd aangegeven 
ontwikkelen staatsvormen zich 
volgens Plato steeds uit het voor-

Volk zijn schapen, 

leiders zijn herders 

gaande, superieure type. De demo
cratie ontwikkelt zich dus uit de 
oligarchie. Interessant is dat er een 
groot verband bestaat tussen de 
staatsvorm die op een bepaald 
moment bestaat en de psyche van 
haar inwoners. Dit is essentieel. 
De Politeia is dan ook op het eer
ste gezicht een beschrijving-of 
eerder een zoektocht-naar het 
antwoord de vraag hoe de staat 
moet worden ingericht. Door mid
del van deze zoektocht probeerde 
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Plato een antwoord te vinden op 
de belangrijkste vraag van Soera
les: "Hoe moet een mens leven?" 
Het lijkt dan merkwaardig dat 
Plato niet analyseert hoc een mens 
zijn leven moet inrichten maar hoc 
de staat moet worden ingericht. 
Maar dit is slechts schijn. Want de 
Politeia is uiteindelijk niet (alleen) 
een bespreking van de wijze waar
op de staat moet worden ingericht 
maar juist van de wijze waarop de 
ziel moet worden ingericht. Dit is 
volgens Plato het belangrijkste in 
het leven: orde in de maatschap
pij en orde in de ziel. Er is een 
bijna volkomen verwevenheid van 
deze twee, van ziel en maatschap
pij. Soms bespreekt Platode psy
che letterlijk, andere keren meta
forisch, door te schrijven over de 
staat. Het meest evidente voor
beeld 
van de 
synchro
niteit van 
maat
schappij 
en psy
che is de 
indeling 
ervan. 
De maat
schappij 
bestaat 
uit lei
ders, soldaten en gewone burgers. 
De elementen in de ziel die hier
mee overeenstemmen zijn respec
tievelijk het rationele deel, het syn
thetiserende deel en het 
begerende deel. Als er een strijd is 
tussen verstand en gevoel, tussen 
ratio en begeerte, zorgt het derde 
deel voor een synthese, althans 
voor een beslissing. Bij de aristo
cratie overheerst de ratio (in de 
vorm van de besten) de begeerte 
(namelijk het gewone volk); bij 
een democratie is dit andersom, 
zoals ook uit het volgende citaat 
blijkt: 
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"Wanneer zij {het volk, RvW] als 
overwinnaars uit de strijd zijn 
gekomen kenschetsen zij normbe
sef en zelfbeheersing smalend als 
bewijzen van een slappe, naïeve 
mentaliteit, die zonder vorm van 
proces kunnen worden verban
nen." 

Met deprimerende precisie 
beschrijft Plato iets wat in het wes-

Zaken die vroeger 

negatief waren, 

zijn nu het hoogst 

haalbare 

ten sinds de jaren 60 van de vori
ge eeuw gaande is. Instituties en 
regels die eeuwenlang goed heb
ben gefunctioneerd worden als 
ouderwets en zonder dat er kri
tisch naar wordt gekeken opzij 
gezet. Het is het idee dat de traditie 
omdat ze niet per definitie juist is 
naar believen kan worden veran
derd. Plato beschrijft de mentali
teit in een democratie als volgt: 

Brutaliteit, anarchie, liederlijkheid 
en onbeschaamdheid keren in 
triomf{'ntelijke parade uit hun bal-

15 

lingschap terug, toegejuicht en ver
goelijkt door de massa, die bruta
liteit huldigt als savoir-vivre, anar
chie als vrijheid, liederlijkheid als 
grootse levensstijl en schaamte
loosheid als moed. 

Dit is letterlijk de omgekeerde 
wereld. Wie op tv naar een gemid
deld RTL 4-, RTL 5- of Veronica
programma kijkt kan zien dat deze 
observatie erg raak is. Zaken die 
in vroegere tijden als iets nega
tiefs werden gezien zijn worden 
nu als het hoogst haalbare gezien. 
Kuisheid wordt belachelijk 
gemaakt en promiscuïteit ver
heerlijkt; schaamte wordt als 
bekrompen gezien en schaamte
loosheid als zelfverwerkelijking; 
beleefdheid wordt aangemerkt als 
ouderwets, en onbeschoftheid als 

moed. 
Dit IS 

iets wat 
ook 
Augusti
nus zo'n 
800 jaar 
na Plato 
111 ZIJn 

Belijde
nissen 
opmerkt. 
Hij 
schrijft 

daarin dat het enige waarvoor een 
jongen die onder vrienden is zich 
schaamt is om niet schaamteloos 
te zijn. "Vrijheid" is het centrale 
begrip. Op zichzelf is daar natuur
lijk niets mis mee. Ook bij de klas
sieken was vrijheid het sleutelbe
grip. Maar het soort vrijheid dat 
wordt bereikt door "gewoon te 
doen waar je zin in hebt," zoals 
Ed Nijpels het eens zei, is geen 
vrijheid, maar slavernij. Vrijheid 
zoals de klassieken het zagen, en 
zoals ook Tocqueville die 
beschrijft, is in wezen de vrijwilli
ge keus voor het goede. Het 
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gevaar van een al te grote vrijheid 
wordt door Plato aldus omschre
ven: 

[ ... ] Vrijheid, want zeker in een 
stad die een democratie is krijg je 
te horen dat dat het mooiste is wat 
daar te vinden is, en dat het daar
om het enige regime is dat voor 
iemand die van nature vrij is 
geschikt is om in te leven [ ... ] 

En wat ik zojuist wilde gaan zeg
gen: is het niet de onbegrensdheid 
van dat streven naar vrijheid en de 
verwaarlozing van al het overige 
waardoor een democratie ontaardt 
en de roep ontstaat om een dicta
tuur. 

[ ... ] Wanneer een democratische 
samenleving met zijn dorst naar 
vrijheid in handen valt en zich 
bedrinkt aan drank met een onver
antwoord hoog vrijheidspercenta
ge, zal hij de regering aanvallen als 
die niet de uiterste soepelheid toont 
en de bevolking een enorme vrij
heid laat, en de regering zal worden 
beschuldigd van een vuige, reac
tionaire mentaliteit. [ ... ] 

Mensen die met de regeringspoli
tiek instemmen wordt een slaafse 
houding verweten en worden uit
gescholden voor onbenullige 
meelopers. Zowel in het maat
schappelijk als het persoonlijk 
leven is het streven dan gericht op 
gelijkheid, waarbij niet meer dui
delijk is wie leiding geeft en wie lei
ding krijgt, en men bewondert lei
ders die zich als ondergeschikten 
gedragen Onder zulke omstan
digheden moet de vrijheid toch 
onvermijdelijk extreme vormen 
aannemen. 

Vervolgens, zo beschrijft Plato, 
komt er een situatie waarin nie
mand meer hoger is dan een 
ander, en verschillen die tussen 
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mensen bestaan worden simpel
weg ontkend. Iedereen krijgt even
veel rechten. Dan ontstaat het pro
bleem van autoriteiten: 

De mensen raken zo overgevoelig 
dat alles wat zweemt naar gezag 
hen irriteert en onverdraaglijk 
voorkomt. En je weet ook wel dat 
ze uiteindelijk, om maar nergens 
aan enige autoriteit onderworpen 
te zijn, geen enkele wet of norm 
meer erkennen. 

Het zal duidelijk zijn dat een der
gelijke situatie van wetteloosheid 
niet hetzelfde is als orde in de 
maatschappij. Dit is de state of 
nature, zoals Hobbes die in Leviat
han beschrijft-de natuurlijke 
staat van de mens, waarin diens 
leven "solitary, poor, nasty, brutish 
and short is" is en waarmee de 
noodzaak van de staat is geboren. 
En daarmee is dan de overgang 
van de democratie naar de dicta
tuur een feit: 

Zo slaat blijkbaar een overmaat 
aan vrijheid juist om in een over
maat aan onderdrukking, zowel in 
het individu als in de maatschap

PIJ. 

[ ... ] Nu, zo is het ook logisch dat 
een dictatuur zich fuist uit een 
democratie ontwikkelt: de grootste 
en wreedste onderworpenheid uit 
wat naar mijn idee de uiterste vrif
heid is.[ ... ] 

Maar niet alleen Plato stond scep
tisch ten opzicht van de democra
tie. Het model dat de klassieken als 
het best realiseerbare zagen was 
niet zozeer een pure democratie, 
maar een gemengd systeem. 
Zoals het begerende element van 
de ziel moesten worden getem
perd door het rationele element, 
zo moest het volk worden getem
perd door de leiders. Dit is een 
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gedachte die dus niet slechts bij 
Plato voorkomt maar ook bij Aris
toteles, Polybius, Cicero en Augus
tinus. 

Wat deze voorbeelden illustreren 
is dat het "niet zo mag zijn dat 
bepaalde zaken gebeuren. Ze wij
zen erop dat bepaalde dingen 
gewoonweg verkeerd zijn en dat 
niets er inbreuk op mag maken. 
Het gaat om dingen die niet ver
keerd zijn omdat we dat hebben 
afgesproken, maar omgekeerd, om 
dingen die verkeerd zijn waarover 
we afspraken maken. Dit betekent 
dat een methode niet zaligmakend 
kan zijn. Er zal altijd iets hogers 
zijn dan collectieve subjectieve 
afspraken waaraan in sommige 
gevallen zal worden geappelleerd. 
De democratie heeft inherente 
problemen en die moeten worden 
onderzocht in plaats van ontkend 

Mr. R. G. Th. van Wissen heeft civiel 
recht gestudeerd in Leiden. H if is 
hoofdredacteur van de website 
www.conservatismeweb.com, de 
enige Nederlandse website over het 
conservatisme. 
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De economische stand van zaken in de USA 

/)oor Paul van As 

Veel is geschreven over de econo
mische toestand in het Ameri
kaanse. Daarbij valt op dat de 
meeste journalisten niet in staat 
zijn een bevredigende verklaring 
te vinden voor de hele gang van 
zaken. Daarom zag ondergete
kende zich gedwongen zijn 
gedachten aan het papier toe te 
vertrouwen. 

Kijkt men naar de USA vanuit 
economisch perspectief, dan vallen 
de volgende zaken op : 

• lage inflatie 

• lage werkloosheid 

• kolossale schuld van de 

particuliere sector 

• boom in de huizenmarkt 

• aandelen zij historisch 

ongekend duur 

• sterke dollar 

• hoge productiviteitsgroei 

• hoge groei van de economie 

• record tekort op de 

handelsbalans 

• relatief lage rente 

Een en ander ziet er volgens som
migen goed uit. Ik ben het daar 
absoluut niet mee eens. De USA 
stevent af op een economische 
catastrofe. Om dit te onderbou
wen het volgende : 
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Wal! Streel straks in rep en roer? 

Bij de lage inflatie kunnen de vol
gende kanttekeningen gezet wor
den: 
1 Hoge 

productiviteitsgroei leidt 
tot deflatie. 

2 Elk land heeft een eigen 
manier om de inflatie te 
berekenen. Gezien het hoge 
tekort op de handelsbalans 
zal er enige neerwaartse druk 
op de Amerikaanse prijzen 
bestaan. 

Het Amerikaanse 

feest houdt eens op 

Men kan dus zich afvragen of er 
niet op een of andere wijze een 
int1atoire druk bestaat in de VS, die 
de deflatoire processen niet alleen 
opheft, maar zelfs aanzienlijk 
overtreft. Hierbij kan men den
ken aan loonstijging door de lage 
werkloosheid, maar ook aan een 
heel ander feit, namelijk de groei 
van de ;,?,eldhoeveelheid. 
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M 1 is de engste maatstaf van geld. 
Dit geld is 'kort geld' 
M3 is de breedste maatstaf van 
geld. Dit geld is grotendeels 'lang 
geld' 

Met geld kan men veel kopen. De 
dagelijkse boodschappen, maar 
ook huizen en aandelen. 
Men kan opmerken dat M3 veel 
harder groeit dan Ml. 
Als M 1, dat meer voor de bood
schappen is, niet zo snel groeit, zal 
de prijs van de pakken melk niet 
snel stijgen, dus zal er lage infla
tie zijn. Echter, nu M3 zo hard 
groeit (9% over de laatste 5 jaar), 
zal de prijs van een aandeel, of 
een huis, ook snel stijgen. Hoewel 
aandelen nu niet meer stijgen, en 
zelfs dalen, stijgen de huizenprij
zen nog steeds. 
Ook dit is inflatie (een verlaging 
van de ruilvoet van geld t.o.v. goe
deren) 
Bovendien is het zo dat 'lang geld' 
soms wordt gebruikt voor bood
schappen, bijvoorbeeld door een 
tweede hypotheek te gebruiken 
om de rekeningen tijdelijk mee te 
betalen. 
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Deze hoge aandelenkoersen en 
huizenprijzen zijn mogelijk door 
de enorme schuld van de particu
liere sector (hoogste niveau in 185 
jaar). 

Deze lenen, onder meer via de 
hypotheekmarkt, geld voor aan
delen en huizen. 

Dit geld komt van buitenlanders, 
die, door tot voor kort meer geld 
in de USA te pompen dan er via 
het tekort op de handelsbalans uit
gaat, de dollar hoog houden. 

En zoals met zoveel dingen houdt 
ook dit 'Amerikaanse feest' eens 
op. 

En wanneer dat gebeurt, zullen de 
huidige wanverhoudingen gecor
rigeerd worden. Dit betekent 
onder meer dat de schuld van de 
particulieren aanzienlijk moet 

ARTIKEL 

dalen, net zoals huizenprijzen, aan
delenkoersen en de dollar. 

Helaas kan daar niets aan gedaan 
worden, kijk naar Japan en de 
USA in de jaren '30. Daarnaast is 
het zo dat een dergelijke correctie 
(depressie) niet slechts leidt tot 
verdwijnen van wanverhouding, 
maar altijd doorslaat. 

De facto betekent dit : 
1 Voor de aandelen, een terug
keer naar historische dieptepun
ten. Men kijkt dan naar koers/ 
winst verhoudingen. Aangezien de 
winsten in slechte tijden dalen, 
heeft dit een dubbel negatief 
effect, zowellagere winst als lage
re koers/ winst verhoudingen. 
2 Voor onroerend goed kan ik 
slecht melden dat dat historisch 
gezien met ca. 50% in waarde 
daalt, maar gezien de enorme 
hausse, kan dat ook meer zijn. 

3 Waar het de dollar betreft, een 
daling van minimaal50% zit in de 
pijplijn. 

Dit alles vanuit een relatief posi
tief beeld. 

Sommigen vergelijken de huidige 
situatie met de jaren '30. Men kan 
echter opmerken dat, ondanks de 
propaganda uit Washington en 
New York, de huidige situatie veel 
erger is . .:t 

Praat mee over globalisering! 

Er is geen fenomeen dat zoveel 
kritiek te verduren heefft gehad 
wereldwijd de 
laatste jaren als 'globalisering'. De 
grootse kritiek is dat globalisering 
doorgeschoten liberaal-kapitalis
me is. Het is daarom tijd voor een 
antwoord 
van de JOVD! In hoeverre is glo
balisering een liberaal fenomeen, 
en m 

hoeverre is de kritiek die wordt 
geuit terecht? Wat zijn de positie
ve 
aspecten, en wat willen wij veran
derd zien? Wil je over dit thema 
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meepraten en 
nadenken, wordt dan lid van de 
LPPG globalisering, die vanaf 
heden zal 
starten. 

Voor meer informatie, neem con
tact op met de PC Buitenlandse 
Zaken, Wim 
Oosterveld, 
w.t.oosterveld@umail.leidenu
niv.nl, of bel 06-28233903. 

Politiek Kernpunten Programma 
(PKP) 
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Vanaf 19:30u is een ieder welkom 
in 't Kolpingshuis (Smetiusstraat 1 
te Nijmegen, zo'n 300 meter vanaf 
het station) . Dit is een uitsteken
de gelegenheid om je mening over 
de gezondheidszorg te laten horen 
en inspraak 
te hebben bij de opstelling van het 
PKP! 

Tot ziens in Nijmegen. 

Met liberale groet, 

Stans Ozinga 
Voorzitter JOVD Nijmegen 
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Contactpersoon: 
Stans Ozinga 
e-mail: c_ozinga 
tel. 06 55 15 30 32 

14 juni PKP-avond Regio Noord 

Op 14 juni organiseert Regio 
Noord de laatste regio-pkp avond 
met als onderwerp sociale zeker
heid. Voor de organisatie van deze 
avond is de regio op zoek naar 
mensen. Neem hiervoor contact 
op met: Jeroen Slot, 0223.644979, 
j.m.slot@wolmail.com 

Landelijke Politieke Projectgroe
pen (LPPG's): 

Handhaving: Recentelijk is weer 
op gruwelijke wijze gebleken 
welke gevolgen het niet handha
ven van rechtsregels kan hebben, 
zoals in Volendam en Enschede. 
Wat moet hieraan gebeuren? 
Functioneren inspectiediensten 
wel naar behoren? Zijn er teveel 
regels? Wil je hierover meepra
ten, neem dan contact op met 
Tineke Prins (PC Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties) of 
Bas van 't Wout (vice-voorzitter 
politiek) 

WAO: 
Bijna 1 miljoen mensen in Neder
land ontvangen een WAO-uitke
ring. Een ongekend grote groep 
dus. Wat zijn hiervan de oorzaken 
en wat valt er aan te doen. Hoe valt 
het snel stijgende percentage van 
jonge vrouwen dat in de WAO 
belandt te verklaren en wat doen 
we met Psychisch Arbeidsonge
schikten? Moet arbeidsonge
schiktheid misschien gewoon par
ticulier verzekerd worden of vallen 
dan teveel mensen buiten de boot? 
Wil je hoerover meediscussieren 
en meewerken aan de oplossing 
voor een groot sociaal-economisch 
probleem, meld je dan aan bij 
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Jeroen de Veth, Politiek Commis
saris Sociale Zaken. 

Sociaal Europa? 
-o.a. excursie Brussel met bezoek 
aan Bolkestein ( o. v.) -

De Europese top in Nice is al weer 
enkele maanden geleden. De EU
grondwet, die wel stond geagen
deerd is er niet van gekomen. 
Gelukkig maar, want met name 
Europese liberalen lijken erg ver
deeld als het gaat om met name de 
sociale Europese grondrechten en 
de mate waarin de EU sociaal(
economisch) beleid mag voeren. 
Reden te meer om als JOVD eens 
uit vinden waar een sociaal Euro
pa over gaat en tot hoe ver het 
van ons màg gaan. De Politiek 
Commissariaten Sociale Zaken en 
Europese Zaken verzorgen een 
reeks bijeenkomsten over dit 
thema. Het volgende kun je alvast 
in je agenda zetten: 

eind mei o.v. jongerenpanel 
Tweede Kamer: met de betreffen
de deskundigen in VVD-fractie in 
de Tweede Kamer verkennen we 
de (on )wenselijkheid van sociaal
economisch beleid door de EU. 
Wat valt te zeggen van EU-werk
gelegenheidsbeleid, moet er een 
Europese bijstandsnorm/ wette
lijk minimumloon komen, zijn er 
Europese sociale grondrechten 
zijn zaken die aan de orde komen. 
Geef je alvast op. Bel of mail Bas 
van 't Wout (VVP): 06.28265991/ 
b.vant.wout@let.vu.nl 

21 juni o.v. 'sociaal in Brussel': 
Een delegatie van de JOVD (ong. 
20 mensen) brengt een bezoek aan 
Brussel. We praten daar met Euro
parlementsleden van liberale 
huize over (de wenselijkheid van) 
het sociaal-economisch beleid van 
de EU. Ook brengen we een kort 
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bezoek aan Eurocommissaris Frits 
Bolkestein ( o. v.) en spreken met 
iemand van zijn kabinet. Een 
dinertje in de pittoreske Belgische 
hoofdstad mag natuurlijk niet ont
breken aan deze dag. Meer info 
volgt via 3Master of de HBNB/e
mail. De datum staat nog niet hele
maal vast, zeker is dat de excursie 
doorgang vindt! Geef je alvast op 
vanwege een beperkt aantal plaat
sen. Bel of mail Jeroen de Veth 
(PC Sociale Zaken): 0617.456359/ 
jeroen.de. veth@wanadoo. nl 

23 juni workshop Politiek 
Congres: Het Politiek Congres van 
juni staat in het teken van inter
nationale zaken. Een van de 
workshops zal gaan over 'sociaal 
Europa'. Hou de JOVD-media in 
de gaten en kom naar het congres. 

Via Driemaster, de HBNB en de 
JOVD-mailinglist houden we je 
op de hoogte van de activiteiten 
rond het thema 'sociaal Europa'. 
Je kunt, wanneer je meer info wilt 
of een actieve bijdrage wilt leve
ren aan de organisatie of discussie, 
contact opnemen met de Politiek 
Commissarissen Europese Zaken 
en Sociale Zaken en hun plaats
vervangers. 

Vriendelijke groet, 

Sander van der Eijk, PC Euro
pese Zaken ( tel 06 24711015 
/vandereijk@hotel-de
wereld.demon.nl) 
Jeroen de Veth, PC Sociale 
Zaken ( tel 06 51213007/ 
j eroen.de. veth@wanadoo.nl.) 
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ADELINGSDOSSIER 

Loek Hermans; Heiligt het doel de middelen? 

Door David Bennis, voorzitter activiteiten, afdeling Utrecht 

De kranten stonden aan de vooravond van het bezoek van de onder
wijsminister aan de JOVD Utrecht vol met berichten over de stakin
gen in het onderwijs alsmede het uitgavebeleid van staatssecretaris 
Adelmund. De Algemene Rekenkamer heen vraagtekens geplaatst bij 
het beleid dat de staatssecretaris erop nahoudt om de achterstanden in 
het onderwijs, zoals taalachterstanden van allochtonen en probleem
jongeren, aan te pakken. Naar zeggen van de rekenkamer is Adelmond 
het overzicht kwijt van haar jaarlijkse uitgave van maar liefst 1,2 mil
.iard gulden om bovenstaande te realiseren. En over geld gesproken, ook 
de AOB wil17,9 miljard gulden extra om de problemen in het onder
wijs aan te pakken. Met bovenstaande in het achterhoofd beloofde het 
interactieve debat met de minister uitermate interessant te worden. 

Het bleef er nog even om spannen 
of de bewindsman de tocht naar 
Utrecht wel kon rnaken maar tot 
ons aller blijdschap kregen we in 
die ochtend de mededeling van 
het ministerie dat de minister 
onverschrokken naar Utrecht zou 
afreizen om het debat met ons te 
voeren. 

Reeds ruim voor de aankomst van 
Hermans was de typisch Utrecht
se weefkelder goed gevuld met 
JOVD'ers van verschillende afde
lingen. 
Tevens aanwezig was de nog enige 
VVD wethouder van Utrecht, de 
heer Jan van Zanen.De vraag 
waarom Utrecht nog maar één 
VVD wethouder heeft behoeft 
nier meer beantwoord te worden 
sinds Henk Westbroek politiek 
actief is geworden. 

van de pecunia'sl 
Ondergetekende had de eer en 
wellicht het geluk om het debat 
met die ene vraag te 
openen.Lezers die het interview 
van 2Vandaag gevolgd hebben zul
len het al wellicht voelen aanko
rnen.ls de onderwijsminister 
bereid om de voor ons liberalen zo 
heilige Zalmnorm aan te tasten en 
toch die belastingmeevallers te 
gaan gebruiken om tegemoet te 
komen aan de vakbonden? 
Dient het middel dat ons zo veel 
goeds gebracht heeft nu zo maar 
overboord gezet te worden om de 
erfenis van Ritzen op te lossen? 

"Het mag duidelijk zijn dat er 
dringend geld nodig is om de pro
blematiek binnen het onderwijs 
aan te pakken" aldus de minister. 

Bestuur afde-

Gedurende het debat gmg de ling Utrecht ..___,J: 

minister gedetailleerd in op vragen met Loek 

met betrekking tot bijvoorbeeld Hermans 

het in Nederland invoeren van het 
Amerikaanse Bachelorsysteem, 
samenwerking tussen Universitei
ten en Hogescholen, kwaliteit van 
onderwijs, personeel en schoolge
bouwen. 
Één kwestie liep uiteraard als een 
leidraad door het debat heen, dat 
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Echter, men kan de gulden en over 
niet al te lange tijd de Euro op 
vcrschillende rnanieren uitge
vcn.Eens kritisch naar de totale 
uitgaven van de departementen 
kijken is zo slecht nog niet. 

Een ieder die op de hoogte is van 
de zo befaamde Zalmnorm 
begrijpt het al, besparen op ande
re uitgaven betekent meer inves
teren daar waar het leed het 
grootst is. De opsomming van de 
posten op de begroting zal ik een 
ieder besparen, maar de twee 
grootste posten zijn zonder meer 
de staatsschuld en het onderwijs. 
"Aflossing van de staatsschuld 
betekent besparingen op rente 
hetgeen we binnen de Zalmnorm 
weer kunnen uitgeven aan ande
re doelen" aldus de minister. 

De minister van onderwijs bena
drukte echter wel dat het niet 
slechts een geldkwestie betreft. 
kwaliteit van onderwijs is net zo 
belangrijk. 
"Kwaliteit en jezelf profileren als 
Hogeschool of Universiteit, daar 
moet in de toekomst hard aan 
gewerkt worden. Onderwijsinstel
lingen moeten meer keuzevrijheid 
krijgen, meer bevoegdheden en 
meer verantwoordelijkheid dra
gen" aldus Hermans. In de toe
komst wordt het dus van belang 
niet wat je gestudeerd hebt, maar 
waar! 1. 
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STICHTING POLITIEKE JON
GEREN PROJECTEN EN 
JOVD ZOEKEN MEDEWER
KERS! 

De stichting Politieke Jongeren 
Projecten is een samenwerkings
verband van 7 politieke jongeren
organisaties, waaronder onze 
JOVD, die regelmatig voor scho
lieren het Eigen Wijs project orga
niseert. Wc zijn op zoek naar men
sen die het leuk vinden om af en 
toe een dag mee te werken aan 
dit project. 

WAT HOUDT ZO'N PROJECT 
IN? 

Tijdens een project doen scholie
ren ervaring op met het functio
neren van de lokale politiek door 
een dag lang (van 9 uur 's och
tends tot 21.00 uur 's avonds) de 
gemeenteraad na te spelen. Met 
behulp van een begeleider en aan 
de hand van een bepaald thema 
moeten ze een project bedenken 
dat voor fl. 2500,- uitgevoerd kan 
worden. In de loop van de dag 
hebben ze ook gesprekken met 
raadsleden, ambtenaren en belan
genorganisaties. 's Avonds begint 
het echte politieke handwerk; er 
kan maar 1 voorstel uitgevoerd 
worden dus het is zaak zoveel 
mogelijk steun te verwerven voor 
het eigen plan en anderen te over
tuigen. 
Om 19.00u begint de speciale 
raadsvergadering waar de leerlin
gen de dienst uitmaken en waar 
uiteindelijk over de voorstellen 

Mededeling 
Het goed inhoudelijke stuk: demo
cratie en rechtsstaat. Hoe demo
cratisch is een liberaal? in jaargang 
53 nummer 1, was van Hans 
Mojet. 

De redactie 
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gestemd moet worden. Om 21.00u 
is dan duidelijk welk voorstel het 
gehaald heeft. Als volleerde poli
tici kan er nu stoom afgeblazen 
worden in de kroeg met een bier
tje of een cola. 

Op deze manier ervaren scholie
ren zelf politiek aan den lijve en 
komen ze in aanraking met begrip
pen als macht, lobby, democratie, 
budget eb alles wat bij het politieke 
bedrijf hoort. 

WAT WORDT VAN JOU VER
WACHT? 

• Eenmalig een training volgen 
van een hele dag. Deze vind 
altijd plaats in Amsterdam. 
Reiskosten worden uiteraard 
vergoed. 

• Per project een groep leerlingen 
( 6-10 mensen) begeleiden. 

• Een paar dagen per jaar met 
veel enthousiasme leerlingen 

van middelbare scholen kennis 
laten maken met lokale 
politiek. 

WAT BIEDT PJP? 

• Een vergoeding van fl. 100,- per 
dag en reiskostenvergoeding. 

• Je leert mensen kennen van 
andere politieke jongeren
organisaties. Een nieuwe 
wereld gaat voor je open! 

• Je leert ontzettend veel over 
lokale politiek. 

• Ervaring opdoen in het werken 
met jongeren. 

• Eeuwig dank van leerlingen, 
docenten, burgemeester, PJP 
en de JOVD 

Als het je leuk lijkt om begeleider 
te worden bij de "Eigen Wijs" 
dagen neem dan contact op met 
Rense Weide, te bereiken v1a 
rfweide@hotmail.com 

Kom ook naar de Algemene Vergadering van de VVD! 

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei heeft de Jaarlijkse Alge
mene Vergadering plaats in 'Congrescentrum Leeuwen
horst' te Noordwijkerhout. 
Een interessant VVD-congres voor àlle leden, zowel 
bestuurders, actieve politici, als alle andere belangstel

lenden. Dus ook voor geïnteresseerde JOVD-leden. Dat is de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering (JA V) 2001. Op het programma staan huishou
delijke zaken, maar ook interessante speeches, workshops en debatten. 

De aanvang van het programma is op vrijdagmiddag om 15.00 uur met 
diverse workshops en ronde-tafelgesprekken. Vrijdagavond, vanaf 19.30 
uur, houden Bas Eenhoorn en Hans Dijkstal een toespraak, waarna een 
boeiend en onderhoudend programma volgt. 

Op zaterdagochtend vinden de huishoudelijke vergadering en diverse 
workshops en debatten plaats. De ochtend wordt afgesloten door een 
speech van Guy Verhofstadt, waarna na de lunch gelegenheid is om het 
beleid van de fracties in de Staten Generaal en Europees Parlement te 
bespreken. 

Alle JOVD'ers zijn van harte welkom! 

Meer informatie is op te vragen bij de VVD op telefoonnummer 
(070) 361 30 61. 
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J!P KADERWEEKEND 

Het J!P kaderweekend: 
"Voor besturen op niveau!" 

Door: de redactie 

Op 3 en 4 maart vond in Arnhem 
het J!P kaderweekend plaats. Uit 
alle hoeken en gaten van Neder
land kwamen bestuurders van de 
afdelingen en regio's om hun erva
ringen uit te wisselen. Zoals ieder 
JOVD-weekend stond ook dit 
weekend voor de meeste mensen 
weer in het teken van het vroege 
opstaan. Langzamerhand drup
pelden de deelnemers de uitste
kende jeugdherberg Alteveer bin
nen. Bij aankomst van de J !P'ers 
zelf bleek dat er al een aantal 
enthousiaste deelnemers aan de 
koffie zaten. De bestuurders van 
de afdelingen Den Haag en Lei
den, geflankeerd door Regio Mid
den bestuurder Jeroen Stutter
heim zaten in bijpassende truien 
met de nu al legendarische kreet 
"mèhèhè" de slaap uit hun ogen te 
wrijven. Het zou een vermoeiend, 
maar leuk weekend worden. 

Onze VVP 

De opzet van het weekend was 
het uitwisselen van ervaringen en 
het volgen van werkgroepen waar 
specifieke onderdelen van het 
bestuur werden behandeld. Cur
sussen zoals Leiding Geven, Poli
tiek en Promotie & Ledenwerving 

Driemaster 

bleken goede aanvullingen op de 
aanwezige kennis van de bestuur
ders. In veel werkgroepen werden 
de cultuurverschillen tussen de 
verschillende afdelingen duidelijk. 
Vooral de verschillen tussen "scho
lieren" -afdelingen en "studenten"
afdelingen waren overduidelijk. 
Na deze werkgroepen en de bor
rel en diner was het tijd voor de 
Expressietraining. Onder het toe
ziend oog van dramadocente 
Leike Deelstra werkten de deel
nemers aan hun "expressie". In 
veel gevallen leidde dit tot grote 
hilariteit. Aan het eind van de 
avond bleek de expressietraining 
zeer de moeite waard en gaf het 
een andere kijk op de JOVD
bestuurders. Daarna volgde de tra
ditionele borrel die, al even tradi
tioneel, tot diep in de nacht en 
diep in de stad voortduurde. 
De volgende morgen waren de 
meeste JOVD-ers bij de laatste 
ronde werkgroepen aanwezig. Na 
de lunch bleek de groep voor een 
deel uitgedund door het vertrek 
van een aantal JOVD-ers. Vol 
goede moed gingen de overgeble
ven bestuurders knippen en plak
ken. De laatse opdracht bestond 
uit het maken van een collage. De 
resultaten van deze noeste arbeid 
vallen op het AS te bewonderen. 

Tijdens de evaluatie van het week
end bleek dat alle deelnemers het 
een geslaagd en waardevol week
end hadden gevonden. Verder 
werd de wens uitgesproken om 
deze opzet een meer permanent 
karakter te geven middels het 
organiseren van bestuurdersdagen 
en daaruit voortvloeiend een 
regionaal overleg om tot meer 
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samenwerking en uitwisseling van 
ervaringen te komen. 

J!P info! 

Zoals je wellicht al weet, is het J !P 
bestuurderboek af! Voor iedere 
afdelings- en regiobestuurder is er 
een exemplaar beschikbaar. Wan
neer je nog geen boek ontvangen 
hebt, kun je bij het Algemeen 
Secretariaat (info@jovd.nl of 070 
- 362 24 33) een exemplaar opvra
gen. 

Er zijn ook weer nieuwe stukken 
te vinden op de J!P-site, te vinden 
op www.jovd.nl/jip. Onder meer 
zijn er bijdragen te vinden over 
samenwerking in het bestuur, het 
leiden van een bestuursvergade
ring en prioriteitenstelling te vin
den. Daarnaast zijn leuke foto's 
van het J! P kaderweekend, dat op 
3 en 4 maart j .I. gehouden werd, te 
zien. Kortom: het is de moeite 
waard om er gauw weer eens een 
kijkje te nemen. Overigens kun je 
al je tips en ideeën aan andere 
JOVD bestuurders kwijt in de 
Ideeënbox van de J!P site. Zo kun
nen ook andere bestuurders pro
fiteren van jouw ervaringen. 

Heb je zelf nog vragen, tips en/of 
ideeën? Dan kun je nog steeds bij 
J!P terecht. Bas Vermeulen (bjver
meu@cs.vu.nl), Luuk van Beek 
luukbeek@dds.nl) en Vera Wille
brand (vwillebr@dds.nl) . .t 
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Liberale agenda 

i•J 
Datum Afdeling Onderwerp Locatie Tijd 

28/3 Utrecht Cursus Liberalisme I Café de GasterijTrans 7, Utrecht 20:00 uur 

2X/3 Twente Wissei-ALV Gcmeentehuis Enschede 20:00-22.00 

30/3 Venlo Discus...;;ieavond, gast Erica CICrpstra 

3113+114 LandelijkPolitiek Congres Van der Valk ,Akersloot 

2/4 Leiden PJO Voorzittersdebat 

(.IS,CDJA,JD,JOVD) Hotel Nieuw Mincrva,Boommarkt 23 20:00 uur 

4/4 Del !land ALV Cafe Royal 20:00 uur 

lJ/4 Hatt van Brabant Bier en Schrohhclèr avond Café Bolle, Piusplein 21:00uur 

10/4 Maastricht Politiek Cafc Café "De Gaaspicp" 20:00 uur 

10/4 Den Haag Lezing en discussic met Toine Manders AS 19:30 uur 

11/4 Twente Discussie over actuele politiek Café Het Binnenhof 20:00-22:00 

16/4 Delfland Actua litcitcndiscussic Cafe Bebop 20:00 uur 

18/4 Regio Midden RcgioALV AS 19:30 uur 

23/4 Leiden Debat Globalisering met 

VVD-Kamerlid I-lessing Hotel Nieuw Miverva, Boommarkt2'l 20:00 uur 

24/4 Maastricht Disputen Debat 

28+29/4 Landelijk Top Spring Course Haarlem 

2/) Delfland Discussic milieu Cafe Bebop 20:00 uur 

:;;:; Hart van Brabant Liberale Jongerendag 10:00 uur 

7/5 Leiden Feest, BBQ 

X/ :i Maastricht Course: Bcing Liberal 

13/5 Landelijk JALV 

14/'i Leiden Cursus Discussictechniek 't Keizertje, Kaiserstraat 2-4 20:00 uur 

14/5 Hart van Brabant Cursus Midden- Oosten Café De Uitstad, Heuvel 8-9 19:00 uur 

17/5 Delfland Discussic met een biertje Cafc Bebop 20:00 uur 

21/5 Hat1 van Brabant Bier en Schrobbelèr Avond Café Bolle, Piusplein 21:00uur 

22/5 Maastricht Politiek Cafc Cafe "De Gaaspicp" 20:00 uur 

11/6 Leiden Kamer Kopstukken Debat met 

Kamerleden: Blaauw(VVD) Bakker (Dfü) 

Middel (PYDA)Hillcn(CDA) Hal-erna (OL) - 20:00 uur 

11/6 Hart van Brabant Cursus Debating Café De Uitstad, Heuvel 8-9 19:00 uur 

14/6 Regio-Noord PKP -avond sociale zekerheid 

25/6 Ha11 van Brabant Bier en Schrobbclèr avond Café Bolle, Piusplcin 21:00uur 

~ 
Erica Tcrpstra in Venlo Locatie: Cafc CentraL Markt 22 te Venlo. Venlo 30-3-2001, 19.00 uur 
Jan te Veldhuis in Bussum. Locatie: 't Spant. dr. A. Kuypcrlaan 3 te Bussum Bussum 2-4-2001, 19.00 uur 
Tweede-Kamerleden Vcrbugt Weekers en Wilders in Heerlen 

Informatie Telefoon 

David Bennis 06.18097315 

Willcm Glasbergen 053-4316518 

Yvo Huys 06.21615459 

Mark van den Anker 06.15057011 

Ferdi de Lange 071-5665370 

Gert-Jan Jense 06.24668396 

Rover Nijman 06.24))63504 

Roy Oudshoorn 043-3258543 

Sylkc Krikke 06.14384746 

Willem Glasbergen 053-4316518 

Machiel Mastenbroek 015 2573233 

Th ijs van de Vooren 06.14197148 

Fcrdi de Lange 071-5665370 

Roy Oudshoorn 043-3258543 

Esther Tromp 043-3471591 

06.28837076 

Martijn Vlutters 015 2124668 

Rover nijman 06.24863504 

Roy Oudshoorn 043-3258543 

Natban Soomer 070-3622433 

Nanette Schuppers 071-5172203 

Lambert Rutgcs 06.24529114 

Machiel Mastenbroek 015-2573233 

Rover Nijman 06.24863504 

Roy Oudshoorn 043-3258543 

Ferdi de Lange 071-5665370 

Lambert Rutgcs 06.24529114 

Hiddc Nijbocr 06.19518158 

Rover Nijman 06.24863504 

Nellic Verbugt, Frans Weckers en Geert Wilders spreken in Aubcrgc De Rousch, Kloosterkcnswcg·17 te Heerlen. Heerlen 2-4-2001,20.00 uur 
Bijeenkomst met Johan Rcmkcs Staatssecretaris van VROM spreekt over de nota wonen in Hoek van Holland. Hoek van Holland 2-4-2001,20.00 uur 

06.18092454 

06.180924 54 

06.18092454 

06.18092454 

Fadimc Orgu spreekt in Dordrecht In De Buitenwacht, B. Toussainstraat 67 te Dordrecht spreekt Tweede-Kamerlid Fadimc Orgu. Dordrecht 9-4-2001,20.00 uur 
Themadag 'Liberalisering en verzelfstandiging' 
Bijeenkomst m.m.v. onder andere minister van Economische Zaken Annemarie Jorritsma in Schiphol Group, Ever! van de Beekstraat 202 te Schiphol. 
Scl]iphol21-4-2001, 9.30 uur 
Jaarlijkse Algemene Vcrgadering 
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei heeft de Jaarlijkse Algemene Vcrgadering plaats in 'Congrescentrum Leeuwenhorst' te Noordwijkerhout. 
Noordwijkerhout 11-5-2001, vanaf 15.00 uur 



Door Ferdi de Lange 

Jeroen Engesaeth, Voorzitter JOVD Venlo 

Het lijkt mij zeer verstandig om niet te gaan 

morrelen aan de Zalm-norm. Vooral omdat als 

je toekomstgerichte politiek wenst te bedrij

ven het van belang is de staatsschuld terug te 

dringen, ten einde het geld dat dan niet meer 

aan rentelasten betaald hoeft te worden aan 

te wenden voor urgente (politieke)problemen. 

Laat duidelijk zijn dat ik niet voorbij wil gaan 

aan de schrikbarende verschraling in de sec

toren Onderwijs en Zorg. Daar moet absoluut 

meer geld voor vrij komen. Toch moet dat ook 

kunnen binnen de Zalm-norm. Voor de hand 

ligt te denken aan het herschikken van gelden 

door het stellen van prioriteiten. En ja dan zul

len zeker een aantal ministers wat minder 

'rupsje nooit genoeg' moeten gaan uithangen. 

Maar als we kiezen én voor de huidige proble

men, én voor die van de toekomst, dan zegt 

paars ja tegen de Kok-Bolkestein norm en 

nee tegen de Ad Melkerts en de Thom de 

Graafen van deze wereld! 

Wiebe Blaak, Lid JOVD Utrecht 

Laat ik vooropstellen dat de Zalm-norm een 

puur politieke kwestie is geworden. In den 

beginne, zogezegd, diende de norm een eco

nomisch doel, namelijk voldoen aan de voor

waarden voor deelname aan de Euro. 

Aflossing van de gehele staatsschuld is mijns 

inziens geen economische noodzaak en zelfs 

onverstandig. Het argument dat gedacht moet 

worden aan toekomstige generaties 

(Rentmeesterschap in de ware zin van het 

woord) gaat in casu niet op. Voor zover ik 

weet is het de bedoeling een deel van het 

overschot te besteden aan onderwijs en 

gezondheidszorg. Me dunkt dat die toekom

stige generaties dar erg tevreden mee zullen 

zijn en het zal bovendien zichzelf terug beta

len. Onderwijs is toegevoegde waarde pur 

sang en verbeterde gezondheidszorg heeft tot 

op zekere hoogte een preventieve werking. 

Mijn antwoord op deze vraag luidt dan ook: 

de Zalm-norm zou wat mij betreft niet heilig 

moeten zijn, nu een deel van het overschot 

aangewend kan worden voor belangrijker 

zaken. 

Martijn Vlutters, Commissaris Politiek 

afdeling Delfland 

In de discussie rondom de Zalmnorm houdt 

de VVD de poot stijf en verdedigt de 

Zalmnorm. Het is alleen jammer dat het in de 

discussie nu dus steeds moet gaan over het 

al dan niet versoepelen c.q. verbreken van de 

Zalmnorm. In plaats daarvan moet er worden 

nagedacht of het überhaupt wel wenselijk is 

meevallers aan te wenden voor nieuwe uitga

ven. 

Een grotere besteding van meevallers aan 

aflossing van de staatsschuld, en daarmee 

doel ik ook op meevallers op de uitgavenkant, 

is niet alleen goed te dragen in de huidige 

begroting. Er is vanuit monetair oogpunt ook 

een grote behoefte aan halt op stijging van de 

uitgaven. De rentevoet wordt immers gecon

troleerd in Frankfurt en met een steeds verder 

oplopende, gevaarlijke, inflatie en hierdoor 

verslechterende concurrentiepositie, is het 

van het grootste belang dat niet alleen de 

looneisen matigen maar ook de overheidsuit

gaven temperen. 

Wenden we de meevallers nu niet aan voor 

aflossing, dan zal de concurrentiepositie van 

Nederland verder verslechteren en een onver

minderd hoge staatsschuld de toekomst blij

ven bepalen . .t 

Van Het Gelijk 
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Colofon 

Driemaster is het onafhankelijke 
verenigingsperiodiek van de 
onafhankelijke liberale Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Demo
cratie. Oplage rond 2000 stuks. 
Advertentietarieven te verkrijgen 
bij de Landelijk Penningmeester. 

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook 

verspreid, opgeslagen of verveelvoudigd worden, 

dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestem

ming van de Hoofdredacteur. Zoals neergelegd in 

de Landelijke Statuten en het Redactie Regle

ment, bepaalt de Hoofdredacteur, in samenspraak 

met de Driemaster Redactie, de redactionele for

mule. Hij is alleen aan de Algemene Vergadering 

verantwoording schuldig. De Hoofdredacteur zal 

niet tot plaatsing van stukken overgaan die de ver

eniging onevenredig kunnen benadelen. 

De visie die uit de artikelen spreekt is niet nood

zakelijk de visie van de JOVD als vereniging, noch 

de visie van het Hoofdbestuur, noch de visie van 

de redactie, tenzij een en ander uitdrukkelijk is aan

gegeven. 

Uiterste aanleverdatum van 
artikelen: 

Inhoud 
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REDACTIONEEL 

Na een Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering die velen zich in 
de toekomst nog zullen heugen, is 
de redactie weer met goede moed 
aan de slag gegaan. Helaas met 
één persoon minder. Redactielid 
Jeffrey Last heeft besloten zich 
uit de redactie terug te trekken. 
Jeffrey wil zich meer bezig gaan 
houden met het afdelingsblad van 
de afdeling Den Haag, de Joviaal 
en het redactielidmaatshap staat 
lidmaatschap van het bestuur bij 
de VVD afdeling Rijswijk enigzins 
in de weg. 

Op de dag van de Jaarlijkse ALV 
was het prachtig weer, maar ik had 
de ALV toch niet willen missen. 
Het Hoofdbestuur, liet een proef
ballonnetje op om de verhouding 
Hoofdbestuur-Hoofdredacteur 
Driemaster drastisch te wijzigen. 
Wel met de bedoeling dat de 
hoofdredacteur onafhankelijk is 
in het plaatsen van artikelen. 
De Hoofdredacteur is zelfstandig, 
hij of zij neemt geen zitting in het 
Hoofdbestuur, heeft in plaats 
daarvan een adviserende functie 
bij Hoofdbestuursvergaderingen. 
Het plan, dat voor mij een don
derslag bij heldere hemel was, is 
om de functie van Hoofdredac
teur te integreren in het Hoofd
bestuur. De reden hierachter is dat 
de functie van Hoofdredacteur 
binnen Hoofdbestuursvergade
ringen niet altijd duidelijk was. Ik 
moet inderdaad toegeven, dit op 
waarheid berust. Echter men moet 
niet alleen naar de knelpunten kij
ken, maar ook waarom de con
structie zoals deze nu is zo bestaat. 
Sommigen beschreven de rol van 
een Hoofdredacteur binnen de 
vcrgaderingen van het HB van 
iemand die er voor spek en bonen 
bijzit. Dat is natuurlijk helemaal de 
vraag. De Hoofdredacteur kan 
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natuurlijk zelf bepalen hoe actief 
hij zich opstelt binnen de verga
dering. De Hoofdredacteur mag 
over veel punten niet stemmen, 
maar ik moet daarbij wel opmer
ken dat een ideaal bestuur uitgaat 
van consensus en dat stemming 
zoveel mogelijk vermeden moet 
worden. Immers twee of meer 
strikt gescheiden kampen is 
natuurlijk fataal voor een bestuur. 

Verder kan men vraagtekens zet
ten of dit allemaal wel noodzake
lijk is. Is het de moeite waard om 
de rol van een Hoofdredacteur 
drastisch te veranderen? Moet 
men een auto, die net terugkomt 
van een APK-keuring en die goed 
loopt weer terugbrengen naar de 
garage, omdat hij blijft steken bij 
een maximale snelheid van 170 
km/h, terwijl hij eerder ruim 180 
kon? Ik zeg van niet. Persoonlijk 
vind ik de discussie rondom de 
toekomst van DigiLEF veel inte
ressanter. Moet ze een andere 
vorm krijgen, maar toch digitaal 
verzonden worden of wordt de 
LEF in de Driemaster geïnte
greerd? Dit onderwerp heeft 
betrekking op Driemaster, maar 
er zijn binnen de vereniging veel 
meer problemen die aandacht ver
gen en die naar mijn mening een 
veel hogere prioriteit hebben. 
Als laatste denk ik dat de geest 
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uit de fles is als de Hoofdredacteur 
deel gaat uitmaken van het Hoofd
bestuur. De hele gedachte achter 
Driemaster is dat ze onafhankelijk 
is. Om een kritisch te blijven tegen 
het Hoofdbestuur is het belang
rijk dat ze onafhankelijk blijft. Het 
gevaar dreigt natuurlijk dat het 
meer een verkapte HB nieuwsma
gazine wordt in plaats van een ver
enigingsperiodiek van de JOVD. 
Onafhankelijkheid is een groot 
goed en laat het ook zo blijven. 

Ik roep U, leden van de JOVD op 
om een kritische blik te werpen 
op eventuele toekomstige ont
werpen omtrent de wijziging van 
bestuursfuncties en die van de 
Hoofdredacteur in het bijzonder. .t 

Uw Hoofdredacteur. 

Om Driemaster nog sneller en 
makkelijker in elkaar te kunnen 
zetten verzoekt de redactie iedereen 
die bijdragen levert de stukken 
voortaan te mailen naar het vol
gende e-mailadres: 
redactie3m@yahoo.com. De docu
menten graag in Word 97 aanleve
ren. Lettertype: Arial, grootte 11. 
Indien u niet over internet beschikt 
kunt u het op flop naar de hoofd
redacteur opsturen. 
Bij voorbaat dank, 

De redactie 
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INTERVIEW 

Ambassadeur Schneider: 
Een a-typische Amerikaanse ambassadeur? 

Door: Fcrdi de Lange, Charlotte Lafórt en .leff'rcy Last 

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Dr. Cynthia P. Schneider, 
voldoet in het geheel niet aan de vooroordelen die bestaan over het Ame
rikaanse corps diplomatique. Niet alleen spreekt zij goed Nederlands, 
maar haar achtergrond in de Nederlandse kunstgeschiedenis spreekt tot 
de verbeelding. Wat wel typisch Amerikaans aandoet is de beveiliging 
van de ambassade. Na het doorlopen van een detectiepoort, het chec
ken van onze geregistreerde namen en het afgeven van onze paspoor
ten mogen we pas naar de ambassadeur toe. Voor Nederlandse begrip
pen lijkt deze beveiliging belachelijk, immers onze eigen 
minister-president Wim Kok fietst rustig naar zijn Torentje, maar bezien 
vanuit het Amerikaanse standpunt is de beveiliging zeer te begri,jpen. 
Een Amerikaanse ambassadeur, dienend in welk land ook, blijf~ het sym
bool van de Verenigde Staten en daarmee een gewild doelwit voor ter
roristen. 

De achtergrond van ambassadeur 
Schneider is een academische. Op 
de Georgetown University in Bos
ton doceerde Dr. Schneider kunst
geschiedenis en dan met name de 
Nederlandse kunst van de 17e 
eeuw. Daarnaast heeft zij een aan
tal boeken en artikelen geschreven 
over Rembrandt en de Neder
landse kunst van de 17e eeuw. Dr. 
Schneider kwam voor het eerst in 
aanraking met de Nederlandse 
kunstgeschiedenis door één van 
haar professoren. 'Dat was door 
één van mijn professoren op Har
vard Seymour Slive.lk volgde een 
cursus over Nederlandse kunstge-
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schiedenis. Op de vraag wat haar 
fascineert aan de 17e eeuwse 
Nederlandse kunst bleek de bin
ding van de Nederlandse schil
derkunst met de maatschappij. 'Ik 
vind de band tussen kunst en de 
maatschappij van die tijd zo inte
ressant. De ideeën van de ongelo
velijke moderne maatschappij van 
Nederland in de 17e eeuw. Je vindt 
het in de kunst zelf. Het verschil 
met de kunst uit diezelfde tijd is 
ook erg interessant In Italië, 
Frankrijk en Spanje zijn de onder
werpen van de schilderijen voor
al geschiedenis en de Bijbel. In de 
Nederlandse kunst vind je een 
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beeld van de tijd zelf. En dat is 
een uitzondering in de Europese 
kunst van die tijd.' 

Op de vraag of het uitzonderlijk is 
dat een Amerikaanse ambassa
deur zoveel academische kennis 
heeft over het land waar hij/ zij 
naar toe wordt gestuurd, ant
woordde Dr. Schoeider dat zij 
absoluut niet de eerste was. 'Een 
ander bekend voorbeeld is 
EdwinReisschauer. Hij was 30 
jaar geleden onze ambassadeur in 
Japan, hij was één van de grootse 

Clinton koos mij, 

omdat ik 

Nederlandse 

kunstgeschiedenis 

gedoceerd heb 

experts op het gebied van Japan. 
Hij gaf op Harvard les over Japan 
. Ik ben dus niet de eerste.' 
In een ander opzicht verschilt het 
Amerikaanse am bassadcurschap 
met het Nederlandse ambassa
deurschap. In Nederland beloopt 
een ambassadeur een lange weg 
door de diplomatieke dienst voor
dat hij /zij bij koninklijk besluit 
wordt benoemd. In de Verenigde 
Staten is dit heel anders. Dr. Sch
oeider vertelt dat er vcrschillende 
soorten ambassadeurs zijn. 'Wij 
hebben twee verschillende soorten 
ambassadeurs. De ene soort is het
zelfde als in Nederland, carrière-
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diplomaten. De tweede soort, 
waaronder ik, zijn de politieke 
benoemingen. Dat betekent dat 
iedere president ambassadeurs 
kan benoemen. Ongeveer één
derde van de ambassadeurs zijn 
·politica! appointments'. President 
Clinton heeft mij voor deze post 
gekozen omdat ik als professor 
Nederlandse kunstgeschiedenis 
gedoceerd heb aan de universiteit 
van Georgetown en omdat ik boe
ken heb geschreven over de 
Nederlandse kunstgeschiedenis. Ik 
was al eens in Nederland geweest 
en ik sprak de taal een beetje.' 

De rol van een ambassadeur ver
schilt van land tot land. Een Ame
rikaanse ambassadeur in China 
stelt andere prioriteiten en doe
len dan een ambassadeur in een 
bevriend land. Dr. Schneider geeft 
aan in hoeverre zij haar rol ziet. 
'Het doel is de vertegenwoordi
ger van het land te zijn. Voor mij 
in Nederland betekent dat de 
gemakkelijke taak om de hele 
goede, sterke en positieve relatie 
tussen Nederland en de V.S. zo te 
houden en sterker te maken. Wij 
hebben dezelfde ideeën over 
democratie en mensenrechten en 
de vrije markt. We hebben het
zelfde doel, dus we kunnen heel 
goed samenwerken. Wij hebben 
dat bijvoorbeeld gedaan tijdens 
de oorlog in Kosovo, en nu voor
al op het gebied van het Joego
slaviëtribunaaL Ik werk veel 
samen met het tribunaal. Wij pro
beren het tribunaal te ondersteu
nen. Het is natuurlijk een onaf
hankelijk juridisch internationaal 
tribunaal. Wij ondersteunen alleen 
maar. Bijvoorbeeld door de finan
ciële hulp aan Joegoslavië stop te 
zetten als ze niet meewerken aan 
het tribunaal. Dat besluit is recent 
genomen door het Congres. De 
deadline is 31 maart (2001, red.). 
Dat levert veel discussie op tussen 

06-01 

INTERVIEW 

Washington, het tribunaal en Joeg
oslavië.' 

De rol van een Amerikaanse 
ambassadeur in Nederland legt 
andere accenten dan een ambas
sadeur in een ander land. De rela
tie tussen de V.S. en Nederland is 
een zeer goede, waardoor ambas
sadeur Schneider zich meer richt 
op het culture
le deel van haar 
werk. 'Als 
ambassadeur 
moet je je eerst 
richten op de 
relatie met het 
land. In het 
algemeen pro
beer je de Ame
rikaanse ideeën 
te communice
ren en ook te 
helpen met 
Amerikaanse producten en bedrij
ven. Daar komt cultuur bij, niet 
alleen het Amerikaanse idee, maar 
ook boeken, muziek, toneel, kun
stenaars en andere uitdrukkingen 
van ideeën. Ik probeer een bre
der beeld van Amerika te geven. 
Wij hebben een zeer sterke 'pop
ular culture', Amerikaanse films, 
muziek en dat soort dingen. Wat 

Nederland kan niet 

veel leren van het 

Amerikaanse 

politieke systeem 

een ambassadeur kan doen is een 
wat breder beeld te geven. Wij 
hebben op de ambassade vaak 
concerten waarvoor we artiesten 
uit Amerika halen. Een voorbeeld 
hiervan is Joel Cohen, die hier was 
voor he~ festival van de Oude 
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Muziek in Utrecht. Hij speelde 
daar oude Amerikaanse muziek 
uit de l8e en 19e eeuw. Mensen 
kennen deze muziek niet en zeker 
niet gerelateerd aan Amerika. Wij 
proberen dit ook te doen voor jazz 
bij het North Sea Jazz Festival. 
Ieder jaar hebben we op de resi
dentie een 'jamsession'. We nodi
gen dan de spelers op het festival 

uit om in de residentie te spelen, 
we hebben een podium en geluids
systeem. We vragen ook Neder
landse spelers zoals Hans Dulfer. 
Ze spelen dan samen met de Ame
rikaanse spelers een 'jazz session'. 
Dan zie je, wat mij betreft, het 
grootste cadeau van de 20e eeuw 
uit Amerika: de jazz. Het is over
al te wereld zo populair, soms pop
ulairder in Europa dan in Ameri
ka zelf. Ik wil dat de mensen 
begrijpen dat dat komt uit Ame
rika en dat jazz zo typisch Ameri
ka is: de vrijheid van jazz, de spon
taniteit en de individualiteit. We 
proberen de mensen een leuke 
middag te geven, informeel geen 
'coat-and-tie'. We proberen het 
Amerikaanse gevoel mee te 
geven.' 

Nederland en Amerika kennen 
allebei een lange traditie van 
democratie en vrijheidsstrijd. Toch 
kennen beide landen, ondanks 
dezelfde basisgedachte over 
democratie, verschillende politie-
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ke systemen. Volgens ambassadeur 
Schneider kan Nederland 'niet 
veel' leren van het Amerikaanse 
politieke systeem leren. 'Jullie heb
ben hetzelfde systeem gevolgd, 
maar dan honderd jaar eerder. Er 
zijn natuurlijk verschillen in de 
werking, maar we hebben dezelf
de ideeën.' Het grootste verschil 
tussen Nederland en de V.S. mani
festeert zich in de tegenstelling dat 
Nederland maar weinig direct 
gekozen posten heeft. Ambassa
deur Schneider stelt hierbij dat 
'wij doen het inderdaad meer 
direct, maar ik weet niet of je na 
het laatste jaar nog kunt zeggen 
dat ons verkiezingssysteem een 
model is voor de wereld, maar het 
is een ander systeem. Wij hebben 
ervoor gekozen om mensen indi
vidueel te kiezen. Jullie hebben 
een ander systeem dat ook zijn 
sterke punten heeft. Bijvoorbeeld 
als je kijkt naar de vrouwen in de 
regering. Dat is de grote uitzon
dering in het Nederlandse leven. 
Er zijn bijna geen vrouwen in de 
werkplaats, maar in de regering 

Biotechnologie zou 

veel problemen in 

de derde wereld 

kunnen oplossen 

wel. Volgens mij komt dat door 
het partijsysteem. Niet alleen 
ministers zijn vrouw, maar ook in 
het parlement, nog meer dan in 
Amerika.' Een ander punt dat 
ambassadeur Schneider aanstipt 
is het verschil in rechtsgang. ' Een 
ander verschil is dat je in Ameri
ka veel individuele rechtszaken 
hebt, de 'lawsuits'. Aan de ene 
kant is dat slecht, omdat er vaak 
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om de kleinste dingen een claim 
wordt neergelegd, maar een sterk 
punt is voor ons dat het systeem 
het individu helpt. Bijvoorbeeld 
als je probeert een baan te krijgen 
of een huis te kopen, dan kun je via 
het juridische systeem meer voor 
elkaar krijgen door middel van het 
systeem van 'civil rights laws'. 
Maar ook kun je als een product 
niet voldoet een bedrijf voor de 
rechter brengen. Dat betekent dat 
we een sterk 'regulatory system' 
hebben waardoor bedrijven weten 
dat ze geen fouten moeten 
maken.' 

Ook het onvermijdelijke polder
model komt ter sprake en ook het 
Nederlandse opgeheven vingertje 
komt om de hoek kijken wanneer 
we vragen wat de V.S. van het pol
dermodel kunnen leren. Lachend 
zegt ambassadeur Schneider: 'Jul
lie willen altijd praten over het 
poldermodel. Ik heb veel inter
views hierover gegeven. Het pol
dermodel werkt hier zo goed 
omdat jullie een 'medium' en 
homogeen land zijn. Er zijn voor
beelden waar de ideeën en filoso
fie van het poldermodel in Ame
rika werken. Bijvoorbeeld in 
Chicago, we hebben daar het sys
teem van onderwijs. Daar werken 
alle partijen samen om het onder
wijs beter te maken. Maar in het 
algemeen is Amerika te groot en 
te divers om een systeem van con
sensus te laten werken.' 

Er is de laatste tijd veel ophef ont
staan over het Kyoto-protocol 
inzake uitlaatgassen e.d .. Dit pro
tocol had tijdens de conferentie in 
Den Haag verder uitgewerkt moe
ten worden, maar de conferentie 
mislukte toen de V.S aangaven 
uit het protocol te willen stappen. 
Hieruit zou de conclusie kunnen 
worden getrokken dat in de V.S. 
welvaart boven welzijn gaat. 
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Ambassadeur Schneider is het in 
het geheel niet eens met deze con
clusie. 'De conferentie in Den 
Haag heeft twee weken geduurd 
met 13.000 aanwezigen. Kun je je 
voorstellen een vergadering met al 
die mensen om tot een beslissing 
te komen ook met het poldermo
del. De uitkomst van twee weken 

Het Kyoto-protocol 

lijkt ons niet de 

weg tot een 

oplossing 

vergaderen met 13.000 mensen 
was niets. Er zijn geen concrete 
afspraken gemaakt. Je moet zeg
gen, maar werkt dit echt wel. Is 
dit echt wel het beste idee. We heb
ben een nieuw leiderschap in het 
Witte Huis en een ander beleid. Er 
wordt gekeken wat werkt en wat 
niet. Ze hebben gezegd dat het 
Kyoto protocol niet werkbaar is. 
Wat we nu moeten doen is een 
nieuw voorstel te maken. Je kunt 
niet alleen maar zeggen dat iets 
niet werkt, je moet met een nieuw 
voorstel komen. Dat heeft tijd 
nodig. We proberen een andere 
soort oplossing te vinden waar de 
mensen in de verschillende lan
den, ook de ontwikkelingslanden. 
deel van uit kunnen maken. Dus 
ik ben het niet eens met jullie con
clusie, in het geheel niet. We erken
nen het als een probleem, een zeer 
serieus probleem dat een oplos
sing vergt. Het Kyoto-protoco\lijkt 
ons niet de weg tot een oplossing. 
Ik hoop dat Jan Pronk hier een 
partner in wil blijven en naar 
Washington gaat om hierover te 
praten. Wc werken nu hard samen 
met zijn Europese partners. Ik ver-~ 
wacht en denk dat hij een sterke 
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partner was en zal blijven om dit 
op te lossen.' 

De laatste tijd is er vaak sprake 
van Europa als een federatie of 
zelfs een Europese regering. De 
Verenigde Staten kennen een 
federaal karakter. Hoe ziet ambas
sadeur Schneider de toekomst 
voor een Verenigde Staten van 
Europa? 'We willen zien wat het 
wordt. Verenigde Staten van Euro
pa is wellicht wat teveel. Een soort 
federatie misschien wel. Aan de 
ene kant zeg ik van wel als je kijkt 
naar de Verenigde Staten. Texas 
hijvoorbeeld is heel anders dan 
New York of Maine. Florida is 
weer geheel anders dan Nebraska, 
maar mischien niet zo anders als 
Portugal en Zweden. We hebben 
natuurlijk verschillende karakters 
in de steden, maar we hebben alle
maal dezelfde geschiedenis. We 
hebben dezelfde 'citizenship', 
ideeën waar we willen wonen en 
wat het betekent. In Europa kun 
.ie niet hetzelfde verwachten. Dat 
betekent niet dat je niet een soort 
federatie kunt hebben. Jullie krij
gen al de euro en meer dezelfde 
wetten. Het is een goede ontwik
keling, het is heel goed voor het 
partnerschap met Europa, waar je 
wel altijd de verschillende karak
ters van de landen zult houden, 
maar dat is niet slecht.' 

Ambassadeur Schneider heeft de 
afgelopen jaren een groot aantal 
toespraken gehouden over bio
technologie en de gevolgen hier
van voor de maatschappij. Tevens 
heeft zij een zeer succesvolle con
ferentie over biotechnologie geor
ganiseerd. Ambassadeur Schoei
der vindt biotechnologie van groot 
belang. 'Het belang voor de toe
komst is overal. We weten nog niet 
genoeg om het belang precies te 
voorspellen. Maar daar heb je 
zoveel interessante ontwikkelin-
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gen, medicijnen, voor de agrari
sche sector. We hebben straks de 
mogelijkheden voor 'tailor made' 
medicijnen. Nu hoop dat de medi
cijnen werken, maar je weet niet 
precies wat medicijnen doen voor 
elk afzonderlijk individu. Met 
'genome technology' kun je zorgen 
dat het voor iedereen apart werkt 
met als mogelijk eindresultaat dat 
er geen fatale ziektes meer zijn. 
Dat gebeurt niet in de volgende 
tien jaar, maar ik denk toch wel in 
de komende honderd jaar. Het 
wordt ieder jaar beter. Je kunt ook 
veel doen met biotechnologie op 
het gebied van voedsel. Dan hoef 
je minder en minder land te 
beplanten en is het mogelijk om 
meer voedsel eruit te halen. Bio
technologie zou in principe veel 
problemen, vooral voor de ont
wikkelingslanden, kunnen oplos
sen.' 

In de zomer zal ambassadeur Sch
neider haar post verlaten. Dit 
heeft te maken met het aan
treden van de nieuwe presi
dent, George W. Bush, maar 
niet zoals we denken. 'Wij 
hebben een termijn van drie 
jaar, maar met iedere nieuwe 
president worden ook nieuwe 
ambassadeurs aangesteld. Bij 
Al Gore zou dit ook gebeurd 
zijn.' Na haar termijn gaat 
ambassadeur Schneider zich 
weer richten op de academi
sche wereld, maar wel vanuit 
een andere invalshoek. ' Ik 
heb in Boston, Georgetown Uni
versity nog een aanstelling, ik kan 
daar terug keren. Ik wil het een 
beetje anders doen. Ik moet kunst
geschiedenis doceren, maar op 
Georgetown is ook 'the school of 
foreign service', de diplomatieke 
training in Amerika. Daar wil ik in 
de toekomst een cursus diploma
tie & cultuur gaan geven.' Ambas
sadeur Schneider keert dus weer 
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terug naar de Verenigde Staten, 
maar wat gaat ze missen? ' Heel 
veel. Vrienden natuurlijk en het 
werk als ambassadeur hier zal ik 
ook erg missen. Het is zo ontzet
tend interessant. Ik zal ook de 
Universiteit Leiden missen. Ik 
denk dat Leiden een beetje mijn 
Nederlandse universiteit is.' 

We kunnen stellen dat met het 
vertrek van ambassadeur Schoei
der een a-typische ambassadeur 
verdwijnt. Ambassadeur Schoei
der was een ambassadeur die veel 
nadruk legde op de culturele rela
tie tussen Nederland en de Ver
enigde Staten en die vanuit haar 
academische achtergrond veel 
heeft gedaan op tal van gebieden. 
Bij het voorbereiden van haar tal
loze speeches bleek Thomas 
Jefferson haar grote politieke 
voorbeeld. 'Ik heb een klein boek
je met citaten van Jefferson. Als ik 
een speech over iets schrijf, dan 

Dr. Schneider ontvangt het hoek van Neer

lands grootste maatschappijcriticus Youp 

van 't Hek 

kijk ik altijd even in dat boekje om 
te kijken of hi,j er wat over heeft 
geschreven. Als hij er iets over 
heeft geschreven dan is het altijd 
perfect.' .t 
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VOORZITTERSWOORD 

Woord van de voorzitter 

Door Maarten Burggraaf 

De politieke messen worden geslepen, want de verkiezingen staan voor 
de deur. De partij die zich de successen van Paars weet toe te eigenen, 
heeft de eerste slag geslagen. Als we afgaan op de geluiden vanuit de 
PvdA, dan zou je de conclusie kunnen trekken dat de VVD het na zeven 
jaar Paars niet slecht heeft gedaan. De achterban van de PvdA uit 
immers vaak het verwijt dat zij teveel heeft toegegeven aan de VVD 
en niet genoeg haar eigen geluid heeft kunnen laten horen. Als we 
naar de meest recente peilingen kijken, krijgen we echter een iets ander 
beeld te zien. 

De PvdA is toch, zij het met een 
kleine voorsprong, de grootste. 
Het ziet er in ieder geval naar uit 
dat we en tweestrijd tussen de 

Aanvallen van spits 

Melkert worden 

door libero Dijkstal 

goed afgeslagen 

PvdA en de VVD voor de eerste 
positie, tegemoet gaan. In deze 
wedstrijd naar de verkiezingen toe, 
zit de verdediging van de VVD 
behoorlijk in elkaar. De aanval
len van spits Melkert worden door 
libero Dijkstal goed afgeslagen. 
De Zalmnorm staat overeind en 
duidelijk is dat dit voor de VVD 
heilig is. Belangrijk, want een 
financiële basis is de eerste stap. 

Om de verkiezingen te winnen, 
kom je er echter niet met slechts 
een goede verdediging. Om te win
nen dient er ook gescoord te wor
den. Een aanval op de helft van de 
tegenstander is dan haast onver
mijdelijk. Tegenover de geldsmij
terij van links Nederland moet 
meer staan dan alleen het hand
haven van de zalmnorm. 
Het aantal WAO' ers loopt de spui-
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gaten uit, de AOW legt een zware 
financiële druk op toekomstige 
generaties en teveel mensen zitten 
nog in de bijstand. Waar is het 
door de VVD ooit zo begeerde 
ministelstel gebleven? Op het 
gebied van de nu veel gehoorde 
problemen in de gezondheidszorg 
en het onderwijs, heeft de VVD 
een sterke liberale oplossing in het 
huidige plan 'kiezen voor keuze'. 
De aanval moet hier echter meer 
mee worden ingezet. Het dient 
meer gehoord te worden. Markt
werking in de gezondheidszorg zal 
tot betere zorg en onderwijs leiden 
door een juiste prikkel. 

Deze liberalisering en marktwer
king lijken door iedereen geac
cepteerd en aangenomen, maar de 
geluiden van de stichting 'stop de 
uitverkoop van de beschaving' 
duiden weer aan dat er nog steeds 
spookbeelden bestaan rond de 
marktwerking. De VVD moet 

Nu moment voor 

volle aanval ! 

ervoor waken dat er later geen 
kritiek zal komen dat zij wel de 
marktwerking heeft gepropa
geerd, maar niet de lange adem 
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bleek te hebben en teveel heeft 
toegegeven op de tegenstanders. 
Met het gevolg van halve markt
werking. Het is de taak van de 
VVD om helder en krachtig de 
rationele argumenten te laten 

Waar is sociaal 

ministelsel van 

WD? 

horen. Ze moeten voorkomen dat 
de aanval goed is opgezet, maar 
door verlies van concentratie de 
bal in het zijnet belandt. 

Nu de VVD bijna de grootste par
tij is, heeft zij een grote verant
woordelijkheid. Voor liberalen is er 
nog een wereld te winnen en het 
is nu het moment om met volle 
kracht de aanval in te zetten . .t 
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TOPSPRINGCOURSE 

Het Top Spring Course Weekend 

Door Fcrdi de Lan!ie 

Traditiegetrouw vond ook dit jaar weer het Top Spring Course 
(TSC) weekend plaats. Een filosofisch weekend waar een vijftiental 
deelnemers op hoog niveau filosofeerden over het liberalisme. 
Ditmaal vond het TSC plaats in een jeugdherberg in Haarlem. De 
deelnemers bestonden vooral uit bestuursleden van afdelingen, HB
ers en oud-HB-ers. Voorafgaand aan het weekend moest er 
natuurlijk wel ingelezen worden. De boeken "Filosofen van het 
klassieke liberalisme" en "Filosofen van het hedendaagse 
liberalisme" zaten bij de prijs van het weekend inbegrepen. Dit 
zorgde niet alleen voor een goede filosofische basis, maar ook voor 
een prettige prijs/kwaliteitsverhouding en bovenal een goede 
aanvulling op de boekenkast. 

Het weekend werd geopend door 
Klaas Groen veld, directeur van de 
Teldersstichting. Hij gaf een lezing 
over de verschillen tussen het klas
sieke liberalisme en het ontplooi
ingsliberalisme, waarbij vooral het 
verschil in denken omtrent de rol 
van de staat de scheiding vormt 
tussen de twee stromingen. Klas
sieke liberalen staan een nachtwa
kersstaat voor terwijl ontplooi
ingsliberalen de overheid zien als 
een coach en dus een (kleine) ver
zorgingsstaat. 

Na de lunch waren er twee paral
lelle werkgroepen met als onder
werp cultureel relativisme en libe
ralisme en sociale- economische 
vraagstukken. In de laatste werk
groep werd onder meer gesproken 
over de hypotheekaftrek, maar ook 
rekeningrijden en de wondere 
wereld van subsidies en belasting
kortingsregelingen kwamen aan 
bod. De werkgroep over cultureel 
relativisme deed de vraag rijzen of 
er sprake is van cultuursuperioriteit 
of zijn alle culturen even belangrijk. 
Er kunnen veel cultuurverschillen 
onstaan in deze "global village". 
Hoe _los je dat op? Het liberalisme 
gaat uit van een scheiding tussen 
privé en publiek, maar tijdens de 
werkgroep bleek al snel dat deze 
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scheiding moeilijk te trekken is 
De zaterdag werd afgesloten met 
een debat tussen Bart-Jan Spruit 
(politiek redacteur van het Refor
matorisch Dagblad) en Uri Rosent
hal (VVD Eerste Kamerlid) over 
conservatisme vs. liberalisme. Aan 
het einde van het debat bleek dat 
het conservatisme en het liberalis
me mijlenver uit elkaar staan en 
dat de claim van de conservatie
ven dat het conservatisme uit het 
klassiek liberalisme komt niet goed 
waar te maken viel. Immers het 
liberalisme gaat uit van het indivi-

Rohert Noáck 

9 

du terwijl het conservatisme uit
gaat van de gemeenschap. Een 
citaat van P.J. Oud lijkt hier afdoen
de: "Liberalisme kan vanuit haar 
aard niet anders dan vooruitstre
vend zijn." 

De volgende morgen was het tijd 
voor een cursus hedendaagse libe
rale filosofen. De eerste sessie werd 
gegeven door Edwin van der Haar, 
de tweede door Rogier van der 
Sande, oud-JOVD-er en wethouder 
in Leiden. Beide namen als stand
punt in dat de JOVD en de VVD 
een stel socialisten waren en zich 
geen echte liberalen konden noe
men. Dit uitgangspunt zorgde voor 
een leuke cursus en een goede 
interactie tussen de deelnemers en 
de sprekers. Vooral de opmerking 
van Rogier waarom de filosoof 
Nozick voor abortus zou zijn, leid
de tot grote hilariteit. Volgens 
Nozick was de vrucht niet meer 
dan een "parasiet" op het lichaam. 
Aangezien je lichaam van jezelf is, 
heb je het volste recht om deze 
parasiet te verwijderen en daarmee 
is abortus vanuit zijn oogpunt gele
gitimeerd. Het doel van de cursus 
was om aan te geven dat het libe
ralisme een zeer brede stroming is 
met verschillende denkers met uit
eenlopende gezichtspunten. Hun 
doel was om de twee extreme gren
zen van het liberalisme te schetsen 
zodat het kader is geschapen waar
in je het liberalisme kan plaatsen. 

De algemene conclusie van het 
weekend was, dat het een geslaagd 
weekend was. De algemene ten
dens was dat een ieder wel wist wat 
ze vond, maar het nooit goed van
uit het liberalisme kon verant
woorden.Na dit weekend is geble
ken dat je met het liberalisme als 
je bondgenoot iedere discussie kan 
aangaan .. l 
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ARTIKEL 

Globalisering: een complex fenomeen dat om duidelijke standpunten vraagt 

Door Wim Oosterveld, Politiek commissaris Buitenlandse Zaken 

Onlangs is de LPPG Globalise
ring van start gegaan, georgani
seerd door het PC Buitenlandse 
Zaken. De bedoeling is dat deze 
LPPG uiteindelijk de voors en 
tegens van globalisering kan pre
senteren aan de vereniging zodat 
de JOVD hierover een duidelijk 
standpunt kan innemen. 

Waarom moet 

JOVD standpunt 

over globalisering 

innemen? 

Nu zou de vraag kunnen opko
men: waarom moet de JOVD nog 
een standpunt over globalisering 
innemen? Het is toch duidelijk dat 
globalisering goed is voor de 
wereld, en dat internationale vrij
handel, welvaart, democratie en 
vrede bevordert? Is globalisering 
niet het hoogtepunt van waar het 
liberalisme voor staat? Zelfs als 
je als JOVD-er hier wel enkele 
kanttekeningen bij kunt plaatsen, 
dan nog is het zo dat socialisten 
altijd op het standpunt zullen 
staan, dat liberalen per definitie 
globalisering als zodanig beschou
wen als een goede ontwikkeling. 

Sinds December 1999 is er een 
anti-globaliseringsbeweging opge
staan. Haar eerste wapenfeit was 
het mislukken van een nieuwe 
wereldhandelsronde. Ook heeft 
de anti-globaliseringsbeweging, die 
zélf op globaal niveau actief is!, 
bijeenkomsten in Washington, 
Davos, Praag en zelfs Amsterdam 
weten te verstoren. Het belang
rijkste idee achter de beweging is 
dat globalisering armoede in de 
breedste zin van het woord ver
oorzaakt, in stand houdt, zoniet 
verergert. Hiermee hebben we dan 
ook meteen zo ongeveer de enige 
factor te pakken, die de "motley 
crew" van activisten bijeen houdt. 
De belangrijkste kritiek op de 
beweging is dan ook dat de 
demonstranten heel goed weten 
waar ze tegen zijn, maar dat ten ene 
male onduidelijk blijft waar ze 
voor zijn. Zo wordt er bijvoor
beeld geageerd tegen -zoals zij 
stellen- Europees protectionisme, 
de imperialistische wijze waarop 

Daarom is het aan ons, jonge libe- Demonsirante tegen globalisering 

ralen, om kritisch over dit feno-
meen na te denken, en ons niet in 
het beklaagdenbankje te laten 
zetten, ongeacht of dit terecht of 
onterecht zou zijn. 
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corporate America haar vleugels 
wereldwijd uitslaat, het groter 
wordende gat tussen arm en rijk, 
de toenemende milieuvervuiling 
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op wereldwijde schaal, en de dic
tatoriale wijze waarop de wereld
economie wordt geregeerd door 
de Wereldbank, het IMF en de 
WTO. 

Welnu, de hoofden van laatstge
noemde organisaties hebben 
bereidheid getoond om de critici 
van globalisering serieus te nemen, 
en om rekening te houden met 
hun kritiek. Als er immers zo'n 
grote en vocale "backlash" tegen 
globalisering bestaat, is het op z'n 
minst gepast om naar de tegenar
gumenten te luisteren. In Seattle 
in december 1999 werd al een 
afvaardiging van NGO's (Non 
Governmental Organisations ), uit
genodigd om hun standpunten uit
een te zetten. Het begint er echter 
steeds meer op te lijken dat het bij 
de demonstranten er meer om 
gaat om nostalgie voor de jaren 
zestig. Ze gaan de straat op om 
tegen de nieuwe wereldwijde auto
riteiten aan te schoppen, in plaats 

van op een constructieve wijze een 
bijdrage te leveren aan het debat 
omtrent globalisering. Een volko
men mislukte dialoog via het inter-
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net tussen deelnemers van het 
World Economie Forum in Davos 
en het World Social Forum -de 
eerste in zijn soort- in het Brazili
aanse Porto Alegre is hiervan een 
goed voorbeeld. 

Maar niet alleen het geweld tegen 
de "gevestigde" autoriteiten is 
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baliseringsbeweging slechts kan 
bestaan bij de gratie van de glo
balisering, dus waarom zou glo
balisering zélf dan nog onderwerp 
van discussie moeten zijn? Er wor
den echter ook belangrijke more
Ie vragen gesteld vanuit de bewe
ging, waarmee het Westen nu 
worstelt. Want heeft het Westen 

Waarom predikt het westen voor 

vrijhandel in Derde Wereldlanden als het 

daar geen belang bij heeft? 

reden om nog eens op het achter
hoofd te krabben. Ook de slechte 
samenhang van de gehele groe
pering levert moeilijkheden op, 
om tot een goed debat te komen. 
Wat moet men namelijk denken 
van Braziliaanse boeren die in 
Porto Alegre de Franse boer José 
Bové staan toe te juichen? De eer
sten hebben belang erbij dat Euro
pa zijn protectionistische politiek 
beëindigt, terwijl de laatste juist 
een voorstander is van protectio
nisme, omdat anders alle Europe
se boeren snel zonder werk zouden 
zitten. Zo is er ook onduidelijk
heid over het bevorderen van vrij
handel. Opent vrijhandel de poor
ten naar het Westen, waardoor 
export uit de arme landen kan toe
nemen, of is het juist een poort 
die een opening biedt voor wes
terse multinationals om hun greep 
op toch al arme landen alleen 
maar te versterken? En zo zijn er 
nog veel meer vragen en dilem
ma's. 

Betekent dit nu dat liberalen de 
anti-globaliseringsbeweging niet 
serieus moet nemen? Het is toch 
immers ironisch dat de anti-glo-
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niet de verantwoordelijkheid om 
een veel grotere bijdrage dan nu 
te leveren aan het oplossen van 
armoede in de Minst Ontwikkel
de Landen (LDCs)? Is het zo dat 
het Westen niet naar deze landen 
hoeft om te kijken omdat de win
sten en de rijkdom die in het Wes
ten vergaard worden niet ten koste 
gaan van de economieën in de 
LDCs, zoals aanhangers van zo ge-

Het loont om goed 

over globalisering 

na te denken 

naamde afhankelijkheicts-theo
rieën lang hebben beargumen
teerd? Heeft het Westen dan geen 
enkel belang bij ontwikkeling in de 
Derde Wereld? 

Een goed voorbeeld van zo'n 
moreel dilemma speelt zich nu af 
in Zuid-Afrika, waar Westerse far
maceutische bedrijven wordt ver
weten dat zij geen goedkopere 
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medicijnen aan aidspatiënten wil
len verstrekken. Het gaat hier om 
bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten versus het recht 
op leven. Hoe ver moet het 
beschermen van de liberale 
wereldorde dan gaan? 

Het feit dat er zo sterk wordt 
gepleit voor een toename van vrij
handel -zowel in het Westen als in 
de rest van de wereld- toont wel 
aan dat bijna iedereen baat denkt 
te hebben bij een meer geïnte
greerde wereldeconomie. Waarom 
zou het Westen vrijhandel predi
ken in Derde Wereldlanden als zij 
er toch geen belang bij zouden 
hebben dat deze landen zich zou
den ontwikkelen? Waarom willen 
China en Rusland zo graag lid 
worden van de WTO als dat alleen 
maar zou betekenen dat ze zich 
daarmee nog kwetsbaarder zou
den opstellen ten opzichte van het 
Westen? Ik heb niet willen aanto
nen dat globalisering slechts kom
mer en kwel voortbrengt, noch dat 
het zondermeer als liberaal feno
meen zou moeten worden geka
rakteriseerd. Globalisering is, zoals 
de Engelse columnist Martin Wolf 
schreef, "an opportunity, not a 
threat. But it is also a choice, nota 
destiny." Daarom loont het om 
nog eens goed over dit fenomeen 
na te denken. i 

Voor meer informatie over de 
LPPG Globalisering kun je 
contact opnemen met de PC 
Buitenlandse Zaken, Wim 
Oosterveld, tel. nr. 06-28233903. 
Ook kun je bellen met de voor
zitter van de LPPG, Marjolein 
Bos, tel. nr. 06-28785350. 

Driemaster 



Intensieve veeteelt moet in Nederland afgeschaft worden 

De afschaffing van de intensieve veeteelt. Geen gemakkeli,jke opgave. 
Hoewel er diverse goede redenen zijn de intensieve teelt van vee ter 
discussie te stellen, is het maar de vraag of afschaffing wel het juiste mid
del is om de problemen waarmee de sector te kampen heeft, op te los
sen. Dit impliceert immers een abrupt ingrijpen van hogerhand met alle 
weinig prettige gevolgen van dien. Ook is de haalbaarheid een onver
mijdelijk issue. 

Alvorens de argumenten voor en 
tegen afschaffing van de intensie
ve veeteelt tegen elkaar af te 
wegen, verdient het begrip zelf 
enige aandacht. Het verschil tus
sen intensieve en extensieve vee
teelt wordt in beginsel bepaalt 
door de concentratie vee op een 
stuk grond. Wanneer er zo veel 
mogelijk vee op een zo klein 
mogelijk stuk grond staat, spre
ken we van intensieve teelt. Het 
omgekeerde noemen we exten
sieve teelt. Tussen de twee uiter
sten in liggen natuurlijk nog heel 
wat andere mogelijkheden. 
De intensieve teelt is voornamelijk 
vanuit economisch gezichtspunt 
erg aantrekkelijk. Legbatterijen 
en overvolle stallen zijn voor
beelden van deze werkwijze. Ze 
zijn relatief goedkoop omdat door 
de schaarste aan ruimte in ons 
land de grond erg duur is. Dier
vriendelijk is het echter niet. Velen 
zien het als een ware marteling. 
De extensieve teelt is dan meer 
aangewezen. Als deugdzame men
sen hebben wij natuurlijk het beste 
met de dieren voor en lijkt afschaf
fen dan ook de oplossing, ware het 
niet dat afschaffing van de inten
sieve veeteelt in Nederland een 
einde aan zo goed als de gehele 
sector in ons land zou betekenen. 
Wij kennen immers nauwelijks 
extensieve veeteelt. Door het 
gebrek aan ruimte is deze wijze 
helaas onrendabel en zijn we al 
enige decennia aangewezen op de 
in verhouding veel goedkopere 
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intensieve veeteelt. 
Een weg terug is er jammer 
genoeg niet, al zouden we het wil
len. Schaakmat? Nee, dat niet. Al 
is afschaffing dan geen optie, dat 
wil nog niet zeggen dat er niets 
meer mogelijk is. Mijns inziens is 
de sector ten dode opgeschreven 
en wachten we alleen nog op het 
moment dat de sector kan opdoe
ken. Zo zijn de vele epidemieën als 
varkenspest, BSE en het meest 
recente MKZ logische gevolgen 
van een letterlijk ongezonde sec
tor. Ook gaat intensieve veeteelt 
hand in hand met goedkope kunst
matige voeding voor het vee. Deze 
voeding bevat( te) bestanddelen 
die niet gezond zijn voor het vee 
maar waar het vee wel degelijk 
van groeide. Ze eten het wel. Geur 
en smaak kunnen immers zo wor
den gemanipuleerd dat niet meer 
te achterhalen is wat het is zonder 
nauwgezette bestudering van het 
voedsel. Ook hormonen spelen 
een rol. Deze voorbeelden passen 
prima in de gedachte van het 
maximaal rendement waarvoor 
het doel de middelen heiligt. Ook 
de media spelen hierin een niet te 
verwaarlozen rol. Iedereen kent 
inmiddels de beelden van over
volle varkensstallen. Meer dan 
eens ontaarden discussies hierover 
in emotionele debatten over die
renleed. 
Ook wordt de sector al jaren 
kunstmatig in stand gehouden. 
Wordt een onrendabele sector 
normaal weggesaneerd, in dit 
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geval ligt dat anders. We weten al 
jaren dat de biefstukken uit 
Argentinië goedkoper zijn dan ze 
hier in de winkel liggen. We mogen 
namelijk niet vergeten dat in ons 
eigen land nog steeds mensen van 
de landbouw moeten leven. Dit is 
echter niet zomaar een baan. Voor 
veel landbouwers en veetelers is 
het meer dan een baan alleen. Het 
zijn geen ninc-to-fivers. Voor hen 
is het werk waar ze emotioneel. 
Dit vcrklaart ook de escalaties ten 
tijde van de MKZ-crisis. Het gaat 
vaak om familiebedrijven en tra
dities van generatie op generatie. 
Afschaffen is daarom ongepast. Je 
speelt niet met het werk maar met 
het leven van mensen. Iets wat, 
zeker vanuit onze liberale princi
pes, niet te legitimeren valt, 
onhaalbaar vanuit het oogpunt 
van de tewerkstelling. Een laatste 
argument is dat Nederland zichzelf 
niet meer kan bedruipen. Pas bij 
volledige Europese marktintegra
tie valt het opdoeken van de sec
tor te overwegen. Zover is het nog 
niet. Tot die tijd bloedt de sector 
langzaam dood omdat de nieuwe 
generatie het familiebedrijf niet 
meer als vanzelfsprekend over
neemt. Het beste kunnen we de 
sector kunstmatig leefbaar hou
den om humanitaire redenen in 
afwachting van een geschikt 
moment, het moment waarop dit 
op een Europees niveau veilig kan 
geschieden. Afschaffen is aldus 
niet nodig. Stukje bij beetje brok
kelt de sector af en het is raad
zaam dit zo gecontroleerd moge
lijk te laten gebeuren. 

Tobias Reynaers 
Bestuurslid P&L, persbeleid 
Waarnemend voorzitter 
.JOVD Hart van Brabant/Tilburg 
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CONTRA 

Wat is nu eigenlijk intensieve veehouderij in Nederland'! Intensieve vee
houderij is de niet grondgebonden landbouw. Dit is het produceren van 
vlees op een zeer klein oppervlakte. Te denken valt aan de varkens
houderij, de pluimveehouderij en de kalvermesterrijen. De melkvee
houderi.i valt buiten de intensieve veehouderij, omdat deze sector grond
gebonden is. 

Intensieve veehouderij heeft in 
Nederland zeker nog toekomst, 
mits wordt voldaan aan enkele 
belangrijke veranderingen. Ver
anderingen in de landbouw zijn 
essentieel. De wensen van de con
sument zijn van een andere aard 
dan een decennium geleden. De 
intensieve veehouderij heeft om 
een belangrijke reden nog toe
komst: de consument kiest (uit
zonderingen daar gelaten) nog 
steeds voor het goedkoopste stuk
je vlees. De kostprijs van biolo
gisch geproduceerd vlees ligt vele 
malen hoger dan in de gangbare 
vleessector. De biologische land
bouw heeft alleen toekomst met 
grootschalige subsidiëring vanuit 
de overheid, in ieder geval zolang 
de consument niet beseft dat zij de 
bio-industrie in stand houdt met 
haar roep om goedkoop vlees. Het 
wederom subsidiëren van een niet 
levensvatbare tak in de landbouw 
lijkt mij vanuit liberaal perspec
tief onwenselijk. Dat de huidige 
intensieve veehouderij verande
ringen door moet maken is meer 
dan wenselijk. Ook al is deze sec
tor niet grondgcbonden, er kan op 
het gebied van het dierenwelzijn 
nog veel verbeterd worden. Je zou 
kunnen denken aan een grotere 
staloppervlakte per dier. Ook zou 
de bedrijfsvoering geslotener 
plaats moeten vinden. Hierdoor 
wordt de kans op insleep van ziek
ten zo gering mogelijk. Men ziet 
dat na de varkenspest van enkele 
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jaren terug dit bij de varkenshou
ders al is doorgevoerd, ook ande
re veehouders zouden moeten vol
gen. 

Met de huidige mestafzetcontrac
ten voor het verantwoord afzet
ten van de geproduceerde mest 
naar minder vee-intensieve gebie
den in Nederland heeft de inten
sieve veehouderij in ieder geval al 
een oplossing voor het mestover
schot in die gebieden waar zeer 
veel mest geproduceerd wordt. 
Over geheel Nederland hebben 
we geen mestoverschot, de vcrde
ling van de mest over alle land
bouwgrond is echter van essen
tieel belang. 

Ook vlees uit het buitenland halen 
is voor mij geen oplossing. Wie 
garandeert de kwaliteit? Hier in 
Nederland hebben we de moge
lijkheid om de productie van vlees 
enigszins te controleren door mid
del van bijvoorbeeld het !KB
keurmerk (intergraal kwaliteits
beheer ), dat ook op de verpakking 
in de supermarkt wordt genoemd. 
Buitenlands vlees wordt niet of 
nauwelijks gecontroleerd op voed
selveiligheid en diervriendelijk
heid. Door meer strikte voor
waarden te stellen voor ·het 
verkrijgen van dit keurmerk kan 
op eenvoudige wijze een meer 
diervriendelijke bio-industrie ont
staan. Hieraan zijn natuurlijk ook 
kosten verbonden, maar die zullen 
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niet zo hoog uitvallen dat de prijs 
van een stukje vlees zal verveel
voudigen zoals dat nu gebeurt bij 
het biologische vlees. 

Vanuit liberaal oogpunt ben ik 
voorstander van een marktecono
mie waar de producent inspeelt 
op de vraag van de consument. 
Het is nu gemakkelijk de beschul
digende vinger op de producent, 
de boer in dit geval te richten, 
maar het is de consument die 
vraag uitoefent naar het product 
en daar een bepaalde prijs voor 
over heeft. Als de vraag naar bio
logisch geproduceerd vlees stijgt, 
kan ik mij niet voorstellen dat boe
ren niet bereid zijn over te scha
kelen, elke boer wil immers het 
extensieve van 'het boer' zijn wel 
terug. Maar gaan we massaal over
schakelen op een extensieve land
bouw dan is Nederland wel veel te 
klein. We moeten dan beschikken 
over een areaal landbouwgrond 
die vele malen groter is dan het 
huidige areaal. .t 

Sander Dijkslra, 

jonr;erenfunclionaris VVD 

Kamercentrale Groningen. 
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Met dank aan: Tineke Prins, Manfred I/ar/aar 
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CONGRESVERSLAG 

Politiek Congres te Akersloot 

Door Fercli de Lange 

Op 31 maart was het weer zover, de JOVD organiseerde het Politiek 
Congres. De congres-junkies onder ons konden zich weer een week
end lang bezig houden met alles wat een congres leuk maakt: poli
tiek, politiek en nog eens politiek. Dit natuurlijk overgoten met een 
saus,je van bekende sprekers, de politieke speech van Maarten Burg
graaf en een spetterend feest. 

Naast de gebruikelijke motie 
werkgroepen waren er discussies 
over onder meer het Koningshuis, 
kernenergie en ethiek in de media. 
Een aantal bekende sprekers 
waren onder meer Gerrit Jan 
Wolffensperger en Jan Nagel 
(Leefbaar Nederland). De avond 
werd ingeleid door de politieke 
speech van Maarten Burggraaf. 
De discussie met Jan Nagel bleek 
uiteindelijk meer een promotie
praatje te zijn voor Leefbaar 
Nederland. Desondanks bleek het 
liberalisme ook de leefbare stro
ming met gemak aan te kunnen. 
Het politieke cabaret met Rob 
Okhuijsen dat hierop zou volgen 
verviel, maar werd goed opgevuld 
met een Lagerhuisdebat dat 

Oe jeugd heeft de toekomst 
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bestond uit de afdelings-, regio
en landelijk voorzitters aangevuld 
met een aantal PC-ers. De jury 
bestond uit Jan Nagel geflankeerd 
door de 'levende klok' Mark van 
den Anker. 
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Het Lagerhuisdebat werd gevolgd 
door een prijsuitreiking van onder 
meer de Grand Prix Wiegel die 
werd gewonnen door het voor
malige bestuur van de regio 
Noord. De afdelingen Leiden en 
Delfland gingen aan de haal met 
de prijzen voor afdelingen met de 
respectievelijk absoluut en rela
tief grootste afvaardiging. De 
zaterdag werd traditiegetrouw 
afgesloten met een spetterend 
feest waar bovendien de drank 
gratis was! De avond werd afge
sloten met het nu al legendarische 
"vlaggen-incident" waarbij de 
afdelingen Leiden en Delfland 
betrokken waren. 

De volgende morgen waren er, al 
even traditiegetrouw, veel JOVD
ers vertrokken. De JOVD-ers die 
er nog waren keken zagen er over 
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het algemeen wat brak uit. De 
tweede dag werd vooral gevuld 
door de plenaire vergadering en 
een bespreking van het PKP. Voor
dat het congres officieel was afge
lopen, was het grootste deel van de 
JOVD-ers moe maar voldaan 
teruggekeerd naar huis. Dit alles in 
de wetenschap dat het volgende 
congres niet lang op zich zallaten 
wachten. Op 23 en 24 juni zal het 
weer zover zijn, dan is het vol
gende Politiek Congres in het pit
toreske, bijna Anton Pieck-achti
ge U gehelen (bij Apeldoorn). 
Schrijf je dus snel in voor een nieu
we 'shot' congres! i 

CONGRESVERSLAG/HS-lNFO 

De adressenvraagbaak komt er aan! 

Deze maand komt er een nieuwe digitale versie van de adressen
vraagbaak uit. Heeft u nog bestuursmutaties? Dan verzoek ik deze zo 
snel mogelijk door te geven aan het Algemeen Secretariaat 
(info@jovd.nl I 070-3622433) 

Bereikbaarheid Algemeen Secretaris 

Wilt u persoonlijk spreken met de Algemeen Secretaris? Dan kunt u 
het beste op maandag en vrijdag naar het Algemeen Secretariaat 
bellen of komen. Op deze twee dagen is hij doorgaans aanwezig en 
voor u beschikbaar om alle vragen te beantwoorden en problemen op 
te lossen. 

Langskomen op het Algemeen Secretariaat? 

Natuurlijk kan dat! Graag zelfs, want het AS is dè samenkomstplek 
voor leden. Als de JOVD-vlag uithangt, is er een HB-er aanwezig. Op 
dit moment ben ik bezig met een verbetering en professionalisering 
van het secretariaat. Heeft u nog idee-en voor voorzieningen die de 
werksfeer verder kunnen verbeteren? Laat dit dan weten! Tot ziens 
op het Algemeen Secretariaat van de JOVD .... 
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Digitale discussie 

Wil je digitaal in debat met ande
re leden over de JOVD? Dan kan 
dat via het J OVD Forum! Al bijna 
een .ïaar wordt er druk gediscus
sieerd op het JOVD politieke 
forum (www . .ïovd.nl/forum). 
Steeds weer bleek dat er niet 
alleen behoefte was aan politieke 
discussie, maar dat mensen ook 
hun mening over de JOVD zelf 
wilden geven. Niet iedereen was er 
echter gelukkig mee dat die inter
ne discussies voor iedereen zicht
baar waren. Daarom is er nu een 
nieuwe oplossing gemaakt in de 
vorm van een intern forum. Dit 
forum is op dezelfde pagina te vin
den als het politieke forum. Ver
schil is echter dat de huishoude
lijke discussies pas zichtbaar zijn 
als je je als lid hebt laten registre
ren en ingelogd bent. 

Registeren is heel eenvoudig. Je 
kunt op de forum website een for
mulier invullen waarna je een 
mailtje ter bevestiging ontvangt. 
Je hoeft daarna alleen op de link 
in het mailtje te klikken om je regi
stratie te activeren. Vervolgens 
kun je met je eigen naam en 
wachtwoord inloggen voor het 
interne forum. Als je wilt, kan de 
computer je instellingen onthou
den, zodat je bij volgende bezoe
ken niet meer hoeft in te loggen. 

Naast toegang tot het interne 
forum biedt registratie ook het 
voordeel dat je naam beschermd 
wordt. Anderen kunnen dus geen 
berichten plaatsen onder jouw 
naam. Ook laat het forum voor 
geregistreerde gebruikers zien 
welke discussies zijn veranderd 

sinds het laatste bezoek. Op ter
mijn komen er nog meer handige 
extra's bij. Als je zelf ideeën hebt 
voor verbeteringen aan het forum 
kun je overigens contact opnemen 
met de webmaster, Lu uk van Beek 
(luukbeek@dds.nl). 

Het interne forum is een uitgele
zen kans om mee te denken over 
het beleid van de vereniging. Het 
hoofdbestuur heeft beloofd regel
matig het forum te bezoeken. 
Goede ideeën hebben dus werke
li.ik invloed op het beleid. Laat van 
je horen! j. 

Luuk van Reek 

Openingstijden Algemeen Secretariaat 

Maandag 

Dinsdag 

Donderdag 

Vrijdag 
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09.00-17.00 uur 

09.00-17.00 uur 

09.00- 17.00 uur 

09.00-17.00 uur 
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Driemaster on-line! 

Driemaster is nu ook on-line. Wilt u een 
artikel'nog een nalezen of wilt u het artikel 

in digitale versie of bent u Driemaster 
kwijtgeraakt, kijk dan op 
www.jovd.nl/Driemaster 

Driemaster 



PC-ER IN GESPREK MET KAMERLID 

Hans van Baaien over Eurorealisme, idealisme, 
machtspolitiek en het Europa van de lange adem 

Door Sander van der Eiik en Martiin Bruijstens 

Onze politiek commissaris, belast 
met Europese Zaken, Sander van 
der Eijk wisselde met VVD-Twee
de-Kamerlid Hans van Baaien van 
gedachten over het wel en wee van 
Europa. Van Baaien (geboren in 
1960) was lid van het VVD-hoofd
bestuur, internationaal secretaris 
en campagneleider van de VVD. 
Hij was voor zijn Kamerlidmaat
schap directeur Public Affairs bij 
Deloitte & Touche. Hij is nu lid 
van de partijraad van de ELDR, 
Vice-President van de Liberale 
Internationale en fellow bij de 21st 
Century Trust, een internationale 
denk-tank in Londen. Hieronder 
volgt het vraaggesprek dat van der 
Eijk had met Van Baaien. 

Wat we gehoopt hadden is dat er 
institutionele hervormingen zou
den komen bij het Verdrag van 
Nice, die tot echte democratisering 
zouden leiden. Helaas is dat niet 
helemaal uit de verf gekomen. 
Moeten we dat zien in het per
spectief van twee stappen vooruit en 
één stap terug, zoals dat altijd gaat 
bij de Europese integratie? 
Dat is inderdaad waar, maar de 
vraag is wel, wat is democratisch? 
Op het gebied van Veiligheidsbe
leid, Buitenlandse Zaken en Bin
nenlandse Zaken, Justitie zijn de 
nationale parlementen verant
woordelijk. Dit is niet minder 
democratisch. Sterker nog, zij 
staan dichter bij de burger, dan 
het Europees Parlement. Ik geloof 
niet in een Grand Strategy voor de 
Europese Unie, in een blauwdruk 
van hoe het democratische, trans-
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parante Europa er in de toekomst 
uit moet zien. Europa ontstaat 
gaandeweg, niet door finale bouw
tekeningen. Trouwens, de politici 
die nu over de finaliteit van de 
EU discussiëren, zoals de Duitse 
Bondskanselier Oerhard Schrö
der, diens Minister van Buiten
landse Zaken Joschka Fischer en 
de Franse President Jacques Chir
ac en diens Premier Liane! Jaspin 
hebben in Nice met de armen over 
elkaar gezeten toen de versterking 
van de Europese instellingen aan 
de orde kwam. De VVD steunt 
een versterking van de positie van 
de Europese Commissie, het Euro
pees Parlement, het Hof van Jus
titie en de Rekenkamer, met ande
re woorden de communautaire 
methode. Europa zit echter niet 
op een "Plan Kok" te wachten. De 
Duitsers en de Franse moeten niet 
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Van Baaien: Eurorealist 

met vergezichten, maar met con
crete voorstellen komen om de 
EU te versterken. "They should 
put their money where their 
mouth is." Nederland moet zijn 
kaarten dicht aan de borst hou
den om de beste deal voor Neder
land binnen te halen binnen de 
communautaire methode. 

Mag in het Europa van de toe
komst de Raad van Ministers zelf 
beslissen of moet het volgens de 
oud-Hollandse methode van last 
en ruggespraak, waarbij de Minis
ter zelf iedere keer moet terugpen
delen? 
De Raad van Ministers is samen
gesteld uit nationale Ministers. Het 
is een intergouvernrmenteel 
orgaan. De leden moeten verant
woording afleggen aan de natio
nale parlementen. De VVD is 
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geen voorstander om de Minis
terraad om te vormen tot een 
Europese Senaat. Zo'n extra 
"Länderkammer" zal leiden tot 
een verzwakking van het Euro-

Europa ontstaat 

gaandeweg niet 

door een tekening 

op de kaart 

pees Parlcment en tevens een mar
ginalisering betekenen van de 
positie van nationale parlcmenten 
op het terrein Europa. Dit soort 
oplossingen zijn schijnoplossingen. 
Als we de EU nu zouden uitvin
den, dan zouden wc waarschijn
lijk een andere architectuur kiezen. 
Maar wat in een halve eeuw 
gegroeid is, kun je niet via één sim
pele pennestreep op de tekentafel 
veranderen. Kijk maar naar 
"Biack Monday" in 1991, toen in 
Maastricht de Nederlandse her
vormingsvoorstellen van tafel wer
den geveegd. We hadden alleen de 
Belgen mee. 

Europese senaat is 

tekentafeloplossing 

De andere kant is natuurlijk wel 
dat als je stap voor stap gaat, het uit
eindelijk steeds moeilijker wordt 
om die volgende stap te zetten. 
Europa en de Europese integratie 
gaan over macht en over niets 
anders. Regeringen én parlemen
ten zullen die macht nooit zomaar 
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uit handen geven. Dat zullen ze 
pas doen als er een absolute nood
zaak voor is, zoals een crisis in de 
landbouw en de voedsel veiligheid. 
Bondskanselier Schröder zegt dat 
hervorming van landbouwbeleid 
veel gemakkelijker zou zijn binnen 
een federaal Europa. Niemand zal 
echter accoord gaan met een fede
raal Europa als hij daardoor, bij
voorbeeld, zijn recht op land
bouwsubsidies of de 
structuurfondsen verspeelt of dat 
hij aan zeggenschap inboet. Frank
rijk heeft veel belang bij het land
bouwbeleid, hetzelfde geldt voor 
Spanje, Portugal en Griekenland. 
Die landen zullen nooit de ideeën 
van Schröder onderschrijven voor 
ze hun (financiële) positie hebben 
kunnen veiligstellen. Overeen
stemming over de inhoud, gaat 
altijd voor overeenstemming over 
de vorm. Niemand zal een donke
re kamer binnenstappen zonder 
dat hij weet wat hij daar aantreft. 

Het probleem bij de Europese inte
gratie is : hoe leg je het de burger 
uit? De burger denkt: 'Brussel, 
Straatsburg, Luxemburg en Frank
furt zijn zo ver weg.' Terwijl Euro
pese besluitvorming toch heel con
crete gevolgen heeft voor de situatie 
in Nederland. 
Absoluut. 70% van de Neder
landse wetgeving wordt direct 
door "Brussel" beïnvloed. Er 
wordt vaak gezegd dat de burger 
er niets van begrijpt, maar het is 
maar de vraag of de burger geïn
teresseerd is in, bijvoorbeeld, insti
tutionele discussies. Voor de staats
inrichting van Nederland, de 
positie van de Eerste Kamer, het 
referendum, de gekozen Minister
President, etc. loopt niemand 
warm. De burger is veel meer 
geïnteresseerd in zaken die hem 
direct raken. Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken Jozias van 
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Aartsen sprak daarover laatst in 
Clingendael. Hij wil dat de EU 
zich richt op de inhoud in plaats 
van op de vorm. Dit betekent dat 
politici een zeer grote verant
woordelijkheid dragen. Zij moeten 
"Brussel" wel doorgronden. Zij 
moeten mee kunnen schaken. Tij
dens discussies in de nationale par
lementen en ook in het EP, blijkt 
dat zelfs veel woordvoerders niet 
thuis zijn in het doolhof van de 
Europese besluitvorming. Die 
besluitvorming is zo gecompli
ceerd omdat ze is gestoeld op een 
aaneenschakeling van compro
missen en bewuste vaagheden. De 
EGKS, de Europese Gemeen
schap van Kolen en Staal, is tot 
standgekomen omdat de faunding 
fathers van de EU wilden dat de 
industrieën die tot de oorlog had
den geleid (kolen en staal) onder 
één supra-nationale autoriteit zou
den vallen. Heel concreet zouden 

In the smokefilled 

rooms worden de 

meest verregaande 

beslissingen 

genomen 

Frankrijk en Duitsland nooit meer 
een oorlog tegen elkaar kunnen 
voeren. Later is deze beperkte 
industriële integratie tot de rest 
van de economie uitgebreid, de 
Interne Markt, en sinds kort de 
Economische en Monetaire Unie 
(EMU). In Maastricht zijn daar 
het Veiligheidsbeleid en Buiten
landse Zaken aan de ene kant en 
Binnenlandse Zaken en Justitie 
aan de andere kant bijgekomen. In 
tegenstelling tot de communau-
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taire eerste pijler zijn dat de inter
gouvernementele 2e en 3e pijlers. 
Europa is gebouwd op complexi
teit. Dat is de kracht van Europa. 
De complexiteit maakt het niet 
transparanter. Maar als Europa 
volledig transparant zou zijn, dan 
zouden we helemaal geen stap 
vooruit komen. Niemand wenst 
openlijk macht in te leveren, dat 
hoort dus in de zgn. "smoke filled 
rooms" te gebeuren. Het misluk
ken van de Europese Defensie 
Gemeenschap (EDG) in de jaren 
'50 is daarvan een voorbeeld. De 
EDG was juist te duidelijk en te 
transparant en sneuvelde daarom 
in de Franse Assemblée Nationa
le. 

Nederlandse Tweede-Kamerleden 
moeten naast het formele debat 
met de Ministers die in Brussel 
gaan onderhandelen, informeel 
veel informatie inwinnen via hun 

bevriende politieke fracties in het 
EP, leden van de Europese Com
missie, Europese en nationale 
ambtenaren, vakbeweging, 
bedrijfsleven, consumentenorga
nisaties, milieugroepen, etc .. Ik heb 
per maand een aantal malen per-
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soonlijk contact met Eurocom
missaris Frits Bolkestein, leden 
van zijn kabinet en de VVD-leden 
in de ELDR-fractie in het EP. 
Tevens heb ik namens de VVD 
zitting in de partijraad van de 
ELDR en als Vice-President in het 
dagelijks bestuur van de Liberale 
Internationale. Zo ontmoet ik de 
belangrijkste liberale voorlieden. 
Voorts stemmen Jozias van Aart
sen en ik regelmatig af. Invloed is 
iets van de lange adem en niet iets 
als een "snel nummertje in de 
media". Een effectieve parlemen
taire countervailing power moet 
informeel worden georganiseerd 
en dat kan niet alleen volgens de 
politieke spelregels van Thorbec
ke. Kamerleden moeten daarbij 
niet op details, maar op hoofdlij
nen sturen. Op de details vertrouw 
ik onze Ministers wel, maar op de 
grote lijn wil ik als Kamerlid mede 
aan de knoppen zitten. Het is onze 

plicht daarbij echt onze achterban 
te vertegenwoordigen en de 
Nederlandse belangen te beharti
gen. Als oud-lobbyist weet ik hoe 
belangrijk informele macht is. For
mele controle achteraf, daarmee 
heb je geen invloed in Europa. 
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Het virtuele "Plan Schröder" (de 
Duitse regering heeft geen stand
punt) is eigenlijk het overschrij
ven van de grondwet van de 
Bondsrepubliek Duitsland ten 
behoeve van Europa. Alleen, wat 

Commissie Santer 

had afgeserveerd 

moeten worden 

voor Duitsland werkt, hoeft voor 
Europa nog niet te werken. Zelfs 
het federale Duitsland is één land, 
met één taal en met één redelijk 
homogene cultuur. Berlijn is het 
centrum van het politieke denken 
en handelen in de Bondsrepu
bliek. De hoofdsteden van de 
"Länder", zoals Hannover of Düs
seldorff, zijn daarbij echt secun
dair. Europa heeft vele volkeren, 
vele talen en vele culturen. Er is in 
Europa niet één politieke ruimte. 
Je kunt niet zeggen dat een poli
tiek geïnteresseerde burger in 
Nederland naar "Brussel" kijkt. 
Er zijn geen Europese kranten. Er 
is geen "Brussels Today", zoals er 
een "Den Haag Vandaag" bestaat. 
Niet omdat de journalisten niet 
geïnteresseerd zijn in Europa, 
maar omdat ze alleen in de EU 
geïnteresseerd zijn als het hun 
lezers of kijkers direct raakt. 

Europa heeft vele talen en vele vol
keren. Er is volgens U in Europa 
niet een politieke ruimte. 
Zou het gunstig ziin als er wel een 
politieke ruimte zou ziin? 
Dat zou zeker gunstig zijn, omdat 
met name de Europese Commis
sie verantwoording moet afleggen. 
Officieel is dit natuurlijk ook het 
geval, maar in de praktijk is er 
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nauwelijks sprake van effectieve 
controle op de macht. Ik vind dat 
het Europees Parlement veel meer 
gebruik moet maken van haar 
bestaande bevoegdheden. Macht 
moet je afdwingen. Als ik, bij
voorbeeld, kijk naar de tijd dat de 
Commissie-Santer ten val kwam, 
toen waren Europarlementariërs 
van diverse pluimage met nadruk 
op de nationale televisie aanwezig. 
Hun mening deed ertoe. Dat was 
omdat ze de Commissie in het 
defensief hadden gedwongen. Ik 
vind dat de Commissie-Santer 
door het Europees Parlement naar 
huis had moeten worden gestuurd. 
Eurocommissaris Edith Cresson 
had met pek en veren overladen 
naar Parijs moeten worden terug
gestuurd. Dan had het EP pas echt 
zijn macht gevestigd. 

Dus het Europees Parlement moet 
veel harder met haar vuist op tafel 
slaan om haar bevoegdheden af te 
dwingen? 
Indien ze dat doet zal het aantal 
stemmers bij Europese verkiezin
gen toenemen. Het EP zal nadruk
kelijker in de media aanwezig zijn. 
En Europarlementariërs zullen 
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herkenbaarder worden. Wat nu 
gebeurt, is dat het Europese Par
lement eigenlijk een "lang-leve
Europa-club" is geworden en dus 
a-politiek. Het EP concentreert 
zich vooral op de technische 
zaken, in plaats van op de brede 
politiek. Als het EP op belangrij
ke zaken doorbijt, dan geef ik je op 
een briefje dat die invloed sterk zal 
toenemen. Dat is exact de wijze 
waarop nationale parlementen in 
de 19e en 20e eeuw hun positie 
hebben bevochten en niet door 
intergouvernementele conferen
ties en conventies. Tevens moet de 
Europese partijvorming beter op 
gang komen. De ELDR met haar 
jongerenorganisatie LYMEC 
moet van een netwerk een echte 
organisatie worden. De VVD 
speelt in dat proces een belangrij
ke rol. 

Zou u zichzelf als Europees idealist 
willen omschrijven of aL..,, Euro
scepticus? 
Als je ziet welke voordelen de 
Europese integratie heeft 
gebracht, kan niemand Euroscep
ticus zijn. Meer dan 50 jaar vrede, 
welvaart en vrijheid zijn de direc-

te resultaten van de EU. Maar we 
moeten wel realistisch blijven en 
dus geen tekentafeloplossingen 
promoten. De eerste prioriteit is nu 
de uitbreiding van de EU richting 
Midden- en Oost-Europa realise
ren. Dat is een dure morele plicht, 
een bindende politieke afspraak 
en in ons geval een economisch 
belang van de eerste orde. Ik ben 
geen scepticus wanneer ik het 
zogenaamde "Plan Schröder" 
afwijs. Ik ben realistisch. We doen 
het niet alleen voor de markt, 
maar vooral voor vrijheid, vrede en 
democratie. De EU is het meest 
geslaagde vredesproject in de 
wereld en een echte liberale 
onderneming. 

U bent een Eurorealist. 
Met idealistische trekken! .t 

Hans van Baaien is beschikbaar 
voor een tweede termijn als 
Kamerlid na de verkiezingen van 
15 mei 2002 en hoopt dat hij weer 
namens de VVD-fractie het 
woord over Europese Zaken kan 
voeren. 

Het Juni Congres 2001: Een spetterend politiek Congres! 

Op 23 en 24 juni zal in Van der Valk te Apeldoorn het Juni Congres van de JOVD plaatsvinden. Het congres 
zal een internationaal tintje hebben. Zo staan een groot aantal werkgroepen in het teken van de internationa
le politiek (onder andere Globalisering, Toetreding tot Europa en Europese Defensie) en zal het congres (naar 
verwacht) ook bezocht worden door enkele zusterverenigingen uit België, Duitsland en Denemarken. 

Naast politieke discussie over moties en notities zullen er een aantal werkgroepen plaatsvinden met onder ande
re Joost Lagendijk (Europarlementariër voor Groen Links). Aan het einde van de middag zal Jozias van Aart
sen (Minister van Buitenlandse Zaken) nog een workshop komen geven. Jozias van Aartsen zal tevens in het 
avondprogrammma komen spreken. Tijdens dit avondprogramma zal net als op het aprilcongres weer een 
prijs worden uitgereikt voor de afdelingen mei de grootste opkomst. En dan, na een lange dag politiek zal het 
feest losbarsten met liveband XXL. Kortom: het wordt een XXL-congres voor een XXS-prijs! 
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HB-INFO 

Nog niet genoeg gehad van de school- en collegebanken? 

I§> Je bent al een tijdje lid van de JOVD, 
I§> Je geeft graag mijn kennis door aan andere mensen, 
I§> Je weet van een bepaald gebied vrij veel af, 
I§> Je bent niet te beroerd om af en toe eens in de trein te zitten naar andere afdelingen. 

Ja, waar wacht je nog op? 

Geef je op voor het CvC weekend en word officiele cursusleider van de JOVD! 

Vraag aan je afdelingsbestuurder om een aanmeldingsbon of houd de advertenties in de 
Libertas in de gaten! 
Ken je iemand in jouw omgeving die jou geknipt lijkt om cursusleider te worden? Mail dan 
even zijn/ haar naam door aan het Algemeen Secretariaat (t.a.v. AB vorming en Scholing 
o.v.v. Curus voor Cursusleiders) 
Voor meer informatie: mail naar Esther Tromp, Algemeen Bestuurslid Vorming & Scholing: 
ematromp@studenten.net, of tel: 0619352178 

Gezocht: bezige bijtjes! 

Jij: 
• bent een regelneef, 
• bent altijd op zoek naar een uitdaging, 
• en je wilt landelijk actief worden! 

Dan ben jij genipt om het introductieweekend of de cursus voor cursusleiders te organiseren! 

Jou staat te wachten: 
~ Ervaring op het gebied van organiseren. 
~ endheid bij al die (nieuwe) leden en eeuwige dankbaarheid van de vereniging. 
~ en natuurlijk een hele hoop gezelligheid! 

Mail naar Esther Tromp, AB Vorming & Scholing: ematromp@studenten.net of bel: 0619352178 
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Liberale agenda 

i•J 
Datum Afdeling Onderwerp Locatie 

7/ó Amsterdam Minicongres 

11/6 Amsterdam Commissie Politiek Theorie 

11/6 Leiden Kamer Kopstukken Debat met Kamerleden: 

Blaauw(VVD),Bakkcr(Df6),Middei(PVDA), 

Hillen(CDA), Halsema (OL) 

11/6 Hart van Brabant Cursus Debating Café De Uitstad, Heuvel 8-9 

12/6 Amsterdam Cursus 

14/6 Regio-Noord PKP -avond sociale zekerheid 

21/6 Amsterdam ALV 

23/24/6 Landelijk Politiek Congres 

2)(6 Hart van Brabant Bier en Schrobbelèr avond Café Bolle, Piusplein 

21/6 Amsterdam ALV 

23/24/6 Landelijk Politiek Congres 

2516 Hart van Brabant Bier en Schrobbelèr avond Café Bolle, Piusplein 

Rijeenkomst met Gerrit Zalm 
Minister van Financien Ocrrit Zalm spreekt in 't Hazzo, Trolliuslaan 7 te Waalre. 
Waalre. 11-6-2001,20.00 uur 
Politieke avond in Groningen 

Tijd 

20:00 uur 

20:00 uur 

20:00 uur 

19:00 uur 

20:00 uur 

21:00 uur 

20:00 uur 

21:00 uur 

Informatie 

Marta rvanovska 

Marta lvanovska 

Ferdi de Lange 

Lambert Rutgcs 

Marta rvanovska 

Hidde Nijboer 

Marta Ivanovska 

AS 

Rover Nijman 

Marta Jvanovska 

AS 

Rover Nijman 

Op maandag 25 juni 2001 organiseert de VVD een politieke bijeenkomst in de Martinihal, L. Spingerlaan 2 te Groningen. 
Groningen, 25-6-2001. 19.30 uur 
Rijeenkomst met Gijs de Vries 
Staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreekt over de actuele politiek in Arnhem. 
Arnhem, 25-6-2001, 20.00 uur 
Pieter Hofstra in Boxtel 
Tweede-Kamerlid Hofstraspreekt in restaurant De Molenwijk, Molenwijk 2 te Boxtel. 
Boxtel. 29-9-2001. 10.00 uur 
Fadime Orgn in Maassluis 
Locatie: Kiningshof, Uiverlaan 20 te Maassluis. 
Maassluis, 8-l 0-200 I. 20.00 uur 
Jan Kees Wiebenga in De Bilt 
Europarlemcntaricr Wiebenga spreekt over het Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid. 
De Bilt, 29-10-2001, 20.00 uur 

Telefoon 

06.17238628 

06.17238628 

071-5665370 

06.24529114 

06.17238628 

06.19518158 

06.17238628 

070-3622433 

06.24863504 

06.17238628 

070-3622433 

06.24863504 



Door Charlotte Lafort 

Hans Mojet, 
voorzitter afdeling Groningen 

Hoewel ik niet geloof dat het personeelstekort 
in de zorg structureel is, denk ik dat het wen
selijk is om tijdelijk meer specialisten in de zorg 
te werven. Dit werven dient in eerste instan
tie binnen de Europese Unie te geschieden. 
Gezien het vrij verkeer van personen binnen 
de Unie zal dit de minste problemen opleve
ren. De mobiliteit van werknemers is echter niet 
al te groot gebleken. Wil het wervingsbeleid 
succesvol zijn, dan zal men goede arbeids
voorwaarden aan moeten bieden: Nederland 
is niet het enige land met problemen (wacht
lijsten) in de zorg. Naast het wervingsbeleid 
wordt door uitbreiding van de opleidingsca
paciteit het aantal specialisten vergroot. 

Stans Ozinga, 
voorzitter Rijk van Nijmegen 

Het begeleiden, omscholen en werven van 
deze krachten is kennelijk goedkoper dan bij
voorbeeld het verhogen van de salarissen 
voor verplegend personeel. Eerlijk gezegd 
heb ik hierover mijn twijfels. 
Al jaren is het overheidsbeleid gericht op het 
binnen de perken houden van de uitgaven 
voor de gezondheidszorg. Ziekenhuizen 
mogen hun budgetten niet overschrijden en 
daarvoor is er een woud aan regels bedacht. 
De uitgebreide administraties ter controle 
moeten weer door verplegend personeel wor
den bijgehouden. Vervolgens is de oplossing 
om dan maar personeel in het buitenland te 
gaan werven. Dit getuigt mijn inziens van 
gebrek aan beleid voor de toekomst. Door 
de administratieve rompslomp te verminderen 
snijdt het mes aan twee kanten: in plaats van 
voor administratief personeel, kan geld wor
den vrijgemaakt voor medisch personeel en 
daarnaast kunnen de mensen die nu al werk
zaam zijn in de zorg meer tijd aan de patiën
ten besteden, of kan men de werkdruk ver-

minderen en zo de aantrekkelijkheid van het 
beroep vergroten. 

Hans van der Meer, 
secretaris afdeling Den Haag e.o. 

Dit is geen oplossing voor het probleem en 
onwenselijk. De 36-urige werkweek heeft een 
structureel tekort aan personeel veroorzaakt, 
waardoor onder een hogere werkdruk moet 
worden gewerkt. Jaarlijks lopen hierdoor meer 
ervaren verpleegkundigen weg dan dat er 
nieuwe worden opgeleid , hoewel veel zie
kenhuizen tegenwoordig meer personeel heb
ben. De professionele verpleegkundigen heb
ben echter plaats gemaakt voor teveel 
managers. Om deze situatie te verbeteren is 
liberalisering van het verouderde, bijna 
communistische financieringssysteem nood
zakelijk. 

Oscar Kind, 
afdeling Amsterdam e.o. 

Het op grote schaal aantrekken van dienst
verleners in de zorg uit het buitenland lost 
het probleem niet op, maar bestrijdt alleen de 
symptomen. Daarnaast brengt het z'n eigen 
problemen met zich mee: voor buitenlanders 
is het Nederlands een moeilijke taal. Com
municatie-problemen met dienstverleners in 
de zorg kan uiteindelijk meer mensenlevens 
kosten dan redden . Dit is het niet waard. 

Een betere oplossing is het mogelijk maken 
van betere dienstverlening en een betere belo
ning. Hiervoor moet de overheid terugtreden 
uit het besturen van de zorg zodat de men
sen het zelf beter kunnen doen. i 

Van Het Gelijk 
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Colofon 
Driemaster is het onafhankelijke 
verenigingsperiodiek van de 
onafhankelijke liberale Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Demo
cratie. Oplage rond 2000 stuks. 
Advertentietarieven te verkrijgen 
bij de Landelijk Penningmeester. 

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook 

verspreid, opgeslagen of verveelvoudigd worden, 

dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestem

ming van de Hoofdredacteur. Zoals neergelegd in 

de Landelijke Statuten en het Redactie Regle

ment, bepaalt de Hoofdredacteur, in samenspraak 

met de Driemaster Redactie, de redactionele for

mule. Hij is alleen aan de Algemene Vergadering 

verantwoording schuldig. De Hoofdredacteur zal 

niet tot plaatsing van stukken overgaan die de ver

eniging onevenredig kunnen benadelen. 

De visie die uit de artikelen spreekt is niet nood

zakelijk de visie van de JOVD als vereniging, noch 

de visie van het Hoofdbestuur, noch de visie van 

de redactie, tenzij een en ander uitdrukkelijk is aan

gegeven. 
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REDACTIONEEL 

Zoals u waarschijnlijk al op de 
voorkant gezien heeft bestaat dit 
zomernummer onder andere uit 
een interview met Eurocommis
saris Frits Bolkestein. De redac
tie Driemaster had dik een half 
uur de tijd om met de oud-VVD 
voorman van gedachten te wisse
len. 

Behalve dit interview bestaat dit 
nummer uit een reportage uit 
Göteborg. LYMEC hield hier een 
seminar over de uitbreiding en het 
milieu. Verder nog een verslag van 
een spetterend congres en natuur
lijk de vaste rubrieken. Waaronder 
weer een artikel van onze redac
teur René van Wissen. 

De laatste tijd hebben we te 
maken met een ongekend warme 
zomer, al weet ik natuurlijk niet 
wat voor weer het zal zijn als u dit 
stukje leest. Warm was het ook op 

REDACTIONEEL 

JOVD gebied. Op 30 juni organi
seerde het HB een Bijzondere 
Algemene Vergadering. Tijdens de 
vergadering stond het aftreden 
van Sander Jansen en de rol die het 
HB daarin gespeeld had centraal. 
Voornamelijk bestuurders, kon
den zich niet vinden in het optre
den van het HB. Sommigen vrees
den dat het HB schade op zou 
lopen. Zou het blijven bij blik
schade of zouden er koppen gaan 
rollen? Na ruim acht! uur duwen 
en trekken bleek de situatie toch 
te zijn uitgepraat en bleek het HB 

Besluitenlijst Hoofdbestuursvergadering 5 mei 2001 te Den Haag 
Aanwezig: Maarten Burggraaf (LV), Natban Soomer (wnmd. AS), 
Egbert Adrichem (LP), Rense Weide (VVO), Bas van 't Wout (VVP), 
Marije Roos (AB), Esther Tromp (wnmd. AB), Sander Janssen (AB) 
en Marcel Jonker (adviseur) 
Afwezig: Marti.in Bruijstens (adviseur) en Miep 8regman-Kaaks (advi
seur) 

82113 Het Hoofdbestuur besluit 
de besluitenlijst van de vergadering 
op 4 april 2001 gewijzigd vast te 
stellen. 
82114 Het Hoofdbestuur besluit 
voor NLG 350.- per jaar de sala
risadministratie uit te besteden 
aan het accountancykantoor 
Mooring. 
82115 Het Hoofdbestuur besluit 
kennis te nemen van NLG 25000,
aan extra inkomsten uit hogere 
BZK-subsidie over 1998 en 1999. 
\\2116 Het Hoofdbestuur besluit 
Rcnse Weide en Nathan Soomer 

nr. 4 - 2001 

voor te dragen als vertegenwoor
digers in het stichtingsbestuur Rot
tumerberaad namens het JOVD 
Hoofdbestuur. 
82117 Het Hoofdbestuur besluit 
lanto van Medenbach de Rooy te 
benoemen tot Politiek Commis
saris Justitie. 
82118 Het Hoofdbestuur besluit 
Roy Coert onder dankzegging te 
ontslaan als projectleider van het 
Introweekend in februari 2001. 
82119 Het Hoofdbestuur besluit 
Bas Vermeulen onder dankzeg
ging te ')ntslaan als projectleider 

3 

geen schrammetje te hebben opge
lopen. Het is denk ik de kracht 
van de JOVD dat ondanks de 
lange vergadertijd de ledenverga
dering en het HB een goede oplos
sing kunnen bereiken, waar ieder
een mee kan leven. 

Lezer ik wens u een prettige 
vakantie in zoverre u dat nog heeft 
en veel leesplezier. i 

Uw Hoofdredacteur 

van het J!P Kaderweekend in 
maart 2001. 
B2120 Het Hoofdbestuur besluit 
de procedure te starten om de 
afdeling Zeeland slapend te ver
klaren. 
B2121 Het Hoofdbestuur besluit 
de website www.enjoyyourfree
dom.nl te openen. 
B2122 Het Hoofdbestuur besluit 
Rense Weide te benoemen tot 
adviseur van het VVD Hoofdbe
stuur namens het Hoofdbestuur 
van de JOVD. 
82123 Het Hoofdbestuur besluit 
Chand Autar-Sadhoe een jaar
contract als secretariaatsmede
werker voor 30 uur per week aan 
te bieden. 
82124 Het Hoofdbestuur Bas 
van 't Wout te benoemen tot audi
tor van de DigiLEF. 
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INTERVIEW 

Eurocommissaris Bolkestein: 1 

Geen geboren politicus wel liberaal in hart en nieren 

Door Ferdi de /"ange en Martiin Bruiistens 

Frits Bolkestein is geen doorsnee politicus. Zijn politieke carrière begon pas, toen hij in de veertig was. Na 
een carrière bij Shell kwam Frits Bolkestein in de Tweede Kamer terecht om uiteindelijk na een staatsst•
cretariaat en een ministerspost te belanden op de fractievoorzittrsstoel van de VVD. Na een wat onwenni
ge start werd hij de meest succesvolle VVD-fractievoorzitter en leidde hij de VVD in twee succesvolle kabi
netten uiteindelijk tot de grootste verkiezingswinst in haar geschiedenis. Na deze historische verkiezingswinst 
trok Frits Bolkestein zich terug als fractievoorzitter om 'backbencher' te worden in afwachting van zijn nieu
we functie: Eurocommissaris Interne Markt, Belastingen en Douane-unie. Dit was voor velen, die Bolkcs
tein als Euroscepticus zagen een grote verrassing. Wat moet een Euroscepticus in Brussel? Maar wie hacl 
gedacht, dat Bolkestein een glansrijke carrière bij Shell zou afsluiten om zijn geluk te beproeven in de onvoor
spelbare en onzekere Nederlandse politiek. 

Shell 
Na zijn studie werkte Bolkestein 
jaren voor Shell in Tanzania, Indo
nesië, Engeland en Frankrijk. In 
1976 kreeg hij pas interesse voor 
de politiek. Bolkestein over die 
tijd: 
"In 1973 werkte ik voor Shell in 
Frankrijk; mijn laatste functie bij 
Shell. Toen zat ik dichter bij het 
vuur, dan toen ik in Tanzania en 
Indonesië zat. In Frankrijk heb 
ik ook het politieke proces in 
Nederland waargenomen. Ik zag 
bijvoorbeeld hoe Pronk regeerde; 
de internationale orde, die het 
kabinet Den Uyl nastreefde. De 
ideeën van Den Uyl, hoe de eco
nomie georganiseerd moest wor
den. Dit heeft me o.a. doen beslui
ten om Shell vaarwel te zeggen en 
in de politiek te gaan. Dat was 
eigenlijk het begin van mijn poli
tieke carriere." 
Bolkestein werkte vanaf 1976 hard 
om zijn bekendheid bij de VVD te 
vergroten. Op het nippertje 
behaalde hij een zetel in de 
Kamer. Vanaf dat moment zou het 
snel gaan. In het kabinet Lubbers 
I (1982-86) , bekleedde hij de func
tie van staatssecretaris van Bui
tenlandse Handel. In 1990 was het 

Driemaster 

Ik ben liberaal, dus 

geen conservatief 

zover. Bolkestein werd tot frac
tievoorzitter van de VVD geko
zen. 

Conservatisme 
In de tijd, dat Bolkestein fractie
voorzitter was, heeft hij veel zaken 
op de agenda gezet en daarmee 
gezorgd voor de broodnodige poli
tieke spanning in Den Haag. Maar 
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ook in zijn eigen partij ging Bnl
kestein de discussie niet uit de 
weg. De laatste tijd wordt er veel 
geschreven over het conservat is
me. De aanhangers van het con
servatisme hameren onder amk
re op het verval van normen en 1 

waarden. Samen met Andreas 
Kinneging probeerde Bolkestcin 
de discussie binnen de VVD over 
dit onderwerp aan te zwengelen. 
Zonder enig resultaat. Uit teleur
stelling verliet Kinneging de p<~r
tij en stichtte samen met andere 
conservatieven de Edmund Burke 
stichting. een stichting die zich 

nr. 4 - 2001 

_j 



I 
' bezighoudt met het conservatieve 

gedachtengoed. Bolkestein over 
die situatie: "Ik vind het jammer, 
dat Kinneging de partij verlaten 
heeft. Het was ook niet nodig. Als 
.ie de partij verlaat, dan betekent 
dat, datje je er eigenlijk niet meer 
voor interesseert. Kleinere par
tijen zijn misschien interessanter 
vanuit dat oogpunt bekeken. We 

Wat betreft 

uitvoering laten 

raad en parlement 

dikwijls een steek 

vallen 

hebben nu veel meer invloed dan 
kleinere partijen. dus is het belang
rijk dat je geassocieerd bent met 
een grote partij.·' 
Men zou de conclusie kunnen 
trekken, dat Bolkestein misschien 
ook wel iets zou voelen voor het 
conservatieve gedachtengoed. 
Echter het tegendeel is waar: " Ik 
ben liberaal en geen conservatief. 
Neem nu het standpunt van de 
conservatieven over de concur
rentie. De conservatieven houden 
niet erg van concurrentie, want het 
is iets. dat de samenleving sociale 
mobiliteit verschaft. Ik ben wel 
groot voorstander van concurren
tie. Dus ik ben eerder liberaal dan 
conservatief. Om het beter te zeg
gen: ik ben liberaal, dus geen con
servatief. Het feit, dat het conser
vatisme staat voor een sedentaire 
samenleving staat mij ook niet 
aan. Een sedentaire samenleving 
met weinig sociale mobiliteit is 
niet wat mij voor ogen staat. 
Natuurlijk zitten er aan te veel 
sociale mobiliteit ook teveel nade
len. Het kan zorgen voor weinig 
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stabiliteit. Maar ik voel weinig 
voor een sedentaire samenleving 
zonder sociale mobiliteit. Het is 
natuurlijk waar, dat het liberalis
me aan de ene kant aan het con
servatisme grenst en aan de ande
re kant het anarchisme grenst. 
Liberalisme is eigenlijk een heel 
breed front. Ik zou niet als con
servatief te bock willen staan. " 
Toch is het conservatisme zo slecht 
nog niet: " Ik moet erkennen, dat 
het conservatisme ook zijn aspec
ten heeft. De wens om bepaalde 
waarden van een zaak te bescher
men. Maar dat wil Groen Links 
ook. Groen Links wil de natuur 
beschermen. Groen Links wil de 
bruine kroeg in standhouden. Er 
zijn allerlei aspecten, waarover we 
het allemaal eens zijn. Ik denk bij
voorbeeld, dat alle politieke par
tijen de natuur willen beschermen. 

Dus we moeten een beetje oppas
sen met dat conservatisme. Ik ben 
wel blij, dat een debat ontstaat 
over conservatisme. Het conser
vatisme verdient aandacht." 

Europa en de Interne Markt 
Natuurlijk komt Europa ter spra
ke. Bolkestein vertrok in 1999 uit 
politiek Den Haag en sinds twee 
jaar is Bolkestein werkzaam in 
Brussel als Eurocommissaris 
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belast met de portefeuille van de 
Interne markt, Belastingen en 
Douane-Unie. Tijdens de top in 
Lissabon werd gesteld dat de EU 
in 2010 de meest dynamische en 

Mijn ideaal is dat 

er helemaal geen 

overgangstermijn 

is 

meest concurrerende economie ter 
wereld moet zijn. Wat moet er vol
gens Bolkestein gebeuren om dit 
te verwezenlijken en wat zal zijn 
rol hierin zijn? " Mijn rol of liever 
gezegd de rol van de commissie is 
om voorstellen op dit gebied te 

doen. Zij doet dit ook met grote 
regelmaat. Het gaat om voorstel
len op het terrein van de interne 
markt. De commissie kan niet 
eigener beweging haar voorstel
len tot wet verheffen. Dat moet 
gebeuren met instemming van het 
Europees Parlement en de Euro
pese Raad van Ministers, de 
ECOFIN oflnterne Markt Raad. 
Ik heb dus twee raden te bedienen. 
Wij zijn dus afhankelijk van deze 
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twee instellingen. Het proces om 
in 2010 de meest dynamische en 
concurrerende economie van 
Europa te zijn is vertraagd. Die 
vertraging wordt veroorzaakt door 
een richtlijn, die gaat over omstan
digheden waar een bedrijf in één 
land een bedrijf in een ander land 
wil overnemen. Er was een 
gemeenschappelijke positie van 
de Raad van Ministers in de 
ECOFIN, maar helaas zijn de 
Duitsers uit de boot gevallen. Het 
formuleren van een notitie in Lis
sabon is een mooie zaak , maar 
het moet ook gebeuren. Op dit 
punt laten Parlement en Raad 
van Ministers nog dikwijls een 
steek vallen." Enige frustratie 
klinkt wel uit zijn woorden. Na het 
interview zal blijken, dat het hele 

Bolkestein signeert één van zijn boeken 

voorstel, waar Bolkestein zich zo 
voor heeft ingezet ook door het 
Europees Parlement afgewezen 
zal worden. Maar Bolkestein legt 
zich daar niet zo maar bij neer. 
Hij blijft hoopvol, dat de doelstel
ling van Lissabon in 2010 bereikt 
zal worden. Toch blijkt bij de inter
ne markt een spanningsveld te 
onstaan tussen enerzijds de natio-
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INTERVIEW 

nale belangen en anderzijds de 
gemeenschappelijke doelen. Bol
kestein: "Men ziet daar weer de 
nationale belangen. Dat zag je ook 
bij de overname van het Duitse 
Mannesmann door het Britse Vod
afone. Daar zag je twee kampen. 
Voorstanders, die vonden dat het 
kon vanwege de interne markt en 
mensen, die het daar helemaal niet 
mee eens waren. Dat is ook 
gebeurd. Dat heeft de Duitsers op 
het spoor gezet van eigen ideeën 
daarover, terwijl de commissie 
natuurlijk met dat initiatief is 
gekomen. De Duitsers waren het 
er oorspronkelijk wel mee eens, 
maar ze zijn uit de boot gevallen. 
De Commissie heeft ook het 
monopolie op het initiatief. De 
commissie moet ook als enige 

instelling in Europa met die voor
stellen komen en dan moeten deze 
aanvaard worden door Raad en 
Parlement." 

De Europese Uitbreiding 
Een van de hete hangijzers, waar 
de E. U. in de toekomst mee te 
maken zal krijgen is de uitbrei
ding. Welke landen mogen in de 

6 

eerste ronde meedoen'? T\)dens àc 
top in Gotenborg is daar uitgc 
breid over gesproken. Maakt Bol 
kestein zich geen zorgen over het 
migratieverkeer? Uit onderzoek 
is gebleken, dat een grote groep 
Poolse jongeren naar het westen 
wil trekken, omdat straks de gren
zen open gaan. Deze groep is 
beduidend groter, dan men eerst 

Euroscepticus vind 

ik een onzinwoord 

dacht. Daarom is er, vooral op 
verzoek van Duitsland en Oos
tenrijk, een overgangstermijn 
bedongen voor het vrije verkeer 
van werknemers. Bolkestein: "Een 
overgangstermijn van vijf jaar. 
Indien de situatie erom vraagt zal 
het twee jaar langer zijn. Mijn ide
aal zou zijn, dat er helemaal geen 
overgangstermijn zou zijn. Dus 
vanaf het uur U. vrij verkeer van 
werknemers. Een overgangster
mijn van zeven jaar is natuurlijk 
kort. Uiteindelijk krijgen we vrij 
verkeer. Als men dat tegenhoudt. 
dan ben je eigenlijk geen lid meer 
van de Europese Unie zoals die 
zou moeten zijn of zoals die op dit 
ogenblik is. We hebben hetzelfde 
gedacht toen Spanje, Griekenland 

1 

en Portugal lid werden, maar dat 
is werkelijkheid geworden Laten 1 

we nu maar hopen dat het niet 
gebeurt. We moeten maar zien hoe 
het loopt. 
De voormalige Oostbloklanden 
zijn nu, mede door het lonken naar ' 
het lidmaatschap van de Europe- ' 
se Unie, bezig met een ongeken-

1 

de transformatie. In relatief korte 
tijd is er sprake van een hoge mate 
van democratisering. Binnen die 
situatie zou je verwachten, dat vele 
liberale partijen zouden ontstaan. 
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,\ 
/ ( die lid zouden worden bij de 

ELDR. Maar wat je ziet is, dat ze 
veel meer lonken naar de EVP. 
Bolkestein verklaart dit als 
volgt:"Uit het feit, dat het EVP 
groter is dan de ELDR. Het gaat 
puur om de macht. Men denkt de 
macht te vinden bij de EVP. Hoe
wel dat maar zeer ten dele het 
geval is. Plus het feit, dat het libe-

Ik zie geen rol 
voor een 
centrale 

Europese 
regering 

ralisme in Polen de klank heeft 
anti-clericaal te zijn:' Bij deze ont
wikkeling valt ook een tendens 
waar te nemen waarbij populisti
sche partijen veel aanhang verga
ren. Is dit geen beangstigende situ
atie? Bolkestein: "Bang ben ik er 
niet voor. maar het is wel een zor
gelijk verschijnsel." 

Euroscepticus? 
Ten tijde van zijn fractievoorzit
terschap liet Bolkestein zich regel
matig kritisch uit over het feno
meen Europa. Hij vcrzette zich 
vooral tegen zoals hij het noemde, 
de declaratoire politiek. De poli
tiek van mooie dingen beloven, 
maar zo gauw het op de feiten aan
komt, dan schiet men onvoldoen
de of helemaal niet op. Bolkestein 
over declaratoire politiek:" Decla
ratoire politiek is behoorlijk ern
stig. want het kan leiden tot grote 
teleurstellingen. Het gevolg is dat 
de mensen in het land zeggen:" jul
lie zijn een mooi stelletje, jullie 
beloven van alles, maar er komt 
niets van terecht''. Declaratoire 
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politiek leidt zoals ik het tot nu 
toe ervaren heb tot grote proble
men. Daarom ben ik er een ver
klaard tegenstander van. We moe
ten praktisch blijven; we moeten 
zeggen wat we gaan doen. We 
moeten ook doen wat we hebben 
gezegd." Omdat Bolkestein veel 
kritiek had op Brussel en ook nu 
nog, wordt hij nog wel eens 
bestempeld als Euroscepticus. Op 
de stelling dat hij misschien een 
Euroscepticus is, reageert hij fel: 
"Euroscepticus vind ik een onzin
woord. Ik heb kritiek op bepaal
de aspecten van Europa. Ik had 
dat en ik heb dat nog steeds. Ik heb 
altijd kritiek gehad op het Neder
landse kabinet. Dus waarom zou 
ik geen kritiek mogen hebben op 
wat er in Brussel gebeurt?" 

Federaal Europa 
Vorig jaar sprak de Duitse minis
ter van Buitenlandse Zaken loseh
ka Fischer op eigen titel zijn wens 
uit voor een federaal Europa. 
Bondskanselier Schröder deelde 
zijn mening hierin. Hoe staat Bol
kestein tegenover dit idee? " Tij
dens de Hofstad-lezing op 25 janu
ari jl. te Den Haag heb ik mijn 
denkbeelden over dit onderwerp 
uiteengezet. Deze zijn nog steeds 
hetzelfde gebleven. Hopelijk komt 
er geen federaal Europa, want er 
is geen Europees volk, geen Euro
pese taal, geen Europees recht
stelsel en geen Europese publieke 
opinie. Als we bijvoorbeeld eens 
naar Amerika kijken. De voor
waarden die in Amerika in de 18e 
eeuw bestonden, waardoor het een 
federatie is geworden, zijn niet van 
toepassing in Europa. Ik zie ook 
geen rol voor een centraal Euro
pese regering. Wat is er mis met de 
Nederlandse, Spaanse of Zweed
se regering? Waarom moeten ze 
verdwijnen? De muntunie is het 
hoogste haalbare. Je moet niet 
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alles naar Europa willen ver
plaatsen. Als landen het zelf kun
nen doen, waarom moet het dan 
verplaatst worden?" 

Bolkestein en de JOVD 
De JOVD heeft zich in het verle
den kritisch uitgelaten over con
troversiële uitspraken van Bol
kestein. Hoe ziet Bolkestein de 
JOVD? Als een blok aan zijn 
been, een luis in de pels van de 
VVD of als een bestuurdersver
eniging met weinig inhoud. Bol-

Wat is er mis 
met nationale 
regeringen? 

kestein: "Ik vind, dat de JOVD 
moet doorgaan als een onafhan
kelijk denkend agenderend poli
tiek orgaan, natuurlijk met nauwe 
banden met de VVD. Ik hoop dat 
dat nog steeds het geval is. Het is 
niet een blok aan het been voor 
mij." Op de vraag of hij de JOVD 
nooit zo beschouwd heeft, ant
woordt Bolkestein gedecideerd: 
"Welnee. We zijn altijd goède 
vrienden geweest." 

Aan het einde van het interview 
kan vastgesteld worden, dat Bol
kestein nog steeds een niet-con
ventionele politicus is, die Europa 
weliswaar een warm hart toe
draagt, maar de realiteit niet uit het 
oog verliest. Een Europese mun
tunie is, wat Bolkestein betreft, 
het hoogst haalbare. Laat 
bevoegdheden bij de individuele 
landen, als dit het beste werkt. De 
toekomst van de Europese Unie 
ziet er redelijk goed uit, maar er 
moet nog veel gebeuren . .t 
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VOORZITTERSWOORD 

Woord van de voorzitter 

Door Maarten Burggraaf 

De vakantieperiode is nog in volle 
gang, politiek Den Haag is met 
reces. Stilte voor de storm, want de 
verkiezingen zijn nauwelijks acht 
maanden verwijdert. De strijdt zal 
vanaf september dan ook in volle 
strijd uitbarsten. En met de ver
kiezingen voor de deur, zullen de 
politici zich weer in het land bege
ven. En als je wat door het land 
reist, dan kom je nog eens wat 
tegen. Ik ben benieuwd waar ze 
dan nu weer op zullen stuiten. Was 
het Bolkestein vorige verkiezin
gen die in de auto tot de ontdek
king kwam dat het groene hart 
niet veel meer was dan gras, zal 
Dijkstal dit jaar in de taxi erach
ter komen dat de liberalisering in 
deze sector in geen velden of 
wegen te bekennen is? 

Binnen de JOVD zijn we dag in 
dag uit bezig met politiek; verkie
zingen of niet. Met cursussen, dis
cussieavonden bij de afdeling en de 
landelijke politieke congressen. 

Liberalisering in 

geen velden of 

wegen te 

bekennen? 

Het is op het eerste gezicht best 
makkelijk om een mening in te 
nemen, maar om een goed gefun
deerde mening in te nemen die in 

Driemaster 

de discussie overeind blijft staan is 
een stuk lastiger. Maar dat is wel 
zo leuk. Verder is het ook een stuk 
lastiger om een consistente 
mening aan te houden. 

Waar de politieke partijen 
gedwongen door coalities dikwijls 
genuanceerdere standpunten inne
men, kunnen we bij de JOVD zeg
gen waar het op staat. 

De JOVD is een brede vereniging, 
je komt er jongeren tussen de 15 
en 31 jaar tegen. Dus scholieren, 
studenten, werkende jongeren etc. 
Hetgeen hen allen bindt is de poli
tieke discussie. Door het veel te 
doen en nog fouten te mogen 
maken leer je bovendien veel. 
Natuurlijk leer je vooral de liberale 
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politiek, maar er wordt ook ruim
schoots aandacht besteedt aan de 
overige politieke stromingen. 

En met de verkiezingen in de aan
tocht zal de aandacht voor de poli
tiek alleen maar groter zijn. Heb 
jij al een idee waar je in mei op 
gaat stemmen? En waar baseer je 
deze keuze op? De JOVD is de 
perfecte omgeving om hier op een 
uitdagende manier aan de slag te 
gaan. 

Al een idee waar je 

in mei op gaat 

stemmen? 

En geloof mij, dan is er niets mooi
ers dan het moment in mei waar 
je, na vele intensieve discussies 
binnen (en buiten) de JOVD en na 
vele bezoeken met volksverte
genwoordigers, je weloverwogen 
stem uit brengt. 
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HUWELIJK NIET HETZELFDE ALS SAMENWONEN 
Overheid negeert waarde van huwelijk 

"Het maakt niets uit of mensen gaan samenwonen of dat ze gaan trou
wen. Het huwelijk is gewoon een papier(je en daar worden mensen echt 
niet gelukkiger van." Dit is een veelgehoorde reactie op pleidooien voor 
de waarde en de betekenis van het huwelijk. Voor velen is de mystie
ke lading uit zowel huwelijk als gezin verdwenen-het is voor hen een 
gezinsvorm zoals elke andere. Het overheidsbeleid met betrekking tot 
familiezaken wekt eveneens de indruk dat het voor de overheid niet uit
maakt in wat voor soort gezinssituatie kinderen opgroeien: in een een
ouder- of een twee oudergezin, met getrouwde of samenwonende 
ouders, al dan niet biologisch, al dan niet van hetzelfde geslacht. Het 
personen- en familierecht begint daardoor op gewoon contractenrecht 
te lijken. 

Huweli,jk en samenwonen 
Het is zeer de vraag of dit wel zo'n 
gelukkige ontwikkeling is. Het 
gaat bij het huwelijk immers niet 
uitsluitend om het papiertje. De 
huwelijksvoltrekking behelst meer 
dan het tekenen van een contract. 
Het is een rite de passage, die voor 
man en vrouw de overgang naar 
een nieuwe familiesituatie sym
boliseert. Het huwelijk van man 
en vrouw verschaft een stabiliteit 
die geen van de ''alternatieve leef
vormen" kan bieden. Het is een 
relatie waarvan de spelregels door 
de traditie en het recht worden 
bepaald in plaats van door de par
tijen zelf. Man en vrouw doen bij 
het huwelijk a) ten overstaan van 
Goden/of b) de gemeenschap c) 
in een ceremonie d) de belofte dat 
hun band permanent is. 

Samenwonen vcrschilt hiervan 
fundamenteel. Aan geen van de 
vier genoemde elementen van een 
huwelijk wordt voldaan. Het hei
ligen van de aangegane relatie 
wordt door samenwonenden actief 
gemeden. Hetzelfde geldt voor het 
zoeken van publieke erkenning. 
Het afleggen van een eed in het 
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bijzijn van leden van de gemeen
schap is vervangen door een stil
zwijgende afspraak tussen de 
samenwonenden-als daarvan al 
sprake is. Immers in het algemeen 
is van de overgang naar een nieu
we fase in het leven van de samen
wonenden geen sprake. Veeleer is 
sprake van "meer van hetzelfde." 
Het enige criterium voor de voort
zetting van zo'n relatie is voor 
beide partners of ze er genoeg ple
zier aan beleven. Heeft een van 
beiden er "geen zin meer zin," dan 
kan de relatie te allen tijde worden 
verbroken. 

Verschillen tussen trouwen en 
samenwonen in de praktijk 
De in het bovenstaande genoem
de verschillen tussen trouwen en 
samenwonen hebben op het eer
ste gezicht misschien alleen theo
retische betekenis. Samenwonen 
is iets anders dan trouwen, dat 
weet iedereen, maar wat maakt 
dat uit? 

Het maakt wel degelijk iets uit, zo 
blijkt bij nadere beschouwing. Uit 
onderzoek naar de stabiliteit van 
verschillende gezinsvormen blijkt 
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dat relaties tussen samenwonen
den van kortere duur zijn dan die 
tussen gehuwden. Een van de 
organisaties die zich met dergelijk 
onderzoek bezighouden is het 
Engelse Institute for the Study of 
Civil Society, een instituut dat zich 
inzet voor het behoud van de spe
ciale positie van de centrale insti
tuties van de burgerlijke vrije 
gemeenschap. 

Frits Bolkestein heeft eens 
opgemerkt dat Amerika ons altijd 
een probleem voor is. Voor wat 
betreft het getrouwde gezin geldt 
dit evenzeer voor Engeland. In 
zowel Engeland als de VS name
lijk is een vrijwel totale ondermij-
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ning van het getrouwde gezin 
gaande. Statistieken hiervan zijn 
ook voor ons van belang. Enkele 

ARTIKEL 

delijk beter dan samenwonen. Ter
wijl juist de lossere banden als een 
voordeel van samenwonen wor-

Het heiligen van de aangegane 
relatie wordt door samenwonenden 

actief gemeden 

willekeurige cijfers uit Engeland 
ter illustratie: 20% van de samen
woonrelaties strandt binnen 3 jaar, 
vergeleken met 3% van de huwe
lijken; relaties tussen samenwo
nenden met kinderen hebben een 
vier- tot vijfmaal zo grote kans om 
te stranden dan huwelijken met 
kinderen; samenwonen vooraf
gaand aan het huwelijk heeft een 
ongunstig effect op de kans dat 
het huwelijk intact blijft: het maakt 
de kans op echtscheiding 50% 
hoger; slechts 43% van de samen
wonende mannen geeft aan in de 
eerste 5 jaar trouw te zijn geweest 

Idee van minister 
van gezinszaken 

moet serieus 
worden 

uitgewerkt 

aan hun partner, in vergelijking 
met 90% van de getrouwde man
nen; de kans op mishandeling bin
nen de relatie voor samenwonen
de vrouwen is bijna tweemaal zo 
groot als voor gehuwde vrouwen. 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd 
dat het huwelijk goed werkt-in 
ieder geval op vele gebieden dui-
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den gezien blijken juist de nau
were banden van het huwelijk 
heilzaam te zijn voor de mens. 

Enkele beleidsideeën 
Hoe zou de overheid op dergelijk 
onderzoeksmateriaal moeten 
reageren? Hoe kan de bijzondere 
positie van het huwelijk opnieuw 
worden bevestigd? Het belang van 
de rol van de wetgever in het 
beschermen van een centrale insti
tutie als het huwelijk moet niet 
worden overschat, maar een aan
tal stappen zou kunnen worden 
overwogen om ten minste een 
belangrijke boodschap over te 
brengen: dat het huwelijk wel 
degelijk van belang is en daarom 
een aparte, beschermde status ver
dient. 

Ten eerste zou op scholen binnen 
voorlichtinglessen over seksuali
teit en relaties aandacht moeten 
worden besteed aan het belang en 
de bijzondere status van het huwe
lijk. Ten tweede zou de verplichting 
van het trouwen voor de wet moe
ten worden opgeheven, zoals 
Miehiel Peeters stelt in het Katho
liek Nieuwsblad van 6 oktober. In 
een situatie van volmaakte schei
ding van kerk en staat moet de 
staat mensen vrijlaten om te kie
zen voor een burgerlijk huwelijk 
dan wel een kerkelijk huwelijk. 
Ten derde is het het overwegen 
waard om een tussen huwelijks-
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partners overdraagbare belasting
vrije som in te voeren. Voor velen 
is samenwonen momenteel belas
tingtechnisch gezien aantrekkeJ(j
ker dan trouwen. Hun beslissing 
om niet te trouwen heeft dan ook 
eerder een financiële dan een prin
cipiële oorzaak. Immers 90% van 
alle mensen geeft aan ooit te wil
len trouwen. Het trouwen moet 
weer financieel aantrekkelijk wor
den gemaakt. Ten slotte dit: mid
den jaren 90 werd door Enneüs 
Heerma gepleit voor het aanstel
len van een Minister voor Gezins
zaken. Destijds was er veel bijval 
voor zijn voorstel; daarna is er 
niets meer van vernomen. Mis
schien zou dit idee eens serieus 

Het huwelijk 
werkt op vele 

gebieden beter 
dan 

samenwonen 

moeten worden uitgewerkt. In een 
tijd waarin allerlei deelbelangen 
op de onverdeelde aandacht van 
de politieke elite kunnen rekenen 
zou het geen kwaad kunnen als er 
een politicus zou zijn die zich op 
kabinetsniveau zou inzetten voor 
het belangrijkste instituut dat we 
kennen: het getrouwde gezin. 

Mr R.G. Th. van Wissen is in het 
dagelijks leven werkzaam als 
jurist. Hij is hoofdredacteur van 
www.Conservatisme Web.com, een 
van de twee Nederlandstalige 
informatiebronnen over het con
servatisme . .t 
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Hoofddoekje, geen bedreiging maar verrijking. 

Door Wouter ter Heide 

Als volgend jaar op koninginnedagiemand een hoge koninklijke onder
scheiding verdient, dan is het Ayse Kabaktepe uit Utrecht. Deze twin
tigjarige rechtenstudente dient met haar protest tegen de Zwolse recht
bank namelijk het ideaal van de democratie en daarmee van de vrije 
samenleving op voorbeeldige wi,jze. In een democratie berust immers 
op iedereen de plicht zoveel mogelijk aan het realiseren van vrijheid 
mee te werken, op een redelijke en geweldloze wijze! 

Haar protest is hiervan 
een sprekend voor
beeld. Alleen had zij 
het niet moeten voor
Ieggen aan de Com
missie Gelijke Behan
deling, maar aanhangig 
moeten maken bij de 
Overheid. Ons staats
bestuur had zij duide
Iijk moeten maken dat 
de kledingvoorschrif
ten van de rechtelijke 
macht in de vrijheids
slaat Nederland in 
wezen niet door de 
beugel kunnen, omdat 
zij totalitair van aard 
zijn. De dwingend opgelegde kle
dingregels impliceren namelijk 

In een democratie rust op 

ieder de plicht zoveel 

mogelijk aan het 

realiseren van vrijheid 

mee te werken 

automatisch een inperking van de 
private levenssfeer. Uiteraard 
geldt datzelfde voor het hoofd-
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doek. Maar juist dáárom misstaat 
dit kledingstuk in de rechtszaal 
geenszins. Sterker, als logisch 
gevolg van het totalitaire karakter 
van de kledingcode bestaat geen 
enkele objectieve rechtvaardig
heidsgrond voor het weigeren van 
een (ook niet van totalitaire smet
ten vrije) hoofddoek. 

De argumentatie dat het dragen 
daarvan afbreuk doet aan het ver
trouwen in de onpartijdigheid en 
neutraliteit van de met recht
spraak belaste functionarissen, 
zoals in de afwijzingsbrief van de 
Zwolse rechtbank staat, snijdt dan 
ook geen hout door de totalitaire 
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waas die noodzakelijkerwijs over 
de kledingcode hangt. In werke
lijkheid is het hoofddoek dan ook 
geen bedreiging maar een verrij
king. Het leidt tot meer inzicht, 
met alle positief maatschappelijke 
consequenties van dien. Zonder 
inzicht immers geen uitzicht op de 
totstandkoming van een alom 
gerespecteerde rechtspleging en 
daarmee op een adequaat wer
kende democratie! Een samenle
ving waarvan het duurzame (men
sen-)recht het warme hart vormt, 
in plaats van vergankelijke kille 
uiterlijkheden, hoe oogstrelend 
zoetgevooisd en smakelijk deze 
ook moge zijn . .t 
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De pil van Drion moet wettelijk mogelijk gemaakt worden 

Momenteel is er in Nederland een discussie gaande omtrent het al dan 
niet op de markt brengen van een euthanaticum in pilvorm. Deze pil 
van Drion zou ouderen de mogelijkheid bieden zelf een einde aan hun 
leven te maken, wanneer zij menen dat het leven voor hen ondraaglijk 
of 'af' is en er geen uitweg meer is. 

De pil is bedoeld voor ouderen, 
voor wie de gebruikelijke weg van 
euthanasie niet openstaat. In de 
Nederlandse wet is sinds kort ver
woord dat o.a. sprake moet zijn 
van "ondraaglijk en, ook naar 
medisch inzicht, uitzichtloos lijden 
en van een ernstig en duurzaam 
verlangen naar de dood". In het 
geval van ouderen, die door bij
voorbeeld lichamelijke klachten 
aan huis gebonden zijn en geen 
familie of andere personen hebben 
die zich om hen bekommeren, zal 
dit in de ogen van de betrokkene 
vaak het geval zijn. Medisch en 
juridisch gezien, zal zo'n persoon 
hoogstwaarschijnlijk niet in aan
merking komen voor euthanasie, 
aangezien er altijd wel een hypo
thetische uitweg zal bestaan. 

Door de tegenstanders van deze pil 
wordt vol vuur betoogd, dat de 
maatschappij voor mensen als 
hiervoor geschetst op zou moeten 
komen en dat er altijd welwillen
de buren langs kunnen gaan. 
Bovendien zouden mensen te 
snel naar deze pil grijpen tijdens 
een sombere bui. Beide argumen
ten treffen geen doel. Het idee van 
de helpende samenleving klinkt 
fantastisch, maar iedereen weet 
dat het helaas niet zo werkt. De 
ziekenhuizen en verpleegtehuizen 
kampen al met een vreselijke 
personeelstekort en vrijwilligers 
zijn voor de zieken al niet aan te 
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slepen. Laat staan voor mensen 
die 'slechts' verkommeren achter 
hun geraniums. Het zal ook het 
geval niet zijn, dat de pil van Drion 
lukraak of ongecontroleerd vers
trekt zal worden. Net als bij de 
euthanasieregelgeving, zal dit 
zeker op veilige wijze gedistribu
eerd en gecontroleerd worden, 
zodat pas na uitgebreid psychia
trisch onderzoek de pil verstrekt 
zal worden. Hierbij zal worden 
gekeken of er geen behandelbare 
psychopathologie aanwezig is, 
welke de doodswens veroorzaakt. 
Op deze wijze zullen noch jonge
ren, noch kwaadwillende familie
leden die hun erfmogelijkheden 
enigszins willen bespoedigen, noch 
niet in aanmerking komende 
ouderen simpel zo'n pilletje weten 
te bemachtigen. 

In Nederland staan vrijheden hoog 
in het vaandel. Is het niet van de 
gekke dat iedereen zoveel vrijhe
den heeft en niet eens zelf kan 
beslissen of hij of zij het leven al 
dan niet (meer) de moeite waard 
vindt? Vanuit het liberale gedach
tegoed bekeken, zal zeker gecon
cludeerd moeten worden, dat 
het recht op de dood, zeker zo 
belangrijk is als het recht op leven. 
Bovendien moet niet uit het oog 
verloren worden, dat mensen die 
echt een einde aan hun leven wil
len maken en dit via de rechtma
tige weg niet kunnen bewerkstel-
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ligen, het heft in eigen hand 
nemen. Het nare bijverschijnsel 
hiervan, is dat vele suïcidepogin
gen mislukken en eindigen in blij
vende invaliditeit. De pil van 
Drion is zo samengesteld dat zulke 
uitglijers niet voor kunnen komen 
en iemand rustig inslaapt. Duide
lijk mag zijn, dat de pil van Drion 
een fantastische oplossing is voor 
het "uitzichtloos en ondraaglijk lij
den" van de ouderen in de Neder
landse samenleving. 

Maar/je Beneken gen. Kofmcr, VVP 

Utrecht e.o. 
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CONTRA 

De pil van Drion: waar individualisering doorschiet 

Inmiddels zijn de meeste JOVD'ers bekend met het concept van de pil 
van Drion. De pil die meest recent in het nieuws kwam toen minister 
Borst deze bespreekbaar achtte na het aannemen van de nieuwe eutha
nasiewet door de Staten-Generaal. Anderen dachten daar anders over, 
maar dit terzijde. Bespreekbaar of niet, ook in onze gelederen laaide 
een discussie op en het viel mi,j, hier in het noorden, op, dat de scheids
lijn tussen voor- en tegenstanders dwars door alle partijen heen liep. 
Ook ik reken mijzelf tot de tegenstanders en wel om de hierna aan te 
geven redenen. 

De pil van Drion is in eerste 
instantie bedoeld voor oudere 
mensen die 'uitgeleefd' zijn. Het 
lichaam kan niet meer wat het 
eens kon, hetgeen veel ouderen 
aan de stoel achter de spreek
woordelijke geraniums kluistert. 
Kinderen en kleinkinderen laten 
weinig van zich zien bij een over
vloed aan bezigheden in het 
hedendaagse tweeverdieners 
bestaan. Veel bekenden zijn over
Icden of zijn ook weinig mobiel 
en in onze drukke samenleving 
betekent dat dan dus voor veel 
ouderen verveling en eenzaam
heid. Het leven heeft ze niets meer 
te bieden en het is wachten op de 
onontkoombare verlossing uit het 
lijden dat leven heet. Alle leven is 
lijden en dat ondervinden deze 
ouderen dagelijks op een pijnlijk 
directe manier. Waarom nu niet 
die ouderen individueel zelf over 
het eigen leven laten beschikken? 
Waarom zouden we ze niet uit hun 
kwellende bestaan helpen verlos
sen? Nutteloze, oude of zieke die
ren geven we immers ook een 
spuitje. Ene A.H. te B. had ooit 
dezelfde ideeën. Het gaat mij ech
ter veel te ver om de voorstanders 
van de pil van Drion op een lijn te 
stellen met deze besnorde dou
anierszoon, daar beider motieven 
ver uiteen liggen. Toch is het inte
ressant om bij dit feit vanuit 
moreel oogpunt eens stil te staan. 
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Het bezwaar dat ik heb tegen de 
pil van Drion is dat het de ver
keerde oplossing is voor een zeer 
ernstig probleem. Ik heb het dan 
over het probleem van de ver
eenzaming in onze samenleving. 
Dit probleem dringt zich volgens 
mij niet alleen aan ouderen op, 
maar kan opdoemen in alle cate
gorieën van de samenleving. Jon
gere mensen kunnen zich er ech
ter sneller aan onttrekken, omdat 
ze nog mobiel zijn. Toch is dit 
mijns inziens een van de sympto
men van een te ver doorgeïndivi
dualiseerde samenleving. Dit is 
geen pleidooi voor de inperking 
van individuele vrijheden, als wel 
een pleidooi om de individuele 
verantwoordelijkheid serieus te 
nemen. Een individu is geen 
eiland, maar eerder een onderdeel 
van een kristal (de samenleving). 
Als de onderlinge verbindingen 
verbroken worden, gaat het kris
tal als zodanig te gronde en rest 
niets meer dan stof. En die kant lij
ken wij op te gaan in onze samen
leving op een aantal gebieden: van 
diamant naar diamantgruis. 

De pil van Drion is juist een con
cept dat voortbouwt op die door
geslagen individualisering. Beter 
zou het dus zijn ouderen actief bij 
het leven en in de maatschappij 
te betrekken. Ik bedoel dan niet 
dat we ze massaal in bussen naar 
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de Keukenhof moeten vervoeren. 
Ik doel eerder op een 
(cultuur )omslag in de houding 
jegens ouderen. Laat ze een actie
ve bijdrage leveren in de samen
leving. Het is geen verplichting op 
je 65ste te stoppen met werken. 
De ware mens, is de scheppende 
mens, de mens die zich ontplooit 
en zijn bestaan actief manifesteert. 
"Esse est percipi" zei Berkeley 
eens en zo is het. Kies voor het 
leven, niet voor de dood. Wij als 
deelnemers aan de samenleving 
hebben jegens onze oudere mede
mensen de verplichting hen in 
staat te stellen voor het leven te 
kiezen. De nooduitgang openzet
ten is een zwaktebod. 

R. T. J-1..1. Hospers 

wnmd. Vice-voorzitter Politiek JOVD 

afdeling Noord-Groningen 
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De JOVD-aanhang was overdui
delijk in de meerderheid, maar 
ook de opkomst van de andere 
organisaties was erg hoog. Er 
waren in totaal zoveel mensen dat 
er mensen waren die op de grond 
zaten en anderen een staanplaats 
hadden gevonden om een hoekje 
waar ze de kamerleden niet kon
den zien, maar enkel konden 
horen, simpelweg omdat er geen 
plaats meer was in het voorste 
gedeelte van de locatie. 
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KAMERKOPSTUKKENDEBAT LEIDEN 

Door Nanette Schuppers, VVO JOVD Leiden 

Op ll.iuni vond er in Leiden het Kamerkopstukkendebat plaats. Samen 
met de Jonge Democraten afdeling Haaglanden, de Jonge Socialisten 
afdeling Leiden, het Christen Democratisch Jongeren Appel afdeling 
Leiden en de studieverenigingen van politicologie en bestuurskunde, 
de SPIL en de BIL, had JOVD Leiden een debat georganiseerd met 
Blaauw (VVD), Bakker (D66), Halsema (GroenLinks) en Wijn (CDA). 
Middel (PvdA) had drie dagen voor het debat afgezegd en op zo'n korte 
termijn kon er helaas geen andere PvdA'er bereid gevonden worden 
om deel te nemen aan het debat. 
Wijn en Halsema gingen in debat over het asielbeleid, Blaauw en Wijn 
behandelden de Zalmnorm en Bakker en Halsema discussieerden over 
de veiligheid in Nederland. Tenslotte werden alle vier de kamerleden 
door het publiek ondervraagd. 

De sfeer was erg goed. Al bij het 
welkomstwoord ontstond er een 
vriendelijke competitie tussen het 
CDJA, de JD en de JOVD in de 
vorm van het aanmoedigen van 
het kamerleden van de moeder
partijen op het moment dat ze 
voorgesteld werden. (De JOVD 
won dat wedstrijdje natuurlijk 
ruim ... ) De JS werd er pijnlijk 
mee geconfronteerd dat "hun" 

kamerlid had afgezegd. 
De kamerleden kregen veel reac
ties uit de zaal tijdens de discussies 
waarop snelle reacties volgden en 
een vloek van Halscma in een dis
cussie met (christen-democraat) 
Wijn werd met veel gegrijns en 
onderdrukt gelach ontvangen en 
ook Wijn zelf kon zijn grijns niet 
verbergen. 

1/alsema, Bakker, Blaauw en Wijn in discussie 
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KAMERKOPSTUKKENDEBAT LEIDEN I MAASTRICHT 

De borrel na afloop (Halsema en 
Wijn waren tijdens die borrel op 
zoek naar een juridisch resp. per
soonlijk medewerker) duurde lan
ger dan verwacht, was erg gezellig 
en bezorgde het café waar het 
debat gehouden was een hoge 
omzet. 

Al met al was het dus een zeer 
geslaagde avond en is een derge
lijke avond zeker voor herhaling 

vatbaar. Daarom zal JOVD Leiden 
zich het komende parlementaire 
jaar inzetten om een fractievoor
zittersdebat te organiseren en ik 
hoop ook dan de JOVD-leden in 
grote aantallen te mogen begroe
ten.,t 

.JO V D-voorzitter Den Haag aan de haal 

met vlag van.! S 

Maastricht: Liberalisme in het zuiden 

/)oor Floris Meije1~ Vice-voorzitter Politiek, .IOVD afdeling Maastricht. 

Ondanks het feit dat wij een kleine afdeling zijn, laat de zuidelijkste JOVD-kern van het land duidelijk van 
zich horen. Wij hebben regelmatig activiteiten, zijn altijd aanwezig op de congressen en we hebben een goede 
samenwerking met de andere politieke jongeren organisaties in Maastricht. De politieke problematiek in 
Limburg is verschillend van die van de rest van Nederland, gezien onze centrale ligging in de Euregio. Deze 
Europese aangelegenheden zullen we op zaterdag 9 juni op onze Euregionale jongerendag bespreken en 
hierover zullen dan standpunten worden ingenomen in samenspraak met Belgische en Duitse jongeren. Op 
deze dag zal dan ook eerst een cursus Europa verzorgd worden door onze PC Europese Zaken Sander van 
der Eijk, zodat iedereen op een gefundeerde basis een mening kan vormen over de Europese en Euregio
nale samenwerking. Dat wij een goede verstandhouding hebben met de andere PJO's, bleek ook uit onze 
activiteit van dinsdag 22 mei, waarvan hier een verslag. 

Op deze dag hadden wij een poli
tiek café aan het mooie Vrijthof, 
het centrum van Bourgondisch 
Maastricht. We hadden bezoek 
van een actieve Maastrichtse 
VVD'erende Jonge Democraten 
waren ook met een aantal mensen 
van afdeling Regio Zuid verte
genwoordigd. Deze avond waren 
er een paar mooie actuele stellin
gen over zaken als de imams en 
economische asielzoekers en aan
gezien we met een veel mensen 
waren kon er een hevige discussie 
losbarsten. Hoewel er grote mate 
van overeenstemming over 
bepaalde stellingen was, weerhield 
dat ons er niet van om toch de 
gaten tussen onze consensus op te 
zoeken en daar verder over te dis-
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cussiëren. Onder het genot van 
enkele drankjes hadden wij dus 
een prettige liberale avond, waar 
dankzij de aanwezigeVVD'erook 
veel leerzaams aan verbonden 
was, aangezien zij een expert was 
op het gebied van de Euregiona
Ie samenwerking en ons daar 
gedurende de avond van op de 
hoogte bracht. 

Nadat wij alle stellingen hadden 
afgehandeld, gingen we samen met 
de JD naar de heroprichtingsbor
rel van de Jonge Socialisten. Daar 
raakte de JOVD Maastricht al snel 
met de JS verwikkeld in discus
sies met een diepgang, welke niet 
te vcrgelijken waren met de dis
cussies die we net met de JD had-
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den gevoerd. Toen er op die avond 
per toeval ook nog paarse kaars
jes op het terras werden neergezet, 
zat de stemming er helemaal goed 
111. 

In de toekomst zal de JOVD 
Maastricht met het door ons ini
tiatief opgerichte PJO-platform 
meer jongeren kunnen interesse
ren voor de politiek, helemaal nu 
we een echte tegenhanger van de 
JOVD in de vorm van de JS heb
ben. Verder hebben wij initiatieven 
ondernomen om contacten op te 
bouwen met de Jong-VLD en de 
JULIS, wat in de toekomst tot een 
nog aantrekkelijker Maastrichts 
liberaal jongerenleven zal leiden. i 
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HB-INFO 

JA, IK WIL DE EERSTE PRESIDENT VAN NEDERLAND WORDEN 

Dan heb je de eerste stap al gezet door lid te worden van de JOVD! Wil je de JOVD en haar leden beter 
leren kennen of zoek je een opstapje van passief naar actief lidmaatschap? 
Kom dan naar het introweekend! Voor maar 35 piek heb je een heel weekend eten, drinken en overnach
ting en krijg je naast de gezelligheid ook nog eens een super programma aangeboden. Zo wordt er bijvoorbeeld 
een cursus spreken in het openbaar gegeven, krijg je een introductie in het liberalisme en kun je 's avonds 
discussieren met een bekende Nederlandse politicus! 

INSCHRIJFFORMULIER INTROWEEKEND 2001 

NAAM: 

VOORNAAM: 

ADRES: 

POSTCODE+ PLAATS: 

TELEFOONNUMMER: 

MOBIELE NUMMER: 

E-MAIL ADRES: 

Ik ben wel! geen lid van de JOVD 

Indien ja, sinds wanneer: 

Bij welke afdeling: 

Ik ben wel/ geen lid van de VVD 

Indien ja, sinds wanneer: 

Bij welke afdeling: 

Datum+ handtekening 

De deelnemersbijdrage is 35 Gulden. Dit bedrag is te voldoen bij aanvang van het weekend. 
Indien je je aangemeld hebt, en verhinderd bent wordt het volle bedrag in rekening gebracht 
als je ons dit na 10 septemer te kennen geeft. 
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HB-INFO 

Nog steeds niet genoeg verteld? 
Wil jij ook kennis overdragen? Op 14 tot en met 16 september 2001 zal de JOVD weer een Cursus 
voor Cursusleiders weekend organiseren. Dit weekend geeft jou de mogelijkheid om gecertificeerd JOVD
cursusleider te worden. Geef je dus snel op want plaatsen zijn beperkt! Voor meer informatie kun je bellen 
met Roy Benjamin Coert (0624824168) 

Je kunt het inschrijfformulier en het CV formulier opsturen naar: 
JOVD Algemeen Secretariaat 
t.a.v. CvC 2001 
Herengracht 88a 
2511 EJ Den Haag 

INSCHRIJFFORMULIER CURSUS VOOR CURSUSLEIDERS 

WEEKEND 14-16 SEPTEMBER 2001 CITY-HOSTEL DEN HAAG 

NAAM: 

VOORNAAM: 

ADRES: 

POSTCODE + PLAATS: 

TELEFOONNUMMER: 

MOBIELE NUMMER: 

E-MAIL ADRES: 

AFDELING: 

Datum + handtekening 

BESCHIKBARE JOVD CURSUSSEN: 
Aankruisen welke cursussen u wilt geven, max. 2 

0 Liberalisme 
0 Conflicthantering 
0 Politieke Stromingen 
0 Spreken in 't openbaar 
0 Int. Organisaties 
0 Besturen 
0 Het Ned. Staatsbestel 
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0 Wereldhandelsspel 
0 Milieu 
0 Migratiespel 
0 Midden-Oosten 
0 Burundispel 
0 Gemeentepolitiek 
0 EU 15-spel 
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0 Introductie 
0 Europa 
0 Politieke Economie 
0 Kabinetsformatiespel 
0 Communicatie 
0 Discussietechnieken 
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HB-INFO 

Deelname aan het CvC weekend betekent niet automatisch dat je daarna cursusleider bent. De beoorde
lingscommissie behoudt zich voor de mensen te beoordelen op hun kunnen en in het uiterste geval de ver
lening van het certificaat te weigeren. 

STANDAARD CV 

NAAM: 

VOORNAAM: 

AFDELING: 

LID SINDS: 

STUDIE: 

WERK(ERVARING): 

GEVOLGDE JOVD CURSUSSEN: 

0 Liberalisme 

0 Spreken in 't openbaar 

0 Het Ned. Staatsbestel 

0 Introductie 

0 Milieu 

0 Burundispel 

0 Discussietechnieken 

0 Conflicthantering 

0 Int. Organisaties 

0 Communicatie 

0 Europa 

0 Migratiespel 

0 Gemeentepolitiek 

0 Kabinetsformatiespel 

MOTIVATIE OM CURSUSLEIDER TE WORDEN: 
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0 Politieke Stromingen 

0 Besturen 

0 Politieke Economie 

0 Wereldhandelsspel 

0 Midden-Oosten 

0 EU 15-spel 
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GÖTEBORG 

Nederlandse stadswallen kunnen relschoppers 
niet tegenhouden in Zweedse Göteborg 

Door Daniel Temahatoe 

Helaas kunnen de meeste mensen zich nog maar één ding herinneren 
van de Europese Unie topbijeenkomst die onlangs werd gehouden in 
de West-Zweedse stad Göteborg. Het is niet de EU uitbreiding die 
weer een stap verder op schema is, maar de rellen die plaatsvonden. Dui
zenden communisten, autonomen, milieufanatici en andere oproer
kraaiers gekomen vanuit heel Europa, ook uit Nederland, marcheerden 
drie dagen lang door deze havenstad. Op de eerste dag tegen het beleid 
van de Amerikaanse president Bush die op de top in Göteborg de lei
ders van de EU bezocht, en vervolgens nog twee dagen lang tegen de 
Europese integratie. Een kleine groep zorgde voor grote ongeregeld
heden en veel schade. Terwijl de politie vocht met de demonstranten 
hield LYMEC (de overkoepelende organisatie waar ruim 50 Europese 
liberale en democratische Jongeren organisaties, waaronder de JOVD, 
lid van zijn) elders in deze stad, die eeuwen geleden met behulp van 
Nederlandse stedenbouwkundigen aan zijn vestingswerken en grachten 
is geholpen, een seminar over de uitbreiding van de EU met bijzonde
re aandacht voor milieubeleid. 

Diverse lezingen stonden op het 
programma van het seminar waar 
Martijn Bruijstens en Nico Nuijens 
namens de JOVD naar afgereisd 
waren. Zo was er op de eerste dag 
onder andere een lezing van een 

telde over de vooruitgang die 
Zweden geboekt heeft tijdens haar 
EU voorzitterschap om milieu
kwesties op de agenda te zetten. 
Later volgden er nog werkgroe
pen waarin de milieusituatie werd 

besproken in de landen waar de 
deelnemers vandaan kwamen. 

Na de werkgroepen kregen 5 van 
de bijna 30 deelnemers aan het 
seminar, waaronder ondergete-

activiste van een groene 
beweging uit Estland. 
Wat zijn de problemen 
met het milieu in dit Bal
tische land? In hoeverre 
krijgt de EU hiermee te 
maken? Zou er een 
Europese milieutax moe
ten komen? Dit waren 
enkele van de hoofdvra
gen die centraal stonden 
in haar speech en de 
daaropvolgende discus
sie. Vervolgens kwam er 
een Zweedse spreker 
aan het woord die werkt 
bij de Permanente ver
tegenwoordiging van 
Zweden bij de Europese 
Unie in Brussel. Hij ver- Bovenste rij, tweede van rechts, Tanahatoe met liberale hotemetoten. 
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kende en Martijn, de buitenkans 
om een bijeenkomst van de 
ELDR (de Europese liberale par
tij waarbij de VVD en D66 zijn 
aangesloten) bij te wonen. Zoals 
bij iedere halfjaarlijkse EU top
bijeenkomst organiseert de ELDR 
een "leaders and ministers mee
ting". Bij deze vergadering zijn 
meestal vele liberale prominenten 
uit geheel Europa aanwezig zoals 
de premiers van België (Verhof
stadt ), Letland (Berzins) en Slo
venië (Drnovsek), onze eigen 
minister van Financiën Gerrit 
Zalm, Annemie Neyts, de Belgi
sche onderminister van Buiten
landse zaken en voorzitter van de 
Liberale Internationale, Franceso 
Rutelli, burgemeester van Rome 

l ,, 

GÖTEBORG 

van 2001 kan bijdragen met de 
Verklaring van Brussel-Laken. 
Aan ondergetekende, lid van de 
JOVD en voorzitter van LYMEC, 
de eer om het slotwoord te mogen 
voeren van de bijeenkomst. Maar 
dit was nog niet het hoogtepunt 
van de avond. Het hoogtepunt was 
de rondvaart door de haven van 
Gotenborg en het daaropvolgen
de diner in een uitstekend Zweeds 
restaurant. We kregen tijdens deze 
tocht de kans om met de hoteme
toten van gedachten te wisselen 
hoe Europa eruit zou moeten zien 
na de uitbreiding. 

De volgende ochtend stond een 
lezing van Cecilia Malmström, 
MEP van Folkpartiet Liberaler-

ME maakt zich op om in de aanva/te gaan 

en last but not least Pat Cox, frac
tievoorzitter van de Europese libe
ralen en zeer waarschijnlijk per 1 
januari 2002 voorzitter van het 
Europees Parlement. Tijdens de 
vergadering werd vooral gespro
ken over wat te doen om Europa 
dichter bij de burger te brengen, 
welke uitkomsten de Eurotop in 
Nice had moeten brengen en wat 
het Belgisch voorzitterschap van 
de EU daaraan in de tweede helft 
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na, uit Zweden op het programma. 
Zij gaf duidelijk weer wat voor 
problemen er allemaal komen kij
ken bij de uitbreiding. De EU 
heeft tijdens de top in 1993 in 
Kopenhagen een document opge
steld, de zogenaamde "Kopenha
gen criteria". Die bepalen onder 
andere dat de kandidaat lidstaten 
van de EU moeten voldoen aan 
het geheel van de Europese wet
geving, het acquis communautaire 
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van duizenden pagina's wettek
sten. De kandidaat landen hebben 
hier niet of nauwelijks invloed op 
uit kunnen oefenen. Cecilia 
Malmström vergeleek het EU-lid
maatschap met een wortel dat 
voor een hongerig konijn wordt 
gehouden. Telkens als hij wil toe
happen, hapt hij mis. De EU geeft 
steeds geen duidelijkheid wanneer 
de landen nu werkelijk zich mogen 
aansluiten. 

Maar lezingen. werkgroepen en 
discussies waren niet het enige wat 
de klok sloeg tijdens het seminar. 
De deelnemers hebben samen met 
de Jonge Europese Federalisten 
(JEF), die ook aanwezig waren in 
de stad, vreedzaam gedemon

streerd voor een 
liberaaL democra
tisch en federaal 
Europa. Ten slot
te kreeg iedereen 
ruimschoots de 
tijd om kennis 
met elkaar te 
maken. Tijdens 
een borrel, een 
Vietnamese "bar
becue" in een 
gezellig restau
rant of op de 
dansvloer komt 
men snel te weten 
wat liberalisme in 
andere (kandi-
daat) lidstaten 
van de EU bete

kent. Er zijn enkele verschillen, 
maar de overeenkomsten zijn gro
ter. Liberalen in Europa werken ! 

voor vrede, vrijheid en verdraag
zaamheid. 

Daniel Tanahatoe is voorzitter van 
LYMEC en lid van het ELDR par
tijhestuur .ï 
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FOTOCOLLAGE 

.leroen de Veth presenteert gesprek 

met van Aartsen en de oud-ambassadeur 

nr. 4 - 2001 21 Driemaster 



CONGRESVERSLAG 

Verslag van het Juni-Congres 2001 
Door Ursula Doorduyn 

We schrijven 22 juni 2001, 18.00 uur. De laatste leden van de congres
projectgroep, inclusief ondergetekende, arriveren dan al uitgeput in 
het Van der Valk Hotel in Ugchelen. De verwachtingen zij hoogge
spannen, een congres met een internationaal tintje, Jules Maaten, Joost 
Lagendijk, Benno Baksteen, oud-ambassadeur Dombush en als klap 
op de vuurpijl Jozias van Aartsen. Na de laatste voorbereidingen te heb
ben getroffen en een (te) korte nachtrust moet het op zaterdag dan echt 
gaan gebeuren. 

De opening op zaterdagochtend 
wordt verzorgd door oud JOVD
er en Europarlementariër Jules 
Maaten die daarna samen met 
Joost Lagendijk met de inmiddels 
opgewarmde leden in discussie 
gaat over Europese Defensie. Inte
ressant was ook de discussic over 
Globalisering voorbereid door een 
LPPG waarin men tot de conclu
sie kwam dat Globalisering in veel 
opzichten een positieve ontwik
keling is. 

Na de lunch landden een aantal 
congresgangers in de Jachtzaal om 
met Benno Baksteen van gedach
ten te wisselen over de problema
tiek op Schiphol. Opmerkelijkste 
feit was misschien wel dat er nie
mand bereid was gevonden om 
daadwerkelijk de confrontatie aan 
te gaan met de heer Baksteen! 
Zou dat dan toch iets zeggen over 
een organisatie als MilieuDefensie 
??? 

Zoals gezegd was de klapper van 
de dag toch wel de workshop met 
minister van Aartsen waar het dus 

ook erg druk was. Iedereen was 
erg enthousiast over het interac
tieve aspect daarvan. Jozias van 
Aartsen gaf later op die avond ook 
nog samen met Terry Dornbush 
nog acte de presente. Het feit dat 
dit onderdeel in het Engels was 
leverde duidelijk geen belemme
ringen op voor de JOVD-leden! 

Nadat de congresprijs was uitge
reikt aan de afdelingen Amster
dam en De Compagnie ging het 
feest van start. Dit barstte helaas 
niet echt los, de band viel blijk
baar niet bij iedereen in de smaak, 
de bar daarentegen wel. De alco
hol vloeide soms te rijkelijk, en 
het was zoals gebruikelijk nog lang 
onrustig op de gangen van het 
hotel. Je gaat je dan toch afvra
gen of we op een gegeven moment 
nog wel ergens welkom zijn als 
het zo door gaat! 

Afgezien van het feit dat het erg 
laat was geworden, waren er op 
zondag toch nog 50 mensen die 
bleven voor het PKP, de notitie 
Orgaandonatie, het Politiek Tri-

viant en natuurlijk de plenaire 
bespreking van de moties die op 
zaterdag waren voorbereid. 

Terugkijkend op een spetterend 
politiek programma, bijna 90 over
nachtingen en nog meer bezoe
kers overdag kunnen we niet 
anders dan zeggen dat het een zeer 
geslaagd politiek congres was. 
Gelukkig is dit ook het geluid dat 
uit de vereniging kwam! 

In dit verslag kon helaas niet alles 
aan bod komen wat er allemaal , 
gebeurd is tijdens het congres, 
maar de enige manier om een vo\
ledig beeld te krijgen is door 
natuurlijk te komen op het vol
gende congres in november. .t 

Om Driemaster nog sneller en makkelijker in elkaar te kunnen zeilen verzoekt de red{IC'

tie iedereen die bijdragen levert de stukken voortaan te mailen naar het volgende e-mail

adres: redactie3m@yahoo.com. De documenten graag in Word 97 aanleveren. Letterty

pe: Aria!, grootte 11. Indien u niet over internet hesehikt kunt u het op flop naar de 

hoofdredacteur opsturen. 

Bij voorbaat dank, 

De redactie 
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liberale agenda 

i•J 
Dalurn Afdeling Ouderwerp Locatie 

13/~ Leiden Infomarkt 

16/H Groningen Jnfom"rkt Harmonieplein 

211/~ Amstcrd"m Infomarkt vu 
211/X Delfland OWEE Markt 

22/X Delfland Pluizig-en-blauw 

I i hcr"al-p"st -hij-jou-borrel Bebop 

311/X Amsterdam Infomarkt UvA 

3/9 Leiden Openingsborrel 't Keizertje 

5/9 Delfland Afrika 11 discussic 

22/9 Amsterdam Discussie PJO's n.n.b.t.m 

l/10 Leiden Cursus Liberalisme 't Keizertje 

16/10 Delfland Wisselings ALV Bebop 

Nellie Verbugt in Alphen aan den Ri,in 

Tweede-Kamerlid Verbugt spreekt in Avifaun". Hoorn 65 te Alphen aan den Rijn. 

Alphen aan den Rijn. 26-9-2001,20.00 uur 

Pieter Hofstra in Boxtel 

Tweede-Kamerlid Hofstraspreekt in restaurant De Molenwijk. Molenwijk 2 te Boxtel. 

Boxtel. 29-9-2001. 10.00 uur 

Fadime Orgu in Maassluis 

Locatie: Kiningshof. Uiverlaan 20 te Maassluis. 

Maassluis. 8-10-2001.20.00 uur 

Jan Kees Wiebenga in De Bilt 

Europarlcment"rier Wiebenga spreekt over het Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid. 

De Bilt, 29-10-2001,20.00 uur 

Marijke van Lente in Hattem 

TweeJe-Kamerlid Van Lente spreekt in De Tinne, Kerkhofstraat 9 te Hattem. 

Hattem. 30-10-200 I, 20.30 uur 

Thijs Udo in Zuidhorn 

Locatie: Zalencentrum Balk, De Gast 39 te Zuidhorn. 

Zuidhorn, 10-11-2001. 11.30 uur 

Pieter Hofstra spreekt in Zuidbroek 

Locatie: Hotel Van der Valk, Burg. Omtaweg 2 4 te Zuid broek. 

ZuiJbrock. 12-11-2001,20.00 uur 

Bijeenkomst met Annemarie Jorritsma 

Ti.id 

20.00 

20.00 

20.00 

Informatie 

Ferdi de L"nge 

Marta lvanovska 

Annelies Morel 

Annelies Morel 

Marta rvanovska 

Nanette Schuppers 

Machiel Mastenbroek 

Marta lv"novska 

Nanette Schuppers 

Gert-Jan Jense 

Vice-premier en minister van Economische Zaken Annemaric .lorritmsa spreekt in Cultureel Centrum Stroud te Putten. 

Putten, 12-11-200 I, 20.00 uur 

Telefoon 

071-5665370 

0617238 62R 

0152573233 

0152573233 

0617238628 

071-5172203 

0152573233 

0617238628 

071-5172203 

0152124519 



Door Charlotte Lafort 

Hanneke van Hoegee, 
penningmeester Noord-Holland-Noord 

In de Europese Gemeenschap bestaat even
als in Nederland een gekozen parlement. Alleen 
heeft dit parlement veel minder invloed dan in 
Nederland. Wat er werkelijk gebeurt in Euro
pa wordt bepaald door de Europese Com
missie, die bestaat uit een aantal commissa
rissen die bijna allemaal een eigen portefeuille 
hebben. De totstandkoming van deze Com
missie wordt niet beïnvloed door de uitslag van 
de Europese verkiezingen. De voorzitter van 
de Europese Commissie komt niet voort uit een 
coalitie in het Europees Parlement, zoals in 
Nederland, maar is benoemd voor een vaste 
termijn. Hij kiest zijn commissarissen. Het is 
voor het Europees Parlement wel mogelijk om 
een commissaris bij (vermeend) slecht beleid 
het leven zo zuur te maken dat deze opstapt, 
maar dit heeft nooit nieuwe verkiezingen tot 
gevolg. Er wordt dan gewoon een andere com
missaris benoemd. Ik vind dat niet erg demo
cratisch. 

Diederik Dekker, 
voorzitter afdeling Zeeland 

Een Europees Commissaris als gekozen ver
tegenwoordiger voor en door de burgers lijkt 
uit democratisch oogpunt de meest liberale 
mogelijkheid. De vraag die mij echter voorna
melijk weerhoudt van deze mogelijkheid is wat 
hiervan de toegevoegde waarde zal zijn in het 
belang van EU(Ç)pa. Daarnaast, gezien de mini
male betrokkenhèitf:"van.de ~ederlandse bur-

' • ...,..,.. • .<• • < • e-r 

ger bij verkiezing én. irt . ·· .-· ~ · 
t .. 1•·" 

het algemeen, is1de behoefte aan verkiezingen 
op dergelijk ni~eau mijns . inzieris (op dit 
mom'ent nog) minimaal. 

'.Y 

Sander van der Eijk, 
Politiek Commissaris Europese Zaken 

In Nederland stemmen meer mensen op Big 
Brather dan op het Europees Parlement. Dat 

is wel zo dichtbij en je hoeft er niet voor van 

de bank af te 
komen. Zou dit veranderen als de Commissie 
wordt gevormd op basis van 
Europese Partijpolitiek? Ik weet zeker dat er 
dan meer te kiezen zal zijn. De Duitse bonds
kanselier Schröder heeft gepleit voor een Euro
pese Regering. Dit kan alleen wanneer deze 
wordt gelegitimeerd door een Europees Par
lement, dat wordt gekozen op basis van Euro
pese kieslijsten . Op het gebied van Europese 
partijvorming is nog een hele weg af te leggen. 

Ik ben dus voor de stelling. Maar dan zou ik 
liever op de ELDR stemmen, dan op de WD. 

Ronald Ossendrijver, 
afdeling Rijnmond 

De Europese Commissie moet uit vakmensen 
bestaan die hun eigen 
verantwoordelijkheden zonder enige politieke 
kleur uitvoeren. Er moet 
geenszins de schijn gewekt worden dat 
de Commissie een eigen democratisch 
mandaat heeft. Daarom is de situatie waarin 
een commissielid noodzakelijk 
door een politieke partij in het Europarlement 
naar voren geschoven wordt onacceptabel en 
een potentiële belemmering voor het kiezen van 
vaktechnisch de meest geschikte leden. Het 
argument dat de Commissie zo meer 
democratische legitimiteit zou hebben geldt niet 
omdat het Europarlement op 
dit moment al voldoende controlemogelijkhe
den heeft middels haar permanente commis
sies en de mogelijkheid de installatie van de 
Commissie te blokkeren en haar tot aftreden 
te dwingen. In de huidige situatie dragen de 
regeringen van de lidstaten in overleg met het 

Europarlement gezamenlijk de commissieleden 
voor. Dit bevordert de - voor de Commissie 
noodzakelijke - betrokkenheid van de afzon
derlijke lidstaten . .t 

Van Het Gelijk 
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Colofon 
Driemaster is het onafhankelijke 

verenigingsperiodiek van de 
onafhankelijke liberale Jongeren 

Organisatie Vrijheid en Demo
cratie. Oplage rond 1800 stuks. 
Advertentietarieven te verkrijgen 

bij de Landelijk Penningmeester. 

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook 

verspreid, opgeslagen of verveelvoudigd worden, 

dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestem

ming van de Hoofdredacteur. Zoals neergelegd in 

de Landelijke Statuten en het Redactie Regle

ment, bepaalt de Hoofdredacteur, in samenspraak 

met de Driemaster Redactie, de redactionele for

mule. Hij is alleen aan de Algemene Vergadering 

verantwoording schuldig. De Hoofdredacteur zal 

niet tot plaatsing van stukken overgaan die de ver

eniging onevenredig kunnen benadelen. 

De visie die uit de artikelen spreekt is niet nood

zakelijk de visie van de JOVD als vereniging, noch 

de visie van het Hoofdbestuur, noch de visie van 

de redactie, tenzij een en ander uitdrukkelijk is aan

gegeven. 
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REDACTIONEEL 

REDACTIONEEL 

Eindelijk einde tijdperk Kok. Na lang wachten kwam het verlossende woord. 
Wim Kok zet er een punt achter! Zijn gedoodverfde opvolger Melkert loopt 
al warm, maar het zal een hele tijd duren voordat hij het niveau van zijn voor
ganger Kok zal bereiken. Een unieke kans voor de VVD om de grootste par
tij te worden. Was Kok eigenlijk wel zo bekwaam, zoals de media hem bestem
pelen'! Persoonlijk heb ik mijn twijfels. Aan Kok wordt veelal toegeschreven 
dat hij het begrotingstekort heeft teruggedrongen, meegeholpen heeft aan een 
bloeiende economie en voor een betere werkgelegenheid heeft gezorgd. Natuur
lijk heeft hij daaraan bijgedragen, maar waren het niet vooral de bedrijven en 
de consumenten die zorgden voor een bloeiende economie, een grotere werk
gelegenheid en uiteindelijk een beperking van het begrotingstekort? Hebben 
we het wat betreft het begrotingstekort niet vooral te danken aan onze Zalm, 
die op de knip lette en gulle uitgevers als Melkert tegenwerkte? 

Staatsrechtelijk gezien is Kok ook 
een crime. Voorstellen die gevoe
lig lagen of zaken waar onenig
heid over zou kunnen bestaan 
werden in het torentje door Kok 
weggemasseerd. natgehouden of 
werden helemaal niet besproken. 
Gevolg was dat het felle debat in 
de Kamer ontbrak, omdat alles in 
het torentje al beKOKstoofd was. 
Ministeriële verantwoordelijkheid 
kende Kok al evenmin. Zijn rege
ringsploeg zat geplakt aan het 
pluche. Niemand had iets te vre-

zen. Terwijl er genoeg incidenten 
waren die het rechtvaardigden. (de 
gebrekkige gezondheidszorg, de 
chaos op het spoor, de ramp in 
Enschede enz. ) Hopelijk brengt 
de nieuwe generatie politici meer 
debat in de Kamer en kijkt men de 
boekjes van Thorbecke nog eens 
na, wat hij precies bedoelde met 
ministeriële verantwoordelijkheid. 

de wenselijkheid van het referen
dum en reageren Dick Ozinga en 
Sander van der Eijk op de arti
kelen van respectievelijk Wouter 
ter Heide en René van Wissen. De 
redactie moedigt iedereen aan om 
(weer) te reageren op artikelen. 
Dit kan door een brief of een arti
kel op te sturen I te mailen naar de 
redactie. i 

In dit nummer van Driemaster 
gaan Bas van 't Wout en Jeroen de 
Veth met elkaar in discussie over 

U Ja. ik word lid van de JOVD voor slechts fl.l 0,-! 

U Ja. ik ben geïnteresseerd en ontvang graag een informatiepakket! 

~lachtiging 

Uw hoofdredacteur 

De ondergetekende geeft hierbij toestemming aan de JOVD om jaarlijks tot wederopzegging de contributie van zijn/haar rekening 

af te schrijven. Tot het einde van het jaar betaal ik slechts !1.1 0,-, mits ik de machtiging invul. Doe ik dit niet dan betaal ik fl.5,- extra 

in \'erband met de administratiekosten. 

Cîirmeknr 

Bankrekening 

Naam 

Adres 

PC 

Woonplaats 

Datum 

Plaal'i 

Handtekening 

Knip dit formulier uit en stuur het naar het volgende adres: 

JOVD Algemeen Secretariaat - Herengracht :lila - 2511 EJ 's- Gravcnhage 
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ARTIKEL 

Bestuurlijke vernieuwing: Liberaal Nederland moet 
koudwatervrees verliezen 

Door Bas van 'r Wout 

Op 24 ,juli verscheen van mijn hand een artikel in de Volkskrant, waarin ik de VVD-fractie in de Eerste Kamer 
bekritiseerde om haar slappe knieën in het debat over het burgemeestersreferendum. Het artikel riep nogal 
reacties op, waarin bediscussieerd werd hoe een liberale partij de erfenis van Thorbecke moet interprete
ren en bewaren. En in alle artikelen was men het over een ding eens: de VVD is een wel erg behoudende 
partij op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Maar ook onze eigen JOVD is niet de meest vooruitstrevende 
organisatie op dit terrein. Vanwaar die behoudzucht? 

Het is al vaak gezegd: de politiek 
verkeert in een crisis. De leden
aantallen van de politieke partij
en lopen terug, de opkomst bij ver
kiezingen daalt, de kassen van de 
partijen raken leeg en de kloof 
tussen burger en politiek wordt 

In Nederland 

heerst 

onmiskenbaar een 

regentencultuur 

almaar groter. Iedere zichzelf seri
eus nemende partij zou zich hier 
veel van aan moeten trekken. Poli
tiek mag geen zaak van techno
craten worden, willen wij een 
gezonde en vitale democratie heb
ben. Ik ben het dan ook niet eens 
met Frits Bolkestein, die dit alles 
geen probleem vond; 'Als mensen 
niet stemmen, zijn ze blijkbaar 
tevreden', was zijn credo. Bolkes
tein, normaal toch iemand die niet 
zo maar wat roept, maakt zich er 
hier te makkelijk van af. 
Bolkesteins optreden was echter 
wel kenmerkend voor het over
heersende denken in liberale 
kring. De bestuurlijke inrichting 
van ons land is prima en verande-

Driemaster 

ring is verkeerd. Toch kunnen we 
ons afvragen of dit zo is. In Neder
land heerst onmiskenbaar een 
regentencultuur, waarbij mensen 
op de belangrijke plaatsen niet 
gekozen, maar benoemd worden, 
zoals de burgemeester en de Com
missaris van de Koningin. Dat 
gebeurt veelal op partijpolitieke 
afwegingen, ook na de invoering 
van het burgemeestersreferen
dum, zo zegde Klaas de Vries toe. 
Zeker wanneer we bedenken dat 
de burgemeester een zeer belang
rijke portefeuille heeft (openbare 
orde en veiligheid), is het toch 
merkwaardig dat we als burgers 
niet zelf mogen beslissen wie die 
belangrijke taak op zich neemt. 
Verweer is dan altijd dat we geen 
Henk Westbroek als burgemeester 
willen. De vraag is echter of we nu 
dan zoveel beter af zijn. Volen
dam, Enschede, Den Bosch, Gro
ningen ten tijde van Ouwekerk, 

impliceert het Westbroek-argu
ment dat burgers niet in staat zijn 
om een geschikte burgemeester te 

1 

kiezen. Enigszins merkwaardig. 
zeker in liberale kring. waarin het 

F Bolkestein 

individu centraal staat en vrij moet 
zijn! Mensen mogen wel beslissen 
over het eigen doodsmoment. 
maar niet over de plaatselijke 
bestuurder. Bovendien is Neder
land op het gebied van de burge-

Het Westbroekargument impliceert dat 

burgers niet in staat zijn om hun eigen 

burgemeester te kiezen 

mevrouw Leemhuis in Zuid-Hol
land, Peper in Rotterdam; we kun
nen het toch moeilijk staaltjes van 
topbestuur noemen. Bovendien 

4 

meestersbenoeming een van de 
achterlijkste landen van Europa. 
En wanneer we om ons heen kij
ken naar landen die een meer 
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directere vorm van democratie 
hebben, kunnen we toch moeilijk 
volhouden dat het daar een rotzooi 
is, omdat er allemaal idioten tot 
burgemeester worden verkozen. 

Leidt directe 

democratie tot 

oplossing kloof 

burger en politiek 

Grosso modo gaat hetzelfde op 
voor een referendum. Als Neder
landse burgers mogen we eens in 
de vier jaar naar de stembus en 
that's it. In die vier jaar kan de 
politiek onbelemmerd haar gang 
gaan. Natuurlijk wordt er na vier 
jaar opnieuw gestemd en worden 
partijen afgerekend op hun daden. 
Maar welke partij wordt er straks 
afgerekend op het fiasco van de 
Betuwelijn? 
Die Betuwelijn noem ik niet voor 
niets. want het is volgens mij een 
van de duidelijkste voorbeelden 
\'an de noodzakelijkheid van een 
referendum. Iedere econoom weet 
dat de Betuwelijn een financieel 
debacle gaat worden. Ondertus
sen zijn een groot aantal mensen 
hun huizen uitgejaagd en wordt 
een natuurgebied aangetast. Ieder
een is het hier over eens, maar in 
de Kamer durft niemand iets te 
doen, omdat zaken zijn vastgelegd 
in regeerakkoorden. Wat is er nu 
zo gek aan, dat wij af en toe de 
regering op de vingers kunnen tik
ken, wanneer zij iets ondernemen 
waar de bevolking niet achter 
staat'? 

1 Ook hier wijzen de tegenstanders 
i altijd op de kortzichtigheid van de 
I kiezers. Zij zouden niet in staat 

zijn om alle belangen tegen elkaar 
af te wegen, waar politici dat wel 
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INTERVIEW 

doen. Waar dat heilige vertrouwen 
in onze kamerleden vandaan komt 
is mij een raadsel. Bovendien geldt 
ook hier weer: liberalen geloven 
juist in het individu, willen hem in 
alle vrijheid naar eigen inzicht zijn 
leven laten invullen en achten hem 
tegelijkertijd niet in staat belangen 
tegen elkaar af te wegen! Boven
dien: op welke gronden stemmen 
burgers dan bij de verkiezingen? 
Als zij niet in staat zijn tot belan
genafweging, 
moet dan niet 
het hele kies
recht op de 
helling? 
Een tevens 
veel gehoord 
argument 
tegen directe 
democratie is 
dat het de 
belangen van 
minderheden 
niet voldoen
de zou 
beschermen. 
Inderdaad wij-
zen veel liberale denkers op het 
gevaar van de dictatuur van de 
meerderheid. Daar zijn echter vol
doende waarborgen tegen te 

Met een directere 

democratie 

misschien liberale 

burgemeester van 

Amsterdam 

bedenken. Zo wordt het hoog tijd 
dat in Nederland de constitutio
nele toetsing wordt ingevoerd. 
Bovendien zijn wij gebonden aan 
allerlei verdragen die rechten van 
minderheden tot in den treuren 

5 

beschermen. En is het nou zo dep
lorabel gesteld met de mensen
rechten in Zwitserland? 
Zal directe democratie nu leiden 
tot een oplossing voor de kloof 
tussen burger en politiek? Ik ben 
er niet zo heilig van overtuigd als 
anderen, daarvoor is nog veel 
meer nodig. De opkomst bij eer
der gehouden referenda was niet 
overweldigend. Tegelijkertijd was 
de betrokkenheid bij het laatste 

!!enk Westbroek (r) burgemeester'! 

referendum dat ik mocht meema
ken - over het stadsdeel binnen
stad in Amsterdam - uitermate 
groot. Er werden debatten geor
ganiseerd waar het er fel aan toe 
ging, AT5 berichtte bijna nergens 
anders over en in de kranten werd 
een heftige polemiek gevoerd. 
Kortom; het helpt allicht een beet
je. En wie betrokken is bij de 
democratie, moet alle kleine beet
jes aangrijpen om die democratie 
gezond te houden. Het wordt tijd 
dat liberaal Nederland haar koud
watervrees verliest. Dan hebben 
we ook eindelijk eens kans op een 
liberale burgemeester in Amster
dam! .:I. 

Bas van 't Wout is lid van het I /oofdhestuur 

van de .I OV D en bekleedt de fimctie van 

Vice Voorzitter Politiek. 
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VOORZITTERSWOORD 

Woord van de voorzitter 

Door Maarten Burggraaf 

Door de vakantieperiode is het u wellicht ontgaan, maar het kabinet 
heeft eind augustus het zogeheten 'Verkenningen' gepresenteerd. Het 
betreft een toekomstvisie als ondersteunig voor het regeerprogramma 
van een volgend kabinet. De rijksoverheid moet volgens dit stuk toe 
naar een nieuwe bestuursfilosofie waarbij de overheid minder gedoogt 
en meer ingrijpt. 

Het is paars II niet gelukt om, 
zoals tijdens paars I, een motto te 
formuleren. Het ziet er naar uit 
dat zij het volgende kabinet een 
mottoloos bestaan wilden bespa
ren. Verstandig, want zonder dui
delijk doel voor ogen, wordt het 
uitermate lastig om mooie dingen 
weg te zetten. Maar of dit nieuwe 
motto 'stop gedogen' een glans
rijke toekomst tegemoet gaat, is 
nog maar zeer de vraag. Het motto 
van Paars I: 'werk, werk, werk' is 
inmiddels ook al bijna failliet met 
de zogenoemde ESF -affaire en 
beschuldigingen vanuit sociale 
zaken dat de Melkertbanen weg
gegooid geld is. 

Als je het mij vraagt, had, terug
kijkend naar de afgelopen drie 
jaar, het motto van dit paarse kabi
net: 'geld, geld, geld' geluidt. Nooit 
is er in mijn herinnering zoveel 
gesteggelt om de zalmnorm als de 
afgelopen periode. En kunt u zich 
nog de dreigende Nederlandse 
veto in de EU herinneren als de 
afdrachten niet werden verlaagd, 
of de afhandeling van de aankoop 
van Mondriaans Yictory Boogie 
Woogie? 
Daadkracht tonen door het stop
pen van het gedoogbeleid is goed, 
maar laten we toch ook de toe
komst in het oog houden. Het is in 
de politiek namelijk zeer verlei
delijk om vooral met de korte ter-
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mijntoekomst bezig te zijn. Als die 
houding niet verandert, zie ik voor 
dit nieuwe motto ook een pijnlij
ke dood in het verschiet. 

Voor de gezondheidszorg staat 
een belangrijke stelselwijziging te 
wachten en op veel gebieden is 
liberalisering ingezet, maar dit 
dient wel vastgehouden te wor
den. Mensen zijn bij veranderingen 
namelijk geneigt om alleen de 
mooie dingen te onthouden van 
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het verleden en de nadelige effec
ten te vergeten. Dit met het gevolg 
dat nieuwe stelsels van alle fouten 
de schuld krijgen. Dit ritueel zul
len we zometeen ook bij de invoe
ring van de Euro te zien krijgen. 

Hopelijk mag dit einde van de 
gedoogcultuur dan ook betekenen 
dat we wat minder zullen polderen 
en er wat meer daadkracht door de 
politici getoont zal worden. Het 
polderprodukt van de commissic 
Donner bijvoorbeeld dreigt door 
diezelfde polder nog verder te 
worden uitgekleed. Dit met als 
gevolg dat we zometeen met een 
gedrocht van een WAO-stelsel zit
ten. Dit terwijl het vanaf haar 
begin in 1967 nooit naar tevre
denheid heeft gewerkt. Zo dreigt 
het ook te vergaan met de her
vorming van het stelsel van de 
gezondheidszorg. 

Als de politiek hier zich niet boven 
stelt door politieke leiderschap te 
tonen en vast te houden aan een 
ingezette hervorming. dan zal je 
een zwalkende beleidslijn krijgen. 
Het is goed om te stoppen met 
gedoogbeleid, maar ik zie het 
motto voor de komende periode 
dan ook liever vertaald in: daad
krachtig en rechtlijnig naar de toe
komst. Een liberale toekomst wel 
te verstaan ... J:, 
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REACTIE OP ARTIKEL B. VAN 'T WOUT 

Van 't Wout helpt discussie democratie niet verder 
- voorstellen zijn oude wijn in oude zakken -

door Jemen de Vcth 

In deze Driernaster stelt Bas van 't Wout, dat de VVD en de J OVD zich 
nogal conservatief opstellen als het gaat om de discussie over politie
kc en bestuurli.jke vernieuwing (vanaf hier tezamen: democratische 
vernieuwing). In een vurig betoog bekent hi.i zich tot het correctief 
referendum en de gekozen burgemeester. Mijns inziens heeft Van 't Wout 
gelijk, dat er in onze JOVD te weinig zinnige discussies over de demo
cratie plaatshebben. Maar hij moet wel oppassen, dat hij in zijn enthou
siasme voor zo'n discussie niet vervalt in de ouderwetse D66-doctrine 
als oplossing voor problemen, waarover men het nog niet eens is, dat 
ze bestaan. Bovendien marchandeert hij in zijn betoog met de libera
le opvatting, dat het individu beschermd moet worden tegen de tiran
nie van de meerderheid. 

Voordat het belang van een dis
cussie over de democratie in libe
rale kringen kan worden vastge
steld lijkt het me goed om de 
democratische staatsinrichting een 
plaats te geven in het liberale den
ken. Zoals bekend mag worden 
verondersteld, is het individu voor 
alle liberalen van ultieme waarde 
en kennen zij het een groot eigen 
domein toe, zowel geestelijk als 
fysiek, om over te beschikken en 
in te handelen. De theorie van het 
sociale contract, zoals we die 
terugvinden in het denken van o.a. 
Hobbes en Locke, 'regelt' kort 
gezegd, dat alle individuen in een 
maatschappij elkaar niet naar het 
leven staan en dat hun grond
rechten (in beginsel vooral klas
sicke) gegarandeerd zijn door een 
staat, die op haar beurt ook weer 
gehouden is aan dezelfde grond
rechten. Naast de bescherming van 
het individuele domein draagt de 
staal zorg voor zaken van collec
tief belang. Nu pas komt in het 
liberale denken de besturingswij
ze van die staat aan de orde. Kort
om, de democratie is het liberale 
antwoord op hoe de staat kan wor
den aangestuurd op zo'n wijze, dat 
de taken van die staat (die in de 
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moderne maatschappij veel 
omvangrijker zijn dan toen de 
theorievorming plaatsvond) naar 
wens van de 'contractanten' wor
den uitgevoerd. Negatief gesteld 
moet de staat zo worden aange
stuurd, dat zij blijvend voldoet aan 
de basale wensen van hen die het 
sociale contract sloten, teneinde 
revolutie, maar ook tirannie te 
voorkomen. 

Het bovenstaande illustreert dat 
democratie binnen het liberale 
denken niet een even prominente 
plaats inneemt als het individu, de 
vrijheid en zelfs niet de spontane 
ordening en de vrije markt. Dat 

In JOVD weinig 
discussie over 

democratie 

vrijheid en democratie op gelijke 
voet in onze naam en ons vaandel 
staan zegt m.i. dan ook meer over 
het na-oorlogse bewustzijn van 
veel politieke organisaties- waar-
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J. IJJckc 

bij na het fascisme en nazisme het 
belang van een democratie moest 
worden aangegeven - dan over het 
liberale gedachtegoed. Dat het 
vooral symbolisch verheffen van 
het begrip democratie tot gelijke 
van het liberale vrijheidsbeginsel 
voor geestelijke verwarring zorg
de onder liberalen, toonde de 
oprichting van D66 aan, o.a. 
gesteund door een aantal promi
nente JOVD'ers en VVD'ers. Niet 
zozeer hun pleidooi voor meer 
gekozen ambtsdragers was en is 
opmerkelijk, als wel hun bekering 
tot de directe democratie en daar
mee de verheffing van democrati
sche participatie als wezenlijk voor 
het individu en de maatschappij. In 
de loop van de jaren is dit denken 
ook doorgedrongen in de PvdA 
en partijen links van die partij en 
in begin jaren '80 zelfs op de VVD. 
Nu lijkt zelfs onze tot voor kort als 
klassiek- of utilitaristisch-liberaal 
bekend staande vice-voorzitter 
aangetast. 

Van oudsher kiezen liberalen voor 
de vertegenwoordigende demo
cratie. Daar zijn twee goede rede
nen voor. Allereerst kent iedere 
bestuursvorm waarschijnlijk wel 
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een extreme of doorgeschoten 
variant. Hoewel de democratie de 
minst slechte van alle slechte 
bestuursvormen is, heeft zij de nei
ging tot tirannie van de meerder
heid te worden. Zeker wanneer 
die meerderheid een willekeuri
ge, niet tot het compromis bereid
de en niet luisterende massa is. 
Een directe democratie, waarin 
miljoenen beslissen leidt tot het 
genoemde. In een vertegenwoor
digende democratie echter is het 
aantal beslissers (c.q. vertegen
woordigers) beperkt, waardoor 
debat, naar elkaar luisteren, com
promisvorming etc. mogelijk is. 
Bovendien kan de gekozene in het 
democratische proces afstand 
nemen van het directe eigenbe
lang van degene die hij vertegen
woordigt. Tot slot is het zo, dat de 
meerderheid in een vertegen
woordigende democratie vaker 
van samenstelling wisselt dan in 
een directe, waardoor de demo
cratie wel zo rechtvaardig func
tioneert. 

De tweede reden waarom libera
len kiezen voor de vertegenwoor
digende democratie is het wan
trouwen ten aanzien van het 
geloof in de zoon politicon. Posi
tief geformuleerd is de liberale 
theorie ten aanzien van de vrije 

Vertegenwoordigende 

democratie 

functioneert 

rechtvaardiger dan 

directe democratie 

markt en spontane maatschappe
lijke processen gestoeld op de 
ontwikkeling van arbeidsspeciali-
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satie en -differentiatie. leder doet 
waar hij of zij goed in is en ver
koopt het product van die arbeid 
om aan middelen te komen de 
producten van anderen te kopen. 
Ziehier de basis van de vrije markt 
en grote delen van het sociale ver-

keer tussen mensen. De bakker 
bakt brood, de fietsenmaker plakt 
uw band en de politicus bestuurt 
namens u het land. Meer dan ooit 
is de politicus te vergelijken met 
andere beroepen. De politieke 
vraagstukken en het politiek
bestuurlijke landschap zijn immers 
complexer geworden en dus nog 
meer onderhevig aan specialisa
tie. 

Met name het eerste liberale argu
ment ten faveure van de verte
genwoordigende democratie doet 
mij de wenkbrauwen fronzen bij 
het lezen van de bekering van Van 
't Wout. Het argument van het col
lectief falen van politici, zoals hij 
aandraagt in het voorbeeld van de 
Betuwelijn, is ook niet overtui
gend. Ik ben het eens met zijn 
inhoudelijke beoordeling van de 
situatie rond de Betuwelijn, maar 
vraag me af of er binnen het hui
dige bestel niet voldoende te doen 
is om politici op hun gedrag aan te 
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spreken. Je kunt op een andere 
partij stemmen. zelf een nieuwe 
oprichten, ageren in de media. het ' 
debat aangaan binnen de partij en 
ga maar door. Als de kwaliteit van 
politici je niet aanstaat. dan moet 
je niet de grondwet veranderen. 
maar de poppetjes vervangen. Als 
het licht in mijn huis niet brandt. , 
verhuis ik toch ook niet. maar bel , 
ik de elektricien om er iets aan te 
doen. De bewering van Van \ 
Wout, dat de Zwitserse democra
tie niet zou lijden onder de hoe
veelheid referenda berust overi
gens op gebrek aan kennis. Los 
van de fundamentele bezwaren 
die ik al aandroeg is het een 
bekend feit. dat Zwitserland wel 
degelijk leidt onder alle referenda. 
Veel economische en bestuurlijke 
vooruitgang wordt tegengehouden 
en de hoeveelheid aan referenda 
doet de vertegenwoordigende 
democratie daar wankelen. Het 
leidt te ver hier verder op in te 
gaan. 

Ik heb net als Van 't Wout geen 
principiële bezwaren tegen een 
gekozen burgemeester. Commis
saris der Koningin of zelfs premier 
en zou een discussie daarover bin
nen de JOVD toejuichen. Het van
zelfsprekend tegen zijn. omdat het 

Zijn gekozen 

functionarissen 

oplossing voor kloof 

burger-politiek? 

in de tijd van onze liberale erfla
ter Thorbecke niet in de grond
wet is opgenomen of omdat het 
geesteskinderen van het aan ons ' 
verwante 066 zijn is gemakzuch
tig en getuigt van conservatisme. 
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En voor wie het nog niet door 
heeft, conservatisme is fund a
menteel anders dan liberalisme. 
Toch vraag ook ik me af of geko
zen functionarissen net als refe
renda oplossingen zijn voor pro
blemen en zo ja. voor welke dan? 

In tegenstelling tot voormalig 
VVD-leider Bolkestcin ziet Van 't 
Wout een teruglopende opkomst 
bij verkiezingen als probleem. Hij 
beoordeelt de kloof tussen kiezer 
en gekozene als te groot. Bolkes
tein heeft het over tevredenheid, 
Van 't Wout wil het. denk ik, eer
der betitelen als gezapigheid of 
desinteresse. Geen enkele waar
de toekennen aan de geringe poli
tieke participatie zou getuigen van 
een zeker cynisme, gebrek aan 
realiteitszin en zelfs fatalisme. 
Immers. ook een kwalitatieve ver
tegenwoordigende democratie is 
gehaat hij een grote poel aan actie
ve en passieve deelnemers. Ter illu
stratie: Van 't Wout constateert in 
feite een gebrek aan kwalitatieve 

politici. Hoe kleiner de poel aan 
mensen. dat actief is in en kennis 
heeft over democratische besluit
vorming, hoe groter de kans, dat 
deze politici niet vervangen kun
nen worden door betere. Hoewel 
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ik niet vind, dat iedereen moet 
participeren, meen ik met Van 't 
Wout, dat het ook niet zo kan zijn 
dat het functioneren van de demo
cratie mensen die belangstellend 
zijn af mag schrikken. Politiek en 
democratie zijn al met al niet het 
belangrijkste, maar wel belangrijk. 

Eerste kamer 

vertegenwoordigt 

regionale politieke 

belangen? 

Naast het belang van een poel van 
kwalitatieve kandidaten voor het 
optimaal functioneren van het 
politieke bedrijf als aandachtspunt 
zijn er hen die echt belangstelling 
hebben voor democratische ver
nieuwing nog tal van andere aan
dachtspunten. Het voert te ver ze 

hier allemaal uitvoerig te behan
delen. Ik zal er een aantal daarom 
kort aanstippen en hier en daar 
kort toelichten. 

1) de rol, taken en bevoegdhe-
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den van de Eerste Kamer; sinds 
de Nacht van Wiegel sluimert dit 
debat, dat overigens niet nieuw is. 
De discussie heeft zich altijd 
beperkt tot het in stand houden 
van het instituut c.q. het afschaf
fen ervan. Mijns inziens moet een 
zinnige discussie zich toespitsen 
op de inhoud. Verdient de voor
namelijk juridische rol van de Eer
ste Kamer geen uitbreiding? Kan 
zij geen grotere taak krijgen toe
bedeeld als het bijvoorbeeld gaat 
om het proces van de europeani
sering van wetgeving of moet haar 
rol niet politieker gemaakt wor
den? Het is bijvoorbeeld denk
baar dat de Eerste Kamer juist 
regionale politieke belangen ver
tegenwoordigt en dus ook verko
zen wordt via een districtenstel
sel; 
2) de rol van de Tweede Kamer; 
moet dit in plaats van de Kamer 
van moties en karncrvragen niet 
meer het Huis van de Publieke 
Discussie worden en zoja, hoe 
dan? Moeten fractieleden niet 
generalistischer zijn, meer debat
gericht? Hoe verhouden coalitie
fracties in de Kamer zich tot de 
regering, moeten zij wel zo gebon
den zijn aan een regeerakkoord 
als nu het geval is?; 
3) de verdeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoorde
lijkheden; is de verhouding tussen 
het rijk, de provincie en de 
gemeente wel de juiste? In het ver
lengde daarvan kan het nut van 
de provincie vs. bijvoorbeeld een 
drie- of viertal regio's aan de orde 
worden gesteld; 
4) het partijpolitieke stelsel; 
Speelt de hoeveelheid en troebel
heid rond de positionering van 
politieke partijen geen rol in de 
afname van politieke belangstel
ling? Kunnen we het niet af met 
twee of drie grote partijen? En 
wat is de rol van een politieke par-
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tij, ook in verhouding tot tal van 
andere politieke organisaties?; 
5) Hoe gaan we om met de toe
nemende invloed van de media 
(de zevende macht) op de politiek 
en het openbaar bestuur'? Gaan 
soundbytes en het volgen van de 
waan van de dag door politici en 
media niet ten koste van goed 
bestuur? En, wie bewaakt de 
bewaker, uitgaande van een toe-

Van 't Wout rechts beneden met het HB 

REACTIE OP ARTIKEL B. VAN 'T WOUT I FORUM 

nemende rol van de media in de 
publieke controle?; 
6) Hoe gaan liberalen om met de 
personifiëring van de politiek? Is 
dit verschijnsel juist wel of geen 
reden tot het verkiezen van ambts
dragers? 

Ik noem maar een keur aan onder
werpen, die twee dingen met 
elkaar gemeen hebben. 

a) een discus
sie over deze 
onderwerpen 
draagt bij aan 
de kwaliteit 
van de repre
sentatieve 
democratie en 
b) de discus
sies over deze 
onderwerpen 
hebben niet als 

van oude instituties door nieuwe. 
laat staan het vervangen van insti- ' 
tuties van de representatieve 
democratie door die van de direc-
te variant? Zij gaan over het aan
passen van de vertegenwoordi
gende democratie aan een 
veranderende realiteit. (Overigens ' 
moet opgemerkt worden, dat in 
de notitie Demostaat van de 
JOVD in 1998 een heel voorzich
tige c.q. conservatieve aanzet tot 
dit soort discussies is gegeven.) 
Zolang liberalen dit soort discus
sies niet of te weinig voeren. zal de 
roep om radicale democratisering 
uit de hoek van D66. maar ook 
Leefbaar Nederland en inmiddels 
de PvdA en GroenLinks alleen i 

maar luider worden en raken libe
ralen als Van 't Wout ermee 
besmet . .:ï. 

uitgangspunt Jemen de Veth is oud-Landelijk Voorzitter ' 

het vervangen van de .JOVD. 

Leid politieke discussies in goede banen, word forumbeheerder! 

Het JOVD forum (www.jovd.nl/forum) is een van de best bezochte Nederlandse politieke fora. met zo'n 
honderd bezoekers per dag. Het succes van een forum is voor een groot deel te danken aan de kwali
teit van de discussie, die zich naar liberale traditie kenmerkt door respect voor de verschillen tussen men
sen en hun meningen. Discussies horen gevoerd te worden op basis van argumenten en niet met dog
ma's of trucjes. Hoewel de overgrote meerderheid van de deelnemers de huisregels die daarvoor zijn 
opgesteld keurig respecteert, is oplettend toezicht toch nodig. Voor dit toezicht zijn we op zoek naar forum
beheerders. 

De forumbeheerders zorgen er gezamenlijk voor dat de huisregels op het forum gerespecteerd worden. 
Dat doen ze door deelnemers te waarschuwen of eventueel berichten te verwijderen. In een uiterst geval 
kan een forumbeheerder een deelnemer blokkeren. Het forum is voorzien van gebruiksvriendelijke beheers
opties, dus je hoeft geen bijzondere computerkennis te hebben. De enige voorwaarde is dat je het forum 
regelmatig bezoekt. 

Wil je forumbeheerder worden of meer weten? Neem dan contact op met webmaster Luuk van Beek 
(luukbeek@dds.nl, 020-471 35 72 of 06-24 56 60 12) of CIA-auditor Egbert Adrichem ( egbert.adri
chem@planet.nl, 06-20 60 20 69). 

Bezoek het JOVD forum op www.jovd.nl/forum ! 
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ARTIKEL 

Rechter moet aanbeveling commissie naast zich neerleggen 

Door Dick Ozinga 

Wouter ter Heide betoogde in zijn artikel in de 3M 
van vorige maand over Ayse Kabaktepe, dat zij op 
voorbeeldige wijze het ideaal van de democratie en 
daarmee van de vrije samenleving dient. 
Ik was zeer verbaasd over het feit dat hij de kleding 
voorschriften die in de rechtbank gelden, als totali
tair van aard en een inperking van de persoonlijke 
levenssfeer kenmerkte. Daarnaast ben ik het niet eens 
met het feit dat hij het een goede zaak vond dat zij 
haar hoofddoek tijdens de zittingen niet wenste af te 
doen, omdat deze een onderdeel van haar identiteit 
vormde. 

Om maar te beginnen met de 
inperking van de persoonlijke 
levenssfeer; de Rijksoverheid kent 
een hele reeks, door de volksver
tegenwoordiging goedgekeurde en 
door de jurisprudentie bekrach
tigde, beperkingen van de per
soonlijke levenssfeer. Zo zijn er 
regels die mensen verbieden om 
geluidsoverlast te veroorzaken, om 
zonder toestemming te bouwen. 
Ja. zelfs het voor liberalen zo 
belangrijke eigendomsrecht en het 
daaraan verbonden beschikkings
recht, zijn niet absoluut. Als men 
hier al deze inmenging in de per
soonlijke levenssfeer accepteert, 
waar moet het dan heen met deze 
wereld? Kennelijk zijn er situaties 
waarin het is geoorloofd, zelfs 
gewenst, om in de persoonlijke 
levenssfeer van burgers in te grij
pen. 
Trouwens. die inmenging is in het 
voornoemde geval nogal beperkt, 
aangeZien men niet wordt 
gedwongen om bij de rechterlijke 
macht te gaan werken. Doe je dit 
toch, dan heb je conform de regels 
te werken! 

Dan de opmerking van Ter Heide 
over de totalitaire aard van de 
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Sophia Lauren 

met hoofdoek 

voorschriften. In mijn ogen zijn 
deze voorschriften juist een teken 
dat wij een onafhankelijke en 
onpartijdige rechtspraak kennen. 
Daarvan is toch vaak in een tota
litair regime geen sprake? Ik geef 
toe, ook in totalitaire staten wil 
men soms deze illusie vasthouden 
met soortgelijke kledingvoor
schriften. Dat maakt het voor het 
maken van een onderscheid niet 
gemakkelijker. 

Dat de 'totalitaire waas die nood
zakelijkerwijs over de kledingco
de hangt', het argument van 
onpartijdigheid van de recht
spraak niet ondersteunt, snijdt wat 
mij betreft dan ook geen hout. Het 
warme hart van de samenleving 
mag dan worden gevormd door 
mensenrechten, in de rechtspraak 
is daarentegen juist maar beperkt 
ruimte voor gevoelens. Dit garan
deert dat het gedrag van perso
nen wordt getoetst aan regels die 
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voor iedereen hetzelfde zijn, of 
hetzelfde worden geïnterpreteerd. 
Vertrouwen in de rechtspraak 
staat wat mij betreft dan ook gelijk 
aan vertrouwen in het onpartijdi
ge onafhankelijke oordeel van de 
rechters die vonnis spreken. Daar
mee mogen geen uiterlijke teke
nen van levensbeschouwelijke 
aard bij het spreken van recht wor
den geduld. In de eerste en enige 
plaats moeten voor de rechterlij
ke macht de regels en geboden 
van de wet gelden en niet de 
Koran, Bijbel of Thora. Een rech
ter hoort zich te identificeren met 
de wet en niets anders. 

Ik ben het dan ook volstrekt eens 
met de stellingname van de recht
bank in Zwolle en ik hoop dan 
ook dat zij de aanbeveling van de 
Commissie Gelijke Behandeling 
naast zich neer zal leggen. t 

Dick Ozinga 
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De NS moet weer 

Liberalisme zonder oogkleppen. 
Nog nooit hebben treinen zo in de belangstelling gestaan als in de afge
lopen jaren, met als climax het beruchte "rondje om de kerk". De pro
blemen begonnen midden jaren negentig, om precies te zijn 1995. In 
dat jaar begon de stapsgewijze verzelfstandiging van een staatsbedrijf, 
de Nederlandse Spoorwegen. 

Velen juichten dit toe, waaronder de 

liberalen. De reden achter dit initia

tief was om meer marktwerking, con

currentie te creëren, zodat daardoor 

een betere prijs- en kwaliteitsver

houding zou kunnen ontstaan. Ikzelf 

ben ook een voorstander van zo min 

mogelijk overheidsbemoeienis. Ech

ter als de grens bereikt is kan men in 

sommige gevallen maar beter huis

waarts keren dan over die grens stap

pen. Ik wil daar echter niet mee aan

geven dat wij onze grenzen niet 

moeten aftasten. Integendeel, onze 

samenleving is gebaseerd op nieuwe 

ideeën. 

De situatie rondom de NS toont 

helaas aan, dat niet alle ideeën goed 

uitwerken. Soms ligt het aan de uit

werking van het plan en soms aan de 

omstandigheden waarin het plan moet 

worden uitgevoerd. Hieronder zal ik 

proberen aan te tonen waarom de 

Nederlandse Spoorwegen genationa

liseerd moeten worden. 

Het belangrijkste kenmerk van de NS 

is dat zij een nutsvoorziening leve

ren. Het levert Openbaar Vervoer 

voor de gehele bevolking en is ook 

gebaat bij een soepele organisatie die 

niet afhangt van het streven naar 

winst. Het maakt gebruik van natio

naal infrastructuur die zeer complex 

is. De densiteit is in Nederland dan wel 

groot, de schaal blijft in dit landje erg 

klein. Bij een sterk concurrerende 

markt op het spoor zouden er vele 

vervoersondernemingen actief moeten 

zijn, die of allen kleine stukjes rails 

hebben of een paar bedrijven bezitten 

grote trajecten en de rest de minder 

rendabele lijnen. Respectievelijk: 
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chaos en oneerlijke concurrentie. 

Naast de densiteit van het spoorwe

gennet zou ook de overheid een 

belemmerende factor spelen. Aange

zien het om een nutsvoorziening gaat, 

moeten de prijzen redelijk zijn en 

tegelijkertijd een goed service bieden. 

Maar de overheid zal ook erg veel 

regels opstellen, voor bijvoorbeeld 

onderhoud van rails en wagons, ze zal 

milieuregels opstellen, prijsafspraken 

maken etc. De kleinere onderne

mingen zullen in wezen het faillisse

ment in gedreven worden en blijven 

er uiteindelijk toch maar een paar 

bedrijven over die waarschijnlijk 

alleen in hun gebied diensten leve

ren, zoals NoordNet, en dan daar 

monopolist worden. Daarnaast las ik 

in de krant dat de NS de prijzen toch 

zal moeten opvoeren indien Nete

lenbos eist dat er een betere service 

geleverd moet worden. Persoonlijk 

vind ik dat een betere service niet 
overdreven is. Men weet hoe de situ

atie op en rond het spoor is, vaak valt 

er een trein uit en als de NS een goede 

dag heeft zijn er alleen vertragingen 

van maximaal een kwartier. Koning

innedag 2001 is een goed voorbeeld. 

Op die dag kwamen alle tekortko

mingen van de NS tevoorschijn. Om 

er een paar te noemen, tekort aan 

wagons, tekort aan conducteuren en 

machinisten, slechte voorbereiding en 

miscommunicatie. Dat laatste is ook 

niet te verbazen. Voor een vlotte door

stroom van treinen is goede commu

nicatie tussen de NS en Railver

keersleiding een must. Maar sinds de 

verzelfstandiging ontstond er een 

steeds grotere kloof tussen deze beide 
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partijen. Tijdens deze rampzalige 

maandag werkten de organisaties die 

bij het spoor betrokken waren lang> 

elkaar heen en werden er tegenstrij-
1 

dige opdrachten gegeven. Treinen 

hadden eerst vertraging en later werd 
het treinverkeer vanwege de cham, 

stilgelegd. Daarnaast gingen bepaal

de passagiers zich uitermate onbe

schoft en vcrvelend gedragen. waar

door de doorstroom nog meer werd 

belemmerd. De NS schoof later ook 

deze personen een deel van de schuld 

in de schoenen. 

De NS noemde nog een aantal oor

zaken van de chaos. Ten eerste sprak 

de NS over een golf van bezoekers die 

niet verwacht was, aangezien Konin

gin Beatrix eerst Meppel en Hooge

veen zou bezoeken. Dit bezoek uit

eindelijk niet kon doorgaan vanwege 

de mkz. Onzin, alelus waarnemenel 

korpschef Joop van Ricsscn van de 

Amsterdamse politie, die dag verant

woordelijk voor de openbare orde. 

Er waren ongeveer evenveel bezoe

kers als in de jaren ervoor. (NRC 

Handelsblad, 11 mei jl. ) 

Ten tweede waren volgens de 

NS de werkzaamheden rond de Dam 

en Damrak schuldig aan de slechte 

doorstroom van passagiers in de bin

nenstad. Echter, in de jaren ervoor 

vond daar altijd een kermis plaats en 

dat veroorzaakte ook belemmerin

gen. 

Als liberalen staan wij niet alleen voor 

de drie V's, wij zijn ook open-mindeel 

en wc kunnen onze fouten inzien. Dit 

is helaas vaak theoretisch. want prin

cipiële, in mijn ogen soms vastge

roeste, liberalen zullen deprivatise

ren, of een nog erger woord 

nationaliseren. verafschuwen. Toch 

hoop ik binnenkort niet vier uur over 

het traject Assen-Leiden te hocven 

doen . .t 

R. J. van Heusden 

Voorzitter De Compagnie 
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CONTRA 

genationaliseerd worden 

Een onmogelijke situatie 

De chaos rond de Nederlandse Spoorwegen is niet van gisteren. Sinds 
de NS verzelfstandigd zijn, zijn zij een speelbal geworden van ver
schillende belanghebbenden. Het bedrijf heeft geen kans gekregen om 
zich te ontwikkelen tot een volwaardig geprivatiseerde onderneming. 

Sinds 1994 is het staatsbedrijf, ver
antwoordelijk voor het vervoer 
over het spoor, zelfstandig. Deze 
verzelfstandiging zou door con
currentie op de vervoersmarkt lei
den tot toename in serviceniveau 
en groei van het bedrijf over de 
landsgrenzen heen. 
Na de privatisering stagneerde de 
groei van het aantal reizigers en 
bereikte de NS. ondanks 450 mil
joen subsidie, een negatief resul
taat. Het vorig jaar werd echter 
"zonder" subsidie positief afge
sloten. De groei in reizigersaantal 
bracht in de jaren daarna weer 
meer geld in het laatje, maar een 
tekort aan materieel leidt echter 
tot meer ontevredenheid en onbe
grip onder de reizigers. 

Zijn de NS eigenlijk wel gepriva
tiseerd? Een terechte vraag, de 
staat accepteert niet dat NS-Rei
zigers monopolist is. Twee jaar 
geleden zouden de verschillende 
onderdelen waar de NS uit 
bestaan nog opgesplitst worden, 
geen goed vooruitzicht als je inves
teringen in materieel voor ogen 
hebt. Onzekerheid bestaat in prin
cipe voor alle bedrijven en risico 
nemen hoort daar bij, maar voor 
bedrijf met een belangrijke publie
ke functie liggen de zaken toch 
iets anders. Het spoornet wordt 
beheerd door de staat, zo ook de 
Verkeersleiding. In de nieuwe 
plannen is opgenomen dat deze 
ooit uit concurrentieoogpunt 
genomen scheiding tussen NS-Rei-
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zigers en Verkeersleiding opgehe
ven wordt teneinde de communi
catieproblemen op te heffen. Con
currentie naast NS-Reizigers 
wordt door samensmelting van de 
twee instanties wel heel moeilijk. 
Toch moet geaccepteerd worden 
dat NS-Reizigers niet kan gaan 
presteren met de instandhouding 
van de geknutselde "concurren
tie" die nu bestaat. 
De NS-Groep bestaat naast NS
Reizigers ook nog uit enkele zeer 
goed functionerende onderdelen. 
Als adviseur in het buitenland 
bezit de NS-Groep via de onder
neming Ned-train over een schat 
aan informatie, die internationaal 
gretig afgenomen wordt. Ook NS
Vastgoed is een belangrijke speler 
en wel op de vastgoedmarkt. Dui
delijk is dat de privatisering van de 
twee bovengenoemde onderdelen 
door concurrentie zeer positieve 
effecten heeft gehad. 

NS-Reizigers is in feite van een 
staatsbedrijf een private monopo
list geworden. Binnen het struc
tuurvennootschap heeft een Raad 
van Commissarissen beslissings
bevoegdheden van de aandeel
houders in handen. De overheid is 
als enig aandeelhouder machtig te 
noemen binnen de NS-Groep en 
de minister heeft dan ook de 
mogelijkheid in alle openheid de 
Raad te adviseren. Echter, de 
minister laat dit al geruime tijd na. 
Minister Netelenbos ziet het liefst 
een statutenwijziging maar kan 
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met de geldende statuten als aan
deelhouder het vertrouwen in de 
zittende directie reeds opzeggen. 
Het prestatiecontract dat de minis
ter heeft afgesloten met NS-Rei
zigers is een constructieve poging 
de directie te stimuleren tot een 
maximale inzet. Ook het alleen
recht op het gebruik van het ren
dabele intercity spoorwegnet is 
voor de NS een zorg minder de 
komende 10 jaar. 

De NS zijn geprivatiseerd, mono
polist of niet. Openbaar vervoer is 
en blijft een belangrijk element in 
onze maatschappij en de burger 
mag zeker zijn van een kwalita
tief hoogstaande manier van ver
voer. Voortdurende ellende rond 
belangen en inmenging van de 
volksvertegenwoordigers zullen 
dan ook tot een minimum beperkt 
moeten worden. Duidelijke signa
len van de minister moeten volgen. 
De Nederlandse Spoorwegen 
moeten de kans krijgen zich te 
ontwikkelen tot de volwaardig 
geprivatiseerde onderneming 
welke men voor ogen had en daar 
helpen statutenwijzigingen en 
deconstructieve geluiden uit de 
Tweede Kamer niet aan. Nieuwe 
dienstregelingen, ontevreden 
werknemers, reparaties aan het 
spoor, falende computers, wat telt 
is vertrouwen en mogelijkheden 
voor de NS om eisen en verlangens 
van de burger zonder aanhoudend 
commentaar uit te voeren. Geduld 
is een schone zaak en de beste 
stuurlui hebben dit zelden . .t 

G ./ . .lense, Voorzitter .I OV D 

afdeling Delfland. 
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ARTIKEL 

Huwelijk is geen garantie voor heilzame stabiliteit 

Wie de moeite neemt om het stuk over het huwelijk van René van 
Wissen aandachtig te lezen, begint zich af te vragen wat deze con
servatieve mening nog met liberalisme te maken heeft en waarom deze 
mening wordt geventileerd in de liberale Driemaster. Zijn stuk kan 
worden opgevat als een pleidooi om individuen met een conventio
nele levensstijl te bevoorrechten boven hen die menen gelukkiger te 
worden van minder orthodoxe keuzen. Daarnaast wordt voorgesteld 
om de verplichting tot trouwen voor de wet op te heffen voor men
sen die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen. Het getrouw
de leven zou heilzaam zijn voor de mens, terwijl samenwonen alleen 
maar instabiliteit in leven en welzijn zou veroorzaken. Om die reden 
dicht de publicist de overheid een actieve rol toe in het bevorderen 
van het huwelijk. 

Van Wissen baseert zijn pleidooi 
op een aantal veronderstellingen 
die volgens mij niet juist zijn. 
Zo zou het huwelijk heilzaam zijn 
voor de mens. Op basis van statis
tieken over geweld binnen rela
ties, vreemdgaan en scheidingen 
wordt gesteld dat het huwelijk 
over het algemeen een stabielere 
situatie oplevert dan samenleef
contracten en daarom beter is 
voor beide partners en de kinde
ren die uit de huwelijksverbintenis 
voortkomen. Ik betwijfel of dit in 
alle gevallen opgaat. Wat heilzaam 
is kun je volgens mij niet zo voor 
ieder mens vastleggen. Het huwe
lijk biedt namelijk geen garantie 
dat deze zaken niet zullen voor
komen. Wie zich alleen maar zeker 

Huwen is geen 
remedie voor 
vreemdgaan 

waant op basis van een ceremonie 
voor God en/ of gemeenschap kan 
ook bedrogen uitkomen. Het feit 
dat de kans op vreemdgaan bij 
samenwoonrelaties groter is, wil 
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nog niet zeggen dat huwen voor dit 
euvel een remedie is. Waar het 
gaat om scheiden kan misschien 
ook gesteld worden dat een lager 
echtscheidingspercentage ook ver
oorzaakt kan worden doordat 
huwelijkspartners over het alge
meen bewuster kiezen elkaar 
trouw te blijven en samenwonen 
tegenwoordig als een soort voor
fase voor het echte huwelijk wordt 
gezien. Lukt het niet om samen te 
blijven, dan ben je ook weer 
gemakkelijker van elkaar af. En 
wie slechts trouwt omdat het fis
caal aantrekkelijk is zou de posi
tieve statistieken over het huwelijk 
wel eens danig negatief kunnen 
beïnvloeden. Waar het op neer 
komt is dat wat heilzaam is in indi
viduele gevallen kan afwijken van 
wat conventionele normen voor
schrijven en dat in een liberale 
samenleving ook daarvoor ruimte 
moet zijn. 

Het pleidooi om op basis van het 
beginsel scheiding tussen kerk en 
staat de verplichting om te trou
wen voor de wet als je dit ook in 
de kerk wilt doen af te schaffen 
snijdt ook al geen hout. Juist door
dat iedereen voor de wet moet 
trouwen wordt recht gedaan aan 
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de scheiding tussen kerk en staat. 
Op dit moment mogen kerkge
nootschappen in Nederland feite
lijk alleen het huwelijk inzegenen. 
nadat de staat het huwelijk heeft 
gesloten. Wanneer kerken, mos
kees en hindoe-tempels wel de 
mogelijkheid zouden hebben om 
huwelijken te sluiten zonder dat 

Door voor de wet 
te trouwen is er 
scheiding tussen 

kerk en staat 

hier nog een ambtenaar van de 
burgerlijke stand aan te pas komt. 
vervult de priester of dominee de 
rol van overheidsambtenaaL Het 
verschil komt neer op het verschil 
tussen het huwelijk sluiten en het 
huwelijk inzegenen. Doordat 
huwelijkssluiting een overheids
taak is wordt recht gedaan aan het 
publieke karakter van de verbin
tenis, iets waar ook Van Wissen ir; 
zijn stuk erg aan schijnt te hechten 
De kerk kan bij huwelijksinzegc-
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ning ook een belangrijke rol ver
vullen en zo een spirituele of cere
moniële invulling aan de verbin
tenis geven. Gelukkig heeft de 
kerk geen juridische rol. Ik zou 
het maar niet aan de kerkelijke 
rechtbank overlaten om in een 
later stadium bijvoorbeeld ook de 
scheidingszaken te regelen. De 
gevolgen die het toepassen van de 
leer in de levens van mensen met 
zich meebrengt zijn ook niet in 
alle gevallen zo heilzaam als wel 
wordt beweerd. Het is dus maar 
beter om daar niet juridisch afhan
kelijk van te zijn. Dat Van Wissen 
verwijst naar het Katholiek 
nieuwsblad geeft mij overigens 
weinig vertrouwen in de liberale 
herkomst van zijn standpunt, dat 
in dit geval uit een ouderwetse 
KVP-mentaliteit lijkt voort te 
komen. 

ARTIKEL I UITNODIGING 

Natuurlijk heeft Van Wissen gelijk 
wanneer hij stelt dat het huwelijk 
de meest stabiele basis biedt voor 
het opvoeden van kinderen en een 
langdurige relatie met dezelfde 
partner. Echter, hoe heilzaam de 
uitwerking van deze stabiliteit is 
moet je als individu afwegen tegen 
de voordelen die de lossere ban
den van samenwonen in jouw 
geval zouden bieden. Van mij mag 
je er om die afweging te maken 
best een priester of dominee bij 
halen. Of een accountant als je de 
financiële gevolgen van de ver
bintenis ook belangrijk vindt. 
Maar de overheid heeft in de eer
ste plaats de taak om de vrijheid 
van elke burger te waarborgen zelf 
de keuze te maken over welke 
invulling hij/zij wil geven aan 
zijn/haar familieleven. Dat er door 
die overheid verschillende moge-

Uitnodiging 

lijkheden geboden worden, ver
groot deze vrijheid en daarmee de 
kans dat ieder de vorm vindt die 
het beste past bij zijn eigen situatie. 
Juist het feit dat er voor de kerk 
een geheel eigen rol te vervullen 
is maakt dat zij een plaats heeft in 
de samenleving. Los van de over
heid. Wie dit niet door heeft en 
denkt dat overheid en kerk in deze 
tegenover elkaar staan tast op ter
mijn zowel het draagvlak voor het 
huwelijk als de maatschappelijke 
acceptatie van de kerken aan. Nu 
begrijp ik eindelijk waarom Van 
Wissen in de redactie van het libe
rale blad Driemaster zit. j:. 

Sander van der Eijk 

Voor het Xle lustrum van Afd. Rijk van Nijmegen 

Wanneer: 
Tijd: 
Plaats: 
Wat: 

22 september 
13.00 uur 
Gemeentehuis Nijmegen 
Politiek 
Cabaret 
Borrel & Diner 
Kosten: HFL 15.- I € 6,81 

Ja, ik geef me op voor HET lustrum. Ik betaal binnen 14 dagen op bankreknr. 13.45.17.555 t.n.v. E. van 
de Vrande te Nijmegen. Meld ik me na 7 september af, dan krijg ik GEEN geld terug. Heb ik niet betaald, 
dan kom ik ook niet binnen! 

Naam: 

Adres, postcode & woonplaats: ------------------------

Telefoon: ------------------------

Emailadres: -------------------------

Bon inleveren bij: Niels Lemmers, St. Annastraat 432, Nijmegen 
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NIJMEGEN I PKP 

Afdeling Nijmegen: Liberalen in het hol van de leeuw 

Na een slopende reis die veellan
ger duurde dan gepland, kwam ik 
dan eindelijk aan in het middel
eeuwse stadje Nijmegen gelegen 
aan de Waal. Nijmegen is al een 
zeer oude stad, de stad was al bij 
de Romeinen als Novio Magurn 
bekend en wist als eerste haar 
stadsrechten te bemachtigen. In 
Nijmegen hield Keizer Karel de 
Grote zijn zomerverblijf, werd de 
vrede van Nijmegen getekend, in 
Nijmegen werd de moeder van 
Kar) Marx geboren en Nijmegen 
werd net zo zwaar getroffen in de 
Tweede Wereldoorlog als Rotter
dam. Allemaal weetjes over de 
stad die de leden van de afdeling 
Nijmegen mij maar al te graag op 
melden. Enigszins gegeneerd dat 
ik dit nog niet wist hoor ik dit aan. 

Glimlachend vertelt men mij ook 
dat ik mij hier eigenlijk in het hol 
van de leeuw bevind. De Gelder
se stad aan de Waal staat bekend 

als een links bolwerk. Meer dan 
een kwart van de bevolking stemt 
hier op Groenlinks. Is het toeval 
dat hier de moeder van Marx werd 
geboren? Ondanks dat slaat het 
liberalisme hier toch goed aan. De 
sociaal voelende bevolking 
spreekt vooral de thema's van 
gelijkheid en sociale gerechtigd
heid aan. 

De afdeling Nijmegen staat bij de 
JOVD vooral bekend om haar 
borrels en de vele afterparty's die 
tijdens het congres georganiseerd 
werden. Toch is het niet alleen 
maar gezelligheid dat de klok 
slaat. Nijmegen stond regelmatig 
bij landelijke vergaderingen op de 
barricade om haar gelijk te krijgen 
en heeft ook een aantal Hoofd
bestuurders kunnen leveren, waar
van Loek Hermans onderhand wel 
het meest bekend van is. Na een 
bestuurlijk dipje vorige maand, is 
er een projectgroep opgericht om 

de afdeling weer op de kaart te 
zetten. Een van de manieren om 
dit te kunnen realiseren is het 
organiseren van een lustrum. De 
afdeling is een van de oudste van 
de JOVD. Het lustrum zal in het 
teken staan van Nieuw Nijmegen 
of Novio Magum. Vele liberale 
bekendheden zullen discussieren 
over Nieuw Nijmegen aan de hand 
van het liberalisme. Het informe
le gedeelte zal bestaan uit cabaret. 
borrels en een reunie. 

Kortom het is zeker de moeite 
waard om een bezoekje te brengen 
aan deze afdeling. De leden zijn er 
gastvrij en voor een kroegtijger is 
de stad werkelijk een walhallal J:. 

Marrijn Brutj'srens 

Met dank aan Emilie van de Vran
de en Brian Huijts 

Vertrouwen in verantwoordelijkheid 

De titel die het concept-Politiek Kernpunten Programma 2002-2006 mee heeft gekre
gen van de commissie is: 'Vertrouwen in verantwoordelijkheid'. Nu zal menigeen zich 
afvragen wat hiermee wordt bedoeld. Uiteraard kan voor het beantwoorden van deze 
vraag verwezen worden naar de inhoud van het concept. Hieruit zou het tenslotte moe
ten blijken. Dat zou echter wel wat al te gemakkelijk zijn. Daarom zal in dit artikel 
een poging worden ondernomen eerder gestelde vraag zo beknopt mogelijk te beant
woorden. 

Vrijheid en verantwoordelijkheid 
zijn binnen het liberalisme onlos
makelijk met elkaar verbonden. 
Een absolute vrijheid zónder ver
antwoordelijkheid heeft immers 
niets meer met liberalisme van 
doen. Liberale vrijheid bestaat 
alleen in combinatie met verant
woordelijkheid: verantwoorde
lijkheid voor de eigen daden en 
het eigen leven en verantwoorde-
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lijkbeid voor (de vrijheid van) 
anderen. 

Verstikkend overheidsbeleid 
Al zeer veel jaren voert de over
heid een beleid dat de vrijheid van 
(rechts)personen zeer inperkt. Om 
dit te staven is het voldoende te 
verwijzen naar voorbeelden als de 
verstikkende hoeveelheid regels 
verbonden aan het starten van een 
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eigen bedrijf en de, vrijwel elk par
ticulier initiatief uitsluitende, wijze 
waarop in Nederland nieuw
bouwwijken uit de grond worden 
gestampt. Een ander goed voor
beeld is de door de overheid aan 
leerlingen op het middelbaar 
onderwijs opgelegde, verplichte. 
keuze uit een viertal profielen. 

Hocwel bovenbedoeld beleid 
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mogelijk met de beste bedoelingen 
wordt gevoerd -misschien acht de 
overheid de maatschappij werke
lijk niet in staat haar aangaande 
beslissingen zelf te nemen- zijn de 
gevolgen verstrekkend. Immers, 
door de reeds decennia durende 
regelzucht van de overheid is de 
vrijheid van (rechts )personen, en 
de daarbij horende verantwoor
delijkheid, steeds verder uitge
hold. Dit heeft ertoe geleid dat 'de 
samenleving' lui is geworden. Er 
is een mentaliteit ontstaan waar
bij ervan wordt uitgegaan, dat de 
overheid de problemen wel oplost. 
Zo dit misschien te generaliserend 
is, heeft het verstikkende beleid 
in elk geval geleid tot een mach
tcloosheid van (rechts )personen 
bij het ter hand willen nemen van 
de eigen problemen. 

Een voorbeeld van 'eigen verant
woordelijkheid' dat door het ver
stikkend overheidsbeleid bijna 
volledig de nek om is gedraaid, is 
de verantwoordelijkheid van zor
gaanbieders en zorgverzekeraars 
met betrekking tot de gezond
heidszorg. Door de hoogmoed van 
de overheid, die dacht de wijsheid 
in pacht te hebben, bleef er geen 
ruimte meer over voor die partij
en die echt kunnen ingrijpen in 
de gezondheidszorg. Nu is duide
lijk geworden dat het gevoerde 
beleid gefaald heeft. 

Niet alleen om de problemen in de 
gezondheidszorg op te lossen, 
maar ook met het oog op andere 
(toekomstige) problemen is het 
noodzakelijk dat de overheid ver
trouwen in verantwoordelijkheid 
van (rechts )personen toont, en 
daar vervolgens naar handelt. 
Evenzeer is het echter van belang, 
dat ook (rechts)personen zelf 
weer vertrouwen in hun eigen ver
antwoordelijkheid krijgen en deze 
verantwoordelijkheid weer opne-
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PKP 

men. Als bonus verkrijgen zij daar
bij de aan de verantwoordelijk
heid gekoppelde vrijheid. 

Het concept-PKP 
Wat kan je dus verwachten in het 
concept-PKP? Uitgaande van 
bovenstaande problematiek heeft 
de commissie getracht oplossin
gen aan te dragen voor de ver
schillende beleidsterreinen. Wij 
zijn daarbij op de verschillende 
terreinen zoveel mogelijk uitge
gaan van dezelfde principes opdat 
een consistent verhaal kon wor
den neergezet. Naar onze mening 

.. .. 
ZIJD WlJ 

daarin 
geslaagd. 

Op het 
JUTil

congres 
1s het 
concept
PKP aan 
de vercm
ging gepre
senteerd. Na 
lezing van het 
concept is het 
natuurlijk moge
lijk dat u van 
mening met ons ver
schilt. In dat geval 
nodig ik u uit met de 
vaste leden van de pro
jectgroep, ondergete
kende of Tonarius Looy
esteyn, in discussie te 
treden. Wanneer u ons 
vraagt, zullen wij proberen bij u in 
de afdeling langs te komen. Moch
ten wij u vervolgens niet hebben 
kunnen overtuigen, dan kunt u 
uiteraard amendementen maken, 
welke op het november-congres 
behandeld zullen worden. 

Om een exemplaar van het con
cept-PKP te krijgen, kunt u zich 
richten tot het Algemeen Secre-
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tariaat. Nog eenvoudiger is het 
echter om even langs te gaan bij de 
vernieuwde PKP-site 
(www.jovd.nl/pkp ). Hier kunt u 
niet alleen de integrale tekst van 
het concept downloaden, maar 
vindt u eveneens informatie in 
welke vorm u amendementen op 
het concept-PKP dient te maken 
en waar welke activiteiten in het 
kader van het PKP worden gehou
den. 

Wat betreft dit laatste is het in elk 
geval van belang om zaterdag 27 
oktober vrij te houden. Op deze 

dag zal de landelijke 
liberale jongeren dag plaatsvin
den. Deze dag, georganiseerd in 
samenwerking met de VVD, zal 
geheel in het teken staan van het 
PKP en het verkiezingsprogramma 
van de VVD. j. 

Aike Kamphuis 

Voorzitter ?KP-commissie 
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MAASTRICHT 

De Euregionale jongerendag te Maastricht 

De Euregionale Jongerendag 
heeft op 9 juni in Maastricht 
plaatsgevonden; deze werd geor
ganiseerd door de JOVD Maast
richt en de Jonge Democraten 
Zuid. 

Het was een drukke en leerzame 
dag, waarbij in de middag de cur
sus Europa werd gegeven door de 
Politiek Commissaris Europese 
Zaken van de J OVD Sander van 
der Eijk. 
Deze cursus was interactief en de 
vier werkgroepen behandelden 
verschillende beleidsterreinen, 
zoals Euregionale samenwerking, 
sociale zaken, asielzoekersbeleid 
en de toekomst van de Europese 
Unie. 
Na het diner vond er een forum
discussie plaats met gasten die 
ieder een andere visie hadden op 
het thema Euregio. Zo was er een 
raadslid van de Euregioraad, een 
ambtenaar van Euregio Maas-Rijn 

en iemand van het bedrijfsleven 
die over een aantal stellingen met 
elkaar in debat gingen. Op deze 
dag konden wij met veel genoegen 
Duitse en Belgische deelnemers 
ontvangen. Tevens konden wij de 
landelijk voorzitter verwelkomen 
op deze grote activiteit in het zui
den. 

De ongeveer 40 aanwezige deel-
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nemers waren het eens dat er een 
sterke en democratische Euregio
raad diende te komen met wetge
vende rechten, zodat er daad
werkelijk een Europese regio 
met dezelfde culturele en his

aangelegd moeten worden tussen 1 

de grote steden in de Euregio; 
Aken, Luik, Maastricht, Heerlen 

torische achtergrond ontstaat ll-.lllï.-i~~r" 
---::.~o;-

in plaats van regio's in ver-
schillende landen. Grenzen 
binnen de Euregio zouden 
moeten verdwijnen om een 
sterke economische regio te 
worden in Europa. 
De taken die deze raad dient 
uit te voeren zijn onder meer de 
centrale coördinatie van: 
A gezondheidszorg 
B brandweer 
C politie 
D arbeidsbureau 
E milieuwetgeving 
F bestemmingsplannen en 
infrastructuur 

Het moet mogelijk zijn voor alle 
inwoners van de Euregio vrij te 

moeten kunnen kiezen 
vrij waar men gebruik 
wil maken van de 
gezondheidszorg. Dit is 
met name van belang 
voor de vele mensen op 
de wachtlijs
ten, die direct 
in België of 
Duitsland 
terecht kun

nen voor een medische 
behandeling. 
Op economisch en belas
tingtechnisch gebied zou 
harmonisatie van inkom
stenbelastingen en BTW 
wenselijk zijn, aangezien 
er ongelijkheid m 
inkomsten bestaat tussen grens
arbeiders en autochtone arbeiders. 
Verder zou voor de mobiliteit en 
economische groei een lighrail 
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en Hasselt. Het bestaande open
baar vcrvoer zou beter op elkaar 
moeten aansluiten en tarieven 
zouden transparanter moeten wor
den om het reizen over de grenzen i 

heen te vergemakkelijken en te 
stimuleren. 

Deze grensproblematiek is niet 
alleen in Limburg. maar ook in 
ander provincies die aan België of 
Duitsland grenzen aan de orde van 
de dag. In Limburg wordt deze 
problematiek alleen versterkt 
door het feit dat zij zowel aan Bel
gië als aan Duitsland grenst. Maar 
binnen de Europese Unie worden 

de regels tussen de lidstaten steeds 
meer geharmoniseerd, dus deze 
grensproblemen behoren hopelijk 
spoedig tot het verleden . .t 
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DELFLAND 

PLUIZIG-EN-BLAUW-LIBERAAL-PAST-BIJ-JOU! 

Een succes story van de afdeling Delfland, waar we met recht trots op zijn 

Hoewel, in eerste instantie hadden we nogal gemengde gevoelens over 
deOWee (ontvangstweek). "Het is niet nuttig", "We kunnen onze tijd 
veel beter besteden aan iets anders" .... Maar naar mate de ontvangs
tweek naderde en de regio stug bleef doorgaan met motiverende mail
tjes, kwamen we tot de conclusie dat we het dit jaar over een andere 
boeg zouden gooien en al die sjaars wel eens zouden laten weten dat 
JOVD Delfland op de kaart staat! De mentoren van de sjaars zouden 
we wel lid maken, want dat is de echte doelgroep van onze afdeling. 

Aandachttrekkerij, daar is het alle
maal om begonnen. Serieuze 
zaken kunnen verder uitgediept 
worden op de discussie- avon
den .... want als ze een-
maal langskomen, dan 
blijven ze hangen is onze 
ervanng. 

··Pluizig-en-blauw-libe-
raal-past -bij-jou'' dat is het 
credo van onze ontvangs
tweek geworden. Het 
reflecteert de combinatie 
van het liberale blauw en 
het ongedwongen karak
ter van onze discussies. 

Geen woorden, maar 
daden daar kwam het op 
aan. Om te laten zien dat 
wij niet bang zijn om in 
discussie te gaan, maar 
ook niet bang om samen 
te werken met andere 
politieke organisaties, 
hebben we geregeld dat 
we samen met de Jonge 
Socialisten in een kraam 
zouden staan. Dit zou nog 
verder in ons voordeel 
werken, aangezien de 
Jonge Socialisten Delft niet echt 
een ondernemingsdrang hebben 
op politiek gebied en zeker niet op 
het promoten van hun afdeling, 
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waardoor het alleen maar duide
lijker zou worden dat de JOVD 
als een goed georganiseerde, onge
dwongen en serieuze organisatie 

I 

-.,~· ' ;o:.' I ~; ~. 

·' 

extra eruit zou springen. 
Helaas konden we ons niet vin
den in het bestaande promotie
materiaal (folders en posters) van 
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het landelijk. Vandaar dat we 
volop gebruik hebben gemaakt 
van alle capaciteiten binnen ons 
bestuur om goed voor de dag te 

komen met eigen infor
matie in allerlei soorten 
en vormen. Wel hebben 
we gebruik gemaakt van 
de gadgets, letterlijk en 
figuurlijk, want die dingen 
zijn erg in trek, met name 
de bieropeners. 

Toch waren we het erover 
eens, dat je met alleen 
maar folders en flyers niet 
ver komt. Er moest een 
JOVD-vlag worden gehe
sen en een grote poster 
worden opgeplakt waar
op aandacht werd 
gevraagd voor het wel en 
wee van de afdeling. Of 
dit al niet genoeg was, 
bedachten we dat die 
arme sjaars zich ook wel 
moesten kunnen ontspan
nen na al die peptolk van 
onze standbemanning. 
Arend stelde derhalve een 
relaxte blauwe fauteuil ter 
beschikking waarin je na 

een partij darten met de voorzit
ter, aangenaam in kon verpozen 
onder het genot van een blauwe 
smurf (snoepgoed). 
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De dag des oordeels naderde snel 
en na het checken van de vereis
ten voor een geslaagde AO-dag 
gesteld in een e-mail van Mark 
van den Anker, werden we alleen 
maar zekerder dat deze dag niet 
meer stuk zou kunnen. Check: we 
hebben enthousiasme, zijn inter
actief, hebben een ludieke actie, 
hebben posters, borrel georgani
seerd in de OWee, formulieren 
voor geïnteresseerden en leden, 
lunchpakketten voor standbe
manning en natuurlijk als klapper 
onze Afrika 11 discussie op 5 sep
tember m.m.v. 2e kamerlid Hes
sing! Dubbelcheck. 

Om toch nog zeker te zijn dat de 
dag goed zou verlopen, zijn enke
len van ons bestuur stage gaan 
lopen bij de buurafdelingen, om 
zo alle kinderziektes te ontdek
ken en van pluspunten gebruik te 
maken. 
"Het is eigenlijk te mooi om waar 
te zijn, alles gaat goed", hebben 
Gert-Jan en ik meerdere malen 
gedacht, todat. .. 
Er wat meer tijd ging zitten in het 

vermenigvuldigen van onze info
folders, infoboekjes, flyers, formu
lieren, posters etc. Dit dankzij 
logistieke problemen bij de 

Driemaster 

DELFLAND 

kopieerwinkeL De poloshirts, 
supermooi, die we hadden bedacht 
om meer herkenbaarheid aan ons 
bestuur, maar ook aan onze inter
netsite te geven, daar 
ontbraken nog 2 
exemplaren van ... 
Frustrerende momen
ten voor perfectionis
ten. 

Al met al is de dag 
voortreffelijk verlo
pen, we hebben veel 
mensen kunnen inte
resseren en zelfs één 
lid kunnen scoren. De 
stand was een succes. 
We stonden ook op 
een zeer goede aan
dachttrekkende plek 
met goede muziek van 
de buren (niet de JS). 

Eén deadline gehaald, 
maar de borrel moest 
het hele verhaal suc
cesvol gaan afsluiten. Er is nooit 
echt veel aandacht gegeven aan 
een borrel en de opkomst was 
meestal niet veel. Dit jaar hebben 

langs te komen, maar het blijft 
altijd onzeker, zweten en vooral 
afwachten. 

Onze verwachting was dat we zo'n I 

vijftien personen zouden kunnen 
verwelkomen. Maar ja. onze afde
ling is in twee maanden tijd 

1 

gegroeid van 32 naar 46 leden, dus , 
eigenlijk hoop je op ietsjes meer. 
We zijn op de borrel dubbel en 
dwars beloond voor onze inzet en 
enthousiasme. Gemiddeld waren 
er 30 mensen gezellig aan het bor
relen en met name kennis aan het 
maken met diverse mensen van 
de JOVD. 

Bescheidenheid siert de mens, is 
mijn motto, maar met een positief 
enthousiast verhaal worden veel 
mensen gemotiveerd en dat posi-

.~ fl/l tieve kunnen we goed gebruiken 
binnen de JOVD. .t 

we veel moeite gestoken in een 
ledenactiveringsactie om onze 
eigen leden en vooral geïnteres
seerden op te roepen om zeker 
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Annelies Moret 
Secretaris P&L afdeling Delfland 
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INTERNATIONAAL 

IFLRY seminar over Human Rights vs. Group Rights 

De JOVD is o.a. aangesloten bij de 
internationale liberale overkoe
pelende organisatie IFLRY. 
IFLRY organiseerd jaarlijks meer
dere thema-seminars waar in een 

1 aantal dagen tijd dieper op het 
thema wordt ingegaan. Het aan
komende seminar zal in Gent 
gehouden worden van 17 - 22 
november en gaat over: 'Human 
Rights vs. Group Rights'. Speci
tïek gaat het over mensenrech
ten, migratie en asielbeleid. Alle 
dilemma's die op deze gebieden 
bestaan worden besproken en 
men zal er natuurlijk over discus-

sieren. Tijdens het semi
nar zullen politici toe
spraken houden over dit 
onderwerp. Aangezien de 
deelnemers uit de hele 
wereld komen zal er van
uit verschillende gezichts
punten gesproken en 
gediscussieerd worden en 
is het interessant om aller
lei argumenten te horen. 
In het programma zijn 
verder een aantal activi-
teiten opgenomen. Zoals een 
bezoek aan een asielzoekerscen
trum en een bezoek aan het Euro

pees Parlement in Brussel. 

Verder zal er op de tweede 
avond een culturele avond 
plaatsvinden waar alle 
deelnemers typisch voed
sel en drank uit hun land 
meenemen. De deelnemers 
kunnen dan voedsel en 
drank uit alle deelnemende 
landen proeven. Verder 
zullen de deelnemers hun 
organisatie voorstellen aan 

Seminar Symec in Parijs 

de andere participanten. 
De kosten van het seminar zijn 80 
Euro(fl-167,30) pp. Hierin zit 
accommodatie en eten. (Er is 80% 
reikostenvergoeding). De dead
line voor de opgave voor het semi
nar is 11 oktober. Het opgavefor
mulier zal ik rondsturen op de 
landelijke e-maillijst. 

Voor vragen over het seminar ben 
ik bereikbaar op mijn telefoon: 06-
28640990 of e-mail: 
marceljonker@wanadoo. nl 

Jenever schenken tiidcns cultural cvcning tiidens seminar 

24 november 2001 

Vooraankondiging themadag Veiligheid 

Noteer alvast in uw agenda! Op 24 november aanstaande organiseert de VVD een themadag over het 
onderwerp veiligheid. Zaken zoals, veiligheid op straat grote misdaad en jeugdcriminaliteit komen hier
bij uitgebreid aan de orde. U wordt van harte uitgenodigd om over dit onderwerp mee te praten. 

Aanvullende informatie over het programma en de locatie is vanaf eind september op te vragen bij het 
Algemeen Secretariaat van de VVD (telefoon: 070-361 3013) en wordt gepubliceerd op de internetsite 
www. vvd.nl. 
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CONGRES VAN HET NOORDEN I WD CURSUSDAG 

De multiculturele samenleving: getto of smeltkroes 

Beste PJO'er 

Net als vorigjaar wordt er dit jaar op zaterdag 20 oktober 2001 door het Groninger Politiek Jongeren Kon
takt (GPJK) weer het congres van het noorden georganiseerd. Ditjaar is het thema de multiculturele samen
leving in Nederland. Steeds blijkt weer dat veel allochtonen een achterstand hebben in het onderwijs en 
op de arbeidsmarkt. Waarom lukt het ze niet dezelfde kansen te creëren als autochtonen. Daarom staat 
tijdens dit congres de vraag centraal in hoeverre de culturele minderheden geïntegreerd zijn in de in de 
Nederlandse samenleving. Het is de bedoeling dat tijdens het congres gekeken wordt naar de problemen 
die culturele minderheden ondervinden bij de integratie en welke rol de overheid hierin speelt of zou moe
ten spelen. 

Om het thema van het congres van verschillende te belichten heeft de eongrescommissie gasten uitgeno
digd die allemaal vanuit hun eigen optiek naar het onderwerp kijken. Onder de gasten zijn politici, hoog
leraren, ambtenaren. Elk met hun eigen kijk op het thema. Dit zijn de gasten die hebben hun medewer
king hebben toegezegd: 

W. Pattje (wethouder Groningen) J. Wallage (burgemeester Groningen) 
H. Kamp (VVD 2de kamerlid) H. Pijlman (directielid Hanzehogeschool) 
W. van der Camp (CDA 2de kamerlid) 
T. Pitstra (Groenlink 2de kamerlid) 

F. Elatik (PvdA Gemeenteraadslid Amsterdam) 
0. Mintes (bureau nieuwkomers Groningen) 

T. Bruinsma (wethouder Groningen) 

Het congres zal op zaterdag 20 oktober 2001 in de "bonte koe"(spilsluizen 9) te Groningen worden gehou
den. De aanvangstijd is 10.00 en het congres zal duren tot 17.00. Tijdens de dag zijn er lezingen, forums, 
workshops en een tweestrijd tussen Henk Kamp (2e kamerlid VVD) en Tom Pitstra (2e kamerlid Groen 
links). De uitgebreide agenda kun je vinden op www.gpjk.org De kosten van het congres zijn fl12,50. Hier
bij zijn lunch en koffie en thee inbegrepen. Nieuwsgierig geworden. Kijk voor meer informatie op 
www.GPJK.org of mail naar congresvanhetnoorden@hotmail.com 

Om te melden kun je de onderstaande gegevens invullen en deze sturen naar congresvanhetnoorden@hot
mail.com 

Hopenlijk zien wij jou op 20 oktober 

De eongrescommissie 
Ceriel Riemersma (JOVD), Peter de Haan (JS), Hans Warris (JS), Wiltred de Graaf (JD) 

_ Ja, ik kom graag naar het congres 
_ Ja, ik ontvang graag meer informatie 

Naam: .......................................................................... . 
Straat+ huisnummer: ........................................................ . 
Postcode + plaats: ............................................................ . 
Telefoonnummer: ............................................................ . 
E-mail: ......................................................................... . 

Workshop:* 
0 onderwijs 0 wijk problematiek 0 arbeid 0 instroom 

Maak voor 6 oktober 2001 fl.l2,50 over op Giro3750423 t.n.v. GPJK o.v.v. Congres van het noorden. Afmel
den is nog mogelijk tot 6 oktober, je krijgt dan het gehele bedrag terug gestort. Bij afmelden na 6 okto
ber wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 

*Vul de volgorde in aan welke workshop jij wilt deelnemen 
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INTERVIEW 

NOS-Correspondent Charles Groenhuijsen: 
Een Amerikaanse Nederlander in Washington 

Door Fen/i de Lange 

De Verenigde Staten zijn een fascinerend land. Er gaat bijna geen dag 
voorbij zonder dat bericht wordt over Amerikaans nieuws. De impact 
van de Amerikaanse cultuur op de rest van de wereld, alhoewel amper 
te meten, is zeer groot. De afgelopen presidentsverkiezingen werden uit
gebreid getoond op de Nederlandse televisie. Daarbij was één man 
niet van de televisie weg te krijgen: Charles Groenhuijsen. Als corre
spondent van de NOS in Washington, D.C. is hij de man die zorgt voor 
het nieuws uit de V.S. De Driemaster zocht Charles Groenhuijsen op 
in zijn kantoor in Washington, D.C. 

De V.S.: een fascinerend land 
Charles Groenhuijsen werkt nu 
alweer een aantal jaren voor de 
NOS in Washington. De journa
listiek is altijd zijn doel geweest: 
"Ik ben geschiedenis gaan stude
ren met de uitdrukkelijke bedoe
ling om in de journalistiek terecht 
te komen. Dat wilde ik graag."Tij
dens zijn studie verliep zijn jour
nalistieke carrière voorspoedig: 
''Ik ben tijdens mijn studie voor 
het Universiteitsblad gaan wer
ken. Vrij snel daarna free-lance 
terechtgekomen bij de Volkskrant 
als studentcorrespondent. Daar 
doorgerold en in vaste dienst 
gekomen. Ik ben toen in 1983 
overgestapt naar de televisie, in 
vaste dienst van het journaal. 
Daarna naar Amerika in de perio
de 1986-1990. Toen teruggekomen 
in Nederland om NOS Laat en 
later NOVA te presenteren. Toen 
had ik genoeg binnen gezeten en 
wilde ik weer eens naar buiten. 
Gelukkig had ik een vrouw die er 
geen problemen mee had. Sinds 
1996 zit ik weer in Washington. " 
Uit het gesprek met Charles 
Groenhuijsen blijkt als snel dat hij 
gefascineerd is door de V.S.: "Het 
is een land waar mijn vrouw en ik 
ons buitengewoon thuis voelen, 
wat wel cruciaal is. Ik voel me 
vanaf dag één hier erg op mijn 
gemak. Ik zie alle nadelen van het 
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land: ongelijkheid, criminaliteit, 
onveiligheid en voor een deel 
oppervlakkigheid. De clichés zijn 
voor een deel waar. Wat me in 
Amerika vooral aanspreekt is de 
mateloze energie van Amerika
nen. Ze werken zich suf en nemen 
amper vakantie. Als ze twee 
weken vakantie nemen, voelen ze 
dat bijna als een sabbati-
cal year. Daar tegenover 
staat de mateloze energie. 
Wat wij wel eens zeggen, 
niet in problemen praten, 
maar in oplossingen is 
hier tot een kunst verhe
ven. Dat vind ik knap, 
alleen moet je daarbij in 
aanmerking nemen dat 
ook al werken de Ameri
kanen zich kapot, ze toch 
onder aan de spreek
woordelijke financiële ladder blij
ven hangen. Er is hier vrijwel geen 
vangnet. Dan helpt energie niet 
meer. Dat is de keerzijde van die 
energie. Een aantal mensen brengt 
het soms ontzettend ver, maar 
daar staat een hele groep tegen
over. Dat gezegd hebbende, is dat 
tegelijk een van de leukste reden 
om hier te zijn als journalist. Ik 
word geen correspondent in 
Liechtenstein, daar gebeuren dit 
soort dingen niet. Journalisten zeg
gen wel eens onder elkaar, wereld
vrede is onze worst-case-scenario. 
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Mijn worst-case-scenario is dat ze 
hier de criminaliteit oplossen of 
de doodstraf afschaffen of geen 
ruzie meer maken over abortus. 
Stel je voor ze zouden al die pro
blemen oplossen. Begrijp me goed 
het zou een zegen voor het land 
zijn, maar die tegenstellingen 
maken een land interessant. In 
Nederland is dat niet zo, daar gaat 
het om een "rondje om de kerk" 
wat op zich ook wel belangrijk is, 
maar de "scope" van het nieuws is 
toch heel anders. We hebben net 
een bezoek gebracht aan Angola
prison in Louisiana. Je weet niet 
wat je ziet. Als je daar op death
row rondloopt. .. Dat is andere 
koek. Als je hier een uur naar het 

westen rijdt naar Virginia denk je 
dat je in de Derde Wereld bent. 
Nogmaals het is erg treurig voor de 
mensen die het overkomt, maar 
een zegen voor de journalistiek, 
want over dat soort dingen schrij
ven we." 

George W. Bush 
Na een omstreden verkiezing 
werd George W. Bush geïnstal
leerd als 43e president. Ondanks 
goede "approval ratings" en een 
voorspoedige eerste 3 maanden, 
heeft hij een grote tegenslag te 
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verduren gekregen. Het overstap
pen van de Republikeinse sena
tor leffords zorgde ervoor dat de 
Republikeinen hun meerderheid 
in de Senaat verloren. Wat zijn de 
effecten van deze overstap op de 
conservatieve plannen? "Fors. Hij 
heeft de afgelopen dagen flink ges
coord, omdat zijn Energy-bill met 
de omstreden Alaska-boringen 
door het Huis van Afgevaardig
den is aangenomen. Hij heeft een 
onvoorstelbaar grote belasting
verlaging erdoor gekregen. Ik 
kreeg eergisteren zelf mijn $ 600 
cheque van Bush. Op die cheque 
staat geschreven "Tax Relief for 
American Workers". Dat ben ik 
nu eenmaal. De grote kwestie 
wordt in het najaar of de Senaat 
zijn plannen zal doorvoeren. Dat 
is één. Een tweede is dat het niet 
goed gaat met de economie. De 
belastinginkomsten zullen tegen
vallen. Hij heeft 1300 miljard dol
lar belastingverlaging erdoor 
weten te jassen, maar het is de 
vraag of dit straks overeen komt 
met het huishoudboekje van de 
Amerikaanse overheid. Je ziet nu 
al de barsten erin komen. Aan de 
ene kant zal hij onder druk staan 
van links, de Democraten, om 
meer te doen voor onderwijs en 
sociale doelen. Aan de andere 
kant komt er veel druk van rechts 
die vinden dat hij te weinig uit
geeft aan Defensie. Rumsfeld is 
als een gek aan het bezuinigen, 
terwijl Bush in de campagne had 
beloofd meer geld voor defensie 
uit te geven. Hij zal van verschil
lende kanten onder druk komen te 
staan. Dan is de vraag, dat is de vol
gende fase, dan praat je over 
Kerstmis, dan zit hij er een jaar. In 
hoeverre heeft hij leiderschaps
kwaliteiten en kan hij de tegen
stellingen in zijn kabinet ontstij
gen? Hoe loopt het verhaal rond 
Kyoto af. Hij wil uit een groot aan
tal verdragen. The Jury is still out. 
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Het zal hem voor een deel ook 
overkomen. Er zijn aanwijzingen 
dat de Amerikaanse economie uit 
het dal begint te komen. Als na 
de zomer het allemaal aantrekt 
dan heeft hij geluk." Volgens 
Charles Groenhuijsen zal Bush het 
dus nog lastig gaan krijgen. Des
alniettemin is hij wel gekozen door 
het Amerikaanse volk. In Europa 
zou iemand als Bush vanwege zijn 
geklungel nooit een voet aan de 
grond krijgen. Hoe vcrklaart 
Groenhuijsen dit? "Van groot 
belang is dat in Amerika bij de 
presidentsverkiezingen een keuze 
maakt uit twee mannen. Je moet 
kiezen uit een rechtse Republikein 
en een linkse 
Democraat. Als 
je een beetje 
rechts bent kies 
Je voor die 
Republikein en 
als je een beetje 
links bent kies 
Je voor die 
Democraat. Dat 
niet alleen. Er 
zijn vrij veel 
Amerikanen die 
een ontzettende 
hekel hebben 
aan de tegenpartij. Zoals het in 
Nederland ook was in de jaren 70. 
De weerzin van veel Amerikanen 
voor de tegenpartij is groot. Ik 
merk het om me heen. Ik woon 
zelf vlak buiten Washington., in 
een wijk die vrij "liberal" is. We 
hebben nogal wat mensen in onze 
kennissenkring die fors Repu
blikein zijn die Clinton haten. De 
Democraten om ons heen kunnen 
Bush wel schieten. Op het moment 
dat je een hekel aan Gore hebt, 
neem je het gehakkel en gepruts 
van Bush op de koop toe. Hij let 
wel op zijn agenda, daarom is het 
van belang wat hij op defensie e.d. 
doet. Houdt hij de "Christian 
Right" bij zich. Dat is één, hoc gro-
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ter de haat hoe meer vergevings
gezind. Ten tweede is het zo dat de 

1 

Amerikanen weinig van hun pre
sident verwachten. Ze willen voor-
al dat de regering zich niet met 1 

hen bemoeit en de president meer 
zien als een beëdigd filiaalhouder. 
Als de boeken maar kloppen en 
verder ''hands off". In Washing
ton zul je dit niet zo snel aantref- 1 

fen, maar reis eens 50 mijl naar ' 
het westen en ga daar eens vragen 
wat ze van Washington vinden dan 
denken ze dat het aan de andere 
kant van de wereld ligt allhans in 

hun beleving en de appreciatie van 
de politiek. De distantie naar de 
landelijke politiek is levensgroot. 

Ze verwachten er niet zoveel van. 
Bush hakkelt dan wel en is niet 
vaak op een briljante gedachte te 
betrappen, maar laat maar. Hij is 
wel kwetsbaar op het moment dat 
het misgaat. Als er een crisis uit
breekt, zeg een Irak of een grote 
bomaanslag, dan komt het erop 
aan. Dan speelt de president een 
grote rol. Op dat moment schaart 
iedereen zich achter de president, 
ook de Democraten. Dat zag je in 
de tijd van Bushsr.Bush is niet de 
allerbeste schatbewaarder en dat 
maakt hem kwetsbaar." 

Kyoto 
In Europa heeft Bush gezichts
verlies geleden door het lukken 

nr. 5 - september 2001 



van de milieu-top in Bonn. Zijn 
beslissing om de VS. eruit te halen 
heeft hem veel krediet gekost in 
Europa. De vraag is dan in hoe
verre hij in eigen land gezichts
verlies heeft geleden. Interesseert 
het de gemiddelde Amerikaan 
eigenlijk wel? '"Ik zou in Kansas 
City geen opiniepeiling houden 
over "How do I fee! about Kyoto". 
Dan denken ze waarschijnlijk dat 
het een gerecht is in het nieuwe 
Japanse restaurant aan de over
kant. Ik denk dat het bij de gemid
delde Amerikaan niet zo'n grote 
rol zal spelen. Diegene die wegen
belasting instelt pleegt politieke 
zelfmoord. Ook een kwartje bij de 

benzine is politieke zelf
moord. Forget it. Geleidelijk 
aan verandert het wel. Het is 
niet te vergelijken met Neder
land en Europa. Amerika is 
op afstand de grootste ver
vuiler. Heel veel dingen vallen 
ook niet meer op. Als ik bood
schappen heb gedaan kom ik 
thuis met twintig plastic zak
ken. Mij valt het al niet meer 
op. De verpakkingen hier zijn 
veel vervuilender dan in 

\ .. ~;:~~ Nederland. Waar krijg je in 
~~~ Amerika nog een stenen mok. 

Wat dat betreft is Bush ook een 
verschrikkelijk voorbeeld. Ameri
ka zal nog heellang het meest ver
spillende land ter wereld zijn." 

Chandra Levy en de Amerikaan
se sensatiejournalistiek 
In de V.S. kan een schandaal als 
snel het nieuws domineren. De 
laatste tijd was de verdwenen sta
giaire Chandra Levy het grote ver
haal. Zelfs in het buitenland kreeg 
het, vanwege de relatie die ze had 
met congreslid Condit en de leu
gens van hem daarover, uitge
breide aandacht. Vanwaar deze 
aandacht? "Sex, drugs and Rock 'n 
Roll. Het gaat over een getrouw
de meneer die het doet met een 
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jonge meid. Amerika is aan de ene 
kant buitengewoon preuts en 
praat niet over seks en laat daar
van niets zien maar oh wee als je 
een keer een smoes kunt verzinnen 
om het wel over seks te hebben. 
Dat speelt denk ik een rol. En ver
der een liegende, schuinsmarche
rende congresmeneer is natuur
lijk dolle pret. Ik vind het ook voor 
een deel onzin. CBS heeft het heel 
lang doodgezwegen, omdat het 
over zijn privéleven gaat. Het is 
buitengewoon treurig dat die 
vrouw verdwenen is en tijdens de 
verhoren staat hij te liegen alsof 
het gedrukt staat. Op het moment 
dat een congreslid door de politie 
en de FBI ondervraagd wordt, drie 
keer liegt hij over het voor het 
onderzoek relevante deel van zijn 
privéleven, dan zit je fout. Ons kan 
het ook zomaar gebeuren dat we 
over iets ondervraagd worden wat 
we niet prettig vinden. Als er 
zometeen iemand dood in mijn 
tuin ligt dan gaan ze ook vragen 
wat ik gisterenavond gedaan heb. 
Op het moment dat een congres
lid, van wie verwacht mag worden 
dat hij de waarheid spreekt, die 
niet geacht wordt als getrouwde 
man het met een jonge meid van 
23 te doen, dan hang je in dit land. 
Dat vind ik niet zo raar. Vanuit 
Nederland werd er raar gedaan 
over de Lewinksy-affaire. Maar 
Wim Kok met een meid van 21 in 
het Torentje. Nou ... Goedemor
gen. Op het moment dat een sta
giaire verdwijnt en er blijkt zo'n 
verband te zijn met een lid van de 
Tweede Kamer, en als deze er drie 
keer over liegt tegen de politie. 
Dat kan gewoon niet, ook al heeft 
hij er niets mee te maken. Dat is 
het tol van het openbare leven." 

Een Nederlandse journalist in 
Washington, D.C. 
Een Nederlandse journalist staat 
niet boven aan de lijstjes van 

25 

Amerikaanse politici. Heeft een 
Nederlandse journalist eigenlijk 
net zoveel mogelijkheden als zijn 
Amerikaanse collega's? "Voor 
een deel zijn we hier volstrekt 
onbelangrijk. Je moet het hebben 
van langdurig contacten 
aanknopen. Zorgen dat ze je 
kennen en weten dat je van de 
Nederlandse televisie bent. 
Blijven volhouden, als je op een 
gegeven moment 20 faxen stuurt 
dan kijken ze misschien een keer. 
Voor een deel wie niet sterk is 
moet slim zijn, dus we doen vaak 
dingen samen met andere 
omroepen. We stellen eigenlijk 
niets voor. Om een voorbeeld te 
noemen, we zijn bezig een reis te 
plannen naar Alaska. We willen 
o.a. bij die oliemaatschappijen 
langs die daar al aan het boren 
zijn. Dat zouden we samen met 
de Zwitsers doen. Gebeld voor 
een afspraak, maar ze vonden 
ons niet interessant. Jammer dan, 
dan moet je iets anders 
bedenken." Toch ZIJn er 
mogelijkheden voor Nederlandse 
journalisten: "Buiten Washington 
is het een stuk makkelijker. Daar 
vinden ze het leuk om ons te 
woord te staan." De V.S. zijn veel 
in het nieuws, maar wat zijn voor 
een journalist de leuke 
onderwerpen? "De leukste en 
meest leerzame zijn die buiten 
Washington. Washington is voor 
ons ontzettend leuk, immers hoe 
vaak mag je bezig zijn met orale 
seks op kosten van de NOS? Ik 
heb destijds in mijn eerste 
periode in Washington het Iran
Contra schandaal verslagen, dat 
was een unieke ervaring.Het 
Florida-verkiezingsschandaal en 
de verkiezingen waren top. Dat 
zijn ontzettend leuke ervaringen. 
De meest leerzame ervaringen 
waren het land in. Daar met 
mensen praten en kijken. Bij 
tabaksboeren m Kentucky, 
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Deathrow in Louisana en PPR
achtige types in Californië die 
anders met energie omgaan. Dan 
leer je iets over het land. Als je 
daar met mensen praat dan leer 
je meer over het land dan in 
Washington. Los dat je ervan 
leert, maar het ZIJn 
televisietechnisch ook emge 
onderwerpen om te maken. Voor 
een televisieverslaggever is het 
een prachtig land. Als ik mocht 
het kiezen, het land in, maar het 
kost verschrikkelijk veel geld." 

Clioton 
Het gesprek komt onvermijdelijk 
op Clinton. Hij blijft, ondanks zijn 
aftreden, een fenomeen in de 
Amerikaanse politiek. Ieder ande
re politicus zou één van de schan
dalen die hij op zijn naam heeft 
niet overleven, laat staan alle. Hoe 
valt dit te verklaren? "Het komt 
ook door zijn achtergrond. Hij 
heeft een heel bescheiden achter
grond. Als je in het dorp rond
loopt waar hij geboren is, krijg je 
niet het idee dat hier politieke 
grootheden vandaan komen. Hij 
heeft altijd moeten knokken. Clin
ton heeft een soort karakterei
genschap, dat zie je elke keer 
terug. Als het goed met hem gaat 
dan verpest hij het en als hij 
knock-out op de grond ligt dan 
weet hij op te krabbelen. Dat is 
ook meteen zijn grootste fout. Dat 
hij onvoldoende weet te kapitali
seren op zijn eigen succes. Het is 
onomstreden dat hij één van de 
beste politici is in een lange tijd. 
Echt een politiek genie. Hij had als 
hij minder opstandige hormonen 
had gehad groot president kun
nen worden. Dat talent heeft hij. 
Hij zou zelfs met alle schandalen 
achter zich George W. Bush 
"hands-down" verslagen hebben 
als hij voor een derde termijn had 
mogen gaan. Als je de marge ziet 
waarmee Gore verloren heeft, dat 
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was Clinton niet overkomen. Maar 
elke keer weer, zelfs op het 
moment, begin januari, dat ieder
een zegt het was toch eigenlijk een 
goed president. Het was een leu
genaar, een schuinsmarcheerder, 
oplichter. Allemaal waar, maar 
toch een goed president. En hij 
geeft de meest maJie idioten gra
tie! Op het moment dat hij het 
Wittte Huis uit is weet hij het nog 
te verpesten. Hij heeft een talent 
om op te krab
belen maar 
een even groot 
talent om het 
te verknallen. 
Dat is typisch 
Clinton. Hij 
heeft ook zijn 
eerste gouver
neurschap ver
knald. leder
een dacht dat 
het afgelopen 
was voor hem, 
toch niet. De 
eerste keer dat ik hem live zag, 
was op een conventie in 1988. Hij 
was toen de onbekende gouver
neur uit Arkansas. Hij kreeg het 
hardste applaus. Achteraf kon ik 
me herinneren dat ik hem gezien 
had. Je kunt veel over hem zeggen, 
maar het is een scrupuleloze poli
ticus." 

Presidentsverkiezingen 2004 
Ondanks het hoge natte-vinger
gehalte wordt het interview afge
sloten met een voorspelling voor 
de presidentsverkiezingen van 
2004: "Ik ben daar wel dol op. Ik 
bedenk ze meestal ter plekke. 
George Bush wordt een "one
term" president. Hij zal uiteinde
lijk niet het politieke gewicht heb
ben om het nog een keer te doen. 
De Democraten zullen het lastig 
hebben om een goede kandidaat 
te vinden om het op te nemen 
tegen Bush. Hij zal het wel weer 
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opnieuw proberen. Het zou een 1 

enorme nederlaag zijn als je als 
president er na één termijn mee op 
moet houden. De Democraten zul
len op een nette manier Al Gore 
moeten proberen af te serveren. 
Dan heb je een aantal die in de 
coulissen staan. Kijk als John 
McCain besluit om het te doen 1 

dan is hij gekozen als president
skandidaat. Ik bedoel als je zag 

wat John McCain bij mensen \os 

maakte. Als hij het doet maakt hij 
een heel erg grote kans." De naam \ 
van Hillary Clinton doet ook de i 

ronde? "Nee, no way. Wat Bush 
heeft dat hij geen appeal heeft bij 
bepaalde groepen. heeft Hillary 
ook. De Billary-haat is zo groot 
dat het haar niet zal lukken. Ze is 
geen bruggenbouwer. Als ik nu 
zou moeten gokken, dan zeg ik 
John McCain.'' 

Ondanks het feit dat je altijd een 
halve buitenstaander zult blijven, 
bevalt de "American Way of Life'' 
de familie Groenhuijsen nog 
steeds goed. Over een aantal jaren 
zal Charles Groenhuijsen terug· 
keren naar Nederland conform 
zijn contract. De Amerikaan in 
Charles Groenhuijsen zal met 
hem meegaan: "Dan hang ik 
ergens in Hilversum wel een Ame· 
rikaanse vlag uit." .f, 
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Liberale agenda 

i•J 
Datum Afdeling Onderwerp Locatie Tijd Informatie Telefoon 

4l~ Groningen Discussic met Joop Boertjcns/ 
Jannekc Sncyders+ Borrel Café de Negende Cirkel Hans Mojet 050-573141 H 

5/9 Delfland Discussicavond Afrika deel III n.n.b. 20:00 uur Gert-Jan Jense 015-2124519 
I 119 G-roningen Fukuyama Yindicatstr. 7a Erik -jan Bennema 050-573141B 
12/lJ T\vcntc Pololick cafénet coaliticdehat Café De Boemel 19:30 uur Haoi-Nam Nguycn 06.22416936 
13/9 Groningen Lasergamen en aansluitend discussic 

met VVD Lucicn Weide 06.19852375 
\7/9 Gronlngcn Discussic met Rakmans Lucien Weide 06.19X52375 
17/9 Leiden Leidse Kopstukken Debat met 

Andreas Kinncging,Hclcnc Dupuis Hotel Nieuw Mine1va, Boommarkt 23 20:00 uur Nancttc Schuppers 07 I -5172203 
lk19 Groningen CAP Irislaan 25a Niels Kolste 050-31H5102 
211!9 Amsterdam PJO activiteiten Ot en Sicn 20:00 uur Marta Ivanovska 06-1723R62X 
20/9 Del !land Cursus Economie met B. van 't Wout Cafe Royal n.n.b. Marlijn Vlutters 015-212466R 
~4/Y Groningen Excursie naar de Km11er met Hcnk Kamp '! Hans Mojet 050-573141 H 
25/0 Groningen CGP Wcsterhadstraat 34 Mi-Sue Akkerman 050-3185733 
2)/9 ·r\ventc Discussicavond n.a.v.de miljoenennota Café Het Binnenhof 20:00 uur Hoai-Nam Nguyen 06.22416936 
27/9 Groningen Cursus Politieke Stromingen Wing-gebouw Lucien Weide 06.19H52375 
271'! l.eeuwardcn Augustus offensief Leeuwarden Jasper Sybrandy 05R-2164177 
2X/29! 
.111/9 Amsterdam Ledenweckend Ommen Marta Ivanovska 06-17238628 
11111 Amsterdam Dijkstal i.s.m. VVD Amsterdam ') 20:00 uur Marta Ivanovska 06.1723862R 
11111 Leiden Cursus Liberalisme Café ·t Kaisertje.Kaiserstr. 2-4 20:00 uur Onno Teng 071-5763512 
2/\11 Groningen Politiek café in Der Will 

Daarna Liberale Borrel Café de Negende Cirkel Hans Mojet 050-5731418 
.1/111 Regio Midden Cursus Mediatraining Johanneke Bos 0525-661 I 77 
.\1111 Groningen Cursus L...iberalismc Wing-gehouw Lucien Weide 06.19852375 
.\/]() Delfland Dicrcnclaghorrcl Jazzcafe Bebop 20.00 uur Gert-Jan Jense 06.2466R396 
'!IlO Groningen Fukuyama Vindicatstraat 7a Erik-Jan Bennenlil 05ü-573141R 
11/111 Groningen Excursie naar de Gebruikersruimte Veri~'Unclcn voor het gebouw v.d. GGD 17:15 uur Erik-Jan Bennema 050-5731418 
15/10 Leiden Globaliscringsdebat met VVD 

Kamerlid Hcssing Hotel Nieuw Minerva,Boommarkt 23 20:00 uur Nanette Schuppers 071-5172203 
16110 Groningen CAP Irislaan 25a Niels Kolste 050-3185102 
16/111 Del !land Wisseling ALV n.n.b. n.n.b. Arend Zwaneveld 015-2145225 
211/10 Groningen GPJK congres Hans Mojet 050-573141H 
22110 Leiden Voorbereiding ALV Café ·t Kaisertje, Kaiserstr. 2-4 20:00 uur Ferdi de Lange 071-5665370 
23110 Groningen CPG Westerbadstraat 34 Mi-Sue Akkerman 050-3185733 
271111 LiliERALE JONGERENDAG JOVDIVVD Danielle Valkink 06-14682656 
29/\11 Groningen Discussic met Minister van Justitie 

Henk Korthals n.n.b. Hans Mojet 050-573141H 
2'!1\l\ Amsterdam Van Eekelen 1 e kamerlid oud minister 

van buitenlandse zaken, 
over huitenlands beleid Politiek Café 20:00 uur Marta Jvanovska 06. 17238628 

.111111 Del !land !Ialloweenborrel n.n.h. n.n.b. Gcrt-Jan Jense 015-2124519 

.11.\1\1 Regio Midden Kaderweckend voor de bestuurders 
van afdelingen Regio Midden Johanneke Bos 0525-661177 

5'1 I Leiden Discussicavond over het Midden Oosten Hotel Nieuw Minerva,Boommarkt 21 20:00 uur Nanettc Schuppers 071-5 I 72203 
1.\/11 Regio Midden ALV Johannekc Bos 0525-61\1177 
1511 I Dcllland Cursus Europa n.n.b. n.n.b. Marlijn Vluttcrs 015-212461\R 
I ~!i I Leiden Congresvoorbereiding Café 't Kaiscrtje, Kaiserstr.2-4 20:00 uur Nanette Schuppers 071-5172203 

De J OVD breidt uit 

Goed nieuws, want de leegte op de JOVD-kaart in Gelderland wordt vanaf het nieuwe seizoen weer opgevuld door een 
nieuwe afdeling: JOVD Apeldoorn-Epe. Deze afdeling zal weer verse leden genereren uit een gemiddeld lage leeftijdsklas
se. De hestuursleden bestaan uit de drie initiatiefnemers: Nanne Hageland, Adriaan Andringa en Martin Diepeveen. Alle 
drie hebben al ervaring op politiek gebied. 

Nadat het initiatief ontstond en een telefoontje was gepleegd met het HB. ontstond vliegensvlug het contact met Thijs van 
de Vooren uit het regiobestuur Midden. Na wat gebabbel op het afgelopen politiek congres in Apeldoorn (in Van der Valk 
restaurant de Cantharel- een leuke kennismaking overigens met de JOVD) werden ook contacten gelegd met andere 
JOVD'ers die erg enthousiast waren. Er is dus een goede basis gelegd en alle stappen zijn gezet om vanaf het nieuwe 
cursusjaar nieuwe leden aan te trekken en een mooie afdeling op te starten. 

Wij houden u op de hoogte! 

Martin Diepeveen, 
namens het (voorlopige) bestuur van afdeling Apeldoorn-Epe 



Ciska Scheidel, 
oud-Landelijk Voorzitter JOVD '97-'98 

De zorg van politici over de opkomst van loka
le partijen en Leefbaar Nederland is deels 
terecht. Het succes van Leefbaar Utrecht en 
de angstige reacties van de gevestigde par
tijen daarop bevestigen dit. Deels is de zorg 
onterecht, als gevestigde partijen uitgaan van 
hun eigen kracht en tradities en dogma's dur
ven te herzien. We moeten niet vergeten dat 
Leefbaar Nederland nog niet veel meer is dan 
een partijnaam en één congres. Weinigen zul
len naar aanleiding van dat congres iets her
inneren van ideeën of standpunten. Zonder 
standpunten (die Leefbaar Utrecht wel had) is 
Leefbaar Nederland een verzameling van 
bekende en minder bekende Nederlanders. 
Daarvoor moeten we op onze hoede zijn, maar 
we hoeven het stemmenpotentieel niet te over
drijven. 

Robin Bremekamp, 
oud-Landelijk Voorzitter JOVD '98-'99 

Voor mij was de grote vraag van het maart-con
gres of Jan Nagel met zijn Leefbaar Nederland 
werkelijk een antwoord zou hebben op de 
(grote) maatschappelijk onvrede over het func
tioneren van de politiek. Helaas, Jan Nagel 
maakte de klassieke fout van al die andere 
broodpolitici. Niet een sprankelende politieke 
visie met gedurfde politieke keuzes was zijn 
oplossing voor de problemen. Integendeel , 
met Leefbaar Nederland betreedt hij de al plat
gelopen paden van inspraak, betrokkenheid en 
referenda. De burger zit niet te wachten op nog 
meer D66-jargon , maar wil krachtige keuzes 
en een heldere visie voor zorg, onderwijs en 
ICT. Leefbaar Nederland heeft kracht noch 
visie. 

Jeroen de Veth, 
oud-Landelijk Voorzitter JOVD '99-'00 

Het is heel wel mogelijk dat LN dan wat stem
men wegtrekt bij zowel WD, PvdA, Groenlinks 

als WD, de vier potentiële grote partijen. Een 
Leefbaar Nederland spreekt iedereen aan. Ik 
voorspel hen vijf zetels in 2002. Maar daarna 
gaat het mis. Een bonte stoet aan verschillende 
lokale partijen die alleen de naam gemeen 
hebben, zonder bindend gedachtegoed , 
beginselprogram, de persoonlijke strubbelin
gen van dien, plus de eindrekening die daar
van in 2006 aan de kiezer zal moeten worden 
gepresenteerd zal LN hoogstwaarschijnlijk de 
kop kosten. Er is natuurlijk altijd de kans dat 
LN het hoofd biedt aan deze problemen en de 
deur openzet voor een populistischere, per
soonlijkere partijpolitiek, waarin volgens de 
wetten van het politieke postmodernisme de 
man en in mindere mate zijn boodschap telt. 
Hoe dan ook lijkt het me dat we in Nederland 
eerder minder dan meer politieke partijen kun
nen gebruiken. 

Maarten Burggraaf, 
Landelijk Voorzitter JOVD 

De voornaamste boodschap van Leefbaar 
Nederland is dat de politiek meer naar de bur
ger moet luisteren. Het gevaar voor deze par
tij is dat ze hierbij op een wel heel democra
tische wijze te werk wil gaan: grossieren in 
referenda om te bepalen wat het standpunt van 
de partij is op gesignaleerde problemen. Kan 
Leefbaar Nederland wel standvastig beleid 
voeren met deze visie? De partij moet echter 
wel serieus genomen worden. Leefbaar Neder
land is ontstaan uit plaatselijke partijen, die hun 
succes te danken hebben aan een nauw con
tact met de kiezer. Wil de politiek in Nederland 
toekomst hebben, dan moet een goed contact 
met de kiezer ook een belangrijk streven zijn. 
De gevestigde partijen hebben deze les kun
nen leren uit de snelle opkomst van de oude
renpartijen . Dan heeft Leefbaar Nederland een 
nadeel met haar jonge partijstructuur, die het 
vaak lastig maakt om de gelederen bij elkaar 
te houden in moeilijke tijden . Bovendien zal 
Leefbaar Nederland haar belofte om iedereen 
tevreden te stellen ni~t waar kunnen maken. 1. 

Van Het Gelijk 
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REDACTIONEEL 

REDACTIONEEL 

Onlangs was het voor liefhebbers van politieke soaps weer smullen 
geblazen. Wie had een maand geleden nog gehoord van Marnix van Rij? 
Van de ene op de andere dag werd hij opeens een bekend politicus. Wat 
was er gaande binnen het CDA? Bad Boy en politieke eendagsvlieg Van 
Rij pleegde een coup d'etat tegen zijn fractievoorzitter Jaap de Hoop 
Schefl'er. Deze coup had dodelijke gevolgen voor Van Rij, een soort poli
tieke kamikaze. De fel begeerde post van fractievoorzitter van het CDA 
was niet voor hem bestemd, maar voor een kamergeleerde uit Amster
dam. Van Rij had waarschijnlijk een Lubbersscenario in gedachte. 
Lubbers pleegde ook een politieke moord op zijn opvolger Brinkman. 
Zonder veel kleerscheuren kwam hij ervan af. Sterker nog, jaren later 
kon hij een hoge post bij de VN bekleden. Het is al jaren een politie
ke bloedbad bij het CDA. Eerst Brinkman, vervolgens Heerma, nu De 
Hoop Scheffer. Deze Zuid-Amerikaanse praktijken zullen nog even door
gaan. Balkenende zal over een grove vier jaar waarschijnlijk hetzelf
de overkomen. Tegen die tijd kunnen we weer plaats nemen achter de 
buis om de volgende aflevering van de soap te bekijken. 

In deze Driemaster zullen veel 
artikelen ingaan op de gebeurte
nissen in Amerika. lanto van 
Mcdcnbach de Rooy laat het juri
dische licht op de gebeurtenissen 
schijnen. Bas van 't Wout waar
schuwt voor de 'linkse naïviteit en 
geïnterviewde Dick Benschop laat 
ons weten dat we geen grote dircc
te gevolgen van de ramp hoeven 
te verwachten. Verder kan men 

zich afvragen of voorzitter Prodi in 
de strijd tegen het terrorisme 
gebruik zal maken om Europa 
internationaal meer op de kaart 
te zetten. 

Helaas heb ik niet voor het 
novembercongres acht nummers 
in elkaar kunnen zetten. Daarom 
zal de deadline voor de volgende 
Driemaster op maandag 19 

.J Ja. ik woreliiel van cle JOVD voor slechts fl.IO.-! 

.J Ja, ik ben geïnteresseerd en ontvang graag een informatiepakket! 

lvlachtiging 

november komen te liggen. In 
samenwerking met de kandidaat
hoofdredacteur Driemaster, Ursu
la Doorduyn, als zij gekozen 
wordt, zal ik nummer acht uit
brengen . .t 

Uw hoofdredacteur 

De ondergetekende geeft hierbij toestemming aan de JOVD om jaarlijks tot wederopzegging de contributie van zijn/haar rekening 

ar te schrijven. Tot het einde van het jaar betaal ik slechts fl.l 0,-, mits ik de machtiging invul. Doe ik dit niet dan betaal ik fl.S,- extra 

in vcrband met de administratiekosten. 

Girorcknr 

Bankrekening 

Naam 

Adres 

PC 

Woonplaats 

Datum 

Plaats 

Handtekening 

Knip dit formulier uit en stuur het naar het volgende adres: 

JOVD Algemeen Secretariaat - Herengracht 3Ha - 2511 EJ ·s- Gravenhagc 
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Dick Benschop, leerling uit de school van Kok 
Door de redactie 

Dick Benschop, staatssecretaris van Europese Zaken, sociaal-democraat onder de liberale minister van Bui
tenlandse Zaken Van Aartsen, werd niet meteen lid van de Partij van de Arbeid. Een aantal jaren flirtte hij 
nog met de Politieke Partij Radicalen. Actief lid was hij niet en in de jaren tachtig wisselde hij van partij. 
" Mijn hart lag ergens anders. Ik ben vanwege idealistische redenen overgestapt naar de PvdA. Het begin
sel van gelijke kansen, dat de PvdA voerde, sprak mij zeer aan. Ik merkte dat toen ik nog lid was van de 
PPR ik tijdens de verkiezingsdagen meer naar de uitslag van de PvdA zat te ki,jken dan naar die van de 
PPR. " Benschop begon als persoonlijk medewerker van Joop den Uyl en Wim Kok in de PvdA fractie, 
daarna werkte hij zich op tot secretaris van Wöltgens. In 1994 werd hij directeur van het partijbureau van 
de PvdA, de Wiardi Beekman Stichting. In het kabinet Kok I, was hij commissaris voor de media. Ben
schop werd in 1998 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet Kok II. Behalve als staatssecre
taris is hij samen met Kok en Melkert het brein achter de verkiezingscampagne. 

Europa 
Natuurlijk gaat het interview over 
'Europa'. Benschop benadrukt, 
dat Europa vooral democratischer 
en politieker moet worden. 
"Europa is geen technische ope
ratie meer. Er zijn belangrijke keu
zes aan de orde, zoals het veilig
heidsbeleid, de harmonisatie van 
het strafrecht en natuurlijk de 
kroon op het Europese werk, de 
muntunie. Europa is voor veel 

mensen nog ver weg. Daarom 
moet er in Nederland ook meer 
over Europa gesproken worden. 
Waar gaan we met Europa heen? 
Welke politieke keuzes maken 
we? We hebben Europa bijvoor
beeld nodig voor een krachtig 
milieubeleid, een sterk asielbeleid 
en een sterk buitenlandbeleid. " 
De vraag dringt bij ons op: als er 
meer over Europa gesproken 

Driemaster 

wordt in Nederland, leidt dat dan 
ook tot een grotere opkomst bij 
verkiezingen? 
"Europa is niet altijd even over

zichtelijk. Er moet nog heel wat 
meer gebeuren. Europa moet 
transparanter worden en het hele 
systeem is ingewikkeld. Het 
democratische systeem van Euro
pa moet eenvoudiger worden. " 
Toch is dat niet de enige oplos
sing. Benschop heeft nog een 
oplossing. Een oplossing die bijna 
uit een D66-programma gegrepen 
zou kunnen zijn. De voorzitter van 
de Europese Commissie moet 
gekozen worden. De staatssecre
taris: "De Commissie moet aan
sprekender gemaakt worden. Als 
de voorzitter wordt gekozen, heeft 
deze te maken met een heel ander 
mandaat en een geheel andere 
legitimiteit. Ik wil wel benadruk
ken dat dit niet de oplossing is 
voor alle problemen. Als laatste 
moeten de Europarlementariërs 
zelf een andere houding gaan 
innemen. Neem nu een forum aan 
de vooravond van de verkiezin
gen. Het gaat vaak niet over de 
verschillen in inzicht over Europa, 
maar over de importantie van het 
Europees Parlement. De politieke 
verschillen moeten veel meer 
benadrukt worden." 
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Groot-Brittannië en Europa 
Groot-Brittannië is altijd een bui
tenbeentje geweest in Europa. Het 
land liep nooit voorop in de Euro
pese ontwikkelingen. maar hob
belde er een beetje achteraan. 
Tony Blair liet tijdens zijn cam
pagne dit jaar weten een refe
rendum voor de toetreding van 
Groot-Brittannië in de EMU te 
willen gaan houden. Benschop 
over het Britse referendum:·' Ik 
hoop werkelijk dat het referen
dum eraan zal komen. Blair heeft 
het referendum aangekondigd. 
maar het moet altijd nog gebeuren. 
Waarschijnlijk zal het referendum 
niet voor 1 januari zijn. want de 
Britten wachten eerst af of de 
EMU-landen de euro netjes inge
voerd krijgen. Het referendum 
kan gewonnen worden. maar dan 
moet er wel veel overtuigingsar
beid verricht worden. Blair reali
seert zich dat terdege. Als de Brit
se regering zich vierkant achter de 
toetreding stelt. dan is een toetre
ding absoluut niet onmogelijk. De 
toetreding van Groot-Brittannië 
tot de EMU is van groot belang. 
Als de Britse economie erbij 
komt, maakt dat de Euro nog een 
heel stuk sterker.·' 
Zo gemakkelijk zal een toetreding 
van Groot-Brittannië niet gaan. 
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De Britten staan bekend als Euro
sceptici. Laatst is bij de conserva
tieven ook een Euroscepticus (Ian 
Duncan Smith) gekozen in plaats 
van Kenneth Clarke, die bekend 
staat als pro-Europ<L Benschop 
heeft hier een eenduidig antwoord 

' op. ·'Uit het feit dat de conserva
tieven een euroscepticus hebben 
gekozen. laat zien dat ze nog lan
ger tot de oppositie veroordeeld 
zullen zijn. Misschien is dat niet 
eens zo erg. De vcrkiezing tussen 
BI air en Hague (conservatieven) 
ging ook erg over de vraag: 'Doen 
wc nog mee aan Europa?' Partij
leider Hague zei van wel. terwijl 
zijn partij iets heel anders uits
traalde. Verder wil ik er nog bij 
zeggen dat een meerderheid van 
de Britten wel mee wil doen. Het 
liefste willen de Britten voorop 
lopen in Europa.·· 

De wereld na 11 september 
Dat er iets is veranderd in de 
wereld na 11 september staat 
natuurlijk buiten kijf. De Ver
enigde Staten en Europa gaan 
meer samenwerken op het gebied 
van interne veiligheid, politie, jus
titie en terrorisme bestrijding. Vcr
der werkt Europa hard aan de 
coalitie tegen het terreur. Ben
schop: ''Europa speelt nu een heel 
eigen rol tegen de terreur. want 
ze heeft met sommige landen in 
het Midden-Oosten betere betrek
kingen dan de Verenigde Staten. 
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INTERVIEW 

Door deze rol zal zij op interna
tionaal gebied meer gewicht in de 
schaal kunnen gaan leggen. Het 
zal leiden tot een sterkere Euro
pese Unie.'' 

De Koude oorlog in de 21e eeuw 
George W. Bush en de regerings
leiders van vele landen in de Euro
pese Unie hebben ferme taal uit
geslagen tegen het terrorisme. 
Oorlog tegen het terrorisme is niet 
uitgesloten. Moeten we denken 
aan een koude oorlog in de 21e 
eeuw? "Ik zou niet per se de 
nadruk willen leggen op de mili
taire kant. Het zal een strijd zijn op 
politieke, economische en finan
ciële fronten. Dat zal inspanning 
vergen. Allereerst: 'Wie is nu pre
cies de vijand?' Wie zitten achter 
de aanslagen, hoe is het precies 
vertakt? Men moet wel haast 
maken om dat uit te zoeken. Het 

is niet een aan
slag die we nog 
even aan het 
onderzoeken 
zijn. De gevol
gen van de aan
slagen zijn wel, 
dat de veilig
heictsvraagstuk
ken hoger op de 

,.agenda zijn 
komen te staan. 
De aanslagen 

zullen niet grote directe gevolgen 
hebben op het dagelijkse leven." 

Göteborg en Genua 
De beelden van de rellen en 
demonstraties zijn bij velen nog 
bekend. Beide steden verander
den in een paar dagen van vreed
zame plaatsen in steden in oorlog. 
De demonstranten richtten grote 
schade aan en de politie moest 
met hand en tand proberen de 
orde te bewaren. Heeft de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
enig begrip waarvoor er in de ste-

5 

den werd gedemonstreerd? 
"Gedeeltelijk. Ik begrijp best wat 
de demonstranten aan de orde wil
len brengen. Het pleidooi ging 
namelijk over de schaduwzijde 
van de globalisering. Wat wordt er 

Gekozen voorzitter 

Europese Commissie 

heeft een heel ander 

mandaat en 

legitimiteit 

nu aan milieu gedaan op wereld
schaal? Het antwoord dat men 
geeft hierop vind ik niet goed. De 
G-8 (de zeven meest geïndustria
liseerde landen en Rusland) is 
inderdaad geen briljante organi
satie, maar demonstreren tegen de 
EU, het IMF, de Wereldbank en 
het WTO is precies de verkeerde 
oplossing. We hebben juist poli
tieke besturing op wereldschaal 
nodig. Er zijn juist meer interna
tionale organisaties op wereld
schaal nodig. Een heter functio
nerende WTO, een beter 
functionerende Wereldbank en 
een sterkere EU helpen allemaal 
om de doelstellingen waarvoor 
men protesteert te verhelpen. Wc 
zouden in de wereld een stuk 
slechter af zijn als die organisaties 
er niet zouden zijn." 

De PvdA 
Omdat Benschop ook campagne
leider is volgen er ook vragen over 
zijn partij. Hoe zit het met de ruk 
naar links van de PvdA, die vele 
leden zo graag zouden willen zien? 
Hoe ziet Benschop de toekomst 
van de PvdA? 
"De kunst van een politieke par
tij is enerzijds herkenbaar te blij-
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ven. Wat zijn de wortels van een 
partij? Waar staat de partij voor? 
Aan de andere kant moet een par
tij eigentijds blijven. Er zijn twee 
gevaren. Als eerste, dat je teveel in 
het verleden blijft steken, dat je 

niet eigentijds bent. Of omge
keerd, dat je helemaal gaat zweven 
met alle politieke stromen mee. 
Dat je geen eigen plaats meer hebt 
in het politieke bestel. De balans 
tussen eigentijds en herkenbaar
heid zie ik heel duidelijk in het 
pas uitgebrachte programma van 

Driemaster 

de PvdA terug. Het feit dat Kok nu 
opstapt, geeft een einde van een 
politieke periode aan. Een tijd, die 
gekenmerkt is tot de noodzaak 
van saneren. Kok c.s. wilden de 
overheidsfinanciën op orde krij
gen, streefden naar meer markt
werking en een betere werkgele
genheid. Nu blijven financiën en 
werkgelegenheid ook belangrijk, 
maar ik denk dat het accent gaat 
verschuiven naar publieke voor
zieningen. Niet alleen hoeveel geld 
gaat ernaar toe, maar wordt er ook 
kwaliteit geleverd?" 

De generatie nieuwe politici 
Nu Kok binnenkort zal aftreden 
verdwijnt er een generatie politi
ci. In plaats daarvan komen poli
tici die in de leer waren bij deze 
generatie. Benschop behoort tot 
de school van Kok. Benschop: '' 
Ik heb heellang met Kok samen
gewerkt. In die tijd heb ik veel van 

e Jonge 
2001 

Dijkstal 
marie Jo 
r Korte 

kHerm 

hem geleerd. Kok kan heel knap 
onder moeilijke omstandigheden 
een koers uitzetten. zowel voor de ' 
partij als voor Nederland." Op de 

1 

vraag of hij nog wat kan leren van i 

de opvolger van 'leermeester' Kok. 1 

Ad Melkert, blijft Benschop een 
tijdje stil." Melkert heeft sommi
ge dingen beter door dan ikzelf. 
Begin jaren negentig. toen het 
minder ging met de PvdA heeft 
hij Kok heel goed gesteund. Dat 
heb ik altijd zeer gewaardeerd." 

De naam van Dick Benschop werd 
in de wandelgangen genoemd als 
mogelijk opvolger van Kok. Hij is 
het uiteindelijk niet geworden. In 
de veronderstelling dat we nog 
meer van hem zullen horen sluiten 
we het interview af en verlaten we 
de apenrots (ministerie van Bui
tenlandse Zaken) . . t 

.enj freedom.nl 

10 november ~ 
: 12.00 uur 

Amsterdam~~ 
Amsterdam c.s.~~ 
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VOORZITTERSWOORD 

Woord van de voorzitter 

Aan de aanslagen in de VS op 11 september jl. en de voortdurende ont
wikkelingen hieromtrent, zoals de recente Miltvuur 'aanvallen' kan niet 
voorbij gegaan worden. Het doet je realiseren dat vrijheid toch wel een 
heel kwetsbare verworvenheid is. De verkiezingen komen er echter 
ook aan en dat betekend dat de politieke partijen hun concept verkie
zingsprogramma's presenteren. 

Op 16 oktober jl. heeft de VVD 
haar concept verkiezingspro
gramma 'Ruimte, Respect & Voor
uitgang' gepresenteerd. Ook de 
JOVD heeft inmiddels het PKP 
·vertrouwen in verantwoordelijk
heid' gepresenteerd aan de media. 

De VVD heeft een gedegen 
(financieel) verkiezingsprogram
ma neergezet, mijns inziens had 
zij echter origineler mogen zijn en 
had er op bepaalde punten hoger 
ingezet mogen worden. Het is 
goed dat de VVD hard heeft inge
zet op het saneren van het WAO
stelsel. Ik had echter graag gezien 
dat zij liberale beginselen verder 
had doorgevoerd op bijvoorbeeld 
het gebied van de kinderopvang, 
verlofregelingen en de publieke 
televisie. 

Kinderopvang en verlofregelingen 
zijn bij uitstek zaken waar de over
heid zich niet mee zou moeten 
bemoeien. Dit beperkt de keuze
vrijheid van werknemers. Zij zijn 
uitstekend in staat om naar eigen 
wensen tot afspraken met de 
werkgever te komen op het gebied 
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van verlof en kinderopvang. Op 
dergelijke punten Zoals ook in het 
concept PKP van de JOVD is 
gesteld. 

Ook D'66 heeft inmiddels haar 
concept verkiezingsprogramma 
gepresenteerd. Hierin spreekt mij 
een punt wel aan. Dat is de vor
ming van een kernkabinet, name
lijk het terug brengen van het aan
tal ministers en het opvoeren van 
het aantal onderministers (staats
secretarissen). 

De minister is nu veelal nog bezig 
met de organisatie van zijn of haar 
departement. Terwijl hij echter 
bezig zou moeten zijn met het 
aanpakken van maatschappelijke 
problemen. Door de staatssecre
tarissen zich te laten richten op de 
beleidsuitvoering door de onder
delen van de rijksdienst, heeft de 
minister de handen vrij om alge
meen visionair beleid uit te zet
ten. 

De structuur van een kernkabinet 
is een meer bedrijfsmatige manier 
van overheidsbesturen. De minis-
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ters zijn in deze constructie meer 
een 'politieke raad van bestuur'. 
Een meer bedrijfsmatige manier 
van besturen moet de VVD toch 
ook aanspreken. In haar concept 
verkiezingsprogramma pleit zij er 
immers voor om 'bij de uitvoering 
van overheidstaken ( ... ) zoveel 
mogelijk gebruik ' te maken van 
'moderne managementinstru
menten'. 

Tijdens het aankomende novem
ber~ongres zal het PKP worden 
besproken en zal u, de vereniging, 
de politieke kernpunten voor de 
komende vier jaar bepalen. Ik 
daag u uit om u te verdiepen in het 
PKP en in november een knallend 
debat over de inhoud aan te gaan! 
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ARTIKEL 

Vredesdemonstranten moeten zich diep schamen 

Door Bas van 't Wout 

Wie dacht na het einde van de Koude Oorlog af te zijn van linkse naï
viteit, de ethiek van goede bedoelingen en het ongenuanceerd anti-Ame
rikanisme denken, is na de aanval op de Verenigde Staten op 11 sep
tember 2001 van een koude kermis thuis gekomen. Nog steeds blijken 
er grote groeperingen te bestaan van fellow-travellers, die, ondanks de 
verschrikkelijke aanval op alle normen en waarden die wij als Wester
se Wereld voorstaan, binnen no-time de terroristische aanslagen op de 
VS aangrijpen om verloren gewaande linkse reflexen nieuw leven in te 
blazen. Want wat horen wi.i van de vredesbeweging, de postcodeloterij 
en alle andere 'ideeële' organisaties: de VS heeft dit aan zichzelf te dan
ken, we moeten kritisch zijn op de VS, want zi.i zijn alleen maar uit op 
wraak en een geweldsspiraal - enfin, wie de rest van de linkse retoriek 
wil invullen hoeft alleen maar een paar oude ,jaargangen van 'De Waar
heid' erbi.i te pakken en is snel klaar. 

Frits Bolkestein kreeg begin jaren 
negentig het nodige commentaar 
over zich heen, omdat hij zich druk 
maakte over voormalig sympathi
santen van communistische regi
mes. Hij zou oude koeien uit de 
sloot halen, te zeer trots zijn op het 
feit dat hij achteraf gelijk had en 
daarmee te makkelijk willen sco
ren. Ook ik vond destijds dat Bol
kestein een interessante, maar 
politiek weinig relevante discus
sie initieerde. Natuurlijk waren 
enkele prominente Nederlanders 
in de jaren '60 en '70 ongelooflijk 

naïef in hun verering van Mao, 
hun vriendschapsbanden met de 
DDR en hun voorstellen tot 'Fin
landisering' van Nederland, maar 
hen op hun jeugdige naïviteit aan 
te vallen, leek meer een rol voor 
historici dan voor actieve politici. 
Zoals vaker gezegd: na 11 sep
tember leven wij in een andere 
wereld. En wie in een andere 
wereld leeft, moet ook zijn verle
den herzien. En in dat licht, waren 
de kritieken van Bolkestein juist 
zeer waardevol. De flirts met Mao 
waren geen incidenten van jeug

dige, naïeve 
politici, 
maar ZlJn 
een uiting 

seerden vele linkse intellectuelen 
met de Sowjetunie. een generatie 
later werd dat vervangen door een 
sympathie voor China- toen bleek 
dat Stalin toch wel erg veel men
senlevens had nodig gehad voor 
het socialistische ideaal - en nu 
wordt datzelfde denkpatroon geuit 
door de groeperingen die de VS a 
a-priori in de verdachtenbank zet
ten nu de VS zich beraden op een 
antwoord op de apocalyptische 
beelden die ons allen op het net
vlies gebrand zijn. 
Dat denkpatroon kenmerkt zich 
plat gezegd door een ·weg met ons' 
denken. Kijk maar naar de ver
klaringen en - impliciet- vergoe
lijkingen die gegeven worden voor 
het terroristische geweld dat ons 
getroffen heeft. Het zou allemaal 
de schuld zijn van Israël, de 
armoede, het imperialisme, het 
kapitalisme, kortom: alles waar het 
Westen voor staat of voor zou 
staan. En hebben de VS in het ver
leden niet allerlei dubieuze regi
mes ondersteund? 
Al deze argumenten impliceren. 
dat de VS de aanslagen aan zich
zelf te danken hebben. Behalve 
het feit, dat eenieder die de 
afschuwwekkende aanslagen op 
Amerika wil of probeert goed te 
praten nauwelijks serieus te 

van een nemen is, is dit een uitermate 

Van 't Wout, hier links op de fóto met o.a. Van A artsen, 

waarschuwt voor linkse naïviteit 
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denkpa
troon dat 
hardnek
kig, maar 
soms stille
tjes, aanwe
zig is in het 
Westerse 
discours. In 
de jaren '30 
sympathi-

gevaarlijke manier van redeneren. 
Zo zijn er een aantal oorzaken te 
noemen voor het opkomen van de 
Nazi's in Duitsland: het Verdrag 
van Versailles. de krach op Walls
treet, de naïviteit van Chamber
lain en ga zo maar door. Er is ech
ter- hopelijk- toch niemand, die 
zou willen volhouden dat de ter
reurdaden van de Nazi's ook maar 
op de een of andere manier aan de 
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slachtoffers daarvan te wijten zijn? 
Wij moeten nu onderkennen dat 
er in de wereld mensen bestaan 
met louter slechte bedoelingen. 
Zi) zi)n louter uit op vernietiging, 
zelfs ten koste van het eigen leven. 

Geflirt met Mao 

hardnekkig aanwezig 

in westers discours 

Om dat te bestrijden, is het nodig 
alle mogelijke middelen in te zet
ten. Dat betekent niet alleen de 
terroristen zelf uitschakelen, maar 
bovenal de landen die hen steunen, 
openlijk of heimelijk. Bovenal 
betekent het. dat wij de Vcrenig
de Staten onvoorwaardelijk moe
ten steunen. Bush, en vooral 
Powell, hebben de laatste weken 

bewezen zeer behoed
zaam, bedachtzaam en 
terughoudend te werk te 
gaan. Welke regering 
lukte het ooit eerder 
zo'n grote coalitie te 
smeden? Natuurlijk zul
len er dingen gaan 
gebeuren die wij liever 
niet zouden zien, maar 
nogmaals twee torens in 
zien storten, willen we 
helemaal niet. 
De demonstranten die op zondag 
30 september de straat op gingen 
om te demonstreren tegen het 
'Amerikaanse geweld' zouden zich 
dan ook diep moeten schamen. 
Iedereen is voor vrede, maar vrede 
mag niet ten koste gaan van het 
opgeven van onze normen en 
waarden ten behoeve van achter
lijke, criminele organisaties. Het 
had deze mensen vooral gesierd, 
wanneer zij op 12 september 2001 

Powell en Bush 

gedemonstreerd hadden tegen de 
wandaden van het moslim-funda
mentalisme. Helaas bleek de link
se relflex hardnekkiger dan 
gedacht: liever anti-Amerikaans 
dan anti-massamoordenaars. J:. 

Bas van 't Wout is vice-voorzitter politiek 

van de Jongeren Organisatie Vrijheid en 

Democratie (JOVD). Dit artikel is ook 

gepubliceerd in Trouw van 2 oktober j.f. 

Bestuurlijke vernieuwing: meer gezeur over minder 

Door R. 7: H.l. I lospers 

Als indiener van de notitie aangaande bestuurlijke vernieuwing in april 
2000, voel ik mij geroepen te reageren op het artikel van Bas van 't Wout 
en in mindere mate van dat van Jeroen de Veth in de vorige Driemas
ter. 
Met Van 't Wout constateer ook ik de afnemende belangstelling van de 
burger voor politiek en alle daarmee samenhangende problemen. Voor
dat we hierom echter in paniek raken, lijkt het mij verstandig de oor
zaken hiervan in kaart te brengen. De voorstellen op het gebied van 
bestuurlijke vernieuwing staan mijns inziens volledig los van deze kwes
tie, zoals ik in het navolgende zal betogen. 

De verminderde belangstelling 
voor politiek is volgens mij slechts 
het symptoom van verminderde 
maatschappelijke betrokkenheid 
in het algemeen en daarmee de 
toenemende vervaging van 
bepaalde normen en waarden. Het 
politieke domein omvat feitelijk 
de arena waarin conflicten tussen 
verschillende maatschappelijke 
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belangen worden uitgevochten. 
Met de verbeterde waarborging 
van al die afzonderlijke belangen 
en een cultuur waarin verschil
lende maatschappelijke groepe
ringen onderling tot een vergelijk 
komen is er dus minder om uit te 
vechten in de politiek. Elke groe
pering heeft zijn eigen lobby die 
het wel voor ze regelt. Politici, die 
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voorheen de belangen van ver
schillende groeperingen dienden, 
worden in dit proces steeds meer 
overbodig. Daarnaast heeft de 
overheid zich van steeds meer 
maatschappelijke terreinen ver
wijderd, waardoor haar contro
leurs (de politici) wederom steeds 
minder te doen hebben. Onder het 
bewind van Den Uyl was er allicht 
meer politiek rumoer, omdat de 
overheid veel verder dreigde in te 
grijpen in het maatschappelijk 
leven. 
Wat doet echter een Tweede 
Kamer nu, wanneer zij met dezelf
de 150 leden een minder breed 
terrein moet bestrijken? Ze gaat er 
dieper op in, als een ploegschaar 
door zware klei. Zoals de pers in 
de zomertijd: er wordt gelet op 
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overtuigd. Ik begrijp de strategie 
die de VVD moet volgen, maar of 
het nu bijdraagt aan een eerlijker 
en transparan-
ter functione
ren van de poli
tiek vraag ik 
mij af. Daar
naast zijn ook 
de verschillen 
tussen partijen 
te klein gewor
den. Niemand 
durft de AOW 
of hypotheek
renteaftrek aan 
te raken. leder

zen. Hij heeft namelijk geen con
trolerende functie en hij zet vrij- 1 

wel geen beleid uit, althans niet 

pietluttige details. Politiek draait 
niet meer om grote ideeën. Het 
gaat erom of je als kamerlid de 
minister kunt tackelen wegens 
onzorgvuldigheid van een van zijn 
ambtenaren op een of ander 
microniveau van een al even klein 
snippertje van het beleidsland
schap. En wij ons tegelijkertijd 
maar verbazen, dat de burger die 
politiek ten eerste niet meer kan 
volgen en ten tweede niet meer 
wil volgen. Zoals altijd laat de 
massa zich regeren door directe 
prikkels en niet door diepzinnige 
(ethische) afwegingen, die haar 
politieke geëngageerdheid bepa
len. Nu die directe prikkels nage
noeg ontbreken wendt de massa 
zich in toenemende mate af van de 
politiek. Ons land wordt immers 
toch nog even goed bestuurd? 
Sterker nog, ondanks het feit dat 
ik nog genoeg kritiek heb, func
tioneert de overheid als organisa
tie, mijns inziens, beter dan ooit. De 
huidige ongeïnteresseerdheid is 
een symptoom van de heden
daagse cultuur van ongeïnteres
seerdheid in het algemeen. Een 
verandering daarin vergt dus een 
generale mentaliteitsverandering. 

een is inmid- Onder bewind Den Uyl meer politiek rumoer 

Daarnaast durven politici elkaar 
nauwelijks in de haren te vliegen. 
We willen immers allemaal 'regier
ungsfähig' blijven. We zijn door de 

deis in meer of 
mindere mate kritisch ten aanzien 
van asielzoekers en integratie. 
Mijn conclusie is: Nederland heeft 
te veel verschillende politieke par
tijen. 

Wie schetst nu mijn verbazing, 
door te pleiten voor slecht onder
bouwde bestuurlijke experimen
ten, die vooral bepleit worden 
door onze (stief-)zusterpartij 0'66 
(met een al even slecht onder
bouwde ideologie)? Onze landelijk 
VVP Terwijl sommigen een ver
rechtsing van onze vereniging con
stateerden, moest hij kennelijk 
toegeven aan een linkse oprisping. 
Een aantal opmerkingen over de 

Nederland heeft teveel verschillende 

politieke partijen 

coalitiecultuur allemaal met elkaar 
verweven. Pak jij een minister van 
mij, dan pak ik er een van jou. 
Waarom is de VVD anders zo lief 
voor Melkert na het ESF-rapport. 
In bijvoorbeeld Groot-Brittannië 
was hij afgemaakt, daarvan ben ik 
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meest pregnante voorstellen van 
bestuurlijke vernieuwing. 
Ten eerste was de politiek voor
heen, ook zonder die vernieuwin
gen, levendiger. 
Ten tweede is er geen noodzaak de 
burgemeester direct te laten kie-
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zelfstandig. Het enige dat hij moet 
doen is de orde handhaven en een 
aantal (ceremoniële) plichtple
gingen vervullen. Datzelfde geldt ! 

voor de Commissaris der Konin
gin. Hun beider rol is enigszins te 
vergelijken met die van de konin
gin. Wil je dus een soort stadspre
sident, dan moet je hem ook de 
daarbij behorende bevoegdheden 

1 

geven. Ik zie daarvoor geen aan
leiding. 

Dan het referendum. Oh wat 
lopen we toch achter in dit land. 
omdat we geen referendum heb- ' 
ben. Wat een onzin! Het referen
dum in de vorm die hier ten lande 
wordt gepropageerd doet afbreuk 
aan het principe van de indirecte 
democratie en leidt tot een slech
ter besluitvormingsproces door de 
botte en ongenuanceerde 
bestuurskundige formuleringen 
waartoe een referendum dwingt. 
Laat ik echter een ander voor
beeld geven van een mij goed 
bekend land: Denemarken. In dat 
land worden alleen (wettelijk ver
plichte) referenda gehouden aan
gaande kwesties die de soeve
reiniteit van het volk aantasten. 
Zoals het overdragen van die soe-
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vereiniteit aan de EU in politieke 
zin. of aan de ECB in monetaire 
zin. Het lijkt mij zeer goed verde
digbaar dat rond dergelijke kwes
ties referenda worden gehouden. 
Maar over een stadsdeel in 
Amsterdam of de verbouwing van 
de Grote Markt in Groningen? 
Natuurlijk, er is een heel circus 
omheen georganiseerd. Net als bij 
televisieprogramma's als Big Brat
her. Maar net zo min als Big Brat
her een kwalitatieve verbetering 
van het aanbod van televisiepro
gramma's inhoudt, houdt de voor
gestelde bestuurlijke vernieuwing 
een verbetering van de politieke 
besluitvorming in. 
Natuurlijk zal de burger zich meer 
met politiek gaan bezighouden als 
hij vaker een keuze in het stem
hokje moet maken, maar of het 
hem meer gaat interesseren en er 
beter over gaat nadenken? Ik 
vrees dat het op de lange termijn 
zelfs averechts werkt. Het voor de 
zoveelste maal van stal halen van 
het begrip democratie, heeft dit 
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begrip inmiddels van renpaard tot 
werkpaard gedegradeerd. Het 
heeft steeds meer weg van dema
gogie, dan van een zorgvuldig 
gebruik van dit begrip in een wel
overwogen betoog. 

Mij wordt vaak een overmaat aan 
behoudendheid verweten, dus laat 
ik mijn veranderingsgezinde kant 
een keer laten spreken. En deze 
keer zo, dat iedereen het ook 
daadwerkelijk merkt. De beste 
stuurlui moeten immers ook de 
moed hebben aan boord te sprin
gen. 

Zoals ik al eerder concludeerde, is 
de huidige komkommercrisis in 
de politiek te wijten aan een over
schot aan politieke partijen. Naar 
mijn mening kan het aantal poli
tieke partijen heel eenvoudig wor
den gereduceerd door over te gaan 
op een districtenstelsel. Partijen 
als de SP, GroenLinks en D'66 
zouden subiet verdwijnen. Alleen 
de VVD, de PvdA, het CDA en 

een enkele christen-fundamenta
listen zouden overleven. De dis
cussie wordt dan volgens mij al 
meteen een stuk interessanter. De 

Massa reageert door 

directe prikkels en 

niet door diepzinnige 

afwegingen 

PvdA maakt een ruk naar links, het 
CDA kan pogen een soort van 
'compassionate conservatism' neer 
te zetten en de VVD kan door
gaan op de oude voet: rechts, maar 
redelijk. De Eerste Kamer zal 
moeten worden vervangen door 
een constitutioneel hof, dat wetten 
toetst aan de grondwet e 
n aan internationale verdragen. Ik 
nodig u uit te reageren. t 

Mark en Daniëlle gaan er voor! 
In gesprek met twee kandidaat-Hoofdbestuursleden 

Door Char/otte Lafort 

Sinds een tijdje draaien Mark van der Anker en Daniëlle 
Valkink ad interim mee in het Hoofdbestuur van de JOVD. 
Omdat hen dit zo goed bevalt hebben ze zich kandidaat 
gesteld voor het volgende Hoofdbestuur. Mark stelt zich 
kandidaat voor de post 'interne communicatie, ledenwerving 
en -activering'. Daniëllegaat voor de functie 'projecten en 
campagne'. 

In gesprek met Mark van der 
Anker: 

Welke kant van het liberalisme 
spreekt je aan? 
"Ik ben vooral op economisch vlak 
heel erg klassiek liberaal. Zo denk 
ik dat het klassiek liberalisme een 
goede manier is om de economie 
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een boost te geven. Op het socia
le en culturele vlak ben ik ont
plooiingsliberaal." 

Waarom heb je je kandidaat 
gesteld voor deze functie? 
"Wat mij bij de JOVD altijd heeft 
aangetrokken is het omgaan met 
andere mensen en om mensen die 
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de vereniging niet kennen uit te 
leggen wat de JOVD precies 
inhoudt. Ik wil graag enthousiast 
overkomen. Promotie en leden
werving is iets dat mij goed ligt. Ik 
heb me in Noord-Holland-Noord, 
de afdeling waar ik oorspronkelijk 
vandaan kom, en in Regio Noord 
mee beziggehouden." 
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Op je voorganger, Sander Janssen, 
had je vrij veel kritiek. Heb je 
niet zoiets van 'ik wil het een stuk 
beter gaan doen'? 
"Ik had inderdaad kritiek op mijn 
voorganger. Dat kwam omdat ik 
zelf bepaalde ideeën had; 
er was nog weinig van de grond af 
gekomen. Ik heb toen kritiek geuit 
over een aantal zaken, maar dat 
waren niet essentiële beleidspun
ten van zijn beleid. Op een gege
ven moment is de situatie zo gelo
pen dat Sander lanssen is 
afgetreden. Toen ben ik benaderd 
om in het Hoofdbestuur te komen. 
Ik heb daar heel goed over nage
dacht en heb toen 'ja' gezegd." 

Hoeveel nieuwe leden moeten er 
in jouw BB-periode minstens 
geworven worden? 
"Promotie en ledenwerving is iets 
dat je niet in cijfers kunt uitdruk
ken. Ik ga me helemaal niet vast
pinnen op cijfers. We moeten 
gewoon zoveel mogelijk leden bin
nen zien te halen." 

Hoe wil je dit concreet bereiken? 
"Wat ik belangrijk vind is dat we 
als JOVD moeten gaan zorgen dat 
we zowel intern als extern her
kenbaar zijn. Daar bedoel ik mee 
dat we een consistente lijn moeten 
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INTERVIEW MARK EN DANIËLLE 

aanhouden waarop we onze leden 
benaderen en waarop we exter
nen benaderen. Maar ik denk dat 
we vooral ook met z'n allen moe
ten zorgen dat we als JOVD aan
wezig zijn op informatie- en ver
kiezingsmarkten, forums en op 
scholen." 

Wat wordt de nieuwe JOVD-pro
motieleus? 
"Enjoy your freedom'". 

Dat is toch geen nieuwe leus? 
"Inderdaad, maar die leus is ver
der nog voldoende geïmplemen
teerd in de vereniging en in het 
promotiemateriaal. Ik ben niet van 

deJOVD? 

plan om een nieu
we verkiezings
leus te gaan ont
wikkelen." 

Wat moet elke 
JOVD'er zeker 
van jou weten? 
"Als ik ergens 
voor ga, dan ga ik 
er 110% voor." 

In gesprek met 
Daniëlle Valkink: 

Waarom ben je 
lid geworden van 

"Ik kom uit Den Helder en daar 
ben ik via vrienden in de VVD 
gerold. Toen ik op mijn 18e in Gro
ningen ben gaan studeren, hoorde 
ik geruchten dat de VVD daar niet 
zo actief is. Ik heb toen in een 
boekje van de introductieweek zit
ten bladeren en toen kwam ik de 
JOVD tegen. Toen heb ik de toen
malige voorzitter gebeld en ben 
ik bij de JOVD langs geweest en 
blijven hangen. Het is bij de JOVD 
niet alleen gezellig, maar er wordt 
ook kritisch naar de maatschappij 
gekeken." 
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Hoe ga je zorgen dat er meer leden ' 
(niet bestuurders) naar congressen 
komen? 
"Ik ga proberen om veel nieuwe 
mensen bij projectgroepen te 
betrekken. Daarnaast wil ik vroe
ger beginnen met de promotie en 
organisatie van congressen en 
afdelingsbestuurders aansporen 
om nieuwe leden aan te sporen 
om mee te komen." 

Vinden de komende congressen 
weer in Van der Valk-hotels 
plaats? 
"Ik wil hier nog geen concrete toe
zeggingen over doen. Ik wil dit 
jaar wel kijken of er wat anders is. 
maar het kan best zijn dat alle con
gressen in Van der Valk-hotels 
plaatsvinden. Ik ga er in elk geval 
wel naar op zoek, omdat het leuk 
is om wat anders te doen." 

Ben je een teamspeler of een 
solist? 
"Teamspeler. Ik vind het leuk om 
met mensen naar een resultaat toe 
te werken." 

Wat is je slechtste eigenschap? 
"Ik ben soms wat lui: soms schuif 
ik dingen voor me uit die moeten 
gebeuren, maar daar werk ik aan.'' 

Wie is je politieke voorbeeld? 
"In het begin vond ik Boris Dit
trich van 0'66 erg goed. Ik ben 
het niet altijd eens met wat hij 
zegt, maar vaak ook wel. Hij komt 
heel betrouwbaar over. Daarnaast 
vind ik Henk Kamp erg goed 
omdat hij zegt wat er gezegd moet 
worden." 

Wat moet elke JOVD'er zeker van 
jou weten? 
"Ik heb echt zin om een heel mooi 
verkiezingsjaar neer te zetten. Net 
als Mark er voor de 
volle 200% voor te gaan.'' ;1 
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Optreden tegen het terrorisme blijft symptoombestrijding 

Door lanto van Mcdenbach de Rooij 

Amerika is gebonden aan het vol
kenrecht en is het daarmee hele
maal niet toegestaan acties tot ver
gelding uit te voeren. Optreden 
tegen het terrorisme is een nood
zaak, maar het blijft symptoom
bestrijding. 

De roep om vergelding van de 
aanslag in New York op 11 sep
tember j.l. is. zeker uit het oog
punt van de getroffen Amerikaan 
gezien. begrijpelijk. Maar in de 
huidige situatie mag Amerika 
helemaal niet overgaan tot een 
gewapend ingrijpen in Afghani
stan. De Verenigde Staten zijn 
namelijk gebonden aan het vol
kenrecht en aan het Handvest van 
de Verenigde Naties dat hier deel 
van uitmaakt. In een poging de 
wereld steeds veiliger te maken 
zijn hierin tal van beperkingen 
neergelegd waar ook de VS zich 

Vergelding is uit den 

boze zonder 

toestemming VN 

aan moeten houden. Zij dienen 
onder andere de soevereiniteit van 
de staat Afghanistan te respecte
ren. Een van de belangrijkste 
eigenschappen van het volken
recht is het verbod van geweld. 
Dit betekent dat enig militair 
ingrijpen in de Afghaanse staat 
buiten de Veiligheidsraad van de 
VN om niet is toegestaan. Vergel
ding is al helemaal uit den boze. 
Daar komt bij dat we in Israël en 
Palestina kunnen zien waar het 
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principe van oog om oog, tand om 
tand toe leidt: jaren van bloed
vergieten aan beide zijden. 

Bovendien is het nog maar de 
vraag of het opsporen van terro
risten uiteindelijk tot een oplossing 
zal leiden. Een aanslag als deze 
mag natuurlijk niet onbestraft blij
ven. Maar het meeste terrorisme 
komt voort uit bepaalde denk
beelden. Een van de krachten 
hiervan is dat de doelstellingen 
meestal worden nagestreefd door 
een grote groep mensen. In dit 
geval zullen de denkbeelden wel
licht anti-westers zijn. Grote bevol
kingsgroepen zijn bereid de daders 
te steunen. En wanneer de daders 
opgepakt worden staan er genoeg 
mensen klaar om hun taken over 
te nemen. Dat maakt het uitroei
en van dit soort terrorisme eigen
lijk onmogelijk. 

De anti-westerse denkbeelden, de 
haat die onder vele moslimfunda-
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mentalisten jegens het westen, met 
Amerika als hoofdrolspeler, leeft. 
Dat is het ware probleem waar de 
hele westerse wereld voor staat. 
De afkeuring van de fundamen
talisten jegens het westen zal even 
sterk zijn als onze afkeuring van 
hun intolerantie. De culturele ver-

Terrorisme komt voort 

uit anti-westerse 

denkbeelden 

schillen zijn enorm. En in een tijd 
van de huidige globalisering zal 
een evenwicht vinden in de groot
ste tegenstellingen een van de 
grootste uitdagingen zijn. ,t 

lanto van Medenbach de Rooy is Politiek 

Commissaris, belast met de portefeuille 

Justitie 
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Nederland moet de VS in de strijd 

Niets Kolsté, Vice- Voorzitter Politiek (wrnmd.) afde/inf.{ Groningen 

11 september 2001, een dag die alles zal veranderen of niet? In ieder 
geval mag deze lafhartige terroristische daad niet ongestraft voorbij gaan. 
De daders zullen en moeten gestraft worden. Hoe deze daders gestraft 
zullen moeten worden hangt mijns inziens af van het wie en waarom. 

Wat echter voor mij wel vaststaat 
is dat de Verenigde Staten een 
beroep zullen moeten kunnen 
doen op de NAVO bondgenoten. 
Deze alliantie is niet voor niets 
gesloten, indien een van de part
ners wordt aangevallen dient deze 
staat onvoorwaardelijk een beroep 
te kunnen doen op andere leden. 
Dit is niet meer dan enige mate 
van beschaafde loyaliteit jegens 
welk lid dan ook dat wordt aan
gevallen. Indien ergens in de 
wereld, waar dan ook een militair 
conflict uitbreekt wordt altijd 
teruggevallen op de Verenigde 
Staten. En nu de VS eventueel 
eens een beroep wil doen op onze 
militaire steun breekt in de volks
vertegenwoordiging van militaire 
dwerg Nederland het gekrakeel 
weer los. 
Als wij zo problematisch doen 
over het inzetten van Nederland
se militairen binnen NAVO ver
band anders dan voor het geven 
van humanitaire hulp dient Neder-
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land mijns inziens zijn lidmaat
schap van de NAVO te herover
wegen. Ook dit is echter een 
hoogst onwenselijke oplossing 
daar voor een militaire ministaat 
als Nederland het lidmaatschap 
van een sterke alliantie als de 
NAVO alleen maar voordelen met 
zich meebrengt. Over het alge
meen is het namelijk toch mak
kelijk om een grote broer te heb
ben die kan helpen bij het 
oplossen van problemen. 
Rest nog de vraag in welke mate 
Nederland zich zou moeten bezig 
houden met het steunen van de 
Verenigde Staten in een gewapend 
conflict. Houdt steunen in dat de 
militaire actie van de Statestegen 
hen die dit op het geweten hebben 
alleen gefaciliteerd moet worden 
door bijvoorbeeld het opstellen 
van ons luchtruim of havens, of 
moet Nederland zich in een con
flict actief te bemoeien. 
Ik denk dat als er een beroep op 
Nederland wordt gedaan om ons 
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actief te bemoeien dat wij daar 
niet afwijzend op moeten reage
ren. Dit moet natuurlijk wel in per
spectief gezien worden, de mili
taire kracht van ons land haalt het 
bij lange na niet bij de slagkracht 
van andere militaire grootheden 
binnen de NAVO. Echter dit 
neemt niet weg dat ons land wel 
een substantiële bijdrage kan leve
ren bij een eventueel gewapend 
ingrijpen. Hierbij denk ik bijvoor
beeld aan het uitzenden van enige 
vliegtuigen, marineschepen of 
luchtafweer. 
We zullen dus als land zeker een 
bijdrage moeten leveren aan een 
eventueel conflict, we dienen hier
bij echter wel de militair bezien 
niet heel sterke positie van Neder
land in ons achterhoofd te hou
den, maar wel naar ons beste kun
nen achter de VS te gaan staan en 
hen in alle facetten van de actie. 
voortvloeiende uit de verschrik
kelijke gebeurtenissen van de llc 
september te steunen. 
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CONTRA 

tegen terrorisme onvoorwaardelijk steunen 

Door Gcrthein Boersma 

Europa in de nieuwe oorlog: niet onvoorwaardelijk maar kritisch 

Bestempelde zo'n beetje heel 
Europa president George Walker 
Bush vààr de onmenselijke aan
slagen van 11 september tot non
valeur, nu lijken de meer discuta
bele aspecten van zijn beleid in 
één klap te zijn gladgestreken en 
toont men grote bereidheid zich 
achter hem en de getroffen groot
macht te scharen. Dit is in princi
pe een goede zaak: de strijd tegen 
het terrorisme is iets dat ons allen 
aangaat en internationale ver
broedering is altijd toe te juichen. 
Maar onvoorwaardelijke steun 
aan de VS lijkt niet alleen incon
sequent, het doet zelfs een groot 
voordeel van een brede, globale 
anti-terroristische coalitie teniet. 

Uiteraard is Amerika, niet slechts 
als doelwit van de aanslagen maar 
vooral gezien haar superieure mid
delen en expertise, bij uitstek aan
gewezen om in deze 'nieuwe oor
Jog' het voortouw te nemen. Maar 
laten we niet schromen scherpe 
kanttekeningen te blijven plaat
sen bij hun 'oorlogsverleden', 
zogezegd. Zo is het publiek 
geheim dat de Afghanen van Stin
ger-raketten zijn voorzien voor 
hun strijd tegen de Soviets op het 
hoogtepunt van de Koude Oorlog 
(een tijd waarin de VS uit blind 
anti-communisme wel meer steun 
aan verwerpelijke regimes ver-
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leende). Later domineerden voor
al oliebelangen hun Midden-Oos
tenbeleid; insiders weten dat West
Europa de VS regelmatig 
gesmeekt heeft de Taliban een halt 
toe te roepen, vooral toen hun 
beruchte 'beeldenstorm' aan het 
licht kwam; de VS wilde echter 
geen onrust in het gebied. Wat dat 
betreft had juist Europa hier dus 
het voortouw. 

Het aan de orde stellen van der
gelijke kwesties lijkt echter nu 
ongevoelig, zelfs blasfemisch, daar 
de houding jegens Amerika tegen
woordig wordt gekenschetst door 
Bush' kreet 'Als je niet voor ons 
bent, ben je tegen ons.' Een school
voorbeeld van een valse tegen
stelling (we leven in een tijd van 
valse tegenstellingen, maar deze 
is het meest prangend, want het 
meest algemeen) die genuanceerd 
denken in dezen bij voorbaat al 
lijkt uit te willen sluiten. 

Matige speeches daargelaten, van 
alle kanten klinkt lof voor de 
manier waarop de Amerikanen tot 
dusver hebben gereageerd op de 
aanslagen: koel, rustig, gedeci
deerd. Terechte lof, maar er zit ook 
een terechte teneur in de reacties: 
opgelucht, zelfs blij verrast. Ame
rika lijkt zowaar van haar fouten 
te hebben geleerd, maar heeft ook 
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alles te maken met haar groeiend 
besef van mondiale politieke ver
houdingen: waren de NAVO-part
ners even bereid geweest de VS te 
steunen als deze onbeheerst van 
zich af had gebeten? Een brede 
coalitie houdt zo de begrijpelijke 
maar gevaarlijke emoties van 
angst, nationalisme en wraak 
enigszins 'in check'. Ook dát is een 
meerwaarde van een brede coali
tie tegen terreur. 

De Amerikanen leiden ons en wij 
volgen, niet onvoorwaardelijk 
maar kritisch; het kritisch volgen 
van onze leiders is immers één van 
de voornaamste pijlers van de wes
terse democratie. Zoals Camus al 
zei in zijn 'Vragen der Tijd': "Wij 
strijden voor de nuance die offer 
van mystiek, energie van geweld, 
kracht van barbaarsheid onder
scheid." Het lijkt nu meer van toe
passing dan ooit. De onmenselij
ke aanslagen van 11 september 
kenden al een verbijsterend aan
tal slachtoffers - laat nuance en 
redelijkheid niet tot de gevallenen 
behoren. 

Gerthein Boersma is actief' lid van de Jonge 

Socialisten in de Partij van de Arbeid en 

staat daarbinnen bekend als het sociaal

liberale geweten 
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Liberalisme en democratie 

Door Sander C.ll. Thomassen 

In de laatste editie van de Driemaster is een aanzet gegeven tot een dis
cussie over de democratie en haar functioneren. Van't Wout en De 
Veth constateren terecht dat er onvrede is bij burgers. Van't Wout 
kwam ineens met wel zeer on-liberale voorstellen, zoals een gekozen 
burgermeester en een referendum. De burger wordt op deze wijze weer 
meer bij de politiek betrokken. De Veth ging in zi,jn artikel in op dit 
betoog. Hij geeft in zijn betoog de spanningen aan die er zijn tussen 
democratie en het liberalisme. Hij gaat in op de positie van het indivi
du en haar geestelijke en fysieke vrijheid. Voor een ware liberaal geen 
speld tussen te krijgen. Dan wordt ingegaan op de verhouding tussen 
dat individu en de staat. Deze staat heeft te zorgen voor het publieke 
domein en bescherming van het private domein. De verhouding tussen 
staat en burger is er een van een sociaal contract, waarin de burger die 
staat in het leven roept om de voorgeschreven taken uit te voeren, en 
die staat heeft zich eveneens te houden aan de grondrechten. Maar wie 
kon beslissen en hoe werden deze lieden, die mochten beslissen geko
zen en aan welke voorwaarden moesten de kiezers voldoen om aan de 
verkiezingen deel te nemen? Een blik op de geschiedenis van het poli
tieke liberalisme moet worden geworpen. 

De liberalen van 1848 geloofden 
heilig in hun liberale politiek en 
opwekking van het (nationaal) 
bewustzijn van het individu en de 
natie waarin zij leefden, een 
homogene, liberale, gelijkgezinde 
gemeenschap. Wanneer ieder zich 
zou " bekeren " tot het liberalis
me dan kon ook de publieke zaak 
hen worden toevertrouwd. De 
publieke zaak was derhalve een 
liberale aangelegenheid en kende 
een ballotage op liberale voor
waarden. Er bestond censuskies-
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recht en de openbare school was 
voor de liberalen het middel in de 
negentiende eeuw, om te komen 
tot goed vaderlander en verant
woord burgerschap en verder 
vooral ook voor economische 
onafhankelijkheid. Thorbecke 
sprak al in 1844 van algemene ver
kiezingen, als resultaat van een 
onvermijdelijke liberale vooruit
gang. In principe kon iedereen dus 
deelnemen aan het staatkundige 
leven, maar men moest er wat 
voor doen. Alleen dan kon een 
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homogene, gelijkgezinde, liberale 
samenleving ontstaan. De waar
heid bleek echter anders te zijn. 
Nederland ontwikkelde zich tot 
een pluriforme staat. met veel 
andersdenkenden. de strijd met de 
confessionelen over de school, de 
sociale kwestie en het kiesrecht. 
Tenslotte gingen de zogenoemde 
oud-liberalen( de liberalen waren 
over een fors aantal punten fun
damenteel oneens) overstag en 
stemden in met een stelsel van 
algemene verkiezingen op basis 
van evenredige vertegenwoordi
ging. Dit als resultaat van een 
onvermijdelijke historische ont
wikkeling, zoals Cort van der Lin
den reeds zei bij de grondwets
wijziging van 1917. Iedereen kon 
deelnemen aan het staatkundige 
leven. Er werden slechts eisen 
gesteld aan leeftijd. De ballotage-

Algemeen kiesrecht 

leidde niet tot 

homogene samenleving, 

maar tot pluriformiteit 

commissie, bestaande uit louter I 

liberalen, is niet meer en het staat
kundige bestel is er een. waar ieder 
vrede mee kon hebben. De libe
ralen echter waren de grootste 
verliezers in bestel. 
De door Van 't Wout aangedragen 
oplossingen, hoe sierlijk en demo
cratisch deze ook mogen zijn, lijkt 
niet bepaald een conserveren van 
de liberale erfenis van Thorbec
ke. Wellicht moet een en ander 
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worden aan oorzaken worden 
gevonden in het huidige verkie
zingsstelsel op basis van evenre
dige vertegenwoordiging. Dit 
heeft nu juist gezorgd voor een 
verwijdering van de politiek met 
de burger, daar waar juist werd 
vcrwacht dat daar de kracht zou 
liggen. Het kabinetsbeleid is op 
veel punten niet om over naar huis 
te schrijven, zoals het niet kunnen 
oplossen van de WAO-kwestie, de 
Betuwelijn, maar is nu een refe
rendum die oplossing? Democra
tie vraagt ook verplichtingen van 
de burger, ook al worden die ver
plichtingen niet meer wettelijk 
vastgelegd en de liberalen hadden 
eenmaal niet allemaal een groot 
vertrouwen in de burgers. Zijn zij 
in staat die verplichtingen op te 
brengen, in het midden gelaten 
wat die verplichtingen zijn. Dat 
blijkt nu ook uit het standpunt van 
de VVD aangaande de democra
tische vernieuwingen en de huidi
ge opvattingen binnen de JOVD, 
zie notitie Demostaat van 1998. 
In zoverre kunnen zij als hoeders 
worden beschouwd van de libera
le erfenis. Maar hoe kan dan toch 
die kloof op staatkundig verant
woorde wijze worden gedicht? En 
wel op een zo liberaal mogelijke 
wijze? 
De Veth gaat in op het functione
ren van het politieke bedrijf en 
stelt een aantal staatkundige kwes
ties aan de orde. Het is niet in dit 
artikel, dat al deze kwesties moe
ten worden besproken, maar 
enkele wil ik wel bespreken. 
De Veth stelt o.a. de rol van de 
politieke partijen aan de orde en 
vraagt zich af of het niet mogelijk 
is om te werken naar een kleiner 
aantal politieke partijen in de 
Tweede Kamer. Binnen de huidi
ge regeling is dat echter niet moge
lijk. Dat heeft met twee zaken te 
maken. Ten eerste de lage kies
drempel. Voor een politieke par-
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tij is het voldoende om een procent 
van de stemmen te halen om een 
zetel in de kamer te bemachtigen. 
Om niet al teveel partijen te laten 
meedoen aan de verkiezingen, 
moet een behoorlijke waarborg
som worden opgebracht, die vele 

verhouding democratie en libera
lisme en het geeft ook wel aan dat 
liberalisme niet per definitie zich 
laat omlijnen(het kan namelijk 
ook conservatieve elementen 
bezitten) Ik zou eveneens een aan
zet willen geven tot een inhoude-
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splinterpartij
tjes niet kun
nen opbren
gen. Ten 
tweede heeft 
het te maken 
met ons ver
kiezingsstel
sel, algemene 
verkiezingen 
op basis van 
evenredige 
vertegen
woordiging. In 
1917 is voor 
dit stelsel 

Corl van der Sinden deed aan ruilhandel, hij gaf de confessione-

len geliik met schoolstriid en kreeg algemeen kiesrecht 

gekozen om 
ieder stem even zwaar te laten tel
len. Wanneer een districtenstelsel 
zou worden ingevoerd, bestaat de 
kans dat veel kleinere partijen niet 
worden gekozen in de Tweede 
Kamer, omdat hun aanhang te 
gering is in het betreffende dis
trict en hun aanhang te verspreid 
is over het gehele land. Ik weet 
het, het is een stokpaardje van D66 

Regeerakkoord: WD 

heeft handje om te 

wijzen op gemaakte 

afspraken 

en zelfs van de PvdA in de jaren 
zeventig, maar de liberalen voe
ren wel bij dit stelsel in de negen
tiende eeuw. 
De beide heren hebben een leuke, 
interessante aanzet gegeven tot 
een fundamenteel debat over de 
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lijke discussie over dit onderwerp. 
De oplossing ligt echter niet in 
gekozen gezagsdragers of het hou
den van een referendum. Het past 
niet in het huidige liberale staat
kundige bestel. De Veth komt niet 
met oplossingen, maar stelt een 
aantal zaken wel scherp aan de 
orde. Ik heb zojuist aangegeven 
dat een aantal oorzaken van deze 
kloof terug te voeren zijn op ons 
verkiezingsstelsel en dan met 
name het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging. En wanneer 
dan toch naar vernieuwingen 
gekeken moet worden, dan doe ik 
hier een voorstel om het huidige 
kiesstelsel te herzien. Met name 
het stelsel van evenredige verte
genwoordiging wil ik aan de orde 
stellen. Het algemeen kiesrecht is 
naar mijn mening geen onderwerp 
van discussie meer. Immers intel
lectuele, financiële voorwaarden, in 
de wet vastgelegd, is niet meer van 
deze tijd. 

Het huidige kiesstelsel op 
basis van evenredige vertegen-
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woordiging draagt bij dat er niet op 
kabinetsbeleid wordt gestemd, 
maar op partijen en hun program, 
die ieder voor zich optrekken bij 
de verkiezingen. Daarna wordt er 
een kabinet geformeerd. Zoals 
men weet kan dat op vele wijzen 
gebeuren. Praktijk is in het alge-

Niet louter naar 

verleden grijpen, maar 

met eigentijdse 

antwoorden komen 

meen, dat het regeringsprogram
ma een volledig dichtgetimmerd 
akkoord is, waar in de loop der 
jaren maar zeer weinig van wordt 
afgeweken. Immers afspraak is 
afspraak, vooral de VVD heeft er 
een handje van om te wijzen op de 
gemaakte afspraken. Dus dat zou 
betekenen dat het kabinetsbeleid 
aan de orde moet worden gesteld 
bij de verkiezingen en hoe doet 
men dat. Ten eerste ben ik van 
mening, dat er om de twee jaar 
verkiezingen moeten worden 
gehouden, waarbij de helft van de 
Tweede Kamer opnieuw wordt 
gekozen. Dit kan dan als gevolg 
hebben, dat bij verkiezingen een 
regeringsmeerderheid ineens 
omslaat in een minderheid. Om 
het kabinetsbeleid goed te verde
digen, zal er steeds vaker op 
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hoofdlijnen worden gediscus
sieerd. De politieke partij en 
nemen op deze wijze meer afstand 
en nemen een meer dualistische 
houding in. De Tweede Kamer 
wordt dan zo een huis van open
baar debat, omdat de leden van 
de Tweede Kamer en de leden van 
het Kabinet zich steeds ervan 
moeten vergewissen, dat de kie
zer over hun schouder staat mee 
te kijken. Bij het openvallen van 
een zetel, moeten daarvoor ook 
weer verkiezingen worden gehou
den. Ik kom dan op mijn tweede 
voorstel. Voer een districtenstel
sel in op basis van absolute meer
derheid. Dat wil zeggen dat elke 
kandidaat een absolute meerder
heid moet behalen in een district. 
Gekozen kan worden voor een 
enkelvoudig of een meervoudig 
kiesdistrict, dat wil zeggen dat er 
een of twee kandidaten worden 
gekozen voor de Tweede Kamer. 
Een dergelijk kiesstelsellijkt terug 
te grijpen naar oude, negentiende 
eeuwse staatkundige praktijken, 
met dien verstande dat dit stelsel 
wel haar karakter behoudt van 
algemeen kiesrecht, dat ieder dus 
vanaf 18 jaar actief dan wel passief 
kiesrecht heeft. Dit stelsel heeft 
dan tot gevolg dat er minder poli
tieke partijen in de Tweede Kamer 
worden gekozen, de herkenbaar
heid van de leden van de Tweede 
Kamer kan bevorderen en daarbij 
via tussentijdse verkiezingen het 
kabinetsbeleid aan de orde kan 
worden gesteld. Dit kan dan voor
komen dat er via een regenteske 

c o n t r b u t 

cultuur van compromissen beleid 
wordt gevoerd, die achteraf als 
wanbeleid wordt bestempeld. 

Ik heb gepoogd een bij
drage te leveren aan het debat 
dat is ingezet door Van~t Wout en 
De Veth. Het heeft een vooral een 
staatkundig element, maar dat is 
ook de teneur van het gehele 
debat. Het betreft eveneens een 
aanzet, waarbij voorstellen als 
deze uitgekristalliseerd moet wor
den. Maar evenals zij heb ik 
getracht discussie over de kwaliteit 
van de democratie en de verhou
ding tot het liberalisme aan te zet
ten, maar tevens ben ik van 
mening dat, zonder dat er gegre
pen wordt naar oplossingen, die 
in ons stelsel niet passen, deze ' 
voorstellen het overdenken waard 
zijn. Een relativerende opmerking 
over deze voorstellen moet ik ech
ter wel maken. Het was eens Thor
becke, die zei dat voor de huidige 

Bij verkiezingen om de 

twee jaar wordt Tweede 

Kamer huis van 

openbaar debat 

problemen niet louter naar het 
verleden moet worden gegrepen. 
maar juist ook eigentijdse ant
woorden moeten worden gefor
muleerd. j, 

e 2 0 0 1 

Bij deze de dringende oproep aan leden die hun contributie over 2001 nog niet betaald hebben, om 
dat zo snel mogelijk te doen. De stemverhouding op het aanstaande novembercongres wordt namelijk 
bepaald door het aantal betalende leden per afdeling Dus laat uw afdeling niet zonder uw stem zitten. 
Als u geen acceptgiro meer heeft of deze niet heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het 
algemeen secretariaat tel. 070.3622433 
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WO moet alternatief bieden voor Sociale Europese superstaat 

Niet Europa, maar beleid moet dichter bij de burger 
/)oor Sa111fcr \'lln der I:ïik 

Europa moet het speerpunt worden van de verkiezingen volgend jaar. 
Op een persconferentie in Nieuwspoort afgelopen donderdag pleitten 
verschillende politieke jongerenorganisaties, waaronder de JOVD 
ervoor om Europa hoog op de agenda te plaatsen. De JOVD kan er 
niet over klagen dat haar moederpartij ongevoelig is voor deze cri de 
coeur. Aanstaande zaterdag vergadert de VVD-achterban over een 
Europa-notitie die een bijdrage zaf zijn aan de opstelling van het VVD
verkiezingsprogramma. 

In deze notitie wordt echter niet 
gekozen voor een federaal of con
federaal Europa, zoals de jonge
renpartijen wensten, maar spreekt 
de VVD zich uit voor het Europa 
van een open einde. Het lijkt er 
veel op dat de VVD hiermee een 
ontwijkend antwoord op de pran-

Iralianen /weTen nier mee Ie belalen aan 

Melkerf-hanen 

gcnde vraag van de jongerenor
ganisaties heeft geformuleerd. 
Weliswaar gaan de voorstellen tot 
het openbaar maken van Raads
vergaderingen en het uitbreiden 
van de meerderheidsbesluitvor
ming ver en wordt in de notitie 
terecht een knieval gemaakt voor 
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de transparantie en meerder
heidsbesluitvorming. Toch biedt de 
notitie geen oplossing voor de 
vraag hoe Europa dichter bij de 
burger kan komen te staan. Dit is 
betreurenswaardig, want er moet 
nodig een liberaal verantwoord 
alternatief komen voor het per
spectief van de sociale Europese 
superstaat, waarvoor in linkse 
kringen wordt gepleit. 

Vooral linkse partijen en politici 
hebben er een handje van te ver
onderstellen dat de burger zich 
alleen voor Europa zal interesse
ren, wanneer het hem direct raakt. 
Het thema sociaal Europa wordt 
daarom voortdurend te berde 
gebracht. Zowel Schröder als 
Jospin zijn er voorstander van en 
ook het pleidooi van Commissie
voorzitter Prodi tot het instellen 
van Europese belastingen lijkt in 
deze richting te gaan. Om dit 
sociale Europa mogelijk te maken 
zou een federale structuur natuur
lijk onontbeerlijk zijn. Maar Euro
pa mag geen sociale superstaat 
worden. Het is namelijk een illu
sie om te denken dat het gat dat 
gaapt tussen de burger en Europa 
gedicht kan worden door meer 
bevoegdheden te geven aan Euro
pa. 
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Liberalen worden uitgedaagd om 
een alternatief te bieden dat ener
zijds zorgt voor een democrati
sche basis van Europa en Euro
pese instituties die de burger 
aanspreken, maar anderzijds vol
doende waarborgen biedt tegen 
de Europese superstaat Terecht 
stelt de VVD-notitie dat de meer
waarde van Europees beleid erin 
gelegen moet zijn dat het oploss
ingen biedt voor problemen die 
niet op nationaal niveau kunnen 
worden opgelost. De burger is 
immers het meest gebaat met 
responsief en transparant beleid, 
dat om die reden zo dicht moge
lijk bij zijn eigen bed tot stand 
moet komen. Europees sociaal 
beleid zal zover van de noden van 
de burger afstaan en de kosten 
van Europa zo ver opschroeven, 
dat wanneer het gefaald heeft, 
Europa uiteindelijk de schuld zal 
krijgen. Europa zal dan nog verder 

WD: geen federaal of 

confederaal Europa, 

maar Europa van een 

open einde 

van de burger verwijderd zijn. 
Daarom zijn er in het Europese 
constitutionele bestel waarborgen 
nodig die de sociale superstaat 
voorkomen. Het is de verant
woordelijkheid van de lidstaten 
om de eigen sociale broek op te 
houden. Nederland hoeft niet mee 
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te betalen aan de pensioenen in 
Italië, net zo min als een Italiaan 
geld over zal hebben om onze 
Melkert-banen in stand te hou
den. 

Dit betekent niet dat we Europa 
dan maar moeten laten degrade
ren tot een uit de hand gelopen 
vrijhandelszone. Het einddoel van 
de Europese integratie ligt beslo
ten in de doelstellingen die aan de 
basis van het proces geformuleerd 
zijn. Deze doelstellingen waren 

het bereiken van vrede, democra
tie en welvaart. De meerwaarde 
van Europa komt slechts dan tot 
uiting wanneer er oplossingen 

Besluitvorming 

Europese 

beleidsterreinen mag in 

federale structuur 

worden gegoten 

worden gevonden voor beleids
problemen die met deze doelstel
lingen samenhangen en die niet 
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op nationaal niveau gevonden 
konden worden. Het bevorderen 
van de vrije interne markt, het 
waarborgen van stabiliteit en ade
quate bescherming van de bui
tengrenzen zijn hiervan voorbeel
den. De besluitvorming over deze 
Europese beleidsterreinen mag 
wel degelijk in een federatieve 
structuur worden gegoten, waarbij 
het Europees Parlement een sleu
telrol zou moeten gaan bekleden. 
Zo kan het beleid het op zo demo
cratisch en transparant mogelijke 

wijze tot stand komen. Door het 
creëren van Europese partijen en 
lijsten kan ook de burger zich wer
kelijk verbonden voelen met zijn 
parlement en kan het parlement 
echt een politieke sleutelrol gaan 
vervullen in het besluitvormings
proces. Alleen dan kan het ver
antwoord zijn om de Commissie, 
in deze visie verkozen door het 
parlement, meer directe uitvoe
rende bevoegdheden te geven dan 
nu het geval is. 

De Raad, waarin de nationale 
regeringen vertegenwoordigd zijn, 
zou zich in deze visie zoveel moge
lijk moeten beperken tot het 
bewaken van de nationale soeve
reiniteit op gebieden waarmee 
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Europa niets te maken heeft. Met 
moderne oplossingen, zoals bench
marking, belastingharmonisatie en 

De raad moet zich 

beperken tot bewaken 

nationale soevereiniteit 

onderlinge overeenkomsten over 
niet-communautaire beleidster
reinen wordt het democratische 
gat alleen vergroot, omdat deze 
beslissingen buiten de openbaar
heid worden genomen en niet con
troleerbaar zijn. De oncontroleer
baarheid van grote verschillen in 
interpretatie van Schengenricht
lijnen voor visaverlening is hiervan 
slechts één voorbeeld. 

Institutionele hervorming van de 
Unie moet dus niet alleen gericht 
zijn op het versoepelen van de 
communautaire besluitvormings
processen, maar ook de waarborg 
bieden dat Europa alleen maar 
dat doet waartoe zij in het leven is 
geroepen. Europa moet dat doen 
waarvoor het gemaakt is en geen 
verwachtingen scheppen die het 
niet waar kan maken. Een fede
ratieve structuur voor werkelijk 
Europees beleid waarborgt de 
democratie, terwijl de lidstaten 
hun eigen identiteit en bevoegd
heden ten aanzien van nationale 
beleidsterreinen moeten kunnen 
behouden. Het Europa van een 
open einde lijkt die richting uit te 
gaan. Toch mist het de visie om 
een werkelijk liberaal antwoord ' 
te zijn op de sociale Europese 
superstaat van de heren Jospin, 
Schröder en Prodi . .t 

Sander van der Eijk is Politiek Commis

sans Furopese Zaken van de .IOVD 
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LEDENWEEKEND REGIO NOORD 

Ledenweekend Regio Noord 

Door Lisc/le Willebrand 

Door de goede ervaringen van afdeling Amsterdam e.o. met hun leden
weekend in 2000 en de wens om het weekend grootser aan te pakken, 
kwam er een samenwerkingsverband tot stand tussen afdeling Amster
dam e.o. en afdeling Groningen. Na een aantal maanden van voorbe
reiden door Marta Ivanovska, Marianne Wortelboer en Loeien Weide 
begon op vrijdag 28 september j.I. het ledenweekend van Regio Noord 
in kampeerboerderij de Arenrlshorst te Ommen. 

Op vrijdagavond stond een borrel 
en barbecue op het programma, 
waarna er in teams van twee getri
viant werd. Hoewel Egbert Adri
chem en Marianne Wortelboer als 
eerste alle partjes verzameld had
den, wisten Nanning Mol en 
Lucien Weide onder teleurstelling 
van Egbert en Marianne de over
winning binnen te slepen. 

Zaterdagochtend zou volgens het 
programma besteed worden aan 
een cursus motieschrijven. Echter 
de vorige avond was zo gezellig 
geweest en de drankjes hadden zo 
goed gesmaakt dat de deelnemers 
moeite hadden hun bed uit te 
komen. Tevens zorgde het prach
tige weer ervoor dat iedereen bui
ten in de zon ging zitten en geen 
zin had om binnen een cursus te 
volgen. Met algemene stemmen 
werd besloten de cursus te laten 
vervallen en nog wat extra inkopen 
te doen voor de avond. Verder 
werd er met smart gewacht op de 
rest van de deelnemers. 

Om 13.15 uur vertrok de hele 
groep naar een grasveld vlakbij, 
waar verschillende activiteiten 
zouden plaatsvinden. Kratstape
len, steppen, boogschieten, een 
hindernisbaan en als klap op de 
vuurpijl vlotbouwen en -varen. 

Bij het kratstapelen was het de 
bedoeling om zoveel mogelijk 
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kratten te stapelen, terwijl je zelf 
boven op die wankele toren stond. 
Een aantal deelnemers keek ver
schrikt op toen verteld werd dat de 
hoogste toren ooit gebouwd ca zes 
meter hoog was. Opmerkingen 
over hoogtevrees vlogen meteen 
over en weer. Onze Engelse bege
leider legde uit dat we wel geze
kerd zouden worden en dat hij 
ervoor zou zorgen dat we weer 
veilig op de grond zouden komen. 
Marleen Willebrand beet het spits 
af en stapelde negen kratten op 
elkaar voor de toren begon over te 
hellen naar links en zij eraf viel. Uit 
deze eerste groep bleek Egbert de 
beste stapelaar te zijn. Elf kratten 
stonden op elkaar voor hij zijn 
evenwicht verloor. Een aantal dat 
in de andere groep alleen door 
Sander Jansen overschreden werd. 
Hij behaalde het record met maar 
liefst twaalf kratten. 

Het steppen was wat minder spec
taculair dan het kratstapelen, maar 
minstens zo vermoeiend. Door de 
bossen rondom Ommen werd 
over zandpaden en verharde fiets
paden een heel parcours gestept. 
Halverwege werd door de bege
leider nog iets verteld over de 
wapenopslag in Eerde. Tevens 
werd ons verteld dat in de bossen 
waarschijnlijk nog steeds wapens 
te vinden waren, maar gelukkig 
niet in de gebieden waar veel men
sen komen. 
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Na deze twee activiteiten werden 
de groepen herverdeeld. De ene 
groep ging boogschieten en de 
andere nam de hindernisbaan. 

Het boogschieten werd kort uit
gelegd, waarna we zelf aan de slag 
mochten. Menig pijl boorde zich in 
de schietschijf, maar minstens 
zoveel pijlen bleven steken in het 
gras of dwaalden af en moesten 
later uit de netten achter de schiet
schijven geplukt worden. Sommi
ge deelnemers werden na één 
goed geschoten pijl wel erg over
moedig door te vragen wie er met 
een appel op het hoofd voor de 
schietschijf wilde gaan staan. 

Ging het bij het boogschieten om 
precisie, bij de hindernisbaan was 
evenwicht een groot goed. De hele 
hindernisbaan lang mocht er geen 
voet op de grond gezet worden en 
werd er gelopen over balken en 
touwen. Het enige houvast was het 
touw dat boven je gespannen was 
en een aantal bomen waar het par
cours omheen gebouwd was. 

Tot slot van deze actieve middag 
werden er twee vlotten gebouwd, 
waarmee in twee teams de rivier 
deRegge over 1,5 kilometer beva
ren zou worden. Het eerste team 
had een oneven aantal mensen op 
het vlot, waardoor ze steeds uit 
koers raakten. Daarop besloot 
Hidde onder algehele hilariteit zijn 
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t-shirt uit te doen en in het water 
te springen om het vlot te duwen. 
Het bleef bij dit team niet bij één 
nat pak. Met het einde in zicht (er 
was al iemand het vlot afgeklom
men) kon Nanning zijn evenwicht 
niet meer bewaren en ging hij ook 
te water. 

Na deze actieve middag gingen we 
terug naar de boerderij, waar 
inmiddels nog meer mensen gear
riveerd waren. Na een gezellige 
rnaaltijd en een lekkere borrel 
begon de debatwedstrijd. De spel-

regels werden uitgelegd door 
Mark van Vlaanderen onder toe
ziend oog van Niek Kraut. Daar
na werden er zes teams gevormd 
en kon de wedstrijd beginnend 
Er werden over en weer goede 
argumenten aangedragen en 
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goede punten van informatie 
gemaakt. Ook werden de stellin
gen op leuke wijze geïnterpre
teerd. Zo werd de "algemene iden
tificatieplicht" een 
"identificatieplicht voor de super
markt" en werd "gerechtigheid 
voor alles" "gerechtigheid voor de 
lilliputter". Uiteindelijk beleven 
er twee teams over. 
In de finale was de stelling " de 
belastingen moeten worden her
zien". Aangezien Egbert met zijn 
partner Annernarie voor deze stel
ling moest spreken, verwachte 

iedereen een zeer economisch ver
haal. Niets was minder waar. Het 
debat ging uiteindelijk over de 
hondenbelasting te Ommen. De 
tegensprekers Hans Mojet en Lis
ette Willebrand behaalden de 
overwinning en daar werd natuur-

lijk op gedronken. Het werd nog 
een gezellige borrel die tot diep in 
de ochtend zou duren. 

Zondag stonden er nog twee acti
viteiten op het programma: het 
migratiespel en de cursus interna
tionale organisaties. 

Het migratiespel werd geleid door 
Nick. Tijdens het spel bleek maar 
weer hoe creatief 
JOVD'ers kunnen zijn. Israël had 
ineens een rnarteleis. Wilde je toe
gelaten worden, dan moest je 
bereid zijn anderen te martelen. 
Egypte was vatbaar voor chanta
ge en Frankrijk liet een Waalse 
vluchteling uit België binnen (hoe 
krijg je dat voor elkaar?). Win
naars waren Hans en Egbert. 

Bij de cursus internationale orga
nisaties legde Hans de nadruk op 
de organisaties met betrekking tot 
veiligheid. Tevens kwam de soe
vereiniteit van staten aan bod. Het 
slot van de cursus was een discus
sie over de toekomst van deze 
organisaties en de rnanier waarop 
deze organisaties een rol kunnen 
spelen in de strijd tegen het ter
ronsrne. 

Nadat er geluncht was werd de 
boerderij opgeruimd en gingen de 
deelnemers allemaal weer op huis 
aan. Het was een onwijs leuk 
weekend waar ik met plezier aan 
terugdenk. Volgend jaar weer? t 

Om Driemaster nog sneller en makkelijker in elkaar te kunnen zetten verzoekt de 

redactie iedereen die bijdragen levert de stukken voortaan te mailen naar het vol

gende e-mailadres: redactie3m@yahoo.com. De documenten graag in Word 97 aan

leveren. Lettertype: A rial, grootte IJ. Indien u niet over internet beschikt kunt u 

het op flop naar de hoofdredacteur opsturen. 

Bij voorbaat dank, 

De redactie 
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CONGRESBON 

Beste JOVD-ers, 

Ik ben erg blij jullie te melden dat de projectgroep erg vordert met de organisatie van het November
congres. We zijn druk bezig met het inrichten van een drietal politieke werkgroepen, namelijk: Drugs
beleid in Europa, de Multiculturele Samenleving en het Midden-Oosten. 

Wat betreft het avondprogramma kan ik heel trots melden dat Jan Kees Wiebenga en Pim Fortuyn toe
gezegd hebben om te komen spreken. Voor de opening van het congres is Jort Kelder benaderd! 
De definitieve prijzen en het arrangement van het congres zijn ook al bekend en staan vermeld in de 
inschrijfbon. Kijk voor actuele informatie ook op de site: www.jovd.nl/congres. 

Jullie hoeven nu nog maar een paar dingen te doen: 

+ prikkelende politieke moties schrijven (voor 23 oktober) 
actuele moties altijd mogelijk 

+ amendementen formuleren op het PKP 

+ en natuurlijk snel de congresbon invullen om je aan te melden 
voor het Novembercongres! 

Dan ben ik ben ik er van overtuigd dat wij op 24 en 25 november een spectaculair congres hebben! 

Tot ziens in Goes! 

Ursula Doorduyn 
Projectleider Novembercongres 2001 
070 3642278/ 06 19228381 
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CONGRESBON 

Inschrijfbon Novembercongres 2001 

Ik wil graag deelnemen aan het JOVD Novembercongres op 24 en 25 november. 

Naam: ______________________________________________________________ _ 

Adres: --------------------------------------------------------------------

Postcode: --------------------------------------------------------------------

VVoonplaats: ________________________________________________________ __ 

Telefoonnr: 

Afdeling: ----------------------------------------------------------

Ik wil graag een hotelarrangement met lunch en diner op zaterdag en ontbijt op zondag. 
Dit is inclusief congresboek en feest op zaterdagavond. Ik wil overnachten in een: 

0 Vierpersoonskamer 
0 Driepersoonskamer 
0 Tweepersoonskamer 

fl. 75,
fl. 82,50 
fl. 90,-

Deel mij bij voorkeur in bij de volgende mensen (Naam, Afdeling): 

1: ________________________________________________ __ 

2: ________________________________________________ __ 

3: ------------------------------------------------------

0 Ik wil geen gebruik maken van het arrangement, maar alleen een congresboek ontvangen fl. 10,-

Ik heb wel I niet* eerder een congres van de JOVD bezocht. 

Ik wil wel I geen* gebruik maken van de JOVD bussen om naar het hotel te komen. 

Voorwaarden van inschrijving: 

"Kruis je keuze aan en maak het bijbehorende bedrag over op 31.60.72.443 t.a.v. JOVD actierekening o.v.v. je naam en novem

bercongres 2001 of vul de onderstaande machtiging in. Bij betaling tijdens het congres zal fl. 10,- extra in rekening worden 

gebracht. De toewijzing van kamers geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling, met de opgegeven voorkeur wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden. Indien je voor 1 november 2001 afzegt, wordt het hele bedrag minus ft. 10,- teruggestort. Na deze 

datum blijft men het gehele bedrag verschuldigd. Wanbetalers kunnen geen gebruik maken van de arrangementen. Ruilen van 

kamers op het congres is niet mogelijk. Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor de aangerichte schade. Het is verboden 

zwartslapers op de kamers te hebben! Het is ten strengste verboden drank mee naar het congres te nemen. Mochten alle vier- of 

driepersoonskamers reeds bezet zijn dan zul je in een tweepersoonskamer overnachten. Hiervoor zal de prijs van een tweeper

soonskamer in rekening worden gebracht. 

Handtekening: 

Indien je per machtiging wilt betalen dien je het volgende in te vullen: 

Hierbij machtig ik, (Naam), de JOVD om eenmalig fl. ___ , __ __ 

van mijn bank- I girorekening* met nummer af te schrijven. 

Handtekening: 
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HET KANDIDAAT-HB 

Interview Rense Weide over het kandidaat-Hoofdbestuur Weide 

Door de redactie 

Op 24 november a.s. zal tijdens het Novembercongres een nieuw Hoofd
bestuur aantreden. Hetjaar 2002 belooft een spannend en druk JOVD
.iaar te worden. Het zal vooral een politiek jaar worden in het teken van 
de Tweede Kamer- en Gemeenteraadsverkiezingen. De Driemaster 
sprak met de kandidaat Landelijk Voorzitter Rense Weide over hem
zelf, de JOVD en de plannen van het kandidaat-Hoofdbestuur. 

Rense 
Rense (22) werd vijf jaar 
geleden lid van de JOVD: "In de 
JOVD ben ik zowel 
organisatorisch als politiek actief 
geweest. Ik heb onder meer in 
de Buitenland Commissie 
gezeten. Later ben ik Onder
Commissaris Buitenlandse 
Zaken. Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking 
geworden. Daarnaast ben ik 
twee-en-een-half jaar 
penningmeester geweest in de 
mooie Drentse afdeling Meppel 
e.o. Voordat ik Algemeen 
Bestuurslid Projecten & 
Campagne werd, heb ik als jonge 
liberaal in het VVD 
Kamercentrale bestuur Drenthe 
gezeten Op dit moment ben ik 

1 

vice-voorzitter organisatie in het 
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Hoofdbestuur.'' Daarnaast 
studeert Rense Bestuurskunde 
aan de Thorbecke Academie te 
Leeuwarden. 

De JOVD in het komende jaar 
Een aantal hoofddoelen zal de 
rode draad voor het komende jaar 
zijn. Ren se:" De hoofddoelen heb
ben zowel betrekking op de inter
ne organisatie als wel de veren
ging als externe organisatie. Voor 
de interne organisatie is het van 
belang dat de organisatie verder 
geprofessionaliseerd wordt en dat 
gewerkt moet worden aan een 
goede en doorzichtige communi
catie binnen de JOVD. Daarnaast 
is het van belang om nieuwe leden 
te werven en deze te activeren. 
Om kennis te behouden en over te 
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dragen op nieuwe leden is pro
jectmatig werken van groot 
belang. Dit alles moet zorgen voor 
een organisatie die op de liberale 
politiek is afgestemd en vice-versa. 
Het kandidaat-Hoofdbestuur wil 
zich daar komend jaar sterk voor 
inzetten." 

Verkiezingen 2002 
Het jaar 2002 zal 111 het teken 
staan van de verkiezingen. In 
maart zullen de verkiezingen voor 
de Gemeenteraad plaats vinden 
waarna in mei de Tweede Kamer 
verkiezingen zullen plaats hebben. 
Een belangrijk en spannend jaar 
voor een politieke jongeren orga
nisatie. Rense: "De verkiezingen 
zullen een belangrijk onderdeel 
van het beleid van volgend jaar 
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vormen. Het huidige Hoofdbe
stuur heeft het campagneteam 
ingesteld. Dit team zal het komen
de jaar een belangrijke rol spelen 
rondom de verkiezingen. Binnen 
een aantal gestelde kaders zal dit 
campagneteam, onder voorzitter
schap van Jeroen de Veth (oud
Landelijk Voorzitter, red.) de 
organisatie van de verkiezingen 
inrichten. De doelstellingen zul
len zijn: Ledenactivering, Politie
ke profilering en Ledenwerving." 

Politieke kwesties 
Naast het bestuurlijke element 
blijft de JOVD een politieke jon
geren organisatie. De politiek is 

onze "care-business" als het ware. 
Een Hoofdbestuur dient zich ook 
politiek uit te spreken. De redac
tie legde Rense een tweetal poli
tieke kwesties voor: 

Het terrorisme 
Rense: "De wereld is sinds 11 sep
tember ingrijpend veranderd. In 
de bestrijding van het terrorisme 
dient Nederland zich vierkant ach
ter de V.S. op te stellen. Artikel 5 
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van het NAVO-verdrag (een aan
val op één is een aanval op allen, 
red.) spreekt wat dat betreft bock
delen. De strijd tegen het ter
rorisme zal de komende tijd het 
beeld bepalen. Desalniettemin 
moeten we oppassen voor een 
scheiding tussen de Westerse en 
Islamitische wereld. Duidelijk 
moet worden gemaakt dat de ter
roristische aanslagen niet ontstaan 
zijn vanuit de Islam, maar vanuit 
de politieke Islam (ontstaan in 
Iran, red.). Stigmatisering van de 
Islam en een verwijdering tussen 
Westerse en Islamitische wereld 
moeten voorkomen worden. Elk 
fundamentalisme hetzij islami-

tisch,joods of christelijk dient bes
treden te worden. Hier ligt een 
belangrijke taak voor politieke 
partijen." 

Het Koningshuis 
Rense (schaterlachend): "Dit is 
een kwestie die de gemoederen 
binnen de JOVD al 50 jaar bezig 
houdt. De vereniging heeft al 
diverse stanpunten hierover inge
nomen. De huidige JOVD vind 
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dat het Koningshuis in de huidige 
vorm dient voort te bestaan. Sail
lant detail is dat het kanidaat
Hoofdbestuur ook deze mening 
volledig is toegedaan. De voorde
len van het Koningshuis zoals de 
uitstraling van nationale eenheid 
en de representatieve functie zijn 
wat mij betreft groter dan de nade
len.. Daarnaast voorkomt de 
Koning partijpolitieke fixatie tij
dens de formatie. Ondanks het feit 
dat de erfopvolging niet demo
cratisch te verantwoorden valt, 
mag dit geen probleem heten aan
gezien de volksvertegenwoordi
ging en de regering de uitcindelij- , 
ke besluiten nemen." 

De JOVD in 
november 2002 
Het kandidaat
Hoofdbestuur zit 
vol plannen, maar 
hoe zien zij de 
JOVD in novem
ber 2002? 
Rense: ''In novem
ber 2002 zijn er 
sterkere afdelin
gen en regio's, zij 
vormen het hart 
van de vereniging. 
Daarnaast bestaat 
de JOVD als (nog) 
professionelere 
organisatie met 
een goede commu
nicatie naar binnen 
en naar buiten. 

Een goed functionerend Politiek 
Commissariaat en een verder ver
beterd scholingssysteem moeten 
de JOVD op een nog hoger niveau 
gebracht hebben. Dit alles kan 
alleen door veel actieve leden en 
een gezonde aanwas van leden. 
Dat is voor het kandiaat-HE het 
doel voor november 2002". i 
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PKP 2002 - 2006 

Vertrouwen in 
Ve ra ntwoordel i ikheid 

De dagen dat vóór 'Politiek Kernpunten Programma 2002 - 2006' nog het woord 'concept' 

geschreven moet worden zijn bijna over. Het novembercongres komt met rasse schreden 

dichterbij. In deze Driemaster zijn daarom een aantal extra pagina's voor het PKP gereserveerd. 

Wat kunt u hier vinden? 

In de eerste plaats een negental stelling welke aan het PKP zijn ontleend en, wat mogelijk 

interessanter is, een even groot aantal reacties daarop van prominente JOVD'ers. Daarnaast vindt 

u hier een artikel van de hand van Tonarius Looyensteyn, naast ondergetekende vast lid van de 

PKP-commissie. Hij gaat uitgebreid in op hetgeen in het PKP is gezegd over beoogde 

veranderingen in het belastingstelsel. 

Aike Kamphuis 

Voorzitter commissie PKP 2002-2006 

Europa 
De Europese Commissie moet worden omgevormd 
tot een Europese regering. Het Europese Parlement 
dient tegelijkertijd alle bevoegdheden te krijgen om 
op volwaardige wijze zijn medewetgevende en 
controlerende taak uit te kunnen voeren. 

Wie deze stelling leest zou denken dat hij is opge
tekend uit de mond van lieden als Bondskanselier 
Schröder en zijn minister Fischer. Reden genoeg 
om daar als liberaal vraagtekens bij te plaatsen. 
Betreft het hier een staaltje van huiveringwekkend 
socialistisch blauwdrukdenken? Stevent Europa zo 
niet af op een sociale superfederatie, die steeds 
meer bevoegdheden en beleidsterreinen naar zich 
toe trekt? Hoe kan er bij de totstandkoming van het 
Europese beleid straks nog rekening gehouden wor
den met de noden van de Europese burger? 
Als democraat kun je natuurlijk moeilijk pleiten 
tegen een versterking van de democratie op Euro
pees niveau. Maar nog voordat deze plannen voor 
Europees Parlement en Commissie kunnen worden 
gerealiseerd, moeten eerst waarborgen ingebouwd 
worden die voorkomen dat de nationale democra
tieën definitief overruled worden door Brussel. Deze 

I waarborgen moeten er voor zorgen dat beleid in 
I principe op nationaal niveau tot stand komt, tenzij 
I het gaat om beleidsproblemen die alleen in Euro-

pees verband kunnen worden opgelost. Wat mq 
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betreft mag het Europees Parlement dus meebeslissen 
en controleren en de Commissie zich regering noe
men, mits ze zich beperken tot beleid dat niet op 
nationaal niveau kon worden gemaakt en samen
hangt met de doelstelling van de Europese integratie. 
Deze is: de totstandkoming van welvaart, vrede en 
democratie! 

Sander van der Eijk, politiek commissaris Europese 
Zaken 

Sociaal beleid 
De overheid heeft niet de verantwoordelijkheid te 
voorzien in enig inkomen. Alleen in noodgevallen 
dient zij een bestaansminimum t~ verschaffen. 

In beginsel is het uitgangspunt, dat de staat slechts 
zorg dient te dragen voor hen die niet daadkrach
tig genoeg zijn een hele juiste en gezonde, echter 
te cru gesteld. Maar niet alleen vanuit het liberale 
uitgangspunt is het wenselijk om ons sociale zeker
hedensysteem te overdenken. De toenemende ver
grijzing, de lange-termijn werkeloosheid en een 
veranderende maatschappij (meer werkende vrou
wen, kleinere huishoudens) leggen een toenemen
de druk op ons sociale zekerheidsysteem. Vroeg of 
laat zal het dan ook instorten. Kortom, ook vanuit 
economisch oogpunt is het wenselijk dat wij gaan 
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omdenken. In plaats van slechts geld verstekken (pas
sieve steun) dient de staat een pro-actieve rol in te 
nemen; Als ondersteuneren motivator; Het bevor

deren van omscholing in plaats van werkeloos
heiduitkering; Het stimuleren van een aangename 
en gezonde werkplek (Arbo) in plaats van een WAO

uitkering; In plaats van te wachten op een instor
ten van ons sociale zekerheidsysteem, dient de staat 
privatisering van de financieel ondersteunende instel
lingen te bevorderen maar tegelijkertijd met kader
wetgeving en algemene normstelling de kwaliteit te 
waarborgen. Voorkomen is beter dan genezen! 
Laten wij het voorkomen een taak van de staat zijn 
en het genezen overlaten aan de geprivatiseerde ver
zekeraars. 

Esther Tromp, kandidaat landelijk voorzitter mede
kandidaatbestuur 

Binnenlandse zaken 
Na gemeenteraadsverkiezingen dient coalitievor
ming plaats te vinden op gelijke wijze als op lan
delijk niveau, waarbij de burgemeester op verge
lijkbare wijze wordt benoemd als de 
minister-president. 

Ik ben zeer tegen het rechtstreeks kiezen van de bur

gemeester aangezien dat het populisme veel te sterk 
in de hand werkt. Wanneer je toch meer wilt demo
cratiseren lijkt deze stelling een goed compromis. 
De burgemeester wordt dan vanuit de gemeente
raad benoemd, net als de wethouders. Waar ik zelf 
overigens een groot voorstander van zou zijn, is wan
neer wethouders, en eigenlijk ook de burgemees

ter, niet meer worden gerekruteerd uit beroepspo
litici, maar dat vakmensen worden gevraagd. Dit kent 

natuurlijk wel praktische bezwaren -waar vind je 
immers deze mensen?- maar dat lijkt mij toch het 
meest ideaal. 

Marije Roos, oud-hoofdbestuurder 

Vluchtelingenbeleid 
Vluchtelingen dienen in de eerste plaats te worden 
opgevangen in de eigen regio. Over de noodzaak 
van opvang in landen buiten de regio kan alleen 
een hervormde UNHCR beslissen. 

Opvang in de eigen regio is sowieso te prefereren. 
In de eerste plaats natuurlijk omdat de eigen regio 
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per definitie dichterbij is en dus makkelijk te berei
ken. Belangrijk is ook, dat er bij opvang in de regio 
minder problemen te verwachten zijn rondom de tij

delijke inburgering van de vluchtelingen, immers, 

in veel gevallen zullen de cultuurverschillen stukken 
kleiner zijn. Tenslotte is van belang dat wanneer het 

conflict in het land van herkomst van de vluchteling 
voorbij is, de terugkeer van deze vluchtelingen aan
merkelijk eenvoudiger zal zijn. Juist ook deze uit
eindelijke terugkeer zie ik als een belangrijk doel 
van vluchtelingenopvang. 
Wat betreft de UNHCR. Ik denk dat zij in de toe
komst mogelijk wel in staat zullen zijn een meer stu
rende rol te spelen. Voorwaarde daarvoor is wel, 
dat zowel de UNCHR als de VN eerst grondig her

vormd worden. 

Marcel Jonker, Internationaal Secretaris 

Wat: Landelijke Liberale Jongerendag 

Waar: Renaissance Hotel, Amsterdam 

Wanneer: 1 0 november 2001 

Waarom: vergelijking PKP met Programma 

WD en vele grote namen 

Onderwiis 
Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijkheid voor 
de inrichting van het onderwijs. Zij hebben zich wel 
te houden aan een door de overheid gecontroleer
de resultaatsverplichting. 

Helemaal mee eens! Maar dan moet de overheid 
de scholen wel een geldbedrag geven, een zoge
naamde lumpsum, wat de schoolbesturen naar 
eigen inzicht kunnen besteden. Naast dat geldbe

drag moet de overheid ook faciliteren dat er vol
doende mensen opgeleid worden tot leraar. De 

school is er voor verantwoordelijk dat er genoeg 
docenten zijn. Mochten er dan dingen verkeerd 

gaan op een school, dan moet het schoolbestuur 

daar ook op kunnen worden afgerekend. Het gaat 
immers om de besteding van overheidsgeld! Dat een 
school zich moet houden aan een door de overheid 
gecontroleerde resultaatsverplichting, lijkt me logisch. 

We willen immers aan een bepaald diploma kun-
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nen zien wat voor niveau een leerling heeft. We wil

i len ook dat het niveau van het onderwijs zo hoog 

mogelijk is. Dit moet een taak van de overheid zijn. 

Ursula Doorduyn, kandidaat Hoofdredacteur Driem
aster 

1 

Gezondheidszorg 
1 

Ter dekking van de essentiële gezondheidszorg 
1 dient er een verplichte basisverzekering met nomi
. nale premie te komen. 

Een uitstekend idee, zowel wat betreft de nomina

le premie als wat betreft de aard van de basisver

zekering. Het stelsel zoals we dat de laatste jaren 
hebben gekend heeft bewezen niet te werken. Groei

ende wachtlijsten, een beschamende verpleeghuis

zorg en een steeds groeiend tekort aan mensen in 

1 de zorg vragen om een nieuw systeem. 

. Wel vind ik het van belang dat het aangeboden basis

I pakket van beperkte omvang is. Indien aan deze 
I 

voorwaarde wordt voldaan en wanneer sprake is van 

een nominale premie, dan zal dit een grotere finan

ciële vrijheid voor de burger betekenen en zal dit 

voor een grotere doelmatigheid onder de zorgver

zekeraars zorgen. 

, John de Wit, kandidaat landelijk VVP medekandi
l doofbestuur 

~~------------------------~ 
Wat: Novembercongres JOVD 

Waar: Van der Valk Hotel, Goes 

Wanneer: 24 en 25 november 2001 

Waarom: naast veel andere zaken, 

definitieve bespreking PKP 

Milieu 
' Onderontwikkelde landen zijn nog niet in staat ver
antwoordelijkheid te dragen ten aanzien van het 
milieu. 

De inwoners van "onderontwikkelde" landen heb

ben andere prioriteiten dan de zorg dat wij wes

, ier\ingen drie weken per jaar een goed gevoel over 

• onszelf kunnen krijgen door "actief" deel uit te 
1 maken van de ongerepte natuur. De andere negen-

l , enveertig weken zullen zij namelijk ook moeten zien 

I ! te overleven in deze niet geïndustrialiseerde jung-
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Ie, zonder de gemakken waar wij wel over beschik

ken. 
Wij liberalen pleiten altijd voor het recht op zelfbe

houd en dit zelfbehoud zal, wat mij betreft, altijd 

gepaard gaan met industrialisering. Uiteindelijk 
gaat dit dus ten koste van de ongerepte natuur. Ik 

meen dan ook, dat het erg hypocriet van ons zou 

zijn om te verlangen dat aan hen beperkingen wor

den opgelegd teneinde onze milieubelastende wel

vaart te compenseren en zo ons geweten te sussen. 

Marta lvanovska, vice-voorzitter organisatie Amster
dam e.o. 

Buitenlands beleid 
Uitgangspunt van het Nederlandse buitenlands 
beleid, ook bij noodhulp, moet het eigen belang zijn 
-waaronder moet worden verstaan; handhaven van 
internationale vrede en veiligheid I bevorderen van 
mondiale vrijhandel I streven naar ecologische sta
biliteit. 

Het voeren van buitenlands beleid is naar mijn 

mening altijd al uit eigenbelang gedaan en dat zal 

ook altijd zo blijven. Buitenlands beleid is ontstaan 

vanuit de noodzaak om tussen landen afspraken te 

maken teneinde de onderlinge handel zo stabiel 

mogelijk te houden (economisch profijt). Later zijn 

hier andere belangen bijgekomen, zoals humani
taire acties in zowel civiele als militaire zin en eco

logische stabiliteit. Het principe van 'voor wat hoort 

wat' vanuit eigenbelang is echter altijd blijven 

bestaan. 

Civiele humanitaire acties worden door ons 

gepleegd zodat wij er zelf beter van worden op 

materieel vlak (economisch profijt) én op immate

rieel vlak (een goed gevoel). Militaire humanitaire 

acties voor vrede en veiligheid zijn voornamelijk 

gericht op stabiliteit in de wereld, wat weer goed is 

voor de economie (zie de gevolgen van de WTC

ramp op de internationale beursen). Het eigenbe

lang bij ecologische stabiliteit is eveneens evident. 

Hierbij gaat het zowel om economische belangen 

-een vervuild milieu is immers slecht voor econo

mie- als om psychologische en fysieke belangen. 

Trouwens, vervuiling stopt ook niet bij de nationa

le grenzen ... 

Sander Janssen, oud-hoofdbestuurder en kandidaat 
voorzitter regio noord 
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Ruimteliike ordening 
Om verder dichtslibben van het Nederlandse wegen
net te voorkomen, dienen secundaire wegen inten
siever gebruikt te worden en dient het aantal op- en 
afritten van snelwegen aanzienlijk te worden beperkt. 

Ik ben het helemaal eens met de stelling, dat de 
secundaire wegen intensiever gebruikt moeten wor

den, aangezien dit de hoofdwegen ontlast. Daar

bij dient wel aangetekend te worden, dat aan de 
maximumsnelheid op secundaire wegen niet 

getoornd mag worden en dat er een blijvende uit-

Einde van de hypotheekrente aftrek 

In het PKP 2002-2006 zijn vijf alinea's besteed aan 
het gehele belastingstelsel. Dit lijkt vrij kort, als gere
aliseerd wordt dat belasting als studieboek (pil van 
honderden pagina's), als complete universitaire stu
die en als onderwerp voor columnisten bijna weke
lijks uitgebreid aan de orde komt. Wil dit zeggen, 
dat de PKP-commissie hieraan snel c.q. te snel aan 
voorbij is gegaan? Geenszins! De commissie heeft 
er uitgebreid bij stilgestaan en in die vijf alinea's 
een ware omslag verwoordt. 

Invoering flat tax, gelijke heffingskorting, belas

tingstelsel zonder aftrekposten, volledige individu
alisering en koopkracht herstel voor mindervermo

genden. Vijf punten waarvan het liberale hart sneller 

zal gaan kloppen; immers individuele vrijheid, ver

antwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en sociale 

rechtvaardigheid zijn hiermee 'gedekt'. 

ledereen betaalt hetzelfde percentage aan belasting 

over inkomen, zodat iedereen naar rato bijdraagt 

aan de overheidsfinanciering; daar is belasting 

immers voor bedoeld, niet voor inkomenspolitiek. 

Hoewel aftrekposten deels werkgelegenheid ople

veren, namelijk de belastingadviseurs, frustreren zij 

vooral ook een normaal marktproces. De creatie van 

aftrekposten bepaalt thans in grote mate de beste

ding van gelden, van normale marktwerking is dan 

geen sprake. Verder maken aftrekposten het pro

ces van belastingaanslagen nodeloos ingewikkeld 

(lees: duur). Ondanks de afschaffing van aftrek

posten, bepaalt het flat tax percentage niet geheel 

de te betalen belasting. Op het te betalen bedrag 
aan belasting krijgt ieder individu namelijk vervol

gens een voor iedereen gelijk vast bedrag korting. 
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breiding dient plaats te vinden van het al bestaan

de hoofdwegennet. 
Wat betreft de eigen op- en afrit. In beginsel is het 

uiteraard mooi wanneer ieder dorp en iedere wijk 

een eigen op- en afrit van het hoofdwegennet heeft. 
Echter, wanneer dit het effectief gebruik van het 

hoofdwegennet in de weg zou zitten, dan is wat mij 
betreft dit 'recht' absoluut niet heilig. 

Ferdi de Lange, kandidaat vice-voorzitter politiek 

hoofdbestuur 

Door aanpassing van het belastingtarief (flat tax, met 

belastingdruk lager dan in het huidige stelsel) en een 

heffingskorting wordt een (ongeveer) gelijke bij

drage geleverd aan de overheidsfinanciering, is het 

belastingstelsel overzichtelijker én eerlijker. 

Hoewel niet direct zichtbaar, wordt in het PKP 2002-

2006 een heikel punt geslecht: hypotheekrenteaf

trek. Hoewel thans door onze moederpartij te vuur 

en te zwaard verdedigd, past in een liberaal belas
tingstelsel zeker ook geen aftrekpost voor betaalde 

hypotheekrente. Door deze aftrekpost (ook) af te 

schaffen, zal de individuele beslissing met betrek
king tot huren of kopen van een woning en (voor 

koopwoningen) met betrekking tot eigen of geleend 
geld weer plaats kunnen vinden zonder overheids

beïnvloeding. In lijn hiermee is natuurli\k de 
afschaffing van de huursubsidie. Door het veelvul

dige gebruik van de hypotheekrenteaftrek -en huur

subsidie- in Nederland, zal afschaffing ervan zeker 

voor velen merkbaar zijn. Toch kan dáárin geen 

reden gevonden worden om de hypotheekrente -

en de huursubsidie- dan maar niet af te schaffen. 

Wel zal de afschaffing rekening dienen te houden 
met financiële consequenties. De flat tax in combi

natie met heffingskorting zal grosso modo moeten 

leiden tot een zelfde gemiddelde belastingdruk. 

Alleen voor hen die door de maatregelen onder het 

bestaansminimum zouden geraken, is een aanvul

lende subsidieregeling mogelijk. Deze wordt echter 

niet aan hen uitgekeerd, maar gebruikt om (bij

voorbeeld) -namens hen- (een deel van) de huur 

te voldoen aan de verhuurder. 

Tonarius Looyesteyn 
Lid commissie PKP 2002-2006 
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Datum Afdeling 

111-111-01 Cironin~cn 

111-1\-01 Groningen 
111-1\-01 Leiden 

111-12-0 I Venlo 
lh-\11-tl\ Groningen 
lh-10-tl\ Delfland 
lh-\tl-0\ Maastricht 
IK-111-111 Leiden 
211-10-0\ Groningen 
.'2-111-tl I Leiden 
"-111-111 Rijnmond 
=c-Jil-tll Den Haag 
'3-lll-111 Groningen 
.'i-111-01 Groningen 
.'7-10-01 Landelijk 
.''J-111-11\ Am~tcrJam 

!'J-\{1-01 Den Haag 
.''J-111-111 Groningen 

_111-\ll-01 Maastricht 
311-111-111 Rijk \'cm Nijmegen 
)\-111-111 Delfland 
11-113-11\ Regio Midden 
11-113-01 Regio MidJcn 

lli--111 l,eiden 
llh-11-0\ Rijnmond 

llh-11-01 Den I-laag 
111-11-01 Landelijk 
12-11-111 Den Haag 
1_1-\\-01 Maastricht 
14-11-111 Regio MiJden 
14-11-tl\ Regio Midden 
14-1\-111 Rijk ,-,m NijnK:gcn 
\i-\\-0\ Delfland 
10-11-01 Leiden 
1'1-ll-111 Den Haag 
211-1\-11\ Rijk v<m Nijmegen 

.'l-11-11\ Rijnmond 
2.'-11-01 Venlo 
25-11-0 I Landelijk 
'7-11-01 Maaqricht 
2'1-11-111 VVD Landelijk 
2'!-\\-11\ Venlo 
12-10-01 Leiden 
li- \2-11\ Regio ZuiU 

Onderwerp 

Oi . ...,cussic met minister De Grave 
Excursie naar de Gebruikersruimte 
Globaliserinsdeb-bat met 
VVD Kamerlid I lessing 
Motie-avond 
CAP 
'A'i~scling /\LV 
PKP avond 
Motie<! vond 

G PJ K congres 
Voorbereiding ALV 
Discussicavond 
Politiek Café,Thema nog niet bekend 
CPG 
Cursus Politieke Stromingen 
Liberale Jongerendag J OVD/VVD 
V l'ckelcn Ie K.lid oud min.vn B.Z. 
over HL.bclcid 
Moties ~chrijvcn 
Discussic md Minister van Justitie 
Hcnk Korthals 
politiek Café 
Wereldhandelspel 
llallowccnborrl'i 
Kaderweckend 
Kaderweckend v.d hcstuun.lcrs 

Liberale agenda 

Locatie 

n.n.b. 
Verzamelen v.h. Gebouw v.d. GGD 

Hotel Nieuw Minerva, Boommarkt 23 
Spaarselect 
Irislaan 25a 
n.n.b. 

Café Aux Pays-Bas of Café D'n Avanccur 
Café 'l Keizertje. Kaiscrstr. 2-4 
n.n.b. 
Café 't Kaiscrtjc. Kaiscrstr.2-4 
n.n.b 
n.n.b. 
Wcstcrbadstraat 34 
Wing Gebouw 
n.n.h 

Politiek Café 
A.S 

Tijd 

20:00 
17:15 

20:110 
20:00 
n.n.b. 
n.n.b. 
19:30 
20:00 
n.n.h . 
20:00 
20:15 
20:00 
n.n.b. 
20:00 
n.n.b. 

20:00 
19:30 

n.n.~ n.n.~ 

Café Aux Pays-Has of Café D'n Avanceur I 0:30 
Café Samson. lioutstr.4-6 20:00 
n.n.b. 

n.n.h 
n.n.b. 
n.n.b 

v. Afd. Regio Midden n.n.b n.n.h. 
Discussicavond over het Midden Oosten Hotel Nieuw Minerva, Boommarkt 23 20:00 
Cursus spreken in het openbaar 
door Rolf Moester 
Voorhcrciding ALV 
Liberale Jongerendag (zie pag. 6) 
Congrcsvoorbcreidi ng 
voorbcrciLiing Al V 
ALV 
ALV 
Excursie 2c kamer met strandwandeling 
Cursus Europa 
Congresvoorbereiding 
Politiek café thema n.n.b. 
Minicursus spreken in het 
openbaar I congrcsvoorb. 
C< m gres voo rhcrc i ding 
Lagerhuis 
No\·cmhcrcongrc.-. 
cur~us Gemeentepolitiek 
Flitscongres landhouw 
Voorbereiding ALV 
Mr.Philippe Brood-Iczing 
Bestuurdersdag 

Pro Rege. Oudedijk 113 
A.S 

A.S 
café Aux Pays-Bas of café D'n Avanceur 
A.S 
n.n.b. 
Den !laag 
n.n.b. 
Ca\'é 't Kaiscrtjc, Kaiserstr.2-4 
n.n.b. 

Café samson, Houtstr.4-6 
Pro Re ge. Oudedijk 113 
n.n.b 
n.n.b. 
Café Aux Pays-Has of Café D'n Avanccur 
Golden Tulip Hotel 
Maagdenberg 
Ilolel Nieuw Minerva. Boommarkt 23 
n.n.b 

20:15 
n.n.b 

n.n.b 
19:30 
n.n.b. 
n.n.~ 

hele dag 
n.n.b. 
20:00 
20:00 

20:110 
20:15 
19:30 
n.n.h. 
19:311 
19:00 
20:011 
20:00 
n.n.b. 

Inf(Jrmatic 

Mi-Sue Akkerman 
Erik-Jan Bennema 

Nanetle Schuppers 
Jeroen Hrouns 
Niels Kolste 
Arend Zwancveld 
Alex Meij 
OnnoTcng 
Hans Mojet 
Ferdi de Lange 
Dick van Hof 
Ursula Doordoyn 
Mi-Sue Akkerman 
Rcné Gruncwald 
Daniëllc Valkink 

Marta Ivanovska 
Ursula Doorduyn 

Hans Mojct 
Alcx Meij 
Jasmijn van Campen 
Gert -Jan Jen se 
Ursula Doordoyn 

.lohannekc Bos 
Nancttcr Schoppers 

Dick van Hof 
Ursula Doorduyn 

Ursula Doorduyn 
Alcx Meij 
Ursula Doorduyn 
Johanne Hos 
Jasmijn van Campen 
Marlijn VI uilers 
Nancttc Schuppers 
Ursula Doordoyn 

Jasmijn van Campen 
Erwin Potjcr 
.Jitsc Munten 
Daniëlle Valkink 
Alex Meij 
J. Aaiderink 
Bram van Tulder 
Nanette Schoppers 
Jcrocn Engcsacth 

Telefoon 

050-3185733 
050-57314\K 

071-51722!B 
070-3622433 
050-3185102 
015-2145225 
043-3610024 
071-5763512 
050-5731418 
071-5665370 
OI 11-2123066 of 06-26950370 
070-3622433 
050-3\85733 
050-526K232 
116-1468265(1 

070-3622433 
070-3622433 

050-5731418 
043-3610024 
070-3622433 
015-2124519 
070-3622433 

0525-6611 77 
071-51722113 

010-2123066 of 06-26950370 
11711-3622433 

070-3622433 
043-3610024 
070-3622433 
0525-661177 
070-3622433 
015-2124668 
071-5172203 
070-3622433 

0711-3622433 
010-4843144 of 06-24514254 
077-3510245 of 0{1-\8935504 
06-14682656 
043-361111124 of 06-53785838 
06-4 7118854 
070-3622433 
071-5172203 
0711-3622433 

LANDELIJKE LIBERALE JONGERENDAG 10 NOVEMBER TE AMSTERDAM!!! 

OPGAVEBON 
.Ja. ik kom naar de Landelijke Liberale Jongerendag op 10 november in Amsterdam en ontvang daar twee gratis consumptiebonnen: 

Naam: 

Adres: 

Postcode +Woonplaats 

Email: 

Tc lefoonn ummer: 

Handtekening: 



Nanette Schuppers, WO afdeling Leiden 

Mensen van buiten de EU met een verblijfs
vergunning krijgen momenteel na vijf jaar 
kiesrecht voor de lokale verkiezingen. De 
provinciale en nationale verkiezingen zijn dus 
niet voor hen toegankelijk. De reden hiervoor 
is redelijk voor de hand liggend: zowel met 
de nationale, als met de provinciale verkie
zingen (Eerste Kamer-verkiezingen) oefent 
de kiezer invloed uit op de nationale politiek. 
En om invloed te kunnen uitoefenen op het 
nationale beleid is het van belang dat de kie
zer bij de staat hoort en het makkelijkste 
meetinstrument daarvoor is nationaliteit. De 
mensen van buiten de EU met een verblijfs
vergunning hebben om diezelfde reden wel 
een stem bij de lokale verkiezingen: ze zijn 
inwoner van de gemeente en horen dus ook 
bij de gemeente. Dit beleid voldoet en naar 
mijn mening zijn er geen veranderingen 
mogelijk die dit beleid beter laten werken. 

Daniël Koerhuis, AB Regioprojecten 
Regio Noord 

Ik heb drie bezwaren, waarvan de eerste 
twee kleine bezwaren zijn , tegen kiesrecht 
voor deze mensen. Ten eerste is het verblijf 
van deze mensen niet zeker. Als ze niet blij
ven, stemmen ze op politici die vier jaar blij
ven, terwijl ze zelf niet eens vier jaar in 
Nederland blijven. Ten tweede stemmen 
deze mensen natuurlijk voor hun eigen toe
wijzing van de Nederlands~ nationaliteit door 
op politici te stemmen die voor deze toewij
zing zijn. Ik vind dat alleen mensen die de 
Nederlandse nationaliteit al hebben over 
deze toewijzing mogen beslissen. Ten derde 
zijn deze mensen vaak niet gewend om te 
stemmen. Eerst moeten ze weten wat stem
men is, waarop ze stemmen en welke gevol
gen stemmen heeft. Als deze mensen de 
Nederlandse nationaliteit hebben is hun ver
blijf zeker, kunnen ze niet over hun eigen 
toewijzing van de Nederlandse nationaliteit 
beslissen en wonen ze lang genoeg in 
Nederland om te begrijpen wat stemmen is. 
Dus deze mensen mogen pas stemmen als 
ze de Nederlandse nationaliteit hebben. 

Esther Tromp, afdeling Maastricht 

In onze huidige dynamische tijd is de 
Europese Unie een feit, iedere zich respecte
rende student gaat een half jaartje naar het 
buitenland , en wie niet naar verre oorden op 
vakantie gaat is burgerlijk. Waarom zouden 
wij niet ook ons zo nationale systeem van 
staatsburgerschap en stemrecht aanpassen 
aan deze veranderingen? 
Een volksvertegenwoordiger, zoals het 
woord al zegt, vertegenwoordigt het volk; 
maar er is een inconsistentie: een deel van 
deze samenleving mag namelijk niet bepalen 
wie over hun regeert, en een ander deel van 
de samenleving mag bepalen wie over ande
ren regeert , want ze wonen er niet eens. 
Misschien moeten we omdenken en begrip
pen als ,nationaliteit' en ,staat ' aanpassen 
aan de de samenleving nieuwe stijl met als 
resultaat: stemrecht voor iedereen! 

Maartje Beneken Kolmer, WP afdeling 
Utrecht e.o. 

In Nederland wemelt het van mensen van 
buiten de EU met een verblijfsvergunning. 
Het is voor hen nog volledig onduidelijk of zij 
al dan niet de Nederlandse nationaliteit zul
len verkrijgen , zij hebben dan ook gewoon 
nog de nationaliteit van hun land van her
komst Ik zie geen enkele reden mensen die 
hier wellicht tijdelijk zijn, kiesrecht te geven. 
Zij mogen hun handjes dichtknijpen dat zij 
überhaupt in Nederland mogen blijven , het 
zou waanzin zijn hen mee te laten beslissen 
over de keuze van de volksvertegenwoordi
ging van een land dat ze amper kennen, 
waarvan ze noch de gebruiken en gewoon
tes, noch de partijen waar ze op zouden 
kunnen stemmen, kennen. Op deze manier 
zou nooit een doordacht gekozen 
Nederlandse volksvertegenwoordiging tot 
stand kunnen komen. Stemrecht moet abso
luut voorbehouden blijven aan mensen met 
de Nederlandse nationaliteit. 1. 

Van Het Gelijk 


	Driemaster_2001_1
	Driemaster_2001_2
	Driemaster_2001_3
	Driemaster_2001_4
	Driemaster_2001_5
	Driemaster_2001_6
	Driemaster_2001_7

