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Politiek!
is een tijdschrift over liberale politiek

Minder criminaliteit, meer veiligheid

Veel Nederlanders voelen zich niet veilig. Volgens 

Johan Remkes, demissionair minister van Binnenlandse 

Zaken is er sprake van een sterk toenemende crimi

naliteit en een verruwing van de maatschappij. “ Verder 
is de Nederlandse samenleving opener geworden en 

vinden er continu verschuivingen plaats in bevolkings- 

structuren. D it maakt veel mensen onzeker. O ok voe

len mensen zich onveilig na de aanslagen van I I sep

tember 2001.” Volgens hem zijn een aantal belangrijke 

maatregelen nodig om de veiligheid te verhogen:‘meer 

blauw op straat’, het Openbaar Ministerie meer straf

zaken laten afhandelen buiten de rechter om, een 

grondige herziening van het strafstelsel en de realisa

tie van vijfduizend extra celplaatsen. Deze grootschali

ge aanpak zou moeten leiden tot 20 tot 25 procent 
minder criminaliteit in 2006.

Aanstormend talent

Op de VVD-kandidatenlijst prijken 

drie nieuwkomers afkomstig uit het 
bedrijfsleven. Ineke Dezentjé Ham- 

ming-Bluemink, 31e, Ed van der 

Sande, 39e, en John Deighton, 43e 

op de lijst. Alle drie vervullen zij 

belangrijke functies in het bedrijfs

leven, maar ze geven die graag op 

voor een plaats in de Kamer. W aar 

zij natuurlijk ondernemerschap 

hoog in het vaandel houden. “ W e  
moeten als politiek uiteenzetten 

waar we met Nederland naar toe 
willen op economisch gebied” , 

meent Hamming. “Je moet bedrij

ven ook meer betrekken bij de 

inhoud en richting van de leerstof” , 

stelt Deighton. “ Ondernemen: leu

ker kunnen we het maken en ook

makkelijker” , vindt Van der Sande. 

Een gesprek met drie gedreven en 
ondernemende politici in spé.

Politiek! is een uitgave van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie (VVD) en wordt gere
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22 W ie  w o o n t  w aar?

H e t  te k o r t  op de w on in g 

m ark t is op  zijn zachtst 

gezegd zorgelijk  te  noem en, 

v ind t o o k  H en k  Kam p, m inis

te r  van V R O M . Bij ongewijzigd 

beleid zal het aantal hu ishou
dens dat geen gesch ikte 

w o o n p le k  kan vinden binnen 

ach t jaar opgelopen zijn to t  

een  ve ro n tru s ten d e  200.000. 

H e t  m inst benijdenswaardig is 

de positie van starte rs op de 

w on ingm ark t. D o o r  de 

razendsnelle  prijsstijging van 

koopw on ingen  en de lange 

w ach tlijs ten  v o o r  hu u rw o n in 

gen m aken zij op  de steeds 

k rap pere  hu izenm ark t am per 

kans. Kam p ziet een deel van 

de oplossing in het verg ro ten  

van de bouw capacite it. “ N o r 

maal gesproken  ve rs tr ijk t  e r 

zes to t  a ch t jaar tussen de 

e e rs te  p lannen v o o r  een 

b o u w p ro jec t en de oplevering 

daarvan . W a t  ik nü bedenk, 

heeft dus pas o v e r  enkele  

jaren effect. D a t kan niet.”  Een 

w ijziging van de w e t  

R u im te lijke  O rd en ing , die 

Kam p m o m en tee l v o o rb e 

reidt, m o e t u itkom st bieden.

H e t  g e z ic h t : G e r r i t  Z a lm

G e rr it  Z a lm ’s weblog, op  de internetsite w ww .gerritzalm .n l, is een 

g roo t succes. A l in de eerste  w eek  bezochten 100.000 mensen de 

internetsite en ze lazen e r  o ve r de dagelijkse beslom m eringen van 

de lijsttrekker. Een uitstekende m anier om  te  com m uniceren vo l

gens Zalm . “ H e t  is een heel toegankelijke m anier om  mensen iets 

m eer te  laten zien van jezelf en de partij.”  Politiek! haalde w a t 

opm erkelijke uitspraken van zijn web log en liet G e r r it  Za lm  reage

ren. B ijvoorbee ld  op  zijn jeugd: “ Ik ben opgegroeid in een noest 
w erkend  m iddenstandsgezin” , de W D -cam p ag n e : “ D e  lijsttrekker 

dient, veel m eer dan de vorige keer, het gezicht te  zijn”  en zijn visie 
op politiek: “ Een lidmaatschap van een politieke partij vind ik een 
so o rt van burgerplicht.”

S o lid e  f in a n c ie e l b e le id  n o o d z a k e lijk

“ W e  streven  n ie t ten  koste 

van e lke prijs naar een  e ven 

w ich tig e  begro ting” , o p en t 
m in is te r van Financiën, H ans 

H o o g e rvo rs t, het gesprek m et 

Po litiek !. H ij reageert h ie rm ee  

op  h e t v e rw ijt  dat de V V D  

vaak  krijgt, dat zij ondanks de 

verslech terende  econom ie  niet

m eer ru im te w il creëren  in de 
begroting. “ W e  hebben w el 

degelijk geld terug in de econo 

m ie laten strom en. Bovend ien  

hebben w e  n iet bezuinigd op de 

investeringen in zorg, onderw ijs 

en veiligheid.”  H e t  n iet teveel 

laten oplopen van het financie

ringsteko rt is w e l belangrijk

volgens H o o g e rvo rs t: “ O v e r  
tw in tig  jaar zal zevenentw intig  

p rocen t van ons nationaal inko
m en naar de ouderen  gaan. D a t 

w o rd t onbetaalbaar als w e  dan 

o o k  nog m et to renhog e  b e t

alingen v o o r  rente en aflossing 

van de staatsschuld zitten 

opgescheept.”

En verder...
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I
campagne

'D e  wil om

Ondanks het feit dat de VVD  tij

dens de vorige Tweede-Kamer- 

verkiezingen in mei veel stemmen 

heeft verloren, blikt de liberale par

tij vol goede moed vooruit naar de 

nieuwe verkiezingen op 22 januari.

"Inzet van de verkiezingscampagne 

is ondubbelzinnig voortzetting van 

de coalitie met het C D A ” , aldus 

Van Baaien. “ Zonder een sterke 

VVD  is het C D A  gedwongen over 

links te gaan.” Het verkiezingspro-

te w innen'
De VVD maakt werk van Nederland. Dit is de slogan waarmee 

de VVD campagne voert voor de Tweede-Kamerverkiezingen 

op 22 januari 2003."Het uitgangspunt van de verkiezings

campagne is dat de VVD met lijsttrekker Gerrit Zalm de beste 

garantie is voor een sterke economie als basis voor onder 

meer veiligheid, integratie, zorg en pensioenen. Nederland 

koerst af op een recessie. In zulke moeilijke omstandigheden 

is Zalm de beste stuurman; we kunnen ons geen tweede gar

nituur veroorloven'; vertelt campagneleider Hans van Baaien. 

"Zalm geniet bij veel Nederlanders terecht een groot vertrou

wen op het gebied van de economie en financiën. Hij heeft 

zich bewezen. Hij is hét gezicht van de VVD en zal in de voor 

hoede campagne voeren."

gramma van de W D  is geconcen
treerd in een 7-puntenplan, dat Van 

Baaien een ‘aanvalsplan’ noemt. In 

lijn met de gevoerde vernieuwings- 

discussie is gekozen voor een 

evenwichtige kandidatenlijst, met 

aandacht voor ‘verjonging, meer 

vrouwen en meer kandidaten uit 
het bedrijfsleven’. Reserve-majoor, 

oud-Kamerlid en oud-campagnelei- 

der Hans van Baaien is door Gerrit 

Zalm persoonlijk gevraagd om een 

strak georganiseerde verkiezings

campagne te leiden. Dit verzoek 

kwam toen Van Baaien onderdeel 

uitmaakte van de SFOR-troepen- 

macht in Bosnië. “ De stuurgroep 

van de campagne zet de strategi

sche lijnen uit, het Zalm-team zorgt

dat alles ook wordt gerealiseerd. 

Openheid, korte lijnen en inzet van 

de beste mensen op de juiste 

plaatsen zijn hierbij het credo. Het 

gaat namelijk om de kiezer en nie

mand anders.”

Sterke am bitie

“W e  hebben nu de mogelijkheid 

om te scoren en deze kans moeten 

we pakken” , meent Hans van 
Baaien. “ De VVD  heeft de ambitie 

om te winnen; eensgezind, maar 

niet met het verstand op nul. Door 

het opzetten van focusgroepen en 

het houden van een permanente 

enquête onder kiezers wordt 

ervoor gezorgd dat ‘het geluid van 

de samenleving’ aandacht krijgt in 

de campagne. De W D  gaat op tour 
door Nederland, want er gaat niets 

boven het directe contact met de 

kiezer” , aldus Van Baaien. “ De W D  

heeft de sterke ambitie om de 

Nederlandse economie weer ge-

6  politieks



zond te maken. Zonder de VVD  

komt er een centrumlinks kabinet 

en daar zit niemand in Nederland 

op te wachten.”  Hij toont zich kri

tisch over recente uitlatingen van 

PvdA-fractieleider W outer Bos. 

“ Met zijn betoog over de beper

king van de hypotheekrenteaftrek 

is het grote afglijden begonnen. 

Zalm is de man die de economie 

weer op gang kan brengen.”

Snelkookpan

“ Campagnevoeren is politiek be

drijven, maar dan in een snelkook

pan” , vertelt Van Baaien. “ De druk 

is deze keer extra hoog en alles 

moet in een snel tempo worden 

georganiseerd. Het is echter eer

der een voordeel dan een nadeel 

dat de campagne in een korte 

periode op touw moet worden 

gezet. Bij alles wat er in het kader 

van de campagne wordt gedaan, 

wordt namelijk uiterst kritisch 

gekeken of het bijdraagt aan het 

succes van d e W D . Door mijn eer

dere ervaring als campagneleider 

tijdens de verkiezingscampagne in 
1998 heb ik geleerd waar er kno

pen moeten worden doorgehakt. 
Zonder het nemen van risico’s gaat 

dat niet. D e W D  mag er nooit van

uit gaan slapend rijk te worden, we 

moeten ervoor vechten. Alle 

afspraken die voor de campagne 

worden gemaakt, schrijf ik op in 

mijn blauwe boek. Zo  kan ik men
sen bijvoorbeeld goed aan afspra

ken houden.”

Verzoeken

“ Ik heb veel verzoeken gekregen 

van mensen, die wilden meehel

pen aan de campagne. Heel posi

tie f” , vervolgt Van Baaien. “ Bij de

zesde communicatieadviseur die 

zich bij me meldde, zei ik :‘Te veel 

koks in de keuken bederven de 

maaltijd’. Ik stelde hem voor een 

lokale VVD-afdeling te helpen die 

nog hulp kon gebruiken.” Van 

Baaien meent dat de V VD  perma

nent campagne moet voeren. 

“ Veel mensen hebben me half 

november gevraagd: ‘wanneer

begint de verkiezingscampagne 
nou? W e  horen namelijk nog 

niets’. Ik heb hen duidelijk ge

maakt dat de nieuwe campagne in 

feite al is begonnen op de dag dat 

het kabinet viel.”

“ In deze campagne staat zelfwerk

zaamheid voorop. Dat wil zeggen 

dat zowel afdelingen als WD-kan- 

didaten allemaal hun eigen steen

tje zullen bijdragen. O ok  moeten 

burgers direct bij de campagne 

worden betrokken. W e  vragen 

groepen mensen bijvoorbeeld 

naar hun oordeel over kranten

en telcvisie-intervicws met VVD- 

kopstukken. Zo  proberen we ons

zelf steeds een spiegel voor te 

houden. Kritiek moet met worden
Hans van Baaien

uitgesloten, maar moet juist w o r

den georganiseerd. Campagne

voeren is in feite zeven dagen per 
week en 24 uur per dag alert blij

ven op de wensen van kiezers.” 
Volgens VVD-voorzitter Bas 

Eenhoorn is het organiseren van 

opinievorming onder burgers één 

van de hoofdtaken van een poli

tieke partij. “ Het is belangrijk dat 
mensen keuzes maken en tot een 

goede stellingname komen over 

belangrijke politieke onderwerpen 

die spelen. D e W D  wil zich vanuit 

het liberale gedachtegoed onder

scheiden op een aantal specifieke 

onderwerpen. D it is voor ons het 

werk van alle dag.”

W erkgelegenheid

Het campagneteam heeft volgens 

Van Baaien lang nagedacht over de 

campagneslogan ‘De W D  maakt 

werk van Nederland’. “ Het allerbe

langrijkste is dat Nederland weer 

een sterke economie krijgt. 

Iedereen in ons land moet echt 

weer aan de slag. Door een sterke

politiek; 7



campagne

economie groeit de werkgelegen

heid en dankzij werk integreren 

nieuwkomers beter in de samenle
ving. Bovendien liggen criminali

teitscijfers lager bij een hoge werk
gelegenheid. W e  willen Nederland 

per se in de slogan vermelden. De 

W D  meent namelijk dat Neder

land een goed land moet worden 

voor haar inwoners. Het is belang

rijk dat Nederlanders weer trots 

worden op hun land. De verloede

ring van de samenleving moet een 

halt worden toegeroepen. O ok is 
het van belang dat we een sterk 

land blijven in Europa. Er is niets 
tegen het opkomen voor onze 

belangen in de Europese Unie.” 

Andere speerpunten tijdens de 

verkiezingscampagne zijn het ver

hogen van de veiligheid, het verbe

teren van het integratiebeleid, pen

sioenen, het versterken van de 

positie van Nederland in Europa en 

het wegwerken van de wachtlijsten 

in de gezondheidszorg.

Persoonlijk campagneplan

Het karakter van de nieuwe liberale 

campagne is anders dan voorgaande 

campagnes, zo benadrukt Eenhoorn. 

“ De W D  heeft er duidelijk voor 

gekozen om niet het oude campag- 

nedraaiboek erbij te pakken en 

alleen de data te veranderen. Dan 

werk je namelijk onder het motto 

‘laten we de vorige verkiezingen 

gaan winnen!’ De nieuwe verkie
zingscampagne wordt veel minder 

centraal gestuurd. Zalm is natuurlijk 

onze aanvoerder, leder kandidaat- 

Kamerlid zal namens de W D  een 

persoonlijk campagneplan opstellen. 

Voor deze opzet is gekozen vanuit

het liberale gedachtegoed dat ieder

een zijn eigen verantwoordelijkheid 
moet nemen. Voorheen werden de 

politieke optredens van Kamerleden 

centraal geregeld. Nu nemen de kan

didaten zelf het initiatief, waarbij zij 

natuurlijk desgewenst altijd geadvi

seerd kunnen worden.”
“Als kandidaat-Kamerleden een 

goed idee hebben, wordt dit alleen 

even getoetst door het campagne- 

team en vervolgens kunnen ze hele
maal hun eigen gang gaan” , vult Van 

Baaien aan. “ De basis van de politie 

is namelijk dat goede kandidaten zelf 

campagne moeten kunnen voeren.”

Interactief

Een belangrijke rol tijdens de cam

pagne is volgens Van Baaien wegge

legd voor de media. “ In elke verkie

zingstijd is het beeld in de media van 

doorslaggevend belang. Ik zeg altijd 

‘als de W D  de slag in de media ver

liest, kunnen we naar huis’. Bij ieder 

optreden van Gerrit Zalm in het 

land maakt de W D  nieuws. Zalm zal 
daarom met duidelijke statements 

belangrijke politieke onderwerpen 

zelf aankaarten. Hij is de lijsttrekker. 

Het is niet de bedoeling dat hij tij

dens een verkiezingsbijeenkomst 

achter in de zaal gaat zitten.”  De 

optredens van Zalm worden goed 

voorbereid. “Tijdens de vorige ver

kiezingsstrijd is gebleken hoe buiten

gewoon belangrijk de rol van de 

lijsttrekker is” , aldus Van Baaien. “ Er 

wordt daarom veel aandacht 

besteed aan een gedegen voorberei
ding van zijn politieke optredens in 

het land en op belangrijke lijsttrek

kersdebatten.”  Eenhoorn verduide

lijkt de bijzondere visie en leider
schapskwaliteiten van Zalm. 

“ Natuurlijk zijn we weer flink opge-

pept tijdens de algemene vergade

ring op 30 november, maar de 
nadruk ligt bij de rechtstreekse dis

cussie met de bevolking. Zalm is 

namelijk vooral sterk tijdens interac

tieve optredens, waarbij hij rechtst

reeks in discussie kan gaan met de 

bevolking. Hij gaat met de liberale 

boodschap tijdens de campagne veel 
meer het buurtcafé, het wijkgebouw 

of de schouwburg in. Zijn kracht is 

visie leiderschap en passie om 

oplossingen te vinden voor de pro

blemen van de mensen in het land.”

Nieuwe gezichten

Jonge V V D ’ers op de kandidaten

lijst zullen volgens Eenhoorn ook 
zeker van zich laten horen tijdens 

de verkiezingscampagne. “ De VVD  
telt verschillende nieuwe gezichten 

die een enorme drive hebben. De 

vier staatssecretarissen namens de 

V VD  zijn hiervan een goed voor

beeld. Annette Nijs heeft veel erva

ring opgedaan in het bedrijfsleven 

en heeft zich gelukkig niet laten 

inkapselen door de Haagse mores. 

Mark Rutte is bijvoorbeeld sterk 

op het belangrijke punt van de pen

sioenen. Melanie Schultz is wel 
jong, maar heeft al veel ervaring 

opgedaan in de politiek. En Atzo 

Nicolaï doet het bijzonder goed op 

het gebied van Europese Zaken. 

Naast deze nieuwe gezichten is het 

natuurlijk ook belangrijk om erva

ren mensen op de kandidatenlijst 

te hebben staan. Het is juist de 

combinatie van jeugdig enthousias
me en veel ervaring die de VVD  

een ijzersterke partij maakt.”

Tekst: Bart Manders 

Fotografie:FrankKouws
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veiligheid

"De positie van de politie
moet worden versterkt"

Het onderwerp veiligheid vormt één van de speerpunten tijdens de verkiezingscampagne van de VVD. Demissionair WD-minis- 

ter Johan Remkes van Binnenlandse Zaken meent dat voor het verhogen van de veiligheid in ons land de complete strafrecht

keten moet worden verbeterd."Op dit moment zitten er nog talloze opstoppingen in deze keten. Als het politieapparaat straf

zaken overdraagt aan het Openbaar Ministerie, blijven deze daar nog te vaak op de plank liggen. En als zaken al worden 

afgehandeld, kunnen criminelen niet worden vastgezet omdat 

er een groot cellentekort is. Mijn belangrijkste conclusie is dan 

ook dat politie, justitie en het Openbaar Ministerie beter moe

ten samenwerken om deze problemen op te lossen."

Verscheidene maatschappelijke 
ontwikkelingen liggen volgens 

Remkes ten grondslag aan de 

gevoelens van onveiligheid van een 

grote groep Nederlanders. “Ten 

eerste vindt er in de directe woon

omgeving van burgers een duidelij

ke verruwing plaats. Er is sprake 
van een sterk toenemende mate 

van criminaliteit. Dit begint in feite 

met het gooien van rotzooi in de 

achtertuin van de buurman. De 

tweede oorzaak is de steeds ope

ner wordende internationale 

samenleving. In demografische zin 
vinden er hierdoor in Nederland 

continu verschuivingen plaats in 

bevolkingsstructuren. Deze ver

schuivingen zorgen ook voor veel 
onzekerheid bij Nederlanders. Ze 

voelen zich vaak een vreemde in 

hun eigen omgeving. En tenslotte 

voelen mensen zich ook onveilig na 

de aanslagen op 11 september 2001. 

De optelsom van deze maatschap

pelijke ontwikkelingen is een com

binatie van een objectieve toename 

van onveiligheid en een versterkt 

onveiligheidsgevoel bij burgers.”

Verruwing

Remkes noemt enkele voorbeelden 

van maatschappelijke verruwing. 
“Als je eens kijkt wat er aan de zij

lijn van de lokale voetbalvelden 
gebeurt wanneer ouders een wed

strijd van hun zoontje bezoeken. 

Ze  reageren vaak zo agressief als 

de scheidsrechter een in hun ogen 

foute beslissing neemt. Er zijn men

sen die zich agressief gedragen aan 

de balie van het ziekenhuis, in het 
verkeer en ten opzichte van onder

wijzend personeel. In deze gevallen 
geven ouders hun kinderen het 

verkeerde voorbeeld.” Voor het 

verhogen van de veiligheid heeft 

Remkes samen met demissionair 

minister Donner van Justitie op 17 

oktober - de dag na de val van het
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veiligheid

kabinet - het Nationaal Veilig

heidsplan gepresenteerd. In totaal 

149 concrete maatregelen moeten 

Nederland de komende vier jaar 

beduidend veiliger maken. Belang-

budget goed te verdelen. Ik kan me 

voorstellen dat politie, justitie en 

rechters vinden dat er meer geld 

beschikbaar moet komen. Ik moet 

ook afwachten welke plaats veilig

"H et beschikbare budget 
vo o rve ilig h e id is  

e igen lijk  nooit genoeg."

rijke pijlers van het plan zijn het 

uitbreiden van het politieapparaat 

met vierduizend agenten, ‘meer 

blauw op straat’, het Openbaar 

Ministerie meer strafzaken laten 

afhandelen buiten de rechter om, 

een grondige herziening van het 

strafstelsel en de realisatie van vijf

duizend extra celplaatsen. Deze 

grootschalige aanpak zou moeten 

leiden tot 20 tot 25 procent min

der criminaliteit in 2006. O ver het 

plan is begin december van dit jaar 

gedebatteerd in de Tweede Kamer.

Schaarse middelen

Voor een deel kan Remkes zich 
vinden in de kritiek die politie, jus

titie en rechters hebben geleverd 

op het Nationaal Veiligheidsplan. Zij 

achten het onmogelijk om met het 

beschikbare budget van 830 mil

joen euro de criminaliteit de 

komende vier jaar daadwerkelijk te 

verminderen. “ Het beschikbare 

budget voor veiligheid is eigenlijk 

nooit genoeg” , erkent Remkes. 

“ Politiek bedrijven is altijd goede 

afwegingen maken binnen de 

schaarse financiële middelen die 

beschikbaar zijn. Het was voor 

Donner en mij moeilijk om het

heid krijgt in het nieuwe regeerak

koord. Ik ga in ieder geval mijn best 

doen nog meer financiële ruimte 

voor veiligheid te creëren.”  Het 
verwijt van de korps

beheerders dat er te 

weinig geld is uitge
trokken voor meer 

agenten, noemt hij 

‘volstrekt onjuist’. 
“Waarnemend voor

zitter Johan Stekelen- 

burg van het korps

beheerdersberaad 

beweerde eind okto
ber dat er slechts 

geld is voor tweedui

zend extra agenten.

Het is duidelijk dat 

hij de begrotings

plannen van Binnen

landse Zaken niet 

goed heeft gelezen.

Andere kritiek - dat 

het plan te veel aan

dacht besteed aan 

repressie en te weinig 

aan preventie - is 

ook onterecht. Deze 

criticasters leveren 

commentaar op basis 

van veronderstellin

gen en niet op basis van feiten.” 

Met een voorbeeld verduidelijkt 

Remkes deze stelling. “ Er wordt in 

het plan wel degelijk ruime aandacht 

besteed aan preventie, zowel op 

sociaal als materieel vlak. Zo  zal er 

meer begeleiding komen voor 
ouders die problemen hebben bij de 

opvoeding. O ok zal er meer aan

dacht worden besteed aan het voor

komen van schooluitval. Met het 

bedrijfsleven bekijken we of we 

luxegoederen, zoals mobieltjes en 

scooters, kunnen beveiligen met een 

chip. En niet te vergeten zal de bege

leiding van draaideurcriminelen wor

den geïntensiveerd. Men wil nog wel 

eens een schot tussen preventie en

repressie plaatsen, maar deze gaan 

hand in hand.”

Voorbereidingen

Het Nationaal Veiligheidsplan staat 

volgens Remkes al volop in de stei

gers. “ Donner en ik hebben, 

ondanks de val van het kabinet, 

besloten het plan toch op 17 okto

ber te presenteren. Veiligheid is 

namelijk een te belangrijk onder
werp om op de plank te laten lig
gen. Op dit moment worden de 

landelijke afspraken met politie en 

justitie voorbereid. O ok wordt al 

hard gewerkt aan de afspraken in 

het kader van de regionale veilig

heidsprogramma’s. Verder zijn ook 

de voorbereidin

gen in gang gezet 

voor het veran

deren van de 
wetgeving op vei

ligheidsgebied. Zo 

is het de bedoe

ling dat ‘draai

deurcriminelen’ 

voor langere tijd 

van straat w or
den gehaald. 

Criminelen die 

voor de derde 

keer worden 

betrapt, kunnen 

straks een gevan

genisstraf tege

moet zien van 

één tot twee jaar, 
ongeacht wat ze 

op hun kerfstok 
hebben. O ok  kan 

bij deze groep 

mensen worden 

gekozen voor 

een dwangmatige 

aanpak als er

1 o politiek



sprake is van een specifieke ver
slavingsproblematiek. Deze laat

ste aanpak kan worden gecom

bineerd met een wettelijk 

resocialisatieprogramma. De op 

uitvoering gerichte projectorga

nisatie is al in de steigers gezet.”

Identificatieplicht

De Nederlandse politiekorpsen 

moeten naar de overtuiging van 

Remkes, net als de andere part

ners in de veiligheidsketen, effi

ciënter gaan werken. “ Er moet 

in de nabije toekomst goed 

worden gekeken hoe de politie 

efficiënter kan werken en hoe 

binnen de korpsen minder langs 

elkaar heen kan worden gewerkt. 

De positie van de politie in de 

samenleving moet worden ver

sterkt. Er moet hiervoor meer 

worden nagedacht over onortho

doxe maatregelen, zoals een lande
lijke identificatieplicht, het toepas

sen van DNA-onderzoek en 

preventief fouilleren. In Rotterdam 

wordt al op beperkte schaal pre

ventief gefouilleerd. Het is belang
rijk om bij dergelijke maatregelen 

een goede afweging te maken tus
sen enerzijds het verhogen van de 

veiligheid, anderzijds de privacy van 

burgers. Ik vind dat deze balans te 
veel is doorgeslagen ten gunste van 

de privacy.”  Remkes is erg ingeno

men met de in het veiligheidsplan 

geopperde maatregelen. “W e  zijn 

erin geslaagd om in korte tijd een 

samenhangend pakket van veilig

heidsmaatregelen te presenteren. 

Ik hoop dat het lukt om alle plan

nen ook goed uit te voeren. W e  

hopen dat het veiligheidsplan een 

substantiële bijdrage aan de veilig

heidsgevoelens van burgers levert.

Het is echter niet te voorspellen 

wat er de komende jaren interna

tionaal gezien zal gebeuren en welke 

invloed dit heeft op deze gevoelens. 

D it heb je als land niet zelf in de 

hand. Hopelijk zullen aanslagen zoals 

op 11 september 2001 in ieder 

geval niet meer plaatsvinden.”

Centraal veiligheidsbeleid

Remkes meent dat afzonderlijke 
Nederlandse steden een centraal 

veiligheidsbeleid moeten voeren. 
De minister vertelt dat ze hierbij 

een voorbeeld kunnen nemen aan 

het beleid van de gemeente 

Rotterdam. “ O ok andere gemeen

tebesturen moeten zich concrete 

doelen stellen op het terrein van 

veiligheid en zich hierop laten afre

kenen door middel van een presta
tiecontract. Veiligheid is niet alleen 

de verantwoordelijkheid van politie 

en justitie.”  Hij benadrukt dat 

gemeenten vanaf 2005 meer vrij

heid krijgen bij het besteden van 

gelden van het Grote Stedenbeleid. 

“ H ierdoor kunnen steden het

onderwerp veiligheid echt goed 

aanpakken.” Dordrecht, ‘s-Her- 

togenbosch en Heerlen hebben 

al onderdelen van het Rotter

damse beleid overgenomen of 

zijn dat van plan. De voorne

mens van de stadsbesturen 
worden per wijk vastgelegd in 

een prestatiecontract. Burgers 

en scholen kunnen volgens 

Remkes ook een grote rol spe

len bij het voorkomen van cri

minaliteit in hun directe omge
ving. “ Ze  kunnen bijvoorbeeld 

zelf hun woning of school 

beter beveiligen tegen inbra

ken. Leerkrachten moeten 

bovendien meer aandacht 

besteden aan het voorkomen van 

schoolverzuim. Zij moeten er 
mede voor zorgen dat leerlingen 

niet op straat zwerven en crimine

le activiteiten ontplooien. Scholen

en de politie moeten hier alerter 

op zijn. Ook ouders moeten wor

den aangesproken op hun verant

woordelijkheid. En als ouders niet 

weten wat hun kind overdag alle

maal uitspookt, is het de taak van 

school of de politie, hen hierop te 

attenderen.”

Debatten

“ Politieke normen- en waardende

batten kunnen ook een positieve

bijdrage leveren aan de veiligheid in 

Nederland” , aldus Remkes. “ In 

samenspraak met de bevolking 

moet continu debat worden 

gevoerd over dit onderwerp. Deze 

discussies moeten niet stoppen na 

de val van een kabinet, maar moe

ten doorgaan. Ik heb echter abso

luut geen behoefte aan een politie

ke commissie die zich buigt over 
normen en waarden, zoals premier 

Balkenende een tijd geleden voor

stelde. De mensen erbij betrekken 

is veel belangrijker dan kiezen voor 

‘de typisch Nederlandse oplossing’ 

van Balkenende. Normen en waar

den zijn, in tegenstelling tot wat 

sommige mensen zeggen, absoluut 

niet alleen een CDA-thema. Een 

uitvloeisel van de liberale beginse

len van de W D  is dat ‘de vrijheid 

van iemand ophoudt, waar deze de 

vrijheid van een ander aantast’.

Verantwoordelijkheid is al sinds 

jaar en dag een kernbegrip in ons 

programma. Samen met andere 

partijen zal de liberale fractie dan 

ook ruime aandacht aan het onder

werp veiligheid blijven besteden.”

Tekst: Bart Manders 

Fotografie: Hans van Asch

"Er v ind t in de d irecte 
w oonom geving  van 

burgers een duidelijke 
verruw ing  plaats."
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europees beleid

De weeffouten van de Unie
De afgelopen maanden was de VVD de enige democratische partij in het Europees 

Parlement die zich kritisch uitliet over de uitbreiding van de Unie met tien lidstaten in 

2004. Die kritiek heeft niets te maken met xenofobie, maar alles met angst voor aantasting 

van de geloofwaardigheid van Europa. Het morrelen aan het Stabiliteitspact is slechts één 

van de tekenen dat Brussel het niet zo nauw neemt met zijn eigen regels. En als de bestaan

de lidstaten zich al niet aan de Europese regels houden, hoe kunnen we dan verwachten, 

dat de nieuwe dat wél zullen doen?

A*****\

Onderauspiciën van de 
Liberale en Democratische fractie in het 

Europees Parlement

Vrijhandel is van oudsher een libe

raal stokpaardje. De vergroting van 

de interne markt wordt dus ver

welkomd door de VVD. “ De uit

breiding zal de economie van 

Europa en dus ook die van een 

exportland als Nederland een 

nieuwe impuls geven” , meent Jules 

Maaten. “ Bovendien hebben we his

torische banden met de landen in 

Oost-Europa en - last but not least 
- het toetreden van deze staten zal 

hun democratie en markteconomie 

versterken. In principe is de uit

breiding dus goed. W ij hebben ech

ter onze twijfels over de manier 

waarop. Waarom moeten deze tien 

landen alle tegelijk toetreden, ter

wijl nu al duidelijk is dat sommige 

landen, met name Slovenië en 

Hongarije, al langer aan de door de 

EU  gestelde eisen voldoen en 
andere, met name Letland en 

Polen, nog steeds niet en dat in 
2004 waarschijnlijk ook niet zullen 

doen?”

A d m in istratief gedrocht

Als het aan de Nederlandse libera

len had gelegen zou het uitbrei

dingsproces gefaseerd zijn verlo

pen. Een aantal landen had dan 
reeds kunnen toetreden, enkele 

andere hadden dat dan in 2004 

gedaan en de overige bijvoorbeeld 

in 2006. “ Een massale toetreding 

van tien landen is een administra

tief gedrocht” , zegt de voorzitter 

van de Nederlandse liberale fractie 

in het Europees Parlement. “ Nog 

erger is evenwel het feit dat de 

landen die hun zaken niet op orde 

hebben, voortdurend de bood
schap krijgen dat ze toch wel wor

den toegelaten. Dat geldt met 

name voor Polen dat nog ernstig 

tekort schiet, onder meer wat cor

ruptie en financieel toezicht betreft 

en dat nog steeds niet beschikt 

over een efficiënt ambtelijk appa

raat. Om de een of andere reden 

heeft de mening postgevat dat een 
uitbreiding zonder Polen geen zin 

heeft, vooral omdat de Duitsers 
een uitstel van het Poolse lidmaat

schap niet zouden accepteren. 

W anneer je Duitse politici vraagt 

of ze dit inderdaad hebben gezegd, 

is het antwoord echter steevast 

dat geen van hen dat ooit heeft

beweerd. Dankzij dit fabeltje heb

ben de diverse Poolse regeringen 

een aantal noodzakelijke hervor

mingen op de lange baan kunnen 

schuiven. De liberale regeringen 

van bijvoorbeeld Estland en 

Slovenië hebben die hervormingen 

wél tijdig doorgevoerd. De maatre

gelen die ze daarvoor moesten 

nemen, zoals het verkopen en 

soms sluiten van staatsbedrijven en 

het afbouwen van subsidies, heb

ben tijdelijk werkloosheid en soms 

zelfs armoede veroorzaakt. 

Enerzijds dwingen we deze landen 

dus onpopulaire maatregelen te 

nemen, waarmee geen enkele partij 

parlementsverkiezingen wint, 

anderzijds ‘belonen’ we landen die 

weigeren deze maatregelen door 

te voeren alsnog met het lidmaat

schap van de Unie. Europa meet 

dus met twee maten en dat zet 

begrijpelijkerwijs kwaad bloed in 

sommige landen.”

O rd e in eigen huis

O f Polen er werkelijk veel mee 

opgeschoten is de noodzakelijke 

hervormingen uit te stellen, is ove

rigens zeer de vraag. Maaten: “ Nu 

er nog onderhandeld wordt, heb

ben de Oost-Europese politici te 

maken met de altijd vriendelijke 

Günter Verheugen. Als ze eenmaal 

lid zijn, krijgen ze de medewerkers 

van Bolkestein en Monti over de 

vloer, die er veel strenger op zullen 

toezien dat hun economieën aan 

de Brusselse regels voldoen en niet 

zullen aarzelen deze landen voor 

het Europees hof te dagen. Van uit

stel komt dus zeker geen afstel. 

Integendeel, na 2004 is er voor 

deze landen geen weg meer terug, 

tenzij de Unie zich tegenover de 

nieuwkomers even laks opstelt als 

ze dat soms tegenover de bestaan

de lidstaten doet. Corruptie en 

onvoldoende financieel toezicht 

komen natuurlijk niet alleen in 

Polen en Letland voor. In zekere zin 

zijn alle kandidaat-lidstaten ermee 

besmet, maar ook de rest van de 

Unie gaat niet vrijuit. In 

Griekenland is er geknoeid met 

landbouwsubsidies, in Nederland 

met subsidies van het Europees 

Sociaal Fonds. Hoe kan Brussel de 

nieuwe lidstaten zijn administratie-
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"Een m assale toetred ing  
van tien landen is een 

adm in istratief gedrocht."

ve wil opleggen als de Commissie 

niet eens in staat is in eigen huis 
orde op zaken te stellen? Hier 

staat niets meer of minder dan de 

geloofwaardigheid van Europa op 

het spel.”

Financië le criteria

Het huidige gesjoemel met en het 

ontduiken van tal van bepalingen is

zonder aan de strikte toetredings

voorwaarden van het Verdrag van 

Maastricht te voldoen. “ De euro is

Europarlement heeft zich onlangs 

sterk verzet tegen het ‘gemorrel’ 

aan het Stabiliteitspact. Als de nieu-

uitbreiding veroorzaakt heeft. 

“ W e  zien hier de gevolgen van 

enkele van de weeffouten van de 

Unie” , concludeert Maaten. “ De 

besluitvorming in Europa is nog 

altijd niet voldoende democra

tisch en doorzichtig. Als liberalen 
zullen we dan ook erop blijven 

hameren, dat de Unie in dit 

opzicht hervormd moet worden.

echter nog maar het begin van de 

problemen. De economische en 

maatschappelijke schade zou pas 

echt groot worden als een of meer 

van de nieuwe lidstaten over enke

le jaren ook lid van de Europese 

Monetaire Unie mogen worden,

feitelijk een succes, niet in de laat
ste plaats door de positieve invloed 

die Gerrit Zalm destijds heeft uit

geoefend” , aldus Maaten. “ Ze blijft 

echter alleen een succes als we 

voorkomen dat ze wordt uitge

hold. De VVD-fractie in het

we lidstaten zich willen aansluiten 
bij de Eurozone zijn ze vanzelfspre

kend van harte welkom, maar 

alleen als ze strikt aan alle financië

le criteria voldoen.”

Rest nog de vraag wat dit gebrek 

aan consequent handelen bij de

Dat is niet alleen in het belang 

van de vijftien reeds bestaande 

lidstaten, maar ook in dat van de 

tien nieuwkomers, die er in 2004 

hoe dan ook zullen bijkomen.” 

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch
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Ondernemende nieuwkomers
Ondernemers in de politiek. Op de VVD-kandidatenlijst voor 

de Tweede-Kamerverkiezingen staan drie ondernem ende 

nieuwkomers. Dé manier om Ondernemend Nederland aan te 

spreken? "Weten wat er leeft onder ondernemers, of je  het nu 

hebt over het mkb, agrariërs of grote industriële bedrijven. 

Het maakt in feite niet uit, maar je moet er als partij blijk van 

geven dat je  weet wat er speelt in deze sectoren en dat je  de 

problemen waar ondernemers tegenaan lopen serieus neemt. 

Alleen dan word je  als partij op jouw  beurt door onderne

mend Nederland serieus genomen" aldus Ineke Dezentjé 

Hamming-Bluemink, 31e op de VVD- kandidatenlijst, maar nu 

nog directeur van Rotterdam Port Promotion Council. De 

enige manier om dit te bewerkstelligen, is volgens haar de 

ontwikkeling van een heldere visie en daaraan heeft het in 

politiek Den Haag de laatste tijd ontbroken."Niets is zo prak

tisch als een visie"zo zegt zij.

Ed van der Sande, 39e op de WD-kandidatenlijst en commercieel directeur 

van Avis Fleet Services en John Deighton,43e op de WD-kandidatenlijst en 

werkzaam als zelfstandig consultant voor met name farmaceutische bedrij

ven onder de naam DGA, 

sluiten zich helemaal aan bij 

de noodzaak die Ineke 

Hamming schetst om tot 

een duidelijke visie en een 

helder economisch profiel 

te komen. “W e  moeten als 

politiek uiteenzetten waar 

we met Nederland naar toe 

willen op economisch 

gebied. In mijn ogen dient 

dit te zijn Nederland- 

Industrieland.Waarbij je een 
duidelijke keuze maakt en 

daar je beleid - ministerie- 

overschrijdend - op afstemt.

Een brede visie strekt

Ineke Hamming

immers verder dan het departement van Economische Zaken” , aldus Ed 

van der Sande.

“ De basis voor zo’n integrale visie vormt uiteraard een huishoudboekje dat 

op orde is” , vult Hamming aan. “ Maar onderwijs, zorg, bereikbaarheid en 

veiligheid spelen bijvoorbeeld ook een belangrijke rol als je het hebt over 

een verbeterd ondernemersklimaat. Denk bijvoorbeeld aan de aansluiting

"Deillusiedatveel regels en 
bureaucratie tot goede 
resultaten leiden, moet 
worden doorbroken."

van het onderwijs op de wensen uit het bedrijfsleven. H ier kun je het 

bedrijfsleven heel goed bij betrekken middels bijvoorbeeld gastcolleges en 

stages. Een ander voorbeeld is taalonderwijs. Als handelsland bij uitstek 

zouden we hier wel iets aan mogen doen, want met talen verdien je geld.” 

“Je moet bedrijven ook meer betrekken bij de inhoud en richting van de 

leerstof” , vindt John Deighton. “ Zo kun je ervoor zorgen dat kennis en 

vaardigheden die de praktijk 

eist ook aan onze studen

ten worden meegegeven.

Op het gebied van veilig

heid pleit ik voor een bete

re bescherming van onze 

winkeliers. Het kan toch 

niet zo zijn dat winkeliers 

steeds vaker geen aangifte 

meer doen na diefstal of 

gevallen van geweld omdat 

ze bang zijn voor represail

les of omdat de politie geen 

mogelijkheid heeft er wat 
aan te doen? H ier kan ik 

verschrikkelijk kwaad om 

worden. W ij moeten onze

John Deighton
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en resultaatgerichte politiek
winkeliers beter kunnen beschermen. Verbeterd cameratoezicht kan uit

komst bieden, maar dan moeten we er wel voor zorgen dat cameraopna- 

mes ook als bewijs mogen dienen voor de rechter. O ok verborgen came

ra’s moeten vaker kunnen worden toegepast. En als de wet op de privacy 

dat niet toelaat moet die wet worden aangepast. Ik vind dat wij als W D  in 
overleg moeten treden met zowel winkeliers als politie om tot een nieuw 

en effectiever beleid te kunnen komen.”

G een woorden, m aar daden

“ Roepen dat het zo slecht gaat met de Nederlandse concurrentiepositie, 

dat weten we nu wel, maar wat gaan we eraan doen? W aar zitten de daad

werkelijke knelpunten en hoe lossen we deze op? Geen woorden, maar 

daden, zoals we in Rotterdam zeggen. Het moet afgelopen zijn met 

Nederland-Klaagland. De reputatie van de Nederlandse economie is in het 

geding en we kunnen de maatschappelijke problemen niet oplossen bij eco

nomische stilstand. W e  moeten weten wat we willen voorstellen in de 

wereld van morgen” , vat Ineke Hamming samen.

De ontwikkeling van een heldere visie op de toekomstige koers van 

Nederland op economisch gebied hoeft volgens de drie kandidaat- 

Kamerleden overigens geen langdurig proces te zijn. John Deighton: “W at ik 

zou willen introduceren is een faciliterende rol voor de politiek. W e  hoeven 

niet alles tot in detail voor te kauwen. Je moet als overheid uitgaan van het 

bedrijfsleven als klant.
Vraaggestuurd en resultaat

gericht te werk gaan. Het 

ondernemen moet je echter 
aan ondernemers overlaten 

en het boeren aan agrariërs.

De overheid moet vooral 

‘ontregelen’. Het woud van 

administratieve rompslomp 

waar ondernemers, met 

name ook agrariërs, mee zit
ten opgezadeld is ronduit 

belachelijk. Ze moeten zich 

opnieuw kunnen concentre

ren op datgene waar ze goed 

in zijn: geld verdienen en 

werkgelegenheid scheppen.”

EdvanderSande

Adm inistratieve rom pslom p beperken

De passage‘meer ruimte voor bedrijven’ uit h e tW D  verkiezingsplan 2003 

wordt door de drie kandidaat-Kamerleden desgevraagd toegejuicht. Met 

name het streven om de kosten die gepaard gaan met een overkill aan 

administratieve rompslomp in de komende vier jaar terug te brengen van 8 
naar 6 miljard krijgt bijval van de drie. “ Een van de manieren om de over

heid ontremmend te maken” , aldus John Deighton.

"Geen woorden, maar daden. 
Het moet afgelopen zijn met 

Nederland-Klaagland."

Ontremmend is volgens Ed van der Sande ook de beperking van het aan

tal beroepsprocedures tegen bijvoorbeeld de aanleg van een bedrijfsterrein 

of snelweg. “ Eén beroepsmogelijkheid. Daar heeft iedere betrokkene recht 

op, maar daarna moet het ook echt afgelopen zijn” , stelt hij. “Je kunt als 

politiek noodzakelijke ontwikkelingen toch niet keer op keer laten afketsen 

op milieutechnische overwegingen” , vult John Deighton aan. “ Natuurlijk 

moeten wij verantwoordelijk omgaan met onze natuur.We moeten ervoor 

zorgen dat ook volgende generaties kunnen blijven genieten van de mooie 
natuurlijke gebieden in Nederland, maar we moeten de zaken realistisch 

zien. Milieuwetgeving gaat in mijn ogen soms te ver en dat zie ik als ‘boer- 

tje-pesten’. Daar moeten we mee ophouden. De W D  is een partij die de 

diverse belangen goed afweegt en er met veel verantwoordelijkheidsgevoel 

mee omgaat. W e  geven de natuur de ruimte daar waar het kan. Een mooi 

voorbeeld daarvan kun je zien bij ons in de Betuwe. Daar is de natuur 

schitterend en toch is er een flinke groei aan agrarische activiteiten en 

andere economische ontwikkelingen.”

Ervaring  gebruiken

O f je voor een omslag naar een ontremmende en resultaatgerichte over

heid ondernemers in de politiek nodig hebt? “ Niet per definitie” , aldus Ed 

van der Sande. “ Het gaat om de juiste mix, maar vraaggestuurd en resul

taatgericht zijn wel woorden die een ondernemer uit het hart gegrepen zijn. 

Waarom dus geen gebruikmaken van de aanwezige ervaring op dit gebied 

binnen het bedrijfsleven?” , vraagt hij zich af. “ Binnen het bedrijfsleven wor

den meetbare doelen gesteld en wordt beleid aan de hand van resultaten
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bijgestuurd. D it is ook binnen een 

ambtelijke organisatie mogelijk te 

maken” , stelt hij. “ Waarom  zou je 

bij een loket Burgerzaken geen 

doelstellingen invoeren als: de
wachttijd bij de loketten mag niet 

langer zijn dan tien minuten en de 

klanttevredenheid moet minimaal 

negentig procent zijn. Binnen het 

bedrijfsleven zijn dit soort doelstel

lingen aan de orde van de dag, 

waarom dan niet binnen de ambte

narij? De illusie dat veel regels en 

bureaucratie tot goede resultaten 

leiden, moet worden doorbroken.

Er moet worden afgerekend op resultaten zonder nu direct de organisa

tie zoals die binnen veel bedrijven staat, te plakken op het ambtenaren

apparaat. Altijd maar schoppen tegen ambtenaren is me namelijk iets te 

makkelijk.”

Een ander belangrijk verschil tussen de politiek en het bedrijfsleven is 

volgens John Deighton het feit dat politici veelal neigen naar conformis

tisch en dogmatisch gedrag. “ W e  hebben als partij ons standpunt altijd

op deze manier verdedigd, dus dat gaan we nu niet anders doen. Dat is 

een attitude waar wij vanaf moeten. Noem het maar ‘voortschrijdend 

inzicht’. Zodra je ziet dat beleid moet worden bijgesteld, omdat dat 

beter is, omdat mensen het willen of omdat je nu betere of meer infor

matie voorhanden hebt, moet je moed tonen het beleid bij te sturen. 

Binnen het bedrijfsleven is men wat dat aangaat slagvaardiger en durft 

men sneller van koers te veranderen.”

Voeling m et je achterban

Slagvaardigheid en herkenbaarheid zijn volgens Ineke Hamming nodig om 

ondernemers als partij daadwerkelijk te bereiken. “ Je moet hiertoe echter 

wel voeling houden met je achterban en dat betekent naar ondernemers 

toegaan en vragen waar ze tegenaan lopen.” “ Politiek speelt zich niet alleen 

af in Den Haag” , beaamt Van der Sande.“ lk ben, als ik in Den Haag terecht

kom, van plan vijftig procent van mijn tijd als Kamerlid buiten Den Haag te 
besteden. Ik denk hierbij aan spreekuren op gezette tijden zodat je als 

Kamerlid daadwerkelijk weet wat er in je ach

terban speelt. Andere manieren zijn het bezoe
ken van bijeenkomsten van ondernemersver

enigingen en -clubs. Netwerken. Ik heb op 

lokale bijeenkomsten van bijvoorbeeld de 

Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging zelden 

een Kamerlid gezien. Dat is toch een gemiste 

kans om voeling te houden met je doelgroep?” 

“ Interactie tussen bedrijfsleven en politiek. Daar 
draait het om” , vindt Hamming. “ Dat proces 

structureren zie ik als een uitdaging. Ondernemen is leuk, maar je moet 
toch wel heel erg sterk in je schoenen staan om in deze tijd te beginnen. 

Aan dat klimaat wil ik een eind maken. Starten moet weer gestimuleerd 

worden.” “ Ondernemen: leuker kunnen we het maken en ook makkelijker” , 

besluit Van der Sande.

Tekst: Sandra Kagie 

Fotografie: Frank Kouws

"Je moet als overheid uitgaan van het 
bedrijfsleven als klant. Vraaggestuurd en 

resultaatgericht te werk gaan."
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achtergrond

"Democratie bestaat uit
checksen balances"

De Eerste Kamer houdt door haar controlerende functie het 

parlement in balans. In de Nederlandse democratie is nie

mand alleen de baas. De macht is goed verdeeld tussen het 

kabinet en de beide Kamers. Hoewel de Tweede Kamer veel 

meer invloed heeft dan de Eerste, moet deze niet worden 

onderschat. Geen enkel wetsvoorstel kan in werking treden 

zonder de goedkeuring van de Eerste Kamer. En dat is heel 

belangrijk vindt Nicoline van den Broek, voorzitter van de 

VVD-fractie in de Eerste Kamer. Toch weten maar weinig men

sen wat de Eerste Kamer precies doet. En dat kiezers, door het 

stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, ook de 

samenstelling van deze Kamer bepalen.Tijd voor een gesprek 

met voormalig burgemeester van Heemstede, Van den Broek, 

die al tien jaar met veel plezier in de Eerste Kamer zit.

“ De taak van de Eerste Kamer is 

het toetsen van ingediende wets

voorstellen op doelmatigheid, uit

voerbaarheid en rechtmatigheid” , 

begint Van den Broek. “W e  zijn er 

niet om wetten te beoordelen op 

politieke gronden. Uiteraard 

speelt de politiek wel een rol, 

zeker bij wetten die maatschappe

lijk ingrijpend zijn.”

De Eerste Kamer telt 75 leden, de 
helft van het aantal leden van de 

Tweede Kamer. “ Het is, voor het 

goed besturen van dit land, van 

essentieel belang dat de samen

stelling van de Eerste Kamer een 

afspiegeling van de Tweede Kamer

is. Dus dat de coalitiepartijen ook in de Eerste Kamer een meerderheid 

hebben” , vertelt Van den Broek. “Anders zouden veel wetten, die dankzij 

de coalitie, de Tweede Kamer al gepasseerd zijn alsnog sneuvelen in de 

Eerste Kamer.”

Breed

De leden uit de Eerste Kamer komen eenmaal per week samen, op dins

dag, voor de fractievergadering en later op de dag de plenaire vergadering. 

Gemiddeld zijn leden zeker twee volle dagen bezig met werkzaamheden 

voor de Eerste Kamer. “ Daarnaast heeft bijna ieder Kamerlid gewoon een 

baan. Het zijn mensen uit het hele land met verschillende achtergronden. 

Zodoende kun je een breed veld overzien en zijn er veel specialismen in de 

Eerste Kamer aanwezig. Uiteraard praat onze fractie ook over de politieke 

situatie van het moment. Vaak adviseren we het hoofdbestuur en de frac
tievoorzitter over 

bepaalde politieke 
vraagstukken. En we 

zijn allemaal actief in 

diverse partijcommis- 

sies. W e  wenden 

onze ervaring dus 

ook wel degelijk aan 

ten gunste van de 

partij. Ons werk is 
breder dan alleen 

maar zitting hebben 

in de Eerste Kamer.”

Zakelijk

Zodra een wetsvoor

stel de Tweede Kamer 

gepasseerd is, komt
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het terecht bij de Eerste 

Kamer. Alle leden zijn opge

deeld in commissies, bestaande 

uit verschillende partijen.“ Maar 
er worden geen felle debatten 

gevoerd” , benadrukt Van den 

Broek. “W e  zijn puur zakelijk 

aan de slag. Op het moment 

dat wij een wet onderzoeken, 

toetsen we deze op de drie 

punten die ik eerder genoemd heb. Zitten er lancunes of onzorgvuldighe

den in de wet, dan hebben we drie mogelijkheden: we vragen de verant

woordelijke minister om de toezegging te doen dat hij de uitvoeringsrege

lingen aanpast, we verwerpen de wet of we vragen de minister de wet aan 

te passen. In de VVD-fractie hebben we echt een ontzettende hekel aan 

wetten die niet eenduidig, maar voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Zo  van: 

‘in geval van, beslist de rechter’. Dat kan niet, daar moet dan een aanpas

sing op komen. De wet moet zo helder als glas zijn. Helaas lukt het ons niet 

altijd anderen daar ook van te overtuigen.”

Om al die wetsvoorstellen goed te kunnen beoordelen, is veel vakkennis 

nodig. “ Binnen de fractie en de commissies is ontzettend veel kennis aan

wezig. Zowel op juridisch en fiscaal, als bijvoorbeeld op landbouwgebied. 

W e  hebben geen fractiemedewerkers die we kunnen inschakelen om ons 

te helpen. Iedereen put uit zijn eigen netwerkje en uit partijcommissies om 
aan de benodigde kennis te komen.”

Belang

Het is volgens Van den Broek een voordeel dat de Eerste Kamer niet zo’n 

uitgesproken politieke kleur heeft. “ Daardoor voelen wij ons minder 

gebonden aan het Strategisch Akkoord dan de Tweede Kamer. W e  dragen 

uiteraard wel verantwoordelijkheid, maar als een wetsvoorstel echt niet 

kan, dan verwerpen we het. Dat geeft ook binnen de partij nogal eens dis

cussie natuurlijk. De leden van de Tweede-Kamerfractie zijn het echt niet 

altijd met ons eens.”
Burgers zien vaak niet het belang van de Eerste Kamer vindt Van den 

Broek. “ Ook wel begrijpelijk, maar ik wil toch wat voorbeelden noemen 

om een beter beeld te geven. Zo is er het Verdrag Nationale Minderheden, 

een Europees verdrag. In dat verdrag staat vastgelegd dat een nationale 

minderheid, in het land waar ze als groep wonen, recht hebben op eigen 

scholen, taal, kerken en cultuur. Dat staat haaks op het integratiebeleid dat 

wij voeren. Als Kamer hebben we hier minister Van Boxtel (in Paars II

verantwoordelijk voor het 

Grote Stedenbeleid - red.) 
op aangesproken en uit

eindelijk is het voorstel 

‘op zolder’ beland. W aar 

het wat mij betreft blijft. 
Een voorbeeld wat dichter 

bij huis en misschien wat 

trivialer is een aanpassing 

op de Visserijwet. De 
Tweede Kamer wilde de zogenaamde ‘vrije hengel’ afschaffen. Om vrij te 

mogen vissen, moest je dus lid worden van een hengelsportvereniging. Dat 

druist echt in tegen ons liberale gevoel. De minister moest met het wets
voorstel terug naar de Tweede Kamer, om de wet zodanig te wijzigen dat 

de ‘vrije hengel’ kon blijven. Deze voorbeelden tonen aan dat de Eerste 

Kamer wel degelijk haar nut heeft en dat het voor de burger belangrijk is 
dat haar stem ook daar goed vertegenwoordigd is.”

Balans

Zoals gezegd is de uitkomst van de Provinciale-Statenverkiezing van grote 

invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. “ De statenleden kiezen 

namelijk de leden van de Eerste Kamer. Zijn er veel W D ’ers statenlid, dan 

zal d e W D  in de Eerste Kamer ook sterk vertegenwoordigd zijn. Je ziet dat 

bijvoorbeeld bij de LPF, zij zijn helemaal niet aanwezig in de Eerste Kamer. 

Zeker als je regeringspartij bent, is het cruciaal veel Eerste Kamerleden te 

hebben. De W D  was van 1995 tot 1999 de grootste partij in de Eerste 

Kamer met 23 zetels. Nu hebben we er 19, het C D A  20, net iets meer dus. 

W e  streven er naar dat we, na de Provinciale-Statenverkiezingen, weer de 

grootste fractie in de Eerste Kamer worden."

O ok komt de afschaffing van de Eerste Kamer nog even aan de orde. 

Geluiden die een tijdje terug opgingen en weer helemaal afgezwakt zijn.Van 

den Broek is daar fel tegen: “ En echt niet alleen omdat ik zelf in de Eerste 

Kamer zit. Je ziet dat de ons omringende landen spijt hebben, dat zij een 

dergelijk instituut hebben afgeschaft. Er bestaat in Nederland een mooie 

Franse uitdrukking om de Eerste Kamer te omschrijven: chambre de 
reflexion. Die uitdrukking is heel goed gekozen. De Eerste Kamer zorgt 

voor een balans in het politieke krachtveld. En democratie bestaat wat mij 

betreft uit ‘checks and balances’.”

Tekst: Monique van Diessen 

Fotografie: Hans van Asch

Nicoline van den Broek
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Paspoort
Naam: Melanie Schultz van Haegen 

Leeftijd: 32
Burgerlijke staat: gehuwd 

Kinderen: geen 

Woonplaats: Leiden 7
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sultant bij een a

raadslid in Leiden. In 1999 we

vo o rzitte r van de V V D -t i a rtic  in 

Leiden en w erkte ze vo o r het minis

terie van Financiën als inspecteur 

Rijksfinanciën. K o rt daarna werd ze, 

d o o r een wisseling in het Co lleg e  

w aardoor de V V D  als grootste partij 

toch in het Co lleg e kwam, w ethou

der in Leiden. Juni vorig jaar vroeg  

G e rr it  Z a lm  haar de positie van 

staatssecretaris Verkeer & W a te r 

staat in te nemen.

\

Lu iste rt graag naar: zow el klas

sieke als m o d ern e  m uziek, en dan 

vooral graag naar Moby en Faithless 

Laatst gelezen boek: op dit m o

m ent liggen D e  K leine V rie n d  van 

D o nn a  Tartt en D e  Larf van Midas 

D e kk e rs op haar nachtkastje  

Favoriete vrijetijdsbesteding: 

M elanie Schultz w oo nt aan de 

gracht in Leiden en gaat graag met 

een klein m o to rb o o tje  varen d o o r  

de grachten, verder geniet ze van e - 

ten m et vrienden

G aat het liefst op vakantie  

naar: Italië en Aziatische landen 

Houdt erg van: een goed glas wijn 

m et vrienden
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Tien vragen
1. W at gaf voor jou persoonlijk 

destijds de doorslag om de 

politiek in te gaan?

“Ik heb het niet m et de paplepel 

ingegoten gekregen, m aar had altijd 

een zekere interesse vo o r politiek. Ik 

raakte echt geïnteresseerd in de poli

tiek tijdens mijn studiejaren en ben, 

als student, vo o r de W D -f r a c t ie  in 

Leiden gaan w erken. Je bekijkt de 

stad dan ineens m et heel andere  

ogen. Later ben ik de raad ingegaan 

om dat ik me ergerde aan het feit dat 

iedereen het altijd had over de pro

blem en van de stad, niet de kansen. 

D a t vind ik zo ’n enge benadering en 

ik w ilde laten zien dat het o o k  

anders kan.”

2. W elke beslissing die je ooit 

genomen hebt, betreur je het 

meest?

“ E igenlijk geen. Ik heb een heel 

positieve houding. N a tu u rlijk  zijn er  

dingen die je niet gedaan hebt, die je 

wel had willen doen. Maar vo o r mijn 

gevoel heb ik nog tijd genoeg om  

datgene te doen w at er nog niet van 

gekom en is. H e t is nooit te laat.”

3. W elke karaktereigenschap 

heb je niet, m aar zou je wel 

willen bezitten en waarom?

“ Ik ben een echte netw erker, een  

bruggenbouw er. Som s zit ik aan tafel 

m e t m ensen die gew oon de knuppel 

in het ho e n d e rh o k gooien. D ie  heel 

d ire ct en co nfronterend zijn. D a t  

zo u  ik som s o o k  wel w illen, e r zijn 

situ aties w aarin je op die m anier  

m e e r bereikt.”

4. W at is je grootste passie?

“M ijn m an H a r o .W e  kennen elkaar  

al heel lang, zijn sam en opgegroeid. 

W e  laten elkaar heel erg vrij, m aar

als w e sam en zijn hebben w e het 

heel goed. H ij begrijpt o o k  dat ik 

v o o r mijn w e rk vaak van huis ben, 

hij heeft zelf een baan w a a rd o o r hij 

veel in het b uitenland zit. H e t  is 

gew eldig als je z o ’n relatie  hebt. 

V e rd e r is mijn w e rk  mijn passie. Ik 

ben heel nieuw sgierig en als iets me 

raakt kan ik daar heel ve r in gaan. 

D it  d e p a rte m e n t is heel afw isse

lend, ik o n tm o et veel m ensen, kom  

overal in N e d e rla n d . Ik m aak eens  

p er tw ee w eken een w e rk b e zo e k  

naar een p ro vin cie . Ik wil w eten  

w at e r speelt o n d e r de m ensen. D a t  

is o o k  het verschil tussen lokale en 

nationale politiek. Je staat veel verder 

van burgers af. D o o r  die bezoeken  

houd ik toch feeling m et w at m en

sen in het land bezighoudt.”

5. In welke film had je graag de 

hoofdrol gespeeld en waarom?

“D e  rol van Rutger H au e r in Soldaat 

van O ran je . H e t wij-gevoel in de film 

spreekt m e heel erg aan. D e  film laat 

o o k  zien dat in iedereen een held zit. 

D ie  studenten vochten elk op hun 

eigen m anier v o o r hun land, terw ijl 

ze veel te verliezen hadden. Een heel 

echte film, m et echte helden.”

6. W at is in jouw ogen de bete

kenis van het woord liberaal?

“ Iem and die ru im te geeft aan de  

ontw ikkeling van een an d er en 

tegelijk ruim te wil v o o r  zijn of haar 

eigen ontw ikkeling. Liberalen heb

ben hart vo o r anderen. Vaak worden  

wij gezien als rechts en m inder soci

aal, m aar daar ben ik het helemaal 

niet m ee eens. H e t is veel socialer  

iemand een stabiele basis te geven 

om  zich te ontwikkelen, dan iemand 

te beknotten en te verstikken d o o r  

overheidsregulering. Liberalism e gaat 

uit van de potentie van het individu, 

de m eeste mensen zijn ze er goed in 

staat hun eigen leven in te richten.”

7. Met welke personen zou je 

een gesprek willen aangaan en 

waarover zou dit gesprek gaan?

“M et Boudew ijn Buch. D a t vind ik 

z o ’n inspirerende man. Hij w as, net 

als ikzelf, heel erg nieuwsgierig, wilde  

alles weten. Hij had een enorm e pas

sie vo o r literatuur en vreem de cultu

ren en w ist tussen die twee altijd een 

link te leggen. D e  tw eede is Socrates. 

D e  m eeste politici zijn heel stellig in 

hun mening en Socrates stelt juist 

vragen en dat scherpt je geest. D a t  

leidt je to t de kern. Iedere bestuur

der m oet daar bew ust af en toe tijd 

v o o r inruim en. Ik heb zelf o o k  een 

aantal m ensen om  m e heen verza

meld die me kritische vragen stellen 

en de discussie niet uit de weg gaan. 

U iteindelijk m o et ik toch de beslis

sing nem en, m aar op deze m anier 

raak je in ieder geval niet verkokerd.”

8. W at is hét maatschappelij- 

ke/politieke vraagstuk van de 

nabije toekomst in jouw ogen?

“H e t gebrek aan geborgenheid. 

M ensen vereenzam en, maken vaak  

geen deel m eer uit van een sociale  

groep. D a a ru it ontstaat onvrede en 

het gevoel van onveiligheid. Ik denk  

niet dat deze tijd anders of slechter 

is, het maatschappelijk gevoel is ver

anderd. Men kijkt naar de rijksover

heid om  hun problem en op te los

sen, terw ijl de oplossing natuurlijk  

ligt in zelfredzaam heid en geborgen

heid. D e  grote vraag is: hoe kunnen  

we m eer aandacht besteden aan

maatschappelijke verbanden zo n d e r  

betuttelend en m oralistisch te zijn? 

D e  rijksoverheid kan zijn steentje  

wel bijdragen, m aar een groot deel 

van de oplossing ligt bij de lokale 

overheid en de burger zelf. D a a r ligt 

de mogelijkheid de directe omgeving 

te veranderen. D e n k  bijvoorbeeld  

aan de inrichting van de openbare  

ruim ten, dat kan beter en veiliger. 

M eer keuzevrijheid bieden bij het 

bouwen van woningen. H e t is bewe

zen dat wijken en gebieden m et 

afwisselende bouw  m eer sfeer creë

ren en m ensen zich d aardoor m eer  

op hun gem ak vo elen.Verder hebben 

sportclubs een heel positieve invloed 

in wijken, daar m oeten m eer facilitei

ten v o o r kom en. En z o ’n sp o rtce n 

trum  kan in de overige uren dienen 

als w ijkcentrum . Z o  kom en mensen  

m eer in contact m et elkaar.”

9. W aar heb je een uitgespro

ken hekel aan en waarom?

“Urenlang vergaderen zo n d e r dat 

daar een beslissing uitrolt.Vreselijk!”

10. W elke droom zou je willen 

verwezenlijken wanneer je geen 

rekening hoeft te houden met 

zaken als tijd, geld of specifieke 

capaciteiten?

“Ik zou veel w illen reizen. Veel van 

de w ereld zien en vo oral veel m et  

andere culturen in co n tact kom en. 

Je kunt zo  o n tze tte n d  veel leren  

van m ensen die an d ers denken. 

Bijvoorbeeld de oude beschaving in 

C h in a , de ze  is heel m inim alistisch, 

dat zie je  o o k  teru g in hun kunst

w erken. En dan vraag je jezelf wel 

af: ‘doen wij eigenlijk niet te  m o ei

lijk?’. Ik vind het fascinerend om  

daar o v e r na te denken.”

Tekst: Monique van Diessen 

Fotografie: FrankKouws
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huisvesting

De strijd voor starters
Met het woord 'woningnood' moet je voorzichtig zijn, vindt 

demissionair minister Henk Kamp van VROM. Maar van een 

verontrustende situatie is zeker sprake. "Een tekort op de 

woningmarkt dat oploopt tot 2,7 procent in 2005, dat is abso

luut zorgelijk. Vooral voor starters is de situatie alarmerend. 

Daarvoor oplossingen zoeken heeft mijn eerste prioriteit."

“K ie s m aar een plaats, u mag overal 

gaan zitten.” M et een uitnodigend  

gebaar w ijst dem issio nair m inister  

H e n k  K am p  ( W D )  naar de grote  

ronde tafel in zijn w erkkam er, en 

naar de tw aalf zw arte  stoelen die  

duidelijk bedoeld zijn v o o r overlegsi

tuaties m et de topm anagers van 

V R O M . D e  verslaggever mag naar 

eigen keus een zitplaats uitzoeken, 

de m inister past zich aan. W a t  een  

luxe m o et het v o o r een m inister van 

Volkshuisvesting zijn om  royaal en 

zo n d e r enig voorbehoud gastvrij een  

plek aan te kunnen bieden. O p  het 

bestuurlijk terrein, w aar K am p zich  

dagelijks beweegt, staan de zaken er  

heel anders voor. Bij ongewijzigd 

beleid zal het aantal huishoudens dat 

geen geschikte w oonplek kan vinden  

binnen acht jaar opgelopen zijn to t  

een verontrustende 200.000.

Bouwtijd

H e t m inst b enijdensw aardig is de  

positie  van starters op de w oning

m arkt, beaam t o o k  Kam p. D o o r  de  

razendsnelle prijsstijging van ko op

w oningen en de lange w achtlijsten  

v o o r  hu urw oningen m aken zij op  

de steeds k rap p e re  h u ize n m ark t  

a m p er kans. K am p grijpt de gele

genheid aan om  de aanleiding te  

sch e tse n  w a a rd o o r de sta rte rs  in 

z o ’n m o eilijke  situatie zijn beland. 

“In het begin van de jaren negentig 

w as de w oninghandel nog ze e r  

o ntsp annen. D e  w e lv aa rt w as  

hoog, de rente laag en m ensen  

ko nden b eschikken o v e r  steeds  

m e e r spaargeld. D a a rd o o r  kreeg  

m en oog v o o r  kw aliteit en stelden  

ka n didaat-huiseigenaren steeds  

m e e r eisen aan hun w oning. D e  

gem iddelde b ouw tijd  van een huis 

steeg in die p e r io d e  van 12  m aan

den -  n orm aal nodig v o o r  een  

d o o rsn e e  rijtje sh uis -  naar m aar  

liefst 2 2  m aanden. B ou w vakkers  

w aren dus bijna tw ee k e e r zo  lang 

bezig m e t een huis, om d at de to e 

kom stige b ew o n e rs zu lke hoge  

eisen stelden.”

Behalve m et een fysiek te k o rt aan 

b o u w vakk e rs kam pt N e d e rla n d  

nog m et andere problem en die de 

b ou w produ ctivite it drukken. Kam p: 

“Veelbelovende bouw plannen w o r

den gesm oord in bureaucratie, ó ó k  

bij h et R ijk. En to t o v erm a at van  

ram p hebben w e bovendien o o k  te 

maken m et een om slag in de e c o 

nom ie, w a a rd o o r m ensen v o o r 

zich tig e r zijn m e t investeren.” 

D e sa stre u s  gevolg is een ve rd e r  

stagnerende b o u w p ro d u ctie : van

90 .0 0 0  nieuw e w oningen eind jaren  

negentig, to t  s lechts 64 .0 0 0  in 

2 0 0 3 . “V o o r  n ie u w k o m ers op  de  

h u ize n m ark t heeft dat een aantal 

v e rv ele n d e  effecten: e r  ko m en te

w einig goedko pere en m iddeldure  

w oningen beschikbaar, de prijzen  

stijgen vo o rtd u re n d  en potentiële  

do o rstro m ers in huurhuizen blijven 

zitten.” D em issionair m inister Kam p  

kw alificeert de huidige toestand  

vo o r starters als ‘flink zorgelijk’. Hij 

noem t het opvijzelen van de nieuw -
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b o u w p ro du ctie  en het verlichten  

van de situatie v o o r nieuw kom ers  

zijn ‘allereerste prioriteit’.

Concrete ideeën

O m  de prob lem en op h et te rre in  

van V o lkshuisvesting h et hoofd te  

ku nnen b ieden, heeft H e n k  K am p  

de Tw eede K a m e r een aantal v o o r

stellen  gedaan. H e t zijn  co n cre te  

ideeën die w achten op  go e d ke u 

ring. D u id e lijk  is dat de m in ister  

gru w t van proefballonnetjes die to t  

niets leiden. D e  handen m o eten  

w at hem  betreft uit de m ouw en,

d e m issio n air o f niet. O m  de situ 

atie v o o r  debutanten op  de  

w oningm arkt te verlichten, presen

teerde K am p tw ee b eleidsvo o rstel

len. A lle re e rst w il hij dat w oningen  

die in de pijplijn zitten  e r snel uit

ko m en. D a a rn a a st is hij v o o rn e 

m ens de procesgang te verko rten. 

K am p legt uit: “N o rm a a l gesproken  

ve rstrijk t e r  zes to t  ach t ja ar tu s

sen de e e rste  plannen v o o r  een 

b o u w p ro je ct en de oplevering  

daarvan. W a t  ik nü b edenk, heeft 

dus pas o v e r  enkele  jaren effect. 

D a t kan niet. D a a ro m  heb ik een  

inventarisatie laten maken van tien  

gro te  V in e x -b o u w p la n n e n  die nog 

in de k o k e r zitte n . D a a r  stu u r ik 

‘aanjaagteam s’ heen, die de pro b le

m en in zich telijk  m aken en v e rv o l

gens aanpakken. A ls  ik dat goed  

d o e  en gem eenten zien dat m o ei

lijkheden adequaat kunnen w orden  

opgelost, heeft dat een po sitief  

effect: a nderen gaan die system a

tie k  dan o o k  volgen. D a t w e rk t als 

een katalysator.”

H e t  ve rsn e llen  van h et p roces  

o m sch rijft K am p  plastisch als ‘de  

lange te rm ijn  k o rte r  m aken’. H ij 

b ere id t een w ijziging van de w e t  

R u im te lijke  O rd e n in g  vo or. “In de  

nieuw e w et m o et de bestem m ings

p la n p ro ce d u re  stukken sn eller  

gaan. B estem m ingsplanw ijzigingen  

en verg u n n in g sp ro ce d u res gaan 

gelijktijdig lopen, w a a rd o o r veel tijd 

bespaard w o rd t. Bovendien laat ik 

alle bestaande regels op nieu w  

bekijken d o o r m ensen uit de prak

tijk. D e  stro o p  m o et uit de regel

geving w o rd e n  gehaald, w a a rd o o r  

de b u re a u cratie  een halt w o rd t  

toegeroepen.”

K am p  zie t o o k  een rol weggelegd

v o o r  de w o n in g co rp o ra ties. Z ij  

kunnen de problem en in de grote  

steden m ee helpen o p lo sse n . “In 

ve rsch ille n d e  w ijken bestaan d o o r  

onveiligheid, verpau pering en v e r

vuiling sle ch te  leefsituaties. D a a r  

m o eten nodig nieuw e w oningen  

kom en, m aar dan m o eten e r v o o r  

de b ew o n e rs é é rs t  a ndere huizen  

b esch ik b aar zijn. W o n in g c o rp o ra 

ties m o ete n  hun ve rm o g e n so ve r- 

sch o tte n  -  e r  zijn  daar m iljarden  

beschikbaar -  gebruiken om  o n ro e 

rend goed dat in die w ijken gereali

seerd  m o et w o rden aan te  kopen. 

Z ij  m o eten het geld vrijw illig naar 

de grote steden sluizen. Ik geef ze  

d a a rv o o r een half jaar. H o o r  ik 

niets van de w o n in g co rp o ra ties, 

dan ga ik heffingen opleggen.”

Financiële positie

H e n k  K am p ze t alle troeven op het 

vergro ten van de bouw capaciteit. 

Van plannen die de financiële positie 

van nieuw kom ers m oeten verb e

te re n  w il hij n iets w eten. Z o  pie

k e rt hij e r  niet o v er om  de be

staande koopsubsidieregeling vo o r  

sta rte rs  -  w aarvan in de praktijk  

blijkt dat de subsidiebedragen een 

te  laag plafond hebben v o o r  het  

huidige prijsniveau -  aan te passen 

aan de m arktsituatie  van dit 

m o m ent. “Subsidieregelingen hel

pen niet”, is de heldere m ening van 

Kam p. “A ls  ik hopen geld ga geven, 

stijgt de vraag nog verder. D e  krap

te w o rd t dan alleen m aar groter. Bij 

schaarste m oet je het aanbod v e r

groten, daar zet ik op in.”

O o k  de plannen van P vd A -lijsttre k- 

ker W o u te r  Bos om  de hypotheek

renteaftrek v o o r  belastingbetalers  

in de 5 2 % -s c h a a l te  b ep erken en 

het daarm ee vrijk o m e n d e  geld te

gebru iken v o o r  starte rsp re m ie s  

veegt K am p van tafel. “Bos zegt dat 

hij alleen de rijken w il aanpakken, 

m aar d a t is n ie t zo : h et gaat om

6 0 0 .0 00  belastingbetalers m e t hun 

gezinnen! D a t  m o rrele n  aan de  

aftrek van de hypotheekrente leidt 

to t onzekerheid, m inder investerin

gen en slechtere doorstrom ing. D e  

P vd A  wil alleen nieuw e gevallen  

b ep erken, m aar m et een SP en 

G ro e n L in k s  die steeds ste rk e r  

w o rd e n , w e e t je  h et m aar nooit. 

H e t  te ru gslu izen in de vo rm  van  

starte rsp re m ie s is o o k  fout. D a t  

b e v o rd e rt de sch a a rste . D e  plan

nen van B os zijn eigenlijk tw éé keer 

fout: ze  ve ro o rzak en  o nzekerheid  

aan de b ovenkant van de hu izen

m arkt en krapte aan de onderkant.”

D e  co nstatering van de verslagge

ve r dat K am p  eigenlijk zelf o o k  een  

s ta rte r is, m aar dan op  de m in is- 

tersm arkt, h o o rt  hij m et een glim 

lach aan. H ij had zich  zijn periode  

op h et m in isterie  van V R O M  

an d ers vo o rg e ste ld . “W e  hadden  

een ste rk  re ch ts kab inet dat kon  

bogen op  negentig K am erze tels. Ik 

had m e ingesteld op  v ie r  p ro d u c 

tieve jaren en m e daar z e e r  op v e r

heugd.” Is hij na januari in de race  

v o o r een d o o rs ta rt? “A ls  het 

m ogelijk is op  basis van dit regeer

akkoord, dolgraag! W e  zijn nu goed  

op elkaar ingewerkt. H e t is efficiën

te r  om  d o o r  te gaan, dan w eer  

op n ie u w  te m o eten beginnen. O p  

alle beleidsvelden hebben w e nu 

alles op een rijtje staan. D e  plannen 

liggen er, klaar v o o r  uitvoering, ik 

wil ze  graag aanpakken.”

Tekst: Adri van Esch 

Fotografie: Hans van Asch
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integratie

"We moeten ons niet langer laten leiden door

'behoud van eigen identiteit'"
•AywfrHirsiAii Ayaan Hirsi Ali schreef het 

boek De Zoontjesfabriek, 

dat in december is versche

nen. "In een cultuur waarbij 

de familie-eer centraal 

staat, is de enige taak van 

de vrouw het voortbrengen 

van kinderen, het liefst 

zoontjes. Daarnaast moet 

ze zich altijd naar haar man 

schikken. Mijn boek is een 

protest tegen die lotsbe

stemming'/ vertelt Ayaan 

Hirsi Ali in een kort gesprek 

met Politiek!, waarin ze haar 

visie op integratie in Ne

derland geeft.

Ayaan H irsi A li: “Integratie betekent 

dat je als nieuw kom er de grondw et 

aanvaardt en respecteert. Maar inte

gratie is tweezijdig: vo o r het gastland 

geldt dat als een nieuw kom er w ordt  

toegelaten, de acceptatie o o k  volledig 

m o et zijn. H e t gastland biedt kennis 

en m ogelijkheden, de nieuw kom er is 

verplicht de beschikbare kennis to t  

zich te nem en. N ie uw ko m ers m o e 

ten dus de taal en om gangsnorm en van het gastland leren. Je m oet leren vo o r  

jezelf te zorgen. Als iedereen vo o r zichzelf zorgt, zorgen wij vo o r elkaar.”

“Sinds eind jaren zeventig is het overheidsbeleid gericht geweest op integratie 

m et behoud van eigen identiteit. In de m oslim cultuur w ordt de groep boven 

het individu gesteld. D e  moraal in de gemeenschap is gebaseerd op geloof en 

traditie. Man, vro uw  en kind gehoorzam en in eerste instantie aan god. D e  

vro uw  is ondergeschikt aan de man. D ie  levenshouding w e rkt niet in 

N e derland. H ie r  staat het individu centraal. K inderen m oeten zo  w orden  

opgevoed dat ze als individu kunnen functioneren in deze maatschappij.”

“W e  hebben de dogm atische werking van religie die to t desintegratie leidt te 

veel onderschat. Religie m oet een bron van tro o st zijn, niet één van moraal en 

recht. D e  N ederlandse w et bepaalt hier de moraal en het recht.”

Geronseld

“ N e d e rla n d  is e c h te r  geen eiland. In te rn a tio n a le  ontw ikkelingen hebben  

o o k  h ie r hun invlo ed. N u  zijn w e ineens verb aasd o v e r het nieuw s dat e r  

o n d e r  o n ze  jo n g e  m o slim s g e ro n se ld  w o rd t d o o r  jih ad  en A l Q a e d a . 

M aar dat is geen n ieuw e ontw ikkeling! D e n k  je  dat je  in een paar w eken  

jih a d strijd e r bent? D a t  is een p ro ce s dat veel langer d u u rt. D e z e  o n t

w ikkeling is n iet gisteren ontstaan, m aar al aan de gang sinds halverw ege  

de jaren tachtig.”

“A ls  gevolg van de Tw eede W e re ld o o rlo g  zijn we in N e d erlan d  heel goed in 

staat om  fascism e te herkennen en op tijd te bestrijden. Religieus fanatisme  

kennen we e ch te r niet en om dat w e een tolerante sam enleving zijn, bestrij

den w e dit o o k  niet. M aar w aarom  bescherm en w e ónze M arokkaanse en 

Turkse jeugd niet tegen fanatisme uit m oslim landen?”

“W e  m oeten het individu centraal stellen en ons niet langer laten leiden 

d o o r ‘m et behoud van eigen identiteit’. W e  m oeten de cognitieve on tw ik

keling van het kind stim uleren via het onderw ijs, o o k  al zijn de o u ders het 

e r niet m ee eens. En w orden kinderen thuis niet opgevoed, dan zijn o p vo e - 

dingscentra m isschien een oplossing. D a t klinkt niet erg liberaal, m aar je  

hebt geen keus. D e  staat m o et o o k  ingrijpen als het misgaat. D an kan de 

tw eede generatie uitgroeien to t volw aardige burgers.”

“ N ieuw ko m ers hebben het vaak niet zo  breed. O m d a t we als gemeenschap  

nu eenm aal m eer hebben, hebben we de sociale plicht die arm oede op te hef

fen. W e  m oeten m ensen de gereedschappen geven om  vo o r zichzelf te z o r 

gen, ze  helpen zichzelf te helpen. W e  m oeten mensen zeker niet aan de pap

fles houden.”

“D e  integratie is tot dusver tekortgeschoten.Van de niet-w esterse allochtone  

is een derde volledig geïntegreerd, een derde is nog steeds heel religieus en 

traditioneel en een derde is totaal ongeïntegreerd.”

“D e  integratie begint m et em ancipatie van de vrouw . A ls  m oslim vrouw en  

eens w isten w elke m acht ze  hebben! T o t hun negende jaar hebben ze  zeg

genschap o ver hun zoons, daar kunnen ze  een geweldige invloed uitoefe

nen. A ls  ze  eens w eet hadden van hun natuurlijke m acht, dan zo u den ze 

niet naar de pijpen van hun man dansen.”

Tekst: Lonnekevan Eldijk 

Fotografie: Hans van Asch

politiek 25



het gezicht

Surfen met Gerrit Za' ~

'.g e rritza lm .n l is een succes. In de eerste week kreeg

Zalm 100.000 bezoekers over de vloer. Gerrit Zalm maakt er 

zich niet makkelijk van af, elke dag ververst hij de site met 

een nieuwe pagina van zijn dagboek. "Journalisten 

denken dat ik een ghostwriter heb, maar ik schrijf het 

j L  echt zelf. Als ik op kantoor ben schrijf ik mijn bevindingen 

- * 9  op een papiertje, geef dat aan Kees of Gérald, de twee

woordvoerders van de fractie, en zij zetten het op het net.
f

Voor ieder tekstje dat ik schrijf krijg ik van hen een 

sigaret, wat zeer stimuleert. Ik heb namelijk 

/ een nicotineprobleem en zit nu in de twi-

light zone: geen sigaretten meer kopen, 

maar wel bietsen."
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(Website) ‘Mijn vader was 

kolenboer in Enkhuizen en in 

de kolenloze periode, ‘s zomers, 

hielp ons hele gezin mee in de 

tuinbouw (bessen plukken, bol

len rapen, bollen pellen, bloem

kool poten). Ik vanaf mijn 

achtste.’

“ Ik ben opgegroeid in een noest  

w erkend m iddenstandsgezin”, v e r 

telt G e rr it  Z a lm .“N e e , mijn ouders  

stem den niet liberaal. Ik m een dat 

ze  e ch te  C H U ’ers w aren. Z e k e r  

w eet ik dat niet, w ant politiek was 

geen hot item in onze familie. W el 

zijn wij volgens liberale principes  

grootgebracht. H u isw e rk  co n tro le 

ren, b ijvo o rb eeld, deden ze  nooit. 

E r w erd mij al snel geleerd dat ik 

zelf ve ra n tw o o rd e lijk  ben v o o r  

mijn eigen daden en doen.”

(W ebsite) ‘Ik ben de vierde 

van vijf broers. Broer Jaap en 

broer Sjirk, die met schoenen 

op de markt staat, hebt u mis

schien wel eens gezien op tele

visie. Ze plegen nogal ironisch 

te spreken over mijn politieke 

carrière en dan vooral omdat 

ik lid ben van de W D , ‘die rij- 

keluispartij’. Ik betoog dan 

steevast dat de V VD  toevallig 

wel de enige volkspartij is. En 

ook eentje zonder kapsones.’ 

“ Ik ben o o it eens ‘vreem d gegaan’, 

dat klopt. In mijn jonge jaren ben ik 

lid gew eest van de PvdA . Z ij beant

w o o rd d en  e xact aan mijn behoefte  

o m  de w ereld te verb eteren. In het 

begin van de jaren tachtig ben ik 

van dat geloof afgevallen, vo o ral 

dankzij het ram pzalige fina n cie e l/- 

e co n o m isch e  beleid van die partij. 

D e  naïviteit! Men ging e r  volkom en  

aan vo orbij dat v o o r som m igen het

ontvangen van een u itkering wel 

degelijk een ke u ze  is. Inm iddels is 

elke p o litieke partij h et daarover  

wel eens. Z e lfs  de SR”

“Een lidmaatschap van een politieke 

partij vind ik een s o o rt  van burger

plicht. N a  de Pvd A  ben ik dan o o k  

ve rd e r gaan kijken. Toen ik op een 

dag het program m a van de W D  

o n d e r ogen kreeg, zag ik w erkelijk  

niets w aar ik het niet m ee eens was. 

Sinds 1986 ben ik lid van de partij.”

(W ebsite Dagboek: 18 novem

ber 2002) ‘Ik begreep dat jour

nalist Gerard van W esterloo  

vanavond ook bij de spreek

beurt zal zijn. Van W esterloo  

gaat naar verluidt elke week 

een stukje over mij schrijven 

in Vrij Nederland. Tijdens de 

vorige campagne deed hij dat 

over Ad Melkert onder de titel 

‘De Kroonprins’. Ik ben 

benieuwd...’

“H a , ha. W e lk e  titel ik heb m eege

kregen van Van W e s te r lo o ? D e  

Liberaal. N o u , dat is to ch  prim a, hè? 

W a t ik o v e r het algem een van de 

m edia vind? U itste k e n d . Ik heb er  

geen slechte e rvarin g  m ee. W e l 

w ord je als lijsttrekker heel anders  

b enaderd dan als m inister. Ik voel 

veel m e e r publicitaire druk.”

(W ebsite Dagboek: 19 novem

ber 2002) ‘Ik heb het zelf niet 

kunnen zien, m aar gisteren

avond was ik nog even in RTL- 

Boulevard m et onze nieuwe 

tv-spot. Daar figureert een 

klein jongetje in, een jonge 

moeder en - daar gaat het om 

- een oudere mevrouw. Zij is 

mijn bloedeigen moeder!’

“W e  hebben ze k e r lessen g e tro k 

ken uit de vorige cam pagne. D e z e  

keer m oeten w e niet alleen stand

punten hebben, m aar ze  o o k  laten 

horen. D aarn aast dient de lijsttrek

ker, veel m e e r dan de vorige keer, 

het gezicht te zijn van de cam pag

ne. D a a rm e e  beperken w e de kan

didaten niet. S te rke r nog, dit keer  

is het v o o r het e erst dat alle kandi

daten een eigen cam pagneplan gaan 

schrijven. W ij w illen dat ze  zichzelf

laten zien  en horen. V o o rk e u rs 

cam pagnes? G e e n  enkel probleem . 

G ra a g  zelfs.” Lachend: “ H o e  mijn  

m o e d e r in o n ze  ve rk ie zin g ssp o t  

te re ch t is gekom en? D a t  is mijn 

schuld. T ijd e n s de b espreking van 

de spot w aarbij de rollen verdeeld  

w erden, zei iem and dat fo to m o del

len zo  d u u r zijn. Ik zei toen: fo to 

m o dellen? D ie  heb je to ch  niet 

nodig. D it  kan mijn m o e d e r ook. 

W e  hebben haar gebeld en ze  was 

m eteen enthousiast.”

(Website) Ja, het klopt: ik hou 

van computergames en flipper

kasten. Dan kan ik me echt 

helemaal ontspannen. Je kan tij

dens het spel namelijk aan niets 

anders denken en dat is soms 

heel plezierig, want er valt wat 

af te denken daar in Den Haag! 

Daarnaast lees ik veel. Stuk

gelezen heb ik ‘Niemand is 

Onsterfelijk’ van Simone de 

Beauvoir’ en ook de biografie 

van Skidelsky over Keynes (de 

econoom) imponeert. Voor het 

luchtige werk grijp ik graag 

naar de Storm-strips. 

“Biografieën lees ik heel graag. O p  

het m o m e n t ben ik bezig aan een 

b o e k  o v e r k e ize r H a ile  Selassie. 

Een ongelooflijk  verhaal. D e  man

kon niet lezen en schrijven, m aar 

had wel een fabelachtig geheugen. 

H ij ve rtro u w d e  niem and. M ensen  

m o ch te n  hem  o o k  n iet aankijken. 

En als je dan leest dat iedereen  

m et aanbidding o v e r hem  sprak, 

dat is w erkelijk  bizar.”

“W e lk e  figuren uit de w ereldge

sch ie d en is ik b ew o n d e r? D a t  is 

m ak ke lijk :W in sto n  C h u rc h ill.W a a r

o m ?” Schate rlach e n d : “O m d a t hij 

net als ik o o k  van partij is gew is

seld. H ij zelfs tw ee keer. M aar se ri

eus, C h u rc h ill w as iem and die in 

een vroeg stadium  zag en durfde te  

zeggen dat h et m is ging in 

D uitsland. H ij had een ze e r scherp  

inzicht en handelde daar naar, o o k  

als dat betekende dat hij daarm ee  

geïso leerd  kw am  te  staan. D a a r 

naast zijn zijn leiderschapskw alitei

ten natuurlijk legendarisch. N e e , de 

re to rie k  sch u w d e  hij o o k  niet.

"Een lidmaatschap van een 
politieke partij vind ikeen 
soort van burgerplicht."
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advertentie

U weet wie u bent

U weet wie u bent. U kent het unieke karakter van uw bedrijf, producten en 

diensten. Wanneer dit onderscheidend vermogen continu met klanten en de 

omgeving gecommuniceerd wordt, versterkt u de commerciële en maat

schappelijke positie van uw bedrijf. Een informatief magazine of een nieuws

brief kan hierin een belangrijke rol spelen, maar mag natuurlijk geen belas

ting voor uw organisatie zijn. En dat hoeft ook niet. Van ontwerp tot acquisitie 

en redactie tot druk, TOPpers Special Media - de makers van Politiek! - heeft 

alle disciplines onder één dak. Dat garandeert niet alleen een gestroomlijnd 

proces, maar ook een gunstig tarief.

Wanneer u met het idee speelt een periodiek, éénmalig magazine of nieuws

brief te maken, kunt u middels de onderstaande bon reageren. U kunt ook 

mailen naar info@toppers.nl. We nemen dan direct contact op voor een inven- 

tari serend gesprek.

TOPpers S p ec ia l M edia w erkt o n d er andere v oor d e  VVD, Thuiszorg,

Syntens, ECP.NL, P rovincie N oord-Brabant, KNCP, N ederlan d  g a a t d igitaal,

Wage training & advies en d e A m azone Group.

TOPpers Special Media, de doortastende communicatiepartner

Ik  heb in te resse  in een e igen  m aga zin e  of n ie u w s b r ie f .  N eem  c o n tac t  m et mij op voor een v r i jb l i jv e n d e  a fs p ra a k  of offe rte .

B e d r ijf :______________________________________________________________________________________________________________________________________________

N a a m : ______________________________________________________________________  F u n c t ie :___________________________________________________________

S traat: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P o stco d e : ___________________ P la ats: ______________________________________________________________________________________________________________

T e le f o o n :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F a x  deze bon n a a r 0 7 3 -6 1 4 0 8 7 3 o f s t u u r h e m  n a a r
T O P p e rs  S p e c ia l M e d ia , M a rco  de J o n g e  B a a s , A n tw o o rd n u m m e r 10 5 3 0 , 5 2 4 0  W B  R o sm a le n  
e -m a il: in fo @ to p p ers.n l internet: w w w .to p p e rs.n l te l. 0 7 3 -6 1 4  08 58

roppers1
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het gezicht

K e n n e lijk  kan dat dus wel sam en

gaan. H e t  tragische is dat hij na de  

o o rlo g  d ire ct de verkiezingen ve rl

oor. H e t  geeft wel iets aan o v er de  

b etrekkelijkheid van kiezerstrouw .”

(W ebsite Dagboek 24 novem

ber 2002) ‘W aar ik af en toe 

mee worstel is wat ik wel en 

niet op mijn weblog zal zetten. 

Van vertrouwelijke gesprekken 

doe ik uiteraard geen verslag, 

m aar ook niet van alle persoon

lijke wederwaardigheden. Zo  

was de dood afgelopen week 

zeer dominant. Maar berichten 

van overlijden, dankbetuigingen 

na overlijden en verwachting 

van overlijden, daar wil ik niet 

veel over zeggen.’

“Mijn nieuw e w ebsite is een d o o r

slaand su cce s. Ik had e r al een, 

m aar de nieuw e, gerritzalm .nl, is 

wel even w at anders. H e t  cam pag- 

neteam  kw am  m et het idee en ik 

vond het gelijk leuk. H e t is een  

heel toegankelijke m anier om  m en

sen iets m e e r te laten zien van 

jezelf en de partij. D e  site slaat aan, 

w ant in tw ee w eken tijd hebben  

w e al 10 0.00 0  b ezo ekers gehad. Er 

gaat wel e n o rm  veel tijd in zitten. 

H e t dagb oek b ijvo o rb e eld  m o et  

to ch  elke dag w orden bijgehouden. 

En nee, heren jo u rn aliste n , e r is 

geen g hostw riter, ik d o e  het alle

maal zelf. B edankt v o o r  het co m pli

m ent, trouw ens. Ik w ist niet dat ik 

z o ’n goed sch rijve r w as. D e  afwe

ging van w at ik wel en niet op de

site zet, is so m s lastig. D a t  mijn 

zo o n s Floris en T h o m a s zaterdags  

bij de A lb e rt  H eijn  vakken vullen, is 

leuk om  te m elden. M aar als 

iem and b ijvo o rb eeld  een o n vo l

doende haalt v o o r een repetitie, zal 

je dat niet teru g gaan lezen. H e t  

m o et v o o r iedereen leuk blijven.”

(W ebsite Dagboek 24 novem

ber 2002) ‘Ik ga nu nog even 

werken aan het zeven punten 

plan van de VVD. Dat is een 

korte samenvatting en actuali

satie van ons verkiezingspro

gramma. Zodra het klaar is zal 

ik het op de site zetten.’

Een dag later, op de dag van het 

interview is de tekst van het 

plan, nog warm van de printer, 

in concept - beschikbaar geko

men. Een samenvatting.

D e  V V D  m aakt w e rk  van 

N e d e rla n d . D e  V V D  wil co n cre te  

resultaten boeken op zeven k e rn 

punten: I. een gezonde e conom ie:

2. degelijke overheidsfinanciën; 3. 

veiligheid; 4. m in d e r im m igratie, 

m e e r integratie; 5. m e e r ruim te  

v o o r  w onen en v e rk e e r; 6. m eer  

vrijheid v o o r onderw ijs en zorg; 7. 

een duidelijke internationale  p o si

tie. D a t  kan alleen als daar o o k  

geld v o o r  is. D a a ro m  blijven een  

gezonde eco n o m ie  en een degelijk 

financieel beleid v o o r  de V V D  

vo o ro p  staan. M eer aandacht vo o r  

w erk, m e e r vrijheid om  w erken en 

kinderen te  co m b in ere n , en m eer  

ruim te v o o r bedrijven zijn no o dza

kelijk. H e t vertrouw en in de A O W  

en de pensioenen mag niet op de 

proef w orden gesteld.

D e  W D  staat vanouds v o o r een 

solide begrotingsbeleid en m inder

regels, o o k  binnen de overheid. 

G e ld  m o et e erst w orden verdiend  

voordat het kan w orden uitgegeven! 

Een gezonde eco n o m ie en degelij

ke overheidsfinanciën  m aken het 

m ogelijk om  w e rk  te m aken van 

veiligheid, im m igratie en integratie, 

w onen, verkeer, o n d e rw ijs  en 

ge zo n d h e id szo rg . O p  deze te rre i

nen zijn m aatregelen geboden. D e  

V V D  ko m t m et duidelijke, finan

cieel o nderb o uw de voorstellen.

Het (digitale) slotwoord

(W e b site  D a g b o e k  2 5  n o vem b er  

2 0 0 2 ) ‘Een krant b erichtte  dat de 

SP de aanval heeft geopend op de 

W D .  D a t is goed nieuws, w ant de 

SP en V V D  liggen o p  de m eeste  

te rre in e n  v e r uit elkaar. W a t  mij 

absolu u t niet bevalt is de e n o rm e  

nivellering die de SP wil. Z e  w illen  

allerlei inkom ensafhankelijke rege

lingen d o o rv o e re n . Z e lfs  de v e r

k e e rsb o e te s zo u d e n  inkom ensaf

hankelijk m oeten w orden! N u  nog 

w achten op inkom ensafhankelijke  

prijzen v o o r  b ro o d. D e  SP v e r

w acht alles van de staat en van 

extra overheidsuitgaven. A an aflos

sen van de staatsschuld wil m en  

geen e u ro  b esteden, w at ik erg  

ko rtzich tig  vind. W e  w eten ze k e r  

dat de vergrijzing leidt to t  extra  

uitgaven v o o r  A O W  en zorg. 

D a a ro m  m o eten w e de jeugd -  die 

v o o r  deze e x tra  kosten mag 

opdraaien -  niet o o k  nog eens een 

schuldenberg nalaten. Mijn genera

tie  m o et zelf de gem aakte schuld  

aflossen.’

Tekst:Geert Braam 

Fotografie: Frank Kouws
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buitenland

Iedere stem telt
De VVD is relatief populair onder de Nederlanders die tijdelijk 

of permanent in het buitenland wonen. Dat betekent echter 

niet dat al die liberaal gezinden ook daadwerkelijk hun stem 

uitbrengen op deze partij, simpelweg omdat het merendeel 

van hen überhaupt niet gaat stemmen. Voor een deel is dat de 

schuld van de nodeloos ingewikkelde stemprocedure, voor 

een deel ligt dat aan de potentiële kiezers zelf, die ervan uit

gaan dat die ene stem toch niet telt. Ten onrechte. Als er bij de 

vorige verkiezingen niet zoveel 'Nederbelgen' hun stem had

den uitgebracht, had de VVD (nog) één zetel minder behaald.

D a t de V V D  populair is o n d e r N e d e rlan d e rs in het buitenland is niet zo  

verw o nderlijk .Veel expatriates zijn im m ers d o o r hun bedrijf uitgezonden of 

zijn de grens overgestoken om  fiscaal ongestoord te kunnen rentenieren  

na de verko o p  van hun ondernem ing. D ergelijke vo o rstanders van de vrije  

m ark te co n o m ie  vind je vo oral veel in België, w aar de N e d e rlan d e rs m et 

nam e in de noordelijke  gem eenten vaak de grootste  groep buitenlanders  

vo rm en. Eén van de vele grappen die e r o ver H o llan d ers de ronde doen is 

de volgende om schrijv ing: ‘N e d e rla n d e r: in w o n e r van B rasschaat w iens  

o u d e rs niét in die gem eente geboren zijn ’.

H o e  goed veel N ederlanders zich echter o o k  in hun nieuwe tijdelijke of per

m anente vaderland thuis voelen, de interesse vo o r de gebeurtenissen in het 

geboorteland blijft vaak bestaan, o o k  vo o r die op het vlak van de politiek.

Debatingclub

C é c ile  Verkleij w o o n t al veertien jaar in Brussel. Z e  is w erkzaam  bij het 

D ire cto ra a t G eneraal Interne M arkt van de Europese C o m m issie , w aar zij 

zich bezighoudt m et mediazaken. Z ij is één van de naar schatting duizenden  

N e derlanders die niet alleen elke keer als e r verkiezingen zijn tro u w  gaan 

stem m en, m aar die haar politieke belangstelling niet to t een ‘papieren lidmaat

schap’ van een partij w ilde beperken. Z e  was dan o o k  aangenaam verrast, 

toen ze in 1994 ontdekte dat er in Brussel een aparte afdeling van de W D  

bestaat. Sinds enkele jaren is ze e r niet alleen lid van, maar o o k  voorzitter. 

“W ij vallen w elisw aar o n d e r de kam ercentrale van Tilburg, m aar het zou  

o n d o e n lijk  zijn  als je  v o o r  vergaderingen of activite iten  telkens naar 

Brabant of Lim burg m o est reizen”, zegt C é c ile  Verkleij. “W e  zijn in zo verre  

een w at vre e m d e  eend in de bijt, dat w e geen fractie  hebben in een

gem eenteraad en ons dus niet m et 

lokale p o litie k  kunnen b ezighou 

den. D a a r  staat e ch te r te g en o ve r  

dat w e w él een goed co n tact heb

ben m et de Eu ro p e se  fractie  van 

de W D .  W e  nodigen geregeld één  

van de Eu ro parlem entariërs uit om  

een lezing te h o u den, m aar in de 

loop d e r jaren zijn o o k  ai heel w at 

Haagse bew indslieden en vo lksve r

teg en w o o rd ig ers bij ons te gast 

gew eest. D e  B russelse  en A n t 

w erpse afdelingen zijn echte deba

tingclubs en o n ze  bijeenkom sten  

w o rd e n  steevast goed b ezo ch t  

d o o r  vele tientallen m ensen. 

Bovendien debatteren w e niet uit

sluitend als liberalen o n d e r elkaar, 

m aar geregeld o o k  m et ve rte g en 

w o o rd ig ers van D 6 6 , G ro e n L in k s , 

P vd A  of C D A , die eveneens eigen 

afdelingen in B russel hebben. D e  

d iscu ssie -a vo n d e n  zijn overigens  

niet alleen een m anier om  voeling  

te  houden m et w at e r in de  

N e d e rla n d se  p o litie k  leeft, m aar 

o o k  om  o n ze  m ening to t in D e n  

H aag te laten doorklinken.”

Virtuele leden

Vanzelfsprekend heeft de B russelse  

V V D  o o k  een belangrijke sociale  

functie, enigszins te vergelijken m et 

die van een N e d e rla n d se  club in 

het buitenland. Toch is het de poli

tieke belangstelling die de leden  

aan elkaar bindt en niet het lot dat 

ze allen N e d e rla n d e rs  in den  

vre e m d e  zijn. Een bew ijs d a a rvo o r  

is het feit dat velen, die na verloo p
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Cécile Verkleij

van tijd naar een an d er land vertrekken, to ch  lid w illen blijven van deze  

afdeling.Verkleij: “W e  vo rm en een relatief grote club, m aar w e hebben o o k  

een groeiend aantal zogenaam d virtuele  leden. D ie  houden w e uitgebreid 

en veelvuldig op de hoogte van al o nze bezigheden, vo oral via internet. W e  

w isselen niet alleen veel e -m ails uit, m aar sturen hen vanuit Brussel o o k  

geregeld e-flashes, ko rte  b erichten o v er de Europese actualiteit. Som m igen  

zitten relatief dichtbij, in Londen of G e n èv e , m aar w e hebben o o k  leden in 

N e w  Y o rk  en zelfs één in Mongolië. Ik denk dat dit ons o n d e rsch e id t van 

de N e d erlan d se  afdelingen.”

Extra registraties

A l het debatteren is e ch te r vrij ijdel gepraat als de leden geen gebruik  

m aken van hun m eest essentiële politieke recht: het stem recht. O m  de 

op kom st te bevorderen hebben de A ntw erpse en de Brusselse afdelingen 

het hoofdbestuur van de partij vorig jaar zo v er gekregen dat ze  een specia

le mailingactie financierde. “E r zijn toen veertigduizend brieven de d e u r uit

gedaan, m et als direct gevolg dat het aantal kiesregistraties is verdubbeld van 

tw eeduizend naar vierduizend”, aldus Verkleij. “Tw eeduizend extra registra

ties lijkt een druppel op een gloeiende plaat, m aar toen de stem m en uit het 

buitenland w erden geteld v o o r de verdeling van de restzetels bleek dat aan

tal wel net het verschil te maken. Aanvankelijk stonden w e elfhonderd stem 

men achter op G ro e n Lin ks, na de telling bleken we uiteindelijk tw aalfhon

derd stem m en v ó ó r te staan. D e  restzetel ging daardo o r nipt naar d e W D .”

Procedure

O o k  tijdens deze verkiezingscam pagne is de Brusselse afdeling w e e r bij

zo n d e r actief. D e  in België w oonachtige liberalen benaderen zoveel m oge

lijk andere N e d erlan d e rs en trachten hen zo v e r te krijgen om  zich in ieder  

geval te laten registreren en te gaan stem m en, liefst natuurlijk op d e W D .  

W a t daarbij e ch te r frustreert is de nodeloos ingewikkelde adm inistratieve  

pro ce d ure  die N e d erlan d e rs in het buitenland m oeten volgen om  hun stem  

te  kunnen uitbrengen. “W a a ro m  kunnen w ij b ijvo o rb eeld  nog altijd niet 

stem m en op één van de co nsu laten?”, vraagt Verkleij zich af. “W a a ro m  is 

een land als A lgerije  wel in staat m aar liefst acht stem bureaus in België in 

te richten en N ed erlan d  geen enkel? Indien de pro ce d ure  vereenvoudigd  

zo u  w o rd e n , zo u d en  veel m e e r N e d e rla n d e rs  ge b ru ik  maken van hun 

stem recht. D a t zou natuurlijk alle partijen ten goede kom en, o o k  de d e m o 

cratie op zich, m aar d e W D  nog wel het meest."

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch
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financiën

Een afgeloste StddtSSCh U ld  betekent

een betaalbaar pensioen
Met het einde van de hoogconjunctuur zijn ook de begrotings

overschotten verdwenen. Nieuwe tekorten lijken nu niet alleen 

onvermijdelijk, maar zijn volgens links ook wenselijk om de eco

nomie aan te zwengelen. De W D  blijft echter streven naar een 

begrotingsevenwicht, niet uit liberaal dogmatisme, maar uit 

noodzaak. Het Franse en Duitse voorbeeld tonen aan dat het 

laten oplopen van het financieringstekort niet noodzakelijker

wijs tot economische groei leidt. Bovendien moet de staats

schuld worden afgelost om onze oudedagvoorzieningen in de 

toekomst betaalbaar te houden. Nu ongeremd gaan lenen bete

kent de dijken rond het pensioenstelsel zodanig ondergraven, 

dat ze onvermijdelijk door de komende vergrijzinggolf zullen 

worden weggeslagen.

Sinds de Tw eede W e re ld o o rlo g  is 

het een ongeschreven w et dat de 

m inister van Financiën tijdens een 

recessie de aanbevelingen van de  

Engelse econoo m  Keynes opvolgt en 

de kw akkelende econom ie nieuw  

leven inblaast d o o r de overheidsbe

stedingen te vergroten. D e sn o o d s  

d o o r het creëren van een begro

tingstekort. H e t Stabiliteitspact heeft 

echter paal en perk gesteld aan die 

mogelijkheid. Sommige linkse eco n o 

men, zoals G e e r t  Reuten en Kees 

Vendrik, w aarschuw den er in hun in 

1 998 verschenen boek, ‘D e  prijs van 

de e uro ’, reeds vo o r dat de opvolger 

van G e rr it  Zalm  in tijden van eco n o 

m ische tegenspoed wel eens 

gedwongen zou kunnen w orden zich 

to t een tw eede C o lijn  te ontpo p

pen. D o o r  grootscheepse bezuini

gingen zou hij de recessie niet 

tegengaan, m aar ju ist verergeren. 

G ro e n L in k s  T w e ed e -K a m e rlid  Kees

V e n d rik  liet zich  dan o o k  in die  

bew oordingen o ver het beleid van 

H ans H o o g e rv o rst uit. D e  vraag is 

e ch te r of het allem aal w el zo  

zw a rt-w it ligt.

Geen garantie

“W e  streven n iet ten ko ste  van 

elke prijs naar een evenw ichtige  

begroting”, op ent de liberale m inis

te r  van Financiën. “O n d e r  Z a lm  

w as e r nog een o v ersch o t van tien  

m iljard e uro , nu is e r een te k o rt  

van v ie r m iljard. D a t  o v e rsch o t is 

g ro tendeels w eggesm olten d o o r  

verm ind erde belastingopbrengsten, 

m aar gedeeltelijk o o k  d o o rd a t we 

geld terug in de e co n o m ie  hebben  

laten stro m e n . B ovendien hebben  

we niet bezuinigd op de investerin

gen in zorg, onderw ijs en veiligheid. 

W e  zijn dus allerm inst dogm atisch  

streng in de liberale leer. Je zou  

e e rd e r kunnen zeggen dat links

dogm atisch is in de K eynesiaanse  

leer. En dat te rw ijl het vo o rb e e ld  

van F ra n k rijk  aa n to o n t dat o v e r

dreven begro tingstekorten a b so 

luut geen garantie zijn v o o r  e co n o 

m ische groei. Ik b ew eer niet dat 

V e n d riks w aarschuw ing vo lkom en  

o verb o d ig  is, m aar laat hij e e rst  

eens de hand in eigen b oezem  ste

ken. G ro e n L in k s  is een partij die  

altijd pleit v o o r  het cre ë re n  van 

een b egro tingstekort, o o k  als het 

e co no m isch goed gaat.”

Vruchten plukken

D a t het financieringstekort ondanks 

de econom ische tegenw ind gering 

blijft, is vo o r een deel o o k  te danken 

aan de meevallende w erkloosheids- 

en W A O -c ijfe rs . H o o g e rvo rst: “W e  

hebben bijna geen rente vo o rd e le n  

m e e r zo als in de tijd van Z a lm , 

m aar we plukken hier wel duidelijk  

de vru chten van het m ede d o o r de 

liberalen ge ïn sp iree rd e  beleid van 

het vorige kabinet. Z o n d e r  b ijvo o r

beeld de strengere keuringen in 

het kad e r van de W e t  P o o rt

w ach te r zo u  het aantal arb e id so n 

geschikten naar alle w aarschijnlijk 

heid a lw eer een stuk hoger hebben  

gelegen. M et alle gevolgen van dien 

v o o r  de overheidsuitgaven. Tege

lijkertijd zijn w e e r  toch in geslaagd 

de uitkeringen op een sociaal aan

vaard b aar niveau te hou den. W a t  

mij betreft v o rm t het Strategisch  

A k k o o rd , dat w e m et het C D A  

gesloten hebben, dan o o k  de beste 

garantie v o o r de succesvolle v o o rt 

zetting van dit beleid, ze k e r nu het 

is aangevuld m e t een Sociaal 

A k k o o rd  m et w erkgevers en w e rk

nem ers.”

H o ew el een derd e  Paarse kabinet  

o n w aa rsch ijn lijk e r lijkt dan ooit, 

w as de P vd A  to ch  geen tegenstan

d e r van dit beleid. In april 2 0 0 2  

beloofde de toenm alige lijsttrekker, 

A d  M elkert, b ijvo o rb e eld  nog dat 

de so cia a l-d e m o c ra te n  de staats

schu ld  in vijfentw intig ja ar zullen  

w egw erken. Is het dus wel nodig  

dat de liberalen hun electoraal lot 

verbinden aan dat van de ch risten 

d e m o crate n ? “ D e  belofte van 

M elkert is allang v e rb ro k e n ”, zegt 

H a n s H o o g e rv o rs t. “ D e  P vd A  van 

nu is een veel linksere partij, die  

afstand heeft genom en van de erfe

nis van K o k  en re ce n te lijk  nog in 

een m o tie  heeft op gero ep en het 

b eg ro tin g ste ko rt fors te  laten  

oplopen. W ie  belang hecht aan een 

so lide financieel beleid kan d a a r

v o o r  nog slechts bij één van de  

drie  Paarse partijen terecht, en dat 

is d e W D .”

Meest solide pensioenstelsel

R e ce ssie s zijn  e c h te r  slechts  

m o m enten. N a  de huidige periode  

van e co n o m isch e  slapte zal een  

nieuw e h o o g c o n ju n ctu u r volgen, 

die op zijn b eu rt w e e r zal w orden  

afgew isseld d o o r  een nieuw e  

rece ssie . Een veel m in d e r actuele, 

m aar u iteindelijk wel veel dw ingen

d e r reden om  de begroting zoveel 

m ogelijk in evenw icht te houden, is
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de no o dzaak de staatsschuld af te  

bouw en. H e t aantal o uderen neem t 

nu al sterk  to e, m aar als over tien  

jaar de B ab yboo m ers van de 

naoorlogse gebo ortego lf en m asse  

m e t pensioen gaan, zal het 

N e d e rla n d s e  z o rg - en p e n sio e n 

stelsel w o rden o versp o eld  d o o r  

een grijze  golf. “O v e r  tw intig ja ar  

zal zevenentw intig pro cent van ons  

nationaal inkom en naar de o uderen  

gaan. A lle e n  al de A O W  gaat dan 

vijfendertig  m iljard e u ro  p er jaar  

kosten. D a t w o rd t onbetaalbaar als 

w e dan o o k  nog m et to renho ge  

betalingen v o o r rente en aflossing  

van de staatsschuld  zitten  opge

sch e ep t”, aldus H ans H o o g e rvo rst.

H e t  N e d erlan d se  pensioengebouw  

staat overigens b ijzo n d e r stevig  

o v ere in d . D e  besparingen belopen  

m a a r liefst h o nderd p ro ce n t van 

h et B ruto  Binnenlands P ro du ct en 

zelfs m e e r dan honderddertig  p ro 

ce n t als de p rivé-besparingen e r  

nog bij w orden opgeteld. D aarm e e  

staat N e d erlan d  binnen Europa op  

e e n za m e  hoogte. D o o r  de  

E u ro p e se  M onetaire U n ie  is ons  

stelsel e ch te r niet im m uun v o o r  

negatieve invloeden vanuit het bui

tenland.

“ In de rest van de Euro pese U n ie  is 

h e t p e nsio enstelsel helem aal niet 

s o lid e ”, m eent M ark Rutte, staats

s e c re ta ris  van So ciale  Z a k e n  en 

W erkg elegenheid  en als zodanig de 

d ire cte  o p volger van H a n s  

H o o g e rv o rs t . “ In België bedraagt 

h e t pensioenkapitaal nauw elijks  

tien p ro ce n t van het BBP en in lan

den als Frankrijk  en G rie ke n la nd  is 

h e t z o  m ogelijk nog d ro eviger  

g e ste ld . H e t  gro te gevaar is dat 

m e t nam e de Z u id -E u ro p e s e  lan

den het pensioengat dat tijdens de 

vergrijzinggolf o n v erb id d e lijk  zal 

ontstaan ‘m o n e ta ir’ gaan dichten. 

M et andere w o o rd en : ze  zullen de  

geldpers laten draaien en b egro

tingsteko rten cre ë ren . D a t  zal 

o n h e rro e p e lijk  de inflatie aanw ak

keren, m et als gevolg dat de ko o p 

kra ch t van de N e d e rla n d se  pen

sioenen stelselm atig zal w o rden  

uitgehold. D a a ro m  is het van 

essentieel belang dat de landen bin

nen de e uro zo ne zich aan de regels 

van het Stabiliteitspact zullen h o u 

den. D e  V V D  tilt daar ze e r zw aar  

aan. W ij zullen het o nderw erp  vol

gend ja ar dan o o k  hoog op de  

Euro pese agenda plaatsen.”

Indexatie op peil

H e t gevaar v o o r  de pensioenen  

kom t natuurlijk niet alleen van bui

ten de landsgrenzen. O o k  vanuit 

D e n  Haag m o et de inflatie binnen  

de perken w o rden gehou den. In 

hun uit 19 9 5  d a terende b oek  

T ijd b o m ’ w ijzen Flip de K am  en 

Frans N y p e ls  erop, dat de 

K eynesiaans g eïnsp ireerde begro

tingstekorten van het kabinet D e n  

U yl, in co m b inatie  m et de sterke  

stijging van de energieprijzen, de s

tijds in enkele jaren to t een inflatie 

van ruim  tw intig p ro ce n t leidden. 

D e  ko opkracht van de pensioenen  

w erd d aa rd o o r zó  ste rk  uitgehold  

dat e r  niet tegenop te indexeren  

viel. D e  a chterstand van to e n  is 

sindsdien nooit helem aal ingehaald. 

Rutte: “W ij hebben de p e n sio e n 

fondsen daarom  op gero ep en e r  

alles aan te doen de indexatie  

zoveel m ogelijk op peil te houden. 

D a a rv o o r m oeten de fondsen in de 

e erste  plaats stoppen m et het 

te ru g sto rten  van ‘o v e rw in ste n ’ in
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financiën

"Wij h eb b en  de pensioenfondsen  o p g e ro ep e n  er alles aan  
te  d o en  d e  indexatie  zoveel m oge lijk  o p  peil te  houden."
de b ed rijfsk asse n . D e  re ce n te  

b eu rsm a la ise  heeft a angeto o nd, 

dat de ‘o v e rw in s t’ van vandaag  

m o rgen al kan om slaan in een v e r

lies. T e ru g sto rte n  kan pas als e r  

vo ld o e n d e  d e kking d o o r  prem ies  

of buffers is. D a a rn a a s t  v in d t de 

V V D  het belangrijk, dat de fo n d 

sen tra n sp a ra n te r w o rd e n . E r  is 

een g e b re k  aan v o o rlich tin g . D e  

zogenaam de ‘sla p e rs’ w eten nu bij

vo o rb e e ld  nauw elijks w aar ze  aan 

to e  zijn. W ij  vinden dat die m in i

maal eens in de vijf ja ar e x a ct van 

de stand van zaken betreffende  

hun pensioen op de hoogte m o e 

ten w o rd e n  gebracht. A ls  het ons  

ligt w o rd e n  die b eide kw estie  

geregeld in via vrijw illig e  afspra

ken, dus in een co n ve n an t tussen  

de p e n sio e n se cto r en de o verheid, 

m aar als dat niet lukt m o e t e r  een  

p ensio enw et kom en.”

D e  p e n sio e nk w e stie  kan h et best 

w o rd e n  geregeld d o o r  een co alitie  

van lib eralen  en c h r is te n -d e m o -  

c ra te n .W a t  de b etaalbaarheid van 

de to e k o m stig e  o u d e d a g v o o rz ie - 

ning b etreft, reke n en  de s o cia a l

d em o crate n  nam elijk vo o ral op  de  

financiële vru ch te n  van de e c o n o 

m isch e  gro e i. D a a rb ij rekenen ze  

zich  bij v o o rb a a t r ijk  en o n d e r 

sch atte n  ze  h et ‘u ith o llin g g evaar’ 

als gevolg van de inflatie. Een stem  

op de ch riste n -d e m o cra te n  is v o l

gens M ark R u tte  e c h te r  evenm in  

een garantie  v o o r  een b etaalbare  

o u d e d ag vo o rzie n in g : “ H e t  C D A  

heeft nog altijd  een in vlo ed rijke  

linkervleugel. D a t  m aakt het C D A

to t  een p o litie k  o n ze k e re  factor. 

D e  lib eralen  v o rm e n  de enige  

p o litie k e  fo rm a tie  d ie  n ie t alleen  

een co n siste n t en sam enhangend  

beleid op het gebied van p e n sio e 

nen hebben ontw ikkeld, m aar o o k  

pal staan v o o r  de rechten van de 

huidige én de to e ko m stig e  gepen

sio n ee rd e n , zo w el in D e n  H aag als 

in B russel.”

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch
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in de provincie
Op 11 maart 2003 worden de verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden. Potentiële WD-lijsttrekkers worden aan de tand 

gevoeld over hun provincie. Jos van Rey (Limburg) wil meer aandacht voor veiligheid. Het WD-succes van de afgelopen jaren in 

Noord-Holland is volgens Henri Meijdam het ruimte bieden voor de groei van Schiphol om zo de motor van de economie te blijven. 

Wubbo de Raad hoopt dat na de verkiezingen de W D  ook nog de grootste partij is in de Provinciale Staten van Flevoland.

Jos van Rey
K o r t  c v : Lid van de W D  sinds 1 966, w e th o u d e r in R o e rm o n d  van 1 9 79  

to t  1 9 8 2, lid van de Tw eede K a m e r van 1 9 8 2 -1 9 98 (m et een o nderb reking  

van een jaar), sinds 1 9 98 w e e r w e th o u d e r in R o e rm o n d  en sinds 1 9 9 5  in 

de Provinciale Staten w aarvan sinds 19 9 9  als fractievoorzitter.

P r o v in c ie :  Lim burg  

In w o n e r a a n t a l:  bijna 1,1  m iljoen  

A a n t a l  le d e n  V V D -S t a t e n f r a c t ie :  12

W a t  is het belangrijkste  a a n d a c h t s p u n t  b in n e n  u w  p r o v in c ie ?  

“Veiligheid. En dan bedoel ik veiligheid van de Maas, w at betreft het o v e r- 

strom ingsgevaar, veiligheid in h et verkeer, o p  straat, m aar o o k  veiligheid op  

b ijvo o rb eeld  grote bedrijfsterreinen.”

H oe zou u dit probleem  willen aanpakken?

“W e  tre k k e n  in h e t ve rk ie zin g sp ro g ra m m a  2 0 0 3 -2 0 0 7  e x tra  geld u it 

v o o r  veiligheid en bovendien w illen w e g e m eentelijke  en p a rticu lie re  ini

tiatieven op  d it gebied financieel o n d e rste u n en .”

W a t is het grootste W D -su c c e s  van de afgelopen jaren?

“M eer m aatw erk op het gebied van Ruim telijke O rd ening. D aarn aast ben ik  

tro ts op de gesloten overeenkom st aangaande de aanleg van nieuw e wegen  

in Lim burg en to t  s lo t hebben w e o n s als W D  ingezet v o o r  gro e n e  en 

bouw kundige kades langs de Maas om  overstrom ingsgevaar tegen te gaan. 

Tevens is het aantal verkeersslachtoffers op  provinciale w egen afgenom en.”

W a t verw acht u van de verkiezingsuitslag?

“D a t  w e h et aantal zetels dat w e nu hebben, zullen behouden.”
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HenryMeijdam
K o r t  cv: Is gedeputeerde van de provincie N o o rd -H o lla n d , heeft zitting in 

de co m m issies T oekom stvisie  en Binnenlandse Z a ke n .

P ro vin cie : N o o rd -H o lla n d  

In w o n e r a a n t a l:  2 .5 0 0 .0 0 0  

A a n ta l le d e n  W D - S t a t e n - f r a c t i e :  24

W a t  is h e t b e la n g r ijk s te  a a n d a c h tsp u n t b in n e n  uw  p ro v in c ie ? 

“A an  de zu idkant van de provincie kam pen w e m et een tanende b ereik

baarheid vanw ege de m ainpo rt Schiphol en de hoofdstad A m ste rd a m . A an

de n o o rd k a n t o n tb re e k t een rijksw eg. H e t  o n tb rek en  van g o e d e  o o s t - 

w estverbindingen is eveneens een probleem .”

“V e rd e r is de leefbaarheid een pro b le e m . E r  w o rd e n  o n d e r a n d ere  n iet  

genoeg w oningen gebouw d en niet de juiste w oningen.”

“D e  balans tussen w onen en w erken m o et verb eterd  w orden. In het n o o r

den staan te  veel w oningen ten o p zich te  van het aantal banen, terw ijl in het 

zu iden m e e r w e rk  dan w o o n ru im te  is.”

H o e  zou u d it p ro b le e m  willen aanp akken?

“D e  bereikbaarheid kunnen w e aanpakken d o o r het realiseren van de o n t

b rekende infrastructu u r en het nem en van op enbaar-vervoersm aatregelen. 

D e  capaciteit van de A 4  m o et w o rden vergroo t, d o o r  m iddel van w egver- 

breding. D e  verbinding tussen de A 6  en de A 9  m o et e r  kom en en de capa

cite it van de A l  m o et ve rg ro o t w o rd e n . O n re n d a b e le  o p en b a ar-ve rvo e rs- 

verbindingen m o ete n  w o rd e n  beëindigd ten gunste van 

m a a tw e rk co n stru ctie s. D a a rn a a st m o ete n  w e aan ve rv o e rsm an a g e m en t  

doen: w eggebruikers ervan overtuigen dat het niet altijd n o o dzakelijk  is in 

de spits te  rijden. D a t  zijn nog m aar een paar vo orbeelden.”

“O m  h et leefbaarheidsprobleem  op  te  lossen m o eten w e het cre d o  dat 

N e d e rlan d  vol is kritisch bezien. Slechts zestien p ro ce n t van het o p p e rvlak  

w o rd t ge b ru ikt v o o r  w o n e n  en w egen. E r  mag b est w at m e e r ru im te  

g ebru ikt w o rden v o o r  het bouw en van huizen en gebru ik van de groene  

ruim te m o et niet p e r  definitie uitgesloten w o rd e n , hoew el vo orzichtigheid  

wel geboden is. O o k  m o et het s o o rt  w oningen nauw er aansluiten op de 

vraag. Pro ce d u res kunnen sim peler. W a n n e e r  de kunstm atige schaarste niet 

langer d o o r  de overheid in stand w o rd t gehouden, kan e r  m e e r gebouw d  

w o rden en kunnen de prijzen dalen, zo d a t e r  o o k  v o o r  starte rs keuze is.” 

“Bij realisering van nieuw e w oonw ijken m o e t rekening gehouden w orden  

m et de bereikbaarheid en w e rk  in de nabijheid, o m  zo  de frictie  w o n e n - 

w erken tegen te  gaan. Bij bestaande w oo nw ijken m o e t m isschien ruim te  

gem aakt w o rden v o o r  w erkgelegenheid, d o o r  de aanleg van b edrijventer

reinen in de nabijheid daarvan. R uim telijke ordening is een keten, e r  m o et  

sam enhang zijn  tussen w onen, w erken, natuu r en recreëren.”

W a t is het grootste V V D -su cces van de afgelopen jaren?

“W e  zijn  erin  geslaagd de b ere ikb aarh e id  in de p ro vin cie  al heel w at te  

ve rb e te re n , m aar m o ete n  daarm ee verder. W e  hebben Schip hol de ru im 

te  gegeven o m  te  g roeien en zo  de m o to r  van o n ze  e co n o m ie  te  blijven. 

In h et k a d e r van sted e lijke  vernieuw ing hebben w e p ro b le e m sted e n  in de  

p ro vin cie  ku nnen o n d e rste u n e n , zo w e l in financiële zin  als m e t hulp bij 

h et vo rm geven van beleid. Inw oners hebben d a a r d ire ct v o o rd e e l van.”

W a t verw acht u van de verkiezingsuitslag?

“H e t  politieke klim aat is erg instabiel, dus dat is e ch t koffiedik kijken. W e  

m o eten hard w erken en goed luisteren naar w at de m ensen w illen. A ls  we 

daarin slagen, blijft de W D  op  krachten.”
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Wubbo de Raad
Kort cv. Is gedeputeerde van de provincie Flevoland, heeft de portefeuil

les V e rk e e r en Vervo er, M ilieubeheer en -p lanvorm ing en W ater.

Provincie: Flevoland

In w o n e ra an ta l: 350 .0 0 0

A a n ta l leden V V D -S t a t e n - f r a c t ie :  14

W a t  Is h et b e la n g rijk ste  aan d ach tsp u n t b inn en  uw pro vincie ?

“ D e  ontw ikkeling van Flevoland. In 1 986 is de provincie  Flevoland ontstaan. 

T o e n  w aren e r  17 7 .0 0 0  inw oners. N u  zijn dat e r  350 .0 0 0 . W e  hebben dus

een e n o rm e  groei doorgem aakt en maken die nog steeds door. D a t  bete

kent dat e r  vo o rzien in g e n  m o eten kom en v o o r  al die m ensen: huizen, 

infrastructuur, sch o le n , p o litie , ziek e n h uize n , w erkgelegenheid. Veel 

Flevolanders w erken nu nog buiten Flevoland, m aar o n d e r andere vanw ege  

de vastlopende m o biliteit (steeds m e e r files en o vervo lle  treinen) is het 

noodzakelijk om  onze eigen w erkgelegenheid te  creëren.”

H o e  zou u tilt probleem  w illen  aanpakken?

“Flevoland is gem aakt om  de groei vanuit o n d e r andere de Randstad op  te  

vangen. D a t  is een w ens van het Rijk. H e t is z o ’n m ajeur p ro je ct dat het 

o o k  o n d e r de verantw oordelijkheid van het R ijk  valt. Je zo u  w ensen dat w e  

een ‘status aparte’ verkregen. D o o r  de sterke groei w erken allerlei n o rm e 

ringen altijd vertragend w a a rd o o r de achterstanden nog g ro te r w orden. Bij 

de ontw ikkeling van een nieuw e vo orziening w o rd t b ijvoorbeeld gekeken  

naar de gem iddelde groei van de bevolking in een N e d erlan d se  provincie  

o v er drie  jaar. M aar in Flevoland neem t het aantal m ensen binnen drie  jaar  

veel sneller to e  dan in de rest van N e d erlan d . D a t  betekent dat b ijvoor

beeld een ziekenhuis op  het m o m ent van bouw en al te  klein is. D e  groei 

van Flevoland w o rd t landelijk bepleit, dus dan m o et dat o o k  landelijk m oge

lijk gem aakt w orden. H e t integraal ontw ikkelingsplan A lm e re  is m ede d o o r  

on ze  lobby m ogelijk gemaakt.”

W a t  is h et grootste V V D -succes van de afgelopen jaren?

“ In o n s v e rk ie zin g sp ro g ra m m a  v o o r  de vo rig e  v e rk ie zin g e n  b ep le itte n  

w e m e e r w e rk , e en g o e d e  in fra s tru c tu u r  en p a sse n d e  v o o rz ie n in g e n . 

M e e r w e rk  is gelukt. D a n k zij een E u ro p e es pro g ram m a hebb en w e m et  

e x tra  investeringen g o ede e co n o m isch e  ontw ikkelingen te w eeggeb racht  

in d ive rse  se c to re n . D o o r  de sterk e  e co n o m isch e  gro ei hebben w e een  

sterk e  to e n am e  van de w erkgelegenheid  g erea lise erd , 2  a 3 %  b oven het  

N e d e rla n d s  g em iddelde. D e  ve rb e te rin g  van de in fra stru ctu u r is g e d e e l

te lijk  een su cce s g ew o rden: m e t steu n van E u ro p a is de A 2 7  aangelegd. 

M aar e r  blijft nog een aantal w ensen over, zo a ls  b ijv o o rb e e ld  de d o o r 

trek kin g  van de A 6 -A 9  en de Z u id e rz e e lijn . O p  het gebied van v o o rz ie 

ningen zo a ls  b ijv o o rb e e ld  o n d e rw ijs  en je u g d h u lp v e rlen in g  hebben w e  

nog stee d s a ch te rsta n d e n , d ie  b ove n d ie n  m o e ilijk  in te  lop en zijn  d o o r  

de snelle  groei. B ovendien hebben w e o v e r som m ige th e m a ’s m in d e r te  

v e rte lle n  o m d at dat o f een R ijk sv e ra n tw o o rd e lijk h e id  is o f een g e m e e n 

te lijk e  ve ra n tw o o rd e lijk h e id .”

W at verw acht u van de verkiezingsuitslag?

“W e  zijn nu de grootste  en ik hoop dat w e de grootste  blijven. Echte groei 

ve rw acht ik niet, w ant dan m o et e r  landelijk het een en a n d er veranderen. 

W a n t v o o r  de Provinciale Statenverkiezingen hangt het v o o r  een belangrijk 

deel van de landelijke voorm annen af.”

Tekst: Lonneke van Eldijken Sandra Kagie 

Fotografie: Hans van Asch
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vernieuwing

Sinds mei vorig jaar is de kreet om vernieuwing binnen de politiek luid geworden. Zowel van

uit de maatschappij, als ook vanuit de politieke partijen zelf. Vaak is echter niet duidelijk wat 

er met die vernieuwing bedoeld wordt. Politiek moet transparanter, dichter bij de burger, poli

tici moeten jonger en er moet een einde komen aan de achterkamertjespolitiek. Dat klinkt 

allemaal heel mooi, maar wat betekent het nu werkelijk? Politiek! stak haar licht op bij Mark 

Harbers, bestuurslid van de W D  en lid van de werkgroep Partijvernieuwing.

is geen loze kreet

“A lle re e rs t  wil ik kw ijt dat w ij al 

veel langer bezig zijn m e t o n ze  

plannen v o o r  vernieuw ing”, vertelt  

H a rb e rs . “R u im  tw ee ja a r  geleden  

zijn w e al begonnen de start te  

geven v o o r  de w erkgro ep . W e  

m erkten to e n  al dat o n s ledenbe

stand terugliep, aan het vergrijzen  

w as. O o k  m e rk te n  w e de o n ru st  

binnen de diverse afdelingen van de  

W D .  M ensen w ilden m e edo en en 

m e edenken. D a a ro m  stelden w e  

toen al de com m issie Toekom stvisie  

in. D it  proces is d o o r  de gebeurte

nissen in mei vo rig jaar e ch te r in 

een stroom versnelling geraakt.”

Onvrede

D e  W D  leed tijd e n s  de T w e e d e - 

K a m e rv e rk ie zin g e n  in m ei een  

fo rse  ne d erlaag  en d a t z e tte  de  

partij aan h et d e n ke n . “ H e t  is 

n a tu u rlijk  altijd zo  dat je  als rege

re n d e  p artij kw e tsb a a rd e r bent, 

m aar de roep van u it de leden w as  

o o k  n ie t m is te  v e rstaa n . E r  

b e sto n d  veel o n v re d e  o n d e r  de  

leden en veel m ensen vo n d en  dat 

o n ze  cam pagne n ie t goed genoeg  

w as. D a t  kun je  n iet negeren, daar  

m o e t je  e c h t  o p  reageren.” D e

e e rs te  re a c tie  van de p a rtij w as  

h et organiseren van landelijke bij

een k o m ste n  w aar leden in d iscu s

sie  konden gaan m e t G e r r it  Z a lm  

en Bas E e n h o o rn . “ E r w e rd e n  dus  

geen m o o ie  sp e e ch e s afgestoken, 

e r  w erd e ch t fel gedebatteerd. En 

dat ging e r  hard aan to e . 

D a a rn a a s t w e rd e n  zaken b e s p ro 

ken als: w a a r staan w e?, w a a r w il

len w e n a a rto e ? en h o e  b ereiken  

w e dat? M aar op  een gegeven  

m o m e n t m o e t h et u ithu ilen  afge

lopen zijn  en m o e t je  d a adw erke

lijk aan de slag.” D e  e erste  aanzet  

d a a rv o o r w e rd  gegeven m e t de  

o p ric h tin g  van de w e rk g ro e p  

Partijvernieuw ing.

Goed, beter, best

D e  w e rkg ro ep  Partijvernieuw ing  

bestaat uit 5 1 leden, uit alle hoeken  

van het land. “Iedereen is vertegen

w o o rd ig d  binnen de w erkgro ep . 

M ensen u it de lokale politiek, uit 

d e  landelijke politiek, m aar o o k  

‘gew one’ leden en w e ten schap 

p e rs”, ve rvo lg t H a rb e rs . “Sam en  

v o rm e n  z ij een g o ede afspiegeling

van de partij. W e  hebben een aan

tal keren de koppen bij e lkaar  

gesto ken en alle geluiden die ons  

uit d ive rse  hoeken b ereikten  

geanalyseerd en opgenom en in een  

rap p o rt m et de naam G o e d , Beter, 

B est en voorgeleg d aan h et b e

stuur. V o o ro p  sto n d  dat w e het

o n d e rw e rp  partijve rn ieu w in g  n iet 

vanu it h et h o o fd b e stu u r w ilden  

opleggen, m aar ju ist w ilden kom en  

m e t ideeën vanuit de basis van de  

partij. D e  d iscu ssie  m o e st plaats

vinden in de hele partij. D a a ro m  

hebben w e in se p te m b e r de  

Ideeëndag g e o rganiseerd, een dag 

w aarop alle leden uitgenodigd  

w aren hun visie  te  geven op  de  

partij én op vernieuw ing. Een suc

ces; ruim  vie rh o n d e rd  leden zijn in 

kleine groepen aan de slag gegaan. 

D a a rn a ast konden ze  o p  grote vel

len op  de m u u r hun eigen ideeën  

kw ijt. U it  die dag zijn  e n o rm  veel 

goe d e  ideeën gekom en w aar w e  

o o k  d aad w e rke lijk  iets m ee gaan 

do e n . D e  beste  ideeën heeft het 

h o o fd b e stu u r gebundeld in het 

ra p p o rt ‘M inder partij, m e e r m aat

schappij’ en dat zijn co n cre te  v o o r

stellen gew orden.”

Meebeslissen

Eén van die v o o rste lle n  is ‘one  

m a n -o n e  v o te ’. “W a t  w e w illen is 

dat leden kunnen m eestem m en  

o v e r  b ijvo o rb e eld  de kandidaten

lijst. D a t  heeft als vo o rd e el dat kan

didaten al ruim  v o o r  de ve rk ie zin -

"W ij w illen  m et concrete 
voorstellen  kom en,de 

cu ltuurom slag b innen de 
partij vo lg t dan vanzelf."
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gen zelf moeten lobbyen en cam

pagne moeten voeren. En de beste 

wint dan. Eigenlijk is het wel jam

mer dat het kabinet al zo vroeg 

gevallen is. Was dat een half jaar 

later gebeurd, dan hadden we dit al 

voor de nieuwe verkiezingen kun

nen invoeren. Verder moet ook de 

lijsttrekker door de leden worden 

gekozen. En daar moeten ook 

meer kandidaten voor komen. 

Doordat je de leden laat kiezen, 

zullen ook meer en vooral goede

lidmaatschap in meer smaakjes te 

presenteren. Nu kun je alleen 

maar gewoon lid worden, wij den

ken ook aan steunleden, dona

teurs en of alleen lokaal of lande

lijk lidmaatschap.”

Enthousiasme

De werkgroep is ervoor partijle

den veel intensiever te betrekken 

bij deW D. Harbers:“Een belangrij

ke uitkomst van de Ideeëndag was 

dat mensen mee willen praten. We

mensen opstaan om dat te doen.” 

‘One man-one vote’ gaat ook op 

voor het lidmaatschap van de par

tij. “De leden moeten over het lid

maatschap en de hoogte van de 

contributie kunnen mee beslissen. 

Overigens zijn we er ook voor het

willen door het organiseren van 

congressen leden de kans geven 

hun mening te uiten. Dat was ook 

wat we merkten tijdens de dag: 

onze leden hebben echt een 

mening én goede ideeën. Je bent als 

partij niet goed bezig als je daar

niets mee doet. Je merkte tijdens 

de dag ook het enthousiasme weer 

opborrelen. Iedereen wil meedoen 

en dat is wat je nodig hebt als par

tij. Wat we aanmoedigen is dat 

bewindslieden en Kamerleden 

mensen om zich heen verzamelen 

die met ze meedenken en ze 

ideeën aan de hand doen. Gerrit 

Zalm bijvoorbeeld heeft dat al. Een 

club van honderd leden, weer uit 

alle hoeken en gaten van het land, 

zorgen voor een stukje input, voor

namelijk per mail. Hij vindt dat 

geweldig, het geeft hem een duide

lijk beeld van wat er leeft in de 

partij. En vaak doet hij er ook iets 

mee: kijk maar naar zijn gewijzigde 

standpunt over het afschaffen van 

het spaarloon.”

Holle kreet

Een open cultuur binnen de partij. 

Vrijwel iedere politieke organisatie 

roept het en het is zo langzamer

hand een holle kreet geworden. “Je

komt vanzelf de discussie binnen 

de partij los. Wat we bijvoorbeeld 

ook gaan doen is leden raadplegen 

over belangrijke zaken, zowel lokaal 

als landelijk. Dat kan per mail, per 

post, per telefoon of via het inter

net. Daar volgt dan een ledenuit

spraak op, die niet zomaar terzijde 

kan worden geschoven. Onze poli

tici zullen gedwongen worden 

rekening te houden met wat de 

mensen willen. Ze zullen beter 

moeten luisteren naar de kiezer. En 

die voelt zich daardoor weer meer 

betrokken bij de partij.”

Er zijn nog veel meer voorstellen 

opgenomen in de nota ‘Minder 

partij, meer maatschappij’ en het 

liefst zou Harbers ze morgen uit

gevoerd zien. “Helaas gaat dat niet 

zo snel, zeker niet nu we nieuwe 

verkiezingen hebben. Maar de 

nota ligt er en nu zijn de leden 

aan zet. De vernieuwingsdiscussie 

is ook het centrale thema tijdens 

de WD-jaarvergadering op 16 en

"Onze politici zullen 
gedwongen worden 

rekening te houden met 
wat de mensen willen."

moet opletten met het roepen van 

dergelijke dingen”, meent Harbers. 

“Want was is dat dan precies? 

Daarom willen wij gewoon met 

concrete voorstellen komen, die 

cultuuromslag volgt dan vanzelf. 

Door leden meer inspraak te geven,

17 mei. Het is belangrijk de vaart 

erin te houden. We hebben nu de 

aandacht van de kiezer en die 

moeten we zien vast te houden.”

Tekst: Monique van Diessen 

Fotografie: Hans van Asch
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mobiliteit

'Het moet afgelopen zijn met

het automobilistje pesten

"Mobiliteit niet beperken, maar uitgaan van een realistische 

behoefte. Hiertoe zal de wegcapaciteit moeten worden uitge

breid en daarnaast moet de bestaande wegcapaciteit efficiën

ter worden gebruikt en het openbaar vervoer sterk worden 

verbeterd." Aan het woord is Gert-Jan Opiaat, woordvoerder 

Verkeer en Vervoer van de VVD Tweede-Kamerfractie. Hij put 

uit het, op het moment van het interview, kersverse tienpun

tenplan Mobiliteit en Infrastructuur dat in de aanloop naar 

de Tweede-Kamerverkiezingen is opgesteld.

“ H e t  m o e t nu een s en v o o r  altijd  

afgelopen zijn  m e t h et a u to m o b i

listje  p e s te n ” , aldu s O p ia a t . “ H e t  

is e en illu sie  te  de n ke n  d a t de  

m o b ilite itsb e h o e fte  in N e d e rla n d  

m in d e r zal w o rd e n . Jarenlange  

e rv a rin g  le e rt  o n s in m id d e ls  dat  

h e t d u u rd e r  m aken van de a u to  

geen e n kele  invlo ed heeft o p  deze  

b eh o efte. Je k u n t a u to m o b iliste n  

nu eenm aal n iet dw ingen de auto  

te  laten staan. D e  V V D  p le it dan 

o o k  v o o r  h e t op  o rd e  b rengen  

van h e t b esta an d e  s p o o r - en 

w e g e n n et. D e  enige m a n ie r om  

a u to m o b iliste n  d a a d w e rk e lijk  een  

k e u ze  te  b ied e n . D a t  kan s n e lle r  

als d a a rv o o r m in d e r regels nodig  

zijn. D e  sp o e d w e t w egverbreding, 

een id e e  van m ijn v o o rg a n g e r  

H o fstra , is dan o o k  b itte re  n o o d 

za ak . H ie rm e e  zo u d e n  w e de

b e slissin g stra je c te n  a a n m e rk e lijk  

kunnen v e rk o rte n . D a a rn a a st w il

len w e , zo a ls  in h et stra te g isch  

a k k o o rd  is afg esp ro k e n , het  

K w a rtje  van K o k  (het gaat in m id 

dels o v e r 8 e u ro ce n t -  red.) daad

w e rk e lijk  aan de p o m p  aan de  

a u to m o b ilist teruggeven.”

H e t  C D A -p la n  om  d it geld n ie t bij 

de p o m p  te ru g  te  geven, m aar in 

een fonds te  sto p p e n  v o o r  inves

teringen in de in fra stru ctu u r vin d t  

O p ia a t w einig geloofw aardig. “ Een  

b ela n g rijk  d eel van h et geld van  

de a u to m o b ilist  belandt dan w e e r  

bij h et s p o o r  en d a a r s te e k t de  

a u to m o b ilist  ja a rlijk s  al genoeg  

geld in. Van de v e e rtie n  m iljard  die  

zij ja a rlijk s  aan b elasting b etalen, 

gaat n am e lijk  s lechts tw ee m iljard  

d a a d w e rk e lijk  naar w egen. D e
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o v erig e  tw aalf m iljard w o rd t v o o r  

h e t b ela n g rijkste  d eel in h et  

o p e n b a ar ve rv o e r gestoken.” H e t  

C D A -p la n  neigt volgens O p ia at veel 

naar het vo orstel van de PvdA , bij 

de behandeling van de begroting  

V e rk e e r & W ate rstaat 20 0 3, om  te  

kom en to t een m obiliteitsfonds. 

“Toen stem de C D A  tegen, dus 

w aarom  nu ineens geld van de auto

m obilist stoppen in een potje te r  

verbetering van de infrastructuur?”, 

vraagt het W D -K a m e r lid  zich af. 

“H ie rm e e  kom t het C D A  ze ke r op  

het gebied van m obiliteit ve rd e r van 

ons af te staan.”

Extra geld

O m  haar p lannen o p  h e t gebied  

van m o b ilite it k ra c h t bij te  ze tte n , 

heeft de V V D  tijd en s de afgelopen  

b e g ro tin g sb e h a n d e lin g  g e p le it  

v o o r  het u ittre kk en  van 4 0 0  m il

jo e n  e x tra  v o o r  sp itsstro k e n . “ D it  

o v e rig e n s n ie t a lle en  in d e  ra n d 

stad , m aar b ijv o o rb e e ld  o o k  v o o r  

d e  A 2 8  Z w o lle -M e p p e l en de A l  

T w e llo , D e v e n te r, H e n g e lo . K n e l

pu n ten  die b eide in de t o p -5 0  van  

files te ru g  te  vin d e n  z ijn . N a a s t  

d e ze  4 0 0  m iljo en, w il de V V D  nog  

e e n s 30 0  m iljo en e x tra  u ittre kk en  

v o o r  o n d e rh o u d , lie v e r gezegd  

a c h te rsta llig  o n d e rh o u d  aan de  

ra ilin fra s tru c tu u r  en 10 0  m iljo e n  

v o o r  s o cia le  ve ilig h e id  in h e t  

o p e n b a a r ve rvo e r. H e t  fab eltje  dat  

w e  e en a sfa lt-p a rtij z ijn , lijk t m e  

h ie rm e e  van tafel”, la ch t O p ia a t. 

“Je k u n t in ve stere n  in asfalt e c h 

t e r  n ie t los zien  van investeringen  

in h et o p e n b a ar v e r v o e r ”, gaat hij 

ve rd e r. “ H e la a s zijn b eid e  a c h te r 

ge b leven  ten  o p zic h te  van de e c o 

n o m isc h e  groei. D a a ro m  zitte n  w e  

nu m e t een g ro o t p ro b le e m . Ik

v e rg e lijk  h e t w el e e n s m e t de  

b lo e d so m lo o p  bij een m e n s. A ls  

d e ze  h a p e rt k o m t de p e rso o n  in 

e en le v e n sb e d re ig e n d e  situ a tie  

te re c h t. V o o r  de N e d e rla n d s e  

e c o n o m ie  g e ld t in feite hetzelfde  

s c e n a rio . Z i j  is ge b aat bij een

g o e d e  in fra s tru c tu u r  zo a ls  een  

m ens is g e b a a t bij e en g e zo n d e  

b lo e d so m lo o p . N e d e r la n d  m o e t  

m e t a n d e re  w o o rd e n  in bew eging  

ko m e n . Stilstand is in d e ze  funest. 

H e t  aantal e c o n o m is c h e  v e r lie s -  

u ren  d o o r  stilsta n d  o n d e r  w e r k 

tijd e n  b ed raag t in m id d e ls m e e r  

dan tw intig m iljo en per jaar.”

Kilometerheffing?

O f  het m e t de V V D  na de v e rk ie 

zingen m o gelijk  is te o n d e rh a n d e 

len o v e r  k ilo m e terh e ffin g ? “ In

p rin c ip e  zijn  w e tegen de in v o e 

ring van een d e rg e lijk e  heffing”, 

begint O p ia a t. “Te veel p rijsve rh o 

gingen hebb en e r  im m e rs nog  

n o o it  aan b ijgedragen dat m en  

m in d e r geb ru ikm aak t van de auto. 

Een d e rg e lijk e  regeling zw a kt

o n ze  c o n c u rre n tie p o s itie  b o v e n 

dien nog v e rd e r af. A lle  kosten die  

v e rv o e rd e rs  e x tra  kw ijt z ijn , z u l

len aan de a fn e m ers w o rd e n  

d o o rb e re k e n d . Iets w a a r v o o r 

stan d e rs van k ilo m e terh e ffin g  in 

m ijn ogen te w einig bij stilstaan. 

O v e r  k ilo m e terh e ffin g  valt m et  

ons e c h te r  w el te praten. W e  ste l

len alleen een aantal e ise n : de  

vaste  lasten op een au to  (w egen

belasting en BPM ) m o e te n  v o lle 

dig w o rd e n  afgeschaft en de prijs  

p e r k ilo m e te r  m o e t g e b ase erd  

zijn  op  d rie  even zw a a r te lle n d e  

g ro ndslagen: 1 /3  van de heffing  

m o e t g e b a se erd  w o rd e n  op  de  

veiligheid van de auto, zow el v o o r  

in z itte n d e n  als m e d e w e g g e b ru i

ke rs, 1 /3  van de k ilo m e te rp rijs  

m o e t in o n ze  ogen bestaan u it 

een vast bedrag p e r p e rso n e n au to  

v o o r  het g e b ru ik  van de in fra st

ru c tu u r: een auto is een au to  en 

de k ilo m e te rp rijs  mag volgens ons  

ten slo tte  n iet afhankelijk zijn  van 

ge w ich t, afm etingen en w aard e  

van een auto. W a n n e e r  p artijen  

het h ie r m et ons o v e r eens ku n

nen w o rd e n , zullen w ij n iet in de  

w eg staan van de in vo erin g  van 

k ilo m e terh e ffin g ”, a ldu s O p ia a t  

die to t  s lo t  de a a n d ach t nog wil 

vestigen op  de verh o g in g  van de  

m ax im u m sn e lh e id . “ D e z e  w o rd t  

w at o n s b etre ft g e va rie e rd  n aar  

plaats en tijd : s n e lle r  w a a r het 

kan, lan g zam e r w a a r h et ten  

b eho eve van de verkeersveiligheid  

m o e t”, aldus O p ia a t. “Je kunt het 

m ensen in o n ze  ogen n iet langer 

aan d o en  om  op een heel ru stig  

tijd stip  v a st te  h o u d e n  aan 12 0  

k ilo m e te r per uur.”

Tekst: Sandra Kagie

"Teveel prijsverhogingen 
hebben er nog nooit 

aan bijgedragen dat men 
minder gebruikmaakt 

van de auto."
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advertentie

thuiszorgshop.nl
Ook voor verantwoord speelgoed en gezonde cadeaus

Op Thuiszorgshop.nl kunt u terecht voor alles op het gebied van gezondheid, verzorging en fitness. Maar 
ook alles dat u nodig heeft voor uw baby of kleine kinderen. Kijk voor meer originele cadeautips op de site. 

Voor vertrouwd en verantwoord kopen gaat u naar de Thuiszorgshop en de Thuiszorgwinkels! 
Bestel via internet of bestel onderstaande producten via de bestellijn: 0900 - 0662 (0,20 c.p / m)

Dit speelgoed van Jumbo Baby 
is genomineerd voor 
‘Speelgoedvanhetjaar2002’.
Kinderen vanaf 18 maanden 
leren op speelse wijze kleuren en 
vormen herkennen. Bovendien 
ontwikkelen ze sorteervaardigheden. Nu in de Thuiszorgshop 
Open het dak van het huisje en daar is het v a n €  19 95
hele gezin! Zoek de vormen en kleuren bij
elkaar en doe ze in het huis. VOOF ^  i J

Een 2-in-l speeltje voor nieuws
gierige handjes. Zo is het een

cKiekeboe! Kat & Hond
kat...draai maar om... en zo is het een 
hond. De verrassing is compleet. 
Geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar.

Nu in de Thuiszorgshop 
v a n €  12,95 

voor€ 11,25

Defa Lordose zitsysteem

Nu in de Thuiszorgshop 
van €23,50

Een gezond cadeau voor iedereen!
Het Defa Lordose zitsteun is te gebruiken 
in de auto, maar ook op kantoor en in de 
huiskamer. Voorzien van een handig 
contragewicht met koord voor de plaat
sing op de juiste hoogte. Vervaardig van 
sterk veerkrachtig, voorgevormd 
schuimrubber en overtrokken met een 
polyester hoes. Uw rug zal er blij mee zijn,

voor€ 20,95

Heerlijk verwennen!
Verwen uw huid met deze heerlijke Weleda Iris dagcreme. Zorgt voor 
een frisse en krachtig stralend uitziende huid. Beschermt tegen uit

droging, vuil en andere kwalijke stoffen. 
Deze creme ondersteunt de vochtregu-

Weleda Iris dagcreme J
lering van uw huid, heeft een pure ronde 
geur en is gemakkelijk op te brengen.

Nu in de Thuiszorgshop 
van €  7,13 
voor€ 6,40

De Thuiszorgwinkel bij jou in de buurt
Thuiszorgwinkel Oss
Schadewijkstraat 8 
Tel: 0412-62 40 24

Thuiszorgwinkel
Boxmeer
Bilderbeekstraat 44 
Tel: 0485-52 1380

Thuiszorgwinkel Uden
Aldetiendstraat 23 
Tel: 0413-25 23 00

Thuiszorgwinkel Eindhoven
Kastelenplein 170 
Tel: 040-25125 75

Thuiszorgwinkel
‘s-Hertogenbosch
Rijnstraat 10 
Tel: 073-68147 95

Thuiszorgwinkel Tilburg
Lage Witsiebaan 2a 
Tel: 0900-8806

Thuiszorgwinkel Tilburg
St. Elisabeth ziekenhuis 
Hilvarenbeekseweg 60-14 
(Medische Boulevard)
Tel: 0900-8806

ThuiszorgwinkelVenlo
Sloterbeekstraat 20 
Tel: 077-320 95 90

www.thuiszorgshop.nl
Het complete assortiment op 
internet. Hier kun je alle produc
ten bekijken, maar ook direct vei
lig en vertrouwd bestellen. 
Levering binnen 24 uur. Betalen 
doe je achteraf. Telefonisch bestel
len via 0900-0662.
Wil je één van de producten uit 
deze advertentie bekijken op 
Thuiszorgshop.nl, ga dan naar de 
site www.thuiszorgshop.nl en 
type de naam of omschrijving in 
de zoekmachine in.

Thuiszorgwinkel Thuiszorgwinkel
Roosendaal Eemland
Beider 2-4 H of der Gedachten 20
Tel: 0165-56 40 58 Amersfoort 

Tel: 033-479 06 75
Thuiszorgwinkel Kamp 82, Amersfoort
Bergen op Zoom Tel: 033-479 06 75
Louis Porquinlaan 1 Nieuweweg 14, Soest
Tel: 0164-25 46 25 Tel: 033-479 06 75

Thuiszorgwinkel Thuiszorgwinkel
Rivierenland Zoetermeer
Siependaallaan 1, Tiel H et Rond 28, Zoetermeer
Tel: 0900-8433 Tel: 079-3190150

Op vertoon van deze advertentie of een uitdraai
van internet zijn de kortingen ook geldig in deze winkels.

http://www.thuiszorgshop.nl
http://www.thuiszorgshop.nl


Onze boodschap is helder:

De VVD maakt werk 
van Nederland
Er was een tijd waarin de fractievoorzitter sprak tot de 

leden door middel van zijn eigen column in het partijblad. 
Dat was dan tevens een van de weinige middelen waarmee 

hij u kon bereiken. Die tijd is voorgoed voorbij. Van een 

fractievoorzitter (en zeker de lijsttrekker) wordt anno 

2003 verwacht dat hij meer doet om de mensen te berei

ken dan het schrijven van één column per kwartaal.

De ontwikkelingen gaan nu zo snel dat ik meerdere keren 

per dag het woord tot u richt. Sinds een twee maanden 

heb ik namelijk een weblog: www.gerritzalm.nl. Deweb- 

logis de nieuwste trend op internet. In plaats van een uit

gebreide, maar statische site is het een soort digitaal dag

boek. Een aantal keren per dag plaats ik een bericht op het 

log. Inmiddels nemen duizenden bezoekers per dag 

dankzij mijn weblog een kijkje achter de schermen van de 

Tweede-Kamerverkiezingen 2003.

Natuurlijk volgt u de ontwikkelingen rond de verkiezin

gen op de voet, en draagt u als WD’er een steentje bij aan 
het resultaat. Er liggen grotere kansen dan ooit!

Met elkaar moeten we die kansen verzilveren. De campag

ne draait op volle toeren. We hebben een actuele aanpas

sing van ons toch al sterke programma gepresenteerd, er is 

een kandidatenlijst met veel bekende maar ook veel nieu

we gezichten, de tv vertoont onze nieuwe spotjes.

Kortom: het materiaal is er. De laatste stap is de stap naar 

de kiezer. Onze boodschap is helder: Met de WD weetje 
waar je aan toe bent. Wij zijn duidelijk. Wij willen werk 

maken van Nederland!

WD-fractievoorzitter Tweede Kamer

A T I F  win,er2o°3V / 1 V X  1 . X  J L  Nummer 1476

Belangrijke vergaderingen  

na de komende verkiezingen
Algemene Vergaderingen op 1 5 maart en 
1 6 & 1 7 mei
Enkele dagen na de Provinciale-Statenverkiezingen, 

namelijk op zaterdag 15 maart aanstaande, vindt de 

Buitengewone Algemene Vergadering plaats waarop 

de kandidatenlij st voor de Eerste Kamer wordt vast

gesteld. Ruim twee maanden daarna wordt de 

Jaarlij kse Algemene Vergadering georganiseerd in 

Noordwijkerhout. Het lijkt allebei nog ver weg, 

maar noteer het alvast in uw agenda!

BAVop Papendal
Het hoofdbestuur van de W D  heeft op 14 oktober 

de ontwerp-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer 

vastgesteld en gepubliceerd via de internetsite, het 

ThorbeckeWeb en in Politiek!. Aansluitend heb

ben afdelingen en statenfracties de gelegenheid 

gekregen om wijzigingsvoorstellen in te dienen. 

Dit is nog mogelijk tot en met 24 januari 2003. 

Vervolgens wordt de definitieve kandidatenlijst op 

zaterdag 15 maart 2003 vastgesteld tij dens de 

110e Algemene Vergadering. Deze wordt gehou

den in het Nationaal Sport Centrum Papendal, 

Papendallaan 3 in Arnhem en vangt aan om 10.30 

uur. De vergaderstukken ten behoeve van deze 

vergadering vindt u op de internetsite.

Beknopt programma 1 1 0e AV
10.30 u u r Aanvang vergadering

• Opening door de voorzitter van de W D ,

Bas Eenhoorn

• Gelegenheid tot het geven van inlichtingen 

aan de vergadering door de voorzitter van de 

EK-fractie en de overige leden

• Beraadslaging en besluit over het technische 

advies en de technische invulling EK

• Beraadslaging en besluit over de ontwerp- 

kandidatenlijst Eerste Kamer, plaats 1 t/m 38

• Lunch

• Toespraak door de lijsttrekker

• Sluiting door de partijvoorzitter

Jaarlijkse Algemene Vergadering: 
vernieuwing
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 mei 2003 vindt de 

Jaarlijkse Algemene Vergadering van de W D  

plaats in NH Golden Tulip Conference Hotel 

Leeuwenhorst, Langelaan 3 te Noordwijkerhout. 

Deze vergadering staat met name in het teken van 

vernieuwing.

Nadere informatie over o.a. programma en verga

derstukken wordt gepubliceerd op de internetsite 

en via het ThorbeckeWeb.

Zaterdag 1 5 februari in Roermond
VVD 55 & Start PS-campagne W D  haar 55-jarig bestaan en geeft tevens het

Op zaterdag 15 februari 2003 vindt een feestelijke startschot voor de Provinciale-Statencampagne. 

happening plaats, die u eigenlijk niet mag missen! Nadere informatie over programma, aanvangstijd

In het Theaterhotel De Oranjerie, e.d. volgt onder andere via de internetsite

Kloosterwandplein 12-16 in Roermond viert de (www.wd.nl) en het ThorbeckeWeb.

Colofon
Hoofdredacteur Daan Zwart
Redactie Algemeen Secretariaat
Redactiesecretariaat Mathieu BorsboomT070-3613061
Ledenadministratie W D  Postbus 30836 2500 GV 's-Gravenhage T 070-36130 611 www.wd.nl 
ISBN 0166-8498
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Tweede-Kamercampagne
De WD maakt werk van Nederland
Op het moment dat deze editie van Politiek! bij u 
op de deurmat valt hebben we nog maar een paar 
dagen te gaan voor die belangrijke datum: 22 janu
ari 2003. Dan gaan alle kiezers weer naar de stem
bus. Graag brengen wij op de laatste dagen van de 
campagne nog een aantal dingen onder uw aan
dacht.

Weblog Gerrit Zalm
Hopelijk weet u al enige tijd van het bestaan af: 
onze lijsttrekker Gerrit Zalm houdt reeds geruime 
tijd een digitaal dagboek bij, een zogenaamd ‘web
log’ . Op laagdrempelige wijze kunnen kiezers vol
gen hoe het hectische leven van een lijsttrekker 
eruit ziet. Politiek-inhoudelijke zaken komen op 
een prettig leesbare manier aan de orde, maar ook 
komen heel persoonlijke dingen aan bod . Kortom : 

u krijgt een openhartig kijkje in het leven van 
Gerrit Zalm. Heeft u het weblog nog niet gelezen, 
kijk dan nu snel op www.gerritzalm.nl.

www.gerritzalm.nl

Slotavond in Amsterdam
Op maandag 20 januari aanstaande wordt de cam
pagne feestelijk afgesloten in het WTC te 
Amsterdam. Kom ook! Dan bent u getuige van een 
afwisselend programma in een informele setting. 
Als afsluiting van d e  cam pagne spreekt uiteraard 
Gerrit Zalm, waarna we met elkaar het glas heffen 
op een daverende verkiezingsuitslag.

Verkiezingsuitslagenavond in Brothers te 
Bunnik
Op hoeveel zetels kan de WD dit keer rekenen? 
Nadat de stembureaus zijn gesloten willen we 
graag met elkaar de uitslagen bekijken. De uitsla
genavond op woensdag 2 2 j anuari vindt plaats in 
uitgaanscentrum Brothers in Bunnik. Wij nodigen 
u hier van harte voor uit.
Kom ook!
De zaal is open vanaf 19.30 uur en om 21.00 uur 
verwachten we de eerste uitslagen. Ondertussen 
kunt u genieten van een drankje. Wilt u ook 
komen? Meld u zich dan nu aan bij Sabine 
Terheijden op telefoonnummer 070-3613011 of 
per e-mail s.terheijden@wd.nl. Het adres van uit
gaanscentrum Brothers is Schoudermantel 52 in 
Bunnik. Telefoonnummer: (030) 6570030.
U kunt een routebeschrijving vinden o p  de inter
netsite van Brothers: www.brothers.nl. De locatie 
ligt direct aan de A-12 (afslag Bunnik) en beschikt 
over voldoende parkeergelegenheid.

Tot z ien s in Bunnik!

VVD
VVD Verkiezingsplan 2003

Wij staan voor...

... een liberale toekomst.

De W D  is een liberale volkspartij. Wij hebben vertrouwen in mensen. We 

geloven dat mensen veel kunnen als zij daarvoor de vrijheid krijgen. Vrije 

mensen kunnen ook op hun verantwoordelijkheden worden aangesproken. 

De overheid moet niet betuttelend optreden. Zij moet echter haar taken wel 

goed en doelmatig vervullen.

De W D  wil concrete resultaten boeken op zeven kernpunten. Dat kan alleen 

als daar ook het geld voor is. Daarom blijven een gezonde economie en een 

degelijk financieel beleid voor de W D  voorop staan.

1 .Een gezonde economie 
Een gezonde economie is noodzakelijk om zeker
heid te bieden en knelpunten op te lossen. De eco
nomische vooruitzichten zijn somber. Daarom 
moet er snel goed beleid worden gevoerd.

... meer aandacht voor werk
De WD wil zoveel mogelijk mensen aan het werk. 
In de afgelopen jaren is daarin veel bereikt, maar nu 
dreigt de werkloosheid weer op te lopen. De WD 
wil de economische ontwikkeling de ruimte geven. 
Daarom mogen de lasten voor burgers en bedrijven 
niet toenemen: tegenover iedere verzwaring moet 
een verlichting staan en werken moet lonen. 
Nederland moet concurrerend blijven door de
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lonen en de kosten laag te houden. Banen zijn 
belangrijker dan inkomenssteun. Loonmatiging is 
belangrijk. Belangrijk is ook dat de overheid niet 
meewerkt aan het algemeen verbindend verklaren 
van CAO’s als die het beleid frustreren.
De sociale zekerheid is er voor hen die niet kunnen 
werken. De toegang tot een uitkering wordt streng 
bewaakt. De WAO is een groot punt van zorg. Het 
aantal WAO’ers moet dringend omlaag. Een drasti
sche hervorming van de WAO is noodzakelijk.

... meer vrijheid om werken en kinderen
te combineren

Ook mensen met j onge kinderen moeten een vol
waardige baan kunnen hebben zonder het pro
bleem dat kinderopvang niet te betalen of zelfs niet 
te vinden is. Door de vele opeengestapelde regels is 
kinderopvang duur en schaars. Wat de WD betreft 
kunnen de ouders in de toekomst zelf beoordelen 
wat zij geschikte opvang vinden, krijgen zij van de 
overheid een financiële bijdrage via een belasting
korting en kunnen ze ook kiezen voor goedkopere 
gastouderopvang. Op die manier ontstaat meer 
vrijheid en verantwoordelijkheid voor ouders, 
wordt kinderopvang goedkoper en wordt het aan
bod uitgebreid.
Het spaarloon blij ft intact en kan ook worden 
gebruikt om verlof te financieren.

... meer ruimte voor bedrijven
Ondernemerschap verdient respect, en mag niet 
worden beperkt door een overmaat aan regels.
De regelgeving die op het bedrijfsleven drukt is 
overvloedig en kost het bedrij fsleven jaarlijks meer 
dan 8 miljard euro. In de komende vier jaar moet 
deze administratieve lastendruk met 2 miljard 
euro worden verminderd doorbestaande regelge
ving uit te dunnen en te vereenvoudigen. Zo kun
nen ondernemers weer ondernemen en boeren 
weer boeren.

2. Degelijke overheidsfinanciën 
Geld moet eerst worden verdiend voordat het kan 
worden uitgegeven. Belastinggeld moet zorgvuldig 
worden besteed. De overheid kan een stuk efficiën
ter te werk gaan.

Het gedegen begrotingsbeleid heeft zich bewezen: 
de Zalmnorm is een begrip geworden en staat dus 
wat de WD betreft ook niet ter discussie. Plannen 
worden alleen voorgesteld en uitgevoerd als zij 
financieel degelijk zijn gedekt.

... een zekere oude dag
Het vertrouwen in de AOW en de pensioenen mag 
niet op de proef worden gesteld. Om de AOW te 
kunnen blijven betalen moet de Staatsschuld in 
één generatie worden afbetaald. Kinderen mogen 
niet de dupe worden van de schuld die hun ouders 
hebben opgebouwd. De zekerheid van het 
pensioen moet gegarandeerd blijven.

... een overheid die resultaat boekt
Ook binnen de overheid moeten vrijheid en eigen 
verantwoordelijkheid meer ruimte krijgen. De illu
sie dat veel regels en bureaucratie tot goede resulta
ten leiden moet worden doorbroken. Er moet wor
den afgerekend op prestaties. Waar zaken zonder 
overheidsregels of belastinggeld tot stand kunnen 
komen, kan de overheid terugtreden. De WD 
denkt daarbij aan de publieke omroep en het oer
woud van subsidies.

3. Veiligheid
Nederland moet veiliger, want zonder veiligheid is 
er geen vrijheid.

... een effectief politie-optreden
Om de veiligheid echt te verbeteren komt er extra 
blauw op straat. Die extra agenten moeten de cri
minaliteit aanpakken en de overlast verminderen, 
en minder bezig zijn met kantoorwerk. Over de 
prestaties van politie en justitie moeten afspraken 
worden gemaakt.
Naast meer agenten hebben we ook meer rechters, 
meer officieren van justitie en meer cellen nodig en 
moet er efficiënter worden gewerkt. Voor veilig
heid heeft de WD veel geld over: 500 miljoen euro 
per j aar bovenop de al afgesproken uitgavenverho
ging van 800 milj oen euro.

... de aanpak van j eugdcriminaliteit
Om crimineel gedrag in de kiem te smoren moeten

we bij de jeugd beginnen. Ouders moeten worden 
aangesproken op het gedrag van hun kinderen. 
Soms hebben ze hulp nodig; die moeten ze dan 
kunnen krijgen. Daarom trekt de WD geld uit 
voor opvoedingsondersteuning en jeugdzorg. 
Scholen moeten schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten terugdringen. Ontspoorde j onge- 
ren worden heropgevoed voordat zij reddeloos 
verloren zijn. Projecten die daarin succesvol zijn 
worden uitgebreid.

... hogere straffen die ook worden uitgevoerd
De strafmaat in Nederland moet worden verhoogd, 
vooral voor veelplegers. Er is extra geld om 5000 
cellen te bouwen. De WD schrikt er niet voor 
terug om gevangenissen te versoberen en meer 
mensen in één cel onder te brengen; ook daarmee 
kunnen meer criminelen worden opgesloten.

... mensen die zelf hun verantwoordelijkheid 
nemen

Burgers die voor eigen lijf en goed opkomen of 
anderen te hulp schieten dienen meer waardering 
te krijgen. Niemand mag voor eigen rechter spelen, 
maar iedereen kan een steentje bijdragen om cri
minelen te weerhouden en aan te houden. Samen 
werken aan een veilig N ederland.

4. Minder immigratie, meer integratie en 
geen discriminatie
De WD streeft ernaar dat iedereen in Nederland 
zich thuis voelt en zich daarnaar gedraagt.

... Nederlandse waarden en normen
De Nederlandse waarden en normen zoals vastge
legd in de Grondwet zijn het verdedigen waard. We 
zijn er trots op dat de vrijheid van meningsuiting, 
het verbod op discriminatie naar ras of seksuele 
voorkeur, maar ook de gelijkwaardigheid van man 
en vrouw deel uitmaken van onze beschaving.

... strenge immigratiemaatregelen
De integratieproblemen, vooral in de grote steden, 
geven aan dat er een grens is aan het aantal mensen 
dat ons land kan opnemen. De immigratie, in het 
bijzonder van niet-westerse immigranten, moet
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fors worden verminderd. Dat geldt ook voor immi
gratie in het kader van gezinsvorming of -hereni
ging.
Om het karakter van de Nederlandse samenleving 
te handhaven moeten de voorwaarden voor toela
ting in Nederland streng zijn. Mensen die zich in 
ons land duurzaam willen vestigen moeten eerst 
slagen voor een toelatingsexamen waarbij blij kt 
dat zij het Nederlands beheersen en zich de 
Nederlandse waarden en normen eigen hebben 
gemaakt.

... een betere integratie
Natuurlijk moet ook iedereen die al in Nederland 
is onze taal beheersen en zich naar de Nederlandse 
waarden en normen die in de Grondwet staan 
gedragen. Het onderwijs moet daaraan bij dragen 
door deze waarden en normen actief uit te dragen. 
De Onderwijsinspectie gaat toezicht houden op 
het godsdienstonderwijs.
Subsidies louter gericht op etnische groepen wor
den afgeschaft.

... een consequent uitzettingsbeleid
We moeten ook eerlijk zijn tegen degenen die we 
geen plaats in Nederland kunnen bieden. 
Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen worden 
consequent uitgezet. Daarvoor wordt een aparte 
organisatie opgericht. Degenen die geld verdienen 
aan illegalen door hen te laten werken ofte huis
vesten krijgen te maken met flinke boetes.

5.Meer ruimte voor wonen en verkeer 
Ons land is klein en met zo veel mensen is de ruim
te schaars. Maar waar mensen willen wonen en 
zich verplaatsen moeten zij die ruimte ook krijgen.

... ruimte om te wonen
Ruimte om te wonen staat bij veel mensen hoog op 
de wensenlijst. De WD vindt dat mensen daarin 
meer keuzevrijheid moeten krijgen. Er moet 
zoveel ruimte voor woningbouw komen dat tus
sen de locaties op basis van prijs en kwaliteit 
geconcurreerd gaat worden. Daarbij moet worden 
gerekend met meer vierkante meters per nieuwe 
woning. Bovendien moeten er veel meer kavels

komen voor het zelf laten bouwen van woningen. 
De WD vindt dat niet alles door de Rijksoverheid 
in Den Haag moet worden bepaald: er moet meer 
worden overgelaten aan gemeenten en provincies. 
Plattelandsgemeenten krijgen meer vrijheid om 
huizen te bouwen voor de eigen inwoners.
De WD biedt zekerheid aan de bezitters van een 
eigen huis: de hypotheekrenteaftrek blijft volledig 
intact. Het huurwaardeforfait vervalt voor dege
nen die de hypotheek hebben afgelost. Bovendien 
wordt de Onroerende Zaak Belasting op woningen 
afgeschaft. Het eigenwoningbezit wordt verder 
bevorderd door woningbouwcorporaties een deel 
van hun woningen met korting te laten verkopen 
aan de bewoners. Corporaties krijgen de mogelijk
heid meer goedkope koopwoningen te bouwen, 
om de doorstroming vanuit huurwoningen te 
bevorderen. Zo krijgen starters veel meer kansen 
op de woningmarkt.

... snellere doorstroming
Men moet ook de ruimte hebben om zich te ver
plaatsen. Er moet minder worden gewacht op de 
trein en in de file. De WD wil dat er voldoende 
treinen zijn en dat zij op tijd rijden. De reizigers en 
de overheid betalen daarvoor, dus de NS moet daar 
voorzorgen.
Het op orde brengen van het bestaande spoor- en 
wegennet is belangrijker dan het starten van nieu
we grote projecten. Dat kan sneller als daarvoor 
minder regels nodig zijn. Daarom pleit de WD 
onder meer voor een spoedwet wegverbreding. De 
benzineaccijns wordt met acht eurocent verlaagd. 
De maximumsnelheid wordt gevarieerd naar 
plaats en tijd: sneller waar het kan, langzamer waar 
het moet.

... aandacht voor natuur en water
Naast wonen en verkeer verdienen ook natuur- en 
landschapsschoon aandacht. Nederland en water 
zijn niet los van elkaar te zien: het water moet de 
ruimte krijgen om grote problemen te voorkomen. 
De WD vindt dat ook particulieren en agrariërs 
een belangrijke rol kunnen en moeten spelen in 
het beheren van natuur en landschap.

6. Meer vrijheid voor onderwijs en zorg
Aan onderwij s en gezondheidszorg worden 
terecht hoge eisen gesteld. De WD heeft vertrou
wen in de mensen die werken in het onderwij s en 
de ziekenhuizen. Zij moeten de ruimte krijgen om 
hun vak goed uit te oefenen.

... vrijheid voor scholen en ziekenhuizen
Om aan de hoge verwachtingen te voldoen en de 
wachtlijsten te bestrijden krijgen de scholen en 
ziekenhuizen meer vrij heid en verantwoordelij k- 
heid. De overheid heeft te lang een negatieve 
invloed gehad. Daarom worden de overvloedige 
regelgeving en bureaucratie die er nu zijn sterk 
ingeperkt.

... een moderne organisatie
De overheid rekent scholen en ziekenhuizen af op 
prestaties en controleert de kwaliteit en doelmatig
heid. Leerlingen en patiënten krijgen meer vrij
heid om zelf te kiezen. Concurrentie in de zorg 
wordt bevorderd en de Nationale 
Mededingingsautoriteit ziet erop toe dat geen mis
bruik wordt gemaakt van machtsposities. Werken 
in het onderwijs en de zorg wordt gestimuleerd.

7. Een duidelijke internationale positie
Nederland heeft altijd een grote rol gespeeld in de 
wereld. Die rol moeten we blijven spelen.
De WD wil zich inspannen vooreen veilige 
wereld. Soms moet dat met militairen, soms met 
financiële en andere ondersteuning. Maar altijd 
moeten we ervoor zorgen dat er resultaten worden 
gehaald. Vrijheid en democratie moeten we ook 
voor andere mensen in de wereld willen. Dat is de 
enige weg naar welvaart en vrede.

... een liberale wereld
Daarvoor -willen wij open grenzen in de Europese 
Unie en vrije handel in de wereld. Handel maakt 
de economische taart groter, zodat iedereen een 
groter stuk kan krijgen. Globalisering is geen 
bedreiging, maar biedt kansen aan de kansarmen 
in de wereld. En ook internationaal geldt dat wie 
de vrijheid en veiligheid van anderen bedreigt 
hard moet worden aangepakt.
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... een stevige positie in Europa
Deelname aan de Europese Unie biedt Nederland 
veel voordelen. De Europese Unie moet zich wel 
beperken tot die zaken waartoe de lidstaten afzon
derlijk minder goed toe in staat zijn. Bij de uitbrei
ding van de Europese Unie moeten de criteria

strikt worden toegepast om mogelijk negatieve 
gevolgen te vermijden voor toetredende lidstaten, 
Europa en Nederland. De afspraken over het finan
cieel beleid in de lidstaten (het Stabiliteitspact) 
mogen niet verwateren. Als de grondslagen van het 
Europese beleid niet degelijk zijn is dat een bedrei

ging voor de waarde van de euro, de Nederlandse 
economie en de degelijkheid van de pensioenvoor
ziening.

Stem veilig. Stem VVD!

Financiële paragraaf 
VVD-verkiezingsplan 2003
De economische verwachtingen zijn nog somber
der dan eerder werd aangenomen. De laatste eco
nomische verkenning van het Centraal 
Planbureau voorspelt een lagere economische 
groei, oplopende werkloosheid en verslechterende 
overheidsfinanciën.
Het is dringend nodig dat de economie zich herstelt. 
Bovendien moeten de overheidsfinanciën weer op 
orde komen. De WD wil de aflossing van de Staats
schuld binnen handbereik houden door het tekort 
op de begroting weg te werken. Dat kan met de 
maatregelen die hieronder zijn aangegeven, de 
economische effecten die daaruit voortvloeien en 
de afspraak dat alle eventuele inkomensmeevallers 
worden besteed aan het aflossen van de Staatsschuld.

Minder regels
Minder regelgeving geeft ruimte aan economische 
ontwikkeling. Daarom pleit de WD voor een ver
mindering van de administratieve lastendruk voor 
het bedrijfsleven van 2 miljard euro. Deze lasten
verlichting kost de overheid niets, maar betekent 
een forse verruiming voor ondernemers. De 
onlangs door de WD geïntroduceerde ‘Zalmnorm 
2’, waarbij de kosten van regelgeving per departe
ment aan een maximum wordt gebonden, biedt de 
mogelijkheid dit ook echt waar te maken.

Loonmatiging
De arbeidskosten in Nederland zijn te hoog gewor

den. Daardoor is de concurrentiepositie van 
Nederland verslechterd. Een stijging van de werk
loosheid is het gevolg.
Loonmatiging is noodzakelijk om de problemen 
het hoofd te kunnen bieden. Loonmatiging maakt 
arbeid goedkoper. Dat betekent meer banen. Voor 
de overheidsfinanciën betekent loonmatiging lage
re kosten voor salarissen en uitkeringen.
Het Centraal Planbureau gaat voor de komende 
jaren uit van een loonstijging van een vol procent
punt meer dan de inflatie. Een snelle verbetering 
van de concurrentiepositie kan worden bereikt 
door de komende jaren de lonen niet sneller te 
laten toenemen dan de inflatie.

Gerichte uitgaven
Het is onvermijdelijk dat de uitgaven van de over
heid worden aangepast aan de omstandigheden. Op 
veel terreinen kan minder geld worden uitgegeven. 
Toch handhaaft de WD het extra geld voor de eer
der voorgestelde maatregelen op het gebied van 
onder meer veiligheid, infrastructuur, onderwijs 
en onderzoek. Deze aanpak komt namelijk ook ten 
goede aan het functioneren van de economie.

Belastingmaatregelen in dienst 
van de economie
Ook bij de belastingen moet het functioneren van 
de economie voorop staan. Het belastingbeleid 
moet niet zijn gericht op uitbreiding van inko

mensafhankelijke regelingen, maar op de verbeter
de werking van de arbeidsmarkt. Daarom stelt de 
WD voor om de arbeidskorting te verhogen en de 
kinderopvang te stimuleren.

Sociale zekerheid toegespitst 
op arbeidsmarkt
De werking van de arbeidsmarkt moet in de 
komende jaren worden verbeterd door de toegang 
tot de sociale zekerheidregelingen scherp te bewa
ken. Bij de WAO moet een referte-eis worden inge
voerd (slechts zij die een periode hebben gewerkt, 
hebben recht op een uitkering). De reeds bestaan
de referte-eis van de WW moet scherper, en de ver
volguitkering WW vervalt. Het sanctiebeleid 
wordt aangescherpt.

Een solide begrotingsbeleid
Het beleid gaat uit van de volgende solide begro
tingsregels (Zalmnorm):
- Hanteren van reële meerjarige uitgavenplafonds
- Behoedzame uitgangspunten
- Scheiding van inkomsten en uitgaven
- Betaalbaarheid van de zorg en AOW op lange 
termijn veilig stellen.

Uitgangspunt van deze paragraaf vormt het huidi
ge Strategisch akkoord en het aanvullende pakket 
zoals dat in de Miljoenennota 2003 is verwoord en 
door het Centraal Planbureau is verwerkt in de
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economische verkenning voor de komende kabinetsperiode. Ten opzichte 
daarvan worden de wijzigingen in de onderstaande tabellen voorgesteld.

De intensiveringen komen dus boven op de 3,8 miljard euro die reeds geboekt 
zijn!
In het Strategisch akkoord zijn al belangrijke WD-wensen gefinancierd: 
afschaffing van de OZB op woningen, verhoging van de arbeidskorting en de 
invoering van een nieuw zorgstelsel.
De totale extra ombuigingen bedragen €  8,45 mld. (1,7% Bruto 
Binnenlands Product). Het saldo van maatregelen aan de lastenkant

Intensiveringen euro’s
1 Veiligheid 500 mln.
2 Infrastructuur 300 mln.
3 Jeugdzorg en opvoedingsondersteuning 150 mln.
4 Onderwij s en onderzoek 100 mln.
5 Defensie 100 mln.
6 Particulier natuurbeheer 50 mln.

Totaal 1,20 mld.

Bezuinigingen euro’s
1 Salarissen en uitkeringen conform inflatie 4.100 mln.
2 Incidenteel loon overheid conform marktsector 500 mln.
3 Volumebeleid en sancties Sociale Zekerheid 500 mln.
4 Handhaving budgettair kader zorg 350 mln.
5 Vermindering bureaucratie 300 mln.
6 Reëel constante uitgaven OS totdat 0,7% BBP is

bereikt en toerekening schuldenkwijtschelding aan ODA 600 mln.
7 Reëel constante non-ODA-uitgaven 200 mln.
8 Doelmatiger opvang asielzoekers, no cure no pay

bij juridische bijstand en verhoging IND-leges 150 mln.
9 Subsidies 400 mln.
10 20% tariefsverlaging inhuur externen 200 mln.
11 De publieke omroep beperkt zich tot doelmatige

uitvoering van publieke taken 150 mln.
12 Versobering gevangenisregime 150 mln.
13 Aanpassing gewichtenregeling onderwij s 100 mln.
14 Vervangen WOZ-taxatie door verkoopwaarden

met indexatie 100 mln.
15 Verkoop landbouwgronden 50 mln.
16 Doorwerking naar Gemeentefonds/Provinciefonds 600 mln.

Totaal 8,45 mld.

bedraagt 0,55 mld. (0,1% BBP). Voor intensiveringen wil de WD 
€  1,2 mld. (0,3% BBP) gebruiken. De WD heeft dus €  7,8 mld.
(1,5 % BBP) gereserveerd om het tekort bij de overheidsfinanciën weer op 
orde te krijgen. Het Centraal Planbureau heeft in de economische verken
ning voor 2007 een tekort van 1,1% BBP berekend. Met het WD-program- 
ma kan een overschot op de begroting weer worden bereikt, temeer omdat 
door de aanpassing in het sociale-zekerheidstelsel het begrotingssaldo 
structureel met nog eens 0,5% zal stijgen (zie CPB ‘Keuzes in kaart’ 2003- 
2006 pagina 49). Bij een optimistisch scenario pleit de WD ervoor dat 
inkomensmeevallers worden besteed aan aflossing van de staatsschuld.

Fiscaal: aanwending euro’s
1 Verhoging arbeidskorting 200 mln.
2 Fiscale stimulans kinderopvang 200 mln.
3 Verhoging ouderenaftrek 100 mln.

Totaal 500 mln.

Fiscaal: ruimte euro’s
1 Geen aparte levensloopregeling 400 mln.
2 Geen inkomensafhankelij ke kinderkorting 500 mln.
3 Verhoging fiscale boetes voor tewerkstelling/

huisvesting illegalen 150 mln.

Totaal 1,05 mld.

Administratieve lasten euro’s
1 Administratieve lastendrukvermindering 2,0 mld.

Procedure kandidaatstelling verkiezingen 
Europees Parlement 2004

I k' l h o o k l b c s u m r  m a a k l  i la b e v o e g d h e id  b e k e n d  van  de le d e n ,  o m  v o o r  

I 5 ap r i l  2 0 0 2  aan hel a ld e l i n g a b e s iu i i r  n a m e n  van  p e r s o n e n  b e k e n d  le 

m a k e n ,  d ie  zij w e n s e n  v o o r  te d ra g e n  a l s  v o o r lo p ig e  k a n d id a a t .  De Kami ij 

nen en l i p l s l i p p e n  v o o r d e z e  p ro c e d u re  z i jn  o p v r a a g b a a r b i |  hel a lg e m e en  

sec na a n a a l  ( .070- >0 I 106  I /a lg .ncck i 'vvd .nk ) .
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Benoem ingen
DeheerS.W.G.M. Kramer is met ingang van 1 oktober 2002 benoemd als 
Burgemeester van de gemeente Kapelle (Zeeland). Hij was van 1997 tot 2002 wet
houder en thans raadslid in de gemeente Moerdijk. De heerA.C. Geertsema is 
door de Gemeenteraad van Leiden gekozen tot wethouder van Leiden als opvol
ger van de naar het kabinet gepromoveerde Melanie Schultz van Haegen. 
Geertsema is sedert 1986 lid van de Gemeenteraad van Leiden en daarin reeds 
diverse functies bekleedt. De heermrEJ.J.MMangelmans is per 1 oktober 
benoemd tot waarnemend Burgemeester van Sint Michielsgestel. Hij was eerder 
eerste burger van Oudenbosch en Best. Hij is thans ondermeer voorzitter van het 
Bosschap.
In de aanloop naar provinciaal dualisme is door en uit de Provinciale Staten van 
Drenthe nu reeds een vice-statenvoorzitter gekozen die bij afwezigheid van de 
Commissaris der Koningin de Statenvergadering voorzit. Mevrouw. A. de Widt- 
Nieuwenhuizen, reeds jaren statenlid en lid van het Dagelijks Bestuur van de 
Bestuurdersvereniging is hiervoor gekozen.
Op 8 oktober heeft de heer drs. G.M. de Vries afscheid genomen van de Tweede 
Kamer om zich volledig te concentreren op zijn nieuwe baan als vertegenwoordi
ger van het kabinet in de Europese Conventie. Hij is de opvolger van Hans van 
Mierlo, die zich niet langer kon vinden in het europese beleid van de het huidige 
kabinet. De Vries heeft reeds een lange staat van dienst. Na zijn raadslidmaatschap 
in de gemeente Leiden werd hij in 1984 Europarlementariër, waarbij hij in 1994 
voorzitter werd van Europese Liberale en Democratische fractie. In 1998 werd hij 
naar Den Haag geroepen om in Paars 2 Staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksaangelegenheden te worden. Na de verkiezingen van mei j .1. ver
toefde hij in de kamerbankjes en was ondermeer lid van de Parlementaire enquêt
ecommissie Bouwfraude. De heer A.J. Gerritsen is met ingang van 1 december 
2002 benoemd tot burgemeester van de gemeente Haren. Gerritsen was van 1998 
tot heden wethouder van de gemeente Wierden. Daarvoor was hij belastingadvi
seur en accountant. Bij deAVW (Algemene Vergadering Verpleegkundigen en 
Verzorgenden) is mevrouw A. van den Berg benoemd tot voorzitter. Van den Berg 
heeft diverse bestuurlij ke functies vervuld in de publieke sector. Zij was onder
meer wethouder in de gemeente Den Haag en burgemeester van bergen op Zoom. 
Mevrouw M. de Vries is benoemd als nieuwe dijkgraaf bij het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij was van 1994-1998 en 
thans lid van de Tweede Kamer. In de tussenliggende periode was zij staatssecreta
ris van Verkeer en Waterstaat belast met waterbeheer. De Machiavelliprijs, een 
onderscheiding voor goede communicatie vanuit de overheid, is dit j aar voor bur
gemeester Ivo Opstelten van Rotterdam. De jury omschrijft Opstelten als ‘iemand 
wiens optreden verzoenend en stabiliserend heeft gewerkt toen de spanningen 
naar het kookpunt gingen in die bewogen meidagen na de moord op Pim 
Fortuyn’.Per 1 december is mevrouw. J.T. Beukering-Dijk met vervroegd pen
sioen gegaan als burgemeester van Terschelling. Met ingang van 1 januari 2003 is 
de heer ir C. Veerhoek (55) benoemd als burgemeester van de gemeente 
Nederlek. Hij was eerder wethouder in Schouwen-Duiveland.
(bron: WD-Bestuurdersvereniging)

Een goed nieuw jaar!
Na alle radio- en tv-programma’s en artikelen 
in tij dschriften en kranten waarin uitgebreid is 
teruggeblikt op het afgelopen jaar, kijk ik lie
ver vooruit. Naar een nieuwjaar vol kansen en 
uitdagingen. Eenjaar dat begint met verkie
zingen op 22 januari en voor de WD verder 
voor een groot deel in het teken staat van ver
nieuwing.

2003 brengt ons vernieuwing in de Kamer: 
Een behoorlijk aantal nieuwe politici treedt na 

22 j anuari toe tot onze Tweede-Kamerfractie. Samen met de ervaren Kamerleden 
gaan zij gedreven, slagvaardig en enthousiast aan het werk. De WD maakt werk 
van Nederland!

2003 brengt ons ook vernieuwing op het gebied van communicatie: Meer dan 
voorheen wordt geluisterd naar wat leeft bij de mensen: Wij zullen laagdrempe
lig (heeft u het weblog van Gerrit Zalm gevolgd?), herkenbaar (aansprekende 
foto’s van mensen in herkenbare situaties) en duidelijk (een heldere visie in dui
delijke taal) zijn. Maar ook na de Provinciale-Statenverldezingen blijft de WD 
de contacten met de leden en de kiezers verder verbeteren. Een moderne politie
ke partij van vandaag en morgen zal op de maatschappelijke veranderingen 
moeten inspelen: de WD maakt dat waar.

En 2003 staat ook in het teken van de vemieuwingsdiscussie binnen de WD. 
Zoals u weet is deze discussie midden 2002 al opgestart, maar de besluitvorming 
hierover heeft enige vertraging opgelopen vanwege de extra verkiezingen. Veel 
elementen uit de vemieuwingsdiscussie worden nu al in praktij k gebracht. 
Bijvoorbeeld bij het vaststellen van procedures (denk bijvoorbeeld aan het ver
kiezen van de lijsttrekker in november jl. of straks het vaststellen van de lijst voor 
de Europese verkiezingen), het organiseren van bijeenkomsten (meer interactie) 
of het ontwikkelen van communicatiemiddelen. Bovendien zal een aantal men
sen uit de werkgroep partijvemieuwing sommige vernieuwingsvoorstellen ver
der uitwerken, zodat deze wat concreter worden. Essentieel in de vernieuwing 
blij ft dat de WD de kiezers en leden centraal stelt. Iedereen doet mee aan het 
politieke debat en de democratische besluitvorming.

2003 belooft een geweldig j aar te worden voor de WD. Wij zullen hard werken 
aan een maatschappij, die liberaler is: meer ruimte voor de ondernemers, min
der regels, meer kansen met verplichte inburgering voor nieuwe Nederlanders, 
veiliger en een beleid voor behoud van banen en pensioenen. Maar met overtui
ging wens ik u ook op persoonlijk vlak alle goeds voor het nieuwe jaar!

% « x

Bas Eenhoorn
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Kandidatenlijst Tweede Kamer
1. G.(Gerrit)Zalm

2. J .W Oohan) Remkes

3. M. (Melanie) Schultz van Haegen- 
Maas Geesteranus

4. E.G. (Erica) Terpstra
5. A. (Annette) Nijs

6. H.G.J. (Henk) Kamp
7. EH.G. (Frank) de Grave 

8- J.J. (Jozias) vanAartsen
9. EW (Frans) Weisglas

10. J.F (Hans) Hoogervorst

11. M. (Mark)Rutte
12. L.J. (Leatitia) Griffith
13. C.G.A. (Clemens) Cornielje

14. G. (Geert) Wilders
15. A. (Atzo) Nicolaï
16. A. (Ayaan) Hirsi Ali
17. WI.I. (Willibrord) van Beek

18. RH. (Pieter) Hofstra

19. Ch. B. (Charlie) Aptroot
20. A. (Anouchka) van Miltenburg

21. J.C. (Hans) van Baaien

22. J. (Jan)Rijpstra
23. G.J. (GertJan) Opiaat

24. B.M. (Bibi) de Vries
25. S.A. (Stef) Blok
26. R (Paul) de Krom
27. F (Fadime) Örgü
28. J.M. (Jan) Geluk

29. EH.H. (Frans) Weekers

30. E.I. (Edith) Schippers

31. F (Ineke) Dezentjé Hamming-Bluemink
32. J.F. (Janneke) Snijder-Hazelhoff

33. A.R (Arno) Visser
34. R. (Ruud) Luchtenveld

35. Z. (Zsolt) Szabo
36. E.R.M. (Eric) Balemans
37. J. (Jelleke) Veenendaal

38. E. (Eske) van Egerschot

39. E.A.W (Ed) van der Sande
40. A.H.J.W (Anton) van Schijndel
41. J.M. (Jan Mark) Lenards
42. I.E.J. (Ingrid)Muijs
43. J.P. (John) Deighton

Combinatieregio A:
Den Bosch, Gelderland, Limburg, Tilburg

44. J.A. (Jan) Verhoeven
45. A.P.C.J. (Annemieke) Stallaert
46. RR. (Peter) Groenestein
47. M.RJ.(Marnix) de Ridder
48. R. (Renee) Spermon-Marijnen

Combinatieregio B:
Dordrecht, Rotterdam, Leiden,Zeeland, Den H aag

44. D. (Det)Regts
45. L. (Laurine)Bonnewits-deJong
46. K.J. (Karina) Kuperus
47. J.M. (JanMaurits) Faber
48. J.J. (Joost) Manusama

Combinatieregio C:
Den Helder, H aarlem , Utrecht, Amsterdam

44. A. (Albert) van den Bosch
45. S.E. (Sammy) vanTuyll vanSerooskerken
46. C.E.M. (Christel) Bottenheft
47. J.D. (JanDirk) Blaauw
48. E (Frans) Zomers

Combinatieregio D:
Drenthe, Groningen, Friesland Flevoland, 

Overijssel

44. B.C. (Bart) GoemanBorgesius
45. R.D.J. (Remco) Kouwenhoven
46. S.E. (Sandra) Korthuis
47. EJ. (Frank) Perquin
48. M.H. (Menno) Knot

Plaats 1 is vastgesteld in de 108e algemene verga
dering op 2 november 2002 te Lunteren en de 
overige plaatsen zijn vastgesteld in de 109e alge
mene vergadering op 30 november 2002 te 
Noordwijkerhout. In deze vergadering is ook 
besloten het rapport “Naar een nieuwe ambtske
ten voor de burgemeester?” niet te behandelen, 
maar het hoofdbestuur te verzoeken eerst een 
verdiepingsrapport over dit overwerp (gekozen 
burgemeester) uit te brengen. Het hoofdbestuur 
heeft besloten de behandeling te agenderen voor 
de algemene vergadering op 16en 17 mei2002 
te Noordwijkerhout.

O nderscheid ing en

Stikkerplaquette
Mevrouw A. Blommers-Biezeno, Soest; mevrouw 
M.C. Groenewegen-Weerman, Westvoorne; 
deheerJ.H. Kostermans, Landsmeer; de heer 
B,J. van Strien, Wilnis; de heer R. Mark, 
Heerhugowaard.

Thorbeckepenning
De heer L.M.J.I. Stok, Tilburg; de heer P.M. van 
den Hoek, Oosterbeek; C. Folkers-vander 
Schaar, Kortenhoef.
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Heerlijk arrangement voor
Speciaal voor u heeft Politiek! een arrangement samenge

steld: drie dagen tang genieten van de Brabantse gastvrijheid.
U overnacht in het luxe hotel Mandarin Park Plaza in hartje 

Eindhoven. Tijdens deze dagen kunt u Thermae Son bezoeken 
(bij de prijs inbegrepen!) en heerlijk ontspannen in dit chique 
sauna- en beauty-compiex.

De scherpe aanbiedingsprijs is alleen geldig als u reserveert 
via onderstaande bon. U krijgt van Mandarin Park Plaza telefo
nisch een bevestiging van uw boeking. Mocht het op de ge
wenste datum al volgeboekt zijn dan wordt met u overlegd o f u 
eventueel op een andere datum van het arrangement gebruik 
wenst te maken.

Brabantse gastvrijheid op z’n best!

Eindhoven, de vijfde stad 
van Nederland, ligt heel 
centraal binnen de Bene
lux. Amsterdam, Maas
tricht, Antwerpen/Brussel 
(B) en Köln/Düsseldorf (D) 
zijn binnen één tot ander
half uur per auto of trein te 
bereiken.

Daarnaast is het vanaf Eindhoven ongeveer een half uur rij
den naar het mooiste attractiepark van de Benelux: de Efteling. 
Ook voor de natuurliefhebber biedt Eindhoven tal van moge
lijkheden. In de directe nabijheid bevinden zich namelijk de 
natuurgebieden de Kempen en de Peel. Deze gebieden staan 
bekend om hun prachtige wandel- en fietsroutes.

Net als de stad Eindhoven is ook de ligging van het 4**** 
deluxe Mandarin Park Plaza ideaal. Het hotel is gelegen op 
loopafstand van het winkelcentrum, het uitgaansleven en het 
NS-station. Het hotel is ook per auto goed bereikbaar. Vanaf de 
rand van de stad en vanaf de luchthaven is men binnen 1 5 tot 
20 minuten bij het hotel. Het hotel beschikt over een eigen par
keerterrein (waar u tegen geringe vergoeding kunt parkeren).

Arrangement Mandarin Park Plaza
•  Prijs €  105,- per persoon ( exclusief €  2,- toeristenbelasting)
•  2 overnachtingen in een superior doublé room
•  2 maal full American Buffet Breakfast (4 maal bij twee personen)
•  Welkomsdrankje in de Plaza Bar
•  Stadsplattegrond van Eindhoven
•  Gratis toegang tot Thermae Son
•  Gratis toegang tot Holland Casino
•  Gratis toegang tot het verwarmd binnenbad
•  Gratis gebruik van de Finse Sauna ^
•  Extra bed €  35,-

Ja, ik wil graag van dit arrangement gebruikmaken!
Naam:_________________________________________________________________

De 102 ruime en comfortabel ingerichte kamers bieden de 
gast alle luxe en comfort dat u van een 4**** deluxe hotel 
mag verwachten. Maar dat is nog niet alles. Na een vermoeien
de dag kunt u heerlijk bijkomen in ons overdekte zwembad en 
Finse sauna’s. Daarnaast beschikt het hotel over een gezellige 
bar, drie gerenommeerde Aziatische restaurants en over “The 
World’s Most Friendly” medewerkers die u graag laten kennis
maken met de typische Brabantse gastvrijheid.

Adres:_________________
Postcode/Woonplaats:
Telefoonnummer:____
Boekingsdatum:______
Aantal personen:_____
□ Extra bed 
Handtekening: _______

Retourneer deze bon aan: TOPpers bv, Edelweisstraat 5, 5241 AH Rosmalen. 
Deze aanbieding is geldig in het hele jaar 2003.



Zelfverzekerd zijn is een 
‘state of mind’

Ik regel alles zelf en behaal het 
meeste voordeel.

Ik kan afsluiten wanneer ik dat wil.
Dag en nacht.

Ik ben overgestapt met één muisklik. 
B  i‘ m -  Geen probleem.

Verzekerd of zelfverzekerd?
Ik kan beëindigen wanneer ik dat wil.

Geen gedoe.

Ik krijg binnen 24 uur uitgekeerd 
na schadevaststelling.

Ik ben van niemand meer afhankelijk.
Ik ben de baas.

Ook zo zelfverzekerd?

verzeker lizelf.nl
ü z e l f  v a n  e e n  o n b e z o r g d  l e v e n

www.verzekeruzelf.nl: online verzekeringen voor wonen, vervoer, reizen en recht.

http://www.verzekeruzelf.nl
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Dorpsstraat 3 4 - 3 6  1 5 2 6  1 C K  Vubht 

T e l . :  D 7 3  6 5 6  1 6  2 7

Horloges:

Cartier, Piaget, Chopard, Ebel, Breitling, 
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Man ALL Seasons
Vanaf 21 mei in de winkel

Vakmanschap: 
schoenen van 
Olga Berluti

Interview: 
Nick Horne, 
organisator 
van de 
Landrover 
G4 Challenge

In Man of all Seasons gaat u op 
avontuur. V ier keer per jaar actie en 
achtergrond, bu iten leven en
bu iten land, ou tdo o r en auto's. D it en 
nog veel meer in Man o f all Seasons, 
hét tijd s c h rift voor m annen die 
de ru im te  vinden om bu iten te zijn.

Los nummer: €4,02  
Jaarabonnement: €12,25
U kunt uzelf of een ander heel eenvoudig opgeven als abonnee door 

te bellen met 023 5566789 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 

tot 20.00 uur) of 0800 0224222 (ook in het weekend - dagelijks 

bereikbaar tussen 9.00 en 20.30 uur).

Abonneren kan ook via internet: www.abonnee.nu/manofallseasons.

U ontvangt dan ieder seizoen (vier keer per jaar) Man of all Seasons.

http://www.abonnee.nu/manofallseasons


Bij het te r perse gaan van dit blad was de formatie tussen het C D A  en de PvdA net mislukt en de oor

log in Irak bijna afgelopen. H et kan dus zijn dat bepaalde artikelen achterhaalde informatie bevatten of 

niet ingaan op deze ontwikkelingen. W ij hebben geïnterviewden bewust ook niet gevraagd op deze 
gebeurtenissen in te gaan. Uiteraard hebben wij to t het laatst mogelijke moment alle artikelen met 

grote zorgvuldigheid doorgenomen op eventuele achterhaalde feiten. Mocht het desondanks toch zo 

zijn dat enkele feiten niet m eer stroken met de waarheid, vragen wij daarvoor uw begrip.

De redactie

Zalm zoekt het debat

De uitslag van de afgelopen verkiezingen, van zowel de 

Tweede-Kamer als de Provinciale Staten, is een teleurstel

ling geweest voor de W D .W D -voorm an  G errit Zalm ziet 
het allemaal niet zo somber in. “W ij waren ons eigenlijk al 

aan het voorbereiden op een rol in de oppositie. De ver

kiezingsuitslag gaf alle reden to t een kabinet van CD A  en 

PvdA. Het kan bovendien helemaal geen kwaad voor een 

politieke partij om na een lange regeerperiode in de oppo

sitie terecht te komen. Maar je moet als politieke partij wél 

je verantwoordelijkheid nemen als er een beroep op je 

wordt gedaan” , meent hij. En hij heeft meer plannen voor 

de komende vier jaar:“ De W D  moet weer een debatpartij 

worden. W elk  compromis we ook moeten sluiten in rege- 

ringsverband; we kunnen en zullen onze liberale ideeën 

altijd naar voren brengen.”

debat: overschot of tekort?

D rie jaar economische nulgroei heeft de mil

jardenoverschotten op de rijksbegroting doen 
smelten als de spreekwoordelijke sneeuw 

voor de zon. De inkomsten dalen zozeer en 

de sociale uitgaven stijgen zo hard, dat het nu 

nog geringe tekort de komende jaren flink 

dreigt op te lopen. De grens van drie procent, 

gesteld door het Stabiliteitspact, komt in zicht. 

GroenLinks vindt zo’n incidenteel tekort geen 

probleem, zolang de begroting structureel 

maar in evenwicht blijft. De VVD  vindt echter 

dat bij een tekort van nul procent de staats

schuld een bedreiging blijft voor de toekomst 

van onze welvaart. Z ij w il een structureel 

overschot van één procent. Achter één pro

cent verschil gaan diepgaande meningsver

schillen schuil. Kees Vendrik.Tweede-Kamerlid 

van GroenLinks, en Hans Hoogervorst, demis

sionair m inister van Financiën, gaan in debat.



reportage: twee op één cel

Nederland kampt met een flink cellentekort. Hierdoor 

komen veroordeelde criminelen eerder vrij dan bedoeld, 

of ze komen helemaal niet terecht in de gevangenis. Een 

slechte ontwikkeling vindt iedere politieke partij. O ver 

de oplossing worden ze het echter niet eens. De W D  

pleit voor twee gedetineerden op één cel. Een voorstel 

dat veel weerstand oproept, zowel in de politiek, als bij 

de bonden voor gevangenispersoneel. Verslaggeefster 
Lonneke van Eldijk en fotograaf Hans van Asch namen 

een kijkje in de Koepelgevangenis in Breda om te ach

terhalen wat het daadwerkelijk betekent voor bewaar

ders en gedetineerden: twee op één cel.

visie: hoe gevaarlijk is fundamentalisme?

De vermeende massavernietigingswapens van Irak vormden geen incidenteel pro

bleem. O ok andere landen in het Midden-Oosten, zoals Syrië en Libië hebben chemi

sche en biologische wapens verworven. Iran beschikt misschien zelfs al over een eigen 

atoombom. De toenemende politieke instabiliteit van deze regio en de groei van het 

aantal terroristische groeperingen dat er zijn basis heeft, maakt de kans dat deze 

wapens in verkeerde handen vallen steeds groter. Volgens de liberalen moet de 

Nederlandse politiek deze dreiging onder ogen durven zien. “ De oorlog tegen Irak is 

geen geïsoleerd conflict, maar onderdeel van een sluimerende oorlog die al vele jaren 

aan de gang is” , meent misdaadauteur Bob Mendes. Geert Wilders,Tweede-Kamerlid 
voor d e W D  en woordvoerder moslim-extremisme. Hij heeft zeer veel gereisd door 

alle landen van de Arabische wereld en daarbij onrustbarende ontwikkelingen gecon

stateerd. “Vooral Saoedi-Arabië maakt zich schuldig aan het exporteren van moslim

fundamentalisme en -extremisme naar de Westerse landen.”

maatschappij: sportinclusief denken

Tien miljoen euro voor topsportaccommodatie Apeldoorn. 

Een enorme impuls voor het Nederlandse baanwielrennen 
en de baanatletiek. Het Apeldoornse Omnisportcentrum 

moet voor deze twee takken van sport de nieuwe thuisba

sis worden. Met de toekenning van de tien miljoen euro 

liep staatssecretaris Ross van Sport eind vorig jaar vooruit 

op het inmiddels ingestelde Accommodatie- en 

Evenementenfonds. Met gelden uit dit fonds wil de staats

secretaris het topsportklimaat versterken. Zowel W D -

Kamerlid Jan Rijpstra als Paul Coppes, directeur van LC 

Nederlands instituut voor lokale Sport en Recreatie, zijn 
erg te spreken over het fonds, maar zien liever nog een 

combinatie van topsport en breedtesport. “ Het werkt ver

sterkend naar beide kanten” , stelt Rijpstra. “ Kinderen w or

den gestimuleerd te kiezen voor een bepaalde sport wan

neer ze goede voorbeelden uit de topsport hebben en aan 

de andere kant komen er meer talenten bovendrijven naar 

mate er meer kinderen aan sport doen.”

DO CUM EM TATieCENTfiUfo
NEDERLANDSE1 P O U TIE K E  

°A R T IJE N

En verder...

8 Europees beleid:

‘de vervuiler betaalt’

14 jeugd en politiek:

uitbreiding van de EU  

16 vernieuwing:‘partij moet 

longfunctie terugkrijgen’ 

18 10 vragen aan...

Gerrit-Jan Swinkels 

20 buitenland:

liberalisme in India 

28 achtergrond: historische 

kabinetsformaties 

30 aan het werk: vier nieuwe 

Kamerleden 

38 interview:

Jacques d’Ancona over de 

‘idolisering’ van politici

43
Vrijheid & Democratie



Onder auspiciën 
van deTweede- 
Kamerfractie

Het lijdt geen twijfel, de W D  is teleurgesteld. Over de uitkomst van zowel de Tweede-Kamerverkiezingen als over die 

van de Provinciale Statenverkiezingen, waarbij de W D  vier zetels verloor in de Eerste Kamer. Hoewel het er een tijd niet 

naar uitzag, komt er, door het mislukken van de formatie tussen CDA en PvdA, toch nog zicht op regeringsdeelname de 

komende kabinetsperiode. WD-voorman Gerrit Zalm ziet het allemaal niet zo somber in."Wij waren ons eigenlijk al aan 

het voorbereiden op een rol in de oppositie. De verkiezingsuitslag gaf alle reden tot een kabinet van CDA en PvdA. Het 

kan bovendien helemaal geen kwaad voor een politieke partij om na een lange regeerperiode in de oppositie terecht te 

komen. Maar je moet als politieke partij wél je verantwoordelijkheid nemen als er een beroep op je wordt gedaan. Die 

verantwoordelijkheid hebben we genomen nadat duidelijk was dat het tussen CDA en PvdA niets zou worden."

"De VVD moet weer een
debatpartij worden
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“ Natuurlijk had ik tijdens de 
Provinciale-Statenverkiezingen graag 

wat meer vooruitgang gezien” , stelt 

Zalm. “ Maar de W D  heeft veel 

stemmers onder jongeren en de 

opkomst onder jongeren was 

slecht.”  In totaliteit was de opkomst 

niet erg slecht te noemen, een paar 

procent m eer dan de vorige keer, 
maar de belangstelling voor de pro

vincie is niet erg groot. “ Begrijpelijk” , 

meent Zalm. “ De provincie staat ver 

van de mensen af. W el jammer, ik 

had graag een grotere fractie gehad 

in de Eerste Kamer.”

Duidelijkheid
Maar goed, er moet weer vooruit

gekeken worden. Hoewel het toch 

wat kritiek werd toen Zalm kort na 
de verkiezingen om de steun van de 

fractie vroeg. Politieke zelfmoord, 

aldus de media. Zalm  ziet dat 

anders. “ Na zo’n uitslag kun je niet 

zomaar overgaan to t de orde van 

de dag. Gezamenlijk bekijk je of je 

zo verder w ilt of dat het anders 

moet. H et fractievoorzitterschap is 

een te belangrijke positie om als 

vanzelfsprekend te beschouwen. Ik 

heb er dan ook geen spijt van dat ik 

het onder de aandacht heb 
gebracht. Er is nu helderheid en 

anders suddert het nog een tijdje 

door met berichten en verhalen in 

kranten. Er waren mensen die zei

den dat ik het nooit op televisie had 

mogen zeggen. Maar als mij die 

vraag gesteld wordt, geef ik gewoon 

antwoord. Tot verbijstering trou

wens van de interviewer. D ie is 
natuurlijk gewend dat er om de 

hete brij heengedraaid wordt. Maar 

ik houd van openheid en duidelijk

heid. E r is niet zoveel verschil tussen 

hoe ik me in het openbaar uitlaat en 

hoe ik dat binnenskamers doe.”

Regeringsdeelname
G errit Zalm heeft zich geërgerd aan 

de kabinetsonderhandelingen tus
sen C D A  en PvdA, die m eer dan 

tien weken in beslag namen. “ Ik was 

de eerste die hiervoor de term  

amateurisme gebruikte” , aldus 

Zalm . “ Hoe het zo heeft kunnen 

lopen, is voor mij onbegrijpelijk. Je 

zou denken dat de problemen in 

Nederland genoeg aanleiding gaven 

om snel afspraken te maken en aan 

de slag te gaan. Maar in plaats daar

van werden er weken lang geen 

resultaten geboekt en gingen de 

partijen uiteindelijk met een knal

lende ruzie uit elkaar. Maar daar

mee zijn de problemen niet minder 

geworden. De economie loopt niet 

goed, de overheidsfinanciën dreigen 

uit de hand te lopen. Mensen 

maken zich zorgen over hun baan, 

over hun pensioen en of hun kinde

ren straks nog wel aan de slag 

komen. Mensen zijn ook ongerust 

over hun veiligheid, ergeren zich 

aan bureaucratie en willen m eer 

waar voor hun geld bij de gezond

heidszorg en het onderwijs. En ze 

verwachten van de politiek dat er 

iets aan de problemen gedaan 

wordt. Dat heb ik de ook in de 

Tweede Kam er naar voren gebracht 

toen werd gedebatteerd over de 

breuk in de form atie. W e  moeten 

snel aan de slag, en de W D  is 

bereid daaraan een bijdrage te leve

ren wanneer een beroep op ons 

w ordt gedaan.”

Uitdaging
Een politiek onderwerp dat Zalm 

de komende tijd scherp in de gaten 

zal houden, is de rijksbegroting. Het 

kabinet dat nu wordt gevormd staat 

de komende tijd voor de nodige 

uitdagingen op financieel gebied.

Economisch zit het tij niet mee. De 

opgebouwde reserves smelten weg 

en wanneer geen maatregelen w or

den genomen zal het begrotingste

kort dit jaar oplopen to t anderhalf 

procent, is de schatting. Zalm staat 

erop dat er een financieel goed 

doortim m erd beleid zal worden 

gevoerd. “ Er zullen op dat terrein 

de nodige, soms pijnlijke beslissin

gen moeten worden genomen” , 

meent hij. “ En dat w ordt nog een 

hele klus voor een kabinet. Pijnlijke 
ingrepen zijn nooit leuk, maar ze 

zijn wel noodzakelijk om niet op 

langere term ijn met nóg grotere 

problemen te worden geconfron

teerd. O ok in vergelijking met ande

re Europese landen doen we het op 

dit moment niet goed. Nederland 

moet w eer terug zien te komen in 

de Europese kopgroep. Bovendien 

komen de kosten van de vergrijzing 

huizenhoog op ons af. W e  zullen in 

ieder geval proberen grote lasten

verzwaringen te vermijden en onze 

prioriteiten - veiligheid, onderwijs 

en infrastructuur - overeind te hou

den. Daar mag niet op bezuinigd 

worden en als het even kan moet 

daar w at extra geld naartoe. 
Hoewel dat laatste natuurlijk moei

lijk wordt.”  En hoe zit het dan met 

de Zalm norm ? “ Ik vind dat de 

begroting aan het einde van deze 

kabinetsperiode zeker moet sluiten. 

Een minimale ambitie die ook 

voortvloeit uit Europese verplich

tingen.”

Vernieuwing
Buiten de belangrijke politieke 

onderwerpen vindt Zalm  het 
belangrijk de komende tijd ook te 

benutten om de reeds ingezette 

partijvernieuwing goed door te 
voeren. “ Daar zijn we binnen alle

gelederen van de W D  actief mee 

aan de slag gegaan. W e  proberen de 

partij nog aantrekkelijker te maken 

voor jongeren en we zetten allerlei 

discussies op touw. De W D  moet 

w eer een debatpartij worden. W elk  

compromis we ook zullen moeten 

sluiten in regeringsverband; we kun

nen en zullen onze liberale ideeën 

altijd naar voren brengen.”

De hardere taal van fractievoorzit

te r Zalm , in vergelijking met zijn 

voorganger Hans Dijkstal, heeft de 
W D  in de algemene opinie een 

rechtser imago gegeven. Zalm vindt 

dat onzin. “ Het gaat mij of de partij 

helemaal niet om harde taal. W e  

proberen wel zo duidelijk mogelijk 

te zijn, maar dat hoeft niet altijd een 

keihard of rechts standpunt te zijn. 

De standpunten van de W D  zijn 

overigens in de loop van de jaren 

niet erg veranderd, in de tijd van 

Dijkstal hadden we ook een snoei

hard standpunt over het asielbeleid. 

Maar iedereen is anders en zegt de 

dingen anders. W a t mij betreft blijft 

de algemene onderstroom  die 

brede, liberale volkspartij. W ij zijn 

een partij voor iedereen die zijn 

eigen verantwoordelijkheid wil 

nemen. De mensen die zich niet 

steeds wenden to t de overheid, 

maar die zelfbewust zijn, hun eigen 

leven willen bepalen en zelf keuzes 

durven maken. D ie mensen heb je 

op alle inkomensniveaus, in alle 

beroepsgroepen en in alle sociale 

categorieën. Nee, wij zullen geen 

mensen aanspreken die zeggen ‘alle 
heil moet van de overheid komen’. 

D ie zullen zich bij ons niet thuis- 

voelen. Maar dat hoeft voor ons 

ook niet.”

Tekst:Monique van Diessen 

Fotografie:Hansvan Asch
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europees beleid

Ondanks de ernst van het thema en de talloze conferenties en debatten die er reeds over zijn gehouden, is de aansprakelijkheid 

voor grote en kleine milieurampen binnen de Europese Unie nog altijd niet afdoende geregeld. De liberale europarlementariër 

Toine Manders heeft ais rapporteur een richtlijn ontworpen die een werkbaar wettelijk kader schept om milieurampen effec

tiever te kunnen voorkomen en, indien ze zich toch voordoen, effectiever te kunnen bestrijden.'De vervuiler betaalt' blijft het 

uitgangspunt, maar wie het meest vervuilt zal nu ook het meest betalen.

Onduidelijkheid is nooit bevorderlijk 

voor daadkracht. Iedereen is het erover 

eens dat de Spaanse regering sneller in 
actie had moeten komen om de impact 

van de olieramp met de tanker Prestige 

te verkleinen. Eén van de oorzaken voor 

de Spaanse weifelachtigheid was ondui

delijkheid over de vraag of de reder vol

doende verzekerd was en dus wié de kosten van de schoonmaakoperatie uit

eindelijk zou gaan betalen. Indien de Europese Unie reeds over een heldere 

wetgeving over milieuaansprakelijkheid had beschikt, was er geen kostbare tijd 

verloren en was deze olieramp wellicht zelfs helemaal voorkomen. Aangezien

Om  dezelfde reden wil Toine Manders geen groepsaansprakelijkheid, maar 

proportionele aansprakelijkheid. “ Stel dat drie boeren gezamenlijk een bepaald 
gebied hebben vervuild. Bij gezamenlijke aansprakelijkheid betalen ze eenvou

digweg ieder een derde van de schade, maar als één van de boeren verant

woordelijk is voor het leeuwendeel van die vervuiling en de andere twee voor 

de rest komt die ene boer er relatief goedkoop vanaf. Als ieder zijn geschatte 

deel van de schade vergoedt, wordt de wetgeving rechtvaardiger en wordt 

indirect het preventieve effect opnieuw versterkt.”

Tree Fee

Onduidelijkheid over de vraag wie de kosten voor het verhelpen van de 

milieuschade zal betalen, mag geen excuus meer zijn voor dadenloosheid. In

Onder auspiciën van de 
Liberale Democratische fractie 

in het Europees Parlement

Beloon de preventie, 
bestraf de nalatigheid

de uitdrukking ‘voorkomen is beter dan genezen’ zo mogelijk nog meer op 

milieuvervuiling dan op ziektes van toepassing is, heeft Toine Manders jaren

lang hard gewerkt om een richtlijn te ontwerpen waarin niet een ideologisch 

uitgangspunt, maar het praktische nut centraal staat.

Incentive voor preventie

“ Preventie heeft uiteindelijk meer zin dan repressie” , zegt hetWD-europarle- 

mentslid. “Als twee firma’s beide schade aan het milieu hebben berokkend, 

maar de één heeft in de jaren voordien miljoenen geïnvesteerd om die scha

de te voorkomen of te beperken terwijl de ander maar wat heeft aangerom

meld, is het onverstandig de twee bedrijven een even hoge boete op te leg

gen. Daarmee beloon je in zekere zin de ondernemer die zich niets gelegen 

laat liggen aan het milieu en straf je de ander die zijn verantwoordelijkheid op 

dit gebied wél heeft erkend. Het zou juist andersom moeten zijn. De nieuwe 

richtlijn stelt dat de wetgever bij het bepalen van de boete, rekening moet 

houden met de reeds genomen maatregelen binnen het bedrijf. Ze bevat dus 

een incentive om meer aan preventie te doen.”

de nieuwe richtlijn pleit Toine Manders dan ook niet alleen voor een 
Nationaal Rampenfonds in elke lidstaat, ter aanvulling van het Europese 

Rampenfonds, maar ook voor een verplichte verzekering voor bedrijven. 

“O ok daarbij moet proportionaliteit worden betracht. Een garagebedrijfje in 

een dorp kan nu eenmaal veel minder schade aanrichten dan een grote 

fabriek van een multinational nabij een stad. W anneer dat garagebedrijfje zich 

kan verzekeren tegen een milieuaansprakelijkheid van bijvoorbeeld maximaal 

vijf miljoen euro, valt ook de verzekeringspremie goed te overzien. Als we zo’n 

glijdende schaal niet invoeren riskeren we, dat kleinere bedrijven zulke hoge 

premies moeten gaan betalen, dat dit hun bedrijfsvoering bemoeilijkt - of dat 

sommige zich eenvoudigweg niet verzekeren.”
In zijn voorstel heeft Manders ook rekening gehouden met het vergoeden van 

schade die het gevolg is van zogenaamde diffuse vervuiling, bijvoorbeeld die als 

gevolg van de uitstoot van verbrande kerosine door vliegtuigen.“ Een adequate 

compensatie voor die kosten zou een zogenaamde ‘tree fee’ of ‘boombonus’ 

zijn. De passagiers betalen in zo’n geval een kleine toelage op hun biljet, ter 

waarde van het planten van één boom.”
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Milieurapportage
Voor een juiste bepaling w ie welke 

schade en in welke mate aan het 

milieu heeft toegebracht m oet 

eerst helder zijn met welke maten 

w ordt gemeten. “ W e  hebben één 

standaard voor de financiële rap

portage, zo kunnen we ook één 

standaard creëren voor de m ilieur

apportage. O ok deze milieuboek- 
houding zal een incentive zijn om 

m eer aan preventie te doen, want 

door op dit gebied te standaardise

ren en te objectiveren zullen 

bedrijven er ook een marketingtool 

van kunnen maken. Een onderne

ming die in dit opzicht goed scoort, 

heeft niet alleen een streepje voor 

bij de consument, maar ook bij 
leveranciers en financiers, want de 

kans op een faillissem ent of een 

grote financiële aderlating is meet

baar kleiner dan bij concurrenten 

die hun zaken op milieutechnisch 

gebied niet goed op orde hebben.” 

De controle van de milieuboek- 

houding zal drievoudig zijn: door de 

verzekeraars, door de gecertifi

ceerde milieuaccountants en - van

wege de verplichte publicatie in 
een openbaar register - steek

proefsgewijs door de overheid en 

milieuorganisaties. “Voor ‘bad boys’ 

is dus geen plaats meer. Bedrijven 

kunnen kiezen tussen een dichtge

tim m erde vergunning vanuit de 

overheid óf een op de risico-situ- 

atie en het risico-niveau van de 

onderneming toegesneden milieu- 

boekhouding."
De richtlijn gaat ervan uit dat het 

zelfreinigend vermogen van be

drijven en markten zodanig gesti

muleerd kan worden dat veel 

milieu -schade voorkom en kan 

worden. Toch geeft Toine Manders 

allerminst blijk van een blind geloof

in marktwerking. “ W e  hebben 

geleerd van Exxon Valdez. In die 

zaak zo eindeloos lang geproce

deerd, dat er nu pas een definitie

ve uitspraak is. Dat eindeloze proce

deren kost niet alleen ontzettend 

veel geld, maar vooral veel tijd. 

Voor een efficiënte afwikkeling

m oet je juist streven naar schikkin

gen. Deze richtlijn geeft N G O ’s 
(non-gouvernementele organisa

ties - red.) bovendien wel de 

mogelijkheid naar de rechter te 

stappen om directe actie te eisen, 

maar niet om als civiele partij de 

zaak jarenlang te rekken.”

Harmoniseren
De richtlijn zou voor alle lidstaten 

moeten gelden, ook voor de nieuw
komers die zich in 2004 bij de Unie 

zullen voegen. G if kent immers 

geen grenzen. Vijftien verschillende 

systemen schept bovendien niet 

alleen verwarring, maar ook con
currentievervalsing - want een pro

ducent in het ene land kan aanmer
kelijk goedkoper uit zijn dan een 

concollega in het andere. Tenslotte 

stipuleert de richtlijn ook dat de 

diverse lidstaten binnen vijf jaar hun 

wetgeving op milieugebied dienen 

te hebben geharmoniseerd. Dat wil 

zeggen: als voldoende partijen met 

het voorstel akkoord gaan.

“ De vertegenwoordigers van de 

industrie vinden deze richtlijn veel 

te  ver gaan, maar ze kunnen 
erm ee leven. De vertegenwoordi

gers van de N G O ’s hebben me 

medegedeeld, dat het voorstel hen 

lang niet ver genoeg gaat, maar dat 

ze erm ee kunnen leven. D at laat

ste neemt overigens niet weg dat 

de Groenen in het Europarlem ent 

zich tegen mijn voorstel hebben 

gekant. W e  hebben getracht een 

uitgebalanceerde richtlijn te  pre

senteren, één waarin wel het prin

cipe dat de vervu iler betaalt cen

traal staat, maar waarin de 

industrie niet als de grote boos

doener w ordt afgeschilderd. H et is 

belangrijk dat degene die voor de 

ramp met de Prestige verantw oor

delijk is, aansprakelijk w ordt 

gesteld, maar het zou beter zijn 

geweest als er helemaal geen olie 
op de stranden was aangespoeld. 

M et een richtlijn als deze had dit 

voorkom en kunnen worden.”

Tekstüeroen Kuypers 

Fotografie:HansvanAsch
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^ e s  Vendrik

De wankele 

trendmatig
Drie jaar economische nulgroei heeft de miljardenover

schotten op de rijksbegroting doen smelten als de spreek

woordelijke sneeuw voor de zon. De inkomsten dalen 

zozeer en de sociale uitgaven stijgen zo hard, dat het nu 

nog geringe tekort de komende jaren dreigt op te lopen tot 

niet ver onder de, door het Stabiliteitspact gestelde, grens 

van drie procent. Volgens GroenLinks is zo'n incidenteel 

tekort geen probleem, zolang de begroting structureel 

maar in evenwicht blijft. De VVD stelt dat zelfs bij een tekort 

van nul procent de staatsschuld een bedreiging blijft voor 

de toekomst van onze welvaart en dat er daarom een struc

tureel overschot van één procent nodig is. Achter één pro

cent verschil gaan diepgaande meningsverschillen schuil.

Dat het Stabiliteitspact diverse 

Europese regeringen momenteel 

ernstig in verlegenheid brengt, komt 

voor Kees Vendrik niet als een ver

rassing. De financiële w oordvoer

der van de Tweede-Kamerfractie 

van GroenLinks waarschuwde 

reeds vijf jaar geleden in het mede 

door hem samengestelde boek De 

Prijs van de Euro - de gevaren van 

de Europese Monetaire Unie, dat 
de eerstkomende periode van eco

nomische tegenslag de ware test 

zou worden voor de EM U en niet 

de hoogconjunctuur waarin deze 

to t stand kwam. De strenge en vol

gens Vendrik ook willekeurige 

begrotingsnormen van het Stabili

teitspact zouden bovendien als 

onvermijdelijk negatief bijeffect een 

verergering van de recessie hebben. 

Immers, in een tijd waarin de

Linkse co rrectie

“ Zalm  heeft in zekere zin op te 

grote voet geleefd, door tal van 

incidentele meevallers aan de 

inkomstenkant in de vorm van 

structurele lastenverlichtingen weg 
te geven” , zegt Kees Vendrik. 

“ Natuurlijk is er door Paars ook 

wel geïnvesteerd - heel veel in 
infrastructuur en veiligheid, vrij 

weinig in zorg en onderwijs - maar 

het meeste geld is toch wel naar 

lastenverlichting gegaan, zo’n dertig 

miljard gulden. Als dit niet was 

gebeurd, hadden we tien miljard 

daarvan nu kunnen gebruiken om 

het begrotingstekort aan te vullen 

to t nul en de overige twintig alsnog 

kunnen besteden. D oor veel van 

die lastenverlichtingen ongedaan te 
maken, heeft Hans Hoogervorst 

deze onevenwichtige situatie als-

toekomst van (ie
J K  . *' ^

begrotingsbeleid
marktpartijen het laten afweten en 

de overheid de economie door 

extra uitgaven en investeringen zou 

dienen te stimuleren, gaat deze 

noodgedwongen ertoe over te 

bezuinigen. Zalms opvolger, Hans 

Hoogervorst, dreigde zich dus to t 

een hedendaagse Colijn te ontpop

pen, die via een moderne variant 
van de ‘gave gulden’ politiek elk 

economisch herstel in de kiem zou 

smoren. In werkelijkheid isVendriks 

oordeel over de demissionaire 

m inister van Financiën niet onver

deeld ongunstig.

nog enigszins kunnen rechttrekken. 

In feite heeft hij een linkse correc

tie op een rechts plan gemaakt, al 

betwijfel ik of hij het graag in die 

woorden omschreven wil horen.”

Hans Hoogervorst hoort het inder

daad niet graag zo omschreven. 

"M ijn eerste en to t nog toe laatste 

begroting was de strengste in meer 

dan twintig jaar. Desondanks heb ik 

niet kunnen voorkomen dat het 

tekort to t één procent is opgelo

pen. De toch al ernstige gevolgen 

van drie jaar econom ische nul-
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groei zijn verergerd door boek

houdkundige schandalen en de 

oorlog in Irak. Ik benijd mijn 

opvolger dan ook niet, want die 

zal 15 miljard euro moeten 

ombuigen om te voorkom en dat 

het tekort in 2004 to t ver boven 

de twee procent zal oplopen. D ie 
ombuigingen realiseer je helaas 

niet met wat ‘zachte’ ingrepen. 
Lastenverzwaring was dus bittere 

noodzaak. Toch deel ik op één 

punt de kritiek van Kees Vendrik: 

we hadden ons onder Paars inder

daad moeten realiseren dat een

deel van de meevallers conjunctu

reel van aard was en we hadden 

dus terughoudender moeten zijn.”

Theorie en stemgedrag

Volgens Hoogervorst biedt het 

door Vendrik bekritiseerde 

Stabiliteitspact wel degelijk vol

doendes mogelijkheden voor een 

trendmatig beleid. In feite is het 

zelfs de essentie van het pact, 

omdat er een disciplinerende w er

king van uitgaat. “ Het feit dat lan

den als Frankrijk, Duitsland en 

Portugal nü zo in de problemen

zitten met hun begrotingstekort, is 

onder meer veroorzaakt door het 

feit dat ze in de voorbije hoogcon

junctuur te weinig hebben gedaan 

om hun staatsschuld terug te drin-^" 

gen. In dat opzicht hebben wij het 

in Nederland een heel stuk beter 

gedaan. Als GroenLinks het gedu

rende die acht jaar Paars voor het 
zeggen had gehad, zouden we nu 

ook in zulke problemen hebben 

gezeten. In tal van moties heeft de 

partij altijd w eer opgeroepen to t 

hogere uitgaven en to t oplopende 

tekorten. Als het aan GroenLinks 

had gelegen, waren die dertig mil

jard die G errit Zalm aan lastenver

lichting heeft toegekend ook niet in 

de staatskas gebleven. Ik zie ons 

dus nog geregeld de degens krui

sen in de Kamer, zoals we dat bij

voorbeeld reeds hebben gedaan 

inzake het begrotingsbeleid van 

president Bush. Ik geloof niet dat 

het verstandig is de belastingen 

fors te verlagen op een moment 

dat je als land zo’n honderd miljard 
dollar moet uitgeven aan een oor

log in Irak, maar Vendrik vindt dit 

een geschikt middel om de econo

mie te stimuleren. Natuurlijk hoor 

ik graag liberale geluiden van 
GroenLinks, maar ik vrees dat ze 

mede geïnspireerd zijn door de 

wens zich aantrekkelijk te maken 

als regeringspartij. Vendrik mag in 

theorie dan streven naar een even

wichtige begroting, in zijn stemge

drag in de Kam er heb ik daarvan 

nooit veel gemerkt.”

Knipperlichtoppositie

Kees Vendrik pleit voor een voort

zetting van het onder Zalm  inge

zette trendmatige begrotingsbeleid, 

dat wil zeggen: een financiële poli

tiek waarbij w ordt uitgegaan van 

de inkomsten en uitgaven over een 

periode van enkele jaren en niet 

van wat er in een bepaald jaar ‘toe

vallig' binnenkomt en weer uitgaat. 

D it beleid staat volgens hem ech

te r ernstig op de tocht: “ De 

Zalmnorm was zo slecht nog niet. 

D oor de invloed van de conjunc
tuur te verminderen, krijg je meer 

ruimte in goede tijden de staats

schuld verder af te bouwen en in 

slechte tijden extra te investeren in 

de economie. De staatsschuld is 

onder Paars trouwens gedaald van 

ongeveer tachtig naar iets meer 

dan vijftig procent van het Bruto 

Nationaal Product (BN P ). Boven

dien daalt de staatsschuld ook al 

automatisch bij een tekort van nul 

procent. W ij pleiten daarom voor 

een begroting die structureel op 

term ijn in evenwicht is, zodat de 

overheid tussentijds een overver

hitting of onderbesteding in de 

economie kan corrigeren. Dat is bij 

een krampachtig streven naar een 

evenwicht onder alle omstandighe

den niet meer mogelijk. Ik begrijp 

die huidige obsessie voor de 
staatsschuld dan ook niet. Het 

C D A  is daarmee begonnen, terw ijl 

het nota bene de christen-demo- 

craten waren die onder Paars de 

minste budgettaire discipline aan 

de dag legden. De ene keer hamer

den ze op de noodzaak van het 

verder afbouwen van de staats

schuld, de andere keer presenteer

den ze w eer een peperduur plan 

waarvan volstrekt onduidelijk was 

hoe het gefinancierd kon worden. 

Het was net een knipperlichtoppo

sitie. De PvdA is onderhand over

stag gegaan en teruggekeerd naar 

een ouderwetse begrotingspolitiek,

politiek n



O ?  P r i n c e s s  C r u i s e s

PRACHTIGE ALASKA CR U ISE TOUR
13 dagen HEART OF ALASKA met Nederlandse reisbegeleiding*

Ervaar de schoonheid van Alaska. Geniet van de ongerepte natuur; de majestueuze gletsjei s. de door glooiende heuvels 
en groene bossen omzoomde baaien. Ga op zoek naar beren en elanden. Tijdens een i eis door Alaska zal elke dag do voor
gaande overtreffen. Ga mee met deze prachtige reis van Princess Cruises en zorg dat u niets daarvan mist!

D e Island P rin cess  is het nieuw ste viersterren-plus cru isesch ip  van  de gerenom m eerde  rederij 
P r in cess  C ru ises. De ve le  faciliteiten aan  boord en de uitmuntende service zorgen ervoor dat het u 
aan niets ontbreekt. Het geraffineerd ontworpen schip is sm aakvo l ingericht. A an  het e inde van  een 
heerlijke dag in de wildernis van  A laska  w acht u een  voortreffelijk diner en een  wervelende show. 
W a t wilt u nog m eer?

05 sep. V lucht A m sterdam -Seattle  per KLM /Northw est A irlines.
T ransfer naar le k la s  hotel voor overnachting.

06 sep. BustransfernaarVancouver, inscheping Island Princess
07 sep. U vaart door de Inside Pa s sa g e
08 sep. Ketchikan, aankom st 06.30 uur, vertrek 14.30 uur
09 sep. Ju n e au , aankom st 07.00 uur, vertrek 19.30 uur
10 sep. Skag w ay, aankom st 07.00 uur, vertrek 20.00 uur
11 sep. C ru ise  in G lac ie r B a y
12 sep. C ru ise  in Co llege Fjord
13 sep. Aankom st in Sew ard . Bustransfer naar de luchthaven van

Anchorage voor de vlucht naarFairbanks.’sM iddags boottocht 
per raderboot in Fairbanks. Transfer naar hotel voor overnachting.

14 s e p . Transfer naar het treinstation vooreen prachtige treinreis naar
Denali National Park . T ransfer naar de Denali P rin cess 
W ild erness  Lodge voo r2  overnachtingen.

15 sep. ’s O chtends een “Tundra W ild life-search”excursie door
het Denali National Park. M iddag is ter vrije besteding.

16 sep. Ochtend ter vrije besteding. In de middag treinreis per
panorama trein, de MidnightSun Express, naarAnchorage.
Transfer naar 1e-klas hotel voor overnachting.

17 sep. Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar
18 sep. Am sterdam  per KLM /Northw est Airlines.

'Reisbegeleid ing: deze reis zal begeleid worden door 
een Nederlandse hostess en zal definitief doorgang 
vinden bij een minimum aantal van 24 deelnemers.

M E E R  A A N B IED IN G E N :
Voor meer aanbiedingen (naarCaribbean, Middellandse 
Z ee , Noord Eu ropa etc.) van deze of andere  
gerenom m eerde vier- & vijfsterren rederijen 
verw ijzen wij u naar ons aanbied ingenboekje.

A N V R  ' J ' A j j Jv a * '

C R U I S E S  & F E R R I E S
Voorinformatie en reserveringen: GLOBAL CRUISES & FERRIES-Slenkstraat 70-1441 MS PURMEREND 

Tel. 0299-451019- fax0299-464073-email: info@globalcruises.nl

mailto:info@globalcruises.nl


debat

maar de W D  niet. Hoewel Hooger- 

vorst in de praktijk het trendmatige 

beleid overhoop heeft gegooid, 

heeft hij zich in principe niet erte

gen uitgesproken.”

Evenw icht

Een begroting die structureel in 

evenwicht is. Dat klinkt mooi. Toch 

wordt de gezondheid van de over
heidsfinanciën - en daarmee die van 

de economie - volgens Hans 

Hoogervorst zelfs bij een tekort van 

nul procent nog steeds ernstig 

bedreigd. “ O ok bij een structureel 

begrotingsevenwicht is de daling van 

de staatsschuld niet voldoende om 

het negatieve effect van de komende 

vergrijzing teniet te doen. Onze 

staatsschuld is momenteel trouwens 

al niet meer aan het dalen, maar 

weer aan het stijgen. Die toename is 

nu nog gering - minder dan een pro

cent - maar bij een langer aanhou

dend tekort zal ze opnieuw met 

procenten tegelijk de hoogte in vlie
gen. GroenLinks rekent te veel op 

de positieve effecten van toekomsti
ge economische groei en rekent zich 

daardoor bij voorbaat rijk. De eco

nomie zal de komende jaren stevig 

moeten aantrekken, willen we über

haupt weer uit de rode cijfers 

komen en dat zal dan waarschijnlijk 

op zijn vroegst in 2006 zijn. Daarom 

pleit de W D  voor een structureel 

begrotingsoverschot van één pro

cent, want alleen daarmee kunnen 
we namelijk ook op de lange termijn 

een begrotingsevenwicht realiseren.”

Japanse toestanden

De huidige economische malaise is 

volgens Kees Vendrik een klassieke 

onderbestedingscrisis, die met een

wat het kost elk tekort te vermij
den, te streven naar een structu

reel begrotingsevenwicht. Die ene 

eenvoudige stap zou al een enorme 

stap voorwaarts zijn.”

'vjSjiiSWSfe ,;,S§§|fS

Hans Hoogervorst echter is noch 

overtuigd van de noodzaak van 

het evenwicht, noch van de baten 

van een neo-Keynesiaanse stimu- 
leringspolitiek. “ Ik zie voorlopig 

nog geen aanwijzingen voor defla

tie, maar als er Japanse toestanden 

zouden dreigen is een sterke uit

gavenimpuls van de overheid ook 

geen remedie. Dat bewijst ironisch 

genoeg uitgerekend Japan zelf. 

Ondanks een staatsschuld van 

honderdvijftig procent van het 
BNP, als gevolg van bijzonder 

omvangrijke stimuleringspakket- 

ten, zit de Japanse economie nog

"Wij pleiten voor een begroting die structureel 
op termijn in pvenwicht is,zodat de overheid

. .  . itussentnds een oven
hg in de economie

even klassieke anticyclische begro- 

tingspolitiek, dus door het tijdelijk 

laten oplopen van het financierings

tekort, kan worden bestreden. “ In 

plaats daarvan houden de regerin

gen in de eurozone krampachtig 

vast aan een procyclische politiek, 

terw ijl de Europese Centrale Bank 

zó gefixeerd is op het inflatiegevaar 

dat ze de rente te hoog houdt. Het 

echte gevaar is veeleer déflatie, 

met Japanse toestanden als gevolg. 

D ie ontwikkeling kunnen we 

omkeren door in plaats van koste

altijd in het slop. D at w il ook niet 

zeggen dat ik heil zie in het klak

keloos verhogen van de belastin

gen, evenmin in het ongegeneerd 

snijden in de uitgaven. Daarom 

heb ik de overheidsinvesteringen, 
die werkgelegenheid creëren, ook 

zoveel mogelijk ontzien. Ik denk 

dat we op een goede manier zul

len moeten ingrijpen in de sociale 
zekerheid. D oor loonmatiging en 

het m inder aantrekkelijk maken 

van de W A O  kunnen we de effi

ciency van onze economie verho

gen. Q at zal de econom ie w elis

waar indirecter, maar uiteindelijk 

ook effectiever stimuleren.”

Tekst:Jeroen Kuypers 

Fotografie:Hansvan Asch
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jeugd

"Ik geloof echt in een
De uitbreiding van de Europese Unie vormt al jarenlang een 

discussiepunt tussen de Jongerenorganisatie Vrijheid en 

Democratie van de VVD en de Jonge Socialisten, de jongeren

afdeling van de PvdA. Politiek! bracht JOVD-voorzitter Ferdi 

de Lange en JS-voorzitter Servaz van Berkum bij elkaar aan 

de gesprekstafel om te kijken in hoeverre hun standpunten 

over uitbreiding inderdaad uiteenliggen.

“ De plannen voor de uitbreiding van de Europese Unie zijn eigenlijk begon
nen toen Duitsland in 1989 werd herenigd” , opent De Lange het debat. 

“Toen werd voor het eerst gesproken over de uitbreiding van de EU met 

Oost-Europese landen. In Europa bestaat hierover nog steeds geen brede 

consensus. Landen uit Oost- en West-Europa die een kleine vijftig jaar lang 

uiteen hebben gelegen, kunnen niet ineens bij elkaar worden gebracht. 

Hoewel Europa een morele plicht heeft deze landen op te nemen, mag het 
niet leiden to t een marginalisering van de Europese Unie als daadkrachtige 

organisatie.”

Deelcertificaten

De Lange verw ijst naar het akkoord dat eind 2002 desondanks is bereikt 

tijdens de EU-top in Kopenhagen over de uitbreiding van de Europese Unie 

met tien landen. “ Ik was eerder voorstander geweest van deelcertificaten 

op specifieke economische gebieden. Landen zouden, op basis van zo’n 

deelcertificaat, kunnen toetreden to t de EU. De komende jaren zouden zij 

dan hard moeten werken om volwaardig lid te mogen worden. Enkele lan

den die nu aan de EU worden toegevoegd, zijn naar mijn mening nog niet 

klaar om volledig toe te treden. Deelcertificaten hadden hen verder op weg 

kunnen helpen. De schuld ligt echter ook bij de EU zelf. De Unie zal eerst 

institutioneel moeten hervormen om de uitbreiding aan te kunnen.”

Van Berkum meent dat de huidige EU-landen zich niet voldoende hebben 

ingespannen om de nieuwe toetreders klaar te stomen voor toetreding.“ Ik 

geloof echt in een verenigd Europa. Ik weet echter niet of de toetreders 
voldoende zijn klaargestoomd.”

Evenals De Lange vindt Van Berkum dat diverse democratische hervorm in

gen moeten plaatsvinden binnen de organisatiestructuur van de EU. “ Het 

Europees parlement moet in de toekomst rechtstreeks worden gekozen 

door de burgers van de EU-landen” , meent hij. “ Het parlement moet w or

den omgevormd to t een regering die burgers in Europa op een goede

verenigd Europa"

manier vertegenwoordigt. Het centrum van de macht moet bij het parle

ment komen te liggen. Kiezers moeten straks ook directe invloed kunnen 
uitoefenen op de samenstelling van de Europese commissie. H et aantal 

beleidsterreinen van de EU moet niet verder worden uitgebreid. Zolang de 

organisatiestructuur niet wordt veranderd, ben ik niet voor een al te grote 
uitbreiding van de Europese Unie.” De Lange is voorstander van een 

Europese Unie, die bestaat uit soeverein opererende staten. “ De afzonder

lijke landen moeten hun soevereiniteit behouden, maar de EU moet met

Ferdi de Lange (I) en Servaz van Berkum
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“ Daarmee haal je problemen binnen in het hart van de EU ” , reageert De 
Lange. “ Europa heeft al eeuwenlang een joods-christelijke, humanistische 

grondslag. Er moeten alleen landen toetreden tot de EU die historisch gezien 

altijd to t Europa hebben behoord. Er zou een goed debat moeten worden 

gevoerd over waar we in de toekomst met de EU heen willen. De Unie lijkt 

namelijk niet op te houden met uitbreiding. Er zou moeten worden bepaald: 

dit gebied is Europa en daar gaan we aan daadwerkelijke verdieping doen. De

"Het Europees parlement moet in de 
toekomst rechtstreeks worden gekozen door 
de burgers van de EU-landen."

name worden ingezet voor zaken die de landsgrenzen overschrijden: de 

supranationale vraagstukken. Ik denk niet dat er ooit een ‘Verenigde Staten 

van Europa’ komt, de Europese staten verschillen daar te veel voor.”

Van Berkum verwacht dat de EU zich in de toekomst zal bewegen in de 

richting van een federatie. “ Er moeten echter eerst hervormingen plaats

vinden binnen de EU en dat heeft weinig te maken met het toekomstige 

federalisme van de Unie. Als Nederland zijn we in elk geval geen soeverei

ne staat meer, veel wetgeving wordt al vanuit de EU opgelegd.”

Turkije

De Lange toont zich geen voorstander van toetreding van Turkije to t de 

Europese Unie. “ In principe is de JO V D  niet voor toetreding. Het land is 

nog ver verwijderd van de toetredingscriteria, zeker op het gebied van de 

mensenrechten. Daarnaast zijn er op grond van cultureel-historische rede

nen te grote verschillen tussen Turkije en Europa. W e  gaan de komende tijd 
met een werkgroep de mogelijke toetreding van Turkije vanuit alle mogelij

ke perspectieven bekijken.Turkije is geen natuurlijk onderdeel van Europa 

en het Europees denken. Het land ligt te ver van ons af en het is nog bij

zonder slecht gesteld met de mensenrechtensituatie aldaar. De werkgroep 

zal onder meer bekijken hoe de Turkse staat is ingericht en hoe het staat 

met het historisch perspectief van het land.”

Van Berkum twijfelt, maar is wel geneigd om Turkije toe te laten to t de EU. 

“Vanuit historisch perspectief is het belangrijk om ook het Midden-Oosten 

erbij te betrekken. Ik zou het ook niet verkeerd vinden als Israël toetreedt 

to t de EU, maar daarover zou ik eerst nog moeten nadenken.”

EU zal verschillende vragen moeten beantwoorden, zoals ‘W aar houdt 

Europa precies op?’, ‘W elke beleidsterreinen moeten Europees worden 

geregeld en welke niet?’ en ‘W elke rol moeten de grote Europese landen 

krijgen binnen de EU ?’. Belangrijke Europese onderwerpen, zoals milieu- en 

asielbeleid moeten eerst verder worden geïntegreerd. Met de landen om 

Europa kunnen vergaande vrijhandelsverdragen worden gesloten om ze 

meer met de EU te verankeren.”

Eerste stappen

De afgelopen tien jaar zijn er volgens Van Berkum al enkele goede dingen 

geregeld wat betreft de integratie en de democratisering van Europa. “ De 

eerste stappen zijn gezet in de richting van de dem ocratisering van de 

Europese instituties. Sinds de Europese top in Maastricht is er al veel goed 

gedaan. Zo  is er serieus w erk gemaakt van het Europees staatsburger

schap.” Een belangrijk aandachtspunt voor de EU in de komende jaren is 
volgens hem het wegpoetsen van het imago als ‘grote bureaucratische 

instelling die ver van de burgers afstaat’. “Veel burgers leveren bijvoorbeeld 

de kritiek dat europarlem entariërs niet vaak naar vergaderingen komen, 

maar wel even intaken om toch hun geld op te strijken. H et is daarom 

belangrijk om te kijken hoe de hervormingen binnen de EU kunnen plaats

vinden, om de democratische grondslag van de Unie te verbeteren. O ok zal 

goed moeten worden bekeken hoe Europa beter naar buiten kan worden 

gebracht richting de burgers.”

Tekst: BartM anders 

Fotografie: Hans van Asch

"De EU zal eerst institutioneel moeten 
hervormen om de uitbreiding aan te kunnen."
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vernieuwing

De partijcommissie Onderwijs heeft een frisse wind laten 

waaien door de eigen gelederen. De vorm van de commissie is 

veranderd: in plaats van een klein clubje daarvoor gevraagde 

leden kan nu elke belangstellende zich aanmelden. Maar ook 

de aanpak is veranderd. Vanuit het hele land worden ideeën 

aangereikt voor een beter onderwijs in ons land.

“ De laatste tijd was veel onrust in de politiek te signaleren. Het contact 
tussen de bevolking en de politici was grotendeels verdwenen. Er werd te 

weinig rekening gehouden met wat er leeft op straat.W ij zijn politiek lui 
geworden, misschien wel door onze grote welvaart. Dat geldt voor bijna 

alle partijen. Bij verschillende partijen, waaronder de W D , is daarom een 

vernieuwingstraject ingezet. De hoofdambitie luidt: het terugbrengen van 

het debat in de partij. W at leeft in het land, moet bepalen wat de politiek 

doet. De partij vorm t daarbij de intermediair tussen bevolking en politiek” , 

begint prof.dr. Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de WD-onderwijscom - 

missie en lid van de partijraad, zijn verhaal. De onderwijscommissie heeft 

de vernieuwing al ingezet. Bruijn w erkt als hoogleraar in het Leids 

Universitair Medisch Centrum  (LU M C ). Hij gebruikt de longen als meta

foor voor wat hij bedoelt. “ De long is het orgaan dat zuurstof en bloed in 

het lichaam bij elkaar brengt. Zo  moet de partij fungeren als het orgaan dat 

de meningen van het volk en politici bij elkaar brengt.”

Bruijn heeft een aantal concrete voorbeelden die aangeven in hoeverre de 

partij de vernieuwing al heeft doorgevoerd. “Voorheen werd de partijraad, 

het adviesorgaan van het bestuur, voorgezeten door de voorzitter van dat

zelfde bestuur. Nu is dat een onafhankelijk voorzitter. Er komt meer open

heid in de partij doordat bestuur, fracties en Kam ercentralevoorzitters 

eikaars vergaderingen m eer dan voorheen bijwonen. De vernieuwing zie je 

eveneens in de W D -fractie in de Tweede Kamer, waar nieuwe, jonge men
sen plaatsnemen. En op afdelingsniveau zie je een toename van het debat, 

onder andere door politieke cafés. O ok de onderwijscommissie is een slag 
aan het maken.”

De partijcommissies zijn inhoudelijk adviesorgaan voor W D -politici in de 

Eerste Kamer, Tweede Kamer, het europarlement en het kabinet. Feitelijk 

waren de commissies expertisecentra op ieder bestuurlijk terrein, die de 

politici konden vertellen wat er speelde. Leden van de commissies werden

rtijmoet longfunctie 
'terugkrijgen'
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daarvoor gevraagd vanwege hun deskundigheid op een bepaald terrein en 

de clubjes bleven vrij klein. H et voordeel daarvan was dat ze bestuurlijk 

hanteerbaar waren; het was goed te doen om eenmaal per maand te ver

gaderen en een advies uit te brengen.

“ Nu hebben we de ramen opengezet en ademen we diep in” , grijpt Bruijn 

terug op zijn metafoor. “ De partijcommissies zijn opengesteld voor ieder 

W D -lid  dat w il meepraten. Dat was een uitstekend idee van voormalig 

VVD-hoofdbestuurslid Edith Schippers. Er vindt slechts een marginale 

toetsing van de nieuwe leden plaats. Nu zitten er mensen uit het hele land 

uit alle hoeken van het onderwijs in onze commissie. Er w ordt enorm veel 

expertise en ervaring ingebracht en dat is wat we moeten hebben.”

Om dat de groep nu veel groter is, w ordt het m oeilijker aan te sturen. 

“ Elke partijcommissie kan een eigen bestuurlijke aanpak kiezen. W ij heb

ben ervoor gekozen de commissie onder te verde

len in vier werkgroepen, net zoals een long is 

onderverdeeld in lobben. De werkgroepen prim air 

onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs 

& volwasseneneducatie en hoger onderwijs nemen 

elk nog een enorm deelveld voor hun rekening. De 

leden hebben zelf bepaald van welke werkgroep ze 

lid zijn. O p ontbrekende plekken hebben we ande
re mensen gevraagd zitting te nemen.”

Eens per maand vergadert de voltallige commissie. Een van de vier werkgroe

pen heeft dan ‘de beurt’. Die groep bereidt een onderwerp voor en bepaalt 

de agenda.“ ln de eerste vergaderingen hebben de werkgroepen hun werkveld 

afgebakend en gekeken wat daar speelt Bij volgende vergaderingen gaan we 

dieper op bepaalde deelonderwerpen in. Daartoe hebben we een groslijst aan 

onderwerpen opgesteld. Die onderwerpen zijn ingebracht door de werk
groepen, door Kamerleden en door bewindslieden.”

Na de inleiding over een gefocusseerd onderwerp, gaat de commissie in 

discussie. Na afloop van die discussie moet er een standpunt naar voren 

worden gebracht. De werkgroep zet dat standpunt op papier op maximaal 

één A4. “ Dat standpunt wordt ongevraagd aangeboden aan de politici. Zo  

krijgen ze adviezen op de belangrijkste deelgebieden van onderwijs.”  

Hoewel de agenda dus grotendeels is bepaald, kunnen de W D -politici altijd 

inbreken op die agenda. “ Natuurlijk, we zijn er om hen service te verlenen. 

W anneer er dus iets speelt, zijn wij flexibel genoeg om daar op in te sprin

gen. In een plenaire vergadering, in een werkgroep of zelfs met een paar 

commissieleden kunnen we gevraagd adviseren. Deze week kregen we bij

voorbeeld een verzoek om wat meer informatie over de problemen rond 

‘overblijven’ op school. Daar zijn we meteen ingedoken.”

De onderwijscom m issie is ambitieus en w il afgerekend worden op wat 

zij heeft bereikt. “ Onze successen m oeten aanwijsbaar zijn. W ij hebben 

onszelf daarom concrete doelen gesteld, zoals het uitbrengen van ten

minste acht schriftelijke adviezen per jaar. D e politici m oeten kunnen 

rekenen op de kwaliteit van die adviezen. W e  zijn daarom eens flink aan 

het w erk gegaan en de eerste ervaringen zijn fantastisch. Z o  hebben we 

bijvoorbeeld op verzoek van de Tweede-Kam erfractie comm entaar gele

verd op de onderwijsbegroting en op de ideeën rond gedifferentieerd 

collegegeld. Voor onderw ijs-staatssecretaris Annette N ijs is het 

Strategisch Akkoord tegen het liberale licht gehouden. N a de val van het 

kabinet in oktober 2002 hebben we ideeën aangeleverd voor het nieuwe 

verkiezingsprogramma. Com missieleden organiseren werkbezoeken, the
mabijeenkomsten en een congres en publiceren in bladen als Liberaal 

Reveil. O ok  w illen we graag samen m et de Kam ercentrales aan de 

slag.Verder werven we actief leden en dat resulteerde in de toetreding 

van nieuwe comm issieleden. M et de JO V D  hebben we contact gelegd 

m et als doel ook daar leden te werven, en met succes.”

Bruijn is verheugd te zien dat het voorspoedig verloopt met de onder

wijscom missie. W ant, zo geeft hij aan, onderwijs zorgt op de lange te r

mijn voor een duurzame samenleving.“Veel problemen in de samenleving 

zijn uiteindelijk oplosbaar door te beginnen met goed onderwijs. O p dit 

moment spelen er genoeg zaken in het onderw ijs die onze aandacht ver

dienen. De bureaucratie waarm ee scholen worden overladen, is aan het 

doorschieten, zo is het signaal vanaf de werkvloer. De rol van de over

heid hierin m oet opnieuw bepaald worden. Een ander voorbeeld zijn de 

nieuwe vorm en van onderwijs. D at heeft gevolgen voor het aantal lera

ren en de scholing die ze nodig hebben. Een ander belangrijk onderwerp 

is de internationalisering van het onderwijs. De wereld internationali

seert en daar m oet je met het onderw ijs op inspelen. In Am erika kiezen 

studenten hun universiteit al op basis van de mate waarin die geïnterna

tionaliseerd is. In Nederland m oeten we daar rekening mee houden, 

anders gaan we de concurrentieslag straks verliezen.”

D oor de vernieuwing in de partijcommissies kan de partij m eer rekening 

houden met w at e r leeft onder de bevolking, simpelweg omdat er m eer 

contact is m et de achterban. “ En dat is waar het in een dem ocratie om 

draait” , aldus Bruijn. “ H et volk regeert.”

Tekst:Lonneke van Eldijk 

Fotografie:Hans van Asch
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Carriere in het kort: Swmkels startte zijn lot 

onder meer SHV, Philips en Raet. In 1987 zette 

eigen bednjf op in de uitvaartwereld In 1999 

dernemingen en trok hij zich terug uit de dage 

het bednjf uit vijf crematoria en twee begraafj 

Swmkels was altijd al politiek geengageerd en \ 

zijn 26ste kwam hij in de gemeenteraad van B 

tot 1998 wethouder was Op dit moment is hi 

tenlijst voor de Eerste Kamer voor de WD Da 

jaar bestuurslid van het Internationale pat 

Brabant, waarvan hi) nu voorzitter is Verder 

verenigmgen en stichtmgen bestuurslid 

Luistert graag naar: Het Brabant Orkest in 

Laatst gelezen boek: Blmde Ambitie van Edi 

Favoriete vrijetijdsbesteding: paardnjden e 

Gaat het liefst op vakantie naar: Knokke i 

Houdt erg van: zijn vrouw Anja

mens, 

alles r 

heb ik 

wens i

. Wat gaf voor u persoonlijk 

destijds de doorslag om de 

politiek in te gaan?

“Mijn ouderhjk huis stond tegenover 

het gemeentehuis en ik woonde 

vanaf mijn vijftiende al raadsvergade- 

nngen bij In Best was er sprake van 

echte dorpspolitiek en het rommel- 

de vaak aan alle kanten Toen de 

plaatsehjke bakker, Broos van Erp 

(later Tweede-Kamerlid voor de 

WD - red) in de gemeenteraad gmg 

zitten en mij ook vroeg dat te doen, 

heb ik geen moment geaarzeld Met 

mijn 26 jaar was ik trouwens veruit 

het jongste gemeenteraadslid Uit- 

emdehjk heeft Broos van Erp voor 

de landehjke politiek gekozen en ik 

voor het wethouderschap”



Carrière in het kort: Swinkels startte zijn loopbaan in de automatisering bij 
onder meer SHV, Philips en Raet In 1987 zette hij samen met zijn broer een 

eigen bedrijf op in de uitvaartwereld. In 1999 verkocht hij de begrafenison

dernemingen en trok hij zich terug uit de dagelijkse leiding. Inmiddels bestaat 

het bedrijf uit vijf crematoria en twee begraafplaatsen door heel Nederland. 

Swinkels was altijd al politiek geëngageerd en vanaf 1970 lid van d e W D . Op 

zijn 26ste kwam hij in de gemeenteraad van Best terecht, waar hij van 1982 

to t 1998 wethouder was. Op dit moment is hij nummer tien op de kandida

tenlijst voor de Eerste Kamer voor de W D . Daarnaast is hij al zevenentwintig 
jaar bestuurslid van het internationale paardensportevenement Indoor 

Brabant, waarvan hij nu voorzitter is. Verder is Swinkels van zo’n twintigtal 

verenigingen en stichtingen bestuurslid.

Luistert graag naar: Het Brabant Orkest in carnavaleske sfeer 

Laatst gelezen boek: Blinde Ambitie van Eduard Bomhoff 

Favoriete vrijetijdsbesteding: paardrijden en motorrijden 

Gaat het liefst op vakantie naar: Knokke met de paarden 

Houdt erg van: zijn vrouw Anja

Tien vragen
1. W at gaf voor u persoonlijk 

destijds de doorslag om de 

politiek in te gaan?

“ Mijn ouderlijk huis stond tegenover 

het gemeentehuis en ik woonde 

vanaf mijn vijftiende al raadsvergade

ringen bij. In Best was er sprake van 
echte dorpspolitiek en het rommel

de vaak aan alle kanten. Toen de 

plaatselijke bakker, Broos van Erp 
(later Tweede-Kamerlid voor de 

W D  - red.) in de gemeenteraad ging 

zitten en mij ook vroeg dat te doen, 

heb ik geen moment geaarzeld. Met 

mijn 26 jaar was ik trouwens veruit 

het jongste gemeenteraadslid. U it

eindelijk heeft Broos van Erp voor 

de landelijke politiek gekozen en ik 

voor het wethouderschap.”

2. W elke beslissing die u ooit 

genomen heeft, betreurt u het 

meest?

“ Eigenlijk helemaal niets. Ik heb altijd 

geluk gehad. Ik ben een energiek

mens, een levensgenieter. Ik wil van 

alles meemaken en beleven, en dat 

heb ik ook gedaan. Dat doe ik trou

wens nog steeds.”

3. W elke karaktereigenschap 

heeft u niet, m aar zou u wel 

willen bezitten en waarom?

“ Ik zou wel beter willen kunnen lui

steren. Dat is een van mijn kwalen: ik 

ben niet echt attent daarin. 

Bovendien ben ik ook eigenwijs, 

maar als ondernemer moet dat ook 

wel. Anders kun je in mijn ogen ook 

geen leider zijn.”

4. W at is uw grootste passie?

“ Paarden! Ik ben opgegroeid met 

paarden, rijdt nu nog steeds heel 

veel. Ik heb nog steeds springles op 

dit moment. Paardrijden is echt 

geweldig om te doen, heel ontspan

nend. Thuis heb ik twee paarden, 

maar ook geiten, kippen en honden. 

Ik rommel iedere dag voor ik naar

mijn werk ga in de stal en in de gei- 

tenkooi. Daar geniet ik van. Ik ben 

een echt buitenmens, een dorps- 

mens. Er is een leuk gezegde over 

paardenmensen: ‘Mensen met paar

den hebben de hemel op aarde. 

Maar zodra ze sterven, valt er niets 

te erven’. En zo is het precies.”

5. In welke film had u graag de 

hoofdrol gespeeld en waarom?

“ In Bartje en dan natuurlijk de rol 

van Bartje. Hij leefde vrij en met 

de natuur. Zo  ben ik als kind ook 

opgegroeid. De vergelijking houdt 

op bij het ondeugende gedrag van 

Bartje, ik was vroeger veel braver. 

Mijn m oeder zei altijd: ‘Hij is 

groot geworden zonder dat ik er 

erg in had’. Dus het lijkt me 

geweldig eens flink de belhamel 
uit te hangen.”

6. W at is in uw ogen de bete

kenis van het woord liberaal?

“ De mens staat centraal. Je m oet 

mensen de kans geven zich te 

ontwikkelen en te ontplooien. Ze 

datgene laten doen waar ze goed 

in zijn. Dan zijn ze het gelukkigst. 

W a t dat betreft was ik altijd een 

echte people’s manager. En u iter
aard neem je die ervaring ook 

mee in de politiek.”

7. Met welke personen zou u 

een gesprek willen aangaan 

en w aarover zou dit gesprek 

gaan?

“ Pim Fortuyn. Hij heeft iets te 

weeggebracht in de samenleving, 
dat niemand anders is gelukt. Ik 

denk overigens dat hij het in een 

regering niet gered zou hebben. 

M aar het was hoog tijd dat de 

politiek opener en transparanter 

zou worden. A ls politicus m oet je

aansprekend en toegankelijk zijn. 

En nu het klimaat zo veranderd is, 

m oeten we deze kans grijpen. Ik 

zou wel eens met Fortuyn willen 

discussiëren over de vraag hoe je 

de politiek concreet dichter bij de 

burger krijgt.”

8. W at is hét maatschappelij- 

ke/politieke vraagstuk van de 

nabije toekomst in uw ogen?

“ Burgers moeten w eer een goed 

gevoel hebben over het land. Het 

leven m oet eenvoudiger, prakti

scher en goed geregeld zijn. W e  

zijn in onze regelzucht helemaal 

doorgeslagen. Zodanig dat we 

regels niet m eer kunnen handha

ven. Mensen snappen daar hele

maal niets. Daar zou ik graag een 

eind aan zien.”

9. W aar heeft u een uitgespro

ken hekel aan en waarom?

“ Aan mensen die heel lang over 

niets praten. Praten om maar te 

praten dus. Zeker in debatten in 

de politiek w ord t e r eindeloos 

gepraat. Gewoon te r zake komen, 

je beperken to t de essentie van 

een zaak.”

10. W elke droom zou u willen 

verwezenlijken wanneer u 

geen rekening hoeft te houden 

met zaken als tijd, geld of spe

cifieke capaciteiten?

“ Geen enkele. Ik heb alles wat ik 

w il hebben: een fijn gezinsleven, 
mijn paarden, mijn werk. Ik heb 

alles gedaan w at ik had w illen 

doen. En er ligt nog heel w at in 

het verschiet. Ik ben dus een 

tevreden mens.”

TekstM onique van Diessen 

Fotografie:Hansvan Asch
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buitenland

Met een miljard inwoners is India de grootste democratie 

ter wereld. Op enkele jaren na, vlak na de onafhankelijk

heidsverklaring en in de jaren zeventig, heeft het subconti

nent burgeroorlog en dictatuur kunnen vermijden. 

Desondanks is de Indiase democratie allerminst perfect.

De emancipatie van de Indiërs werd 

in de negentiende eeuw in gang 
gezet door liberalen en kwam na de 

Eerste Wereldoorlog in een stroom

versnelling. Gandhi, de onbetwiste 

leider van de Congress Party, eiste

Een partij of geen partij?
Beide grote partijen die het subcontinent tot 

nog toe hebben bestuurd, het seculiere 

Congress en de Hindoe-nationalistische BJP, 

beroepen zich op de idealen van de vader-des-vaderlands, 

Mahatma Gandhi. Het lijkt er echter op dat de enige groe

pering die de politieke erfenis van Gandhi consequent 

trouw is gebleven, die van de liberalen is.

weliswaar onafhankelijkheid van 

Groot-Brittannië en niet langer 

autonomie, zoals liberalen als Gopal 

Krishna Gokhale voor hem hadden 

gedaan, maar hij bleef in essentie een 

liberaal. Het feit dat Gandhi de 

emancipatie van de Indiase bevolking 

via een geleidelijke verandering van 

de bestaande eeuwenoude structu

ren wilde bereiken en niet door een 

slaafse implementering van Europese 

instellingen, doet daaraan niets af. De 

Zweedse econoom en Nobelprijs

winnaar Gunnar Myrdal omschreef 

hem dan ook terecht als ‘een radica

le liberaal in de beste Britse traditie’.

Programmapunten

India is een seculiere en federale 

staat. De grondwet van 1950 

beschermt (bijna) alle individuele 

rechten die wij in Europa al langer 

genieten. Gandhi wilde het kasten

systeem van zijn scherpe kanten 

ontdoen en zette zich daarom in 

voor de Onaanraakbaren die hij 
Harijans noemde (Kinderen van 

God). Hij was fel gekant tegen mis

standen als kinderhuwelijken en 

weduwenverbrandingen, religieuze 

haat en de extreme ongelijkheid tus

sen grootgrondbezitters en boeren. 

De Congress Party, die India sinds

de onafhankelijkheid in 1947 een 

halve eeuw bijna onafgebroken 

regeerde, nam al deze punten in haar 

programma op en voegde er nog een 

tweetal aan toe: het streven naar 

ongebondenheid op internationaal 

vlak en naar industriële ontwikkeling 

door een mix van free enterprise en 

planmatig socialisme. Zowel Pandit
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Nehru als zijn dochter Indira en zijn 

kleinzoon Rajiv Gandhi, die India 

decennialang als een ware dynastie 

hebben geregeerd, zijn in het rea

liseren van deze programmapunten 

ernstig tekortgeschoten.

W reed verstoorde illusies

Het eerste punt dat sneuvelde was 

de ongebondenheid. In 1954 werd de 

Chinese premier Tjou-en-Lai met 

open armen in New  Delhi ontvan

gen. ‘Hindi-Chini Bhai-Bhai’ (Indiërs 

en Chinezen zijn vrienden!), klonk 

het uit duizenden kelen. Samen met 

de Egyptische dictator Nasser en de 

Joegoslavische president Tito, zouden 

Mao en Nehru de supermachten 
tonen dat ontwikkelingslanden 

vreedzaam hun eigen weg konden 

gaan. Aan die illusie kwam in 1959 

bruut een einde, toen de Volks

republiek Tibet annexeerde en een 

grensoorlog met India startte.‘Hindi- 

Chinese Bye Bye’ kopte Time Maga
zine ironisch. Sindsdien hebben de 

Chinezen niet alleen de guerrillaoor

logen tegen het centraal gezag in 
New  Delhi, door de bergvolkeren in 

het Noordoosten van India, met 

wapens gesteund, maar ook India’s 

aartsvijand Pakistan van een atoom

bom voorzien.
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O ok het socialisme is een illusie 

gebleken. De extreme regelneverij 

van de staatsbureaucratie heeft de 

industriële ontwikkeling ernstig 

geremd in plaats van bevorderd. 

Het streven naar een ‘puur Indiase’ 

industrie, vrij van imperialistische 

invloeden, is nog zo’n grote verspil
ling gebleken. De All Indian Car, een 

megalomaan project van Indira’s 

zoon Sanjiev, bleek niet alleen 
onverkoopbaar, maar uiteindelijk 

ook een ordinair westers halffabri

kaat. Pas onder Rajiv Gandhi, na 

1985, werd een begin gemaakt met 

de liberalisering van de economie. 

India werd een belangrijk expor

teur van onder m eer textiel en 

software - met een forse groei van 

het Bruto Nationaal Product als 

gevolg. H et zijn echter vooral de 

multinationals die van die liberali

sering hebben geprofiteerd. Indiase 

ondernemers hebben nog altijd te 

veel vergunningen nodig en moe

ten vaak nog steeds smeergeld 

betalen eer ze een bedrijf mogen 

beginnen.

De emancipatie van leden van lage
re kasten en Harijans is blijven ste

ken. Politiek is vooral een zaak van 

de hogere kasten gebleven. Het 

overgrote deel van de ministers en 

hogere ambtenaren behoort to t de 

priesterkaste der Brahmanen. Dat 

er af en toe een Onaanraakbare 

een hoge positie bereikt, is meer 

om de schijn op te houden. Zelfs 
de communisten doen daaraan 

mee. Het officiële streven naar een 

klassenloze maatschappij impliceert 

blijkbaar niet dat naar een kasten

loze samenleving. Daar komt nog 

bij dat donkergekleurde Indiërs uit 

het niet-arische zuiden systema

tisch worden gediscrimineerd door

hun blankere landgenoten uit het 

noorden. Naast deze discriminatie 

op basis van kaste en huidskleur is 

er nog achterstelling op grond van 

godsdienst en geslacht. Om aan hun 

(kans)armoede te ontsnappen heb

ben veel Onaanraakbaren zich in het 

verleden bekeerd tot het boeddhis

me, de islam, de sikh-godsdienst of 
het christendom.Voor de Hindoe- 

nationalisten zijn dit afvalligen, wat 

één van de redenen is voor het 

steeds weer oplaaiende geweld tus

sen de religieuze gemeenschappen. 

De discriminatie van de vrouw uit 

zich onder meer in een hoog 

geboortecijfer, dat de welvaartseffec- 

ten van de economische groei jaren

lang teniet heeft gedaan.

Democratische dictatuur

Waarom  is de Congress Party zo 

tekortgeschoten? Het antwoord ligt 

volgens velen in de machtspolitiek 

die Nehru en zijn opvolgers hebben 

gebezigd. Bijvoorbeeld: om zich in 

bepaalde districten van de stemmen 

van de mohammedanen te verzeke

ren, gaf Nehru hen toestemming 

hun eigen rechtssysteem, de Sharia, 
toe te passen. Zo verloochende de 
partij echter haar eigen beginselen 

en vervreemdde ze zowel de gema

tigde moslims, als de conservatieve

re Hindoes van zich. De corruptie 

van regionale partijbonzen werd 

door de vingers gezien, conflicten 

tussen deelstaten werden soms met 

geweld door de centrale regering in 

New  Delhi beslecht -als het maar 
stemmen en zetels in het Lagerhuis 

(de Lok Sabha) opleverde. Deze 

machtspolitiek bereikte haar diepte

punt onder Indira Gandhi, die India 

van 1966 to t aan haar gewelddadige 

dood in 1984 bestuurde.
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buitenland

In 1975 riep zij de noodtoestand uit. 
Nadat zij al eerder was beschuldigd 

van dictatoriale trekjes - de staats

omroep All India Radio werd vanwe

ge de eenzijdige berichtgeving 

cynisch All Indira Radio genoemd - 

werd zij nu de dictator van de groot

ste democratie ter wereld. Ze werd 

ten val gebracht door een coalitie 
van alle oppositiepartijen, maar slaag

de erin enkele jaren later herkozen 

te worden. Sindsdien is de wijze van

Bommen onder het tapijt

Vanaf haar ontstaan zijn er partijen 

van de Congress Party afgesplitst. 

Eén daarvan was de Swatantra par

tij. Deze liberale groepering verzet

te zich zowel tegen het opgelegde 

socialisme, als tegen het gebrek aan 

daadkracht bij het doorvoeren van 

hervormingen. De liberalen legden 

in hun programma de nadruk op 
investeringen in onderwijs (m et 

name voor meisjes), vrijheid van

ralen behaalden in 1967 weliswaar 
44 zetels in de Lok Sabha en w er

den in diverse deelstaten de groot

ste oppositiepartij, maar verdwe

nen in de jaren tachtig geruisloos 

van het toneel, juist omdat ze zich 

hadden ingelaten met (corrupte) 

coalitiepolitiek. Sindsdien woedt er 

onder liberalen een hevige discus

sie over de vraag of een heroprich
ting van de Swatantra partij zin 

heeft. Enerzijds zijn er degenen die

De toekomst van het liberalisme in 
India is onduidelijk. Er liggen zoveel 

bommen onder het Indische tapijt 

(van de conflicten om Kasjm ir en 

Punjab to t en met de enorme reli

gieuze en etnische tegenstellingen), 

dat het subcontinent politiek kan 

ontploffen. H et gevaar van een 

grootscheepse (atoom )oorlog met 

Pakistan is niet denkbeeldig, dat 

van een burgeroorlog evenmin. 

Tegenover die grote risico’s staat

politiek bedrijven niet noemenswaar

dig veranderd, behalve dat de 

Congress Party van de eerste plaats 

is verdrongen door de Bharatiya 

Janata Party (BSP), de (enigszins) 

gematigde opvolger van de extreem 

Hindoe nationalistische RSS, de partij 

uit w ier rangen in 1948 de moorde

naar van Gandhi voortkwam. N et als 

Congress in zijn laatste dagen, 

regeert de BJP in een coalitie met 

andere (regionale) partijen. De poli

tiek van het subcontinent is er daar

door niet bepaald stabieler of voor

uitstrevender op geworden.

ondernemen en rechtsgelijkheid. In 

navolging van Gandhi menen de 

liberalen dat het voortbestaan van 

(bij)geloof, kasten en kansarmoede, 

het potentieel van de Indiase 

bevolking enorm aan banden legt. 

Alleen een echte emancipatie en 
vergaande democratisering kan dit 

potentieel volledig to t zijn recht 

laten komen. Hoe breed de opvat
tingen van de Swatantra partij ech

ter ook gedragen mogen worden, 

de partij is er sinds zijn oprichting 

in 1959 nooit in geslaagd substan

tiële macht te veroveren. De libe-

zich voortaan liever verre van alle 

machtspolitiek houden en meer 

heil zien in buitenparlem entaire 

activiteiten, zoals voorlichting, 

anderzijds zijn er die in ieder 

geval constructieve oppositie w il

len voeren. De laatsten dienden in 

1994 een aanvraag to t heroprich

ting in bij het Hoge Gerechtshof 
in Bombay. De uitspraak laat nog 

altijd op zich wachten, om dat de 

liberalen volgens een contradictio 

in term inis in de grondwet eerst 

officieel trouw  m oeten zweren 

aan het socialisme.

echter de verbazingwekkende 

veerkracht van de democratie, die 

inmiddels al zoveel stormen heeft 

doorstaan. De veerkracht van het 

liberale gedachtegoed is even groot 

gebleken. H et was een liberaal 

(Gopale) die de emancipatiestrijd 

begon, het was een liberaal 

(Gandhi) die India naar de onafhan

kelijkheid leidde, het zal allicht ook 

een liberaal zijn die het land de vol

gende stap op het emancipatiepad 

zal laten zetten.

TekstJeroen Kuypers 

Fo tografie JosinevanderW al
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reportage

Ontsnappen uit de gevangenis is - als 

het goed is - onmogelijk. Maar je 

komt er ook niet zomaar in, blijkt als 

we ons melden bij het huis van 

bewaring in Breda (ook wel bekend 

als de Koepel). De mobiele telefoon 

moet direct in een kluisje en middels 

een rijbewijs moeten we onze identi
teit bekendmaken bij de portier. Zelf 

moeten we door een metaaldetector 

a la Schiphol en onze bagage (tas, 

notitieblok met pen, fotocamera) 

worden geröntgend. Aan de andere 

kant krijgen we ons rijbewijs terug 

van de bewaker, samen met een knal

rode bezoekerspas die ons toegang 

verschaft in de gehele Penitentiaire 
Inrichtingen Breda. W e moeten hem 

zichtbaar opspelden. De bewaarders 

zouden zich maar eens vergissen. De 

volgende barrière is een soort lucht- 

sluis. De eerste deur zoeft open, 

waarna we één voor één moeten 

plaatsnemen in een soort koker. Dan 

pas gaat de andere deur open. W e 

zijn binnen.

De penitentiaire inrichting in Breda is 

een huis van bewaring. Wanneer een 

verdachte door de politie wordt aan

gehouden, komt hij eerst in een poli

tiecel terecht. Als daar voldoende 

aanleiding voor is, kan de rechter

commissaris besluiten een verdachte 

in een huis van bewaring te plaatsen 

(hvb). Daar moet hij wachten tot zijn 

rechtszaak voorkomt. In een hvb ver
blijven mensen die van een misdrijf 

worden verdacht, maar nog niet zijn 

veroordeeld. Voor de wet zijn ze 

onschuldig, maar ze moeten wachten 

to t hun zaak voorkomt en zitten in 

preventieve hechtenis. Daarnaast 

verblijven ook veroordeelden in een

De beste oplossing voor het cellentekort is het plaatsen van 

meerdere gedetineerden op één cel. Althans, dat is het oor

deel van onder andere de VVD. De bonden voor gevangenis

personeel zijn tegen, zolang de veiligheid van bewaarders 

niet fè gegarandeerd. Samen met fotograaf Hans van Asch 

verslaggeefster Lonneke van Eldijk in de Bref§as«| 

; bekijken wat het betekent: twee gevange-

hvb; als hun straf nog maar kort is of 

als er geen plaats is in de gevangenis. 

O okTBS’ers die op een plaats in een 

kliniek moeten wachten, zitten in een 

hvb. Maar ook personen die bijvoor

beeld weigeren een boete te betalen 

of die zijn gearresteerd nadat ze niet 

zijn komen opdagen om een gevan

genisstraf te ondergaan. In Breda zit

ten 400 gedetineerden: in de Koepel

verblijven 200 mannen, in de bijge

bouwen 70 mannen en op de vrou

wenafdeling zitten 130 personen. 

Het Bredase hvb is een van de 

penitentiaire inrichtingen waar bij 

wijze van proef m eerdere gedeti

neerden op één cel geplaatst w or

den. Dat zal in het begin op vrijw il

lige basis gebeuren. Voor de proef 

van start kan gaan, moet eerst 

advies worden ingewonnen bij de 

Groepsondernemingsraad voor het 

gevangeniswezen.

Cellentekort

“ De afgelopen acht jaar is het aan

tal cellen met 6500 toegenomen 

van 7000 to t 13500. Het aantal cel
len is bijna verdubbeld.Toch komen 

we nog cellen tekort. W anneer we 

kijken naar bolletjesslikkers zien 

we dat deze wetsovertreders best 

in één groep op zaal gedetineerd 

kunnen worden. Laten we eens kri

tisch kijken welke andere groepen 

ook op zaal kunnen” , aldus VVD- 
Kamerlid Clemens Cornielje. “ De 

W D  heeft altijd meer gevangenen 

op één zaal bepleit in plaats van 

twee op een cel omdat zo de vei

ligheid van de bewakers beter 

gewaarborgd kan worden. Laat de 

politiek zich nu niet uitspreken 

over groeperingsvorm en. De ge

vangenisdirectie m oet de ruimte 
krijgen om zelf afwegingen te ma

ken, waarbij de veiligheid van het 

personeel vooropstaat. O p basis 

van ervaringsgegevens kunnen 

later nieuwe normen afgeleid 

worden.”

In Breda is voorlopig alleen sprake 

van het plaatsen van twee gedeti

neerden op een cel. D irecteur Leo
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Jansen neemt liever geen afscheid 

van het systeem van één gedeti

neerde per cel. “ De gevangenisge
bouwen zijn geënt op één persoon 

per cel. O ok de sport-, werk- en 

recreatiefaciliteiten zijn dus afge

stemd op een maximum aantal 

personen” , aldus Jansen. “ In het 

buitenland is sprake van overcrow- 

ding. In België bijvoorbeeld w ordt 

geen maximum bezettingsgraad 

gehanteerd in de huizen van bewa

ring. Desnoods w ordt er een extra 

matras in de cel gelegd. Daar ver

zet ik me absoluut tegen, dan 

loopt het uit de hand. Er m oet een 

maximum gehanteerd worden.”

Gevolgen

“W e  moeten het probleem niet 

bagatelliseren, maar ook niet drama

tiseren” , gaat Jansen verder. “ Het is 

vervelend, we doen het liever niet, 

maar het kan wel. Het heeft echter 

gevolgen.”  De cel moet worden aan

gepast: er moet een stapelbed 

geplaatst worden, er moeten afsluit

bare kastjes komen en de toiletten

moeten worden voorzien van een deur. De groepen die gelucht worden, kun

nen iets groter worden gemaakt.Verder zullen de gedetineerden vooral meer 

tijd op hun cel doorbrengen. “Gemiddeld zijn ze nu acht uur per dag uit hun 
cel, voor bezoek - maximaal een uur per week sporten, een bezoek aan de 

psycholoog. Maar in dezelfde ruimte kunnen we niet méér activiteiten bieden. 

Dat betekent dat als er meer gevangenen komen, ze minder kunnen deelne

men aan activiteiten” , vertelt Jansen.

W e  wandelen naar de vrouwenafdeling. Voor de raampjes in de celdeuren 

hangen gordijntjes in vrolijke kleuren. Die hangen er niet voor de gezelligheid, 

maar om in één oogopslag te kunnen zien welke vrouwen op dezelfde werk

zaal werkzaam zijn. Bij sommige celdeuren is het gordijntje omgevouwen. Dat 

betekent dat de gedetineerde niet in haar cel is. Frans van N oort is sinds 

anderhalf jaar als Penitentiair Inrichtingswerker (P lW ’er) werkzaam op de 

vrouwenafdeling. Hij begeleidt de vrouwen die net binnenkomen en geeft uit

leg over het reilen en zeilen binnen het huis van bewaring. Hij is tegen het 

plaatsen van meerdere gedetineerden op een cel. “ Onze veiligheid is dan niet 

meer gewaarborgd. Met twee gedetineerden op een cel weet je niet wat zich 

daar heeft afgespeeld. Je weet dus niet wat er kan gebeuren op het moment 

dat je die deur openmaakt” , vertelt hij. Jansen zegt: “ Mensen roepen vaak dat 

oudjes ook niet in hun eentje op een kamer zitten. Maar sommige criminelen 

hebben buiten verschrikkelijke dingen gedaan en daar moeten wij mee w er

ken.”  Maar Jansen (‘N iet bagatelliseren en niet dramatiseren’) vertelt ook aan

"De gevangenisdirectie moet de 
ruimte krijgen om zelf afwegingen 
te maken, waarbij de veiligheid van 

het personeel vooropstaat."



reportage

Van N oort over zijn bezoek de vorige dag aan een Belgisch huis van bewaring: 

“ Daar zitten ze met tweeën en soms drieën op cel. Daar maken ze niet mee 

dat de gevangenen zich tegen de bewaarders richten. Het meest voorkomen
de probleem is onderlinge ruzie over welke tv-zender op moet. En dat lossen 

wij op door beide gedetineerden een televisie te geven, op eigen kosten.”  Toch 

ziet Van N oort het niet zitten, vanwege het gebrek aan veiligheid, maar ook 
omdat de gedetineerden volgens hem niet meer voldoende zorg krijgen. “ Het 

is niet gemakkelijk om opgesloten te worden. Mensen die roepen dat de 

gevangenis op een hotel lijkt, weten niet waar ze het over hebben. Ik krijg het 

al benauwd als ik een cel sta, waarvan de deur dichtvalt. Een cel is niet te ver
gelijken met een hotelkamer.”

Veiligheid

“Veiligheid van onschuldige burgers en bewakers staat voorop. W e  moe

ten de directie de instrum enten in handen geven om de veiligheid van de 

mensen die voor ons dit m oeilijke w erk doen, zeker te stellen” , zegt 

Cornielje. “ M aar ook mensen die gestraft worden, verdienen bescher

ming door de overheid. Zo  zal er een samenstel van huisregels moeten 

gelden en zal er ingezet moeten worden op een veilig detentieklim aat.” 
W e  lopen een cel binnen. Er staat een bed, een kast en een bureautje. 

De wc is met een wandje afgeschermd. H et oogt akelig klein. O p een 

prikbord aan de wand hebben vroegere gedetineerden allerlei kreten

"Het is niet gemakkelijkom opgesloten 
te worden. Mensen die roepen dat de 
gevangenis op een hotel lijkt, weten 

niet waarze het overhebben."

geschreven. “ Pedofielen krijgen 
een taakstraf, maar mensen die 

hun boete niet betalen, moeten 
hier zitten. Er bestaat geen 

R EC H T ” , lees ik. En: “Je m oet niet 

schelden op de P lW ’ers, die doen 

ook gewoon hun werk. H et 

rechtssysteem  in Nederland is 

ve rro t!”  Ze  schelden op alles en 
iedereen.

De mannenafdeling is onze vo l

gende stop. In de Koepel zitten 

tweehonderd gedetineerden. “ De 

Koepel dateert uit de negentiende 

eeuw. Voor bewaarders is het een 

ideale vorm ; gevangenen kunnen 

niet verborgen blijven. Vanuit elke 

plek heb je uitzicht over de hele 

Koepel. Gevangenen kunnen ech

te r ook niet afgezonderd worden, 

terw ijl dat voor hun veiligheid wel 

nodig is. Gedetineerden die zitten 

voor een zedendelict met kinde

ren, of bijvoorbeeld die man van 

het meisje van Nulde, worden in 

een apart bijgebouw opgesloten. 

Anders komt er heibel van” , legt 

Jansen uit.



Overleg

Op de bovenste ring van de Koepel - vijfhoog - bevindt zich de cel van Marco 

(die om begrijpelijke redenen zijn achternaam niet wil noemen). Marco is 

voorzitter van de gedetineerdencommissie (gedeco). De gedeco heeft eenmaal 

per maand overleg met de directie en is er om de belangen van de gedeti

neerden te behartigen. “ Het is geen democratie. W ij zijn de baas en wij bepa

len de grenzen. Maar als we het leven op een soepele manier kunnen veraan

genamen, dan w erkt dat voor beide partijen prettig” , zegt Jansen erover. 

Marco geeft een voorbeeld: “ In de zomer is beneden ijs verkrijgbaar. Maar ‘s 

winters is er niks. Toen hebben we voorgesteld dat er in de w inter magne- 

tronbroodjes verkocht worden. Dat gebeurt nu.”

O ok over het plaatsen van meerdere gedetineerden op een cel heeft de gede

co gesproken met de directie. “ De meeste gevangenen zijn niet vóór. Er zijn 

zelfs gedetineerden die overplaatsing hebben aangevraagd om de proef te ont

lopen. Omdat wij de laatsten zijn die kunnen beslissen of er meerdere mensen 

op een cel komen, hebben we vooral ideeën aangedragen met suggesties voor 

als het wél ingevoerd worden. Zo  hebben we het bijvoorbeeld over rapport 

gehad. Dat is een strafmaatregel, waarbij je televisie van cel wordt gehaald. 

Maar zit je met tweeën op een cel, dan word je allebei gedupeerd, terwijl er 

maar één schuldig is. Dat vinden we niet eerlijk.”  N iet alle gevangenen zijn 

tegen het plan, volgens Marco. “Sommigen vinden het ook wel gezellig. En het 

kan ook voordelen hebben. Een televisie moet je bijvoorbeeld huren. Heb je 

geen geld, dan ook geen tv of andere luxegoederen. Maar word je geplaatst op 

een cel bij iemand die dat wel heeft, dan kun je daarvan meegenieten. Ze w il

len wel inspraak op wie er bij komt. Je hebt te maken met rokers en niet- 

rokers, verschillende godsdiensten, ver

schillende culturen. W e  voorzien 

problemen als gedetineerden willekeu
rig bij elkaar gezet worden. Het 

gebeurt dan wel eerst op vrijwillige 

basis, maar zelfs twee bevriende gede

tineerden kunnen ruzie krijgen, bij

voorbeeld als je slecht nieuws van 

thuis krijgt. Het is een tijdbommetje.”

"Je hebt te maken met rokers en niet- 
rokers, verschillende godsdiensten, 
verschillende culturen.We voorzien 
problemen als gedetineerden wille

keurig bij elkaar gezet worden."

Eenzaamheid

Zelf zou Marco zijn cel eventueel wel willen delen. Marco is tamelijk welge

steld: hij huurt een koelkast, een televisie en een computer van de gevangenis. 

Een handdoek doet dienst als tafelkleed op een tafeltje. Zijn prikbord aan de 

muur hangt vol met ansichtkaarten. “Als het goed wordt geregeld, dan wil ik 

er wel voor in aanmerking komen. Ik zit hier nu inmiddels achttien maanden 

en hoef hier niet meer zolang te blijven. Het is misschien zelfs wel gezellig, als 

het voor een korte periode is.”  De eenzaamheid vindt Marco dan ook een 

van de moeilijkste dingen van het gevangen zitten. “ En dat je niet meer zelf 

mag bepalen wat je doetje  wordt in een programma gestopt en je hebt geen 

eigen verantwoordelijkheid meer, je hoeft niet meer zelf na te denken.”

W e lopen terug naar het kantoor van de directeur. Onderweg komen we 

langs een groep gedetineerden die zojuist terugkomen van de werkplaats. 

Allemaal moeten ze door de metaaldetector, voor ze in de Koepel worden 

toegelaten. Dankzij onze knalrode bezoekerspas mogen wij doorlopen. 

Jansen vertelt dat een betere oplossing voor het cellentekort het bijbou

wen van gevangenissen zou zijn. “ Maar ik snap ook wel dat dat met de hui

dige economie geen realistische gedachte is. Verder vind ik dat er vooral 

veel geld in preventie gestopt zou moeten worden.Voorkomen is beter dan 

genezen. Bovendien is het goedkoper veel aan preventie te doen dan te 

wachten to t ze hier komen en 120 euro per dag kosten. In plaats van 

gevangenisstraf kunnen we ook eens beter kijken naar elektronisch toe

zicht, taakstraffen en het verbeteren van vervroegde invrijheidsstelling. Er 

zijn best gedetineerden die na hun halve straf te hebben uitgezeten naar

huis kunnen, al hebben ze dan wel 

een stevige stok achter de deur 

nodig.”  Vooralsnog is het afwachten 

hoe de eerste proeven met twee 

gedetineerden op één cel zullen ver

lopen en wanneer ze van start gaan.

TekstLonnekevanEld ijk  

Fotografie:Hansvan Asch



achtergrond
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77 dagen duurden de onderhandelingen tussen CDA en 

PvdA over het nieuw te vormen kabinet Balkenende II. 

De twee partijen kwamen er (vooralsnog) niet uit. 

Wekenlang zaten demissionair minister-president 

Balkenende en PvdA-leider Bos met elkaar om tafel. Een 

gebrek aan vertrouwen tussen beide partijen leidde uit

eindelijk de mislukte onderhandelingen in. Sprake van 

echte liefde is er nooit geweest, maar naar nu blijkt was 

er ook onvoldoende basis voor een verstandshuwelijk.

De kabinetsformatie. Misschien wel 

het meest besproken onderdeel van 

ons politieke bestel. De wet bevat op 

dit punt nauwelijks regels. De proce

dure voor de vorming van een nieuw 

kabinet berust voornamelijk op het 

ongeschreven recht en politieke spel

regels. Volgens de Nijmeegse politico

loog Maas, auteur van het standaard

werk Kabinetsformaties 1959-1973, 

luidt een hoofdregel: ‘Elke formatie is 

uniek en schrijft zijn eigen geschiede

nis’. Maas benoemt in zijn boek drie 

regels of gebruiken: de grootste par

tij komt het initiatief toe, de eenmaal 

gekozen richting bepaalt het verdere 

verloop, zwalken verzwakt onder

handelingsposities en veroorzaakt 

tijdverlies en ten slotte w ie breekt, 

betaalt.

De koningin speelt gedurende de 

formatie een belangrijke sturende 

rol. Denk bijvoorbeeld aan de vor

ming van het eerste Paarse kabinet in 

1994, het eerste kabinet sinds 1918 

dat wordt gevormd zonder dat er 
een confessionele partij deel van uit

maakt. Koningin Beatrix introduceert 

tijdens deze formatie iets geheel 
nieuws door informateur Kok te ver

zoeken een regeerakkoord te schrij

ven voordat de regeringspartijen 

daadwerkelijk bekend zijn.

Paars I

De voorzitter van de Eerste Kamer, 

Tjeenk W illink, concludeert nadat hij 

door de koningin to t informateur is 

benoemd, dat een onderzoek naar 

de vorming van een Paarse coalitie 

de meest reële optie is. Bij de verkie

zingen hadden zich immers grote 

verschuivingen voorgedaan. Zowel 

de PvdA als het CD A  verloren fors 

(respectievelijk twaalf en twintig 

zetels). De zittende coalitie van het 

CD A  en de PvdA had hierdoor niet

langer een meerderheid in de 

Tweede Kamer. Grote winnaar was 

D66 met een winst van twaalf 

zetels. O ok de W D  met een winst 

van negen zetels steeg flink.

Na het advies van Tjeenk W illink

worden drie informateurs aangewe

zen: De Vries (PvdA), Van Aardenne 

(W D ) en Vis (D66). Zij onderzoe

ken of Paars inderdaad haalbaar is, 

maar stuiten op grote verschillen op 

het gebied van de sociale zekerheid 

tussen de PvdA en de W D . Het 

drietal geeft de informatieopdracht 

dan ook terug aan de koningin. 

Tjeenk W illink wordt opnieuw 

gevraagd de mogelijkheden in kaart 

te brengen. Het C D A  blijkt geen 
centrum-links kabinet (PvdA, CD A  

en D66) te willen en D66 geen cen- 

trum-rechts kabinet (W D , CD A  en 

D66). Een politieke impasse lijkt 

geboren.
Koningin Beatrix w eet deze 

impasse met een ongebruikelijke 

stap te doorbreken. Z ij vraagt Kok
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als in fo rm a te u r een re g erin g s

p ro g ram m a op h o ofdlijnen te  

sch rijve n . D it  m o e t ve rvo lg e n s  

aan Pvd A , C D A ,  V V D  en D 6 6  

w o rd e n  vo orgeleg d om  vast te  

kunnen stellen  w elke partijen  

aan een regering w illen d e e ln e 

m en. K o k  gaat aan de slag en 

co n sta te e rt  dat in beginsel alle 

v ie r  de p artijen  p o sitie f reag e

ren op zijn vo o rste l. In ge sp re k

ken die hij d aarna nog m et de  

fra c tie v o o rz itte rs  v o e rt, ko m t  

de to e k o m stig  p re m ie r to t  de 

co n clu sie  dat de nog bestaande  

ve rsch ille n  het beste  tussen  

P v d A , V V D  en D 6 6  o verb ru g d  

kunnen w orden.

Z o  gezegd, zo  gedaan. K o k  

w o rd t b en o em d  to t  fo rm a te u r  

van Paars I. H ij w e e t zijn  o n t- 

w e rp -re g e rin g sp ro g ram m a  

v o o rtv a re n d  om  te  ze tte n  in 

een re g e e ra k k o o rd . D e  sam e n 

stelling van h et ka b in et le ve rt  

dan geen noem e n sw aard ig e  

p ro b le m e n  m e e r op en na een  

ka b in etsfo rm a tie  van in totaal I I I dagen staat Paars I m e t K oningin  

B ea trix  op het b o rd e s van paleis H u is  Ten B osch.

D e  d u u r van de naoorlogse kab inetsform aties sch o m m e lt nogal. H e t  v o ri

ge kabinet, Balkenende I kw am  na 68 dagen to t stand. D e  m inste tijd was 

nodig o m  Beel II te  fo rm e re n . H e t  kab in et b estaande u it K VP, A R P  en 

C H U  (de p artijen  die la ter sam en h et C D A  gingen v o rm e n ) kw am  in 

1 9 58  al na tien dagen to t stand. Extreem  lang du urd e  het a lvo rens Van A g t  

op  19  d e ce m b e r 19 7 7  zijn e erste  kabinet kon p re sen te re n : 2 0 8  dagen.

Van Agt/Wiegel

A a n  de to tsta n d k o m in g  van de C D A /V V D -c o a lit ie  gaat dan o o k  de m is

lu kte  fo rm atie  van het tw e ed e  k a b in e t-D e n  U yl vo o raf. G r o t e  w in n aar  

van de ve rkiezingen in 1 9 7 7  w as de P vd A . M et de leus ‘K ie s  de m in ister

p re sid e n t’ b ehaalde de partij een w in st van tien ze te ls. O o k  de V V D  (van 

2 2  naar 28) en D 6 6  (van 6 naar 8) deden h et goed. H e t  C D A ,  dat v o o r  

h et e e rs t  deelnam , behaalde m e t 4 9  ze te ls  één ze te l w in st ten  o p zic h te  

van het gezam enlijke  re su ltaat van A R P, C H U  en K V P  in 19 7 2 .

D a t  verkiezingsw inst niet autom atisch leidt to t de w inst in de form atie,

bew ijst deze inm iddels b eru cht gew orden ‘overw inningsnederlaag’ 

van de PvdA . D e n  Uyl w on zoals gezegd de verkiezingen, m aar  

v e rlo o r  de form atie. Volgens deskundigen gebeurde dit puur op  

basis van het botsen van zijn karakte r m et dat van zijn o nderhan

delingspartner nam ens het C D A ,V a n  Agt. N a  m aanden van m o ei

zaam  inform eren en form eren loo pt de zaak in novem b er 19 7 7  

uiteindelijk stuk op de personele  bezetting van het kabinet en de 

zetelverdeling. H e t  vo o rste l van D e n  U yl om  de posten o v e r  

PvdA , C D A  en D 6 6  als 8 - 8 - 1 te verdelen, w o rd t d o o r het C D A  

verw o rpen. Tw ee inform ateurs, V ro lijk  (PvdA ) en Verdam  ( C D A )  

kiezen dan m aar v o o r  7 -7 -2 .  D e  P vd A  eist dan wel dat Van A gt 

niet op Justitie kom t. H o ew el het C D A  deze eis nog slikt, w o rd t  

het e n th o usiasm e  om  m ee te  doen steeds m inder. B ovendien  

w ijst de partijraad van de P vd A  het akkoord o v er de ze te lverd e 

ling af. A ls  de P v d A  evenm in instem t m et A n d rie sse n  op  

E co n o m isch e  Z a k e n  is de form atie mislukt.

O p  19 decem ber 19 7 7  w ordt na een bliksem formatie het kabinet- 

Van Agt/W iegel beëdigd.‘D e  besprekingen tussen Van A gt en W iegel 

zijn bijzonder vlot verlopen en in een uitstekende sfeer. D rie s is een 

ander mens geworden (...)’, schrijft PvdA -onderhandelaar Van Thijn  

hierover in zijn boek Dagboek van een onderhandelaar.

Doortim merd regeerakkoord

H e t  kab inet B alkenende II, dat m o m e n tee l in de steigers staat, 

zal w a n n e e r h et to ts ta n d k o m t h et 2 4 e  n a -o o r lo g s e  ka b in et  

w o rd e n . Frap pant is dat de k ritie k  van vandaag o v e r h et gebrek  

aan d u alism e  d a t een d o o rt im m e rd  re g e e ra k k o o rd  m e t zich  

m eeb rengt, o o k  vijftig jaar geleden al te  h o re n  w as. D e  lib erale  vo o rm a n  

O u d  zei in 19 4 8  al in de T w eede K a m e r  dat een fo rm a te u r een kab inet  

m o e st m aken na o verle g  m e t de fra c tie le id e rs  en n ie t in o verleg. Een  

regering m o e st volgens hem  niet van te vo re n  kunnen rekenen op een  

K a m e rm e e rd e rh e id , w an t dan zo u  zij o o k  n iet m e e r de n o o d za a k  voelen  

o m  aan de K a m e r  uit te  leggen w a aro m  een v o o rste l goed w as. D e z e  

w o o rd e n  zo u  je  m o e ite lo o s in d e ze  tijd  kunnen plaatsen. O o k  nu o n d e r

handelen B alkenende en B os im m e rs o v e r een re g ee ra kk o o rd  w aaraan  

zo w e l de C D A -  als de P v d A -fra c t ie  z ich  v o o r  de k o m e n d e  v ie r  ja ar  

bindt. G r o t e  vraag is aan het eind van de fo rm atie  e c h te r  altijd w e e r of 

de liefde tussen de co alitie p a rtije n  de vo lle  v ie r  ja a r stand zal h o u den.

G e ra a d p le e g d e  b ro nnen: -  w w w .p a rle m e n t.co m  -  w w w .m inaz.nl -  N R C  

H a n d e lsb lad  (zaterd ag 15  feb ru ari); D e  d o n k e re  k a m e r van de d e m o c ra 

tie , d o o r  Fran k V e rm e u le n  -  N R C  H an d e lsb lad  (vrijdag 28  feb ru ari); Een  

on a a n ta stb a a r ritu e e l; d o o r  M ark K ra n e n b u rg

TekstSandraKagie

Fo to :arch iefW D

De formatieduur van de 23

na-oorlogse kabinetten

Balkenende 1 (200 2) 68 dagen

K o k  II ( 19 9 8 -2 0 0 2 ) 89 dagen

K o k  1 ( 1 9 9 4 -1 9 9 8 ) 1 1 1  dagen

Lubbers III (19 8 9 -19 9 4 ) 6 2  dagen

Lubbers II ( 1 9 8 6 -19 8 9 ) 54  dagen

Lubb ers 1 ( 19 8 2 -19 8 6 ) 5 7  dagen

Van A g t III ( 1 9 8 2 -1 9 8 2 ) 1 7  dagen

Van A g t II ( 1 9 8 1 -1 9 8 2 ) 10 8  dagen

Van A g t 1 ( 1 9 7 7 - 1 9 8 1 ) 20 8  dagen

D e n  U yl ( 1 9 7 3 -1 9 7 7 ) 16 3  dagen

Biesheuvel ( 1 9 7 1 - 1 9 7 3 ) 69  dagen

D e  Jong ( 1 9 6 7 - 1 9 7 1 ) 49 dagen

Z ijlstra ( 1 9 6 6 -1 9 6 7 ) 38  dagen

C a ls (1 9 6 5 -1 9 6 6 ) 46 dagen

M arijnen ( 1 9 6 3 -1 9 6 5 ) 70  dagen

D e  Q u a y ( 1 9 5 9 -1 9 6 3 ) 68 dagen

Beel II ( 1 9 5 8 -1 9 5 9 ) 10  dagen

D re e s  III ( 1 9 5 6 -1 9 5 8 ) 1 2 2  dagen

D re e s  II ( 1 9 5 2 -1 9 5 6 ) 69 dagen

D re e s  1 ( 1 9 5 1 -1 9 5 2 ) 50  dagen

D re e s/V a n  Schaik ( 1 9 4 8 -1 9 5 1 ) 3 1  dagen

Beel 1 ( 19 4 6 -19 4 8 ) 4 7  dagen

S c h e rm e rh o rn /D re e s (19 4 5 -1 9 4 6 ) 4 7  dagen

B ron: w w w .m inaz.nl
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■
Aan de slag!
Op 30 januari jl. werden de Kamerleden van alle fracties geïnstalleerd. Op de lijst van de VVD 

kwam een flink aantal nieuwe namen voor. Aanstormende talenten die een frisse wind door de 

partij laten waaien. Vier van deze nieuwe Kamerleden vertellen wat ze in hun portefeuille heb

ben en waar ze mee bezig zijn: Laetitia Griffith, Charlie Aptroot, Anouchka van Miltenburg en 

Paul de Krom.

Laetitia Griffith
Leeftijd: 37

Burgerlijke staat: ongehuw d  

Kinderen: nee  

Woonplaats: A m ste rd am  

Hobby’ s: reizen en films

W elke portefeuille heb je?

“ Ik ben lid van h et fractieb estu ur, 

w a a r ik v e ra n tw o o rd e lijk  ben  

v o o r  jo n g e re n b e le id . O o k  ben ik 

c o ö r d in a to r  van de hele  p o rte 

feuille Justitie. Ik w e rk  daarbij veel 

sam en m e t de p a rtijc o m m is sie , 

w aar ik altijd een b ero ep  op kan 

d o e n . D a a rn a a s t  ben ik o o k  e e r 

ste w o o rd v o e rd e r  Justitie, behalve  

v o o r  Veiligheid, dat d o e t C le m e n s  

C o r n ie lje . H e t  lag v o o r  de hand  

dat ik Ju stitie  zo u  gaan d o e n , 

gezien h et feit dat ik vo o rh e e n  bij 

h et m in iste rie  van Ju stitie  heb  

gew erkt. O n d e r  Ju stitie  vallen o o k  

m e d is c h -e th isc h e  zake n  en o o k  

d a a r h o u d  ik m e m ee bezig. 

V e rd e r  ben ik b ela st m e t s e n io 

re n - en h o m o b e le id . V o o rh e e n  

een p o rte fe u ille  van E rica  T e rp -  

stra, die ik heb o v erg e n o m e n . H e t  

zijn  a llem aal m a a tsch a p p e lijke  

o n d e rw e rp e n  en dat ligt m e w el.”

W aar ben je de laatste tijd 

mee bezig geweest?

“U ite ra a rd  heb ik mijn dagelijkse  

w e rkzaam h e d e n  als het bijw onen  

van vergaderingen van de vaste  

co m m issies, het u itbouw en van 

mijn n e tw e rk  en m ezelf inw erken  

in de d ive rse  p o rtefeu illes. D a a r 

naast ben ik bezig gew eest m et de  

vraag of de regering v o o r  de  

b eo o rd elin g  van actieve levens

beëindiging, o o k  een toe tsin g sco m 

m issie v o o r  de w ilso nb ekw am en  

(bijvoorbeeld pasgeboren baby’s en 

de m e n te  bejaarden) in h et leven 

m o et roepen. Een o n d e rw e rp  w aar  

ik  v e rd e r veel aandacht aan b e

steed, is het gevolg van de o p 

heffing van het b o rd e e lv e rb o d  in 

de p ra ktijk .V e rd er heb ik mijn e e r

ste algem een overleg a ch te r de  

rug, dat ging o v e r het capaciteitste- 

k o rt in het gevangenisw ezen en de 

discussie ‘tw ee op één ce l’.”

W at wil je uiteindelijk 

bereiken?

“A lle re e rs t  wil ik leren een goed  

K am e rlid  te zijn en de ko m ende  

vie r jaar m et inzet en plezier invul

ling geven aan h et K am e rlid m a at

schap. D aarn aast wil ik de d o o r de 

V V D  gedane toezeggingen in de  

verkiezingen op  mijn te rre in , bij

vo o rb e e ld  crim inalite itsb estrijd ing , 

w aar proberen te m aken. D a t  bete

kent o o k  veel mijn ge zich t laten  

zien in het land en niet alleen tij

dens verkiezingen. H e t  is belangrijk 

dat je w e e t w at e r in de m aat

schappij speelt, ze k e r bij d it s o o rt  

onderw erpen.”
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Charlie Aptroot
Leeftijd: 52

Burgerlijke staat: gehuw d  

Kinderen: 3 

Woonplaats: W a ssen aar  

Hobby’s : varen en honden

W elke portefeuille heb je?

“ Ik z it  in vijf vaste  K a m e rc o m m is sie s : m kb, a rb o w e tg e ving , B T W / -  

s u c c e s s ie re c h t / o v e rd ra ch tsb e la stin g , g la stu in b o u w  en b e ro e p s - en 

v o o rtg e ze t o n d e rw ijs . A lle  o n d e rw e rp e n  kom en v o o r t  uit m ijn belang

stelling v o o r  het b edrijfsleven, ik ben zelf jarenlang ris ico d ra g en d  o n d e r 

n e m e r gew eest, en ze  hebben o o k  een d ire cte  link m e t het m kb. Ik ga 

m e vo o ra l b ezig h o u d e n  m e t de huidige regelgeving. E r  zijn  e ch t b ela 

ch e lijk  veel regels v o o r  het m kb, je z ie t d o o r  de b om en h et bos niet 

m eer. W e  zijn  daar co m p le e t in doorgeslagen. O m d a t  ik o o k  iets c o n 

cre e ts w ilde do e n , heb ik e r  g lastu inb ou w  bij g e vraag d .V an u it m ijn v o r i

ge fu n ctie  als fra c tie v o o rz itte r  p ro v in cie  Z u id -H o lla n d  ben ik veel in 

aanraking gekom en m e t die secto r. Ik ben d aar to e n  erg van o n d e r  de  

in d ru k  geraakt.”

W aar ben je de laatste tijd mee bezig geweest?

“ D e  afgelopen tijd ben ik b e h o o rlijk  bezig g ew eest m et de H B O -f r a u d e , 

e ig e n lijk  een o n d e rw e rp  van M a rk  R u tte , m aar die w as d e stijd s  nog  

sta a tsse cre ta ris . V e rd e r  p ro b e e r ik in zich t te  krijgen in de regels v o o r  

h et m kb. D o o r  ze  op een rijtje  te  ze tte n , w e e t ik w a a r en h o e  e r  in die  

regels ge sn o eid  kan w o rd e n . O p  dit m o m e n t heeft o o k  de tw e ed e  fase 

van het v o o rtg e ze t o n d e rw ijs  m ijn aandacht, en dan m e t nam e de pak

k e tk e u ze . W e  m aken o n s zo rg e n  o v e r  de te ru g lo p e n d e  in te re sse  in 

e x a cte  vakken en v e rd e r  w illen w e w at d o en aan de de elvakk en . D ie  

w e rke n  niet. O f  je d o e t iets goed, of je  d o e t h et niet.”

W at wil je uiteindelijk bereiken?

“V o o r  e lkaar krijgen dat de V V D  e rv o o r  zo rg t dat o n d e rn e m e n  le u k e r  

w o rd t. En dan niet alleen m e t w o o rd e n , o o k  m e t daden. In het algem een  

w il ik dat de p o litie k  z ich  m idden tussen de m ensen afspeelt. D a t  do e  je  

d o o r  sim pelw eg m e t m ensen te  praten. Ik b ea n tw o o rd  altijd m ijn m ail- 

t je s  o f b inn e n g e ko m e n  te le fo o n tje s, u ite ra a rd  w el in re d e lijk e  m ate. 

V e rd e r  p ro b e e r ik zo vee l m o gelijk  in te  gaan op  uitnodigingen v o o r  b ij

e e n k o m ste n  die b e tre k k in g  h ebb en op  m ijn p o rte fe u ille . Je b en t niet  

v o o r  niets vo lksve rte g en w o o rd ig e r.”

Anouchka 
van Miltenburg
Leeftijd: 35

Burgerlijke staat: gehuw d  

Kinderen: 3

Woonplaats: Z altb o m m el 

Hobby’s : lezen en zelf 

kleding maken

I.W elke portefeuille heb je?

“ Ik heb een vrij b rede po rtefeuille: 

b asiso n d e rw ijs, speciaal o n d e rw ijs, 

ge h an d icap ten  en b inn e n vaart. 

M ijn in te re sse  v o o r  o n d e rw ijs  

ko m t u it m ijn tijd  als g e m e e n te 

raad slid  in Z a ltb o m m e l, w a a r ik 

m e m e t dit o n d e rw e rp  bezighield. 

B o ve n d ie n  heb ik d rie  k in d e re n , 

dus ik ben e r o o k  p e rso o n lijk  bij

b e tro k k e n . M ijn in te re sse  v o o r  

b innenvaart en vo o ra l v o o r  w a te r  

is o o k  p erso o n lijk . Ik w oo n aan de  

W a a l en in 1 9 9 5  m o esten w e va n 

w ege o v e rstro m in g sg e va a r eva

cu e re n , een heel in g rijp e n d e  ge

b e u rte n is . E r  zijn  een aantal 

plannen o m  dat g evaar te ru g  te  

d ringen, b ijv o o rb e e ld  d o o r  het  

a anw ijzen van o v e rlo o p g e b ie d e n . 

W a t  ik graag w il, is dat de p o litiek  

zie t dat het h ie r om  m ensen gaat. 

In die o v e rlo o p g e b ie d e n  w o n e n  

m ensen. H u n  gevoel van ze ke rh eid  

valt w eg als in geval van nood hun  

om geving o n d e r  w a te r kan w o r 

den gezet. Ik w e e t hoe erg dat is.”
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2. W aar ben je de laatste 

tijd mee bezig geweest?

“ Ik ben vo o ra l bezig g ew eest m et 

m e in te  leven in mijn p o rte fe u il

le. Ik heb w e rk e lijk  e n o rm e  sta 

pels p ap ie r d o o rg e v o rst en e r  ligt 

nog een berg. A ls  K am e rlid  w o rd  

je  heel erg geleefd d o o r  een  

v o o rtd u re n d e  s tro o m  van in fo r

m atie en te lefo o n tje s. D a a r  m o et  

ik nog heel erg aan w ennen.”

3. W at wil je uiteindelijk 

bereiken?

“O p  h et gebied van O n d e rw ijs  

lopen een aantal zaken langs 

elkaar. T u s s e n s ch o o ls e  en na

sch o o lse  opvang b ijvo o rb e eld  valt

o n d e r  W e lz ijn  en w o rd t p e r ge

m e e n te  u itg e vo e rd . D a a r d o o r  is 

opvang heel ve rzu ild  geregeld. D it  

m o e t b e te r geregeld w o rd e n . 

V e rd e r wil ik m e e r keu zem o g e lijk 

he d en  v o o r  ge h an d icap ten . D a a r 

v o o r  m o et het Persoo n sg e b o n d e n  

B udget, in h et leven g e ro e p e n  

d o o r  E rica  T e rp stra , u itgeb reid  

w o rd e n . En to t  s lo t is e r  aan de  

b inn e n v aa rt heel w a t te  v e rb e te 

ren. Er m o e t m e e r a a n d ach t en 

geld ko m en v o o r  de o v e rb e la ste  

en sle ch t o n d e rh o u d e n  in fra stru c

tu u r  van o n ze  b innenvaart. En in al 

d e ze  o n d e rw e rp e n  m o et het m e n 

selijke a sp e ct zw aar tellen. D a a r  ga 

ik  voor.”

Leeftijd: 40

Burgerlijke staat: gehuw d  

Kinderen: 3

Woonplaats: Leidschendam  

Hobby’s : tennissen, lezen 

(literatuur) en zeilen

W elke portefeuille heb je?

“K o rt gezegd milieu, Schiphol en de 

havens. Maar ik noem  mezelf w o o rd 

vo erder duurzam e ontwikkeling. D at  

begrip is breder dan milieu alleen. 

H e t gaat over hoe wij onze sam enle

ving inrichten en onze behoeften  

bevredigen, zo n d e r toekom stige  

generaties te veel te belasten. Een 

zaak van lange term ijn dus, een van 

solidariteit tussen generaties. V o o r  

mij betekent dat het vinden van een 

goede balans tussen investeren in 

milieu, econom ie en maatschappelijk 

ondernem en. Bedrijven die alleen 

w inst willen maken zo n d e r te letten 

op de effecten v o o r hun omgeving, 

hebben geen toekom st. M aar e r  

m oet natuurlijk ruim te zijn vo o r ont

wikkeling en groei. Je kunt N ederland  

wel op slot doen vanwege het milieu, 

m aar het kan nooit de bedoeling zijn

Paul de
dat iedereen vervolgens w erklo os  

thuis zit. Ik kom  zelf uit het bedrijfs

leven en heb vanuit die ervaring veel 

belangstelling vo o r deze  

onderw erpen. D aaro m  

vind ik het heel m ooi 

dat ik o o k  Schiphol en 

de havens doe. Belang

rijk v o o r de N e d e r 

landse e conom ie, m aar 

o o k  o nderw erpen m et 

veel raakvlakken m et 

milieu.”

W aar ben je de 

laatste tijd 

mee bezig geweest?

“M et in - en uitpakken, 

ve rh u ize n  en w ennen  

aan mijn nieuw e w e rk 

om geving. V o o ral de 

onvoorspelbaarheid  

van de K am eragenda is 

iets w aaraan ik m o et  

w ennen! Je neem t je

Krom
v o o r  om  iets te  doen en hup, er  

ko m t w e e r iets d o o rh e e n  dat je  

hele schem a in de w ar gooit. Ik ben

de laatste paar w eken vo oral bezig 

gew eest m et inw erken. D a t  b ete 

kent inlezen m aar vo oral veel pra

ten m et m ensen die verstand van 

zaken hebben. Z o  ben ik inm iddels 

op w e rk b e zo e k  gew eest bij Schip

hol, de K LM , het H a ven b e d rijf en 

de G G D  in R o tte rd am . 

D a a rn a ast heb ik de P ro 

vinciale Staten-cam pagne  

o o k  aangegrepen om  m eer  

m ensen binnen de partij te 

leren kennen. En in de  

K a m e r zelf heb ik mijn 

e erste  debatten gehad  

o v e r legionella, de M ilieu

raad, de T ran sp o rtra a d  en 

Schiphol.”

W at wil je uiteindelijk 

bereiken?

“ Een goed m ilieu, een  

prettige leefom geving v o o r  

iedereen in N e d e rla n d  en 

een ste rk  en m aatschappe

lijk g e o rië n te e rd  b ed rijfs

leven.”

Fotografie: Ha ns va n Asch
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De vermeende massavernietigingswapens van Irak vormden 

geen incidenteel probleem. Ook andere landen in het 

Midden-Oosten, zoals Syrië en Libië hebben chemische en 

biologische wapens verworven. Iran beschikt misschien zelfs 

al over een eigen atoombom. De toenemende politieke insta

biliteit van deze regio en de groei van het aantal terroristi

sche groeperingen dat er zijn basis heeft, maakt de kans dat 

deze wapens in verkeerde handen vallen steeds groter. 

Volgens de liberalen moet de Nederlandse politiek deze drei

ging onder ogen durven zien. Binnen onze grenzen dienen we 

moslim-extremisten hard aan te pakken, buiten onze grenzen 

democratisch gezinde Arabieren zoveel mogelijk te steunen.

visie

D e  o o rlo g  in Ira k  gaat in ze k e re  zin  n iet o v e r  ontw apening, m aar o v e r  

bew apening. O n d a n k s  de e e rste  G o lfo o rlo g  en tw aalf ja a r san ctie s bleef 

Saddam  H o e sse in  ko ste  w at ko st streven naar een eigen ato o m w ap e n . 

Een te ru g k e e r naar de situ atie  van v ó ó r  augustus 19 9 1  zo u  de d icta to r  

o p n ie u w  de financiële  arm slag hebben ve rle e n d  om  m iljarden d o lla rs aan 

zijn  g eheim e p ro je cte n  te b este d en . Eenm aal in h et b ezit van een eigen  

H -b o m  en de ra k e tte n  o m  d e ze  te  v e rv o e re n , zo u d e n  de V e re n ig d e  

Staten H o e s s e in  n o o it m e e r hebben kunnen te g en h o u d e n . Een eventueel 

d o o r  Bagdad g e ïn sp ire e rd  n ie u w  A ra b is c h -ls ra ë lis c h  gew apend co n flict  

zo u  dan w a a rsc h ijn lijk  een k e rn o o rlo g  zijn  g e w o rd e n , a a ngezien  o o k  

Israël al jaren  o v e r  a to o m w ap e n s beschikt.

Handen open en ogen dicht

W a t H o e sse in  in de jaren tachtig deed, zo u  de le id er van een te rro ris t i

sch e  groepering anno 20 0 3  kunnen herhalen. D e  V laam se  m isdaadau teur  

B ob M endes ve rrich tte  eigenhandig o n d e rzo e k  naar de geheim e aankopen  

van Bagdad in d ive rse  E u ro p e se  landen en sch re e f d aaro ve r de factio n - 

th rille r Vergelding -  vo o rsp el to t  Saddam s oorlo g. H e t  b o e k w erd in 19 9 3  

b ek ro o n d  m et de G o u d e n  Strop en verscheen vervolgens in d iverse talen.

Bob Mendes

“ Bij de  re se a rch  v o o r  een vo rig e rom an, D e  V ie rd e  S o e ra, had ik al bij 

to e val o n td e k t dat een P a le stijn se  a rts  w el erg veel in te re sse  to o n d e  

v o o r  h et w e rke n  m et ra d io a ctie f m ate riaal” , zegt M endes. “ H e t  o n d e r 

z o e k  naar de bouw  van het zogenaam de ‘sup erkano n’ begon o o k  m et een  

toevallige ontdekking bij een A n tw e rp s b edrijf dat illegaal onderdelen daar

v o o r  b leek te leveren. N a d ien  w erd m e steeds duidelijker dat talloze

De fundamenten onder het 
fundamentalisme uithalen
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visie

Geert Wilders

Euro pese ondernem ingen v o o r  Irak p ro d uceerden. D e  Irakezen b eschik

ten o v e r m iljarden. Z e  ko nden hoge prijze n  betalen, m aar indien nodig  

kochten ze  eenvoudigw eg het hele bedrijf op. O v e r  de m o rele  en politieke  

co nseq uenties w erd niet nagedacht. Men a ccep teerde de oliedollars van de  

Irakezen m et de handen open en de ogen dicht.”

H o esse in  kreeg een deel van de beoogde te ch n ie k  of w apens op enlijk gele

v e rd .A ls  de Israëlische lu chtm acht de beide in aanbouw  zijnde Franse kern

centrales in O s ir a k  in 19 8 1 niet had gebo m b ardeerd, had de d icta to r in 

19 9 1 allang de b eschikking gehad o v e r zijn ato o m b o m . D e  Irakezen zelf  

noem den de centrales ironisch O -C h ir a c , naar de Franse p re m ie r die de 

bouw  destijds m ogelijk m aakte. H o eveel e r  o n d e r de tafel is geleverd, zal 

w el n o o it helem aal duidelijk w orden. M endes suggereert in zijn rom an dat 

in ie d e r geval één hooggeplaatste B elgische po liticu s sm eergeld  van  

H o esse in  heeft aangenom en.

Rekruteren voor de jihad

Irak is niet de enige dictatuu r in het M id d e n -O o ste n . H e t  is evenm in het 

enige land dat te rro riste n  steu nt en vijandig staat tegenover het w esten. 

“Iran is in dit o p zich t op term ijn  w ellicht een nog veel grotere bedreiging  

dan Ira k ”, m e ent G e e r t  W ild e rs . “Toegegeven, h et land heeft in de jaren  

negentig een verrassende dem ocratisering gekend en politieke openingen  

gem aakt naar het w esten, m aar alle specialisten zijn het e ro ve r eens dat de 

hervorm ingen de laatste jaren in een im passe zijn geraakt. D e  co n se rva tie 

ven w o rden steeds onw illiger de m acht uit handen te geven. D ie  binnen

landse m achtsstrijd zo u  to t een intern of extern  gew apend conflict kunnen  

leiden. N a  intensief eigen o n d e rzo e k  heb ik het w apenarsenaal, w aarover  

Iran m om enteel beschikt, in kaart kunnen brengen en dat is z e e r  in d ru k

w ekkend. N ie t  alleen is het nucleaire program m a al vergevo rderd, m aar het 

land b ezit o o k  langeafstandsraketten en kan d a a rd o o r m e t eventuele  

a toom b om m en zelfs Europa bereiken.”

G e e r t  W ild e r s  is lid van de T w eede K a m e r v o o r  d e W D  en o n d e r  m e e r  

w o o rd v o e rd e r  o v e r m o slim -e x tre m ism e . H ij heeft z e e r  veel gereisd d o o r  

alle landen van de A ra b is ch e  w ereld  en daarbij o n ru stb a re n d e  o n tw ik k e 

lingen g e co n state e rd . “V o o ral S a o e d i-A ra b ië  m aakt zich  schuldig aan het  

e x p o rte re n  van m o siim -fu n d am e n talism e  en -e x tre m ism e . Rijke individu 

en en groeperingen steu nen n ie t alleen de bekend e te rre u rg ro e p e n , als 

Harnas en H e zb o lla h , m aar o o k  m o sk e eë n  in W e s t-E u ro p e s e  landen. M et 

hun vele geld kopen ze  invloed en bepalen ze  in d ire ct w at e r  ge p re d ikt  

w o rd t. U it  de rappo rtage van de A I V D  blijkt dat som m ige van d e ze  fun

d a m e n talistisch e  im am s z ich  n ie t langer b ep erken to t  h et innem en van  

re actio n aire  standp unten ten  o p zich te  van vro uw en  en h o m o sek su e le n , 

m a a r o o k  a ctief re k ru te re n  v o o r  de Jihad, de heilige o o rlo g  tegen het

"De oorlog tegen Irak is 
geen geïsoleerd conflict, 
maaronderdeel van een 
sluimerende oorlog."

w e ste n . In N e d e rla n d  gaat h et daarbij o n d e r  m e e r om  m o sk e e ë n  in 

A m ste rd a m  en Eindhoven. Ik heb een m o tie  ingediend w aarin  ik vo o rste l 

in dergelijke  gevallen de financiële  banden tu sse n  d e ze  gem eenschappen  

en de g eld sch ie te rs in S a o e d i-A ra b ië  d o o r  te knippen. D ie  m o tie  heeft
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het gehaald dankzij de K a m e rm e e rd e rh e id  die C D A , W D  en LP F destijds  

nog hadden, m aar als h et aan de linkse partijen ligt, geeft N e d e rla n d  geen 

d u id elijk  signaal. D e  D u itse  m in ister van B innenlandse Z a k e n , O t t o  Schilly, 

een so cia a l-d e m o cra a t, d o e t dat w el. H ij heeft tal van g roeperingen, zoals  

de Palestijnse ze lfm o o rd b rig ad e  A l A q sa, bij w et ve rb o d e n . O n z e  c h riste n 

d e m o cratisch e  m in ister van Justitie, D o n n e r, a a rze lt zijn v o o rb e e ld  te  v o l

gen. Ik vind dat ve rk ee rd . In het geval van de A l A q sa -b rig a d e  heeft dat e r  

enkel to e  geleid , dat d e ze  m ensen hun a ctiv ite ite n  van A k e n  n a a r het 

nabijgelegen H e e rle n  hebben verplaatst.”

Complottheorieën

O f  het nu om  de co n tro le  op  het naleven van een w apenem bargo gaat, 

zoals in de jaren tachtig, o f om  het vo o rko m e n  van e xtrem istische o n tsp o 

ringen bij m oslim jongeren als gevolg van de prediking en rekrutering d o o r  

fundam entalisten, in beide gevallen kom  je als overheid  niet v e r m et half-

burgers van o n ze  m aatschappij. H e t  o v erg ro te  deel van hen m o e t niets 

hebben van de extrem isten. H e t  w are slagveld zal m ijns inziens dan o o k  

niet het letterlijke van de w oestijn  zijn, m aar het figuurlijke van de m oskee.”

Alternatieven bieden

“G o e d e  bedoelingen alleen zijn  o n v o ld o e n d e ”, zegt G e e r t  W ild e rs . “W e  

m o eten een land als S a o e d i-A ra b ië  o p  die steun aan het te rro rism e  durven  

aanspreken, m aar e r  is altijd w el een drogreden o m  dat niet te doen, zoals  

de oliebelangen of de m ilitair-strategische belangen. Bovendien m o eten we 

e lk  initiatief steunen dat de e co n o m isch e  ontw ikkeling en de d e m o cratise 

ring vo o ru it helpt. H e t  grote probleem  in de A ra b isch e  w ereld is het o n t

breken van een m iddenklasse. Je b e h o o rt ofwel to t  de w einige rijken ofwel 

to t de e n o rm e  groep arm en. D e  m iddenklasse vo rm t trad itioneel de rug

gengraat van een d e m o cratie . M ensen die iets hebben op gebouw d, zoals  

een bedrijf of een w inkel, hebben o o k  iets te  verliezen en zijn dus m inder

"Rijke individuen en groeperingen steunen niet alleen 
de bekende terreurgroepen, maar ook moskeeën in 
West-Europese landen."

siachtige m aatregelen. M endes’ rom an laat zien w aarto e  dat heeft geleid in 

het geval van Irak. G e e r t  W ild e rs  heeft e r  geen vertro u w en in dat het alle

maal vanzelf wel zal overw aaien. Bob M endes evenm in.

“ D e  o o rlo g  tegen Irak is geen geïsoleerd conflict, m aar o nderdeel van een  

slu im e re n d e  o o rlo g  die al vele jaren aan de gang is”, zegt de V la a m se  

auteur, die het conflict niet alleen naar Europa ziet kom en in de vo rm  van 

m b slim -extre m istisch  geweld, m aar o o k  in de vo rm  van als a nti-zio nism e  

verp akt anti-sem itism e. “V ro e g e r kw am  de jodenhaat van e xtre e m -re ch ts, 

nu lijkt ze  o o k  steeds m e e r van e xtree m -lin kse  kant te kom en. D e  popula

rite it  van absurde co m p lo tth e o rie ën  als zo u d en  de A m e rik a n e n  b ijv o o r

beeld zelf a ch te r de aanslag op de Twin Tow ers zitten ve ro n tru st m e, even

als de eenzijdige o rië n ta tie  van som m ige delen van de vredesbew eging. 

N a tu u rlijk  zijn de A m erik an e n  geen heiligen en valt e r  b est k ritie k  te  leve

ren op  de politiek van G e o rg e  Bush, m aar dat is nog geen reden om  geen 

oog te  hebben v o o r de vele b o ter op  het hoofd van Jacques C h ira c . W a t  

w e e ch te r vo oral o n d e r ogen m o eten durven zien, is het feit dat de uit

ko m st van dit conflict u iteindelijk staat of valt m e t de succesvolle  integra

tie  en em ancipatie  van de m iljo enen E u ro p e se  m o slim s to t  volw aardige

geneigd to t extrem ism e. O m  een vo o rb e e ld  te  geven: toen ik in januari dit 

ja ar een b e zo e k  aan Israël bracht, heb ik lange gesprekken gevoerd m et 

zow el Israëlische als Palestijnse politici. A an  Palestijnse kant heb ik  daarbij 

b em oedigende signalen opgevangen van de vertegenw oordigers van m en

sen re ch te n o rg an isatie s. Steeds m e e r Palestijnen geven to e  dat de zelf

m oordaanslagen hen geen enkel vo o rd e el hebben gebracht, integendeel. E r  

zijn  inm iddels po litici die de k ie ze rs een a ltern atief w illen bieden v o o r  

enerzijds de co rru p te  kliek rond Yasser A rafat en anderzijds het fundam en

talism e van Harnas. H elaas beschikken d e ze  d e m o crate n  o v e r zo  w einig  

geld en m iddelen dat ze  riskeren volledig weggevaagd te  w o rd e n  bij de  

ko m ende verkiezingen. Z o ’n initiatief m oeten wij daarom  op weg helpen, 

terw ijl w e tegelijkertijd Israël loyaal m aar allesbehalve kritiekloo s m oeten  

blijven steunen. Ik besef o o k  w el dat dergelijke initiatieven en m aatregelen  

slechts een b ep erkt effect kunnen so rte re n , m aar niets doen en de zaken  

m aar op hun belo op laten is helem aal geen alternatief.”

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch
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interview 1
De'idolisering'
van de politiek
“Ik voel m e b etrokken bij de N e 

derlandse politiek, m aar niet bij de  

partijen die de p o litie k  m aken.” 

H ie rm e e  k e n sch e tst de in P a te rs- 

w o ld e  w oo nachtige d ’A n c o n a  zijn  

politieke affiniteit. H ij heeft landelij

ke bekendheid verw o rven als ju ry 

lid van de So u ndm ix sho w . D a a r 

naast is hij al jarenlang actief als 

jo u rn alist, th e a te rre c e n se n t en als 

presentator, gasth e e r o f d ag vo o r

z itte r  bij co ngressen, sym posia en 

b ijeenko m sten van u iteenlo p ende  

opdrachtgevers. In al deze functies  

geeft hij regelmatig zijn kritische en 

vaak cynische m ening o v er uiteen

lop ende o n d e rw e rp e n , w a a ro n d e r  

o o k  politiek.

Kameleon

“ Politici p re te n d e re n  de w aarheid  

in pacht te  h e b b e n ”, n o e m t d ’A n 

co n a  een b ela n g rijk  p e rs o o n lijk  

k rit ie k p u n t op  de la ndelijke  p o li

t ie k . “A ls  ik  v o o r  e en o p d ra c h t

g e ve r e en b ije e n k o m st p re s e n 

te er, p ro b e e r  ik  m e d o o r  een  

gedegen v o o rb e re id in g  ju ist altijd  

goed in te  leven in een o rg an isa

tie . Ik vraag b ijv o o rb e e ld : ‘w at  

leeft e r  binnen ju llie  o rg a n isatie ?’. 

Ik heb de eigenschap pen van een  

k a m e le o n . Ik kan m e aanp assen  

aan en inleven in een ander. Iets  

dat ik m is bij po litici.” H ij p re se n 

t e e r t  b ew u st geen p o litie k e  b ij

e e n k o m ste n . “ Ik ben niet bang om  

bepaalde p o litieke standp unten in

te  nem en, m aar ik zo u  als jo u rn a 

list o ngeloofw aardig  w o rd e n  als ik 

nam ens e en p o litie k e  p artij o p 

tree d .”

Eén van zijn standpunten is de ‘id o - 

lisering’ van de politiek, die hem  

een d o o rn  in het oog is.

“In verkiezingstijd b enadrukken po 

litieke partijen  dat e r  n iet op de  

po ppetjes gestem d m o e t w o rd e n . 

B urgers krijgen in de m edia o n d e r

tussen alleen m aar beelden v o o r 

geschoteld van ‘idolen’ uit de poli

tiek, zo als v o o rh e e n  Pim Fo rtuyn  

en nu W o u te r  Bos.Voorafgaand aan 

de T w e e d e -K a m e rv e rk ie zin g e n  op  

2 2  januari is e r  nog n o o it zoveel 

aan irrelevante  b eeldvorm ing ge

daan. Slechts tw ee po litici hebben  

geprob eerd dit te doo rb re ke n : Jan 

M arijnissen van de SP en T h o m  de 

G ra a f van D 6 6 . Z ij  hebben heldere, 

intelligente standpunten geform u

leerd op belangrijke gebieden. 

D a aro m  heb ik op D e  G ra a f ge

stem d, terw ijl ik anders bijna altijd 

kies vo o r een politicus uit mijn eigen 

streek.” d’A n co n a  m ist de echte  

staatsmannen in de politiek. “Er zijn 

geen politici m e e r van het kaliber 

Joop den Uyl o f W im  Kok. D e n  Uyl 

heeft de politiek op een geweldige 

m anier d o o r de Lockheed-affaire  

rond prins Bernhard geloodst, K o k  

is perfect omgaan m et de affaire- 

Zo rregu ieta. Een echte staatsman  

heeft niet alleen verbaal verm ogen, 

maar o o k  inhoudelijke kwaliteiten.”

"We leven in een tijd van grote emotie en opgeklopt senti

ment." Journalist en theaterrecensent Jacques d'Ancona 

geeft zijn visie op de huidige Nederlandse samenleving. 

"Vandaar dat de landelijke politiek de afgelopen jaren voor

al viai de televisie beeft geprobeerd de politieke belangstel- 

lingte stimuleren. De werkelijke interesse is hierdoor echter 

niet toegenomen. Verschillende politi&iijn gehypt en de 

interesse van mensenis oppervlakkiger geworden. Het lijkt 

«ér alleen nog maar om te gaanwlBke politicus het beste 

overkomt in de media." ■’**
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Ambitie

O n d an k s zijn uitgesproken mening  

o ver politiek, heeft d ’A n co n a  nooit  

een politieke ca rriè re  geam bieerd. 

“ Ik heb altijd am bitie gehad op het 

gebied van sport. Z o  was ik op 1 8 - 

jarige leeftijd al vo etb alscheidsrech

ter. V e rd e r ben ik nog steeds actief 

als v o o rz itte r  of bestu urslid  van 

diverse stichtingen en zit ik in 

enkele co m ités van aanbeveling. 

Bovendien ben ik o n d e r m e e r  

am bassadeur van het A id s Fonds en 

de D o e  een W e n s-stich tin g , die  

w ensen ve rv u lt van ernstig  zieke  

kinderen. Ik heb o o k  van jongs af 

aan affiniteit m et de theaterw ereld. 

Ik b e zo e k  th eate rvo o rste llin g e n  

niet alleen v o o r mijn plezier, m aar 

o o k  v o o r het maken van recensies  

v o o r  het N ie u w sb la d  van het 

N o o rd e n  en radio en de televisie. 

M ijn hobby is eigenlijk ontaard in 

w erk.”

U it balans

M ede d o o r de politieke o n ru st van 

de laatste tijd is N e d erlan d  volgens 

d ’A n c o n a  ‘e m o tio n e e l uit balans’ 

geraakt. “Veel m ensen dachten  

vo rig jaar dat dankzij Pim Fortuyn  

alles in on ze  sam enleving anders en 

b e te r zo u  w o rden. Ik heb n o o it  

m e t de illusie geleefd dat hij de  

hele m aatschappij eventjes kon 

om g o o ie n . D e  e m o tio n e le  o n ru st  

na de m o o rd op Fortuyn bleek uit 

de bijna hilarische, extravagante  

uitbarstingen tijdens zijn uitvaart. 

W e  zitten  nu in een tra p e ze -s itu - 

atie. M ensen grijpen, net als bij een 

trap e ze , steeds o ver op een andere  

sto k, ofwel een nieuw e hype. Z ij  

hollen achter de laatste trend aan, 

zo als e e rst Leefbaar N e d e rlan d , 

vervolgens de LPF en daarna de SP. 

D e  versnippering in de politiek na

de crisis bij Leefbaar N ederland en later de LPF heeft gezorgd vo o r een e n o r

m e teleurstelling en onzekerheid bij burgers.Vlak v o o r de laatste verkiezingen 

was Jan Marijnissen ineens alles, hij stond hoog in de polls. Uiteindelijk is het 

werkelijke resultaat uitgebleven.’’

D e  persoonlijkheid  van een politicus  

is volgens d ’A n c o n a  tegenw oordig  

van doorslaggevend belang om  te  

kunnen slagen in de politieke w ereld. 

“ K ijk  m aar naar w at e r  gebeurd is 

m et H an s D ijkstal als politicus, terw ijl 

hij to ch  een briljant man is. A ls  m inis

te r  van Financiën w as G e r r it  Z a lm  

een man die veel resp ect van burgers 

g eno o t. H ij stond bekend om  zijn  

strak  en helder geform uleerde finan

cië le  betogen. A ls  fra c tie v o o rzitte r  

van d e W D  heeft hij het, ondanks zijn  

kw aliteiten, niet zo  goed gedaan d o o r  

zijn gespannen uitstraling. O o k  de  

politieke c a rriè re  van A d  M e lke rt is 

snel afgebrokkeld, o m d at hij volgens  

velen geen goed im ago had. W o u te r  

B os is qua uitstraling w el een idool, 

Pim Fortuyn w as dat ook.”

“Scoren, sco re n , sco re n , daar lijkt het

"Politieke partijen gebruiken 
in verkiezingstijd altijd een paar 
maatschappelijke onderwerpen 

als stokpaardjes"

alleen nog m aar om  te  gaan in de politiek”, vervolgt d’A n c o n a  zijn kritische  

betoog. “Je kunt je afvragen of politici e lkaar alleen m aar vliegen m oeten  

afvangen of dat het ju ist m o et gaan om  het b etrekken van burgers bij de 

politiek? Voorafgaand aan verkiezingen w o rd t b ijvoorb eeld  wel b enadrukt  

dat m ensen m oeten gaan stem m en, m aar niet precies w aarom .”

In plaats van het ‘idoliseren en hypen’ van de N e d erlan d se  politiek, m oeten  

de echte m aatschappelijke en politieke them a’s volgens d’A n c o n a  w e e r ce n 

traal op de agenda w o rden gezet. “ Politieke partijen gebruiken in v e rk ie 

zingstijd altijd een paar m aatschappelijke onderw erpen als stokpaardjes. N a  

afloop van de verkiezingen h o o r je e r m eestal niets m e e r van. D e  m ooie  

beloften zijn alleen bedoeld om  stem m etjes te  w innen.” d ’A n c o n a  m aakt 

zich grote zorgen o v er de e co n o m isch e  crisis die N e d erlan d  in haar greep  

heeft. “Veel m ensen vinden dat w e elkaar geen e co n o m isch e  crisis mogen

aa n p ra te n .‘W a t lui je  n o u ?’, denk ik 

dan. E r is to ch  sprake van een cri

sis? Er zijn tienduizenden w erklo zen  

en e r  w o rd e n  m o m enteel d u ize n 

den m ensen ontslagen. M oet ik 

daarover op tim istisch zijn? Ik dacht 

het niet!”

Theaterwereld

D e  politiek m oet niet alleen het 

hoofd proberen te bieden aan de 

econom ische malaise, m aar m oet 

o o k  trachten de problem en in het 

onderw ijs en de zorg uit de wereld  

te helpen, zo  m eent d ’A ncona.Verder  

pleit hij v o o r m eer politieke steun 

aan de N e d erlan d se  theaterw ereld. 

“Jonge theatertalenten en vocalisten  

m oeten m eer creatieve m ogelijkhe

den krijgen om  zich ve rd e r te ont

w ikkelen. C u ltu u r  is de spiegel van 

de maatschappij.” O o k  actuele o n t

wikkelingen in de voetbalw ereld  

volgt hij als o u d -sch e id sre ch te r op  

de voet. “ D e  N ed erlan d se  voetbal

clubs zijn bijna allemaal in de rode  

cijfers beland. Talloze gem eenteraden  

en provincies hebben de afgelopen 

jaren discussies gevoerd over de sub

sidiëring van clubs. D e  subsidies zijn 

e chter allemaal weggegooid geld 

geweest. D it  kom t d o o r de to re n h o 

ge salarissen die de directie, trainer  

en spelers verdienen. H e t is belache

lijk dat een speler uit de Eerste  

Divisie m eer verdient dan de gem id

delde d irecteur van een bedrijf. O o k  

zijn de landelijke politiek en de 

K N V B  e r  sam en nooit in geslaagd 

een pasklaar antw oord te vinden op  

het geweld rond de voetbalvelden, 

ondanks maatregelen als de pasjesre

geling. K o rto m , e r  m oet op politiek  

gebied nog veel gebeuren.”

Tekst:BartManders 

Fotografie.-Hans van Asch

politieks 39



ÏTien miljoen euro voor topsportaccom- 

modatie Apeldoorn. Een enorme impuls 

voor het Nederlandse baanwielrennen en 

de baanatletiek. Het Apeldoornse Omni- 

sportcentrum moet voor deze twee tak

ken van sport de nieuwe thuisbasis wor

den. Met de toekenning van de tien 

miljoen ^uro liep staatssecretaris Ross 

van Sport eind vorig jaar 

inmiddels ingestelde fitte 

Evenementenfoiuk; Met 

fonds wil de sfrfatssecretari: 

klimaat vpfsterken. Gemeentl 

initiatiefnemers kunnen dan 

Jjrlg een bijdrage krijgen voor 

topsportaccommodatie tot ma 

kwart van de kj&ten met een 

van vijf miljoert euro. In het g 

Apeldoorn betreSfcform eel een 

ge van vijf miljoen eüÜp aan die 
en vijf miljoen euro

' r '

Z o w e l V V D -K a m e r lid  Jan R ijpstra  

als Paul C o p p e s, d ire cte u r van L C  

N e d e rla n d s  institu ut v o o r  lokale  

S p o rt en R e cre a tie , zijn  erg te  

spreken o v e r het A c c o m m o d a tie - 

en Evenem entenfonds. “Een goede  

m anier om  to p sp o rt in N ed erlan d  

een im puls te geven”, stelt Paul 

C o p p e s . “W e l ben ik w at huiverig  

o v e r de e n o rm e  strijd  die inm id

dels tussen de verschillende steden  

in N e d e rlan d  is losgebarsten o v er  

de subsidiegelden uit het fonds.” 

C o p p e s  d o e lt b ijvo o rb e eld  op  de 

s trijd  tu sse n  A p e ld o o rn  en 

R o tte rd a m . D e  laatste stad d a ch t  

to t  v o o r  k o rt  m e t h e t O p t r iu m -  

p ro je ct, h et plan van sch a a tse r  

B a rt V e ld k am p  v o o r  een 4 0 0 -  

m e te r schaatsb aan, een o v e rd e k te  

en g e co m b in e e rd e  w ie le r- en a tle 

tiekbaan a lsm e d e  een 5 0 - m e te r- 

bad, nog a a n sp ra a k  te  ku nnen  

m aken op  su b sid ie  van de o v e r 

heid. M et de to e k e n n in g  van de 

sub sid ie  aan A p e ld o o rn  lijkt deze  

d ro o m  ve rvlo g e n .

Spreiding van faciliteiten

Een tw e ed e  vraagteken dat d o o r  

C o p p e s  bij h et beleid o v e r to p -  

sp o rta cco m m o d a tie s w o rd t gezet, 

betreft het feit dat de verschillende  

o v erh e d e n  geen enkele  zeggen

schap hebben o v e r de spreiding  

van faciliteiten. “ M o ch t in E in d 

hoven een to p sp o rtb a d  ve rrijze n  

dan kan niem and T ilb u rg  tegenhou

den hetzelfde plan te ontw ikkelen”, 

geeft hij als vo orbeeld.

“H e t belang van goede to p sp o rta c- 

co m m o d atie s m o et w o rden gezien  

als nationaal belang en niet als pre

stig e p ro ject v o o r  individu ele  ste 

den”, vult Jan Rijpstra aan. H ij zet 

overigens in het kader van de
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"Woningen, 
kantoren 

en winkels;
daarwordt 
ruimtevoer 
gemaakt. 
Sporten 
recreatie 

hebben een 
veel lagere 
prioriteit."

exploitatiem ogelijkheden sow ieso  

zijn vraagtekens bij exclusieve to p - 

sportacco m m odaties v o o r kleinere  

sporten zoals schaatsen. “W e  heb

ben een aantal prim a ijsbanen in 

N e derland. Ik h o o r van schaatsers  

e chter nogal eens dat ze  m oeite  

hebben om  een bepaalde baan 

exclusief v o o r zich te hebben, zo n 

der dat ze  in de w ielen w orden  

gereden d o o r recreanten. H ie r  han

gen behoorlijke prijskaartjes aan. D it  

s o o rt knelpunten m oeten we zien 

op te lossen. Vanuit de exploitanten  

bekeken, kan ik echter wel begrijpen 

dat ze  o o k  kiezen v o o r recreanten. 

Er m o et wel geld in het laatje 

komen om  de vaak enorm e investe

ringskosten terug te verdienen.”

Combinatie top- 

en breedtesport

Z o w e l C o p p e s  als R ijp stra  zien, 

w aar het a cco m m o d a tie s betreft, 

dus liever een co m binatie van to p 

sp o rt en b ree d te sp o rt. “ H e t w e rkt  

ve rsterk en d  naar b eide kan te n ”, 

stelt R ijp stra. “ K in d e re n  w o rden  

gestim uleerd  te  kiezen v o o r  een  

bepaalde s p o rt w a n n e er ze  goede  

vo o rb e e ld e n  uit de to p s p o rt heb

ben en aan de andere kant kom en  

e r m e e r talenten bovendrijven naar 

m ate e r  m e e r kinderen aan s p o rt  

doen.”

W a a r  die faciliteiten vervolgens  

gebouw d m o eten w o rd e n , is v o l

gens beiden een vraag die niet zo  

eenvoudig te  b ean tw o o rd en  is. 

“Enerzijds heb je de groei van het 

aantal vaak g ro te re  faciliteiten aan 

de rand van de stad, m aar ju ist in 

het kader van de b ereikbaarheid en 

de so cia le  veiligheid pleit ik o o k  

v o o r vo orzieningen in buu rten en 

w ijken w aar veel kinderen w o n e n ”,

aldus C o p p e s. “K ie s je e r  to ch  v o o r  om  een co m p le x aan de rand van de  

stad te bouw en, verhuis dan een gehele sociale stru ctu u r naar de rand van 

de stad: dus o n d e rw ijs , b ibliotheek, g e zo n d h e id szo rg  e t ce te ra . S p o rt-  

inclusief denken, een te rm  die volgens mij d o o r  E rica  T erp stra  is geïn

tro d u ce erd , is iets dat veel gem eenten in N e d erlan d  nog ontberen.”

“V anu it mijn achtergrond als d o c e n t B o u w  & Inrichting op de academ ie  

v o o r Licham elijke O p vo ed in g  gaat dit o nderw erp  m e nog altijd erg aan het 

h art”, haakt Rijpstra in. “D e  koppeling b uu rt-sp o rt-g e zo n d h e id  en o n d e r

w ijs is e r een die ik dan o o k  van harte ondersteu n. In andere landen, neem

Jan Rijpstra
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maatschappij

Sportinclusief
denken 
is iets dat 

v c»» 1
gemeenten 
in Nederland 

nog
ontberen."

D u itsla n d  en Z w its e rla n d , is deze  

gedachte al veel m e e r ingeburgerd. 

Scholen hebben een goed g eo u til

leerde sp o rtzaal, een b u ite n sp o rt

faciliteit en vaak o o k  een zw em bad. 

D e z e  a cco m m o d a tie s hebben b o 

vendien een buurtfunctie. D o o r  de 

positie  van h et b ijzo n d e re  o n d e r

w ijs is d it in N e d e rla n d  e ch te r  

m o eilijk  te  realiseren. G e m e e n te n  

h e bb en n a m e lijk  geen ze g g en 

schap o v e r facilite iten  die aan het 

b ijz o n d e r  o n d e rw ijs  ge liee rd  zijn. 

H e t  kan dus z o  zijn  dat een s p o rt 

hal die bij e en b ijzo n d e re  sch o o l 

h o o rt , b uiten  s c h o o ltijd e n  en in 

sch o o lv a k a n tie s  h e lem aal n ie t  

w o rd t g ebru ikt.”

Rol projectontwikkelaars

H e t tw e ed e  p ro b leem  is volgens  

R ijp stra  dat p ro je cto n tw ik ke la ars  

nieuw e plannen niet zien vanuit de 

‘bew eegkant’. “W o ningen, kantoren  

en w inkels; daar w o rd t ruim te v o o r  

gem aakt. S p o rt en re cre atie  heb

ben e ch te r een veel lagere p rio ri

teit. Ik zo u  dan o o k  e en b ero ep  

w illen d o en op de so cia le  ve ra n t

w o o rd elijk h eid  van p ro je cto n tw ik

kelaars. Z e  zo u den zich bij het o n t

w ikkelen van nieuw e binnensteden  

of V in e x -lo c a tie s  eens m o eten  

afvragen w ie kom en h ie r w o n e n ?  

En w at zijn hun w ensen? D e  ten

dens dat kinderen steeds m in d e r  

buiten spelen en sporten en m ede  

h ie rd o o r d ikker w o rden kan alleen  

d o o r een ve randering in denken  

vanu it de ‘bew eegkant’ w o rd e n  

doorb roken.”

D e  m o g e lijk h e d e n  v o o r  p ro je c t 

o n tw ik ke la ars o p  d it gebied liggen 

e r  vo lgens C o p p e s  ju is t  nu. “ B in

n e nsteden w o rd e n  h e ro n tw ikk eld  

en g e re v ita lise e rd , V in e x -lo c a t ie s

w orden bebouwd. M et het oog op een ‘gezonde’ toekom st m oeten w e dus 

zoveel m ogelijk rekening houden m et bew egingsm ogelijkheden, zo  dicht 

mogelijk bij huis en natuurlijk tegen een betaalbare prijs.” Een investering die 

je volgens Rijpstra als overheid later m eer dan eens terugverdient. “G e zo n d e  

burgers doen im m ers m inder vaak een beroep op de gezondheidszorg. O m  

die reden vind ik dat er convenanten m et projectontw ikkelaars gesloten m o e

ten w orden om  het denken vanuit de beweegkant te stimuleren.”

Tekst: Sandra Kagie 

Fotografie:HansvanAsch

Paul Coppes
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Een duidelijke 
liberale visie
Geheel vernieuwd! Die aanprijzing in een 
reclame-advertentie is voor mij vaak reden 
voor de nodige vraagtekens. Was het oude 
product dan zo slecht? Waarom moest het 
geheel worden vernieuwd? En wat heeft het 
nieuwe product nog met het oude te maken 
als het dan écht geheel vernieuwd is?

In de Tweede Kamer zijn we van start gegaan 
met een Vernieuwde’ fractie. Niet geheel ver
nieuwd gelukkig. Er is ook nog veel ervaring 
overgebleven, waaronder straks zelfs zes oud- 
ministers. De Kamerleden stellen zich op als 
volksvertegenwoordigers, maar blijven degelij
ke politici met oog voor de realiteit. We ont
wikkelen nieuwe ideeën, maar die stoelen wel 
op het vertrouwde liberale gedachtegoed.

Ik heb goede verwachtingen ten aanzien van 
de resultaten die we met de nieuwe fractie 
kunnen boeken. Onze liberale opvattingen 
zijn actueler dan ooit en spreken veel mensen 
aan. Of het nu gaat om de gezondheidszorg in 
Nederland of de internationale veiligheid, de 
financiële toestand van het Rijk of de jeugdcri
minaliteit, de W D  is in staat om er een duide
lijke liberale visie op te geven. En dat is in de 
komende tijd hard nodig. Er zijn problemen 
genoeg. Na een lange periode waarin té weinig 
is gebeurd moeten belangrijke knopen worden 
doorgehakt. Dat is belangrijk voor de econo
mie, voor de plaats die Nederland internatio
naal inneemt en voor al de mensen die daar
van afhankelijk zijn. De WD-fractie in de 
Tweede Kamer gaat hardiian het werk. 
Vernieuwd etvfefvaren!/ ƒ

Vrijheid l *
Democratie k  I J

16 en 17 mei 2003 in Noordwijkerhout
Jaarlijkse Algemene Vergadering

“ W e  moeten (weer) veel dichter bij de kiezer 

staan, met twee benen midden in de maatschap

pij. En m et‘we’ wordt in dit geval de gehele W D  

bedoeld; politici, maar ook bestuurders en 

‘gewone’ leden” , aldus het rapport van 3 oktober 

jl. over partijvernieuwing ‘Minder partij, meer 

maatschappij’.

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 mei 2003 wordt in 

De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout de 

Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) gehouden. 

O ok dit jaar wordt een aantrekkelijk tweedaags 

W D-congres voor zoveel mogelijk W D-leden 

en geïnteresseerden georganiseerd. De JAV  is 

een ontmoetingsplaats voor iedereen die 

betrokken is bij de W D .  Het programma is boei

end voor politici, bestuursleden, afgevaardigden, 

leden en iedereen die één of twee dagen in het 

hart van de partij wil meepraten. Het centrale 

thema van het congres is vernieuwing.

De 56e JAV  wordt op vrijdagmiddag om 13.15 

uur officieel geopend. Aansluitend heeft een 

groot aantal interessante parallelsessies plaats, 

zoals bijvoorbeeld een parallelsessie over 

Waarden en Normen? Omgangsvormen!, 

Verdiepingsrapport gekozen burgemeester of 

over Orgaandonatie. Vrijdagavond wordt u een 

interessant, afwisselend programma geboden met

onder andere speeches van Bas Eenhoorn en 

Gerrit Zalm.

Zaterdag 17 mei staat, na de huishoudelijke ver

gadering, voor het grootste gedeelte in het 

teken van de bespreking en besluitvorming over 

(partij)vernieuwing.

Het congres is openbaar. Het is bij uitstek een 

gelegenheid om ook nieuwe leden of mensen 

die al langer lid zijn maar nog niet actief, nader 

kennis te laten maken met de VVD. Op 16 en 

17 mei staan de deuren van De Leeuwenhorst, 

Langelaan 3 in Noordwijkerhout open. Voor u 

en voor iedereen die is geïnteresseerd in libe

rale politiek!

Het volledige programma (inclusief een over

zicht van de parallelsessies met bijbehorend aan

meldingsformulier) en vergaderstukken vindt u 

op www.vvd.nl onder het kopje JAV of is 

opvraagbaar bij het algemeen secretariaat van 

de W D ,  tel. 070 - 361 3030.

W ilt  u gebruikmaken van de lunch, het diner 

en/of een overnachting, dan kunt u een reser
veringsformulier downloaden via www.vvd.nl, 

of een aanvraag doen via m.borsboom@wd.nl 

of 070 - 361 3030.

C o lo fo n

Hoofdredacteur Daan Zwart 
Redactie Algemeen Secretariaat
Redactiesecretariaat Mathieu Borsboom T 070 - 361 30 61
Ledenadministratie W D  Postbus 30836 2500 GV ‘s-Gravenhage T  070 - 361 30 61 I www.vvd.nl 
ISBN 0166-8498

http://www.vvd.nl
http://www.vvd.nl
mailto:m.borsboom@wd.nl
http://www.vvd.nl


Minder partij, meer maatschappij
Partijvernieuwing
Na de verkiezingen van 15 mei j l .  is binnen de VVD een d iscu ssie  op gang gekomen, wat geleid heeft tot de start 

van het zogenaamde vernieuwingstraject. Van jun i 2002 tot en met oktober 2002 is  op d iscussieb ijeenkom sten, 

in de werkgroep partijvernieuwing, via de site en op de Ideeëndag van 16 septem ber 2002 - door en met leden - 

uitvoerig gediscussieerd over vernieuwing. Uit alle opmerkingen die zijn gemaakt heeft het hoofdbestuur concre

te vernieuw ingsvoorstellen ten behoeve van de Algemene Vergadering van 16 en 17 mei aanstaande opgesteld. 

Deze voorstellen zijn gebundeld in de notitie ‘Minder partij, meer m aatschappij’.

Discussie en het optreden 
in de maatschappij
Voorstellen gericht op debat en optreden in de

maatschappij, hebben tot doel om van de W D  

(weer) de partij te maken die de politieke agenda 

bepaalt en het maatschappelijk debat meer naar 

zich toetrekt. De W D discussieert voortdurend 

over het liberale gedachtegoed in de context van 

actuele ontwikkelingen en inhoudelijke thema’s. 

Dat moet ertoe leiden dat de W D  inhoudelijk

volksvertegenwoordigers agenda settend wer- te tonen. Bovendien moet iedere vorm van lid- 

ken en de partij hen daartoe inspireert en aan- maatschap of betrokkenheid meerwaarde bie- 

moedigt. Een vernieuwde wijze van kandidaat- den voor de leden en voor de partij als geheel,

stelling heeft tot doel, dat zich meer aanspre- Meer waarde voor mensen zit in invloed op het

kende en betere volksvertegenwoordigers ver- beleid en betrokkenheid bij discussies in de 

kiesbaar stellen, die in staat zijn zelfstandig maatschappij,

kiezers aan zich te binden en daarmee de W D

als geheel een verhoogde electorale aantrek

kingskracht geven. Bovendien moeten de leden

Partijorganisatie

meer invloed krijgen op de kandidaatstelling 

en op de volgorde op de lijst, om zo de band 

tussen partijleden (kiezers) en gekozenen te 

verstevigen.

Voorstellen gericht op de partijorganisatie heb

ben tot doel om een duidelijke transparante

goed, eensgezind, uitgedacht, onderscheidend en 

met goed beleid komt om het vertrouwen van de 

kiezer te herwinnen. De W D voert dat debat

Volksvertegenwoordigers
Met voorstellen gericht op het debat en de 

wijze van kandidaatstelling wordt beoogd dat

publiekelijk en geeft daarmee blijk open te staan 

voor geluiden van buiten de partij.

voor de leden wordt beoogd, dat er meerdere 

mogelijkheden zijn dan alleen het huidige lid

maatschap om de betrokkenheid met de W D

Lidmaatschap en betrokkenheid
Met een verbetering van de mogelijkheden

partijorganisatie te laten ontstaan, die voor alle 

leden snel inzichtelijk is en inzicht geeft in de 

wijze van besluitvorming. Daarin kunnen vrij

willigers efficiënt kunnen werken en anderen 

kunnen motiveren/inspireren/stimuleren. In de 

partijorganisatie wordt ook duidelijk welke ver

wachtingen de verschillende geledingen van

elkaar hebben.
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Voorstel 1: One man, one vote

Leden moeten directe invloed op de besluitvor

ming in alle lagen van de W D krijgen. Dit bete

kent ook individueel stemrecht in de Algemene 

Vergadering.

In dit voorstel heeft het hoofdbestuur dit als 

volgt vertaald:
• In beginsel krijgt ieder lid een stem in de 

Algemene Vergadering. Dat wordt de basis 

voor de besluitvorming in de W D. De naam 

van deze vergadering wordt daarmee 

Algemene Ledenvergadering.

• Daarnaast wordt de mogelijkheid geschapen 

om een Ledenraadpleging te houden. Dat bete

kent dat leden zich allemaal kunnen uitspreken 

over een bepaald voorstel. Dat zou bijvoorbeeld 

telefonisch en/of via internet kunnen.

• Zo’n ledenraadpleging kan worden georgani

seerd op initiatief van het hoofdbestuur óf op 

initiatief van tenminste 10 afdelingen die ten

minste 10% van het ledenaantal representeren.

• Voor die (zeldzame) gevallen dat er grote 

behoefte in de partij bestaat aan een correctie 

op de uitslag van een Ledenraadpleging heeft 

de Algemene Vergadering het laatste woord. 

Maar omdat het om een correctie gaat op wat 

de leden vinden, is daarvoor een relatief zware 

procedure benodigd. De uitslag van de leden

raadpleging kan immers niet zomaar terzijde 

worden geschoven. In zo’n geval kunnen het 

Hoofdbestuur of tenminste 10 afdelingen die 

tenminste 10% van het ledenaantal represente

ren, een wijzigingsvoorstel indienen voor de 

Algemene Ledenvergadering.

• Om aangenomen te worden wordt over zo’n 

wijzigingsvoorstel gestemd door afgevaardigden 

van de afdelingen (één stem per 50 leden, net 

als thans), die met een gekwalificeerde meerder

heid van twee derde van de uitgebrachte stem

vernieuwingsvoorstellen
men vóór het voorstel moeten zijn.

• Ook over de samenstelling van het verkiezings

programma wordt niet gestemd door ieder lid, 

maar door afgevaardigden van de afdelingen (één 

stem per 50 leden, net als thans). De reden hier

voor is, dat het anders voor belangengroeperin

gen erg makkelijk wordt gemaakt om massaal 

WD-lid te worden en het verkiezingsprogramma 

naar de hand te zetten. Bovendien behoort het 

verkiezingsprogramma tot die onderwerpen die 

naar onze overtuiging in vrijwel iedere afdeling 

vooraf goed worden besproken met de leden.

Voorstel 2: Zichtbaar in het debat, 
leidend over maatschappelijke thema’s

De W D  is voortdurend zichtbaar in het maat

schappelijk debat en steekt de nek uit met dis

cussie over thema die in de maatschappij 

leven. De W D  luistert naar kiezers en geeft 

antwoorden op de gevoelens van kiezers met 

liberale standpunten. De W D  is vooral bezig 

met de maatschappij waarin alle inwoners van 

Nederland leven.

Voorstel 3: Ruimte voor debat in de partij

• Het debat in de W D  krijgt alle ruimte, met 

name ‘bottom up’.

• Landelijk organiseert het Hoofdbestuur enkele 

themadagen per j aar, bij voorkeur te combineren 

met Partijraadvergaderingen.

• Decentraal geeft het Hoofdbestuur alle ruimte 

en stimuleert dat afdelingen, kamercentrales en 

groepen leden die dat wensen het debat over 

politieke onderwerpen organiseren.

• Als stimulans voor dit debat is in facilitaire zin 

de mogelijkheid beschikbaar om aankondigin

gen te doen via de website van de W D  en 

Thorbecke Web.

Voorstel 4: De Teldersstichting

• De Teldersstichting draagt bij aan het entameren 

van de politieke meningsvorming. De Telders

stichting werkt onderwerpen wetenschappelijk 

uit waarna ze kunnen worden gecondenseerd 

in beknopte notities die breder in de W D  

worden verspreid.

• Daarnaast neemt de Teldersstichting het voor

touw in een voortdurend debat in de W D  

over de vraag wat het betekent een liberale 

partij te zijn in deze tijd.

• Alle rapporten van de Teldersstichting worden 

in beginsel in het politiekinhoudelijke debat in 

de W D aan de orde gesteld.

Voorstel 5: Inspraak in het 
verkiezingsprogramma

Bij de start van het proces om tot een nieuw ver

kiezingsprogramma Tweede Kamer te komen, 

meteen na de instelling van de commissie die het 

verkiezingsprogramma schrijft, wordt de inbreng 

van de achterban gevraagd. Dat wil zeggen:

• Er vindt een ledenraadpleging plaats over de 

vraag wat leden de belangrijkste onderwerpen 

vinden voor het programma.

• Leden en kiezers kunnen via internet hun 

ideeën aandragen.

• De inbreng van de partijcommissies wordt 

gevraagd.

• De programmacommissie betrekt deze 

inbrengen bij het schrijven van het verkie

zingsprogramma.

Voorstel 6: Leden denken mee

Het is van groot belang dat politici regelmatig 

signalen uit de samenleving, van de “gewone 

man op straat”, krijgen. Wat leeft er, waar
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maakt men zich druk over, welke problemen 

ervaart men? Ook is gebleken dat binnen de 

W D  een grote behoefte is aan meer debat. 

Leden willen graag meedenken en leden willen 

betrokken zijn bij de liberale politiek. Hier 

moet beter gebruik van worden gemaakt. 

Analoog aan al gestarte en succesvolle initiatie

ven van enkele politici (ledenpanel, denktank 

van 100) wordt voorgesteld dit op grotere 

schaal in te voeren. Primair met en door de 

leden van de Tweede-Kamerfractie, maar 

zoveel mogelijk gevolgd door leden van andere 

vertegenwoordigende organen.

De partij stelt voor dat elk Tweede-Kamerlid 

met een zekere regelmaat (twee a drie keer per 

jaar) een ad hoe panel (vier tot acht personen) 

creëert, die samen met het Kamerlid nadenken 

over een bepaald onderwerp waarvoor het 

Kamerlid in de Kamer woordvoerder is.

Voorstel 7: Zichtbare Kamerleden

WD-politici zijn het gezicht van de W D, 

direct in de maatschappij en via de media. 

Politici moeten zichtbaar zijn, er moet vol

doende binding zijn met achterban in de regio 

of bij specifieke doelgroepen. Politici moeten 

meer inhoud geven aan het contact met 

kamercentrale(s) en contact met maatschappe

lijke organisaties, door geregelde aanwezigheid 

en aanspreekbaarheid.

• Van Kamerleden wordt verwacht dat zij 

aanwezig zijn bij de ‘eigen kamercentrale(s)’- 

vergaderingen, bij vergaderingen van het 

bestuur van die Kamercentrale(s). Niet alleen 

om te vertellen wat er in Den Haag gebeurt, 

maar vooral ook om te luisteren naar de poli

tieke en bestuurlijke signalen en de problemen 

uit de regio.

• Aan de Kamerleden wordt gevraagd het contact 

met Kamercentrales en overige achterban 

inzichtelijk te maken.

• Een actief contact van politici met maatschap

pelijke organisaties is wenselijk. Politici moe

ten op de hoogte zijn van de maatschappelijke 

problemen en belangen, maar moeten ook 

zichtbaar en aanspreekbaar zijn.

Voorstel 8: Individuele gesprekken 
met politici

• Het hoofdbestuur houdt zo mogelijk jaarlijks, 

maar in ieder geval halverwege de zittingster

mijn, individuele gesprekken met volksverte

genwoordigers in Tweede Kamer, Eerste Kamer 

en Europees Parlement.

• In deze gesprekken komen in ieder geval 

taakopvatting en taakinhoud, taakvervulling, 

werkomstandigheden, samenwerking en ont

wikkelingsmogelijkheden aan de orde, alsme

de liberale stellingnamen, herkenbaarheid en 

bereikbaarheid voor kiezers en WD-leden.

• Ook afdelingen en kamercentrales wordt 

geadviseerd om dergelijke gesprekken te hou

den met raads- en statenleden.

Voorstel 9: Nieuwe kandidaatstellings- 
procedure (landelijk)

De werving en selectie van kandidaten moet 

professioneler. Kandidaten moeten daadwerke

lijk komen uit de doelgroepen waaruit de 

WD-kiezers komen. Ze moeten herkenbaar 

zijn voor de achterban. Bij de manier waarop 

we de volksvertegenwoordigers kiezen is het 

credo: ‘Leden aan het stuur’. Dat betekent een 

rechtstreekse verkiezing (one man, one vote) 

van de lijsttrekker, geen koehandel over plek

ken op de lijst meer en principieel invloed in 

welke vorm dan ook van de leden op de 

samenstelling van lijst. De werving en selectie 

om kandidaten te vinden moet professioneler, 

vanaf het moment dat er kandidaten zijn moet 

er een transparante procedure zijn waarin de 

leden aan het stuur zitten. Het betreft hier de 

kandidaatstelling voor leden van het Europese 

Parlement, leden van de Eerste Kamer en 

leden van de Tweede Kamer.

Dus voortaan;

• permanente scoutingscommissie

• brede werving kandidaten

• verkiezing lijsttrekker

• ledenraadpleging over de 

concept-kandidatenlijst

• mogelijkheid voor correcties op de leden

raadpleging op de AV (maar voorstellen moe

ten tweederde meerderheid hebben en door 

tien afdelingen zijn voorgesteld)

• regionale invulling staarten van de lijst

Voorstel 10: Nieuwe vormen van 
lidmaatschap/betrokkenheid

Bij het opzetten van een nieuw lidmaatschaps- 

systeem is één van de financiële randvoorwaar

den het tegengaan van ‘kannibalisatie’ op het 

huidige ledenbestand. Dat vraagt dus om het 

schrijven van een businessplan voor diverse aan 

leden, donateurs en kiezers aan te bieden dien

sten en de prijs die daarvoor gevraagd wordt.

Voorstel 1 IA : De partijorganisatie

In de Ideeëndag kwam naar voren, dat de partij

organisatie moet worden doorgelicht. Zo’n ana

lyse moet helpen om inefficiënties weg te nemen 

én te bepalen welke onderdelen van de partij 

goed functioneren. Kenmerken van de toekom

stige organisatie moeten zijn: de leden en staan 

centraal en meer bottom up werking. De partij

organisatie moet transpanter en duidelijker wor

den. De W D  moet haar leden koesteren. De 

partijorganisatie moet daarbij geen hindernis 

vormen, maar juist facilitair zijn voor de leden.

Voorstel 11 B:
Evaluatie partijbestuurders

Een goed werkende politieke partij vraagt om 

goede bestuurders, mensen die inspirerend en 

motiverend werken:

• Voor bestuursfuncties wordt in 2003 een
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duidelijk profiel opgesteld.

• Ieder bestuur moet duidelijk en concreet zijn

in (jaar)plannen (Vat gaan we met elkaar doen’).

• Het Hoofdbestuur stelt daartoe aan ieder 

bestuur een model jaarplan beschikbaar. Dit 

geeft ledenvergaderingen de mogelijkheid hun 

bestuur daarop te evalueren en beoordelen.

Voorstel 12: Nieuwe rol voor 
POK en Partijraad

Het Periodiek Overleg HB-Kamercentralevoor- 

zitters (POK) zou zich als overleg zonder officiële 

status vooral moeten bezighouden met organisa

torische aangelegenheden en het doorgeven van 

signalen uit de achterban. Dat betekent dat er in 

beginsel geen fractievoorzitters meer aanwezig 

zullen zijn en geen politieke aangelegenheden 

meer op de agenda staan. Het POK moet een 

eigen voorzitter uit hun midden kiezen. De 

Partijraad is het gremium voor discussie over 

politieke zaken, ook onder leiding van een eigen 

voorzitter. De agendering zal plaatshebben in 

samenhang met het netwerk inhoudelijke discus

sie en de themadagen. Dus POK is partij-organi

satorisch en de Partijraad is politiek van karakter.

Voorstel 13: Liberaal netwerk voor 
functies en benoemingen

De W D  zet een breed netwerk op waardoor 

functies en benoemingen in politiek en samenle

ving door liberalen kunnen worden bekleed. Op 

een doelmatige wijze wordt het reusachtige net

werk van kundige sleutelpersonen dat de W D  

bezit daartoe ingeschakeld en verbonden. De 

doelstelling van het (opnieuw in gang gezette) 

beleid voor Talentmanagement is om netwerken 

in en buiten de WD, op alle bestuurlijke niveaus, 

efficiënt aan elkaar te koppelen om zodoende 

meer bewust en systematisch talent te ontdekken, 

te ontwikkelen en tot actieve functievervulling en 

gerichte begeleiding, zowel binnen als buiten de 

W D , te komen.

Voorstel 14: Communicatie en 
informatievoorziening

Met als uitgangspunt de behoeftes van leden en kie

zers, dienen de bestaande in- en externe communi

catiemiddelen in kaart te worden gebracht (inclusief 

doelgroep, inhoud, oplage, verspreiding). En moet 

gezocht worden naar mogelijkheden voor integratie 

en/of vernieuwing van een aantal middelen. Zowel 

om een kwalitatieve verbetering tot stand te bren

gen, als ook een efficiency slag te maken.

Voorstel 1 5: Meer gebruik van internet

Tijdens de vemieuwingsdiscussies is het heel dui

delijk gebleken: er is behoefte aan debat in de par

tij, aan interactie, aan meer invloed van leden en 

kiezers. Internet is één van de middelen die daar

voor zeer goed benut kunnen worden.Via het inter

net kunnen standpunten worden uitgedragen, maar 

kan ook worden geïnventariseerd hoe mensen in 

het land over bepaalde zaken denken. Steeds meer 

mensen beschikken over een internetaansluiting, 

dus is het mogelijk om als politieke partij - op alle 

niveaus - direct en vaker dan nu het geval is via het 

internet met leden en kiezers communiceren. Voor 

leden kunnen extra voordelen aan de internetsite 

verbonden worden. Bijvoorbeeld door een leden

service in te richten, die slechts toegankelijk is voor 

leden. Leden moeten zo Kamerleden kunnen bena

deren, inzicht krijgen in de agenda van volksverte

genwoordigers, de Kameragenda en hun politieke 

activiteiten zodat interactie makkelijker en ade

quater wordt.

Voorstel 16: Opzetten van een intranet

Een intranet is een eigen informatienetwerk dat alle 

actieve deelnemers van een organisatie met elkaar 

verbindt. Het ontwikkelen van een WD-intranet 

biedt onmisbare mogelijkheden om de partij beter 

te laten functioneren ten aanzien van een professio

nelere opzet en onderhoud van de ledenadministra

tie, de ondersteuning bij vergaderingen, het afwik

kelen correspondentie en om de partijcommissies 

beter toe te rusten op hun taak in het inhoudelijke 

debat in de partij.

Voorstel 1 7: De volgende 
Tweede-Kamercampagnes

De W D heeft in de aanloop naar de verkiezingen 

voor de Tweede Kamer van 15 mei een aantal ste

ken laten vallen en uiteindelijk een forse neder

laag geleden. Die nederlaag voltrok zich in een 

heel unieke en bijzondere context. Het prepare

ren op de volgende verkiezingen is begonnen en 

vereist te zijner tijd toch weer een aantal unieke 

keuzen en creativiteit. Voor volgende verkiezings

campagnes wordt grote waarde gehecht aan:

• Duidelijk en heldere verantwoordelijkheden 

vastleggen.

• Gewenst profiel kandidaten op stellen.

• Selectie en beoordeling professionaliseren.

• Meer gebruik maken van expertise in en 

buiten de partij.

• Professioneel omgaan met de huidige 

‘mediacratie’.

• Dat wat decentraal kan gebeuren, 

moet decentraal gebeuren.

• Tijdig beginnen.

• Een grote eigen verantwoordelijkheid bij 

de politici.

Voorstel 18: Voorkeursacties

De verkiezingen in 2002 hebben laten zien, dat het 

tijd is om de gedragscode en het protocol voor 

voorkeursacties aan te passen aan de huidige tijds

geest. Daarom wordt voorgesteld voorkeursacties 

de mimte te geven, maar daarvoor wel een paar 

spelregels als basis af te spreken. In financiële zin 

wordt ervan uitgegaan dat de gelden uit campagne- 

fondsen van de W D  ten goede komen aan de alge

mene verkiezingscampagne(s) van de WD. Als 

kandidaten zelf fondsen werven voor hun voor

keursactie, moet deze inzichtelijk zijn en aan alle 

regels die de wet en de W D stellen, voldoen.
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Uw stem telt rechtstreeks
In de 111e algemene vergadering op 16 en 17 mei, staat de vemieuwingsdiscussie op de agenda. Wat deze discussie 
inhoudt, leest u elders in Vrijheid en Democratie. Een van de onderwerpen is rechtstreeks stemrecht van de leden. Het 
hoofdbestuur heeft besloten in het najaar vier keer uw oordeel te vragen over belangrijke onderwerpen.

[let volgende nummer van Politiek: verschijnt ca. 2.5 september. Hierin zal belangrijke informatie zijn gevoegd hoe u gebruik kunt 
maken van uw peisoonlijke stemrecht. Om het stemrecht te kunnen uitoefenen dienen leden tenminste zes maanden lid te zijn.

Procedure najaar 1)

Stemming 1

De Ambtsketen
Stemming 2

De lijsttrekker EP
Stemming 3

De kandidatenlijst EP
Stemming 4

De partijvoorzitter

Achtergrond Al enige tijd wordt er een discussie 
gevoerd of een burgemeester 
gekozen of benoemd moet worden 
en vragen die daarmee verband 
houden

De Europese Verkiezingen vinden 
plaats op 10 juni 2004. De kandida
tenlijst wordt in 2003 vastgesteld

De Europese Verkiezingen vinden 
plaats op 10 juni 2004. De kandida
tenlijst wordt in 2003 vastgesteld.

De huidige partijvoorzitter Bas 
Eenhoorn treedt af tijdens het 
congres op 28 en 29 november 
2003

Stemrecht Door middel van een aantal stel
lingen kunnen leden een voor
keur aangeven voor hun zienswijze

Leden kunnen een voorkeur aangeven 
voor één van de kandidaten. Deze 
kandidaten kunnen officieel campagne 
voeren voor hun verkiezing in de 
periode 6 september-23 september

Vanaf plaats 2 tot en met de laatste 
plaats kunnen leden een voorkeur 
aangeven in een lijstvolgorde van 
kandidaten voor het Europese 
Parlement

Leden kunnen een voorkeur aan
geven voor één van de kandida
ten. Deze kandidaten kunnen 
officieel campagne voeren voor 
hun verkiezing in de periode 
16 oktober - 6 november

Start stemming ca. 23 september ca. 23 september ca. 6 november ca. 6 november

Sluiten stemming 14 oktober 03.00 uur 14 oktober 03.00 uur 25 november 03.00 uur 25 november 03.00 uur

Uitslag ca. 15 oktober ca. 15 oktober Algemene Vergadering 28 en 
29 november

Algemene Vergadering 28 en 
29 november

1) procedure volgens voorstel van het hoofdbestuur doch mede afhankelijk van 
de besluitvorming in de algemene vergadering.

Kandidaten stellen door leden

Hoe Wanneer Opmerking

Partijvoorzitter Ledenvergadering van afdelingen Vóór 4 september 24.00 uur De kandidaat dient lid te zijn van de WD

Kandidaten EP Ledenvergadering van afdelingen Het besluit dient genomen te 
worden vóór 1 juni 2003

De kandidaat dient vóór 1 juli 2003 lid 
van de WD te zijn

Lijsttrekker EP 2) Ieder individueel lid van de WD kan 
zichzelf of een ander lid kandidaat stellen, 
tevens ledenvergaderingen van afdelingen

Vóór 4 september 24.00 uur De kandidaat dient vóór 1 juli 2003 lid 
van de WD te zijn

2) Essentieel is dat de aanmelding bevat:
• Naam, het adres en telefoonnummer van de indienende persoon
• De naam, het adres en telefoonnummer van de kandidaat
• Een bereidverklaring van de kandidaat, waarin de kandidaat tevens verklaart 

o f hij/zij bij verkiezing o f plaatsvervulling de benoeming zal aanvaarden
• De aanmelding moet ontvangen uiterlijk op het aangeven tijdstip
• Indien niet aan de gestelde vereisten is voldaan besluit het hoofdbestuur 

onherroepelijk over de geldigheid van de aanmelding.

I let hoofdbestuur inaala bekend dat op vrijdag 28 en zaterdag 29 november de 112e alge
mene vergadering zal plaatsvinden in "De Koningshof' te Veldhoven. Initiatiefvoorstellen 
kunnen door ledenvergaderingen van aldelingen en centrales worden ingediend tol en 
met 4 september.

De voorstellen kunnen per post worden verzonden aan het hoofdbestuur, 
Postbus 30836, 2500 GV te Den Haag per e-mail aan: lijsttrekker@wd.nl,
of per fax: 070-360 82 76. Het tijdstip van ontvangst is bepalend.
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Benoemingen
De heer AS. Schotten is benoemd tot waarnemend burgemeester van de op 1 januari 2003 

ontstane nieuwe gemeente Zwijndrecht, een samenvoeging van de gemeenten Zwijndrecht 

en Heetjansdam. Op 10 januari j.1. is H.J.L. Vonhoff benoemd tot voorzitter van de Stichting 

Papier Recycling Nederland (PRN). Vonhoff vervulde diverse politieke en bestuurlijke func

ties. In de adviescommissie over de verdeling van de commerciële radiofrequenties is als lid 

benoemd, voormalig WD-gedeputeerde van Noord-Holland, mevrouw Van Diepen-Oost. 

Tot voorzitter van de organisatie SOS kinderdorpen is benoemd, mw. Prof. H. Dupuis, lid 

van de Eerste Kamerfractie en tot voor kort hoogleraar medische ethiek aan de universiteit 

van Leiden. Zij was reeds enkele jaren vice-voorzitter van deze organisatie. De commissaris 

van de koningin van Zuid Holland J. Franssen is voorzitter van de raad van Toezicht van de 

Mondriaan Onderwijsgroep in Den Haag geworden. Prof. dr. A.F.A. Korsten is per 1 januari 

2003 als wetenschappelijk adviseur verbonden aan het ROI, Opleidingsinstituut van de 

Overheid. Hij is hoogleraar bestuurskunde aan zowel de Open Universiteit als aan de 

Universiteit van Maastricht. Daarnaast is hij ondermeer lid van de Raad voor het Openbaar 

Bestuur. A. Jorritsma-Lebbink is met ingang van 11 februari 2003 benoemd tot waarne

mend burgemeester van Delfzijl. Zij was ondermeer raadslid in Bolsward, Tweede Kamerlid 

en Minister in de beide Kabinetten Kok. Met ingang van 22 februari 2003 is I. de Jong-van 

den Heuvel benoemd tot burgemeester in de gemeente Reusel-de Mierden. Zij was tot die 

datum wethouder in de gemeente Vught. Drs. A. Mans wordt per 1 maart de nieuwe burge

meester van Hillegom. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Brielle. Mans volgt in 

Hillegom drs. J.L.E.M. Hermans op. H.F. Dijkstal is de nieuwe bestuursvoorzitter van het 

Nederlands Fonds voor de Film. Hij is per 12 maart benoemd als opvolger van Felix 

Rottenberg, vanwege zijn grote bestuurlijke ervaring en zijn affiniteit met het culturele leven. 

Dijkstal was vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken in het eerste kabinet Kok. 

Onder het tweede paarse kabinet bekleedde hij het fractievoorzitterschap van de WD. 

Dijkstal kwam in 1982 in de Tweede Kamer en was tot 1994 cultuurwoordvoerder van zijn 

partij. Hij begon zijn politieke carrière als raadslid en wethouder voor de WD in Wassenaar. 

Burgemeester P. Krikke van Arnhem is benoemd tot lid van de Raad van toezicht van de 

Technische Universiteit Eindhoven. De heer drs. D.J.D. Dees is voorzitter geworden van het 

Arbo Platform Nederland. Met ingang van 15 april 2003 zal de heer J. Broekhuis, burge

meester van Spijkenisse de functie van voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Instituut 

Zorgverzekering voor Ambtenaren Nederland (IZA) gaan vervullen. Hij was reeds sinds 

1999 penningmeester van dit bestuur. Hij volgt mevrouw H. van Leeuwen, Eerste Kamerlid 

voor het CDA op.Het bestuur van MKB Nederland heeft drs. L.M.L.H.A. Hermans voorge

dragen als voorzitter van MKB Nederland. De algemene ledenvergadering van MKB- 

Nederland beslist op 17 juni over zijn benoeming.

Bron: WD-Bestuurdersvereniging

Thorbeckepenning
Mevr. E. van der Hoeven-Toxopeus, Zundert

A.E.H.L. Burgers van den Bogaert, Den Haag

Op naar een brede, 
liberale volkspartij

In haar 55-jarig bestaan is de WD 

op een cruciaal punt, in haar bestaan 

aanbeland.

Tijdens de Jaarlijkse Algemene 

Vergadering op 16 en 17 mei in 

Noordwijkerhout staat namelijk de 

(parttj)vemieuwing centraal. Het 

hoofdbestuur heeft in de notitie 

‘Minder partij, meer maatschappij’

18 concrete voorstellen gedaan om 

de partij te vernieuwen. Deze voor

stellen betreffen zowel de structuur als de cultuur van de partij.

Een belangrijk uitgangspunt is dal de WD een panij van de leden moet 

worden. De voorstellen zijn cr ondet andere op gericht om de inbreng en 

de invloed van dc leden - bijvoorbeeld door ‘onc man, one votc‘- te ver

groten. Met het vergroten van de inbneng en dc invloed zal ook de betrok

kenheid van de leden toenemen. Op 17 met kunnen we laten zien dat dc 

WD in staat is om een ommezwaai te maken, om daadwerkelijk een 

ledenpanij te worden.

Het politieke debat is voor een ledenpartij essentieel. Als VVD mogen we 

het debat niet schuwen. Wanneer we de inbreng en betrokkenheid van de 

leden willen vergroten, moeten we openstaan voor discussie met de ach

terban. Voor de WD betekent dit dat zij het liberalisme niet vanuit een 

smalle optiek moet benaderen, maar hier binnen de partij een open en 

brede discussie over moet voeren. Liberalisme in de breedste zin van het 

woord zal dc wie liberalen in dit land aanspraken. De WD als ojien en 

brede liberale volkspani| waar de leden en kiezers zich thuisvoelen!

Het zijn van een ledenpartij en het voeren van het open debat zal ertoe 

leiden dat de WD aan het einde van 2003 vol energie en enthousiasme 

weer een invloedrijke rol m Nederland gaat sjxden Met dc Europese 

Verkiezingen in juni 2004 in het vooruitzicht, zal een sterke en vernieuw

de WD er mede voor zorgen dat Nederland m alle opzichten weer voor

op gaal lopen in Europa. Vanuit het liberalisme zetten we Nederland weer 

op de kaart.

B a s  E e n h o o rn  
Partijvoorzitter
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Debatteer mee!
Kijkt u ook met p lezier naar programma’s a ls  Het Lagerhuis en het vuur

werk in de Britse House of Commons of bent u w ellicht actief in een deba- 

tingvereniging? Dan vindt u het vast een uitdaging om mee te doen aan 

het Landelijk Debattoernooi van de VVD!

Leuk én leerzaam!
Een Debattoernooi is niet alleen leuk, maar ook erg 
leerzaam! Na elk debat krijgen de deelnemers van 
de vakjury aanbevelingen en verbeterpunten, die u 
meteen in het volgende debat kunt uitproberen en 
oefenen. Zo maakt u in één dag grote leersprongen 
en kunt u als beginner het toernooi eindigen als 
talent in spé!

Wat gaat er gebeuren?
De komende maanden wordt er bij u in de buurt 
een cursus Debating georganiseerd door de Op
leidingsfunctionaris van uw Kamercentrale. Kijk 
hiervoor op www.wd.nl bij Opleidingen. Voor 
deze cursussen gelden de normale cursustarieven. 

Verder organiseert de Haya van Somerenstichting 
een workshop Debating als parallelprogramma op 
de JAV (vrijdag 16 mei), waar u alvast een voor
proefje kunt komen nemen. Er wordt een minitrai- 
ning gegeven en er is een demonstratiedebat waar 
Laetitia Griffith en Mark Rutte het debat aangaan 
met Frits Huffnagel en Anouchka van Miltenburg.

Regionaal Debattoernooi
Dit najaar vindt in vier regio’s (onder voorbehoud 

van voldoende animo) een Regionaal Debattoer
nooi plaats. In uitgebreide voorrondes kunnen de 
teams een plek proberen te veroveren bij de laatste 
vijf, om zo afgevaardigde te worden van hun regio 
op het Landelijk Debattoernooi. Voor deelname is 
geen voorkennis vereist, dus ook zonder de cursus 
Debating gevolgd te hebben of specifieke ervaring 
kunt u de strijd aangaan! De deelnemersbijdrage 

bedraagt €  10,-.

Landelijk Debattoernooi
Op het Najaarscongres, zaterdag 29 november, vindt 
dan uiteindelijk het Landelijk Debattoernooi plaats. 
Uit iedere regio strijden vijf teams om een plek in de 
finale. Daar verdient het winnende team eeuwige 
roem door zich een j aar lang het ‘WD Debating- 
team van het Jaar’ te mogen noemen! Er wordt geen 
deelnemersbijdrage in rekening gebracht.

Teams
Het debat vindt plaats volgens de regels van 
Parliamentary Debating (zie voor meer informatie 
http://debat.pagina.nl) waar teams van twee perso
nen een vastgesteld aantal minuten over een wille
keurige stelling debatteren en beoordeeld worden 

door een vakjury. De enige voorwaarde waar een

Hoe liberaal is

De ‘16 mei groep’ stelt zich ten doel de inhoude
lijke discussie binnen de WD te stimuleren. 
Eerdere succesvolle bijeenkomsten zijn gehouden 
over de toekomst van de Europese Unie (oktober 
2002) en ‘burger en veiligheid’ (januari 2003).

team aan moet voldoen is dat beiden lid zijn van 
de WD of JOVD. U kunt zich uiteraard ook indi

vidueel opgeven, wij ‘koppelen’ u dan aan een 
teamgenoot.

Informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
van de WD (bij Opleidingen) of bellen met de 
Haya van Somerenstichting op telefoonnummer 
070 - 3613011. Ook kunt u ons een mail sturen: 
haya@wd.nl.

Opgeven?
Voor de cursus kunt u contact opnemen met de 
Opleidingsfunctionaris van uw Kamercentrale. 
Voor het Regionaal Debattoernooi kunt u zich 
opgeven via de website van de WD (bij 
Opleidingen) of per e-mail via haya@wd.nl. 
Vermeld duidelijk uw naam- en adresgegevens, 
telefoonnummer en of u zich individueel aan
meldt of als team. Wij houden u op de hoogte!

de VVD?

Op 21 juni zal ren Partijraad plaatsvin

den met ais thema LDROPA. Locatie ia 

hel Mcrcuir Hotel te Nieuwegcin. Meer 

informatie vindt u op www.vvd.nl. 

(Onder \oorbehoud)

De ‘16 mei groep’ (zie onder) nodigt u uit om deel te nemen aan een openbare discussie over het 
thema: Hoe liberaal is de WD? Daarnaast wil de ‘16 mei groep’ in dit debat ook aandacht geven aan 
de partijvernieuwing. Dagvoorzitter: Ard van der Steur.
Datum: zaterdag 3 mei 2003, Ontvangst: 10.00 uur. Plaats: Alberdingk Thijm College, Laapersveld 
9, Hilversum (ook goed bereikbaar per trein) Toegangsprijs: €  15,- als bijdrage in de kosten, inclu
sief eenvoudige lunch. Aanmelden: per e-mail: Groepl6mei@hotmail.com of per telefoon 06 - 22 
605 106 of 06 - 22 434 677. Deelname wordt - in volgorde van binnenkomst - pas definitief na ont
vangst van de toegangsprijs op bankrekening 50.83.73.913 t.n.v. ‘16 mei groep’ te Oosterbeek. 
Programma en inhoudelijke informatie ontvangt u na betaling.
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WWW.KLMEXEL.COM

“Uit en thuis...”

“...met KLM exel”
Op zakenreis of gewoon even lekker een 

weekendje weg? Vanaf Eindhoven Airport 

vliegt u met KLM exel in no-time, 

comfortabel en voordelig naar Hamburg, 

Londen, Parijs en Amsterdam*.

Onze naadloze verbinding op het 

wereldwijde netwerk van de KLM/NW 

alliantie maakt de keuze vanaf Amsterdam 

nog groter. Informeer bij uw reisbureau of 

bel KLM reserveringen: 020 - 4 747 747. 

Internet: www.klmexel.com.

KLM exel, dat is vertrouwd en comfortabel.

*ook vanaf Maastricht Airport

k l m  exel

http://WWW.KLMEXEL.COM
http://www.klmexel.com


A LIFE LESSORDINARY

BeoVisionAvant28732" DVD

Bent u het meest recente kassucces misgelopen in de bioscoop? Met 
de nieuwe BeoVision Avant 28" of 32" DVD heeft u een doorlopend 
toegangsbewijs voor uw eigen pri vé-bioscoop - wanneer u maar wilt en 
bovendien in de comfortabele beslotenheid van uw eigen huis. U kunt 
kiezen uit vijf verschillende kleuren... aan te vullen met bijpassende 
luidsprekers. Deze BeoVision Avant heeft een geïntegreerde dvd-speler. 
De mogelijkheid bestaat zelfs om via de ingebouwde Dolby® Digital decoder 
te genieten van surround sound Home Theater effect van ongeëvenaarde 
klasse. Er is ook een BeoVision Avant met geïntegreerde videorecorder.

Jé?
HEIMRI TIBOSCH
Hoogstraat 146, Berlicum 
Telefoon 073 50316 88 BANG &OLUFSEN
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We zijn eraan gewend geraakt dat dingen niet zijn wat we ervan 
verwachten. Vreemd eigenlijk. Als we een deal maken, verwachten 
we dat alles goed komt. Als we klanten hebben, gaan we er 
vanuit dat ze betalen. In deze maatschappij is dat echter niet 
vanzelfsprekend meer. Daarom kunt u op onze hulp rekenen.

Receivables Management Services. Van factureren tot incasseren. 
Met concrete doelstellingen die vooraf duidelijk zijn en meetbare 
resultaten. Zo simpel is het. Afspraak is afspraak.
Voor meer informatie bezoek onze website www.intrum.nl of bel 
via telefoonnummer 0 70  30 6  5 1 2 3 .

intrum \ justitia
Receivab les Management Services

http://www.intrum.nl


b r o n  v o o r  h e t  b e s t e  l e v e n

Auto’s 
Een eeuw 
Rolls-Royce

Outdoor
Exclusief:
workshop
valkenier

Reizen
Skibo Castle:
Victoriaans
hotelparadijs

Vanaf 24 september in de winkel 
In Man of all Seasons gaat u op 
avontuur. Vier keer per jaar actie en 
achtergrond, buitenleven en 
buitenland, outdoor en auto's. Dit en 
nog veel meer in Man of all Seasons, 
de bron voor het beste leven.

Ja, ik neem/geefeen abonnement op Man of all Seasons
O  Ja, ik neem een jaarabonnement (4 nummers) op 

Man of all Seasons en betaal eenmalig slechts € 12,- 
in plaats van € IS,07.

Naam:................................................................... m/v

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

O  Ja, ik geef een jaarabonnement op Man of all Seasons 
cadeau en machtig Sanoma eenmalig € 12,- i.p.v.
€ 15,07 van mijn rekening te schrijven.
Stuur Man of all Seasons naar:

Naam:....................................................................m/v

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

Ik machtig Sanoma Uitgevers eenmalig het verschuldigde 
bedrag rechtstreeks van mijn rekening af te schrijven. 
Bank- of girorekeningnummer (alleen Nederland):

Handtekening.........................................................................

Postcode: ..

Plaats:......

Geb.datum: 

Telefoon:... 

E-mail:......

(0022POL-)

Postcode: ..

Plaats:......

Geb.datum: 

Telefoon:... 

E-mail:......

(0022CPO-)

Stuur de bon in een open envelop zonder postzegel naar: 
Man of all Seasons Abonnementen Service 
Antwoordnummer 20052 
2130 RE Hoofddorp

Als u de bon voor 31 oktober instuurt, dan ontvangt u Man of all Seasons 
begin december bij u thuis. Deze actie is geldig t/m 31 december 2003.

Uw gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan onze partners en speciaal 
geselecteerde bedrijven.

O  Ik maak bezwaar tegen verstrekking van mijn gegevens aan derden.



Politiek!
is een tijdschrift over liberale politiek

6 Van Aartsen steekt de 
handen uit de mouwen

Volgens Jozias van Aartsen, fractievoorzitter van d e W D  sinds mei dit jaar, 

heeft d e W D  met G errit Zalm en ministers op sleutelposities, de kans een 

aantal zaken echt te hervormen en aan te pakken. “W e  hebben een lange 

tijd van stilstand, van weinig beleid achter de rug. En dat terw ijl er flinke 

problemen op tafel liggen.” Van Aartsen zal zich met de fractie vooral bui

gen over het grote-stedenbeleid - en dan met name veiligheid en integratie 

-, de vergrijzing, innovatie en de verhouding tussen de overheid en de bur
ger. En wat hem betreft zal het vooral een kwestie van aanpakken worden. 

“W e  kunnen eindeloos blijven praten over wat er in dit land aan de hand 

is, maar laten we nou eens geconcentreerd werken aan de problemen die 

er zijn. W e  hebben met de hele fractie veel vertrouwen in het kabinet, maar 

ze moet wel daadkrachtig zijn.”

10 visie: een andere toekomst 
voor de pluimveesector

De vogelpest heeft volgens berekeningen begin juli van het Landbouw 

Economisch Instituut al zeker 750 miljoen euro gekost. Veruit het belang

rijkste deel van dit bedrag komt voor rekening van de sector zelf. Na vier 

maanden stil te hebben gelegen probeert de sector w eer overeind te 

komen.Volgens Gert-Jan Opiaat, Kamerlid voor d e W D , ligt er een andere 

toekom st voor de Nederlandse pluimveehouders wanneer deze zich bij

voorbeeld richten op de vraag naar maatschappelijk verantwoorde produc

ten. Leo den Hartog, directeur bij Nutreco en bijzonder hoogleraar 

Wageningen UR  is het met hem eens, maar ziet hierin ook een rol voor de 

supermarkten weggelegd. “ Ketenregie is een sleutelwoord en retailers zoals 

grote supermarktketens zouden hierin het voortouw  moeten nemen. Zij 

weten wat consumenten willen en wat ze ervoor willen betalen.”

26 twee nieuwe gezichten

Uiterm ate trots was G errit Zalm 
op ‘zijn’ twee nieuwe, vrouwelijke 

ministers: Rita Verdonk, minister 

voor Vreemdelingenzaken en 

Integratie, en Sybilla Dekker, minis

ter van VRO M . Twee relatief onbe

kende gezichten voor het grote 

publiek en Politiek! stelt ze daarom 

aan u voor. Verdonk heeft een

indrukwekkende carrière achter de 

rug, waaronder directeur Staats

veiligheid bij de toenmalige Bin

nenlandse Veiligheidsdienst. Verdonk 

heeft wel zin in haar nieuwe baan: 

“Vreemdelingenzaken en Integratie 

biedt, zoals G errit Zalm het eerder 

formuleerde, de mogelijkheid hard 

en hart te combineren. Een uitda

ging die ik graag wil aangaan.” Sybilla 

Dekker heeft een flinke staat van 

dienst op loopbaangebied, met als 

laatste functie die van algemeen 
directeur van de A V W N , een werk

geversorganisatie. Ze staat te boek 

als ambitieus en dat vindt ze prima. 

“ Ik ben ook ambitieus en in mijn 

ogen is daar niets mis mee.”

Politiek! is een uitgave van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie |W D )en wordt gere
aliseerd door UitgeverijTOPpers bv.
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reportage: zorg moet anders

Bijna dagelijks berichten de media 

over schrijnende toestanden in de 

bejaardenzorg. Daarmee is overdui

delijk geworden dat de verzorgings
staat in zijn huidige vorm niet meer 

werkt. Het systeem is overbelast 

geraakt. De vergrijzing neemt toe 

en daarmee ook het aantal mensen 

dat zorg nodig heeft. Binnen de 

instellingen zie je dan ook nieuwe

initiatieven opduiken, die van de 

nood een deugd maken. Een van die 

voorbeelden is de samenwerking 

tussen Stichting Land van Horne, 

waaronder zes verzorgingscentra en 

één verpleeghuis vallen, en het 

Zonnehuis, een dagactiviteitencen

trum voor mensen met een ver

standelijke beperking. Mensen van 

het Zonnehuis verrichten werk

zaamheden in het zorgcentrum, 

waardoor het personeel daar ont

last wordt. WD-Tweede-Kam erlid 

Anouchka van Miltenburg neemt 

een kijkje in Zorgcentrum Hierony- 

mus in W eert, waar sinds maart 

vorig jaar Marianne deel uit maakt 

van de huishoudelijke staf. Bijzonder, 

want Marianne heeft het syndroom 

van Down.

opinie: Atlantisch of Europees?

Nederland heeft zich er tientallen jaren op beroemd een speciale positie in 

te nemen tussen de Atlantische en de Europese bondgenoten. Daardoor 

zou Den Haag ook meer invloed op hen hebben dan je van zo’n klein land 

als het onze zou mogen verwachten. De recente crisis over de oorlog in 

Irak heeft echter twijfels doen rijzen zowel over het (voort)bestaan als het 
nut van die speciale positie. Dr. W im  van Eekelen, oud-minister en oud- 

senator namens d e W D , heeft zo zijn tw ijfels.“ O ok al staan we in een goed 
blaadje in Washington, wat helpt ons dat dan vooruit? Ik heb namelijk niet 

de indruk dat de huidige Amerikaanse regering erg geneigd is naar anderen 

te luisteren.”  O ok prof. dr. Fred van Staden, directeur van het Instituut 

Clingendael in Den Haag, is geneigd het belang van de speciale relatie van 

Nederland met de VS te relativeren: “ De Amerikanen onderhouden met 

zoveel landen een ‘speciale relatie’. W ij komen ergens achteraan in de rij.”

En verder...

8 Europees beleid:

de Europese verkiezingen 

14 10 vragen aan... Jan Geluk

16 buitenland: j

liberalisme in de VS

19 Een afscheidsinterview 

met partijvoorzitter ! 

Bas Eenhoorn

20 buitenland: 

liberalisme in India

24 De kloof dichten tussen 

bedrijfsleven en politiek 

38 interview: Frits Spits over 

politiek engagement 

40 maatschappij: bouwen 

alleen is niet voldoende

43
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Onderauspiciën

vandeTweede-

Kamerfractie

"Zoals ik het zie, heeft de VVD nu de unieke kans, met Gerrit Zalm ais vice-premier en ministers op 

belangrijke posten, een aantal zaken flink te hervormen en aan te pakken." Hiermee opent Jozias van 

Aartsen, de nieuwe fractievoorzitter van de VVD, het gesprek."We hebben een lange tijd van stilstand, 

van weinig beleid achter de rug. En dat terwijl er flinke problemen op tafel liggen: een slechte finan- 

cieel/economische positie, de hoge mate van inactiviteit in Nederland, het hele vergrijzingsvraagstuk 

en het gevoel van onveiligheid van mensen. We kunnen eindeloos blijven praten over wat er in dit land 

aan de hand is, maar laten we nou eens geconcentreerd werken aan de problemen die er zijn. We heb

ben met de hele fractie veel vertrouwen in het kabinet, maar ze moet wel daadkrachtig zijn."

G rote woorden van de kersverse W D-voorm an, die nota bene zelf minis

te r was tijdens het tweede Paarse kabinet. Van Aartsen geeft dat ook rui

terlijk toe, hoewel hij daar een verklaring voor heeft. “ Buitenland is een 
beetje een rare post. Je bent toch vaak weg en m eer bezig met zaken die 

zich over de grens afspelen. Daardoor gaat er veel langs je heen.” Een situ

atie waar hij al geruime tijd geleden verandering in heeft gebracht. Binnen 

het kabinet Balkenende I nam Van Aartsen enthousiast plaats in de Tweede 

Kamer, om in mei van dit jaar het fractievoorzitterschap van de W D  op 

zich te nemen.

Eigen verantwoordelijkheid

“ De W D  is een partij die staat voor verandering, we durven te hervor

men” , betoogt Van Aartsen. “ En dat is precies de aanpak waar dit land aan 

toe is. W e  worden geconfronteerd met erg lastige politieke, economische 

en sociale vraagstukken, die vragen om het nemen van vervelende maatre

gelen. H et kabinet m oet nu de moed hebben dat te doen. Liever nu, dan 

over een jaar zeggen:‘hadden we maar zus of zo’ gedaan.”  Van Aartsen ver

te lt dat de fractie zich op vier belangrijke aandachtspunten concentreert: 

grote-stedenbeleid - en dan met name veiligheid en integratie -, vergrijzing, 

innovatie en de verhouding tussen de overheid en de burger. Voor wat 

betreft dat laatste thema is vooral het onderwerp over eigen verantwoor

delijkheid het stokpaardje van Van Aartsen. “ Hoe kun je de burger, natuur

lijk zonder dat dat ongewenste sociale effecten heeft, m eer eigen verant
woordelijkheden geven? Een moeilijk thema, dat besef ik heel goed. De 

overheid moet een aantal dingen goed regelen, bijvoorbeeld op internatio

naal gebied, op het gebied van veiligheid, op het gebied van defensie, op 

sociaal gebied. Maar burgers moeten m eer eigen verantwoordelijkheid 

nemen, de overheid hoeft niet alles te regelen. W a t daarmee samenhangt is 

natuurlijk de bureaucratie in ons land. Daardoor is ons zorgstelsel bijvoor

beeld niet m eer te handhaven. Laat mensen daarom zelf m eer hun zorg 

regelen. W e  zijn opgevoed in een tijd waarin er altijd voor alles een vang

net was en die tijd is echt voorbij.”

I ntegratievraagstu k

Een ander aandachtsgebied van de fractie is de grote-stedenproblematiek 

en het daarmee samenhangende veiligheids- en integratievraagstuk. “W e  

moeten meer investeren in de veiligheid van probleemwijken in de grote 

steden. O p zich functioneren die wijken helemaal niet zo slecht. A lle cultu

ren leven daar naast elkaar en dat dat to t nu toe redelijk goed gaat, zegt 

iets over de spankracht van de Nederlandse samenleving. Maar er zijn bin

nen die wijken veel spanningen en als we niet uitkijken gaat dat binnen tien 

jaar niet meer goed. Samenlevingen gaan zich voor elkaar afsluiten. Om  dat 
te voorkomen, mogen we van mensen die zich hier vestigen, vragen dat ze 

het Nederlands beheersen en zich aanpassen aan Nederlandse zeden en 

gewoonten. W a t betreft veiligheid moeten we zorgen voor m eer blauw op 

straat. Dat staat in het regeerakkoord en we hebben er vertrouwen in dat 

die plannen worden uitgevoerd. W e  hebben twee ministers op een sleutel

positie zitten: Johan Remkes (Binnenlandse Zaken - red.) en Rita Verdonk 

(Vreemdelingenzaken en Integratie - red.). O p hen rust de verantwoorde

lijke taak om de gemaakte afspraken waar te maken. W e  kunnen niet over 

vier jaar naar de kiezers gaan en dan 10 1 excuses aanvoeren waarom de 
beloftes niet zijn nagekomen.”

Blijven werken

De vergrijzing van de Nederlandse samenleving is het derde vraagstuk 

waar van Aartsen zich zorgen over maakt. “W e  hebben gelukkig nog steeds 

een vrij goed draaiende economie, maar er moeten wel voldoende mensen 

zijn die werken. O p dit moment is het zo dat in de leeftijdscategorie van

6  politieki



JoziasvanAartsen

boven de 60 ja ar nog m aar m aar veertien  p ro ce n t w e r k t  En m e t een v e r

grijzende bevolking lo o p t dat natuurlijk een keer fout. D a n  kun je  kiezen  

v o o r  de oplossing uit de jaren zestig, goedko pe arbeid halen uit andere lan

den, m aar dat lijkt mij niet de juiste weg. W e  m o eten e r  dus v o o r  zorgen  

dat m ensen langer blijven w erken. Ik vind h et een hele w onderlijke  o n t

w ikkeling dat w e in ons land zo  vroeg m ogelijk w illen stoppen m et w erken. 

W e r k  levert to ch  o o k  co ntacten en een ze ke re  lenigheid van geest op. Ik  

begrijp o o k  w el dat o u d e r w orden beperkingen m et zich  m eebrengt, m aar 

m ensen kunnen vaak to ch  actief zijn in de sam enleving. En ja, als het nodig  

is de pensioengerechtigde leeftijd op  te  schroeven naar 6 7  jaar, m o eten w e  

o o k  niet bang zijn o m  dat te  doen.”

Innovatie

Buiten het feit dat de bevolking vergrijst, zijn m ensen steeds b ete r opgeleid  

en w illen ze  een baan m et perspectief. D a t  sluit naadloos aan op  de visie  

die Van A a rtse n  heeft op de to e ko m st van het bedrijfsleven. En tevens één  

van de g e noem de punten w aar de fractie zich intensief m ee bezighoudt: 

innovatie. “Van een b edrijfstak als de p ro d u ctie -in d u strie  m o eten wij het  

niet hebben in N e d e rlan d . A lleen al o n ze  loo nkosten zijn veel te hoog. Je 

ziet veel grote industriële bedrijven dan o o k  w egtrekken uit ons land. D a t  

m aakt het n o o dzakelijk  om  te  kijken naar andere, nieuw e m ogelijkheden. 

W a a r  staan w e eco n o m isch  gezien in 2 0 10 ? W a a r  verdienen w ij dan ons  

geld m ee? V o o r  een g ro o t deel z it  de  to e ko m st in de innovatiekracht van 

het N e d e rlan d se  bedrijfsleven. Er zijn veel bedrijven die zich bezighouden  

m et inventieve, technologische ontw ikkelingen. N e d e rlan d  heeft een e n o rm  

p o tentieel op  dat gebied. V o o r  dat typ e bedrijfsleven is een flexibele  

a rbeidsm arkt en een lage lasten- en regeldruk e ch t heel belangrijk. D a a r  

zullen w e in m o eten investeren.”

Gedreven

H e t zijn am b itieuze doelen die Van A a rtse n  zich ze lf en zijn fractie stelt. H ij 

m aakt dan o o k  een gedreven in d ru k tijdens het gesprek. “W a t  w e nu nodig  

hebben is een actieve overheid. W e  hebben te  lang stilgestaan, het v e rtro u 

w en in d e  politici is aangetast. B urgers hebben n iet het gevoel dat e r e ch t  

iets ge b e u rt. En ju ist nu vraagt de s o cia a l/e co n o m isch e  po sitie  van 

N e d e rlan d  om  m aatregelen. Som s harde m aatregelen en die m o et je  d u r

ven nem en. W e  m o eten aan h et w erk. D e  handen uit de m o uw en!”

Tekst: Monique van Diessen 

Fotografie: Hans van Asch
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De Europese verkiezingen kunnen meestal slechts op een 

lauwe belangstelling van de burger rekenen. Gedeeltelijk de 

schuld van Brussel, want in de voorbije decennia viel er nooit 

echt veel te kiezen. Dat is volgend jaar anders. Voor het eerst 

is er sprake van twee duidelijk verschillende visies op de toe

komst van de Europese Unie: een socialistische en een libera

le. De uitkomst van deze verkiezingen zal richtinggevend zijn 

voor de ontwikkeling van het Europa van de 21 este eeuw.

De conventie voor een Europese 

grondwet heeft Brussel sterker 

onder de aandacht gebracht bij de 

Europese burgers. Aangezien er 

ook het komende jaar in de pers 

nog veel te doen zal zijn over de 

uiteindelijke tekst van de constitu

tie (onder meer in de vorm van 

referenda in diverse lidstaten) zal 

het thema Europa bij de verkiezin

gen in juni 2004 meer leven dan 

ooit. Dat is gunstig, niet in de laat

ste plaats omdat de kiezer zich 

ook meer dan ooit moet realise

ren dat zijn keuze belangrijk is. Als 

hij dit keer zijn stem niet laat 

horen, dreigt Brussel in de toe

komst zijn hand harder te laten 

voelen. De liberalen zijn niet tegen 

die hand, maar ze willen vingers 

die steunen en masseren op de 

plaatsen waar het moet, geen 

dreunende vuist of verstikkende 

handpalm. Of, zoals Jules Maaten, 

voorzitter van de zeskoppige 

WD-fractie in het Europees 

Parlement, het bondig uitdrukt: 

“We willen Europa, maar alleen 

waar we het echt nodig hebben.” 

Volgens Jules Maaten staat Europa 

momenteel op een tweesprong. Na

de eenheidsmarkt, de eenheids

munt en de eenmaking tussen 

West- en Oost-Europa met de uit

breiding met tien nieuwe lidstaten 

staat nu de politieke eenmaking op 

de agenda. “Grof gezegd kun je 

twee politieke hoofdstromen 

onderscheiden. Enerzijds is er een 

socialistische visie waarin, naar 

eigen zeggen, gestreefd wordt naar 

een sociaal Europa. Anderzijds is er 

de liberale visie, waarin voor een 

vrij Europa geijverd wordt. De 

christen-democraten delen, in 

ieder geval op economische vlak, 

de ideeën van de liberalen, de 

groenen en andere linkse partijen 

in grote trekken die van de socia

listen. Op het eerste gezicht zijn 

veel mensen geneigd voor het 

‘Sociale Europa’ te kiezen, maar de 

beeldvorming daaromtrent berust 

deels op gezichtsbedrog. De socia

listen vergelijken de Europese Unie 

graag met de Verenigde Staten, 

maar dan vooral in negatieve zin 

door te waarschuwen voor 

‘Amerikaanse toestanden’. Europa 

heeft echter een heel eigen sociale 

traditie en zal hoe dan ook nooit 

veranderen in een tweede VS. Een



verstikkend Europa
vrij Europa betekent zeker geen a- 

sociaal Europa. Die bangmakerij is 

dus onterecht. Bovendien menen 

veel kiezers dat Europa al gelibera

liseerd is en dat er in dit opzicht 

dus geen behoefte meer is aan een 

liberaal project. ‘Die interne markt 

is er toch al? Wat willen ze nou 

nog?’. Ook hierbij is echter sprake 

van verkeerde beeldvorming.”

Obstakels

Het gebouw van de interne markt 

bevat ook nu nog een aantal deu

ren die gebarricadeerd of op slot 

zijn. Twee belangrijke voorbeelden 

zijn die van het pensioen en die 

van levensverzekeringen. Maaten: 

“Iemand die jarenlang in een ander 

land gaat werken, kan zijn pensioen 

nu niet meenemen en is evenmin 

nog langer in staat premie te beta

len voor een levensverzekering. Dit 

vormt vanzelfsprekend een stevige 

rem op de arbeidsmobiliteit binnen 

de Unie en dus ook op de werking 

van de interne markt, die op zijn 

beurt weer belangrijk is als motor 

voor het aanjagen van de economi

sche groei. Veel werknemers en 

zelfstandigen worden nu immers 

min of meer gedwongen in hun 

eigen land te blijven. Voor het 

voortbestaan van dergelijke obsta

kels worden altijd ingewikkelde 

technische verklaringen gegeven, 

maar bij voldoende politieke druk 

op de juiste manier blijken ze dan 

toch te kunnen worden opge

ruimd. Een goed en recent voor

beeld daarvan is de manier waarop

de liberale Eurocommissaris, Frits 

Bolkestein, de Europese banken 

zover heeft kunnen krijgen de hoge 

tarieven voor internationale over

schrijvingen en geldopnames dras

tisch omlaag te brengen. Met ande

re woorden: er is nog niet genoeg 

geliberaliseerd in plaats van al te 

veel. Als we willen dat de Europese 

Unie het volgend decennium inder

daad de meest dynamische kennis

economie ter wereld is, zoals we 

dat enkele jaren geleden op de top 

in Lissabon hebben verklaard, die

nen we ervoor te zorgen dat 

iedereen werkelijk overal vrij kan 

werken en studeren.”

De liberalen vrezen echter niet 

alleen dat de socialisten noodzakelij

ke liberaliseringen zullen afremmen, 

maar ook dat ze de bemoeizucht 

van Brussel zullen aanwakkeren. 

“Een voorbeeld van overdreven 

regelgeving is de bestaande zwem- 

waterrichtlijn,” zegt Jules Maaten. “In 

de jaren zeventig, op een moment 

dat het Europees Parlement nog 

niet veel om handen had, is besloten 

dat Europa dient te bepalen hoe 

schoon het zwemwater in de afzon

derlijke lidstaten moet zijn en hoe 

dit doel moet worden bereikt. Het 

is echter allerminst aannemelijk dat 

een ambtenaar in het verre Brussel 

beter weet hoe het zwemwater in 

of bij Castricum schoon moet blij

ven dan een ambtenaar in die 

gemeente zelf, integendeel zelfs. Wij 

liberalen pleiten er dus voor dat 

dergelijke absurde regelneverij

wordt afgeschaft. Wat de lidstaten 

zelf beter en vaak ook goedkoper 

kunnen doen, moet aan de lidstaten 

zelf worden overgelaten. Op die 

gebieden waar Brussel echter effec

tiever kan optreden dan een indivi

dueel land zou juist meer aan 

Europa moeten worden gedele

geerd. Ik denk daarbij aan de bestrij

ding van het internationaal terroris

me. De beveiliging tegen terroristen 

kunnen we beter in Europees ver

band organiseren.”

Liberalen als machtsfactor

De liberalen vormen in het Euro

pees Parlement niet de grootste 

fractie. Ze komen na de socialisten 

en de christen-democraten op de 

derde plaats. De toetreding van 

tien nieuwe lidstaten maakt de 

nationale spoeling bovendien dun

ner. De W D  moet dus zetels inle

veren. Een wat cynisch of pessimis

tisch gestemde kiezer die geneigd 

is voor de liberalen te stemmen, 

zou dus alsnog kunnen afhaken met 

als argument dat zijn stem ‘ toch 

maar een druppel op een gloeiende 

plaat is’. De stemverhoudingen in 

het parlement tonen echter aan 

dat de liberalen nu al meer invloed 

uitoefenen dan ze alleen op grond 

van hun zetelaantal zouden kunnen 

doen. Volgens Jules Maaten zal die 

sterke invloed na 2004 waarschijn

lijk eerder toe- dan afnemen. 

“Omdat noch de socialisten, noch 

de christen-democraten over een 

meerderheid beschikken, hebben 

ze de liberalen vaak nodig. Wij zit

Onder auspiciën van de 
Liberale Democratische fractie 

in het Europees Parlement

ten dus geregeld op de wip en vor

men daardoor een derde factor 

waarmee deze beide grote forma

ties terdege rekening moeten hou

den. Niet voor niets leveren wij 

dan ook met de Ier Pat Cox de 

voorzitter van het parlement. In de 

nieuwe landen die volgend jaar tot 

de EU toetreden en waar de bevol

king direct al zal meedoen aan de 

Europese verkiezingen hebben de 

liberalen relatief veel aanhang. De 

huidige machtsverhoudingen zullen 

door de uitbreiding dus niet wor

den verstoord, eerder toegespitst. 

Er zijn voorbeelden van een poli

tieke patstelling, zoals het staken 

van de stemmen bij 272 voor en 

272 tegen bij de stemming over de 

nieuwe overnamerichtlijn van Frits 

Bolkestein. Er zijn echter ook voor

beelden van stemmingen waarbij er 

sprake was van elf stemmen verschil 

in positieve zin en dus uitgerekend 

die zes zetels van deW D de door

slag gaven. Wanneer één zetel zo 

belangrijk is, zal uiteindelijk ook 

één stem belangrijk zijn. Bij de fun

damentele keuze voor een vrij of 

voor een verstikkend Europa is 

elke stem voor de liberalen dus 

een stem die telt.”

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: Hansvan Asch
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Andere toekomst voor plui
"Over een week lopen er hier op het bedrijf gelukkig weer 

kippen rond. Heel bijzondere kippen'/ vertelt Gert-Jan Opiaat, 

Tweede-Kamerlid en landbouwwoordvoerder voor de VVD. 

"We krijgen namelijk zo'n vijftigduizend kippen die broedei- 

eren leggen waar vaccins op gekweekt worden. Deze vaccins 

worden vervolgens gebruikt als griepspuit. We hebben hier

toe al verschillende contracten voor de langere termijn afge

sloten. Het wordt een heel nieuw hoofdstuk voor het bedrijf 

dat gerund wordt door mijn broer en vader en we hebben in 

de afgelopen periode behoorlijke investeringen gedaan."

Voorheen werden op het bedrijf van de familie Opiaat met name eieren voor 

de export geproduceerd. “Omdat er ten tijde van de vogelpest geen 

Nederlandse eieren mochten worden geëxporteerd, zijn we gedwongen 

geweest onze dieren te ruimen. We moesten toch helemaal opnieuw begin

nen en daarom hebben we de plannen waarmee we al langer rondliepen, ver

sneld”, legt Opiaat uit.

Voor het bedrijf van de familie Opiaat ziet de toekomst er dus gezond uit. 

Toch geldt dit niet voor alle Nederlandse pluimveebedrijven. De vogelpest 

heeft volgens berekeningen begin juli van het Landbouw Economisch Instituut 

al zeker 750 miljoen euro gekost.Veruit het belangrijkste deel van dit bedrag 

komt voor rekening van de sector zelf. Alleen getroffen en uit voorzorg 

geruimde bedrijven mogen rekenen op compensatie. Bedrijven die schade 

hebben geleden als gevolg van de uitbraak, bijvoorbeeld omdat ze geen eieren 

of vlees konden exporteren, komen hiervoor niet in aanmerking. De vervolg
Gert-Jan Opiaat

schade is echter enorm. Transport 

heeft stilgelegen, export van kip en 

ei is verboden geweest en boeren 

kunnen zich nog altijd niet verzeke

ren tegen besmettelijke ziekten, 

behalve tegen salmonella. Na vier 

maanden stil te hebben gelegen, pro

beert de sector nu dan ook weer 

overeind te komen.

“Waarschijnlijk zal de pluimveesec- 

tor met name waar het de bulk-

"Burgers stellen hogere eisen aan de wijze 
waarop voedsel wordt geproduceerd, 

maardiezelfde burger wenst als 
consument niet méérte betalen."
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nveehouderij in Nederland

LeodenHartog
productie betreft verliezen moeten 

incasseren. Op kostprijs concurre

ren kunnen we niet meer”, stelt 

Opiaat. “Kijk maar eens naar de 

grondprijzen voor landbouwgrond 

in bijvoorbeeld Duitsland, daar 

betaal je voor één hectare - nood

zakelijk voor de afzet van mest - 

zo’n tienduizend euro. In Neder

land varieert de prijs, afhankelijk 

van de provincie waar je de grond

wilt kopen, zo tussen de twintig- en vijfenvijftigduizend euro per hectare 

landbouwgrond. Dan heb je nog te maken met de milieu-eisen en het ver

krijgen van de benodigde bouw- en milieuvergunningen. In landen als 

Frankrijk, Spanje en Italië gaat dit toch wat makkelijker dan in ons land, 

waar er soms jaren overheen gaan voordat een boer de benodigde ver

gunningen krijgt om zijn bedrijf bijvoorbeeld uit te breiden.”

Inspelen op vraag

Ondanks deze nadelige situatie voor de Nederlandse pluimveehouder ziet 

Opiaat wel degelijk toekomst voor de sector wanneer de pluimveehouders 

zich beter gaan richten op de vraag uit de markt. Het bedrijf van zijn fami

lie is hier een voorbeeld van, maar zo zijn er veel meer te noemen. “Ik ken 

bijvoorbeeld bedrijven die contracten hebben gesloten met de Engelse 

supermarktketen Tesco. Zij leggen alleen nog producten in de schappen die 

op een milieu- en diervriendelijke manier geproduceerd zijn. Wanneer je 

op die manier inspeelt op de vraag uit de markt - in dit geval de vraag naar 

maatschappelijk verantwoord geproduceerde producten - zijn er wel dege

lijk mogelijkheden voor Nederlandse pluimveehouders. De overheid moet 

dat echter wel mogelijk maken. Zo moet het verkrijgen van de verschillen

de vergunningen om een bedrijf uit te breiden, vereenvoudigd worden. 

Zodat hier geen periode van enkele jaren overheen hoeft te gaan, dit door 

verschillende inspraakprocedures die steeds opnieuw kunnen worden 

gestart. De meeste boeren zijn best bereid stappen te zetten in het kader 

van milieu- en diervriendelijk produceren, maar de huidige regelgeving 

werkt hen tegen”, stelt Opiaat.

Volgens Leo den Hartog, directeur research en development bij Nutreco 

en bijzonder hoogleraar bedrijfsontwikkeling in de veehouderij aan 

Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) speelt de 

consument een sleutelrol in de toekomst van de pluimveesector in

"De meeste boeren zijn best bereid 
stappen te zetten in het kadervan milieu- 
en diervriendelijk produceren, maar de 
huidige regelgeving werkt hen tegen."
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Nederland. Den Hartog is een van 

de opstellers van het rapport 

Bouwstenen voor Beleid dat de 

Werkgroep Toekomst Pluim

veehouderij van Wageningen UR in 

juni 2003 presenteerde. ‘Pas als een 

groter aantal consumenten bereid is 

meer te betalen voor vlees en 

eieren, en daarmee producten van 

bekende herkomst en met toege

voegde waarde wil kopen, kan een 

dier- en milieuvriendelijke pluimvee- 

sector zich handhaven’, stellen de 

Wageningse onderzoekers in een 

persbericht dat naar aanleiding van 

de presentatie van het rapport werd 

uitgegeven. “Er zit echter een belang

rijk verschil tussen de mening van 

burgers aan de ene kant en consu

menten aan de andere kant”, stelt 

Den Hartog. “Burgers redeneren 

vanuit een soort idealisme, terwijl 

consumenten veelal realisme predi

ken. Een burger is eerder bereid 

meer te betalen voor een stukje 

vlees dat op een milieu- en dier

vriendelijke wijze is geproduceerd, terwijl een consument eerder naar de 

prijs zal kijken. De kostprijs van producten wordt dus hoger omdat burgers 

hogere eisen stellen aan de wijze waarop voedsel wordt geproduceerd, 

maar diezelfde burger wenst als consument niet meer te betalen.”

Toegevoegde waarde

Om deze discrepantie op te lossen moet volgens Den Hartog een nauwe 

samenwerking binnen de gehele productiekolom met als uitgangspunt de 

marktvraag totstandkomen. Op deze manier zou de Nederlandse pluimvee

houderij de regio Parijs-Londen-Berlijn met circa 150 miljoen welvarende 

consumenten moeten kunnen voorzien van producten met toegevoegde 

waarde. Deze toegevoegde waarde moet volgens Den Hartog allereerst zit

ten in het leveren van verse producten, gemaksproducten zoals kant-en-klaar 

maaltijden en in de levering van producten die volgens een bepaald concept 

zijn geproduceerd, extra milieu- en diervriendelijk. Voorbeelden hiervan zijn 

scharreleieren en scharrelvlees. “De pluimveesector moet anders gezegd het 

leveren aan de industrie, bijvoorbeeld eieren aan beschuitfabrieken, uit het 

hoofd zetten. Die slag hebben we verloren aan landen waar de productiekos

ten en arbeidskosten aanmerkelijk lager liggen dan bij ons.”

“Ketenregie is een sleutelwoord en retailers zoals grote supermarktketens

zouden hierin het voortouw moeten nemen. Zij weten wat consumenten wil

len en wat ze ervoor willen betalen. Zij moeten vervolgens met de intensieve 

veehouderij tot afspraken en contracten komen om de gewenste producten 

te produceren. Op zo’n manier heeft de intensieve veehouderij in Nederland 

zeker toekomst”, aldus de bijzonder hoogleraar van de Wageningse universi- 

teit. De rol van de overheid wordt in de visie van de opstellers van het 

Wageningse rapport beperkt tot het terugdringen van de hoeveelheid regels 

op de veehouderijsector. ‘De overheid zou zich moeten beperken tot kwali

tatieve doelstellingen; de invulling moet aan de productiekolommen worden 

overgelaten’, stelt het rapport

Bestaansrecht

Dat de intensieve veehouderij, ondanks de vele besmettelijke dierziekten 

die de sector de afgelopen jaren getroffen hebben, bestaansrecht heeft, 

daar zijn Opiaat en Den Hartog het over eens. Ze benadrukken dat bij

voorbeeld een crisis als de MKZ uitbrak in extensieve regio’s en dat de 

Nederlandse pluimveesector al zeer lange tijd vogelpestvrij was. Dat er 

reden is dingen te veranderen, daar zijn de beide heren echter ook van 

overtuigd. De recente vogelpest zal deze veranderingen in hun ogen zelfs 

alleen maar versnellen.

Opiaat vindt dat er een manier moet worden gevonden om milieu-eisen, 

wensen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheidseisen met 

elkaar te verenigen. Wanneer de

legbatterijen in 2012 binnen de Europese Unie definitief zijn verboden, heb

ben intensieve pluimveehouders de keuze uit drie vormen voor het hou

den van kippen; de verrijkte kooi, de scharrelkip in een stal en de 

Freilandkippen.“Het Freilandsysteem, kippen die in stallen mogen scharre

len, maar ook de mogelijkheid hebben om naar buiten te gaan, brengt een 

risico met zich mee als het gaat om het oplopen van besmettelijke ziek

ten”, geeft Opiaat aan. “De sector zal dus een heldere keuze moeten 

maken tussen deze systemen.”

Den Hartog ziet de oplossing om een uitbraak zoals die van de recente 

vogelpest te voorkomen in een goed monitoringsysteem van de contacten 

tussen bedrijven in een productiekolom.Voorbeelden die hij noemt zijn bij

voorbeeld een strakkere regie op hygiënemaatregelen en bedrijfsmatige 

contacten. Een geautomatiseerd systeem voor registratie van bedrijfsmati

ge contacten zou hiertoe snel ontwikkeld en ingevoerd moeten worden. 

Dit geldt in zijn ogen niet alleen voor de pluimveesector, maar voor de 

intensieve veehouderij in het algemeen. “Het is een misverstand te denken 

dat de intensiteit van productie de oorzaak is van uitbraken van de dier

ziekten die ons de afgelopen jaren hebben getroffen. De contactstructuren 

tussen diverse bedrijven uit de sector hebben hierin een veel belangrijkere 

rol gespeeld.”

Tekst: Sandra Kagie 

Fotografie: Hans van Asch
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C arriè re  in het kort: G eluk is 20 jaar akkerbouw er geweest, 

daarna heeft hij zes jaar gewerkt in de voormalige Sovjet Unie. 

Hij verkocht en begeleidde daar namens de landbouwcoöpera

tie Cebeco  grote landbouwprojecten. Na deze ervaring, in 

1998, startte hij een bedrijf dat bemiddelde in contacten tussen 

bedrijven in het Oosten en W est-Europa. G eluk was van 1986 

tot 1991 ook lid van de Provinciale Staten. In 1998 kreeg zijn 

politieke carrière  m eer vaart toen hij door de V V D  gevraagd 

werd als Kam erlid. D at is hij nu nog steeds en hij heeft ruim te

lijke ordening, water, visserij en het landbouwdeel van biotech

nologie in zijn portefeuille.

Luistert graag naar: klassieke muziek, bijvoorbeeld Grieg

Laatst gelezen boek: De Toekomst van het Leven van Edward O.Wilson

over biodiversiteit, ofwel de invloed van de mens op de natuur

Favoriete vrijetijdsbesteding: tuinieren en hardlopen

Gaat het liefst op vakantie naar: Noorwegen

Houdt erg van: de natuur

Tien vragen
1. W at gaf voor u persoonlijk 

destijds de doorslag om de 

politiek in te gaan?

“Het zit in mijn genen om me 

overal mee te bemoeien. Tenminste 

wat maatschappelijke vraagstukken 

aangaat. Zo steek ik gewoon in 

elkaar. Bovendien was mijn groot

vader burgemeester en mijn vader 

dijkgraaf en er werd thuis dus veel 

gesproken over dergelijke vraag

stukken. Dan raak je besmet, wil je 

ermee bezig zijn en beland je in de 

politiek. In mijn geval eerst als lid 

van de Provinciale Staten en daarna 

als Kamerlid.”

2. W elke beslissing die u ooit 

genomen heeft, betreurt u 

het meest?

“Ik ben iemand die vooruitkijkt, niet 

terugkijkt. Ik sta dan ook achter de 

beslissingen die ik heb genomen.”

3. W elke karaktereigenschap 

heeft u niet, m aar zou u wel 

willen bezitten en waarom?

“Ik ben beschouwend van aard. Ik 

zou wel wat feller willen zijn, beter 

willen zijn in het primair reageren, 

uiteraard wel op de goede manier. 

In de politiek kan het heel handig 

zijn als je direct kunt reageren.”

4. W at is uw grootste passie?

“De natuur, het landschap en het 

water houden me enorm bezig, 

daar moet goed voor gezorgd wor

den. In Nederland zijn we wat dat 

betreft op de goede weg, maar er 

kan nog veel verbeterd worden. 

Die passie komt natuurlijk voort 

uit het boer-zijn. Ik ben opgegroeid 

op de boerderij, ben de vijfde 

generatie boer in de familie. Ik zit 

dus midden in de natuur en ik heb 

er ook verstand van.Verder is mijn

werk mijn passie. En dat moet denk 

ik ook, als Kamerlid maak je gauw 

weken van 60 tot 70 uur.”

5. In welke film had u graag de 

hoofdrol gespeeld en waarom?

“In de biografie van Jan Geluk! Mis

schien een fantasieloos antwoord, 

maar ik zou het anders niet weten.”

6. W at is in uw ogen de bete

kenis van het woord liberaal?

“Een lastige vraag. Uiteraard ken ik 

alle liberale basisbeginselen. Ik denk 

dat voor mij vrijheid en verant

woordelijkheid typisch liberale 

begrippen zijn. Vrijheid is voor mij 

onlosmakelijk verbonden met ver

antwoordelijkheid. Sociaal voelend 

zijn. Consequent handelen en je 

bewust zijn van de taak die je hebt 

binnen de samenleving.”

7. Met welke personen zou u 

een gesprek willen aangaan en 

waarover zou dit gesprek gaan?

“Met zoveel mogelijk mensen. Ik 

wil graag naar buiten brengen hoe 

ik het liberaal zijn ervaar, wat mijn 

drijfveren zijn. Met mensen in dis

cussie gaan en vooral luisteren. Of 

dat middels een radio-interview is of 

door een gesprekje met een onbe

kende bij de bushalte, ik zoek altijd 

dat contact met mijn omgeving.”

8. W at is hét maatschappelijke/ 

politieke vraagstuk van de na

bije toekomst in uw ogen?

“Ik maak me zorgen over het feit 

dat iedereen voor zichzelf leeft en 

dat deel uitmaken van de samenle

ving steeds minder belangrijk lijkt 

te zijn. Mensen leven langs elkaar 

heen, zijn bezig met hun eigen

drukke leven. Enerzijds ligt hier een 

verantwoordelijkheid voor de poli

tiek, anderzijds bij mensen zelf. Het 

is lastig om dit probleem op te los

sen, maar het is voor mij absoluut 

een drijfveer. Onlangs heb ik een 

wijk in Rotterdam ‘geadopteerd’, 

ieder Kamerlid krijgt de kans dat 

te doen, en de bedoeling is dat ik 

daar vijf keer per jaar de wijk inga 

om met mensen te praten en naar 

ze te luisteren. Dat is niet voldoen

de, maar het is een stap in de 

goede richting. Verder vind ik dat 

we in Nederland te veel op een 

eilandje zitten, niet verder kijken 

dan onze neus lang is. De wereld is 

inmiddels een dorp geworden en je 

kunt je niet beperken tot je eigen 

landsgrenzen. We moeten ruimer, 

nog meer Europees gaan denken.”

9. W aar heeft u een uitgespro

ken hekel aan en waarom?

“Oppervlakkigheid en kretologie. 

Het gaat niet meer om de inhoud, 

maar om wat iemand roept en hoe 

een politicus overkomt. Echt stui

tend vind ik dat. Bovendien is het 

dodelijk voor de politiek. De media 

spelen een grote rol, maar politici 

moeten hierin ook zelf verant

woordelijkheid nemen.”

10. W elke droom zou u willen 

verwezenlijken wanneer u geen 

rekening hoeft te houden met 

zaken als tijd, geld of specifieke 

capaciteiten?

“Ik ga voor het goede in het leven 

en voor geluk. Dat iedereen gezond 

en prettig leeft. Dat is mijn droom.”

Tekst: Monique van Diessen 

Fotografie: Hans van Asch
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Met de Amerikaanse schaar
'Liberal' is in de VS een zogeheten containerbegrip: voor de 

conservatieve hardliners dekt de term alles wat links en dus 

verderfelijk is, voor de progressieve activisten geldt ze voor 

elke politieke persoonlijkheid, groepering of inspanning die 

in hun ogen lofwaardig is. In werkelijkheid laat het 

Amerikaanse liberalisme zich niet zomaar vangen in het 

links-rechts schema. Wie dat toch per se wil doen, ontkent 

daarmee enkele belangrijkste aspecten van de Amerikaanse 

politieke realiteit.

Toen in 1983 de Nederlandse ver

taling van Saul Landaus boek 

Nieuw Rechts in Amerika ver

scheen, gaf de vertaler in een voet

noot aan, dat de term ‘liberal’ 

onvertaald was gebleven - “al was 

het maar om verwarring met de 

Nederlandse liberalen van de W D  

te voorkomen”. Daarmee plaatst

de vertaler de W D  impliciet op 

één hoogte met de Republikeinen, 

wat ten minste gedeeltelijk onjuist 

is. Liberalen tref je in allebei de 

grote partijen aan, maar conserva

tieven ook. De Republican Party is 

niet synoniem met een (fundamen

talistisch) christelijk geïnspireerd 

conservatisme, evenmin als de

George W.Bush {foto:US EmbassyTheHague) Colin Powell (foto:US EmbassyTheHague)

Democratie Party gelijk staat met 

een sociaal getint liberalisme of zelfs 

een vorm van sociaal democratie.

Big Business en Big Government

De Republikeinen zijn van oudsher 

de hoeders van de rechten van 

individuele staten en burgers 

tegenover de dreiging van de Big 

Government vanuit Washington 

D.C. Het waren ook de Repu

blikeinen die zich tijdens de bur

geroorlog van 1861 tot 1865 en in 

de decennia daarna inspanden om 

de zwarte slaven in het Zuiden 

burgerrechten en gelijke kansen te 

geven. Dat hun dit maar gedeelte

lijk is gelukt, is voor een niet gering 

deel te wijten aan de tegenstand 

van de Democraten, dé partij van 

de slavenhoudende plantage-eige- 

naars. Ook de christelijke populis

ten - de voorgangers van de huidi

ge televisiedominees - waren tot in 

de jaren zestig van de vorige eeuw 

fel gekant tegen de Republikeinen, 

die zij als een bende ‘nikkervrien- 

den’, ‘Big Business’ hielenlikkers, 

dégénérés en niet te vergeten 

joden beschouwden. Dat diezelfde 

christelijke populisten vanaf 1964 

langzaam maar zeker grote delen 

van het Republikeinse partijappa

raat hebben kunnen inpalmen en 

de politieke agenda van presiden

ten als Nixon, Reagan en Bush 

senior en junior hebben kunnen 

meebepalen, is een ongelukkig 

gevolg van de succesvolle politieke

spagaat die de Democraten tussen 

1932 en 1968 maakten. Met een 

stevig linker en een gespierd rech

terbeen namen ze het hoofd van 

de Grand Old Party in een wurg

greep die bijna dodelijk was.

Middelpuntvliedende krachten

Franklin Delano Roosevelt was de 

eerste die een monsterverbond tot 

stand wist te brengen tussen de 

reactionaire zuiderlingen en de 

progressieve noorderlingen. In de 

geschiedenis is de drievoudig her

kozen president blijven voortleven 

als de man die, met de 

Keynesiaanse maatregelen van de 

New Deal, de economie uit het 

slop van de depressie haalde. 

Roosevelt was de man die de 

arbeiders vakbondsrechten gaf en 

een vuist maakte tegen het opruk

kend fascisme. In de ogen van ult

rarechtse Republikeinen is hij 

zowat een cryptocommunist. In 

werkelijkheid was Roosevelt hele

maal niet zo vooruitstrevend. 

Niemand minder dan John Maynard 

Keynes had geen hoge pet op van 

deze president. In 1932, op het 

dieptepunt van de crisis, werd hij 

verkozen met een programma 

waarin zijn tegenstander, Herbert 

Hoover, nota bene werd verweten 

te kwistig met overheidsgeld om te 

gaan. De New Deal was halfslachtig 

en weinig effectief en in 1937 

draaide het Witte Huis het broze 

economisch herstel tijdelijk bruut
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an links\ naar rechts
de nek om door een sluitende 

begroting in te dienen. De racisten 

in het Zuiden legde hij nauwelijks 

een strobreed in de weg. Dat 

deden pas zijn politieke kleinkinde

ren, Kennedy en Johnson. John 

Fitzgerald Kennedy is ook al de his

torie ingegaan als een progressieve 

belofte. De realiteit is iets anders. 

De wereld is nooit zo dicht bij een 

Derde Wereldoorlog geweest als 

onder deze felle anticommunist, die 

bovendien de Vietnam-oorlog 

begon. Het was juist de Republikein

Richard Nixon die het uitzichtloze 

conflict in Azië durfde te beëindi

gen en tegelijk de ontspanning met 

zowel de Sovjet-Unie als China in 

te zetten. Het was ook een 

Republikeinse president, Dwight 

‘Ike’ Eisenhower, die voorkwam 

dat de Korea-oorlog, de Suezcrisis 

en de Hongaarse opstand uitlie

pen op een wereldoorlog. Nixon 

durfde bovendien in de financiële 

politiek het liberale dogma van de 

gouden standaard te trotseren, 

zoals ook nu George W. Bush met 

zijn enorme fiscale stimulerings- 

pakketten de laatste der 

Mohikaanse Keynesianen lijkt. Met 

andere woorden: de links/rechts 

soep wordt vaak niet zo heet 

gegeten als ze wordt opgediend. 

Bill Clinton liet zich liever advise

ren door de Republikein Alan 

Greenspan dan door de linkse 

Democraten in zijn eigen partij. 

George Bush senior haalde zich 

de woede van ultraconservatieven 

als Pat Buchanan op de hals toen 

hij zich tijdens zijn presidents

schap in hun ogen ontpopte als 

‘weer zo’n lamlendige Oostkust 

liberal’. De middelpuntvliedende 

krachten zijn in de Amerikaanse 

politiek zó sterk, dat het centrum 

altijd overheerst.

Mister Gematigd

Dit alles neemt natuurlijk niet weg 

dat de Republikeinse Partij vanaf de 

jaren zestig in toenemende mate 

een speelbal is geworden van een 

populistische beweging die nu eens 

met Nieuw Rechts wordt aange-
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duid, dan weer met Neoconser

vatief. Barry Goldwater was de 

eerste presidentskandidaat die 

onder hun invloed stond. Met zijn 

zeer conservatieve discours verl

oor hij in 1964 op een ronduit ver

pletterende manier de verkiezin

gen. De vijf zuidelijke staten waarin 

hij won, waren tot dan toe echter 

stuk voor stuk democratische bol

werken geweest. Dat deed zijn 

tegenstander, Lyndon Johnson, pro

fetisch verzuchten: “Dit zal ons een 

generatie uit het Witte Huis hou

den”. Vanaf dat moment ging het 

voor Nieuw Rechts inderdaad 

bergopwaarts. In 1968 versloeg 

Nixon bij de voorverkiezingen de 

uitgesproken liberale kandidaat 

Nelson Rockefeller. HetWatergate- 

schandaal betekende een tijdelijke 

rem op die opmars, maar met 

Ronald Reagan kregen de conser-

gedoodverfde opvolger, Al Gore, 

maakte drie jaar geleden de kapita

le fout zich zoveel mogelijk te dis

tantiëren van deze door het 

Lewinsky-schandaal aangeslagen, 

maar nog altijd zeer populaire pre

sident. Als running mate koos hij 

Joe Lieberman, alleen op grond van 

het feit dat deze senator zich als 

enige Democraat had uitgesproken 

vóór afzetting van Clinton. 

Lieberman is momenteel zelf presi

dentskandidaat. Wie zijn profiel 

bestudeert, moet concluderen dat 

hij nauwelijks progessiever is dan 

Colin Powell, Bush’ populaire 

minister van Buitenlandse Zaken. Je 

kunt echter even goed zeggen dat 

Powell niet conservatiever is dan 

Lieberman. De zwarte generaal 

heeft dan ook niet voor niets de 

bijnaam Meneer Gematigd. Powell 

wilde zich noch in 1996, noch in

Twee kandidaten kunnen respectie

velijk links en rechts van het mid

den beginnen en elkaar nadien als 

president (tijdelijk) respectievelijk 

rechts en links passeren.

Kaf en koren

Het antwoord op de vraag met 

welke Amerikaanse politici een 

Nederlandse liberaal zich zou dur

ven vergelijken, is dus niet zo voor 

de hand liggend als de Nederlandse 

vertaler in 1983 dacht, maar ook 

niet zo onduidelijk. Enerzijds zal hij 

of zij weinig binding voelen met 

een Democraat als dominee Jesse 

Jackson, die wat al te vaak met de 

armen om de schouders van Fidel 

Castro is gefotografeerd. Sommige 

radicale Democraten noemen zich 

weliswaar ‘Liberal’ en huldigen ook 

wel degelijk een aantal typisch libe

rale opvattingen, maar zijn het

dominees, voor wie Darwins evolu

tietheorie een equivalent is van het 

goddeloos bolsjewisme, lijken onze 

zwarte kousenkerken nog bolwer

ken van seculiere vooruitgang. De 

Nederlandse liberaal zal waar

schijnlijk in beide partijen het half 

socialistische én het christelijk-fun- 

damentalistische kaf van het libera

le koren scheiden. Hij of zij zal 

sympathie kunnen opbrengen voor 

de op emancipatie van zwarten en 

sociaal zwakkeren gerichte politiek 

van Kennedy en Johnson, maar ook 

voor de uitgebalanceerde buiten

landse politiek van Eisenhower en 

Nixon. De W D ’er zal begrip 

opbrengen voor Liebermans stre

ven het ‘seksueel gedegradeerde’ 

presidentschap op te poetsen en 

waardering voor dat van Powell 

om de Iraakse dictator via de VN 

en niet via een unilaterale actie

vatieven een nog krachtiger voor

ganger. Clinton is tot nog toe als 

enige Democraat erin geslaagd de 

Republikeinse hegemonie te door

breken, maar dat was voor een 

groot deel te danken aan het feit 

dat het programma van deze - niet 

toevallig zuidelijke - populist zeer 

gematigd was. Zijn enige linkse pro

ject, de hervorming van de gezond

heidszorg, is volkomen mislukt. Zijn

2000 kandidaat stellen voor het 

presidentsschap. Mocht hij zich in 

2008 bedenken, dan zou de 

Republikeinse Partij voor het eerst 

sinds decennia weer een liberaal 

getinte kandidaat leveren. De com

binatie van het Amerikaanse twee

partijenstelsel en de geheel eigen 

geschiedenis maakt politieke 

schaarbewegingen mogelijk die in 

Europa ondenkbaar zouden zijn.

daarom nog niet werkelijk. 

Anderzijds zal de gemiddelde 

W D ’er zich ook niet erg op zijn 

gemak voelen in het gezelschap van 

een conservatieve ‘die hard’ als 

minister van Defensie Donald 

Rumsfeld en al helemaal niet in dat 

van een man als Pat Buchanan, de 

kandidaat van de Reform Party van 

Ross Perrot. Vergeleken met de hel 

en verdoemis prekende televisie-

door de VS op de knieën te dwin

gen. De Nederlandse liberaal is vrij 

om zich niet in een voor de VS 

maar moeilijk toepasbaar ouder

wets links/rechts schema te dwin

gen. Tenslotte, als de Amerikanen 

een schaarbeweging mogen maken, 

mag hij het ook.

Tekst: Jeroen Kuypers 

Beeldmateriaal: Studio Zjev
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Na ruim vier jaar partijvoorzitter te zijn geweest van de 

VVD neemt Bas Eenhoorn in november afscheid. Het was 

een woelige bestuursperiode, gekenmerkt door de omslag 

in de beleving van politiek en een enorme verschuiving bin

nen het electoraat. Het politieke klimaat veranderde in heel 

korte tijd en het kostte heel wat energie en moeite in deze 

omslag mee te gaan. Soms lukte dat, soms ook niet. 

Eenhoorn kijkt met gemengde gevoelens terug op deze 

periode, maar had de ervaring niet willen missen.

Bijna ieder jongetje wil piloot worden, maar Eenhoorn niet. Hij wist als 

klein ventje al dat hij burgemeester wilde worden. Waar dat vandaan komt 

weet hij niet, het is er gewoon. In zijn schoolperiode ontwikkelt hij ook zijn 

belangstelling voor politiek, in zijn studententijd wordt hij lid van de W D  

en doet hij veel vrijwilligerswerk. Na twee jaar een studie economie in 

Rotterdam te hebben gevolgd, maakt hij de overstap naar geografie in 

Groningen. “Economie was echt niks voor mij. Het studentenleven vond ik 

geweldig, de studie niet”, vertelt Eenhoorn. “Mijn vader was mijn gefliere- 

fluit na een tijdje beu en ik moest een andere richting kiezen. Dat werd 

geografie en dat lag me veel beter. Het bleek een goede vooropleiding voor 

het burgemeesterschap. Geografie is namelijk een heel brede studie, die 

vooral gericht is op het aantonen van samenhangen in ruimtelijke en maat

schappelijke ontwikkelingen en vraagstukken. Je leert denken in verbanden.”

Burgervader

Of het nu de opleiding is geweest of de vroeggeboren ambitie, op 29-jarige 

leeftijd wordt Eenhoorn inderdaad burgemeester. En wel van het - toen in

fHORBECKEHUIS

Bas Eenhoorn

"Ik zal altijd actief 
blijven binnen de club"

een nieuwe fase van ontwikkeling van recreatie en toerisme komende - 

eiland Schiermonnikoog. Een wethouder noemde hem in die tijd ook wel 

eens ‘broekje in de branding’. Zelf omschrijft hij het als een leerzame perio

de. “Op zo'n eiland ben je echt een burgervader. Destijds had 

Schiermonnikoog 850 inwoners, dus iedereen kende iedereen. In het seizoen

had je natuurlijk veel toeristen, maar daarbuiten ging alles dicht en was het 

een heel besloten gemeenschap. En niet altijd zo rustig als het lijkt. Ik herin

ner me dat we plannen hadden het eiland autovrij, in plaats van autoluw, te 

maken. De hele raad steunde me in het plan, tot een ware volksopstand uit

brak. De eilanders hadden de toegang tot Schiermonnikoog afgezet, niemand
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kon er meer op of af. Met rieken en 

jachtgeweren verdedigden ze hun 

recht om hun auto voor de deur te 

hebben. Tja, als je dan een jachtge

weer op je gericht krijgt, sta je toch 

raar te kijken. Uiteindelijk hebben 

we de boel gesust en zijn we van 

ons plan afgestapt. Maar dat was 

spannend, ja.”

Ongewone carrièrestap

Na Schiermonnikoog maakt 

Eenhoorn snel carrière en wordt 

burgemeester van Voorburg. Naast 

zijn baan als burgemeester stapt 

Eenhoorn in 1981 in het dagelijks 

bestuur van de W D. “Het liberalis

me, en dus ook de W D, zit gewoon 

in mijn bloed. Ik ben al op jonge leef

tijd betrokken geraakt bij de partij, 

als bestuurslid van de JOVD en als 

assistent van de gemeenteraadsfrac- 

tie in de stad Groningen, dus dit was 

een logische stap.” Naast zijn 

bestuurslidmaatschap heeft

Eenhoorn ook zitting in een aantal 

commissies, waarvan die van ruimte

lijke ordening vooral zijn hart heeft. 

“Bezig zijn met ruimtelijke ordening 

is het mooiste wat er is. Mijn passie 

daarvoor heeft ongetwijfeld ook te 

maken met mijn studie.”

In 1996 maakt Eenhoorn een onge

wone carrièrestap. Hij zegt het leven 

als burgemeester vaarwel en wordt 

partner bij Ernst & Young. Hij wordt 

aangetrokken om een nieuwe poot 

op te zetten: een adviesgroep voor 

de lokale overheid. “Dat was voor 

velen inderdaad een verrassing. De 

meesten doen het andersom, vanuit 

het bedrijfsleven de politiek in. Maar 

de kans deed zich voor en die heb ik 

gegrepen.” En niet zonder risico, het 

was een baan op proef. “Ik kreeg 

drie jaar de kans om me te bewij-
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zen. Haalde ik mijn omzet niet, dan ging het valluik open en zou ik op straat 

staan. Je begrijpt dat ik niet ontevreden ben dat ik me heb kunnen waarma

ken in het bedrijfsleven. Over het algemeen bevestigen mijn ervaringen de 

laatste tijd trouwens wel dat de overstap van het bedrijfsleven naar de poli

tiek, en omgekeerd, moeilijk is in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

de Verenigde Staten.”

Welkomstpartij

Een drukke baan heeft als gevolg dat politieke activiteiten op een lager pitje 

staan en Eenhoorn was dan ook verbaasd dat juist hij in 1998 gevraagd werd 

voor de positie van partijvoorzitter. “Uiteraard vond ik het wel een enorme 

eer. En ik wist ook meteen wat ik met de W D  wilde. Het moest een open 

partij zijn, een welkomstpartij. Daar zijn we binnen het hoofdbestuur meteen 

mee aan de slag gegaan.”

“We zijn stap voor stap begonnen. We zijn de kamercentrales gaan bezoeken, 

hebben daar veel met mensen gesproken om erachter te komen wat er leeft 

binnen de partij. Maar het ging allemaal zo langzaam, het duurt ongelooflijk 

lang voordat je een cultuuromslag teweegbrengt. Dat streven naar meer

"Het liberalisme, en dus 
ook de VVD, zit gewoon 

in mijn bloed."
openheid binnen de partij heeft nu tot resultaat geleid.” Eenhoorn doelt hier 

op het invoeren van ledenraadplegingen en een sterke positie van het indivi

duele lid, waardoor straks onder andere de nieuwe partijvoorzitter en de lijst

trekker door de leden worden gekozen. “Natuurlijk heeft de vernieuwing 

geleid tot afnemende invloed van het kader. En dat lijkt mij ook terecht; open

heid in besluitvorming en meer invloed van individuele leden is meer van deze 

tijd en typisch liberaal. De leden zijn de partij en zij moeten bepalen wat er 

gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat het zal leiden tot meer leden, wat ook 

een belangrijk doel is van deze operatie.”

Achter de feiten aan

De moeilijkste periode tijdens zijn voorzitterschap was ongetwijfeld de cam

pagne van 2002, die uitliep op een teleurstelling. “Dat zal ik van mijn leven niet 

meer vergeten”, vertelt Eenhoorn. “Dit heeft zoveel rumoer gegeven in de 

partij. Het heeft een hele tijd geduurd voordat de gemoederen wat bedaar

den. Als hoofdbestuur waren we dat jaar ervoor al gestart met een campag- 

neplan.We hadden een wetenschappelijk marktonderzoek laten doen, wisten 

welke koers we wilden varen. En dat lukt dan gewoon niet. Voor we het wis

ten, liepen we achter de feiten aan. En dat was onze zwakte, we hadden niet 

genoeg de leiding, kregen het niet voor elkaar iedereen met de neus dezelfde 

kant op te krijgen. Een deel van de schuld zoek ik ook bij mezelf: ik heb men

sen er niet van kunnen overtuigen dat we een taboedoorbrekende campagne 

moesten voeren. Precies zo een als we klaar hadden liggen. Zo voel ik dat: ik 

heb de strijd niet kunnen winnen.”

Open cultuur

In die tijd lag Eenhoorn zelf ook aardig onder vuur. Zijn partijgenoten vonden 

dat hij teveel voorop liep in het debat en dingen zei in de media die de lijst

trekker zou schaden.“lk heb nu eenmaal een grote mond. Ik wilde wat en dat 

zei ik ook. Dan ben je snel omstreden.Veel mensen houden niet van een uit

gesproken partijvoorzitter. Maar ik zag het als een taak om de partij op een 

goede manier door de verkiezingen te loodsen. Het is nooit mijn bedoeling 

geweest mensen door mijn houding te kwetsen of te beledigen. De dingen die 

ik zei waren ook nooit persoonlijk bedoeld, maar zijn vaak wel zo uitgelegd. 

Maar goed, het is wel zo dat als je je nek uitsteekt, je ook vijanden maakt.” 

Het was natuurlijk niet allemaal kommer en kwel. “Integendeel”, veert 

Eenhoorn op, “vergis je niet, ik ben met heel veel plezier partijvoorzitter 

geweest. Het hoofdbestuur is een fantastische club, het is erg leuk om daar 

mee te mogen werken. En we hebben natuurlijk veel bereikt in een paar jaar. 

Ik ben erg trots op de partijvernieuwing en de meer open cultuur van de par

tij. De organisatie achter de W D  zit goed in elkaar. Het is een gedegen club 

met een goed opleidings- en trainingsinstituut, met steeds beter werkende 

scouting, met goed lopende communicatielijnen waarbij nieuwe media zich 

sterk ontwikkelen en met steeds sterker in de partij gewortelde partijcom- 

missies. Ook de invloed van de W D  internationaal is goed merkbaar. Zelfs die 

rumoerige periode zie ik als positief. Uiteindelijk is het mijn overtuiging dat 

het niet voor niets is geweest.”

Ruimte voor vernieuwing

De minder geslaagde campagne van 2002 is volgens Eenhoorn dan ook niet 

zijn motivatie om op te stappen als partijvoorzitter. “Ik vind dat als je ver

nieuwing nastreeft, je zelf de ruimte voor vernieuwing moet bieden. Door 

mijn positie open te stellen, kiezen de leden in november voor het eerst hun 

partijvoorzitter.Verder heb ik vier jaar alles gegeven dat ik heb en het wordt 

gewoon tijd voor iemand anders. Eentje die weer barst van de energie en 

nieuwe ideeën heeft. Het is de taak van de nieuwe voorzitter - samen met de 

fractie, de politieke leiding en het hoofdbestuur - opnieuw schwung te geven 

aan het liberalisme. Als je als partijvoorzitter te lang blijft zitten, krijg je last 

van een hofhoudingsattitude en daar hou ik helemaal niet van.”

De komende jaren gaat Eenhoorn verder met zijn dagelijks werk. Hij sluit ech

ter niet uit dat hij op wat voor manier weer wat gaat doen voor de W D .“lk 

zal altijd actief blijven in de club. Mijn hart ligt nu eenmaal bij de WD.”

Fotografie: Hans van Asch
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'Liberale krachten rr

"Er gaapt een diepe kloof tussen ondernemers aan de ene 

kant en de gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid 

en politiek aan de andere kant. Deze kloof is zo groot dat het 

functioneren van ondernemend Nederland, de motor van de 

economie, wordt belemmerd." Dit is de overtuiging van Anno 

Zijlstra, gemeenteraadslid namens de W O  in Arnhem en 

tevens één van de vijf initiatiefnemers van het Liberaal 

Ondernemers Platform. Het belangrijkste doel van dit plat

form is de overheid en het bedrijfsleven dichter bij elkaar 

brengen middels uiteenlopende initiatieven.

De oprichting van het Liberaal 

Ondernemers Platform was enkele 

jaren geleden het spontane initia

tief van vijf liberale ondernemers, 

die niet alleen in het bedrijfsleven 

maar ook in de plaatselijke en 

regionale politiek hun sporen heb

ben verdiend. “Er gaapt een gat tus

sen de ondernemerswereld en de 

politiek”, verklaart Zijlstra de 

reden voor het opzetten van het 

platform, dat inmiddels een kleine 

vijfhonderd leden telt en sinds 

begin 2003 een landelijk opereert

Missiegedachte

“Een van de belangrijkste oorzaken 

van deze kloof is dat ondernemers 

het tegenwoordig meestal te druk 

hebben om naast hun gewone baan 

ook nog een politieke functie te 

vervullen”, vervolgt Zijlstra. “Kijk 

maar naar de gemeente Arnhem 

waar ik zelf gemeenteraadslid ben.

De gemeenteraad bestaat vooral uit mensen uit het onderwijs, de ambte

narij en de zorg. Vroeger bekleedden veel rijke ondernemers ook nog een 

politiek ambt op lokaal niveau. Tegenwoordig vormen politici steeds meer 

een officiële beroepsgroep en vinden ondernemers het moeilijker onder

nemen te combineren met bijvoorbeeld een functie als gemeenteraadslid. 

Ondernemers moeten de politiek echter niet zien als een goedbetaalde 

baan, maar als een missie. De politiek is vooral gebaat bij ondernemers die 

vanuit betrokkenheid met de samenleving ook politiek willen bedrijven.”

Belangrijkste doelstellingen

“Het Liberaal Ondernemers Platform zorgt voor een netwerk waarin 

ondernemers en politici de kans krijgen nader kennis met elkaar te 

maken”, vertelt Zijlstra. “Dit kan onder meer tijdens de bijeenkomsten

"Er gaapt een gat 
tussen de

ondernemerswereld 
en de politiek."

en symposia die we regelmatig in het hele land organiseren, waar libera

le ondernemers en politici en bestuurders op landelijk, provinciaal en 

plaatselijk niveau elkaar in een informele sfeer ontmoeten. Het is de 

bedoeling dat ondernemers en politici elkaar in de toekomst ook in de 

praktijk meer treffen. Voor ondernemers is het nuttig om met politici te 

praten, omdat ze dan echt bij de politieke besluitvorming betrokken zijn. 

Tijdens deze gesprekken kunnen ze hun eigen kennis en ervaring op 

ondernemersgebied inbrengen. Natuurlijk werken deze ontmoetingen 

ook vice versa: politici komen te weten wat er leeft binnen de onderne

merswereld en kunnen hier hun economische beleid op afstemmen.”

Volgens Zijlstra hebben ondernemers en politici, buiten het Liberaal 

Ondernemers Platform, nauwelijks goede gelegenheden om elkaar te ont

moeten. “Er zijn weinig organisaties die een brugfunctie tussen beiden ver

politiek |



Deten zich verenigen'

vullen. Natuurlijk zijn er wel lokale, 

regionale en landelijke onderne

mersverenigingen, maar dit zijn 

vaak logge en weinig doeltreffende 

instellingen.” Hij meent dat onder

nemers en politici ook zelf meer 

initiatieven kunnen nemen om 

elkaar te ontmoeten. “Bijvoorbeeld 

door stagemogelijkheden te reali

seren. Zo kan een politicus voor 

een bepaalde periode als trainee bij 

een bedrijf worden ingezet. De 

opgedane ervaringen tijdens dit 

traineeship kan hij gebruiken bij 

het vormen van politiek beleid. Het 

kan ook omgekeerd: een onderne

mer kan bijvoorbeeld een dagje 

meelopen met een Kamerlid.”

Maatschappelijke beweging

Het bundelen van het liberale 

gedachtegoed in de Nederlandse 

samenleving is een andere belang

rijke doelstelling van het Liberaal 

Ondernemers Platform. “Het plat

form moet een partij worden die 

nauw betrokken is bij politieke én 

maatschappelijke discussies over 

liberale onderwerpen”, aldus 

Zijlstra.“Het klassieke idee van een 

politieke partij die het allemaal zo 

goed weet en in zijn eentje het 

liberale beleid vormgeeft, is voor

bij. Gezamenlijk moet een brede 

maatschappelijke beweging worden 

gerealiseerd die het liberale geluid 

beter laat horen. Het zou goed zijn 

voor de liberale politiek als D66

zich aansluit bij de W D . De toe

komstige nieuwe voorzitter van de 

W D  moet zich inzetten voor een 

breed liberaal politiek debat in 

Nederland. Hij of zij moet liberale 

ondernemers proberen te betrek

ken in de politieke besluitvorming. 

Dit is nog te weinig gebeurd.”

Bureaucratie

Volgens Zijlstra is het ook voor 

ondernemers waardevol zich bij 

het liberalisme thuis te voelen. 

“Ondernemers hebben gekozen 

voor een eigen bedrijf, omdat ze 

hun vrijheid en creativiteit verder 

willen ontwikkelen.Vrijheid is altijd 

het uitgangspunt geweest van het 

liberalisme. Thorbecke heeft twee 

eeuwen terug meegeholpen om de 

Europese economie te bevrijden 

uit handen van een kleine groep 

adellijke mensen. Hierdoor heeft 

hij de burgerij de kans gegeven zich 

te ontwikkelen en om deel te 

nemen aan democratische besluit

vormingsprocessen. Onder een 

liberaal regime hebben onderne

mers de beste mogelijkheden om 

zich verder te ontwikkelen. De 

sociaal-democratie remt hen in 

hun ontwikkeling. Denk maar aan 

de torenhoge belastingtarieven 

voor deze beroepsgroep. Zowel 

het platform als deW D  pleiten al 

jarenlang voor een verlaging van 

deze ‘sky high’-tarieven. Het libera

lisme kan ook bijdragen aan de

vermindering van de bureaucratie. Bedrijven moeten tegenwoordig einde

loos met gemeenten stoeien om specifieke vergunningen te verkrijgen. Om 

deze miljarden euro’s kostende bureaucratische processen uit de wereld te 

helpen, is een grote liberale beweging nodig. Ons uitgangspunt is dat de 

overheid er moet zijn voor de ondernemer en niet andersom. Om dit te

"Het klassieke idee 
van een politieke partij 
die het allemaal zo goed 

weet en in zijn eentje 
het liberale beleid 

vormgeeft, is voorbij."
realiseren moet de nieuwe WD-voorzitter eigenlijk iemand zijn die actief is 

geweest in de ondernemerswereld. Hij kan het hele proces dan zowel van

uit de politieke kant als vanuit de ondernemerskant aansturen.”

Kopgroep

Zijlstra meent dat het platform en de W D  de komende tijd moeten laten 

zien dat ze echt vooruit willen. “In potentie hebben we de kracht om het 

liberalisme de grootste politieke stroming van het land te laten worden. De 

W D  moet hierbij geen knechtenrol vervullen in het peloton, maar moet 

meefietsen in de kopgroep. Hiervoor moet de komende jaren erg hard 

worden gefietst. Omdat we deze grote ambitie uitspreken, komt het elan 

van zowel de W D  als het liberalisme terug.”

Tekst: Bart Manders
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nieuwe gezichten

/ Gedogen is niet mijn woord. 
Aanpakken wel!'
Als directeur Staatsveiligheid bij de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) kreeg Rita Verdonk (47) de bijnaam Jane 

Bond. Bij haar aantreden als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie werd ze bestempeld als de dark horse binnen het 

kabinet.Tijd voor een kennismaking met de minister die na een aanvankelijke keuze voor de studie rechten na een jaar besloot 

te switchen naar sociologie."De oorzaken voor delinquent gedrag liggen nu eenmaal meer in de samenleving dan in het rechts

stelsel? verklaart Rita Verdonk de overstap die ze in haar studententijd maakte.

Rita Verdonk is de oudste uit een, 

naar eigen zeggen, hecht gezin van 

vijf kinderen. “Mijn vader is altijd al 

een echte liberaal geweest, net als 

mijn broer. In mijn studententijd 

was ik meer links-georiënteerd. 

Wat aardige discussies opleverde in 

huize Verdonk. Inmiddels heb ik zelf 

een gezin en ook met mijn man 

Peter en kinderen Pieter (17) en 

Anna ( 15) praat ik veel over maat

schappelijke zaken die spelen. Sinds 

mijn aantreden als minister zijn der

gelijke gesprekken uiteraard nog 

frequenter geworden.”

Haar gezin is eigenlijk de enige mits 

of maar geweest die ze in overwe

ging heeft genomen toen haar de 

vraag werd gesteld of ze minister 

voor Vreemdelingenzaken en Inte

gratie wilde worden. “Het minister

schap heeft natuurlijk enorme 

gevolgen voor je gezinsleven. Man 

en kinderen zien me nog minder 

dan voorheen en als ik thuiskom, 

zeul ik meestal twee dikke tassen 

met dossiers achter me aan die ik 

‘s avonds of in het weekend ‘nog 

even’ wil doornemen. Ik doe dat 

ook mezelf wel aan, want ik wil 

graag alles weten en in me opne-
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"Vreemdelingenzaken en 
Integratie biedt de 
mogelijkheid hard en hart 
te combineren."

men. Inmiddels heb ik op het minis

terie ook de eerste zogenaamde 

pizza-bijeenkomsten gehouden 

waarin ik met een groep medewer

kers bepaalde onderwerpen hele

maal kan uitdiepen.”

Een vrouw die weet van aanpakken, 

met deze woorden omschrijft 

Verdonk zichzelf. Flexibel, een goed 

organisatievermogen en stress

bestendigheid, zijn andere capacitei

ten die ze zichzelf toedicht. “Dat 

moet ook wel als je al jaren gezin 

en een baan combineert”, lacht ze. 

“Dat is altijd makkelijk bij het voe

ren van sollicitatiegesprekken met 

potentiële medewerkers”, gaat ze 

verder. “Als je weet dat een vrouw 

werk en gezin altijd heeft weten te 

combineren, kun je vragen aangaan

de organisatietalent, flexibiliteit en 

omgang met stress wel overslaan. 

Dat hebben ze immers in de prak

tijk reeds bewezen.”

Het feit dat de post waar Verdonk 

nu zit door velen wordt gezien als

hoofdpijnportefeuille wil er bij de 

geboren Utrechtse niet in. 

“Vreemdelingenzaken en Integratie 

biedt, zoals Gerrit Zalm het eerder 

formuleerde, de mogelijkheid hard 

en hart te combineren. Een uitdaging 

die ik graag wil aangaan.” Gevraagd 

naar de krantenkop die ze graag zou 

lezen na afloop van haar minister

schap, antwoordt ze dan ook: ‘Hard 

en hart geslaagde combinatie’.”

Dat ze als minister minder populai

re maatregelen zal moeten door

voeren, daarvan is Verdonk zich ter

dege bewust. ‘Gedogen is echter 

niet haar woord’, zo zegt ze zelf, 

ook minder populaire maatregelen 

zullen dus worden genomen.“Als je 

de genomen besluiten maar uit 

kunt leggen aan mensen. Daar 

draait het in mijn ogen om”, geeft 

ze aan. “Verder hoop ik als minister 

mensen daadwerkelijk te kunnen 

aanspreken op het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid. De verant

woordelijkheid hier - al dan niet

met kinderen - naar toe te komen, 

soms tegen beter weten in. En de 

verantwoordelijkheid dat als ze hier 

mogen blijven, zij zo goed mogelijk 

inburgeren. Dat is mijn belangrijkste 

politieke drijfveer en dat is ook de 

reden waarom ik nu ruim een jaar 

geleden lid ben geworden van de 

W D . Eerder was ik geen lid van 

een politieke partij. Met name 

omdat ik vond dat ik als ambtenaar 

onafhankelijk moest zijn. Zeker 

toen ik bij de BVD werkte. Toen ik 

koos voor het bedrijfsleven 

(Verdonk werkte voor ze minister 

werd als directeur bij Atos KPMG 

Consulting in Den Haag - red.)

besloot ik echter heel bewust lid te 

worden van de W D  - met name 

omdat het nemen van eigen verant

woordelijkheid binnen deze partij 

een van de basisbeginselen is.”

Lid geworden van de W D  stroopte 

Verdonk meteen de mouwen op. 

“Wat kan ik doen, heb ik gevraagd 

en zo is het balletje gaan rollen. Ik 

voelde me direct thuis binnen de 

W D. Al snel bleek dat wanneer 

mensen hun nek voor je uitsteken, 

ze hier ook echt achter staan. Een 

enorme opluchting. Je hoort 

immers wel eens andere geluiden 

over de politiek. Zeker wat dat 

betreft ben ik aangenaam verrast.”

"Er is niets mis met ambitie"
Een selfmade woman, die van aanpakken weet. De carrière 

van Sybilla Dekker, huidig minister van VROM voor de VVD, is 

indrukwekkend. Ondanks dat is er weinig bekend over 

Dekker en geldt zij als een van de 'verrassingen' binnen 

Balkenende II.Tijd voor een kennismaking.

Sybilla Dekker groeide op in Alkmaar, samen met haar drie broers. Een 

ondernemersgezin; pa had een bedrijf in de cv-installatietechniek. Dekkers 

moeder werkte als apothekersassistente. “Ik was het enige meisje, maar er 

werd in ons gezin nooit onderscheid gemaakt, leder droeg het zijne bij. We 

waren allemaal gelijkwaardig.” Dekker typeert het gezin als warm en met 

ruimte voor ieders persoonlijkheid. “Mijn ouders lieten ons vrij, lieten ons 

onze eigen keuzes maken. Wel vonden ze het belangrijk dat we ons inzet

ten voor de maatschappij. Ze waren zelf erg actief in besturen van diverse 

clubs en verenigingen en dat moedigden ze bij ons ook aan. Ze waren niet 

erg politiek geëngageerd, eerder maatschappelijk bewust. Echt mensen met 

de KVP-signatuur, hoewel mijn moeder een andere achtergrond had.”

Keuzevrijheid
Bij de keuzevrijheid hoorde ook de mogelijkheid tot studeren, wat erg uit

zonderlijk was voor een meisje in die tijd. “Ik wilde altijd net even wat 

anders dan mijn broers. Die gingen naar de HBS, dus ging ik naar het gym

nasium. Als vervolgstudie had ik medicijnen in mijn hoofd. Tot ik leidster 

werd bij het Vierde Prinsenkind, een stichting die zwaar gehandicapten een 

weekje vakantie bezorgde. Daar merkte ik dat ik iets sociaals wilde, met 

mensen wilde werken.” Ook hierin reageerden pa en ma Dekker liberaal, 

hoewel de switch niet zonder slag of stoot ging. “Ik had een indringend
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D I N N E R S H O W
M A Y D A Y !  M A Y D A Y !

Mayday! Mayday!

Maydayl Mayday! Zoals de dinnershow van Dutch Touch Agency en het Evoluon toepasselijk heet, speelt zich volledig af in de 

majestueuze koepel van het Evoluon World Class Conference Centre te Eindhoven. Deze koepel is een uitgekiende locatie voor dit 

totaaltheater van wereldklasse. De torenhoge overspanning van het architectonisch en akoestisch juweel biedt de broodnodige 

ruimte voor een unieke combinatie van zang, dans, cabaret, animatie, culinaire hoogstandjes en onvervalst kunst- en vliegwerk in 

de nok van hef cirkelvormige dak. Adembenemend en tegelijkertijd hartverwarmend.

Roux Fine Dining
Tijdens deze avondvullende beleving zal het de gasten op gastronomisch gebied aan niets ontbreken. De titel Dinnershow draagt 

een hospitalitybelofte in zich mee, die Roux Fine Dining met verve waarmaakt. De Nederlandse chef-koks van Roux Fine Dining zijn 

intensief geschoold in exclusieve Roux restaurants en ver daarbuiten. Ook aan boord van Evoluon Airways verzorgt Roux Fine Dining 

een culinaire streling 'voor de smaakpapillen. Vliegtuigvoedsel zal nooit meer hetzelfde smaken, wanneer passagiers eenmaal 

kennis hebben gemaakt met de exquise smaak van Roux Fine Dining.

E V O L U O N
WORLD CLASS CONFERENCE CENTRE

EVOLUON, NOORD BRABANTLAAN IA, 5652 LA EINDHOVEN, THE NETHERLANDS 
TEL.:+31 (0)40-250 46 66 FAX: +3 1 (0)40-250 46 67 E-MAIL: SALES@EVOLUON.COM INTERNET: WWW.EVOLUON.COM
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nieuwe gezichten

"Je moetje invloed op 
een positieve manier 
aanwenden. Daarmee 
kun je veel bereiken."

gesprek met mijn ouders. Waarom wilde ik dit? Was ik overtuigd van mijn 

keuze? Mijn ouders lieten ons zeker vrij, maar we moesten onszelf wel ver

antwoorden.”

Het lukte Dekker haar ouders te overtuigen van haar keuze en ze ging per

soneelswerk aan de Sociale Academie in Amsterdam studeren. “Het eerste 

jaar volgde ik de verplichte richting Algemeen Maatschappelijk Werk, maar 

ik merkte als snel dat de richting Bedrijfskunde me meer aantrok. Naast 

mijn sociaal bewustzijn ben ik sterk op het bedrijfsleven gericht. 

Waarschijnlijk omdat mijn vader een eigen bedrijf had.”

Na haar studie vond Dekker een baan bij Erdal in Amersfoort als bedrijfs

maatschappelijk werker. “Ik deed daar vooral de werving en selectie van 

mensen. We werkten veel met Belgische meisjes, die getraind werden. 

Boeiend en afwisselend werk.” Maar Dekker stoomde door en kwam 

terecht bij de Arbeidsinspectie in Arnhem, eerst als inspecteur, later als 

staffunctionaris. “Hierbij kreeg ik de kans veel bedrijven te bezoeken, een 

kijkje in de keuken te nemen. Ik werkte daar in de tijd dat vrouweneman

cipatie net opkwam. Destijds mochten vrouwen bijvoorbeeld geen ploe

gendiensten of nachtdiensten draaien.We waren toen bezig met de wet die 

dat zou veranderen. Heel bijzonder om daar deel van uit te maken.”

Macht en invloed

Na de arbeidsinspectie belandde Dekker bij het ministerie van Landbouw 

en Visserij, waar ze uiteindelijk directeur Materiële Zaken werd, daarna 

directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de 

Bouwnijverheid en tot maart dit jaar was ze algemeen directeur van de 

AVWN, een werkgeversorganisatie. Naast haar werk zat Dekker in tal van 

besturen, waaronder als voorzitter van het Vrouwen Netwerk Nederland 

en had ze een aantal commissariaten, bijvoorbeeld bij Heineken en de 

Rabobank. Niet verwonderlijk dat Dekker te boek staat als ambitieus. “Dat 

ben ik ook”, geeft ze toe, “en in mijn ogen is daar niets mis mee.” Op de 

typering die de media haar meegeeft, die van een van de machtigste vrou

wen in het zakenleven van Nederland, reageert ze vrij laconiek. “Macht en 

invloed zijn begrippen met een negatieve klank. Zo zie ik dat niet. Je moet 

je ervan bewust zijn en je invloed op een positieve manier aanwenden. 

Daarmee kun je veel bereiken.”

Streng, maar rechtvaardig. Overgoten met een sausje van charme. Ook een 

beeld dat opduikt in de media als het over Dekker gaat. Ze moet lachen als 

hierover gesproken wordt. “Dit heb ik vaker gehoord, ja. Ik zie het zelf eer

der als duidelijk zijn dan als streng zijn. Geen keuzes maken kan echt niet. 

Luisteren naar je omgeving, datgene overbrengen wat je wilt bereiken, 

overleggen, maar uiteindelijk de knoop doorhakken en een beslissing 

nemen. Dat is wel mijn stijl.”

Toen Dekker gevraagd werd om de ministersploeg van Zalm te versterken, 

moest ze toch even nadenken. “Eerst heb ik overlegd met mijn man, hij 

moest hierachter staan. Het ministerschap is een enorm zware baan, dat 

moet je aankunnen. Het is een grote eer om een dergelijk ambt te mogen 

bekleden, maar tegelijkertijd ben je je ook heel bewust van je verantwoor

delijkheden. Minister ben je namelijk vierentwintig uur per dag.”

Tekst: Sandra Kagie en Monique van Diessen 

Fotografie: Hans van Asch
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V.l.n.r. Irmi Lindelauf, Minke Driessens, Anouschka van Miltenburg, Diny Jacobs en HenkBemelmans

Anders omgaan met zorg
Ouderen die de hele ochtend in bed moeten blijven liggen omdat de verpleegkundige niet eerder tijd heeft om ze eruit te 

halen. Of ouderen die 24-uurs luiers aankrijgen, omdat er niemand is om ze op het toilet te zetten. Mensonterende situaties, die 

helaas al te vaak voorkomen. De laatste jaren is overduidelijk geworden dat de verzorgingsstaat niet meer werkt. Het systeem 

is overbelast geraakt. De vergrijzing neemt toe en daarmee ook het aantal mensen dat zorg nodig heeft. Instellingen groeien 

uit hun jasje en kampen daardoor met een groot personeelstekort. Zorg is een geld- en tijdverslindende machine geworden.

Het ministerie van Zorg, Welzijn 

en Sport heeft een nieuwe 

AWBZ-wet ontworpen. Kort 

gezegd is de wet gericht op het 

langer thuis blijven wonen van 

mensen die langdurig ziek zijn, 

mensen met een handicap of

ouderen die extra hulp nodig 

hebben. In plaats van deze men

sen in een instelling te plaatsen, 

verleent de instelling hulp ter 

plaatse, extramurale zorg ge

noemd. Dit vereist van instellin

gen een andere, meer zakelijke

wijze van denken. Binnen de 

instellingen zie je dan ook nieu

we initiatieven opduiken, die van 

de nood een deugd maken.

Een van die voorbeelden is de 

samenwerking tussen Stichting

Land van Horne, waaronder zes 

verzorgingscentra en één ver

pleeghuis vallen, en het Zonne

huis, een dagactiviteitencentrum 

voor mensen met een verstande

lijke beperking. Mensen van het 

Zonnehuis verrichten werkzaam-
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heden in het zorgcentrum, waar

door het personeel daar ontlast 

wordt. Samen met VVD-Tweede- 

Kamerlid Anouchka van Milten

burg namen journalist Monique 

van Diessen en fotograaf Hans van 

Asch een kijkje in Zorgcentrum 

Hieronymus in Weert, waar sinds 

maart vorig jaar Marianne deel uit 

maakt van de huishoudelijke staf. 

Bijzonder, want Marianne heeft 

het syndroom van Down.

We worden door locatiedirecteur 

Minke Driessens hartelijk ontvan

gen met, zoals gebruikelijk in 

Limburg, koffie met vlaai. Het 

Hieronymus is gevestigd in een 

voormalig Minderbroederklooster 

en het gebouw straalt een bijzon

dere sfeer uit. “In 1988 werd het 

klooster een erkend kloosterver- 

zorgingshuis voor Minderbroeders”, 

vertelt Driessens. “Na een grondi

ge verbouwing in 1998 wonen er 

sinds 1999 broeders en zusters in 

het zorgcentrum. In dat jaar zijn we 

een fusie aangegaan met de 

Stichting Land van Horne en in 

2000 zijn we overgegaan tot de 

opname van ‘leken’, of ‘nieuwe 

bewoners' zoals wij ze liever noe

men.” Het centrum herbergt 64 

bewoners, waarvan er 2 1 verpleeg- 

zorg nodig hebben. Iedere bewo

ner heeft zijn eigen kamer, inclusief 

douche en keukenblok.

Dat vergt nogal wat van de huis

houdelijke dienst, iets dat assistent- 

hoofd huishoudelijke dienst Irmi 

Lindelauf kan beamen. “Hierony

mus heeft drie keer het oppervlak 

van een gemiddeld zorgcentrum, 

dus er moet flink doorgewerkt 

worden. We werken in de huishou

delijke dienst met acht dames, allen 

parttime, Marianne komt drie och

tenden in de week. Ze is verant

woordelijk voor het schoonhouden 

van de gangen en dat doet ze heel 

goed. Dat Marianne hier is, brengt 

een stuk verlichting voor ons.” 

Henk Bemelmans, coördinator 

begeleid werken bij de Stichting 

Pedagogisch Sociaal Werk Midden- 

Limburg, waaronder het Zonnehuis 

valt, heeft ervoor gezorgd dat 

Marianne hier aan de slag kon. 

“Onze stichting is al lang met dit 

project bezig.We plaatsen mensen 

in de zorg, maar ook in fabrieken 

en winkels. De achterliggende 

gedachte is dat wij niet uitgaan 

van wat iemand niet kan, maar 

wat hij of zij wel kan. En veel van 

onze cliënten en bewoners zijn 

uitstekend in staat goed werk te 

verrichten.”

Anouchka van Miltenburg, die tot 

dan toe aandachtig heeft geluisterd, 

valt Bemelmans bij. “Door de ver

zorgingsstaat die we in het leven 

hebben geroepen, hebben we onze 

gehandicapten als het ware wegge

stopt. Ze maken geen volwaardig 

deel meer uit van de maatschappij. 

Het werktempo in Nederland ligt 

hoog. Wie daar niet aan kan vol

doen, valt er tussen uit.”

Er gaat een heel traject aan een 

dergelijke plaatsing vooraf. 

Bemelmans: “Eerst inventariseren 

we onder onze mensen wie er wil 

werken. Het is namelijk geen plicht. 

Vervolgens bekijkt de contactper

soon van de cliënt, zoals wij ze 

noemen, wie geschikt zou zijn voor 

een bepaalde functie. We doen dan 

een zogenaamd werkbelevingson- 

derzoek, waaruit blijkt welk werk

geschikt is voor iemand en waar de 

interesses liggen. Bij Marianne 

kwam daar de zorgsector uit. 

Vervolgens leggen we aan de cliënt 

uit om wat voor werk het gaat. 

Uiteraard stellen we onze kandi

daat dan ook voor aan de ‘werkge

ver’. Het moet natuurlijk wel klik

ken.” Als dat traject is doorlopen, 

gaat diegene aan de slag met 

behulp van een jobcoach. In 

Marianne’s geval is dat op dit

Marianne

moment Diny Jakobs. “De eerste 

paar maanden loop ik mee op de 

werkplek en begeleid ik iemand 

volledig. We hebben voor het werk 

dat Marianne doet een picto-sys- 

teem ontworpen. Iedere gang heeft 

zijn eigen kleur en met plaatjes 

beelden we uit welke werkzaamhe

den van haar verwacht worden. 

Inmiddels is Marianne helemaal 

ingeburgerd en kan ze haar werk 

zelfstandig doen. Ik loop nu nog
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maar een keer per week binnen 

om even te overleggen met Irmi 

Lindelauf en om te kijken of alles 

goed gaat.”

Ook aan de kant van het zorgcen

trum was het wennen. “Het is toch 

anders dan met een ‘gewone’ werk

nemer”, vertelt Lindelauf. “Met 

Marianne moet je heel consequent 

zijn, ze heeft veel meer structuur 

nodig. Bovendien begrijpt ze niet 

altijd alles en daar moet je rekening 

mee houden. Als ik bijvoorbeeld een 

keer boos word omdat ze iets niet 

goed heeft gedaan, moet ik dat rusti

ger vertellen. Het kan bij haar ver

keerd overkomen en dan reageert 

ze daar natuurlijk op.” Marianne 

knikt bevestigend. Ze volgt nauwge

zet wat er allemaal gezegd wordt. 

Op de vraag hoe zij het vindt op 

Hieronymus reageert ze enthou

siast. “Heel leuk! Ik kom hier drie 

ochtenden in de week: maandag, 

dinsdag en donderdag. Ik doe altijd 

de gangen. En de deuren en de ven

sterbanken moet ik niet vergeten.” 

“En ook de schilderijen en de leu

ningen niet, toch?”, vraagt Lindelauf. 

“Oh ja, die ook nog. Eerst heb ik 

gewerkt bij de Edah en de Albert 

Heijn, maar dat vond ik niet leuk. En 

ik werk ook nog in het lunchcafé als 

serveerster.” Driessens legt uit dat 

het om een populaire lunchroom in 

Weert gaat, waar alleen maar men

sen met een verstandelijke beper

king werken. “Marianne is een echt 

werkpaard. Ook hier werkt ze goed 

door. Iedere dag is ze een half uur te 

vroeg, zo graag wil ze aan de slag.”

Marianne komt op eigen gelegen

heid naar het Hieronymus. “Door

dat ze werkt, is ze veel zelfstandi

ger geworden. Ze is enorm voor

uitgegaan”, vertelt Jakobs.“Het mes 

snijdt dus aan twee kanten: ener

zijds is Hieronymus gebaat bij het 

feit dat Marianne voor ze werkt, 

aan de andere kant geeft het 

Marianne een stuk eigenwaarde. 

Zeker omdat ze een verpleegsters

uniform aan mag, dat vindt ze echt 

helemaal geweldig.” Marianne 

beaamt dat heftig en straks voor 

de foto wil ze graag haar uniform 

aan. “We merken aan onze bewo

ners dat zij het leuk vinden dat 

Marianne hier rondloopt", vervolgt 

Driessens. “Ze maken een praatje 

met haar en ze gaat met al onze 

uitstapjes mee, net als de rest van 

het personeel. Ze hoort er 

gewoon bij.”

Marianne krijgt van het zorgcen

trum een vergoeding van 34 euro 

per maand voor haar werk. 

Driessens: “Dat betalen we zelf, 

daar krijgen we geen subsidie voor. 

We hebben een potje voor dat 

soort dingen, maar we zouden op 

deze wijze wel met meer mensen 

willen werken. Helaas hebben we 

daar niet de middelen voor.” Van 

Miltenburg is het met die redene

ring niet eens. “Marianne verricht 

werk dat je anders door een 

betaalde werkkracht laat doen. Ze 

is onderdeel van het arbeidsproces 

en ze hoort dus thuis in de norma

le financiële stroom van het zorg

centrum. Je kunt het ook zo bekij

ken: vijf Marianne’s vullen een 

fulltime baan in. Ze hoort eigenlijk 

een salaris te krijgen voor het 

werk dat ze levert. En wat het 

meer aan tijd kost om iemand te 

begeleiden, is te compenseren. 

Daar zijn verschillende subsidiere

gelingen voor.”

Dat is ook de mening van 

Bemelmans. “Uiteindelijk is het ons 

doel mensen door te laten stro

men naar een volledig betaalde 

baan. Op die manier haal je ze uit 

het zorgsysteem, iets waar we met 

z’n allen naar toe willen, toch? Het 

typische is trouwens wel dat de 

commerciële bedrijven daar meer 

voor openstaan dan de zorgsec

tor.” Van Miltenburg is het met hem 

eens. “Waarom zouden mensen als 

Marianne niet naar een betaalde 

baan toekunnen? Wij hebben in de 

loop der jaren een situatie 

gecreëerd waarin we mensen als 

kansloos behandelen. Dat begint al 

bij het onderwijs. Waarom gaan 

dergelijke kinderen niet naar een 

reguliere school met een aangepast 

lesprogramma? Toegegeven; het 

kost meer energie en tijd, maar 

waarom zouden we hier niet in 

investeren? We moeten ophouden 

met mensen in hokjes te stoppen. 

Natuurlijk valt het niet altijd mee 

om in de waan van alle dag mee te

draaien. En ja, ze zullen ook ver

driet hebben als iets niet lukt. Maar 

dat hebben wij ook allemaal. 

Waarom zou je het niet gunnen 

om te leren met teleurstellingen 

om te gaan? Dat begrijp ik niet. Het 

is alsof wij bij de geboorte van een 

kind zeggen: jij mag het wel probe

ren en jij niet.”

Driessens knikt en geeft toe dat 

Marianne wel degelijk van nut is 

voor de instelling. En Marianne, die 

echt wel doorheeft waar het over 

gaat, knikt mee.

We lopen een rondje door het 

zorgcentrum. Marianne heeft zich 

omgekleed en poseert als een vol

leerd model voor de fotograaf. 

Ze heeft een eigen schoonmaak- 

karretje met verschillend gekleurde 

emmers. “Hier gaat het sop voor 

de gang in”, wijst ze. We lopen 

door de eindeloze gangen. “Moet jij 

die allemaal schoonmaken?”, vraagt 

Van Miltenburg aan Marianne.“Ja, in 

begin was ik ook heel moe”, vertelt
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Marianne. “Ik had pijn aan mijn 

benen van het lopen. Maar nu ben 

ik wel aan gewend. En ik heb hele 

goeie schoenen.” Onderweg 

wordt Marianne door iedereen 

gegroet, ze is een bekend gezicht 

in de gangen van Hieronymus. 

“Marianne heeft zelfs een aanbid

der”, lacht Lindelauf. “Overal waar 

zij is, duikt hij ook op. Hij vindt 

het gezellig om met haar een 

praatje te maken.”

Het gebouw, dat in 1461 door de 

graaf Jacob van Horne is neerge

zet, is echt bijzonder. Onderweg 

wijst Driessens ons op histori

sche kenmerken. We bezoeken 

ook even de kerk, die in originele 

staat is en waar nog steeds dien

sten worden gehouden. Om het 

gebouw ligt veel groen, met leuke 

plekjes om te zitten. Als we even 

later de eetzaal binnenlopen om 

een praatje te maken met wat 

bewoners, worden onze vermoe

dens bevestigd. “Dit is echt een 

heerlijke plek om te wonen”, 

vindt een 85-jarige bewoonster.

Terug in de fraaie kamer van 

Driessens gaat het gesprek weer 

over zorg. Want anders omgaan 

met zorg, dat is waar het uiteinde

lijk om draait, meent Van 

Miltenburg. “Het systeem zoals we 

dat al lang kennen, is achterhaald. 

Het is financieel ook niet meer op 

te brengen.” We keren terug naar 

het onderwerp bejaardenzorg en 

praten verder met Driessens, 

Lindelauf en Van Miltenburg.

“De wens en de behoefte van de 

bewoner staan hier voorop”, ver

telt Driessens. “Dat vereist een 

andere denk- en werkwijze. We 

inventariseren wat mensen graag 

willen en dat proberen we te reali

seren. Bij ons worden mensen bij

voorbeeld vaker in de week 

gedoucht, al naar gelang de behoef

te van de bewoner.” Op Van 

Miltenburg’s vraag waarom dat, in 

tegenstelling tot veel andere zorg

centra, op Hieronymus wel lukt, 

moet Driessens het antwoord 

schuldig blijven.“Geen idee, ik denk 

dat wij andere prioriteiten stellen. 

We hebben een andere indeling 

gemaakt, sommigen douchen we ‘s 

morgens, anderen weer ‘s avonds.” 

“Ik heb gehoord dat in sommige 

zorgcentra bewoners maar een 

keer per week worden gedoucht. 

Je hebt tegenwoordig zelfs van die 

washandjes die je kunt gebruiken 

zonder water. Dat lijkt me hele

maal niks”, reageert Van Milten

burg. “Je hebt zo toch ook weinig 

contact met mensen. Douchen lijkt 

me juist ook voor het persoonlijk 

contact heel belangrijk.”

“Volgens mij willen heel veel men

sen niet naar een bejaardenhuis”, 

meent Van Miltenburg. “We moeten

proberen ze zo lang mogelijk thuis 

te laten wonen.” Een manier om 

dat te realiseren is extramurale 

zorg. De instelling verleent bepaal

de diensten buiten de deur. Dat 

kan gaan om aankleden, douchen, 

medicijnen geven en helpen met 

eten Eigenlijk alles wat in een ver

zorgingstehuis ook wordt gedaan. 

Instellingen krijgen daar een ver

goeding voor van de overheid. 

Achteraf wordt bekeken hoeveel 

bedden er in de instelling bezet 

zijn, hoeveel diensten er geleverd 

zijn en dan wordt er ‘afgerekend’. 

Voorheen kreeg de instelling subsi

die vooraf, gebaseerd op het aantal 

bedden. “De nieuwe wet vereist 

een andere aanpak en strategie”, 

vertelt Driessens. “We moeten 

zakelijker, commerciëler zijn. We 

worden afgerekend op onze pro

ductie.” Lindelauf ziet het als een 

uitdaging: “Het maakt het werk 

heel afwisselend, je doet veel meer 

sociale contacten op. We zijn heel 

gericht met mensen bezig in hun 

thuissituatie. Je merkt dat velen dat 

echt heel prettig vinden. Ze hoeven 

hierdoor niet weg uit hun ver

trouwde omgeving.”

Van Miltenburg vindt de nieuwe wet 

heel positief. “Ik merk dat een aantal 

instellingen daar heel creatief mee 

omgaat. We moeten ook ophouden 

met alles naar de overheid toe te 

schuiven. De overheid moet onder

steunen, faciliteren, maar de omslag 

het systeem moet door de instellin

gen en mensen zelf bewerkstelligd 

worden. Alleen dan heeft dè wét 

ook echt kans van slagen.”

Tekst: Monique van Diessen 

Fotografie: Hans van Asch
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Nederland heeft zich er tientallen jaren op beroemd een spe

ciale positie in te nemen tussen de Atlantische en de Europese 

bondgenoten. Daardoor zou Den Haag ook meer invloed op 

hen hebben dan je van zo'n klein land als het onze zou mogen 

verwachten. De recente crisis over de oorlog in Irak heeft ech

ter twijfels doen rijzen zowel over het (voort)bestaan als het 

nut van die speciale positie. Nu de breuklijnen binnen de 

NAVO niet langer te negeren zijn, zal Nederland wellicht dui

delijker partij moeten kiezen voor de continentale bondgeno

ten, Frankrijk en Duitsland, in plaats van voor de maritieme, 

de Verenigde Staten en Groot-Brittanië. Maar wat is de prijs 

van die Europese keuze?

Minder met de rug naar 
het continent gekeerd

W imvanEekelen

Iets van de speciale positie die Den der de Fransen en Duitsers te

Haag meent in te nemen tussen schofferen. Den Haag zou daar-

Washington en Brussel, schemerde door bij beide partijen een mati- 

door in de beperkingen die het gende invloed kunnen uitoefenen, 

demissionaire kabinet Balkenende I Een mooie theorie, maar klopt ze 

zichzelf oplegde tijdens de Irak-cri- ook in de praktijk?

in Israël is overigens stelselmatig 

afgenomen sinds we - terecht - kri

tiek durven uiten op het nederzet- 

tingenbeleid en niet langer onvoor

waardelijk achter de politiek van 

dit land staan, zoals voor de oliecri

sis van 1973, toen we die houding 

met een olieboycot moesten beko

pen. Bovendien: zelfs als we in een 

goed blaadje staan in Washington, 

zoals nu, wat helpt ons dat dan 

vooruit? Ik heb namelijk niet de 

indruk dat de huidige Amerikaanse

sis: wel politieke steun voor de

Amerikanen, maar geen militaire. Minderheidspositie

Wel verbale steun van De Hoop Dr. Wim van Eekelen, oud-minister 

Scheffer binnen de Verenigde Natie, en oud-senator namens de VVD, 

maar geen handtekening onder de heeft zo zijn twijfels.“lk zie die spe-

Brief van Acht. Kortom; Nederland ciale relatie eigenlijk meer met

koos de kant van de VS, maar zon- Israël dan met de VS. Onze invloed
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Fred van Staden

regering erg geneigd is naar ande

ren te luisteren. En als ze al niet 

luistert naar de vertegenwoordi

gers van grote landen, waarom zou 

ze dan haar oor lenen aan een 

klein land als het onze?”

Ook Prof. Dr. Fred van Staden, 

directeur van het Instituut 

Clingendael in Den Haag, is geneigd 

het belang van de speciale relatie 

van Nederland met de VS te relati

veren: “De Amerikanen onderhou

den met zoveel landen een ‘specia

le relatie’, met het Verenigd 

Koninkrijk, met Japan, met Israël, 

enzovoorts.Wij komen ergens ach

teraan in de rij. Als je trouwens ziet 

hoe weinig de Britten van de 

Amerikanen hebben gekregen in 

ruil voor hun actieve militaire 

steun tijdens de campagne in Irak, 

kun je nog meer vraagtekens zet

ten bij het nut van die speciale 

relatie. Ik heb overigens de indruk 

dat de voorstanders van een meer 

Atlantische lijn in de buitenlandse 

politiek, langzaam maar zeker in de 

verdringing komen. De PvdA en 

D66 zijn pro-Europees en de posi

tie van het CDA is aan het ver

schuiven. Een man als Hans van den

"Als deVS al niet luistert 
naardegrote landen, 

waarom zou ze 
dan haar oor lenen aan een 

klein land als het onze?"

Broek was als minister van 

Buitenlandse Zaken nog uitgespro

ken pro-Atlantisch, maar is nu een 

even uitgesproken voorstander van 

de Europese lijn. Ik vrees dan ook 

dat deW D een minderheidspositie 

begint in te nemen.Toen Jozias van 

Aartsen minister van Buitenlandse 

Zaken was, werd hij al ‘gedwongen' 

enthousiast te zijn over de 

Europese lijn. Het feit dat Jaap de 

Hoop-Scheffer vorig jaar zo’n 

Atlantisch standpunt kon innemen, 

beschouw ik dan ook als een 

gevolg van de tamelijk unieke poli

tieke Nederlandse constellatie van 

dat moment: door de ‘Fortuyn 

Revolutie’ was de aandacht vooral 

gericht op binnenlandse aangele

genheden. We waren in de ban van 

een soort nieuw provincialisme, 

waarin de traditioneel Atlantisch 

gezinde ambtenaren van het minis

terie van Buitenlandse Zaken en de 

pro-Amerikaanse minister weinig 

in de weg werd gelegd.”

‘Nieuwe’ en ‘O ude’ NAVO

Tijdens de Irakcrisis werden de 

tegenstellingen op de spits gedre

ven. “Ik ben ervan overtuigd dat 

alle partijen achteraf vinden dat ze 

te ver zijn gegaan en dat het ook 

nooit meer zo ver mag komen”, 

zegt Van Eekelen. Het einde van 

deze diplomatieke crisis betekent 

echter niet het einde van de 

Atlantisch-Europese tegenstelling 

op zich. Een tegenstelling die 

bovendien niet nieuw is, want er 

weerklinken echo’s uit de zestiger 

jaren, de tijd van het conflict over 

de NAVO tussen de Franse presi

dent De Gaulle en de Amerikaanse 

presidenten Kennedy en Johnson. 

Van Eekelen: “België, Frankrijk en
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Duitsland wensen een ‘nieuwe’ 

NAVO, waarin de Verenigde Staten 

een minder dominante rol spelen, 

ten gunste van de Europese lidsta

ten. De Oost-Europese landen, die 

de VS onvoorwaardelijk steunden, 

zijn juist heel tevreden met de 

‘oude’. Als inwoners van een klein 

land vrezen we in Nederland, 

terecht, dat een groot land als 

Frankrijk een te dominante rol zal 

willen spelen in Europa. Een man 

als Chirac kun je trouwens ook 

niet vrijpleiten van hegemoniale 

ambities. Ik betwijfel echter of we 

in staat zijn die ambities in te 

tomen door expliciet de kant van

"De realiteit van een 
verdeeld en zwak Europa 

speelt natuurlijkde 
voorstanders van een 
meer op de VS gerichte 
buitenlandse politiek 

in de kaart."
de VS te kiezen. Naar mijn mening 

kunnen we meer invloed uitoefe

nen in Europees verband. Van 

Aartsen is in de loop der tijd toch 

wat teleurgesteld geraakt in 

Europa, maar ik behoor tot die 

liberalen die juist hun hoop op 

Europa hebben gesteld. Daarom 

ben ik ook zo’n groot voorstander 

van de communautaire methode, 

omdat die ons in staat stelt binnen 

de EU tot compromissen te komen

en patstellingen tussen lidstaten te 

voorkomen. Europa kan alleen 

sterk zijn als het zijn interne tegen

stellingen overwint en ik vind dat 

we daarin de laatste tien jaar 

bescheiden vooruitgang hebben 

geboekt. Kijk naar de Balkanoor

logen. Omdat ieder land het conflict 

trachtte op te lossen via oude 

bondgenootschappen - Duitsland 

via Kroatië, Frankrijk via Servië - 

kon Europa geen vuist maken en 

bleef de oorlog maar voortduren, 

zodat uiteindelijk de VS de strijd 

moesten beslechten. In Kosovo 

deden we het al een stuk beter en 

in Macedonië weer.Wat de Fransen 

onlangs in Afrika hebben gepres

teerd, is zelfs bewonderenswaardig. 

In Ivoorkust hebben ze niets meer 

of minder gedaan dan een tweede 

Liberia voorkomen. Die ontwikke

ling is ook gunstig om het unilate- 

ralisme van de Verenigde Staten in 

te tomen. Ik weet niet of de 

Europese Unie op den duur wer

kelijk zal uitgroeien tot een mon

diale grootmacht, maar als ze in 

staat is effectief en preventief op 

te treden bij conflicten, als peace- 

maker en niet slechts als peace- 

keeper, dan zou de VS geneigd 

kunnen zijn ons bijvoorbeeld in 

Afrika en op de Balkan meer de 

vrije hand te geven.”

Veredelde vrijhandelszone

Fred van Staden is minder optimis

tisch over dat nieuwe Europa: 

“Persoonlijk ben ik een voorstan

der van een federalistisch Europa, 

maar ik vrees dat de Unie vooral 

een intergouvernementeel karak

ter zal houden. In dat geval zou de 

Britse agenda voor Europa wel 

eens de meest waarschijnlijke kun

nen worden. De Engelsen willen 

dat de Unie niet veel meer wordt 

dan een veredelde vrijhandelszone. 

Ze zien niets in een sterk suprana

tionaal Europa, laat staan in een 

Europese supermacht. De realiteit 

van een verdeeld en zwak Europa 

speelt natuurlijk de voorstanders 

van een meer op de VS gerichte 

buitenlandse politiek in de kaart. 

Immers; de keuze tussen een 

Atlantische en een Europese lijn is 

in zekere zin een nepkeuze, want 

er is eenvoudigweg niet één Euro

pese lijn. Mocht dat sterke Europa 

er toch komen dan is het overigens 

twijfelachtig of Nederland nog zo’n 

autonome buitenlandse politiek 

kan voeren. Het is niet ondenkbaar 

dat we dan, net als Zweden, een 

stap achteruit zullen zetten en 

onze ambities beperken tot ont

wikkelingssamenwerking en men

senrechten. Of dat zo ideaal is 

voor een land met onze wereldwij

de economische belangen is maar 

de vraag. De huidige situatie is 

voor Nederland dus in wezen zo 

slecht nog niet. Omdat de voor

standers van een meer Europees 

gerichte politiek meer aanhang 

krijgen, zeker in het parlement, zal 

Den Haag de komende jaren ver

moedelijk minder met zijn rug naar 

het continent gekeerd staan. Tege

lijkertijd zal de waarschijnlijkheid 

van een Britse agenda voor Europa 

Den Haag voldoende speelruimte 

geven de kant te blijven kiezen van 

Londen - en voor de Engelsen blijft 

het Kanaal altijd breder en dieper 

dan de Atlantische oceaan.”

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch
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interview

'Ik hecht veel waarde
"Vaak hoor je dat er weinig politiek engagement is. Inderdaad 

zijn weinig mensen politiek actief. Ze hebben meestal geen 

tijd om een politieke functie te vervullen. Ze zijn vaak wel 

maatschappelijk betrokken, maar hebben het gevoel dat de 

politiek niet naar hun wensen en problemen luistert. Daarom 

denk ik dat de politiek mensen meer het gevoel moet geven 

dat ze daadwerkelijk iets over belangrijke ontwikkelingen te 

zeggen hebben." Dit vertelt de 55- jarige Frits Spits, presenta

tor van het radioprogramma Tijd voor Twee van de KRO.

Frits Spits, geboren als Frits Ritmeester, ziet voor de landelijke politiek de 

komende tijd een belangrijke taak weggelegd. “Ik vind dat de politiek bij 

besluitvormingsprocessen over belangrijke onderwerpen meer rekening 

moet houden met de mening van burgers. Het is te gek voor woorden dat 

het waarom van belangrijk politiek beleid vaak aan de waarneming van de 

burger wordt onttrokken. Ik denk wel dat de politiek nu, na alle afschuwe

lijke gebeurtenissen rond Pim Fortuyn, de wil heeft om meer naar mensen 

te luisteren. Er moet alleen hard worden gewerkt om mensen meer bij 

beleid te betrekken.Wouter Bos van de PvdA heeft een tijd geleden gezegd 

dat er een nieuwe, meer open politieke structuur moet komen en daar ben 

ik het mee eens.”

Vertel het ons

Spits noemt een voorbeeld hoe burgers op een praktische manier kunnen 

meedenken en -praten over maatschappelijke issues. Hij verwijst naar de 

Vertel het ons-actie voor het basis- en middelbaar onderwijs, die de KRO 

3 oktober 2003 organiseert.Via e-mail, sms en telefoon kunnen leerlingen, 

ouders en leerkrachten aan de KRO melden hoe zij denken over proble

men in het onderwijs. De actie wordt georganiseerd naar aanleiding van de 

verontrustende berichten in de media over het lerarentekort, geweld bin

nen de schoolmuren en multiculturele problemen. “Dankzij het feit dat 

mensen hun mening mogen geven, krijgen ze het gevoel dat ze bij besluit

vorming worden betrokken. De resultaten van de actie worden 6 oktober 

2003 aangeboden aan enkele landelijke politici. Het is van belang dat zij 

echt iets met deze resultaten doen.”

“Ik hecht veel waarde aan de mening van mensen”, vervolgt Spits. “Ik hoor 

graag wat ze van dingen denken. In mijn radioprogramma praat ik ook met 

ze over maatschappelijke thema’s, zoals de oorlog in Irak en de aanslagen

op I I september. Iedere dag leer ik weer een hoop. Zelf wil ik als beken

de Nederlander best mijn mening over belangrijke onderwerpen geven, 

maar ik ben hier wel terughoudend in. Ik wil mijn mening absoluut niet 

opdringen. Mensen kunnen zelf prima bepalen wat ze van dingen vinden, 

daar hebben ze mij niet voor nodig.”

“Ik vind dat mensen in de samenleving hun eigen verantwoordelijkheid 

moeten nemen voor de dingen die zij doen. Vroeger meende ik dat de 

overheid veel zaken moest regelen en sturen. Nu zie ik meer in individuele 

verantwoordelijkheid. En dan heb ik het natuurlijk niet over de ouderen, 

zieken en gehandicapten, zij moeten altijd kunnen rekenen op overheids

steun. Er moet een goede kaderwetgeving komen, waarbinnen mensen 

eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ik vind dat de overheid niet te 

veel moet reguleren. Ze moet meer het idee geven dat de overheid er is 

voor ons en niet dat wij er zijn voor haar.”
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aan de mening

Vooruitdenken

Een andere kritiek van Spits is dat politici meer vooruit moeten denken bij 

het ontwikkelen van beleid.“Het gezegde ‘regeren is vooruitzien' klinkt cliché, 

maar klopt wel. Ingewijden zeiden vijftien jaar geleden al dat er een groot 

huisartsentekort dreigde. Ze begrijpen niet dat de politiek hier destijds niets 

aan heeft gedaan. Ze hebben gelijk gekregen: er is nu een groot tekort. Ik 

geloof niet dat dit komt door onverschilligheid van de politiek. Ik denk wel dat 

de landelijke politiek te vaak de neiging heeft om op korte termijn te denken.” 

Desondanks kijkt Spits positief in de toekomst en geeft hij voorzichtig zijn 

vertrouwen aan het kabinet van CDA.W D en D66. “Een natuurlijke coali

tie. Ik verwacht dat zij een redelijk politiek beleid zullen voeren. Samen 

moeten zij de grote problemen op het gebied van zorg, vergrijzing en 

onveiligheid daadkrachtig aanpakken.” Spits treurt niet om de mislukte 

kabinetsonderhandelingen tussen het CDA en de PvdA. “Ik heb nooit

van mensen'
geloofd in deze combinatie. Iedereen wist dat het CDA eigenlijk niet wilde 

samenwerken met de PvdA. Er was sprake van een gepland huwelijk met 

een gedwongen bruid: de PvdA. Het gedachtegoed van beide partijen ligt te 

ver uit elkaar. Zij hadden zich de lijdensweg van lange onderhandelingen 

kunnen besparen. Sommige analyses in de media over de mislukte kabi

netsformatie vond ik te kort door de bocht. Het CDA en de PvdA kregen 

het verwijt dat zij de stem van de kiezers verloren hadden laten gaan. 

Iemand die voor het CDA heeft gestemd is echter niet noodzakelijk een 

voorstander van een coalitie met de PvdA en dit geldt ook vice versa. Dat 

verwijt is dus onterecht.”

Stevige discussies

Spits is al van jongs af aan maatschappelijk en politiek geëngageerd. “Thuis 

werd altijd over politiek gepraat. Mijn vader was gemeenteraadslid namens 

de PvdA. We hadden niet alleen stevige discussies over de Nederlandse 

politiek, maar ook over internationale ontwikkelingen. In mijn jongere jaren 

hebben de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, daarna de oorlog in 

Vietnam, de Watergate-affaire en de moord op Kennedy me sterk bezigge

houden. Deze gebeurtenissen hebben mijn kijk op de wereld en de politiek 

beïnvloed.” Anno 2003 heeft Spits nog steeds een grote interesse voor 

internationale gebeurtenissen. “Zo was ik vóór de oorlog in Irak, omdat ik 

voor de vrede ben. Ik vond het al moeilijk te begrijpen dat de Amerikanen 

in 1991 niet zijn doorgestoten naar Bagdad. Men spreekt nu over de ‘right 

war for the wrong reason’, omdat er geen biologische wapens in Irak zijn 

gevonden. In die uitspraak zit een grote kern van waarheid, maar ik heb 

veel gelezen over het gruwelijke regime van Saddam Hoessein en over zijn 

martelmethodes. Het regime had daarom al veel eerder omver moeten 

worden geworpen. Een tijd geleden had ik een 18-jarig meisje uit Irak in 

een tv-uitzending van de KRO. Zij vertelde dat de broer van haar vader 

door het regime was vermoord en in stukjes bij zijn familie was afgeleverd. 

Als ik dat soort gruwelijke verhalen hoor, vind ik politieke discussies over 

wel of niet oorlog voeren geneuzel. ‘Waar wachten we op’, denk ik dan, 

‘hoe lang moeten we dit nog goed vinden?’ Te vaak wordt het lijden van 

mensen ondergeschikt gemaakt aan internationale politieke formules. 

Desondanks blijf ik sterk politiek betrokken, dat klinkt paradoxaal, maar ik 

begrijp ook wel dat uiteindelijk alleen binnen de politiek de sleutels te vin

den zijn voor het oplossen van complexe vraagstukken. De politieke partij 

in Nederland met de beste sleutels krijgt mijn stem. Welke partij dat is? 

Laat ik zeggen dat ik dakloos ben. Nee, ik zweef niet, ik sta met beide 

benen op de grond.”

Tekst: Bart Manders
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maatschappij

Bouwen alleen is niet voldoende
Veel Nederlanders wonen niet in het huis van hun eerste 

keus. Ze willen wel verhuizen, maar kunnen het niet, omdat 

er geen woningen beschikbaar zijn. Het woningtekort heeft 

meerdere oorzaken. Bovendien is het niet zozeer een kwan

titatief als wel een kwalitatief probleem. Slechts in bepaalde 

prijsklassen zijn niet voldoende woningen, waardoor huur

ders met lage inkomens, starters en 65-plussers met een 

klein pensioen niet aan een geschikt huis kunnen komen.

Dat er een probleem is op de 

woningmarkt, is welbekend.Volgens 

Alfred Arbouw (VVD), volkshuis- 
vestingswethouder in Breda, wordt 

dat probleem door een veelheid 

aan redenen veroorzaakt, die 

bovendien per gemeente verschil

len. “ De economie speelt een 

belangrijke rol” , geeft hij aan. “W e  

hebben een periode van grote eco

nomische voorspoed gehad. Iede

reen was optimistisch gestemd, de 

arbeidsparticipatie van vrouwen 

nam toe, waardoor er veel meer 
gezinnen met twee inkomens 

waren. Een huis kopen behoorde 
voor velen tot de mogelijkheden. 

De markt werd schaars, wat tot 

gevolg had dat de huizenprijzen 

stegen. Toen de markt echter min

der schaars werd, bleven de hui
zenprijzen stijgen. Vreemd. Mensen 

zijn bereid veel te betalen, terwijl 
de verhouding tussen prijs en kwa

liteit zoek is geraakt.”
D oor de gestegen huizenprijzen 

stagneerde de markt. Lang niet 

voor iedereen is het immers moge

lijk een (te) duur huis te kopen. “ Er 

zijn drie categorieën bewoners die 

graag zouden doorstromen, maar

niet kunnen vanwege een gebrek 
aan financiële middelen. Mensen 

met de allerlaagste inkomens kun

nen huurverhogingen niet betalen, 

laat staan naar een duurdere 

woning verhuizen. Starters en 

gezinnen met één inkomen zijn 

vaak niet in staat een huis te 

kopen. En 65-plussers met een 

klein pensioen die van een koop

huis naar een huurhuis willen, kun

nen die overstap vaak niet maken 

vanwege de lange wachttijden voor 

een huurwoning.”

Een andere oorzaak voor de stag

natie op de woningmarkt is volgens 

Arbouw de structuur van de volks

huisvesting. “ Door de verzelfstandi

ging van de woningbouwcorpora

ties begeeft de gemeente zich in 

een arena met gelijkwaardige part

ners. W e  hebben geen zeggenschap 

over de corporaties, maar we moe
ten met ze samenwerken. In Breda 

is die samenwerking nooit goed 

van de grond gekomen. Nu werken 

we aan een gedegen overlegstruc

tuur met andere spelers op de 

woningmarkt, waarmee we straks 

to t prestatie-afspraken kunnen 

komen. Op die manier kunnen we

weer onze regie-rol invullen.”

In veel steden draagt gebrek aan 

ruimte om te bouwen bij aan het 
probleem. In Breda speelt dat in 

mindere mate. “W e  hebben de afge

lopen jaren binnenstedelijk meer 
gebouwd dan de gestelde norm, 

terwijl we buitenstedelijk nog meer 

kunnen bouwen” , vertelt Arbouw.

B e zw a arp ro ce d u re s

De ellenlange bezwaarprocedures 
dragen ook niet bij aan het in 

beweging krijgen van de woning

markt. “ W e  zijn bezig met een 

VINEX-locatie in de wijk 

Teteringen. Daar is veel verzet 

tegen en elk instrument wordt 

gebruikt om de bezwaarter

mijnen te verlengen. 

Natuurlijk moet iedere 
Nederlander bezwaar kun

nen indienen. Maar je zou 

het terug moeten brengen 

tot één mogelijkheid om je 

punt te maken, waarna je 

verder kan met de bouw.”

Arbouw is ook kritisch op 
de gemeentelijke organisa

tie. “W e  hebben een plat

form van overleg met 

woningbouwcorporaties, 

makelaars, projectontwikke

laars en consumentenorgani

saties, de zogeheten woonta- 
fel. Daarin bespreken we het 
gemeentelijk beleid ten aan

zien van volkshuisvesting.

Ook de stagnatie hebben we 

besproken. De gemeente 

werd gezien als een veelkop

pig monster dat initiatieven

in de weg staat. W e  werken nu aan 

een één-loketfunctie waar initiatief

nemers op de woningmarkt 
terechtkunnen voor al hun vragen 

en waar ze snel een eerste reactie 

van de gemeente op hun plannen 
kunnen verwachten.”

In Tilburg is de afgelopen jaren 

gewoonweg veel te weinig 

gebouwd, stelt PvdA-wethouder 

Jan Hamming (Volkshuisvesting). 

“W e  gaan dus flink bijbouwen de 

komende zes jaar. Maar het is een 

utopie om te denken dat je er bent 

met slopen en goedkope nieuw
bouw plegen” , zegt hij. “ De stagne

rende woningmarkt is namelijk niet 

ontstaan doordat er te weinig
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goedkope huurwoningen beschik

baar zijn. Uit onderzoek is geble

ken dat veel mensen liever naar 

een kwalitatief betere woning zou

den verhuizen, maar dat simpelweg 

nog niet kunnen betalen. Je moet 

die mensen dus in de door hen 

gewenste woning zien te krijgen, 

dan komen goedkopere huurwo
ningen vanzelf beschikbaar.”  Dat 

wordt beaamd door Arbouw. 

“ Mensen hebben een wooncarrière 

en het gros van hen is op zoek om 

een stapje te maken. Mensen die 

met een te hoog inkomen in te 

goedkope woningen zitten, doen 

dat over het algemeen niet omdat 

ze niet willen verhuizen, maar 

omdat ze het niet kunnen. De huur 
van de goedkope woning verhogen 

is dus geen oplossing. Je moet men
sen keuzevrijheid geven. W illen ze

Ifred Arbouw

naar een betere woning verhuizen, 
dan kan dat. Maar willen ze in een 

goedkope woning blijven, dan moet 

dat ook kunnen. W e  willen slaag

kansen van mensen om hun woon

wensen te bereiken, vergroten.”

V a ria tie

Volgens Hamming ligt de oplossing 

in variatie in nieuwe woningen. 

“ Mensen willen het liefst in hun 

eigen wijk blijven wonen. Je moet 

het dus mogelijk maken dat ze ver

huizen naar een huis in de eigen 

buurt. In het verleden hebben we 

in Tilburg wel wijken gebouwd 

voor één bepaalde inkomensgroep. 

Zo  wonen in De Blaak voorname

lijk mensen met hogere inkomens, 

terwijl de mensen met lage inko

mens in flats in Tilburg-Noord 

terechtkwamen. Nu pakken we het 

anders aan. De flats in 
Noord hebben we gesloopt 

om er wat duurdere wonin

gen voor terug te plaatsen. 

Daarmee brengen we de 

markt weer in beweging: 

een verhuizing in het hogere 

segment levert zes tot 
zeven verhuisbewegingen 

op.”

Ook in Breda waren som

mige wijken te eenvormig in 

opbouw. “ Ook nu is het nog 

niet de bedoeling van de 

hele stad een soort een

heidsworst te maken met 

overal dezelfde variëteit in 

woningen.Verschillen tussen 
wijken moeten blijven. Elke 

wijk heeft nu eenmaal zijn 

eigen sfeer en dat moet ook 

zo blijven. W e l willen we 

mensen de kans geven de 

volgende stap in hun eigen

I

buurt te maken” , zegt Arbouw. 
Ook hij pleit voor het bouwen van 

huizen in diverse prijsklassen. “ Ik 

heb liever dat huizenbezitters 

doorstromen naar een volgende 

woning dan dat ik alleen maar 

moet bouwen voor starters.”

Fle x ib ilite it

Hamming en Arbouw willen geen 

van beiden horen dat het bouwen 

van sociale woningen te duur zou 

zijn voor woningbouwcorporaties. 

Hamming:

“Woningbouwcorporaties hebben 

een maatschappelijke verantwoor

delijkheid en moeten niet alleen 

zijn gericht op winst maken. Dat 

betekent dat ze ook woningen 

zouden moeten bouwen waar ze in 

eerste instantie niets aan verdie

nen. Natuurlijk moet de gemeente 

daarin bijdragen.”  Arbouw pleit in 

dat opzicht voor flexibiliteit in 

woningbouw. “ Een huis dat je nu 

verhuurt, hoeft niet altijd een huur

huis te blijven. O p den duur kun je 

het ook verkopen. Bouw daarom 

nu een kwalitatief goed huis voor 

de sociale sector. Misschien is zo’n 

huis daarvoor eigenlijk te duur, 

maar wanneer je het later tegen 

een marktconforme prijs verkoopt, 

financier je met die winst ook het 

gebruik als sociale woning.” 

Bovendien is een huis niet alleen 

betaalbaar te maken door het 

goedkoop te bouwen, maar ook 

door een andere financieringscon
structie toe te passen. “Woningen 

die voor starters geschikt zijn, 
worden verkocht onder voorwaar

den” , aldus Arbouw. “ Bij de koop 

worden al afspraken gemaakt over 

de volgende stap op de woning

markt. De waardevermeerdering

van de woning betaalt de voorfi

nanciering.” In Tilburg wordt dit 

concept toegepast in de wijk 

W itbrant Oost.“ Starters krijgen zo 

de gelegenheid relatief goedkoop 

een woning te betrekken. Het is al 

een zeer succesvol instrument 

gebleken” , vertelt Hamming.

Trends

De eerdergenoemde flexibiliteit in 

woningbouw moet er volgens 

Arbouw ook toe leiden dat inge

speeld kan worden op trends en 
ontwikkelingen in wonen. “ Nu al is 

een hang naar meer ruimte en 
meer kwaliteit duidelijk” , stelt hij. 

“ Dat moeten we dus bieden. Maar 

wanneer je woningen bouwt die 

niet per se alleen geschikt zijn voor 

ouderen, of starters, of voor welke 

groep dan ook, is er een veel gro

ter vermogen om te anticiperen op 

ontwikkelingen en hoef je niet 

noodzakelijk opnieuw te gaan bou
wen wanneer behoeften in de 

samenleving veranderen.”

O ok moet er niet alleen gefocust 

worden op de bouw van huizen. “Je 

bent er niet met het neerzetten 

van woningen. Je moet een visie op 

de wijk ontwikkelen. Niet alleen de 

woning, maar ook de woonomge

ving moet zo zijn dat mensen er 

willen blijven. Dat betekent dus 

aandacht voor beheer en onder

houd van de straten en pleinen, 
groenvoorziening, veiligheid, noem 

maar op.” Hamming: “ Mensen moe

ten elkaar weer leren kennen in 

wijken en samen zorgdragen voor 

een leefbare omgeving.”

Tekst: LonnekevanEldijk 

Fotografie: Hans van Asch
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•  •  •Pleased to meetyou

Senator Hillary Rodham Clinton
Uitgenodigd door Leo van der Kant van Assemblee op 2 juli jongstleden

Assemblee beschikt over een exclusief netwerk van bekende en minder bekende wereldburgers die op verzoek 
van Assemblee ‘acte de présence’ geven bij allerlei activiteiten, lezingen en andere bijeenkomsten.

Wilt u ook ‘oog in oog’ staan met een bijzondere persoonlijkheid?
Bezoek dan onze website www.assemblee.nl voor meer informatie, vul het formulier in en 

Assemblee Internationaal Sprekersbureau houdt u op de hoogte van alle komende meetings ... 
Onderstaande bon invullen kan natuurlijk ook!

Ja, hou mij op de hoogte van alle bijzondere bijeenkomsten en activiteiten.

Naam:

Adres:

Telefoon:- 

Fax:_____

Postcode:. E-mail:.

Woonplaats:. 

Bedrijf:____
Stuur deze bon in een gefrankeerde enveloppe 

naar: Assemblee BV, Postbus 550,
6200 AN Maastricht POL

★  ★  ★  ★  ★  
A s s e m b l e e  B V

( I n t e r ) n a t i o n a a l  S p r e k e r s b u r e a u  M a a s t r i c h t

Onderscheidend door kwaliteit

http://www.assemblee.nl


Toch maar Nederland

Ook een vice-premier heeft recht op 11 dagen 
vakantie. Het is alleen jammer dat ik ook tegelij
kertijd minister van Financiën ben. Er is veel 
werk aan de winkel. Zo moet de Miljoenennota 
geschreven worden en we moeten helaas - weer - 
extra bezuinigen. Ik kan u verzekeren dat dat 
een hele lastige klus is en dat iedereen de gevol
gen ervan aan den lijve zal ondervinden.

Heeft het feit dat ik op dit moment in Portugal 
zit, beroepshalve dan alleen maar nadelen? 
Gelukkig niet! Hoewel Portugal een prachtig 
land is, staat het er op veel gebieden nog een 
stuk minder voor dan Nederland. Daar hoefje 
niet perse een expert voor te zijn, dat kan je 
gewoon zien. En de Portugezen lijken niet min
der gelukkig te zijn dan de Nederlanders. 
Kortom, het is een omgeving waar een mild rela
tiverende werking vanuit gaat. Want ondanks 
alle vaak echt pijnlijke maatregelen blijven we in 
Nederland onze zaakjes behoorlijk goed voor 
elkaar houden. Maar nu ingrijpen is echt nood
zakelijk. De zaak min of meer op zijn beloop 
laten is ronduit onverstandig, want dan blijf je 
ook de jaren erna met grote problemen zitten. 
Beginjaren ‘80 hebben we het spreekwoord 
‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ 
in werking kunnen zien.

Mocht dus de bezuinigingsronde in het kabinet 
moeizaam verlopen, u raadt het al, dan zal mijn 
constructieve voorstel als vice-premier zijn om - 
ter relativering - met het gehele kabinet de 
besprekingen in Siërra Leone of Liberia voort te 
zetten!

V r ijh e id  
D e m o c r a t ie  s s

Algemene vergadering 
! partijraad ‘Europa’

Op zaterdag  27  sep tem b er v ind en  in 

C on g rescen trum  H eerlickheijd  van  

Erm elo , Staring laan  1 in Erm elo, 

de 113e a lgem ene verg ad erin g  en de  

P artijraad  ‘Eu ro p a’ p laats .

Tijdens deze algemene vergadering (aanvang
10.30 uur) wordt de uitslag van de ledenraad
pleging voor de verkiezing van de WD-lijsttrek- 
ker voor het Europees Parlement bekendgemaakt. 
Vervolgens zal de verkozen lijsttrekker een accep- 
tatiespeech houden. Daarnaast geeft vice-pre
mier en minister van Financiën, Gerrit Zalm, een 
toelichting op de Miljoenennota.

Na de algemene vergadering begint om circa
11.30 uur de Partijraad die in het teken staat van 
Europa. Frits Bolkestein, Europees Commissaris

(interne markt, belastingen en douane unie) 
houdt een inleiding over ‘de liberale grenzen van 
Europa’, waarna aan de hand van stellingen een 
discussie plaatsvindt.
Tot slot geeft fractievoorzitter Jozias van Aartsen, een 
reactie op de uitkomst van de Partijraad.

Het volledige programma en vergaderstukken 
vindt u op www.wd.nl onder het kopje AV/par- 
tijraad of is opvraagbaar bij het 
a lg em een  se c r e ta r ia a t  van  d e  VVD, 

tel. 07 0 -3 6 1  3 031 .

Wilt u gebruikmaken van de lunch dan kunt 
u het aanmeldingsformulier downloaden via 
w w w .vvd.nl of opvragen bij M a th ieu  B orsb o o m  

v ia  m .b orsboom @ v v d .n l

Aanmelden voor de lunch is verplicht en kan tot 
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vrijdag 28 en zaterdag 29 november in Veldhoven
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Beknopte besluitenlijst 111 e AV te Noordwijkerhout op 16 en 1 7 mei 2003
1. Besloten werd een fax te sturen aan H.M. de Koningin, 

waarin de aanhankelijkheid van d e W D  met het 
Koningshuis w ord t betuigd.

2. Besloten werd te benoemen als stemcommissie/notu- 
lencommissie
• D e  heer. J. Prins te N ieuwerkerk
• M evrouw W . Delissen te Beek en Donk.
• De heer H. Stulemeijer te W eesp

3. Besloten werd het hoofdbestuur décharge te verlenen 
voor het gevoerde financiële beleid over 2002.

4. Besloten werd dat de afdeling Valkenswaard, naar aan
leiding van haar amendement, contact opneemt met 
de JO V D , die reeds een programma heeft dat zich ook 
richt op de jongeren van 14-17 jaar.

5. Besloten werd te benoemen als lid van de financiële 
commissie:
• M evrouw mr. I.R .Adem a te  Deventer 

(herbenoeming)
• De heer ir. M. Geudeke (benoeming)
• De heer A.L.Zijlstra te Arnhem 

(herbenoeming)

En als plaatsvervangende leden:
• M evrouw M. Fisser te Amsterdam (benoeming)
• D e  heer R. Reijn te Den Haag (benoeming)
• M evrouw A.J. Rol van Calverenbrouck te W ijk  bij 

Duurstede (benoeming)

6. Besloten werd het compacte jaarplan en de begroting 
voor 2003 vast te  stellen. H e t hoofdbestuur zegde toe 
het beleid t.a.v. publicaties (o.a. Politiek!) voor te leg
gen bij de behandeling van het jaarplan 2004 of uiter
lijk 2005. In dat kader zal tevens de waardering van 
lezers van Politiek! worden onderzocht. In ieder geval 
worden, zoals ook nu het geval is, e r geen langlopende 
verplichtingen aangegaan.

7. Besloten werd de contributie voor het contributiejaar 
2004 te verhogen met gemiddeld 3,5%, volgens de 
tarieven in het kader.

8. Besloten werd artikel 25.7 van de statuten aan te 
passen. D e  aanpassing is:
• Zow el het hoofdbestuur als de ledenvergadering van

elke afdeling zijn bevoegd voor elke te voorziene plaats 
in het hoofdbestuur een of meer kandidaten te stellen.

14. Besloten w ord t het technisch advies voor de kandida
tenlijst Europees Parlement vast te stellen. H e t advies 
luidt:

a. Het aantal plaatsen op de lijst
ten hoogste 30 namen (wettelijk maximum)

b. Criteria die voor iedere kandidaat 
afzonderlijk gelden

1. Ten aanzien van de noodzaak to t vernieuwing is de 
slotsom van de kandidaatstellingscommissie EP  dat met 
het vertrek van 2 zittende leden en de aanwezigheid 
van slechts I lid dat meer dan I zittingsperiode zitting 
heeft, geen nadere eisen uit dit oogpunt te stellen zijn.

2. H e t lijkt verstandig expliciet te stellen dat leden van 
het EP  niet gelijktijdig een andere politieke functie kun
nen bekleden.

3. Uiteraard zullen de algemene criteria die we het afge
lopen jaar bij kandidaatstelling T K  en EK  hebben 
gehanteerd worden meegenomen.

4. Specifiek heeft de kandidaatstellingscommissie EP  nog 
de volgende criteria gesteld:
A. Ervaring met het politieke handwerk in Nederland
B. Snel inzicht hebben in de institutionele procedures 
rond het EP
C . Ervaring m et het werken in een internationale 
omgeving
D. Minstens I vreemde taal vloeiend beheersen.

c. Criteria die op de lijst of delen 
daarvan betrekking hebben.
1. In ieder geval streven naar 30% vrouwelijke kandidaten
2. Redelijke spreiding over het land (binnen de beperkin

gen die de omvang van de lijst stelt)
3. Streven om de voornaamste Europese beleidsterreinen 

af te dekken. Hierbij een m eer toegesneden en minder 
gedetailleerde indeling gebruiken en de kandidaatstel- 
lingsformulieren in verband hiermee aanpassen

d. Standpunt over het al of niet aangaan van 
lijstverbindingen.
Standaard is het voorstel om geen lijstverbinding aan te 
gaan. Aangezien de dag van kandidaatstelling echter pas in 
de loop van het voorjaar van 2004 plaats vindt, wil het 
hoofdbestuur thans nog de mogelijkheid open houden.

15. Besloten w ord t het advies van het hoofdbestuur bij 
het voorstel van de afdeling Rotterdam inzake het 
meer betrekken van allochtonen bij d e W D  over te

nemen. H e t hoofdbestuur heeft er vertrouwen in dat 
door de huidige samenstelling van de Tweede kamer
fractie de betrokkenheid van allochtone kiezersgroe- 
pen een impuls zal krijgen.

16. Besloten werd te benoemen als lid van 
het hoofdbestuur:
• De heer M.P. Swart, in de functie van algemeen 

secretaris (herbenoeming)
• M evrouw mr. S.M.A.J. den Ouden-Huijgen te  Den 

Haag, als secretaris voor de organisatie 
(herbenoeming)

• De heer drsT. Kuperus te Leiden, ais secretaris 
voor de organisatie (benoeming)

• De heer mr drs S.E. baron van Tuyll van 
Serooskerken te Haarlem, als secretaris voor de 
organisatie (benoeming).

17. Partijvernieuwing:
• M otie nr I (vernieuwingsdiscussie uitstellen) 

werd ingetrokken;
• Moties nr 2, 3 en 4 (statuten en reglementen uit

stellen) werden aangehouden to t het einde van de 
vergadering;

• M otie nr 5 (instellen cie analyse) werd ingetrokken;
• Moties nr 6 en 7 (gekozen burgemeester) werden 

niet behandeld, omdat het hoofdbestuur liet weten 
dat, gehoord de discussie tijdens de parallelsessie 
over de gekozen burgemeester, er dit najaar geen 
ledenraadpleging zal plaatsvinden. H e t onderwerp 
(uitwerking van de modaliteiten) zal terug komen in 
het najaarscongres;

• M otie 8 (van structuur- naar cultuurverandering) 
werd overgenomen;

•Voorstel 9; (schrappen van one man one vote en de 
ledenraadpleging) werd na schriftelijke stemming 
afgewezen m et 441 tegen en 416 voor, 50 ongeldige 
stemmen en 4 blanco stemmen;

•Voorstellen 10,11 en 12 (schrappen van alleen one 
man one vote) werden na schriftelijke stemming 
afgewezen met 486 tegen en 367 voor, 0 ongeldige 
stemmen en I blanco stem.

18. Besloten werd de agenda te verdagen en een algemene 
vergadering uit te schrijven voor 21 juni 2003. Daarin 
zal de behandeling van de agenda (over de vernieu
wingsdiscussie) worden voortgezet.

Contributietarieven voor 2004
Betaling PERJAAR PER HALFJAAR PER KWARTAAL

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Geboortejaren
t/m26jaar « V* €20,50 €21,25 €11,00 €11,50

€19,50 €20,25 €10,25 €10,50 €5,25 €5,50

27 t/m64jaar A > €74,75 €77,50 €38,00 €39,50 - -

l ar» €73,75 €  76,50 €37,25 €38,50 €19,00 €19,75

65 jaar en ouder r  it €37,50 €39,00 €20,00 €20,75 _ -

/ vermindering €36,50 €38,00 €19,00 €19,75 €9,75 €  10,00

contributie
gezinslid/ n €20,50 €21,25 €11,00 €11,50
huisgenoot r  rf» €19,50 €20,25 €10,25 €10,25 €5,25 €5,50
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Beknopte besluitenlijst 112e AV te Arnhem op 21 juni 2003
Nr. B eslu it AV Gevolg

I ingetrokken
2,3,4 Strekking overnemen in samenhang De wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement wordt uitgesteld tot het

met en op basis van de brief van het najaarscongres, de wijziging van de kandidaatstellingsreglementen worden uitgesteld tot
hoofdbestuur van 13 juni het najaarscongres van 2004. Het kandidaatstellingsreglement voor de Europese

verkiezingen wordt echter wel vastgesteld, met dien verstande dat het door het 
hoofdbestuur in overeenstemming zal worden gebracht met de verdere besluiten van de 
algemene vergadering (artikelen 8,9 en 10 zijn vervallen door het overnemen van de 
wijzigingsvoorstellen 27,14b en 52a).

5 Ingetrokken
6 Niet behandeld
7 Niet behandeld
8 Aangenomen spreekt als haar mening uit

• dat de aandacht in de hele partij en bij alleWD-volksvertegenwoordigers de
komende tijd verschoven dient te worden van structuurverandering naar cultuurverandering;

•dat de algemene vergadering alle geledingen in de partij oproept om blijvend werkte 
maken van de benodigde cultuurverandering;

• dat de aandacht de komende tijd van de partij naar de kiezer dient te worden verschoven; 
roept het hoofdbestuur op:

• om samen met deTweede Kamerfractie zich te richten op de benodigde cultuurverandering richting de (landelijke) kiezer;
• aan de algemene vergadering een jaarlijkse rapportage (evaluatie) voor te leggen met de resultaten van de 
vernieuwingsdiscussie.

9 Verworpen
10,11,12 Verworpen
15 Verworpen Na stemming is dit wijzigingsvoorstel om persoonlijk stemrecht in alle bestuurslagen 

(inclusief centrales) toe te passen verworpen met 36,5% voor het amendement en 63,5% 
tegen het amendement

16 Strekking overnemen Het individueel stemrecht wordt gefaseerd ingevoerd. Eerst Politieke 
onderwerpen/kandidatenlijsten, daarna verenigingszaken en tenslotte het
verkiezingsprogramma. Het Hoofdbestuur geeft het tempo aan.de algemene vergadering kan corrigeren.

17,18 Ingetrokken
20,23,25 Overgenomen De beslissing om een ledenraadpleging over een onderwerp te houden wordt genomen 

door de algemene vergadering of bij spoedeisende gevallen door de partijraad.
19b Verworpen
29 Verworpen
21,22,24 Verworpen Na stemming is dit wijzigingsvoorstel om de ledenraadpleging gelijktijdig in afdelingen te 

houden verworpen met 20,1 %  voor en 79,9% tegen.
26 Verworpen

27,14b, 52a Overgenomen De uitkomst van een ledenraadpleging is bindend. De uitslag kan niet worden gecorrigeerd door een algemene vergadering.
28 Verworpen
30 Verworpen
31,52b Verworpen Na stemming is dit wijzigingsvoorstel om het initiatief voor het houden van een ledenraadpleging te koppelen aan een 

vereiste van 10% van de leden, verworpen met 15,1 %  voor en 84,9% tegen. Dit betekent dat tien afdelingen 
(of het hoofdbestuur) het voorstel kunnen doen om een ledenraadpleging te houden. De algmene vergadering 
(of in spoedeisende gevallen de partijraad) beslist over dit voorstel en over de vraagstelling aan de leden.

101 Ingetrokken

I9a,32,33,38,39,40,42 Overgenomen De lijsttrekker bijTweede Kamerverkiezingen, Eerste Kamerverkiezingen en de verkiezing van het Europese Parlement 
wordt gekozen via een ledenraadpleging.

35 Ingetrokken
34,36 Ingetrokken
37 Verworpen
41 Strekking overgenomen Het hoofdbestuur streeft er in principe naar om meer dan één persoon voor de positie van lijsttrekker kandidaat te 

stellen,zodat de leden een daadwerkelijke keuze hebben.

43 Strekking overgenomen Aan ieder lid wordt een oproep gezonden voor een algemene vergadering. Publicatie via Politiek! is voldoende om 
ieder lid te kunnen bereiken.

44 Overgenomen, maar niet de toelichting. De bijeenroeping (van de algemene vergadering) geschiedt op een termijn van tenminste twee maanden door 
bekendmaking van de tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

45 Verworpen

46 Niet meer behandeld De algemene vergadering is akkoord gegaan met het voorstel van het hoofdbestuur om twee peildata voor het kunnen 
uitoefenen van het stemrecht aan te houden,namelijk 1 januari of 1 juli.

47 Verworpen
48 Strekking overgenomen De algemene vergadering heeft een sterk signaal gegeven dat de registratie ter vergadering mogelijk zou moeten zijn. 

Het hoofdbestuur zal dit overwegen en meteen voorstel komen in het najaarscongres.
49 Overbodig
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50 Overgenomen In de statuten zal worden opgenomen wie stemrecht heeft in een algemene ledenvergadering
13,51 Overgenomen Na stemming is dit wijzigingsvoorstel aangenomen met 58,5% voor en 4 1,5% tegen. Het individueel stemrecht zal 

(gefaseerd) ookgelden voor het verkiezingsprogramma. Het recht van amendement blijft echter bij afdelingen/ 
centrales/commi$sies/bijz.groepen.

53 Verworpen Na stemming is dit wijzigingsvoorstel om de partijraad te ontbinden verworpen met 44,9% voor en 55,1 %  tegen.
54 Verworpen
55 Overgenomen Indien nodig kan het hoofdbestuur het jaarplan aanpassen aan de politieke actualiteit.
56 Verworpen
57 Overgenomen Tenminste twee keer per jaar komen tijdens de algemene vergadering politieke onderwerpen aan de orde.
58 Verworpen
59 Strekking overgenomen Fracties geven na aanneming van en resolutie of motie gemotiveerd aan wat zij ermee zullen doen.
60 Verworpen

61,64 Overgenomen Het debat in d e W D  krijgt alle ruimte,geïnitieerd door afdelingen.
62 Strekking overgenomen Naast themadiscussies in partijraden tussen afgevaardigden,zal er gelegenheid zijn voor besluitvormende 

discussies tussen leden.
63,66 Overgenomen In partijraadvergaderingen wordt gesproken aan de hand van prikkelende stellingen, waarover gestemd wordt.
65 Strekking overgenomen De partijcommissies worden betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van themadagen.

67 Verworpen
68 Strekking overgenomen DeTeldersstichting maakt beknopte notities met politiek relevante conclusies of stellingnames die breder in de 

W D  worden verspreid.
69 Overgenomen DeTeldersstichting werkt onderwerpen wetenschappelijk uit waarna ze worden samengevat in goed 

leesbare notities voor een bredere verspreiding.
70 Strekking overgenomen DeTeldersstichting heeft in principe een rol in het entameren van het liberale debat buiten deW D .

71,72,73,74 Overgenomen Vervangen in de kop van voorstel 5 “ Inspraak”  door“ lnbreng”
Toevoegen in algemene tekst van voorstel 5 na“ .,.verkiezingsprogrammaTweede Kamer” :
“ of het Europees Parlement”
Wijzigen van voorstel 5.1 in:
Leden krijgen de mogelijkheid om aan te geven welke onderwerpen zij het belangrijkst vinden voor het programma. 
Toevoegen in voorstel 5.2 na“ ...kunnen” : “ onder andere"

75,76 Strekking overgenomen In de meedenkgroep is er zo veel mogelijk sprake van een goede regionale spreiding.
77 Verworpen
78 Overgenomen Volksvertegenwoordigers hebben en verantwoordelijkheid naar hun achterban.

79,80,81,82 Overgenomen 7.1 de eerste regel vervangen door:
Kamerleden dienen aanwezig te zijn bij de eigen enz. (zie verder de bestaande tekst)
7.2 vervangen door:
Kamerleden dienen het contact met Kamercentrales en overige achterban inzichtelijk te maken.
7.3 In de eerste regel het woord‘wenselijk’vervangen door‘noodzakelijk’

Wijzigen van voorstel 7.1 in:
Van Kamerleden wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij Kamercentrale vergaderingen. Niet alleen om te vertellen 
wat er in Den Haag gebeurt, maar om te luisteren naar de politieke en bestuurlijke signalen en de problemen in de regio.

Schrappen voorstel 7.2 en verander voorstel 7.3 invoorstel7.2

7.3 Een actief contact van politici met maatschappelijke organisaties is wenselijk. Politici moeten op de hoogte zijn van 
de maatschappelijke problemen en belangen, maar moeten ook zichtbaar en aanspreekbaar zijn.

In voorstel 7.3 het woord wenselijk moet worden vervangen door het woord noodzakelijk.

83 Verworpen
84b Verworpen
85,84a Overgenomen Gesprekken hebben het karakter van een zijn evaluatiegesprek.

86 Overgenomen De rol van de scoutingscommissie wordt inhoudelijk uitgewerkt en vastgelegd in het huishoudelijk reglement
99 Overgenomen In het kader van scouting en talentmanagementzal de scoutingscommissie ook buiten de geëigende partijcircuits op 

zoek gaan naar liberaal talent. Hiervoor zal zij van alle middelen die haar voor handen staan gebruik kunnen maken.
87 Overgenomen Kandidaten committeren zich in principe voor de duur van de termijn.
88 Strekking overgenomen De nieuwe kandidaatstellingsprocedures moeten ook gelden voor Provinciale Staten en de gemeenteraad.
89,115 Verworpen Bespreking in de algemene vergadering van dit wijzigingsvoorstel leidde tot de slotsom dat het uitgangspunt voor de 

kandidaatstellingsreglementen zal zijn dat dubbelmandaten voor politieke functies niet de voorkeur verdienen, maar 
dat een kandidaatstellend orgaan in het technisch advies blijft bepalen welke ruimte hiervoor bestaat.

90 Verworpen
91,95,96 Strekking overgenomen Benoeming van de permanente scoutingscommissie vindt plaats door de algemene vergadering
92,93,94,97,103 Verworpen Na stemming is dit wijzigingsvoorstel om een kandidaatstellingscommissie tussen de scoutingscommissie en het 

(hoofd)bestuur in te zetten verworpen met 29,4 %  voor en 70,6% tegen.
98,100 Verworpen
102,107,109 Strekking overgenomen De uitwerking wordt aangehouden voor behandeling in het najaarscongres in 2004.
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108,110 Verworpen
104,105 Verworpen
106 Ingetrokken
111,112 Overbodig
113,1 14 Strekking overgenomen In principe wordt uitgegaan van een maximum termijn voor zittende kandidaten van drie volle periodes van 4 jaar. 

Uitzonderingen blijven echter beargumenteerd mogelijk.

116,117,118,119 Aangehouden Zal worden meegenomen met lopende processen, die behandeling krijgen tijdens het najaarscongres.
120 Aangehouden Idem

121 a aAangehouden Zie ordevoorstel bij voorstel 12
121 b b-Aangehouden
121 c c. reeds in gang gezet
122 Overgenomen Zie ordevoorstel bij voorstel 12
123 In gang gezet Zie ordevoorstel bij voorstel 12
124 In gang gezet Zie ordevoorstel bij voorstel 12

125 Overgenomen Zie ordevoorstel bij voorstel 12
126 Verworpen Na stemming is dit wijzigingsvoorstel om de duur van een profielschets te beperken tot 1 jaar afgewezen 

met 25,6% voor en 74,4% tegen.
Zie ordevoorstel bij voorstel 12

127 Strekking overgenomen Zie ordevoorstel bij voorstel 12

Ordevoorstel om voorstellen I IA ,  11B en 12 aan te houden Na stemming wordt een ordevoorstel aangenomen met 70,1 %  voor en 29,9% tegen. De in de voorstellen 11A, 1 1B en
tot het najaarscongres 12 behandeldeonderwerpen en de bijbehorende amendementen zullen worden aangehouden tot de behandeling van 

het rapport van de commissieVan Zanen. Datgene wat wel besproken cq besloten is zal richtinggevend zijn voor de 
commissie. De commissie zal ook een organogram van de partij maken.

128,129 Aangehouden Zie ordevoorstel bij voorstel 12
129 Aangehouden Zie ordevoorstel bij voorstel 12
130 In gang gezet Zie ordevoorstel bij voorstel 12
131 Aangehouden Zie ordevoorstel bij voorstel 12
132 Aangehouden Zie ordevoorstel bij voorstel 12

133 Verworpen

134 Verworpen In deAV van mei 2003 is toegezegd slechts kortlopende contracten te sluiten en verdere analyse te doen naar 
tevredenheid van de lezers.

135 Overgenomen binnen de mogelijkheden De activiteiten die georganiseerd worden in het kader van het inhoudelijke debat binnen de partij worden zoveel 
mogelijk gepubliceerd in het blad Politiek!, waarin tevens opiniërende stukken van leden en niet-leden kunnen 
worden opgenomen.

136 Overgenomen

137 Verworpen Het hoofdbestuur heeft de toezegging gedaan dat kosten afgegrendeld worden via de begroting (door de algemene 
vergadering vast te stellen) en dat het systeem zodanig is opgebouwd.dat zowel gewone leden als bepaalde groepen 
WD-functionarisen geautoriseerd toegang hebben tot de voor die groep bepaalde gegevens.

138a a. verworpen
138b b.overgenomen Er moet tijdig worden begonnen met de voorbereiding van campagnes.
139,140 Overgenomen Het vaststellen van een profiel behoort bij de kandidaatstellingsprocedures en niet bij de campagne.
141 Strekki ng ove rge n o m en In principe moet datgene worden behandeld of worden uitgevoerd op het niveau waar dat het beste op kan gebeuren.

142 Overbodig
143 Verworpen
144 Overgenomen De gedragscode voor voorkeursacties wordt voorgelegd aan het najaarscongres.

“ De I l2ealgemenevergadering,bijeenop2l juni2003,spreektuitinte Overgenomen,
stemmen met het houden van een raadpleging van de leden, voor het 
benoemen van de lijsttrekker EP,de kandidatenlijst EP en de partijvoorzitter.

De raadplegingen zullen gehouden worden vóór de 114e algemene vergadering 
van 28 en 29 november 2003, waarin de wijziging van de statuten en het huis
houdelijk reglement zal zijn geagendeerd. Met de wijzigingen wordt beoogd om 
de bedoelde raadplegingen een bindend karakter te doen hebben. De 
uitkomsten van de onderscheidenlijke ledenraadplegingen zullen ter bevestiging 
worden voorgelegd aan de op die raadpleging volgende algemene vergadering.”

Gaat u akkoord met alle vernieuwingsvoorstellen zoals besproken in de 
algemene vergadering met inbegrip van de overgenomen en verworpen
wijzigingsvoorstellen. Bij acclamatie overgenomen.
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De leden aan het woord
Achtergrondartikel over de ledenraadpleging. Zie de oproepingskaart voor concrete informatie over het stemmen

Leden moeten meer te zeggen krijgen. Dat was een 
duidelijke uitkomst van de discussies over partijver- 
nieuwing in het afgelopen jaar. De vertrouwde 
manier van besluitvorming via afdelingsvergaderin- 
gen, afgevaardigden en besturen waarborgt steeds 
minder dat de stem van ieder lid echt doorkomt. 
Sommige leden met een druk bestaan komen er vaak 
niet aan toe om de bestaande mogelijkheden te benut
ten en andere leden die wel meer tijd aan de partij 
besteden houden toch het gevoel dat hun geluid niet 
doorklinkt. Als we het lidmaatschap van de VVD aan
trekkelijk willen houden, dan moet dat beter. Daarom 
heeft de algemene vergadering besloten tot leden
raadplegingen als onderdeel van de partijvernieuwing.

Bij belangrijke besluiten of benoemingen worden de voor
stellen of kandidaten waaruit gekozen kan worden voor
gelegd aan de leden. Ieder lid kan zijn of haar eigen voor
keuren doorgeven en deze doorgegeven voorkeuren 
bepalen wat er wordt besloten of wie er wordt benoemd. 
Het is de bedoeling om nog dit najaar ervaring op te doen 
bij de besluitvorming over: 

de aanwijzing van de lijsttrekker bij de verkiezingen 
voor het Europese Parlement; 
de vaststelling van de rest van de kandidatenlijst bij 
die verkiezingen;
de aanwijzing van de nieuwe partijvoorzitter.

Zolang de statuten niet gewijzigd zijn, zullen de uitslagen 
van de ledenraadpleging steeds ter bevestiging worden 
voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering. 
Op de algemene vergadering in november zullen de voor
stellen om de ledenraadpleging in de statuten en regle
menten te verwerken worden behandeld.

Wal niet verandert is de regel dat ieder besluit in de W D  
door de meerderheid moet worden genomen. Bij een 
keus uit twee kandidaten is dat eenvoudig een kwestie 
van tellen wie de meeste stemmen heeft, want blanco 
stemmen en onthoudingen tellen niet mee. Zijn er meer 
dan twee kandidaten, dan kan bet gebeuren dat ook de 
kandidaat met.de meeste stemmen geen volstrekte meer
derheid heeft. In een gewone vergadering stemmen we 
dan opnieuw tussen de kandidaten met de meeste stem
men. Bij zo'n herstemming zullen degenen die een kandi
daat steunden die is afgevallen hun stem geven aan een 
van de overgebleven kandidaten of biet meer meestem
men, zodat eruiteindelijkeen meerderheid ontstaat.

Het zou bij een ledenraadpleging heel onhandig zijn als 
er voor zo’n herstemming een nieuwe ledenraadpleging 
nodig zou zijn. Daarom kunt u zoveel kandidaten als u 
wilt in een volgorde van uw voorkeur opgeven. Wanneer 
uw eerste voorkeur bij gebrek aan steun moet afvallen, 
lelt uw slem voor uw eerstvolgende voorkeur. Wanneer 
die ook is afgevallen telt uw daaropvolgende voorkeur 
enzovoort. Zolang u voorkeuren heeft opgegeven die

niet zijn afgevallen blijft uw stem dus altijd tellen! En 
hoeveel voorkeuren u ook opgeefl: uw stem gaat altijd 
naar uw hoogste voorkeur die nog gekozen kan worden. 
U maakt ook zelf uit hoeveel voorkeuren u wilt opgeven. 
Geeft u nul voorkeuren op, dan brengt u een blanco stem 
uit. Een blanco stem telt wel mee voor de opkomst, maar 
heeft geen invloed op de uitslag. Maar u kunt ook alle 
gestelde kandidaten in een volgorde zetten.

Door deze opzet bootsen we aan de hand van de voor
keurslijsten van de leden eigenlijk de stemming in een hele 
grote vergadering na. Het handige van deze oplossing is 
dat we met dezelfde opzet ook soepel over kwesties met 
meer dan twee alternatieven kunnen beslissen. We hoeven 
ons dus niet tot ja/nee-vragen te beperken. Ook het vast
stellen van kandidatenlijsten kan met dezelfde opzet 
gebeuren. Vaststelling van een kandidatenlijst is in de W D 
immers altijd al een reeks besluiten om kandidaten op de 
opeenvolgende plaatsen te benoemen. Ook dat kan door 
telkens opnieuw gebruik te maken van dezelfde voor
keurslijsten. Natuurlijk laten we dan de kandidaten die 
eenmaal een plaats hebben gekregen, vooralle volgende 
plaatsen afvallen.

Iedere afdelingsvergadering en het hoofdbestuur kunnen 
kandidaten stellen. Deze worden via Politiek! aan alle 
leden voorgelegd. In deze keuzelijst vindt u de nodige 
informatie over de kandidaten of de voorstellen. 
Bovendien krijgt iedere kandidaat in deze lijst een cijferco
de, die zuiver door loting wordt toegekend. Aan de hand 
van deze keuzelijst kan u zelf bepalen welke kandidaten 
uw voorkeur hebben. Natuurlijk houdt de informatie over 
kandidaten niet op bij de keuzelijst in Politiek!. Het is de 
bedoeling dat de kandidaten ook aandacht krijgen op bij - 
eenkomsten en in andere media. Hier speelt ook het eigen 
initiatief van kandidaten, afdelingen en centrales een 
belangrijke rol. Als u zich al een duidelijke mening over al 
de kandidaten had gevormd, kun t u uw voorkeur meteen 
aangeven. Anders hebt u nog een kleine twee weken om u 
te oriënteren voordat u uw aanbeveling doorgeeft.

Alle stemgerechtigde leden krijgen een oproepingskaart 
thuisgestuurd. In de regel wordt die meegestuurd met 
Politiek! (achterop de adresdrager). Net als in de oude 
reglementen is er een peildatum: leden die na 1 juli lid zijn 
geworden, mogen vanaf 1 januari daaropvolgend aan 
ledenraadplegingen meedoen en andersom. Met het oog 
op huisgenootleden is er ruimte voor twee oproepings- 
kaarten op de adresdrager.

Elke oproepingskaart vermeldt de naam, het contact- 
nummer en de pincode van het lid. De pincode zal voor 
elke stemming weer veranderen. U hebt de pincode 
alleen maar nodig bij het doorgeven van uw aanbeveling. 
Verder zal u door of namens de W D  nooit naar uw pin
code worden gevraagd. Als iemand dat toch probeert kan 
dat duiden op een poging tot fraude en is het goed dat 
door te geven aan de informatielijn ledenraadpleging

(070-3613036). Zoals dat bij pincodes hoort, kent de 
W D  uw pincode niet. Wanneer u uw oproepingskaart 
kwijtraakt, kunnen we er alleen voor zorgen dat de oude 
wordt geblokkeerd en u een nieuwe krijgt toegezonden.
De oproepingskaart bevat ruimte waar u uw eigen aanbeve
ling kunt noteren. Dit is vooral handig als u uw aanbeveling 
per telefoon wilt doorgeven. Als u de oproepingskaart bij 
de hand houdt, heeft u alle gegeven die nodig zijn op de rij.

U kunt uw aanbeveling doorgeven per telefoon of internet. 
Op de oproepingskaart staan ook het telefoonnummer en 
de webpagina die u kunt gebruiken. Het maakt niet uit 
waarvandaan u wilt stemmen: als er maar een verbinding 
via telefoon of internet is. Het is niet nodig (en ook niet 
mogelijk) om uw aanbeveling per post door te geven. 
Hiervoorzijndrie redenen.

Bij schriftelijke aanbevelingen kan onduidelijkheid bij 
het invullen ertoe leiden dat zij achteraf ongeldig wor
den verklaard. Bij het doorgeven per telefoon of internet 
vindt automatisch controle plaats, zodat een eenmaal 
uitgebrachte stem ook zeker meetelt.
Wanneer u via internet of telefoon contact opneemt, 
wordt ook meteen gecontroleerd dat u niet twee keer 
stemt. Via de post is die controle niet direct mogelijk. 
Stemmen per post is duur en relatief omslachtig. Voor 
de meeste leden is de telefoon (of internet) dichterbij 
dan de brievenbus. En het verwerken van de stemmen is 
nu zo gebeurd.

Net als bij veel andere telefonische diensten geeft u uw 
gegevens door via de druktoetsen op uw toestel. Daarom 
krijgen alle kandidaten een cijfercode. In twee gevallen 
kan er een probleem zijn:

Alle gangbare toestellen werken tegenwoordig met 
toonkiezen (cijfers geven een pieptoontje als ze worden 
ingedrukt). Heel oude telefoontoestellen met pulskie- 
zen (cijfers die ratelen als bij een draaischijf) kunt u voor 
de ledenraadpleging niet gebruiken.
Er komen soms situaties voor (oude huistelefooncen- 
trales, een dienst als ‘driegesprek’) waarin het toonkie
zen tijdens een gesprek standaard al voor andere func
ties wordt gebruikt.

In beide gevallen kunt u het beste gewoon een ander toe
stel gebruiken. U kunt ook een mobiele telefoon gebrui
ken. Het nummer waar u heen kunt bellen staat op de 
oproepingskaart. Dit nummer kan per ledenraadpleging 
verschillen. Bij het doorgeven van uw aanbeveling krijgt u 
steeds gesproken uitleg. Als u wil kunt u uw hele aanbeve
ling aan het eind nog eens afluisteren. Tenslotte wordt u 
om een bevestiging gevraagd, voordat uw aanbeveling 
definitief wordt doorgegeven.

Uiteraard kan een ledenraadpleging alleen slagen met uw 
medewerking. Verder staat alles klaar om er een succes van 
te maken. Als u vragen of opmerkingen heeft over de 
ledenraadpleging kunt u terecht bij de speciale informatie
lijn ledenraadpleging op het algemeen secretariaat 
(070-3613036).
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Uw stem telt!
J.R.A. Nawijn is met ingang van 16 mei benoemd tot burgemeester van de Gemeente Ouder- 

Amstel. Hij is thans werkzaam als interim-manager. Hij was statenlid in Noord-Holland en oud- 

raadslid in de gemeente Heemstede. Hij volgt partijgenoot C. de Groot op, die vanwege ziek

te het ambt niet langer kan vervullen. R.S. Cazemier, burgemeester van Dongeradeel, is 

benoemd tot voorzitter van de Raad voor de Wadden. j.G .C . W iebenga is benoemd tot 

bestuursvoorzitter van Europa Decentraal, het kenniscentrum voor Europees recht en beleid 

van decentrale overheden. Hij is op dit moment lid van de Raad van State en daarnaast voor

zitter van de Stichting Het (Indisch) Gebaar. Eerder was hij ondermeer gemeenteraadslid in 

Leiden, burgemeester van Eelde en is hij lid geweest van beide kamers der Staten-Generaal en 

van het Europees Parlement. K. W.Th. van Soest, thans burgemeester van de gemeente Heel 

heeft het burgemeestersreferendum van 21 mei j.l in de gemeente Boxmeer gewonnen. Hij 

kreeg 59% van de stemmen en wordt nu benoemd in Boxmeer. H .C .R .M , Baron de 

W ijkerslooth de Weerdestein is per 15 juli 2003 als de nieuwe burgemeester van W aalre. De 

Wijkerslooth is momenteel directeur van het kabinet van de gouveneur van de Nederlandse 

Antillen. A.B. Sakkers is benoemd tot de eerste liberale burgemeester van Eindhoven.Thans 

is hij burgemeester van Heerlen. Daarvoor was hij o.m. gedeputeerde in de provincie 

Groningen. R.S.M .R. Offermans is met ingang van 7 juli benoemd tot nieuwe burgemeester 

van Roerdalen. Hij was fractievoorzitter in de gemeenteraad van Kerkrade en lid van provin

ciale staten van Limburg. Hij volgt V.T.M. Braam op die met ingang van I april 2003 benoemd 

is tot lid van het college van bestuur van de Stichting Educatie en Beroepsonderwijs van 

Tilburg. Oud-minister van Binnenlandse Zaken H.F. Dijkstal is benoemd tot voorzitter van de 

begeleidingscommissie voor het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het open

baar bestuur (Bureau Bibob).Tevens neemt hij samen met ondermeer H.K.H. Prinses Maxima 

en Paul Rosenmöller zitting in de Commissie Participatie van Vrouwen uit ethnische minder

heidsgroeperingen. Tot slot is hij ook voorzitter geworden van het College van Toezicht col

lectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. A.Jorritsma - Lebbink is benoemd 

tot burgemeester van Almere en tevens voorgedragen als voorzitter van het Bosschap. Per I 

september is de heer J.F.M. Gaillard benoemd als burgemeester van Son en Breugel. Hij is op 

dit moment nog wethouder in Leusden en statenlid in de provincie Utrecht. P  Schotten is 

benoemd tot waarnemend burgemeester van Rijssen-Holten. Hij was to t twee jaar geleden 

burgemeester van Arnhem././, de Graeff wordt met ingang van I oktober algemeen directeur 

van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij is sinds 1995 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap 

van Schieland en tevens voorzitter van de Unie van Waterschappen. Voormalig Tweede 

Kamerlid en Staatssecretaris van Defensie H .A .L  van H oof is benoemd tot lid van de Raad 

van Advies voor de Sociale Verzekeringsbank. Tevens is hij per 18 augustus j.l benoemd tot 

waarnemend burgemeester van de gemeente Delfzijl.

(bron: WD-bestuurdersvereniging)

D e W D  gaat een aantal bijzondere maan

den tegemoet.

Na een intensieve periode waarin de ver

nieuwing centraal stond, moeten we de 

komende maanden onze woorden in daden 

gaan omzetten.

Eén van de uitgangspunten van de vernieu

wing is meer betrokkenheid van de leden. 

De leden zijn tenslotte de partij en zij moe

ten bepalen wat ergebeurt.

Onder het motto minder partij meer maat

schappij is een groot aantal voorstellen 

gedaan - en aangenomen - die deze betrokkenheid vergroot. Door de invoering van 

leden raadpleging en individueel stemrecht op de algemene vergadering hebben de 

leden een sterkere positie gekregen.

Vanaf het moment dat dit nummer van Politiek! bij u in de bus valt, kunnen onze 

woorden in daden worden omgezet. Deze maand vindt de eerste ledenraadpleging in 

de geschiedenis van deW D  plaats! U  kunt als - lid van deW D  - uw stem op één van de 

kandidaten voor de WD-lijsttrekker voor de verkiezingen van het Europees 

Parlement uitbrengen. De uitslag van deze ledenraadpleging wordt bekend gemaakt 

tijdens de partijraad op 27 september.

Vanaf I I september tot 25 september 03.00 uur heeft u de tijd om uw stem uit te 

brengen op één van de kandidaten.

Bijgevoegd bij deze Politiek! vindt u een uitgebreide instructie over de werking van de 

ledenraadpleging.Via internet of telefoon kunt u mede bepalen wie deWD-lijsttrek- 

ker voor de verkiezingen van het Europees Parlement moet worden.

Ik wil u van harte oproepen om gebruikte maken van dit stemrecht.

En dit is nog maar het begin. In november doen we wederom een beroep op u. Dan 

worden tegelijkertijd de ledenraadplegingen voor de partijvoorzitter en de samen

stelling van de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen gehouden. De uitslag 

hiervan wordt bekendgemaakt op de algemene vergadering van 28 en 29 november. 

Uw stem telt niet alleen tijdens verkiezingen en ledenraadplegingen. Binnen de partij 

wordt veel waarde gehecht aan het inhoudelijk debat.‘Den Haag’ moet weten wat er 

in de maatschappij leeft.Ook hier bepaalt u de richting.

Op de partijraad van 27 september staat Europa centraal. Ik wil u oproepen om 

enthousiast deel te nemen aan dit debat zodat deW D  sterk de Europese verkiezin

gen in juni 2004 in gaat.

Stikkerplaquette
• J.de Bondt,Ede • J.L.Hartkamp, Rijswijk • Mevr.D.van der Plas-van der Plas,Katwijk 

C.J.G.van den Oosten,Maarssen • Mevr.drs.E.M.deJong-van Meeteren,Delwijnen • 

R.E.Waterman, Delft

Thorbeckepenning
• J. Rakhorst,Oisterwijk • Mevr. C.Veenendaal-Gloudemans, Zeist
• Mevr.M.A.Ghering-van lerlant,Bergen op Zoom • drs.N.Gerzee,Enschede

• J.C. Schout, Kortgene • J. W. Haanstra, Grootebroek

• Mevr.J.A.E.van Olm-Koenen, Hilversum • F.Z.Szabo.Heemskerk
• Mevr.E.I.Schippers,Lekkerkerk

Van woorden naar daden. Maak gebruik van uw kans om de partijvernieuwing te ver- 

wezenlijken.Uw stem telt!

Bas Eenhoorn 

Partijvoorzitter
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Kom naar de 50+ beurs & festival!
Van woensdag 24 tot en met zondag 28 september vindt in de Jaarbeurs, 

Jaarbeursplein 6 te Utrecht het elfde 50+ beurs & festival plaats.

Opgeven voor 
het Debattoernooi 
kan nog!

Evenals voorgaande jaren is de W D  op het zoge

noemde maatschappelij k plein met een stand 

vertegenwoordigd. De W D-politici staan u graag 

te woord.

Daarnaast is er elke dag een politieke markt, waar u 

met politici van verschillende politieke partijen in 

debat kan gaan over uiteenlopende onderwerpen. 

Namens de W D  zijn onder andere aanwezig, 

Anouchka van Miltenburg, Erica Terpstra. Charlie 

Aptroot en Edith Schippers.

De thema’s voor deze politieke markt zijn:
• Woensdag 24 september Gehandicaptenbeleid

• Donderdag 25 september 

Zelfstandig blijven wonen

• Vrijdag 26 september Gezondheidszorg, naar een 

nieuw zorgstelsel

* Zaterdag 27 september AOW en pensioenen in 

Europees perspectief

* Zondag 28 september Ouderen en werk

De beurs is dagelijks geopend van

10.00 tot 17.00 uur.

Toegang bedraagt 15 euro per persoon.

Meer informatie vindt u op www.50plusbeurs.nl

Noteer in uw agenda!
Zaterdag 27 september
113e algemene vergadering en Partijraad ‘Europa’ 

Congrescentrum Heerlickheij d van Ermelo, 

Staringlaan 1 in Ermelo.

Aanvang: 10.30 uur (zaal open vanaf 9 .45 uur) 

Vrijdag 31 oktober
De Teldersstichting organiseert een symposium 

over ontwikkelingssamenwerking 

Vergaderzaal van de Eerste Kamer in Den Haag. Van 

13.00 tot circa 17.15uur

Vrijdag 7 november en 
Zaterdag 8 november
Congres WD-Bestuurdersvereniging 

CongresHotel De Werelt, 

Westhofflaan 2 in Lunteren

Vrijdag 28 november en 
Zaterdag 29 november
114e algemene vergadering 

Conference Hotel Koningshof,

Locht 117 in Veldhoven

JA, ik wil het 
gratis ontvangen!
Het Thorbeckeweb is de digitale nieuwsbrief van de W D  met actuele informatie vanuit de partij en 

de verschillende VVD-fracties.

Als abonnee wordt u wekelijks op de boogie gehouden van de meest recente 

ontwikkelingen van de VAT) en politiek Den Haag.

Wilt u ook een gratis abonnement op deze informatieve digitale nieuwsbrief? 

Stuur dan een e-mail voorzien van uw volledige naarn en adresgegevens naar 

Thorbeckeweb@wd.nl.

Dit najaar vindt in vier regio’s een Regionaal 

Debattoernooi plaats. In uitgebreide voorrondes 

kunnen de teams een plek proberen te veroveren 

bij de laatste vijf, om zo afgevaardigde te worden 

van hun re ei o op het Landelijk Debattoernooi. 

Tijd: 09.30-15.30 uur.

Deelnemersbijdrage: €  10,-.

Data
27 september St. Michielsgestel Regio Zuid

4 oktober Wageningen Regio Oost

11 oktober Hilversum Regio West

25 oktober Groningen Regio Noord

Landelijk debattoernooi
Op het najaarscongres vindt op zaterdag 

29  november uiteindelijk het Landelijk 

Debattoernooi plaats. Uit iedere regio strijden vijf 

teams om een plek in de finale. Daar verdient het 

winnende team eeuwige roem door zich een jaar 

lang het AA' D Debatingteam van het Jaar’ te . 

mogen noemen!

Het debaL vindt plaats volgens de regels van 

Parliameniary Debating, waar teams van twee 

personen vijftien minuten over een willekeurige 

stelling debatteren en beoordeeld worden door 

een vakjury. De enige voorwaarde waar een team 

aan moet v oldoen is dat beiden lid zijn van de 

VVD of JOVD. U kunt zich uiteraard ook indivi

dueel opgeven, wij ‘koppelen’ u dan aan een 

teamgenoot.

Geef je op!
Voor meer informatie kunt u bellen met Maijolijn 

van Leeuwen van de

Haya van Somerenstichting op telefoonnummer 
0 7 0 - 3 6 1 3 0 1 0 .  U kunt zich opgeven via 

www.vvdopleidingen.nl.
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Is flexibiliteit op het werk uw grootste kracht? En is wachttijd verspilling van uw kostbare tijd? Dan 
raden wij u aan een luchtvaartmaatschappij te kiezen die voldoet aan uw tijdschema, 's Morgens 
Parijs, 's middags Milaan en in de avond met spoed weer naar Amsterdam? Wij zorgen ervoor dat 
uw agenda ons vluchtschema wordt. Geen wacht- en inchecktijden, bij Excellent Air verruilt u 
tijdrovende files voor optimaal reizen en een enorme productiviteit. De comfortabele en discrete 
werkomgeving aan boord stelt u in staat om belangrijke bijeenkomsten in de lucht te beleggen, de 
volgende vergadering voor te bereiden of uw dagelijkse post door te nemen.

24h-Customer-HOT-LINE Fon +49 (0) 25 63 93 230 Fax +49 (0) 25 63 93 23 20

E x c e l l e n t  a i r
We f ly  fo r  y o u r  s u c c e s s

Air Operator Certificate No.: D-206AOC 
Airport Amsterdam • Airport Eindhoven • Airport Rotterdam 
Airport Enschede/Twente • Airport Münster/FMO • Airport Hamburg 
Airport Hannover • Airport London

E-mail: mail@excellent-air.com Internet: www.excellent-air.com

mailto:mail@excellent-air.com
http://www.excellent-air.com
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REIST U IN 

HET SPITSUUR?

Is flexibiliteit op het werk uw grootste kracht? En is wachttijd verspilling van uw kostbare tijd? Dan 
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Politiek!
is een tijdschrift over liberale politiek

Frank de Grave over financiële degelijkheid

Het gaat niet goed met de econo

mie. De tijd van groei ligt ver ach

ter ons en de werkloosheid loopt 

razendsnel op. De broekriem moet 

worden aangehaald en het kabinet 
heeft forse bezuinigingsplannen 

voorgesteld. Noodzakelijk, zo 

meent ook Frank de Grave, Twee- 

de-Kamerlid voor de VVD. Het 

verwijt dat het kabinet aan de 

wortels van de verzorgingsstaat 

zaagt, wijst hij echter gedecideerd 

van de hand. “W e  hebben een aan

tal prioriteiten gesteld, waar we 

zelfs extra geld hebben vrijge

maakt voor de gezondheidszorg, 

het onderwijs, infrastructuur en

veiligheid. Het verwijt dat we van 

andere partijen krijgen, dat we de 

collectieve sector afbreken, is vol
komen onterecht. Deze kabinets

periode groeien de collectieve uit
gaven zelfs. Natuurlijk wordt er op 

sommige punten bezuinigd, maar 
van een afbraak is dus geen spra

ke.” W a t De Grave echter altijd in 

het achterhoofd houdt, is zoals hij 

dat zelf noemt de grens van finan

ciële degelijkheid. “W a t sommige 

oppositiepartijen willen - meer le

nen, nivelleren en lastenverzwarin
gen voor het bedrijfsleven - 

creëert echt geen houdbare ver

zorgingsstaat.”

Debat: operatie ‘Nieuw evenwicht’

Bijna twaalfduizend defensiemedewerkers zien hun baan tussen 

nu en 2007 verdwijnen. Een omvorming die de komende vier 

jaar een jaarlijkse besparing van 715 miljoen euro moet ople

veren. Ko Colijn, als politicoloog verbonden aan de Erasmus- 

universiteit en defensiejournalist bij het weekblad Vrij 

Nederland, is het eens met de voorgenomen plannen van 

defensieminister Henk Kamp, maar heeft zijn twijfels over de 

vorm. “ Te gemakkelijk worden in mijn ogen de Europese 

inspanningen op het gebied van defensie gelijkgesteld aan die 

van de NAVO. Terwijl er tussen die twee een wereld van ver

schil zit” , zo meent hij. Kamp reageert door te stellen dat 

‘samenwerking binnen Europa belangrijk is, maar vooral in het 
perspectief van de N A V O ’.“ De N AVO  is de belangrijkste pijler 

van het Nederlandse veiligheidsbeleid en belichaamt de trans

atlantische band. Goede transatlantische betrekkingen blijven 

ook in de toekomst onontbeerlijk voor onze veiligheid.”
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Op wie stemt u?

Van 6 november tot en met 24 november bepalen de VVD-leden voor het eerst wie de 

nieuwe partijvoorzitter wordt en wie de kandidaten zullen zijn voor het Europees 

Parlement. In het hart van deze uitgave van Politiek! is een speciaal katern opgenomen 
met alle informatie over de ledenraadpleging en uiteraard de kandidaten.

Opinie: het recht jezelf te verdedigen

Hoever mag je gaan om jezelf en 

je spullen te verdedigen? De laat

ste tijd worden we steeds vaker 

geconfronteerd met voorbeelden 

waarbij het zelfverdedigingsrecht 

met steeds meer geweld gepaard 

gaat.Volgens de wet mag een bur

ger echter geen geweld gebruiken 

op enkele uitzonderingen na. Zo 

mag een burger, wanneer hij 
iemand op heterdaad betrapt, de

dader staande houden en hem 

overdragen aan een opsporings

ambtenaar. Daarbij mag gepast 

geweld gebruikt worden. O ok 

wanneer iemand wordt aangeval

len, mag hij zijn lijf, zijn eerbaar

heid en zijn goederen verdedigen 

(noodweer). Tweede-Kamerleden 

Laetitia Griffith (VVD ) en Jan de 

W it  (SP), beiden jurist, buigen zich 

over enkele cases en geven hun

mening over het toegepaste 

geweld in die situaties. “ Twee 

begrippen zijn van belang: propor

tionaliteit en subsidiariteit. W as 

het gebruikte geweld gepast? En 

was er een andere oplossingsmo
gelijkheid geweest?”  geeft Griffith 

aan. De W it  vult aan: “ Enig geweld 

is toelaatbaar. Maar je mag niet 

zomaar een grens overschrijden.”

Reportage: zij-instromers zijn de toekomst

Tienduizenden nieuwe leraren zijn nodig om de komen

de jaren alle vacatures in de klaslokalen op te vullen. 

Omdat de pedagogische opleidingen zo veel docenten 

niet kunnen leveren, stimuleert de overheid mensen uit 
het bedrijfsleven over te stappen naar het onderwijs. Niet 

tot genoegen van veel schooldirecties en zittende docen
ten. Zij-instromers moeten worden opgeleid, hebben veel 

begeleiding nodig en kunnen zomaar het salaris uit hun 

vorige baan meenemen, zijn hun tegenargumenten. Toch 

zijn zij-instromers de toekomst, is de overtuiging van par

lementslid Stef Blok. “ Scholen die terughoudend zijn, 

gooien een maatschappelijk probleem over de schutting. 

In de richting van ouders en leerlingen.” Blok onderkent 
het probleem dat schuilt in de houding van veel scholen: 

“ In het bedrijfsleven zie je hetzelfde dilemma: iedereen 

wil ingewerkte krachten, niemand kiest voor stagiairs. 

Maar zo werkt dat nu eenmaal niet: je moet tijd vrij 

maken voor het opleiden van mensen, anders sterft het 

beroep uit.”

En verder...
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Onder auspiciën 
van de Tweede- 

Kamerfractie

“ Laat ik beginnen met te zeggen dat ik volkomen achter het 

financieel beleid van dit kabinet sta” , opent De Grave.“W e 

hebben een aantal prioriteiten gesteld, waar we extra geld 
voor hebben vrijgemaakt, die in mijn ogen echt nodig zijn.

Daarmee bedoel ik de gezondheidszorg, het onderwijs, 

infrastructuur en veiligheid. Het verwijt dat we van andere partijen krijgen, dat 

we de collectieve sector afbreken, is volkomen onterecht. Deze kabinetsperio

de groeien de collectieve uitgaven zelfs. Natuurlijk wordt er op sommige pun

ten bezuinigd, maar van een afbraak is dus geen sprake.”

Financiële degelijkheid

De Grave erkent dat er grote druk staat op de collectieve sector. “ Dat is ook 

logisch: met een toenemende vergrijzing zijn er steeds minder mensen die de 

sector overeind moeten houden. Bovendien maken ouderen ook meer 

gebruik van voorzieningen van de sector, denk aan de A O W  en de gezond

heidszorg. Juist door die hoge druk vinden we het zo belangrijk daar niet nog 

een extra last bij te leggen in de vorm van een hoge staatsschuld. Iedereen 

roept wel dat wij het altijd over het begrotingstekort hebben, maar het is wel 

in ieders belang dat de staatsschuld niet verder oploopt. De vergrijzing heeft 

zijn piek nog lang niet bereikt en dus zullen steeds minder mensen de kar 

financieel moeten trekken. Een extra belasting in de vorm van een hoge staats
schuld vormt dan een groot probleem. Als het om dergelijke economische 

belangen gaat, en dus ook om maatschappelijke belangen, moet je aan de lange 

termijn denken en niet snel willen scoren.”

Volgens De Grave is door de oppositiepartijen daarnaast ook niet afdoende 

bewezen, dat het pompen van meer geld in de economie resultaten op termijn 

biedt.“ Het ligt er maar aan naar welke econoom je luistert” , stelt hij.“ De kabi

netsplannen oogsten veel bijval van een aantal topeconomen. Verder is ons 

standpunt dat het niet verstandig is om miljarden te lenen, die in de economie 

te stoppen en daarmee tijdelijk banen te kopen. Het is niet bewezen dat het 
een dergelijke financiële injectie op de langere termijn voordelen oplevert. 

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) blijven deze banen alleen betaalbaar 

als de structurele groei verbetert en er is niets wat daar momenteel op wijst. 

Het is dus aannemelijk dat deze extra uitgaven op termijn weer moeten wor

den goed gemaakt door extra bezuinigingen. Dat vind ik over de grenzen van 

financiële degelijkheid gaan en dus onver

antwoordelijk.”

H oudbare verzorgingsstaat

Op het verwijt dat vooral de mensen in de 

lage inkomensgroep worden geraakt door 

de bezuinigingen, reageert De Grave bijna 

laconiek. “ Dat is zo’n typisch links verwijt, 

dat horen we altijd. O f er nu bezuinigd 

moet worden of niet. De linkse oppositie

partijen zouden beter naar de cijfers moe

ten kijken, dan zouden ze zien dat het kabi

net juist probeert de groep met de laagste inkomens zoveel mogelijk te ontzien. 
Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat het koopkrachtpercentage zich evenredig 

beweegt met de andere inkomensgroepen. Iedereen moet inleveren en we gaan 

er allemaal op achteruit, maar het inkomensbeeld blijft ondanks de bezuinigin

gen in evenwicht. En dat hoort ook: voor mensen die onze hulp nodig hebben, 

moeten we er zijn. Maar als we de belasting niet willen verhogen, zullen we 

ergens moeten bezuinigen. Bovendien doen we dat niet alleen door lastenver

zwaring, maar ook door het aanpakken van de bureaucratie en het terugbren

gen van hoge subsidies. Daarnaast willen we meer mensen terugbrengen naar 

de arbeidsmarkt. Nederland heeft bijna één miljoen W A O ’ers en dat is bijna 
onbetaalbaar. Als we het aantal uitkeringsgerechtigden kunnen terugbrengen, is 

er ook geld voor die mensen die echt niet kunnen werken. Die hebben recht 

op een behoorlijke uitkering, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat som

mige oppositiepartijen willen - meer lenen, nivelleren en lastenverzwaringen 

voor het bedrijfsleven - is geen oplossing. Daarmee creëer je echt geen houd

bare verzorgingsstaat, die rust op een gedegen economisch en financieel funda

ment.”

Stabilite itspact

Een ander punt dat De Grave aankaartte tijdens de Financiële 

Beschouwingen is het stabiliteitspact. “Als het gaat om het overheidstekort 

wordt Nederland gezien als het braafste jongetje van de klas, terwijl dat 

gewoonweg niet klopt. In 2004 zal het overheidstekort zo’n 2,3 %  van het 

BBP (volgens het stabiliteitspact is 3 %  de grens - red.) bedragen. In maar 

vier van de vijftien landen in de Europese Unie - Portugal, Italië, Duitsland en 

Frankrijk - is dat percentage hoger.Tien landen hebben dus een lager tekort 

dan wij in Nederland verwachten. De Scandinavische landen hebben zelfs een 

overschot. Dit om aan te tonen dat wij het weliswaar belangrijk vinden het 
overheidstekort zo laag mogelijk te houden, maar daar niet halsstarrig in blij

ven volharden, als de omstandigheden een tijdelijke verhoging vragen.”

De Grave vindt dat mensen moeten weten waarom het stabiliteitspact zo 

belangrijk is. “ Het stabiliteitspact is in het leven geroepen om de Europese 
munt sterk te houden. In Nederland hebben we ontzettend veel pensioen

en spaargelden opgepot. Inflatie is iets waar wij dus absoluut niet gebaat zijn. 

In een land als bijvoorbeeld Frankrijk ligt dat heel anders, dat heeft nauwe

lijks opgebouwd pensioenvermogen en heeft dus eerder belang bij een hoge

re inflatie. De pensioengelden, die moeten komen uit de lopende begroting, 

kunnen dan met een goedkopere euro worden gefinancierd. Om te voorko

men dat elk land zijn eigen economische belangen laat prevaleren, is het 

belangrijk dat alle Europese landen zich houden aan het maximum van 3%. 

Anders kom je in de situatie terecht waarbij landen de kosten van hun 

onverantwoordelijk begrotingsbeleid afwentelen op mede-EU-leden, wat 

weer uitmondt in hogere inflatie en hogere rente. En uiteindelijk is dat voor 

de gehele Unie, maar zeker ook voor Nederland, geen goede zaak. W ij zul

len dan ook blijven vasthouden aan de grens van het stabiliteitspact.”

Tekst: Moniquevan Diessen, fotografie: Hans van Asch

politiek 7



europees beleid

Rotondes en verkeersdrempels hebben de veiligheid van de 

zwakke weggebruiker al aanzienlijk verhoogd, maar toch ver

oorzaken de meeste botsingen met een auto nog steeds veel 

letsel voor de fietser of voetganger. Het aantal doden en 

zwaargewonden kan sterk worden verminderd als de auto- 

industrie wijzigingen toepast in de constructie van de motor

kap en de bumper. De VVD-fractie in het Europees Parlement 

diende daartoe deze zomer een voorstel in dat zonder noe

menswaardige verwondingen de stemming overleefde en 

werd aangenomen.

en dus ook het brandstofverbruik van de auto? Bovendien is er nog de 

kwestie van de concurrentie: als het prijskaartje van de verhoogde externe 

veiligheid te hoog wordt, dreigen Europese auto’s te duur te worden in 

vergelijking met Japanse en Amerikaanse. Zoals altijd moest er in deze ‘bot

sing’ van belangen naar het meest optimale compromis worden gezocht. 

Herman Vermeer en zijn medewerkers deden dat door zich zo min moge

lijk in de Brusselse ivoren toren op te sluiten en alle betrokken partijen 

zowel individueel op te zoeken als met elkaar om tafel te laten zitten. 

Vermeer: “W e  zijn overal geweest: bij onderzoekinstituten als T N O  en zijn 
Duitse tegenhanger, bij autoconstructeurs, evenals bij voetgangers- en fiet

sersbonden. W a t daarbij al snel duidelijk werd, was dat er in technisch

Onder auspiciën van de Liberale 

Democratische fractie in het 

Europees Parlement

Als het op de interne veiligheid 

aankomt, hebben de autoproducen
ten al forse vorderingen gemaakt. 

Airbags, autogordels en stalen 

kooien beschermen de bestuurder 

en de overige passagiers in geval 
van een ongeluk. W a t de éxterne 

veiligheid betreft kunnen de auto

bouwers echter nog heel wat aan 

hun voertuigen verbeteren. De 

motorkap is bij een botsing tussen 
een auto en een zwakke wegge

bruiker meestal de hoofdverant

woordelijke voor het letsel bij de 

laatste. Hoe kan de auto-industrie 
ertoe worden gebracht hierin ver

andering te brengen? Herman 

Vermeer werd daarvoor in april dit 

jaar aangewezen als rapporteur.

"Nu hebben we juist gebruik gemaakt van de onderlinge 
wedijvertussen de diverse autoconstructeurs om tot het 
meest gunstige resultaat te komen."
D ynam iek niet frustreren

“ Lidstaten als Nederland en 

Zweden hebben al veel bereikt in 

het verminderen van het aantal 

doden en zwaargewonden onder 

zwakke weggebruikers, maar met 

name in de zuidelijke landen is men 

nog lang niet zover. Het verhogen 

van de externe veiligheid van auto’s 

is dus een probleem dat om een 

Europese aanpak vraagt” , aldus de 

liberale Europarlementariër. Hoe 

ernstig het probleem ook is, aan de

opzicht diverse oplossingen mogelijk waren, want in feite wordt er door 

de autobranche al vele jaren onderzoek naar verricht naar de oplossing 
van dit probleem. Natuurlijk hadden we de industrie de duimschroeven 

kunnen aandraaien door gedetailleerd voor te schrijven welke boutjes 

dienden te worden gebruikt en van welke kleur, maar dan zouden we het 

proces van technologische vernieuwing alleen maar hebben gefrustreerd 

en uiteindelijk afgestompt. De tijd van de T-Ford die je in elke kleur kon 

krijgen, zolang het maar zwart was, ligt tenslotte al ver achter ons. W e  

kwamen tot de ontdekking dat er een enorme dynamiek in dit proces 

zit. Overdreven regelgeving zou die dynamiek eruit hebben gehaald. Nu 

hebben we juist gebruik gemaakt van de onderlinge wedijver tussen de 

diverse autoconstructeurs om to t het meest gunstige resultaat te 
komen.”

Versterkte veiligheid
oplossing zaten de nodige haken en 

ogen. Hoe voorkom je bijvoor

beeld dat de verhoogde veiligheid 

voor de voetganger en de fietser 

niet ten koste gaat van die van de 
bestuurder en de passagiers? Hoe 

zorg je ervoor dat een veiliger 

motorkap en bumper de aërodyna

mische welvingen ervan niet zoda

nig hoekiger maakt dat de luch

tweerstand exponentieel toeneemt

G een  vrijbrief geven

De wens binnen afzienbare tijd to t een werkbaar resultaat te komen, 

deed Herman Vermeer ertoe besluiten de auto-industrie enerzijds welis

waar de handen niet te binden door onnodige regelgeving, maar haar 

anderzijds ook geen jaren de tijd te geven. “ De conservatieve partijen in 

het parlement gaven de voorkeur aan een gentlemen’s agreement met 

de industrie. Ik vreesde echter dat louter vrijwillige afspraken de auto

bouwers een vrijbrief zouden geven het onderwerp op de lange baan te 

schuiven. Als volksvertegenwoordiger heb je verantwoordelijkheden. Met 

je armen over elkaar wachten tot er een oplossing uit de bus komt, is 

niet mijn idee van een verantwoordelijke houding. Het gaat hierbij toch

8  politiek



letterlijk om een zaak van leven of dood. De socialistische partijen deel

den mijn zorg op dat punt, maar hun voorstel tot gedetailleerde wetge

ving vond ik dan weer te ver gaan. Als liberalen hebben we als het ware 

een tussenpositie ingenomen door te opteren voor een kaderwet. Een 

kaderwet gaf ons namelijk het voordeel dat we én optimaal konden pro

fiteren van de mogelijkheden to t technologische vernieuwing én een 

stok achter de deur hadden. In wezen hebben we het thema zo ook 

gedepolitiseerd, wat het bereiken van een resultaat aanzienlijk verge

makkelijkt en dus versneld heeft. W e  hebben bovendien tussendoor 

voortdurend overleg gepleegd met alle partijen, inclusief met de leden 
van onze eigen fracties. In plaats van steeds braaf te wachten tot er een 

antwoord kwam van de autoconstructeurs, de voetgangersbonden of 

een andere groep betrokkenen, hebben we de tussenliggende weken 

benut voor intensief overleg en voor het aanbrengen van veranderingen. 

Het gevolg van die actieve aanpak is dat we al na iets meer dan twee 

maanden een rapport gereed hadden. Deze zomer hebben we alle amen

dementen verwerkt en vervolgens is het voorstel in stemming gebracht. 

De Groenen onthielden zich van stemming; één Groen parlementslid 

heeft tegengestemd, omdat ons voorstel hem niet ver genoeg ging, en 

verder hebben alle partijen vóór gestemd.”

D ire c t co n cre te  resultaten

Vanzelfsprekend is Herman Vermeer trots op dit resultaat - evenals op 

het feit dat hij het in zo’n relatief korte tijdspanne voor elkaar heeft 

gebokst. “ Dat is me mede gelukt, omdat ik mijn kantoor zo heb ingericht 

dat ik veel tijd in ‘het veld' kan doorbrengen. Mijn assistenten zijn geen 

veredelde secretaresses, maar werkelijk naaste medewerkers, die voor
komen dat ik word opgeslokt door de papierberg.”

Minstens zo trots is Vermeer op het feit dat zijn rapport direct tot con
crete resultaten heeft geleid. “ De wereldorganisatie van autofabrikanten

>or de zwakke weggebruiker
bestudeert ons voorstel, een Japanse autoconstructeur heeft reeds een 

Europese innovatie voor een veiliger motorkap overgenomen en die op 

zijn beurt verbetert. W e  hebben zelfs to t onze vreugde geconstateerd 

dat de nieuwe servicewagen van de A N W B  een Volkswagen Touran is, 
één van de voor voetgangers veiligste auto’s die er momenteel op de 

markt is. Ik ben even bang geweest, dat de Amerikaanse terreinwagens 

met grote ‘koeienvangers’ als bumper - een ronduit dodelijk wapen voor 

zwakke weggebruikers - nog jarenlang op de wegen zouden toeren, maar 

alles wijst erop dat vanaf 2005 alle autoconstructeurs overstag zullen 

gaan, niet alleen de Europese. Dat betekent echter niet dat de zwakke 

weggebruiker nu helemaal veilig is. Alle onderzoeken tonen namelijk aan

dat de nieuwe motorkappen en 

bumpers veel minder letsel ver

oorzaken bij een botsing met een 

snelheid van veertig kilometer per 

uur. Bij vijftig kilometer is de 

overlevingskans veel geringer. Ons 

voorstel is dus een krachtig argu

ment voor degenen die de snel

heid in de bebouwde kom omlaag 

willen brengen. D it rapport mag 

dan in een recordsnelheid tot

stand zijn gekomen, het resultaat 

is wel dat het wat kalmer aan 

mag.”

TekstJeroen Kuypers 

Fotografie: Hans van Asch
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Bijna twaalfduizend defensiemedewerkers zien hun baan tussen nu en 2007 verdwijnen. Het 

gevolg van een tot nog toe ongekende omvorming binnen het Nederlandse leger die de komende 

vier jaar een jaarlijkse besparing van 715 miljoen euro moet opleveren. Over de voorstellen van 

minister Henk Kamp van Defensie moet Nederland volgens Ko Colijn, als politicoloog verbonden 

aan de Erasmus-universiteit en defensiejournalist bij het weekblad Vrij Nederland, geen krokodil

lentranen laten."De koude oorlog is voorbij, de hoofddoelstelling van het Nederlandse leger, de 

verdediging van ons land, is hiermee naar de tweede plaats verdreven. De nieuwe hoofdtaak, 

wereldwijde vredesbewaring en -afdwinging en terrorismebestrijding, kan met een kleinere 

krijgsmacht ook worden behapt."

De nu gemaakte keuzes zijn volgens 

Colijn ‘te billijken’, al zet hij wel 

vraagtekens bij enkele van de door 

de minister aangekondigde maatre

gelen, zoals het afstoten van de 
Orions, de marine-patrouilledienst, 

nu nog gestationeerd op het marine

vliegkamp Valkenburg dat volgens de 

plannen van de minister met ingang

gebied van defensie gelijkgesteld aan 

die van de NAVO. Terwijl er tussen 

die twee een wereld van verschil 

zit” , aldus Colijn.

Kamp reageert door te stellen dat 

‘samenwerking binnen Europa 

belangrijk is, maar vooral in het per

spectief van de NAVO’. “ De NAVO 

is de belangrijkste pijler van het

raties kunnen de Orions in de ogen 

van Kamp inderdaad uitstekend van 

pas komen, maar waar je volgens 

hem wel rekening mee moet hou

den is dat ‘Nederland nooit alleen 

een dergelijke operatie onder

neemt’. “W e  werken te allen tijde 

samen met andere landen en wij 

hoeven dus niet noodzakelijk alle

Geen krokodillentraner
van januari 2004 gesloten zal wor

den. Deze vliegtuigen kunnen vol

gens Colijn met hun geavanceerde 

radarsystemen in crisisbeheersings

operaties uitstekend worden ingezet 

om boven gebieden te patrouilleren 
zoals recentelijk in Afghanistan en 

Kosovo is gebleken. “ De minister 

bedient zich in mijn ogen een beetje 

al te makkelijk van een a la carte 

redenering; dan weer zijn de over

schotten en tekorten op het gebied 

van defensie in het kader van het 

Prague Capabilities Commitment 
(PCC ) tijdens de NAVO-top in 
Praag in november 2002 doorslagge

vend, dan weer die in het kader van 

het European Capabilities Action 

Plan (ECAP) van de Europese Unie. 

Te gemakkelijk worden in mijn ogen 

de Europese inspanningen op het

Nederlandse veiligheidsbeleid en 

belichaamt de transatlantische band. 

Goede transatlantische betrekkin

gen blijven ook in de toekomst 
onontbeerlijk voor onze veiligheid. 

Vroegere dreigingen behoren tot 

het verleden dankzij de NAVO. Het 

bondgenootschap is het belangrijk

ste middel om onze veiligheid te 

waarborgen en om in voorkomend 

geval elke dreiging in de kiem te 

smoren” , aldus minister Kamp die 

om deze reden zeer te spreken is 

over de recentelijke benoeming van 

Jaap de Hoop Scheffer tot secreta- 
ris-generaal van de NAVO. “ Een 

ware Atlanticus” , zegt hij over zijn nu 

nog collega-minister.

Op het punt van de Orions wil de 

minister van Defensie ook nog wel 

even ingaan. In crisisbeheersingsope-

mogelijke defensietaken in ons pak

ket te hebben. De Orions zouden 
door ons kunnen worden afgestoten 

als bijvoorbeeld Duitsland er belang

stelling voor zou hebben, omdat ze 

op deze manier in NAVO-verband 
beschikbaar blijven.” Een neventaak 

die de patrouillevliegtuigen hebben 

ten aanzien van de Antillen, de 

bestrijding van drugssmokkel, is vol

gens de minister een taak waarvoor 

eventueel eenvoudiger uitgeruste 

vliegtuigen ook prima kunnen wor

den ingezet.

Eu ro p ees alternatief?

Colijn kan tot op zekere hoogte 

meegaan met de keuze van het 

ministerie van Defensie vóór Ame

rika, wat in zijn ogen een keuze voor 
de NAVO is. “ Het Europese defen-



"Het Europese defensiegeluid is te versnipperd 
en dus is het moeilijkje erbij aan te sluiten."

siegeluid is te versnipperd en dus is het moeilijk je erbij aan te sluiten. Een 

daadwerkelijk Europees alternatief voor Amerika is er simpelweg niet” , aldus 
de defensiespecialist.“ Dit kan ons als Europa nog gaan opbreken wanneer we 

opnieuw geconfronteerd zouden worden met een crisis op de Balkan of ten 

aanzien van de Baltische staten. De Verenigde Staten hebben al verschillende 
malen aangekondigd zich daar niet in te mengen. W e  zullen als Europa op zo’n 

moment meer nodig hebben dan een afdruiprek en een afwasborstel om 

eventuele problemen het hoofd te kunnen bieden.”

Kamp erkent dat Europa met een gezamenlijk defensiebudget van zestig 

procent van dat van Amerika, slechts vijftien procent van de gevechts

kracht van datzelfde land weet te bereiken. Het probleem zit met ande

re woorden in de inzetbaarheid van militairen en effectiviteit van wapen

systemen. Om deze elementen te verhogen moet de investeringsquote 

(het percentage van het defensiebudget dat voor investeringen is 
bestemd) van een land als Nederland op het gebied van defensie volgens 

de minister aanmerkelijk omhoog. Een van de drie hoofdredenen voor 

de huidige operatie ‘N ieuw evenwicht’, zoals de omvorming van het 

defensieapparaat is gedoopt. “W e  dreigden als Nederland af te zakken 

naar een investeringsquote van veertien a vijftien procent. D it zou twin

tig of meer moeten zijn om mee te kunnen blijven doen met de huidige 

moderne manier van operationeel optreden waarbij zo min mogelijk

onnodige schade voor de omgeving en zo weinig mogelijk risico voor de 

eigen manschappen uitgangspunten zijn.”

Colijn betwijfelt echter of de huidige plannen het voor het Nederlands leger 

mogelijk maken het technologiegat met de Verenigde Staten te dichten. “ In 

mijn ogen hechten we nog altijd te veel waarde aan traditionele wapensyste

men en te weinig aan het Amerikaanse jointverhaal, ofwel samenwerkende 

krijgsmachtdelen. W e  moeten in dit kader steeds meer denken in versmelten

de krijgsmachtdelen, want er zal steeds meer samen geopereerd moeten 

worden. De traditionele koppeling tussen leger (landtaken), luchtmacht (vlie

gende operaties) en zeemacht (varende taken) gaat op de helling. Zo zal een 

arsenaalschip in de toekomst wellicht artilleriebeschietingen kunnen uitvoe

ren, zal een Apachehelikopter als ‘tank’ gaan opereren en zullen landsoldaten 

steeds vaker als verlengstuk van luchtmachtpiloten, bijvoorbeeld als ‘doelaan- 
wijzer’, opereren. De trits land-lucht-zee zal, kortom, niet meer parallel lopen 

met de trits leger-luchtmacht-marine.”

Einde nog niet in z ic h t

Feit blijft volgens Colijn dat de huidige operatie zeker noodzakelijk is. 

“ Sterker nog; ik denk dat het einde nog niet in zicht is. Dankzij de steeds 

verdergaande ict-ontwikkeling die bijvoorbeeld alsmaar‘slimmere bommen’

politiek 1 1
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debat

tot gevolg heeft, zijn er steeds min

der manschappen nodig om een 

oorlog te winnen. Deze ontwikke

ling zal alleen maar doorgaan. 

Daarbij komt natuurlijk wel dat 

vredesbewakingsoperaties weer 

meer mankracht vergen. Reden 

waarom ik het op z’n minst vreemd 

vind dat het derde mariniersbatal
jon, waarvan lange tijd sprake is 

geweest, nu wordt wegbezuinigd.” 

Volgens Kamp is het echter zeker 

niet het geval dat het Nederlandse 

leger een operatie zoals nu in Irak 

niet langer dan een half jaar zou 

kunnen volhouden. “ De taken van 

de twee mariniersbataljons die het 

eerste half jaar in Irak voor hun 

rekening nemen, kunnen namelijk

"De NAVO is de belangrijkste pijler van het 
Nederlandse veiligheidsbeleid en belichaamt 
detransatlantische band."
sowieso worden overgenomen 

door vergelijkbare infanterie-een- 

heden van de Nederlandse land

macht. Ook deze eenheden zijn 

immers expeditionair” , aldus de 

minister. “ Bovendien is er de verre

gaande samenwerking bij dit soort 

opdrachten met de Britten binnen 

het zogenoemde UK/NL Amphi- 

bious Force. Een samenwerking 

waar we altijd op kunnen rekenen.” 
Op de voorspelling van Colijn dat 

het einde van de onrust binnen het 

Nederlandse leger met deze ope

ratie nog niet in zicht is, wil de 

minister niet te diep ingaan. “ Net 

als in een groot bedrijf zul je er

altijd naar moeten streven dat 
taken en middelen binnen een 

organisatie in evenwicht blijven. 

W at dit voor de toekomst van het 

defensieapparaat in Nederland zal 

betekenen is niet eenvoudig in te 

schatten. W e  verwachten nu dat we 

met 65.000 medewerkers in 2007 

en een budget van zo’n 6,5 miljard 

euro op jaarbasis onze gevechts

kracht uitstekend op peil kunnen 
houden en daarmee een prima bij

drage kunnen leveren aan de 

NAVO. O ver de vraag wat er na 

2007 zal gaan gebeuren, laat de 

minister zich niet uit. De vraag of 

zijn voorgangers een operatie zoals

nu al eerder hadden moeten inzetten, legt Kamp zonder veel omhaal naast 

zich neer: “ leder doet op zijn moment wat nodig is. Dat mijn voorgangers 

dat ook hebben gedaan, daar ben ik van overtuigd.”

O p e ra tie  o n o n tko o m b a ar

Concluderend stellen beide heren dat operatie ‘Nieuw evenwicht’ gezien de 

verandering van de hoofdtaak van het Nederlandse leger onontkoombaar is. 

“ De netto-toename van de overheidstaak is met de nieuwe missies van vre- 

desbewaring en -afdwinging en terrorismebestrijding minder toegenomen dan 
de netto-afname door het deels wegvallen van de verdedigingstaak ten aan

zien van het eigen grondgebied” , aldus Colijn. Kamp benadrukt verder dat het 

Nederlandse leger dankzij het ingrijpen nu in de toekomst een betere bijdra

ge zal kunnen leveren aan de NAVO en aan crisisbeheersingsoperaties in de 
wereld, waar Nederland uiteindelijk ook van profiteert. “ Stabiliteit in de 

wereld is immers in ieders belang” , aldus de minister.

Tekst: Sandra Kagie 
Fotografie:Hans van Asch
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tien vragen aan...

Carrière in het kort: Sammy van 

Tuyll van Serooskerken studeerde 

medicijnen tot hij, vlak voor het art
senexamen, besefte dat hij meer 

belangstelling had voor maatschap

pelijke problemen. Hij ging daaróm 

economie en rechten studeren. Na 

het behalen van zijn bul heeft hij uit

eenlopende banen gehad, in zijn vak

gebieden, bij de Nederlandsche 

Bank, het ministerie van Financiën, 

de Europese Commissie en als inte
rim manager voor de overheid. Zijn 

politieke carrière startte in 1989, 

toen hij gevraagd werd om be

stuurslid voor de WD-afdeling 

Haarlem te worden. Dat bestuurs- 

werk heeft hij gedaan tot zijn ver

trek naar de Europese Commissie in 

Brussel. W eer terug in Nederland, in 

2001, is hij gevraagd opnieuw voor

zitter van de afdeling Haarlem te 

worden. Sinds mei 2003 is Van Tuyll 

hoofdbestuurslid. Daarnaast is hij 

redactielid van het Liberaal Reveil en 

is hij een van de initiatiefnemers van 

de ‘ 16 mei groep', een groep mensen 

die de inhoudelijke discussie binnen 

de partij stimuleert.

Paspoort
Luistert graag naar: allerlei 

soort .n muziek, van de Beatles tot 

Eminem, nuar ook salsa en soca 

Laatst gelezen boek: Apres

l’Empire van Envnviucl Tbdd en 

Climats van André Maurois ' 
Favoriete vrijetijdsbesteding: 

gitaar spelen, in een steelband spe
len, fitnessen en dansen (swingen) 

G aat het liefst op vakantie 

naar: Portugal en Brabant 

H oudt erg van: me* een groep '- 

mensen aan tafel een geanimeerd 

gesprek voeren en van darfjen en 

muziek



Tien vragen
1. W a t  gaf vo o r jo u  p erso o nlijk  destijds de doo rslag o m  de p oli

t ie k  in te  gaan?

"Mijn belangstelling voor politiek heb ik van mijn vader meegekregen. Hij was 

destijds actief lid van de PvdA en burgemeester.We voerden altijd gesprekken 

over maatschappelijke onderwerpen en je kunt wel stellen dat hij me politiek 

bewust heeft gemaakt. Ik ben lid geworden van de W D  in 1988. In het kabi

net Lubbers II was toen een financieel/economische discussie aan de gang en 
ik stond achter de koers die de W D  wilde varen. Mijn uiteindelijke betrok

kenheid komt voort uit het feit dat ik een sterke mening heb over allerlei 

zaken. En dan moet je daar ook iets mee doen. W ie  a zegt, moet ook b zeg

gen, vind ik. Bovendien is het gewoon leuk om met politiek bezig te zijn. De 
afdeling Haarlem is een hele actieve club met mensen die willen bijdragen aan 

het beleid. Zo hoort het in de politiek: je moet mensen erbij betrekken.”

2. W e lk e  beslissing d ie je ooit genom en hebt, 

b e tre u r je  het m eest?

“ Eigenlijk niets, maar als ik iets moet noemen dan is dat het ‘nee’ zeggen 

tegen het wedstrijdroeien. Ik werd daar tijdens mijn studie voor gevraagd, 

maar heb het niet gedaan. Mijn excuus was mijn studie, maar eigenlijk wilde 

ik geen feestjes en dat soort dingen missen. W el jammer, wie weet hoe ver 

ik met roeien was gekomen.”

3. W e lk e  karak tereig en sch ap  heb je niet, 

m a a r zou je wel w illen b ezitten  en w aarom ?

“ Geduld. Ik kan erg ongeduldig zijn en ik denk dat sommige dingen beter gaan 

als ik meer geduld zou hebben. Maar misschien komt dat nog, als ik ouder 

word.”

4. W a t  is je  g roo tste  passie?

“ Muziek, politiek, leven en liefde. Van muziek kan ik ontzettend gepassio

neerd raken. Mijn passie voor politiek komt voort uit het besef dat er nodig 

dingen gedaan moeten worden. Misschien zou het geen passie zijn als alles in 

dit land goed zou gaan. Het leven, daar moet je volop van genieten. En tot slot 

liefde. Een tijdje geleden vroeg ik een kennis wat zij het belangrijkste vindt in 

het leven en ze antwoordde: ‘liefde’. Ze heeft gelijk, liefde in de ruime zin van 

het woord is het belangrijkste. En dan niet alleen liefde tussen partners, vrien

den of familie, maar ook de liefde voor iets, dingen met liefde doen of de lief

de uit een glimlach van iemand op straat.” 5

5. In w elke film  had je  graag de hoofdrol gespeeld en w aaro m ?

“ Ik kijk heel weinig films, misschien twee per jaar. Eentje is me bijgebleven: 

Notting Hill met Hugh Grant en Julia Roberts. Hugh wordt verliefd op Julia 

zonder te weten dat zij een grote ster is. Later in de film raakt hij haar kwijt 

en wordt ze voor hem onbereikbaar, maar door zijn geloof in wat hij wil, krijgt 

hij haar terug. Ik denk dat het zo werkt, dat je vrijwel alles kunt bereiken als 

je er maar in gelooft.”

6. W a t  is in jouw  ogen de betekenis van het woord liberaal?

“Vrijheid, openheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast is een echte liberaal, 
in mijn ogen, ook sociaal. Een liberaal is socialer dan een socialist, omdat hij de 

mensen de vrijheid en de verantwoordelijkheid geeft zelf iets te doen, iets te 

bereiken. En dat is veel bevredigender dan iets zomaar te krijgen. Je moet 

natuurlijk wel de voorwaarden voor mensen scheppen, waardoor zij hun kan

sen kunnen benutten.”

7. M et w elke p erso on zou je  een gesprek w illen aangaan en w a ar

over zou dit gesp rek gaan?

“ Met Thorbecke over Europa. Ik heb heel duidelijke ideeën over de toe

komst van Europa en ik zou wel eens willen weten wat de grondlegger van 

onze democratie daarvan vindt. Ik vind dat de Nederlandse politici een 

gebrek aan visie laten zien als het over Europa gaat en dat verkleint de 

invloed van Nederland in de EU.”

8. W a t  is hét m aatsch ap p elijk e/p o litiek e  vraag stu k  van de nabije  

to e k o m st in jou w  ogen?

“ Ik heb er twee, die wel op elkaar aansluiten. De eerste is vervreemding. 

Onze maatschappij heeft een hele snelle ontwikkeling doorgemaakt naar een 

dynamische en open, maar ook individualistische samenleving. Er moet even

wicht komen in sociaal verband, zonder dat daar de individuele vrijheid door 

in het gedrang komt. De politiek heeft daar in mijn ogen nog geen duidelijk 

antwoord op. Verder vind ik duurzaamheid een onderwerp van aandacht. 

Duurzaamheid op het gebied van milieu, maar ook op het gebied van sociaal/- 

culturele verbanden. Nederland is veel kleurrijker geworden en dat is een ver

rijking. W e  moeten wel uitkijken dat dit niet leidt tot vervreemding. Ik zie inte

gratie ook als tweerichtingsverkeer. Natuurlijk moeten immigranten zich 

aanpassen in Nederland, maar wij moeten ons ook enigszins aanpassen aan de 

andere culturen in ons land. Hierin moeten we een nieuw evenwicht vinden. 
En daarbij natuurlijk wel de Nederlandse tradities in ere houden, die zijn 

geweldig.”

9. W a a r  heb je een uitgesproken hekel aan en w aaro m ?

“ Oppervlakkigheid. Niet nadenken over de problemen die er zijn en niet je 

verantwoordelijkheid nemen.”

1 0. W e lk e  d ro o m  zou je  w illen verw ezenlijken w a n n e er je  geen 

reken in g  hoeft te  h ou den m e t zak en  als tijd , geld of sp ecifieke  

ca p a cite iten ?

“Tja, dat gaat toch weer over muziek. Ik zou heel graag een top tien hit sco

ren. Het liedje maakt niet uit, swingend, een ballade of iets met rockinvloeden, 

het is allemaal goed. Als het ritme en de melodie maar kloppen.”

Tekst:Moniquevan Diessen 

Fotografie: Hans van Asch
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buitenland

Van goulash-communisme 
naar reëel bestaand liberalisme
De revolutie van 1956 was zowel 

het dieptepunt als het nieuwe 

beginpunt van het Hongaarse vrij- 

heidsstreven. Het dieptepunt 

omdat de gewapende volksopstand 
tegen het gehate stalinistische 

bewind van Matyas Rakósi door 

Russische tanks in bloed werd 

gesmoord; het nieuwe beginpunt 

omdat de communistische leiders 

nadien achtervolgd werden door 

de angst voor een herhaling van ‘56 

en daarom al het mogelijke deden 

om de Hongaren tevreden te stel

len. Het resultaat was het zoge

naamde ‘goulash-communisme’, 

ofwel de geheel eigen Hongaarse 

variant van het ‘reëel bestaande 

socialisme’.

D e  v ro lijk ste  b a ra k  van het 

O o stb lo k

Het neerslaan van de volksopstand 

leidde niet tot een terugkeer naar 

het despotische stalinisme. Inte

gendeel; de nieuwe partijleider, 

Janos Kadar, heeft zich tot aan zijn 

aftreden in 1988 sterk gemaakt 

voor een reeks liberale hervor

mingsprogramma’s. De resultaten 

waren opmerkelijk. Grotere 

bedrijven werden in staat gesteld 

autonoom beslissingen te nemen 

en winst te maken, kleine bedrijven 

en zelfstandigen werden in de 

jaren tachtig zelfs nagenoeg geheel 

vrijgelaten. Bij verkiezingen moch

ten onafhankelijken zichzelf kandi

daat stellen. Hongaarse burgers 

mochten vrij naar het buitenland
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bij cruciaal geweeste Ondanks, uitschieters van de cpn- 

servatief liberale Joi\ge Democrateri naar rechts heb

ben zij een matigende invloed gehad op {de 

conservatieve partijen, net zoals de link$-liberale Vrije 

Democraten op de socialisten^

reizen. De communisten beriepen 

zich erop, dat hun land een ‘open 

venster naar het Westen’ had, wat 

Hongarije de bijnaam opleverde van 

‘de vrolijkste barak van het 
Oostblok’. De Russen lieten hen 

begaan. Eerst en vooral omdat ze 

weinig zin hadden in een tweede 

militair avontuur aan de Donau, 

maar ook omdat de Hongaarse 

communisten bepaalde grenzen 

scherp in acht namen. In tegenstel

ling tot hun Tsjechoslowaakse 

kameraden tijdens de Praagse Lente 

van 1968 stelden zij bijvoorbeeld 

nooit het primaat van de commu

nistische partij of het lidmaatschap 

van het Warschaupact ter discussie. 

Juist door die grenzen in acht te 

nemen, stelden de hervormers bin

nen de partij echter ook de conser

vatieven in staat de liberaliseringen 

keer op keer gedeeltelijk terug te 
draaien. Hervormingen werden 

gevolgd door ‘hervormingen van de 

hervormingen’, met als gevolg, dat 

deze veel van hun effect verloren. 
Hongarije was weliswaar welvaren

der dan Roemenië of Bulgarije, 

maar de economie bleef steken in 

een halfslachtige modernisering en 

moest vanaf de jaren zeventig 
steeds meer ondersteund worden 

met miljardenleningen van Westerse 
banken. Echte repressie was er niet, 

maar de censuur bleef bestaan en 

ondanks de relatieve openheid van 

het politieke systeem kon het 

gerecht willekeurig en hard optre

den tegen dissidenten.
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Voorsprong en stagnatie

Maanden vóór de val van de Muur knipte de toenmalige minister van 

Buitenlandse Zaken en latere minister-president van Hongarije al symbolisch 

het prikkeldraad aan de Hongaarse grens door. Ruim een jaar vóór de com
munistische regeringen in de buurlanden door geweldloze of gewelddadige 

volksopstanden omver werden gekegeld had de Hongaarse communistische 

partij zich al omgevormd tot een sociaal-democratische en de stalinistische 
vleugel geëlimineerd. Lang konden de Hongaren echter niet van deze voor

sprong profiteren. De verkiezingen van 1990 brachten een conservatieve 

coalitie van christen-democraten en de partij van de Kleine Boeren aan het 

bewind. Het beleid van de regering van minister-president Joszef Antall ken

merkte zich door economische stagnatie, corruptie en een heropleving van de 

demonen van het vooroorlogse Hongarije: chauvinisme en antisemitisme. Een 

kunstmatig hoge koers van de munt, de Forint, voorkwam een nationaal bank

roet en beschermde de koopkracht van de bevolking door importen goed

koop te maken, maar voorkwam tegelijkertijd een opleving van de export. 

Massale staatssteun hield de vele kleine boerenbedrijfjes overeind, maar maak
te tevens de broodnodige sanering en modernisering van de landbouw onmo

gelijk. In feite deed Antall in Hongarije wat de neo-communisten in Roemenië 

en Bulgarije deden.Toen zijn coalitie vier jaar later de verkiezingen verloor en 

een Paarse tegenhanger aan het bewind kwam, onder leiding van de socialist 

Gyula Horn, kon deze alsnog de noodzakelijke privatisering van de staatsbe

drijven en sanering van de overheidsfinanciën in gang zetten.

Liberale continuïteit

De socialisten vormen al meer dan tien jaar de grootste politieke formatie, 

op de voet gevolgd door die van de liberalen, met wie zij de eerste jaren 

soms nauw samenwerkten. Niet alle liberalen verbonden echter hun lot 

aan dat van de socialisten. Het verdwijnen van het communisme had twee 

liberale partijen in het leven geroepen: de SzDSz en de FIDESz. De eerste 
is consequent links-liberaal, de tweede liberaal-conservatief. De SzDSz, of 

de partij van de Vrije Democraten, stapte in 1994 en wederom in 2002 in 
een door de socialisten geleide regeringsploeg. De FIDESz, ofwel de partij 

van de Jonge Democraten, zat aanvankelijk in de oppositie, maar koos in 

1998 voor samenwerking met de conservatieve partijen.

In de politieke praktijk verschilden de regeringen van de socialist Gyula 

Horn en de liberaal Victor Orban weinig van elkaar, tenminste wat het soci- 

aal-economisch en buitenlands beleid betrof. Horn heeft een groot deel van 

de Hongaarse industrie in buitenlandse handen gebracht en de opkomst van 

een relatief welvarende middenklasse bevorderd, ondersteund door een eco

nomische groei van gemiddeld vier procent. In 1999 werd Hongarije lid van de 

NAVO. Orban heeft de liberale koers van zijn voorganger nauwelijks gewijzigd 

en de toetreding van zijn land tot de EU voorbereid. De tweede Paarse coali

tie die de conservatieve van Orban in april 2002 afloste, lijkt eveneens meer 

voor continuïteit dan voor verandering te opteren. Hongarije is nog altijd de 

beste leerling van de Oost-Europese klas wat het opvolgen van de recepten 

van het IMF en de Europese commissie betreft.Tijdens de voorbije Irak-crisis
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buitenland

zette de huidige socialistische pre

mier, Peter Medgyessy, zonder aarze

len zijn handtekening onder de 

befaamde Brief van Acht, om de 

Amerikaanse invasiepolitiek te steu

nen. D e verschillen tussen links en 

rechts zijn vooral zichtbaar op het 

gebied van de retoriek.

H aiderisatie

Victor Orban ervoer de concurren

tie niet zozeer van de kant van de 

andere liberale partij, maar van die 

van de Miép, de extreem-rechtse 

partij van de populist Istvan Csurka. 

Zijn conservatieve blok beschikte 

niet over de enorm e parlementaire 

meerderheid die Paars tussen 

1994 en 1998 had en kon dus niet 

altijd om de neo-fascisten heen. Om  

kiezers van de Miép af te snoepen, 

heeft Orban een deel van hun reto

riek en programma overgenomen. 

Als Csurka opriep de joden zoveel 

mogelijk uit het Hongaarse stelsel 

te verwijderen ‘voor zij dat met ons 

doen’, deed Orban niet zo heel veel 

voor hem onder door in een con

flict met Hongaarse intellectuelen 

een Israëlisch-Bolsjewistisch com 

plot te ontwaren. Z e e r  omstreden 

was ook zijn voornem en de etni

sche Hongaren in de buurlanden 

een speciale status te verlenen. 

Hongarije telt ongeveer tien miljoen 

inwoners, maar in Joegoslavië, 

Tsjechië, Slowakije en vooral 

Roemenië wonen nog eens vijf mil

joen Hongaars sprekenden, groepen 

die vóó r de ontbinding van de 

Oostenrijks-Hongaarse dubbelmo

narchie de Hongaarse nationaliteit 

hadden. Niemand verdacht Honga

rije ervan zijn buurlanden te willen 

veroveren, maar de combinatie van 

‘Groot-Hongaarse’ aspiraties en

anti-semitisme deed de spoken van het vooroorlogs fascisme herleven en 

bracht Budapest bovendien in conflict met Brussel, dat een speciale status 

voor buitenlandse Hongaren in flagrante tegenspraak vond met de bepalin

gen van het toetredingsverdrag.

O f Orban en andere Jonge Dem ocraten zelf in deze ultranationalistische 

onzin geloofden, is overigens maar zeer de vraag. De FIDESz werd weliswaar 

beschuldigd van een ‘haiderisatie’ van het liberalisme, maar als Orban zich aan 

buitenlandse politici spiegelde, waren dat steevast de Oostenrijkse christen

democraat Schüssel en zijn Beierse geestverwant Stoiber, twee premiers die 

er prat op gingen de aanhang van extreem-rechts in hun land te laten afkal

ven. In dat laatste is Orban trouwens geslaagd: Csurka en zijn medestanders 

bleven in 2002 net onder de kiesdrempel van vijf procent en verdwenen uit 

het parlement.

Hongaren n iet gediend is van 

vriendjespo litiek, verkapte cen 

suur en overheidsbem oeien is in 

de media en racistische en chauvi

nistische re to riek . D e  Hongaren 

willen niet terug naar het com m u

nisme van vó ó r 1989, maar even

min naar het fascisme van vó ó r 

1945. N ie t alleen in politiek, maar 

ook in sociaal-economisch en cul

tureel opzicht lijkt een w ederop 

standing van het socialisme of het 

nationaal-socialisme trouw ens na-

Extrem isten gemarginaliseerd

D e inmiddels veertigjarige V ic to r O rban, die zich in de loop van de jaren 

negentig transform eerde van een baardige en blue jeans dragende stu

dentenleider in een in maatpak gestoken yup m et een voorliefde voo r 

voetbal, lijkt vorig jaar het slachtoffer te  zijn gew orden van zijn eigen 

populisme. D e d oo r de Jonge D em ocraten  geleide coalitie v e r lo o r de 

verkiezingen nipt van de Paarse oppositie. A ls deze verkiezingsnederlaag 

één ding bewijst, dan is het niet het gebrek aan vitaliteit van het libera

lisme, maar van het nationalisme. D e  invloed van de liberalen is veel gro

te r  dan die van hun tw ee partijen. D e  socialisten lijken eerder blauw met 

een rood randje, dan een verzameling nostalgische post-communisten. 

D e reeds in de jaren tachtig ingezette liberale koers van de toenmalige 

communisten heeft in de jaren negentig de aanhang van extreem-links 

gemarginaliseerd. D e  afstraffing die de kiezers O rban, maar voora l de 

ultranationalistische Miép gaven, zou weleens hetzelfde vo o r ex treem 

rechts kunnen betekenen. H e t is duidelijk dat een m eerderheid van de

genoeg onmogelijk. In 1990 vroeg 

men zich nog af of Hongarije ‘het 

m eest w este rse  land van Oost- 

Europa of het meest oosterse van 

W est-Eu rop a ’ zou w orden . Anno  

2003 lijkt het dit dilemma voorb ij

gestreefd. Hongarije is in veel 

opzichten een ‘doorsnee’ W este rs  

land geworden.

Tekst: Jeroen Kuypers 

Fotografie: Hongaars Verkeersbureau
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De liberalen baseren zich voor hun politiek handelen niet op een ideologie, zoals de socialisten, 

evenmin op een godsdienst, zoals de christen-democraten, maar vooral op een aantal algemeen 

aanvaarde humanistische waarden. Toch was het niet de W D  die de boventoon voerde in het zoge

naamde normen-en-waardendebat, zoals dat de afgelopen jaren gevoerd is. Laten de liberalen zich 

in dit opzicht de kaas teveel van het brood eten, staan ze niet pal genoeg voor hun normen en waar

den of hebben de andere partijen het met hun oneliners en retoriek eenvoudigweg makkelijker?

Slogans versus
nuanceringen

Voor het C D A  bleek het aanroeren 

van het thema normen en waarden 

tijdens de laatste twee verkiezingen 

een gouden greep. Er zijn echter 

ook andere partijen die met succes 

deze trom  hebben geroerd. In de 

eerste plaats natuurlijk de LPF van 
wijlen Pim Fortuyn, in de tweede 

plaats de SP van Jan Marijnissen en 
last but not least, de A EL van Dyab 

Abou Jahjah. Hoezeer deze drie 
partijen onderling ook verschillen, 

ze spelen alle drie in op ‘onderbuik- 

gevoelens’ bij hun achterban en 

keren zich zelfs in meer of mindere 

mate tegen bepaalde liberale aspec

ten van onze samenleving. 

Appelleren aan een geïdealiseerd verleden, zoals de LPF, een socialistische 

heilstaat, zoals de SP of een islamitische, zoals de A EL, is een veel makkelij

ker uitgangspunt dan nuchter over het hier en nu willen discussiëren. Men 

kan zich dus afvragen in hoeverre d e W D  in dit debat vanuit een defensie

ve positie ageert.

Voorspelbare en betrouwbare overheid

“W e  voelen ons niet in het defensief gedrukt” , zegt Peter van Zunderd.“ De 

sense of urgency dat er door de politiek iets moest worden ondernomen 

tegen de normvervaging was er bij de liberalen zelfs al vóór dit thema een 
hype werd. De commissie waarvan ik voorzitter was presenteerde haar 

rapport, Respect en Burgerzin - W aarden en normen in liberaal perspectief, 

nog voor de kerst vorig jaar en heeft zich al begin 2002 voor het eerst 

over het onderwerp gebogen.”

O nder voorzitterschap van het hoofd van het landelijk onderwijs- en ken
niscentrum van de politie constateerden de zeven commissieleden niet 

alleen een erosie van de algemeen geaccepteerde normen en waarden, van 

toenemend onbeschoft gedrag to t stijgende crim inaliteit, maar form uleer

den ze ook een aantal concrete voorstellen om deze trend om te keren. 

Een sterkere greep van de overheid op de samenleving, zoals de andere 

partijen voorstellen, is daarbij niet gewenst. N iet alleen ligt het gevaar van 

uitholling van onze burgerlijke vrijheden door big government of big brother 

altijd op de loer, een te betuttelende overheid onderm ijnt bovendien de 

zelfredzaamheid van de burger, terw ijl juist zelfbewustere burgers die 

elkaar kunnen beschermen en corrigeren onmisbaar zijn voor het goed 

functioneren van een samenleving. “ De overheid m oet echter wel voor- 

spelbaarder en betrouwbaarder worden” , meent Van Zunderd.“ De wetten 

die we hebben zijn goed en hoeven niet strenger te worden, maar de poli

tiek moet erop toezien dat ze beter gehandhaafd worden.Toen ik drie jaar
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geleden de leiding had over het 

politieoptreden tijdens Euro 2000, 

heb ik de groepen buitenlanders 

die onze stadions en steden kwa

men bezoeken al voor hun komst 

duidelijk gemaakt dat de meeste 

van hen een verkeerd beeld van 
Nederland hadden. ‘D it is niet het 

land van de sex, drugs and rock & 

roll w aarvoor jullie het houden. 

W ie  over de schreef gaat zal dat 
direct voelen’. E r zijn nauwelijks 

noodverordeningen toegepast, we 

zijn niet overdreven streng 

geweest, alleen maar duidelijk - en 

dat werkte uitstekend.”

T é  CDA-achtig

De commissie heeft tevens een 

aantal concrete aanbevelingen 
gedaan om de verloedering effec

tief tegen te gaan. De partij heeft 

die tijdens de partijraad van 18 

januari dit jaar stuk voor stuk aan

vaard, op één na. “Alleen ons voor

stel voor een gezinsvoogd werd 

afgewezen. ‘Te CDA-achtig’, luidde 

het oordeel” , zegt Van Zunderd. 

“ H et is voor ons liberalen niet

ons is elke hechte em otionele 
band tussen volwassenen een 

goede basis voor de opvoeding.” 

Respect en Burgerzin is een vlot en 

helder geschreven rapport. De aan

bevelingen zijn goed doordacht en 

nergens doorspekt met populisme. 
Dat laatste is echter ook de achil

leshiel van de commissie geweest. 

Van Zunderd: “Toen het rapport 

verscheen was er aanvankelijk veel 

belangstelling van de zijde van de 

pers. Ik werd gevraagd voor radio- 

interviews, maar toen bleek dat ik 
me niet in felle bewoordingen kon 

afzetten tegen andere partijen, 

werden die vaak alsnog niet uitge

zonden. De pers heeft het geduld 

niet voor een gedegen uiteenzet

ting en w il oneliners en polarisatie, 
maar de liberalen kunnen zich wat 

normen en waarden betreft nu 

eenmaal niet op die manier uitla

ten. W ij zijn op dit punt de partij 

van de nuanceringen, niet die van 
de slogans.”

Actief uitdragen

Hans van de Breevaart, werkzaam

"Als liberaal moet je duidelijk 
maken wa.; ,

maarookbeseffen watje naga"
altijd zo eenvoudig ons in dit 

opzicht te profileren tegenover de 
christen-dem ocraten. W e  delen 

natuurlijk een groot aantal w aar

den met hen, maar wel vanuit een 

ander uitgangspunt. Bovendien 

pinnen we ons niet zo krampach

tig vast op het gezin als doorgeef

luik van normen en waarden. Voor

als sociaal wetenschapper in 

Leiden, is van mening dat de libera

len zich wel degelijk te veel in het 

defensief hebben laten drukken. “ In 

de eerste helft van de jaren negen

tig heeft Frits Bolkestein een goede 

poging ondernomen de liberale 

visie op normen en waarden voor 

het voetlicht te brengen, maar de

W D  zelf hield de boot af. Fortuyn heeft vervolgens voortgeborduurd op 

wat Bolkestein begonnen was en hij schuwde daarbij het gebruik van slogans 

niet. Respect en Burgerzin is een waardevol document, maar als we de waar

den die daarin als belangrijk worden bestempeld niet actief uitdragen en ver

dedigen, raken ze ondergesneeuwd of gaan anderen met de eer strijken.”

Van de Breevaart, die sympathisant is van de conservatieve Edmund Burke 

Stichting, pleit ook voor het maken van duidelijke politieke keuzes. Samen 

met de christen-democraat Marcelo Mooren schreef hij onlangs een mani

fest waarin de auteurs pleiten voor een ‘eeuwige’ coalitie tussen d e W D  en
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H De pers heeft het geduid niet voor een 
uiteenzetting en wil oneliners en pols

ODmiW iti,

het CDA. Beide partijen hechten aan eigen initiatief en verantwoordelijke bur- 

gers.Waarom dus nog nodeloze linkse experimenten? Op het gebied van nor

men en waarden zou zo’n ‘eeuwige’ coalitie de christen-democraten boven

dien dwingen to t keuzes die nu angstvallig vermeden worden.

“ Het CD A  is zo lang en onafgebroken aan de macht geweest, dat de partij nog 

altijd met één been in de verzorgingsstaat staat in plaats van in een waar- 

borgstaat, waarnaar zo’n coalitie zou dienen te streven” , meent Van de 

Breevaart. “ Die linkervleugel zou zich moeten conformeren aan de sociaal- 

economische opvattingen van de W D . Het oude christen-democratische 

beginsel van de ‘soevereiniteit in eigen kring’ sluit overigens wel aan bij libera

le waarden over vrijheid en zelfredzaamheid. Het impliceert trouwens ook, dat 

Balkenende Nederland niet meer mag omschrijven als ‘één door God beziel

de gemeenschap’. Soevereiniteit in eigen kring geldt namelijk ook voor andere 

kringen dan die van het CDA. Nederland kent vele soorten gemeenschappen 

en of ze zich door God bezield voelen, moeten ze zelf maar uitmaken.”

Minder terughoudend

Staan de W D-bew indslieden en -parlementariërs in de praktijk wel pal 

genoeg voor de liberale waarden? Peter van Zunderd heeft er het afgelo

pen jaar b itter weinig van gemerkt. “Als ik G errit Zalm  over waarden aan

sprak, verwees hij steevast naar de grondwet. Natuurlijk zijn onze waarden 

vastgelegd in de grondwet van Thorbecke, maar dat neemt niet weg dat we 

er in politiek opzicht ook nu nog veel mee kunnen doen. Alleen minister 
Remkes heeft het over normen en waarden gehad, maar zijn uitspraken 

waren w at erg gekleurd door emoties.”
Hans van de Breevaart noemt de beruchte ‘rotschop’-uitspraak ronduit 

een miskleun. “ Remkes leek mensen aan te sporen het recht in eigen hand 

te  nemen. Als liberaal moet je duidelijk maken waarvoor je staat, maar ook 

beseffen wat je zegt.”
Hoever zou de W D  moeten gaan in het concreet uitdragen en verdedigen van 

liberale waarden? Een thema dat in dit verband illustratief is, is het drugsbeleid. 

Onder Paars I werd door de toenmalige - uiteindelijk ook liberale - D66 

minister van Justitie Sorgdrager geprobeerd het gebruik en de handel in soft

drugs te legaliseren. Het voornemen stuitte op fel verzet van het CDA. De 

huidige coalitie heeft geen enkel voornemen in die richting. Integendeel; 

Balkenende zou het aantal coffeeshops liever drastisch verminderd zien.

Van Zunderd: “Vanuit een liberaal standpunt zeg ik: de burger dient zelf te 

bepalen hoe hij met roesmiddelen als alcohol en hasj omgaat, maar ais poli

tieman w eet ik hoe moeilijk het legaliseren ligt, vooral internationaal. O ok 

hier zie je w eer hoeveel makkelijker het is een ongenuanceerd standpunt

in te nemen. In de Verenigde Staten 

gebruiken tegenstanders van legalise

ren of gedogen veelvuldig de slogan 

‘For a drugsfree Am erica’ D at dit 

streven niet realistisch is w ordt er 

maar niet bij verteld.”

Volgens Hans van de Breevaart zouden de liberalen minder terughoudend 

moeten zijn. “W e  weten onderhand dat softdrugs geen opstap vormen 

voor harddrugs en m inder schade veroorzaken dan alcohol. Ironisch 

genoeg heeft uitgerekend het jarenlange Nederlandse gedoogbeleid daar

voor voldoende bewijs geleverd. Laten we dus consequent zijn en de soft

drugs legaliseren, maar tegelijkertijd harder optreden tegen de wel degelijk 

ongezonde en antisociaal gedrag bevorderende harddrugs.W ie schrijven in 

dit land de w et voor - de Fransen of wijzelf? De liberale normen en waar

den zijn het best gediend met een duidelijke en consequente opstelling van 

de W D , en dat geldt evengoed tegenover een Jacques Chirac, die ons 

ervan beschuldigt een ‘narcostaat’ te zijn, als tegenover de metafysische 

constructies van een ietwat wereldvreem de fatsoensrakker als Jan Peter 

Balkenende.”

TekstJeroen Kuypers 

Fotografie:HansvanAsch
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OP WIE STEMT U?
Wie moetvolgens u de nieuwe 
partijvoorzitter worden?
Wie zijn de meest geschikte 
kandidaten voor het Europees Parlement?
Deze maand komt het erop aan. U, en 

alle andere WD-leden, gaan mede be

palen wie de nieuwe partijvoorzitter 

wordt én wie u geschikt acht als kandi

daat voor het Europees Parlement.

De WD bouwt aan een brede liberale volkspartij 
waarin aan leden meer directe invloed wordt 
gegeven. Een partij, waarin leden echt hun stem 
kunnen laten horen om zo tot een goede liberale 
politiek te komen die veel kiezers zal aanspreken. 
Een partij waarin het debat centraal staat en die 
open en transparant tot besluiten komt.

De WD hecht grote waarde aan de mening van 
haar leden. Daarom vinden er van 6 tot en met 24 
november twee ledenraadplegingen plaats. Voor 
alle duidelijkheid: één voor de nieuwe partijvoor
zitter en één voor de kandidatenlijst voor het 
Europees Parlement. Door deelname aan deze 
ledenraadplegingen bepaalt u mede wie er geko
zen worden!

Weten voor wie u kiest
Wie wie is en wie waar voor staat leest u uitgebreid 
in dit katern. Daarnaast presenteren de kandidaten 
zich op verschillende bijeenkomsten in het gehele 
land. Dus ook een keer bij u in de buurt. Zie kader 
elders op deze pagina.

Als W D-lid kunt u uw stem direct laten 
gelden! Kijk op de oproepkaart die u bij deze 
Politiek! ontvangt.

Surfnaarw w w .w d.net of bel:

©053-8508076
voor de partijvoorzitter en 

©053-8508077
voor de kandidaten voor het Europees 
Parlement

en breng uw stem uit!

Waar kunt u de kandidaat partijvoor
zitters en de kandidaten EP ontmoeten?

Maandag 10 november (voorzitters)
Locatie: De Heeren van de Aemstel, 
Thorbeckeplein 5 in Amsterdam.
Aanvang: 20.15 uur.

Dinsdag 1 1 november (voorzitters)
Locatie: Café restaurant Schlemmer, Lange 
Houtstraat 17 in Den Haag.
Aanvang: 20.00 uur.

Woensdag 1 2 november 
(voorzitters en EP)
Locatie: Hotel Restaurant De Druiventros in
Berkel-Enschot
Aanvang: 20.00 uur.

Maandag 1 7 november (voorzitters)
Cultureel- en vergadercentrum H.E Witte,
H. Dunantplein 4 in De Bilt.
Aanvang: 20.00 uur.

Donderdag 20 november 
(voorzitters en EP)
Locatie: Evenementencentrum Hart van 
Holland, Berencamperweg 12 in Nijkerk 
Aanvang: 20.00 uur.
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Jules Maaten lijsttrekker EP
Hoe ko m t de uitslag van een ledenraadp leg ing  to t stand

Uitslag 1 e ledenraadpleging
Er zijn 3139 aanbevelingen telefonisch doorgege
ven en 4369 via internet, zodat in totaal 7508 
leden aan de ledenraadpleging hebben meege
daan. Dit komt neer op een opkomst van ruim 
16%. Er waren 207 blanco aanbevelingen, die ver
der geen invloed op de uitslag hebben, omdat in de 
WD bij stemmingen alleen wordt gekeken naar de 
stemmen die op kandidaten zijn uitgebracht (zie 
Wat is een meerderheid?).

. De eerste voorkeur van de 7301 overgebleven aan
bevelingen staat in de kolom le ronde van de tabel.

, Jules Maaten heeft nu wel de meeste stemmen, maar 
nogniet de meerderheid: 3433is minder dan de 
helft van 7301. Om tot een beslissing te komen valt 
de kandidaat met de minste stemmen af: Enno 
Scholma. Bij de 910 aanbevelingen die hem als eer
ste voorkeur hadden, wordt nu gekeken naar de vol
gende voorkeur. In de kolom herverdeling kunt u 
zien waar die stemmen terechtkomen. Er waren 272 
aanbevelingen met Enno Scholma als enige voor
keur; deze stemmen kunnen na de eerste ronde niet 
meer meetellen. In de kolom 2e ronde staan de tota
len na herverdeling. Met 3696 van de 7029 stemmen 
heeft Jules Maaten nu de meerderheid. Deze uitslag 
is door de bijzondere algemene vergadering op 2 7 
september 2003 bekrachtigd.

Hoe wordt de uitslag voor een hele lijst 
bepaald?
Bij het aanwijzen van een lijsttrekker of het kiezen 
van de partijvoorzitter wordt er maar één plaats ver
vuld. Maar hoe gaat het nu bij een hele kandidaten
lijst? Op dezelfde manier, maar dan plaats voor 
plaats. Als voorbeeld kunnen we uit de aanbevelin
gen voor het lijsttrekkerschap een denkbeeldige 
voorkeurslijst van vier kandidaten afleiden. De ver
vullen van de eerste plaats van die lijst zou precies 
hetzelfde verlopen als hierboven.
Bij het vervullen van de tweede plaats kijken we 
opnieuw naar de hoogste voorkeur op alle 7301 aan- 
bëvelmgM (Wöth le  Vöbrkeur). Bij een stemming 
ineen vélgaderiiig magimmers ookiedereen weer :

meedoen. Het ligt voor de hand dat iedereen zoveel 
mogelij k aan zijn hoogste voorkeur vasthoudt. 
Omdatjules Maaten al op de eerste plaats staat, kij
ken we alleen bij de 3433 aanbevelingen met hem als 
eerste voorkeur naar de tweede voorkeur. In de 
kolom herverdeling A kunt u zien waar die stemmen 
terechtkomen. De 1273 aanbevelingen met Jules 
Maaten als enige voorkeur kunnen verder geen rol 
meer spelen. In de kolom 1 e ronde staat nu het resul
taat van de eerste telling voor plaats 2. Jan Mulder 
heeft hiervoor de meeste stemmen, maar geen meer
derheid. Ook voor plaats 2 valt Enno Scholma als 

. kandidaat met de minste stemmen af. In kolom her
verdeling B kunt u zien waar zijn 1322 stemmen 
heengaan. Hier zitten 412 aanbevelingen bij met le

Vervulling plaats 2 (voorbeeld)

Naam levoorkeur herverdeling A le ronde herverdeling B 2e ronde
Jules Maaten 3433 -3433
Jan Mulder 1536 857 2393 412 2805
Katja Buchsbaum 1422 891 2313 436 2749
Enno Scholma 910 412 1322 -1322
Totaal kandidaten 7301 6028 5354
Geen verdere voorkeur 0 1273 1273 474 1747
Totaal 7301 0 7301 7301

Uitslag lijsttrekkerschap 1:P
voorkeur Jules Maaten en 2e voorkeur Enno 
Scholma: daarbij wordt gekeken naar een eventuele 
3e voorkeur. In de kolom 2e ronde staan de totalen

Naam le ronde herverdeling 2e ronde na deze herverdeling. Jan Mulder heeft nu een meer-
Jules Maaten 3433 263 3696 derheid en komt daarmee op plaats 2.
Jan Mulder 1536 183 1719 De vervulling van plaats 3 verloopt volgens hetzelfde
Katja Buchsbaum 1422 192 1614 patroon. Opnieuw beginnen we te kij ken naar de
Enno Scholma 910 -910 hoogste voorkeur op alle 7301 aanbevelingen
Totaal kandidaten 7301 7029 (kolom le voorkeur). Omdatjules Maaten enjan
Geen \ erdere voorkeur 0 272 272 Mulder al op plaats 1 en 2 zijn gekozen, wordt bij de
Totaal 7301 0 7.301 4969 aanbevelingen waarop zij de eerste voorkeur

hebben gekeken naar de eerstvolgende voorkeur
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Vervulling plaats 3 (voorbeeld) Wat is een meerderheid?

Naam le voorkeur herverdeling 1 e ronde Er zijn in de wereld verschillende
Jules Maaten 3433 -5433 manieren om vast te stellen wat de
Jan Mulder 1536 -1536 meerderheid is. Het hangt er vanaf
Katja Buchsbaum 1422 1 HO 1 3223 watje met de eis van een meerderheid
Enno Scholma 910 02 3 1835 wil bereiken.
Totaal kandidaten 7301 5058
Geen verdere voorkeur 0 2243 2243 Snol de knoop deurhakken

Totaal 7301 0 7301

voor een andere kandidaat (Katja Buchsbaum of 
Enno Scholma). Dit kan de 2e voorkeur zijn, maar 
bij de aanbevelingen met Jules Maaten en Jan 
Mulder als eerste twee voorkeuren ook de 3e voor
keur. Het resultaat staat weer in de tabel. Katja 
Buchsbaum heeft na deze herverdeling meteen de 
meerderheid en komt dus op plaats 3.
Er is voor de plaats 4 maar één kandidaat over: Enno 
Scholma. De uitkomst is dus de volgende lijst:
1. Jules Maaten
2. Jan Mulder
3. Katja Buchsbaum
4. Enno Scholma

Als het er alleen maar om gaat de 
knoop door te hakken, is een zoge
naamde ‘relatieve’ meerderheid 
genoeg: wie de mecsie stemmen 
heelt wint Alser\eel kandidaten 
zijn, kan die ‘meerderheid’ neerko
men op een kleine minderheid van 
het totale aantal stemmen: als van 
11 kandidaten er 10 zijn met 9% van 
de stemmen is de winnaar die ene. 
kandidaat met maar 10%.

Breed diaagvlak

Nagebootste ledenvergadering
De hele gang van zaken lijkt erg op de besluitvor
ming over de kandidatenlijst in een ledenvergade
ring. Op uw stembriefje wordt automatisch de 
naam ingevuld van de hoogste voorkeur op uw aan- 
bevelingdieopdatmomentnog gekozen kan wor
den. U kunt dus rustig net zoveel kandidaten in 
volgorde zetten als u wilt. Uw stem komt pas bij een 
lagere voorkeur terecht als al uw hogere voorkeuren
a. voor deze plaats zijn afgevallen;
b. al op een eerdere plaats zijn gekozen.
Als de stemming gaat tussen kandidaten die geen 
van alle op uw aanbeveling voorkomen, dan stemt 
u niet mee. Het oordeel van de overige leden geeft 
dan de doorslag.

Als het vooral om draagvlak gaat, kun
nen er veel hogere, eisen aan een meer
derheid worden gesteld. Bijvoorbeeld 
een tweederde meerderheid ol een 
meerderheid van alle leden. ol ze nu 
meestemmen of niet. Voor bijvoor
beeld eenstatutenwijzigingis dat geen 
bezwaar: wordt die meerderheid niet 
gehaald, dan is het voorstel verworpen. 
Maar bij een verkiezing is het de bedoe- 
lingdat er wel iemand wordt gekozen.

Combinatie

De ideale combinatie van beide opvat
tingen is de 'volstrekte' meerderheid: 
de winnende kandidaat moet door 
minstens de hel ft van de kiezers wor
den gesteund. Deze eis kan er op zich- 
zelTnogsteeds toe leiden dat de knoop 
niet wordt doorgehakt, omdat geen 
enkele kandidaat een meerderheid 
haalt. Om dit op te lossen horen er drie 
aanvullende afspraken bij:
1. Alleen de stemmen op kandidaten 

worden meegeteld. Zonder deze 
regel is hel zelfs mogelijk dat erbij 
eén kandidaat toch geen beslissing 
vak. Bijvoorbeeld als de meerderheid 
blanco stemt.

2. Als erbij eenstemminggeen kandi
daat een meerderheid heeft vallen I
01 meerkandidaten af en vindt er een 
nieuw e stemming t ussen de overblij- 
vendc kandidaten plaats. Dit wordt 
zonodig herhaald totdat er nog maar
2 kandidaten zijn: dan zal altijd één 
van heide de meerderheid hebben.

3. In het uitzonderlijke geval dal 
kandidaten precies gelijk eindi
gen, beslist het lot.

In de. VVD is dit alujd de meerderheids- 
regel geweesL. 1 lij garandeert dat er 
altijd eenbeslissingvall, maar wel met 
zo groot mogelijk draagvlak. Daarom 
gebruiken we deze regel ook bij de 
leden raadpleging.
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Overzicht van alle kandidaten
De bijbehorende cijfercode is door loting bepaald

... - ■ : - -  v

kand id aat p artijvo o rz itte rs  (a lfab e tisch ) kandidaten lijst Europees Parlem ent kandidaten lijst Europees Parlem ent
ad v ies lijs tvan  het hoofdbestuur (29 kandidaten) alfabetische lijst (47 kandidaten)

Pam Evenhuis, cijfercode 5 plaats naam sexe cijfercode naam (woonplaats) sexe cijfercode

Contactgegevens
Postadres: Nassaulaan 17,2514JT, Den Haag
Tel: 070-302 90 00
Fax:070-302 9001
E-mail: info@pamevenhuis.nl
Internet: www.pamevenhuis.nl,
www.politiekcafé.com

Henry Meijdam, cijfercode 3

Contactgegevens 
Contactpersoon: Gretha Baijards 
Tel: 072 - 57 15 185 /06 -103 66 218 
E-mail: gretha.baijards@planet.nl

Chris Nyqvist, cijfercode 2

Contactgegevens
SkraelingS Associates BV 
Postadres: Zuilenstraat 9,3512 NA, Utrecht 
Tel: 030 - 230 05 75 / 06 - 53 12 65 06 
(‘s avonds en in het weekend)
Fax: 030-233 2420  
E-mail: nyqvist@skraelmgs.nl

Jan van Zanen, cijfercode 4

Contactgegevens
Contact personen: Peter Smit, Halbe Zijlstra 
Postadres: De Wetstraat 3bis, 3531 AT, Utrecht 
Tel: 070 - 345 14 29 / (b.g.g.) 06 - 512414  26 
Internet: www.janvanzanen.com

2. J.A. Plasschaert (v) (83)
3. ing. A.H. Vermeer (m) (56)
4. mr. A.M. Manders (m) (53)
5. mr. M.N. Kallen-Morren (v) (72)
6. A. Wisse-Maat (v) (68)
7. drs. M.A. van de Donk (m) (34)
8. mr. E.A.S. Rommel (v) (71)
9. ir.J. Mulder (m) (74)
10. G.L. Versteegh-Weijers (v) (33)
11. drs. WT. Russchen (m) (31)
12. mr. E.R. Scholma (m) (65)
13. drs.J.H. tenBroeke (m) (85)
14. drs.M.M.A. von Bönninghausen

tot Herinkhave-Visser (v) (48)
15. S.A. vanderEijk (m) (61)
16. drs.J.N. Baljeu (v) (59)
17. RH.M. Scheffer (m) (50)
18. drs. M.EE.V Könings (m) (78)
19. prof. dr. O. Cherribi (m) (86)
20. ir. H. Pluckel (m) (37)
21. mr. A.A.H. van der Werf (m) (32)
22. C. Franssen (v) (73)
23. H.M.A. van den Boogaard (m) (82)
24. A.J. Ongerboer de Visser (m) (67)
25. H.E. van Valkenburg-Lely (v) (70)
26. R. de Oude (m) (64)
27. H.J. Noorderhaven (m) (79)
28. drs. R.C.E. Neef (m) (41)
29. D.D. Straat (m) (54)
30. E. van Hilten (v) (35)

Samengevat: u geeft uw voorkeur of voorkeu-

Baljeu, drs.J.N. (Rotterdam) (v) (59)
Bönninghausen tot Herinkhave-Visser,
drs.M.M.A. von (Hoogkarspel) (v) (48)
Boogaard, H.M.A. van den
(Millingen aan de Rijn) (m) (82)
Breure, M J . (Kats) (m) (46)
Broeke, drs.J.H. ten (Brussel, België) (m) (85)
Buchsbaum, KT. (Den Haag) (v) (44)
Cherribi, prof. dr.O. (Amsterdam) (m) (86)
Dekker, EJ. (Houten) (m) (75)
Donk, drs.M.A. van de (Rotterdam) (m) (34)
Eijk, S.A. van der (Den Haag) (m) (61)
Eschauzier MBA, MA, MCC,
WA. (Driebergen-Rijsenburg) (m) (49)
Franssen, C. (Tilburg) (v) (73)
Goedhart,J. (Rotterdam) (m) (42)
Hilten, E. van (Maastricht) (v) (35)
Holtland, mr.A. (IJsselmuiden) (m) (45)
Jonker, C.E (Culemborg) (m) (62)
Kallen-Morren, mr.M.N. (ZeistJ (v) (72)
Könings, drs.M.EE.V (Brussel, België) (m) (78)
Loeckx, C. (Middelburg) (v) (43)
Lyczak, mr.S.J.E (Alphen aan den Rijn) (m) (38)
Manders, mr.A.M. (Brussel, België) (m) (53)
Mulder, ir.J. (Brussel, België) (m) (74)
Neef, drs.R.C.E. (Groningen) (m) (41)
Noorderhaven, H.J. (Hattem) (m) (79)
OldenbroekJ. (Vise, België) (m) (77)
Ongerboer de Visser, A.J. (Bloemendaal) (m) (67)
Onkelen, R. van (Alkmaar) (m) (81)
OnurBSc, M.S. (Zuidlaren) (m) (63)
Ouborg, Th J. (Kerkdriel) (m) (36)
Oude, R. de (Zwijndrecht) (m) (64)
Plasschaert,J.A. (Amsterdam) (v) (83)
Pluckel, ir.H. (Zwaanshoek) (m) (37)
Potsdammer, R. (Dromen) (m) (76)
Reijnen, T.WA. (Velp.NB) (m) (52)
Roem, drs.C. (Amsterdam) (m) (51)
Rommel, mr.E.A.S. (Heiloo) (v) (71)
Russchen, drs.WT. (Den Haag) (m) (31)
Scheffer, PH.M. (Zoetermeer) (m) (50)

Hoeveel kandidaten moet ik aanbevelen?

Het antwoord op deze vraag is heel liberaal: u
moet niks! Als u de moeite wilt nemen, kunt u ren in de door u gewenste volgorde aan; indien Scholma, mr.E.R.

alle kandidaten in de volgorde van uw voor
keur plaatsen. U weet dan zeker dat uw oor
deel bij elk onderdeel van de uitslag een rol 
speelt. U kunt zich ook beperken tot de kandi
daten waar u een mening over heeft.

u geen behoefte meer heeft om een volgorde 
aan te geven, kunt u hiermee stoppen en de 
rest leeg laten; of u kunt eventueel aangeven 
dat u de rest van de advieslijst van hel hoofd
bestuur overneemt.

(Wachtberg Villip, Duitsland) (m) (65)
Straat, D.D. (Amsterdam) (m) (54)
Valkenburg-Lely
H.E. van (Driebergen-Rijsenburg) (v) (70)
Vermeer, ing. A.H. (Brussel, België) (m) (56)
Versteegh-Weijers, G.L. (Limbricht) (v) (33)
Vos.J.E fs-Hertogenbosch) (m) (55)
Werf, mr.A.A.H. van der (Doom) (m) (32)
Wisse-Maat, A. (Colijnsplaat) (v) (68)
Zantinge, ir.J.E (Velp, GLD) (m) (69)
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Kies uw partijvoorzitter!
Voor het eerst in de geschiedenis van de VVD kunnen leden 

rechtstreeks een nieuwe partijvoorzitter kiezen. Leden kun

nen hun stem uitbrengen tot en met 24 november. De uitslag 

wordt in de algemene vergadering op 28 en 29 november 

bekendgemaakt, waarna de nieuwe voorzitter wordt benoemd. 

Op 16 oktober is de officiële campagne van de kandidaten 

gestart. Politiek! stelt de vier voor.

Pam Evenhuis

Woonplaats: Den Haag 
Leeftijd: 53
Functie: Communicatieadviseur

Waarom heeft u zich kandidaat gesteld als partijvoorzitter?
“Het wordt tijd dat de vernieuwing van de partij door iemand uit de praktijk, 
professioneel wordt uitgevoerd.”

Wat worden uw belangrijkste aandachtsgebieden als u gekozen wordt?
“De leden komen voorop te staan. Onderzoeken, informeren, praten, zonder in 
oeverloos gezwam te vervallen en anderen vragen mee te doen met de discus
sie, daar sta ik voor! Maar als leden alleen lid willen zijn en niet mee willen 
doen, vind ik dat prima. Leden bepalen zelf wat ze willen binnen de uitgangs
punten van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Wordt het trouwens 
niet eens tijd voor een grote liberale volkspartij?”

Wat wilt u anders gaan doen ten opzichte van uw voorganger?
“Echt orde op zaken stellen binnen de WD. De trein is op de rails gezet, nu mag 
hij wel eens gaan rijden.”

Hoe groot zijn uw kansen om partijvoorzitter te worden, denkt u?
“Je begint toch aan een wedstrijd om te winnen. De leden krijgen de moge
lijkheid een helder oordeel te vormen wie de voorzitter moet worden en dat 
werd tijd. Het is een eerste stap de leden centraal te stellen. Professioneel 
onderzoek naar wat de leden nu eigenlijk willen, wordt de volgende stap. 
Het is toch te gek voor woorden dat slechts enkelen bepalen wat de 48.Q00 
leden willen?”
“Een schot voor de boeg: de voorzitter stimuleert inhoudelijke discussies. En 
dat er met de uitkomsten iets gedaan wordt, waarbij hij zich niet laat verlei
den tot het geven van politiek commentaar. En natuurlijk heeft de voorzitter 
speciale zorg voor opleiding en training van de leden. Goed geïnformeerd 
kunnen zij dan hun rol vervullen en uit hun midden nieuwe talenten aanwij
zen. Binnen de WD verloopt de communicatie van het bestuur naar de leden 
en vice versa niet altijd optimaal. We moeten duidelijk maken wat we willen. 
Niet alleen aan elkaar, maar ook aan potentiële leden. Gedurende verkiezin
gen, tijdens een doorlopende verkiezingscampagne, altijd en overal. Als wij 
niet meer mensen weten te motiveren voor de W D, waar is deze partij dan 
eigenlijk mee bezig? Met mijn jarenlange ervaring als trainer en communica
tieadviseur zal ik mij daar voor de volle honderd procent inzetten.”
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Henry Meijdam

Woonplaats: Huizen 
Leeftijd: 42
Functie: lid gedeputeerde staten Noord-Holland

Waarom heeft u zich kandidaat gesteld 
als partijvoorzitter?
“Wanneer je gelooft in een zaak, zoals ik geloof in deWD, 
dan wil je die zaak verder helpen en bijdragen aan het suc
ces. Politieke partijen zijn vervreemd van de samenleving. 
Het zijn een beetje ingeslapen kiesverenigingen gewor
den. Dat klemt meer voor liberalen, dan voor andere par
tijen, omdat de samenleving zindert van de liberale 
ideeën. Er ligt een enorm terrein braak aan liberaal 
gedachtegoed bij mensen die zichzelf desondanks niet 
herkennen in de WD. Dat moet veranderen.”

Wat worden uw belangrij kste 
aandachtsgebieden als u 
gekozen wordt?
“We moeten op korte termijn komen 
tot een nieuw liberaal manifest. 
Discussie voeren met elkaar over 
onderwerpen die ertoe doen! Laten 
zien hoe wij als liberalen en als WD- 
ers tegen de maatschappelijke vraag
stukken aankijken. Politiek moet mid
den in de partij komen te staan. De 
WD heeft eigenlijk al jarenlang weinig 
aandacht besteed aan haar positie en de 
rol van het liberalisme in de moderne 
samenleving. Daar ligt wat mij betreft 
de grootste uitdaging. Het debat moet 
weer gevoerd worden en het moet uit
monden in een duidelijke visie. Het is 
belangrijk dat wij als partij op zo’n 
manier gaan werken aan een omslag in 
de cultuur. Herzieningen in de partij
structuur volgen dan vanzelf. ”

Wat wilt u anders gaan doen ten 

opzichte van uw voorganger?
“Iedereen heeft zijn eigen stijl en er zul
len altijd verschillen in benadering 
zijn. Een vergelijkend warenonder

zoek tussen de voorganger en diens opvolger is meer iets 
voor de geschiedschrijvers. Vergeet trouwens ook niet dat 
het hoofdbestuur uit meer mensen bestaat dan alleen de 
voorzitter!”

Hoe groot zijn uw kansen 
om partijvoorzitter te worden, denkt u?
“Uiteindelijk kiezen de leden die voorzitter waarvan zij 
denken dat het de juiste persoon op de juiste plaats is. Dit 
soort ledenraadplegingen zijn voor ons allemaal nieuw en 
ik ben dan ook blij dat de leden een keuze kunnen maken 
uit vier héél verschillende kandidaten. Wie het inhoude
lijk debat binnen de partij belangrijk vindt, is bij mij in elk 
geval aan het juiste adres! Kijk voor meer informatie op 
www.stemhenry.nl.”

Nyqvist
Waarom heeft u zich kandidaat 
gesteld als partijvoorzitter?
“Ik ben al sinds mijn middelbare 
schooltijd actief voor het liberale 
gedachtegoed. Eerst deJOVD, later 
de W D. In het politieke bedrij f leid
de dat tot het raadslidmaatschap 
voor de WD inDenHaag(1974tot 
1996) en het wethouderschap (1979 
tot 1986). Het was de tij d van de 
polarisatie, het moeten bevechten 
van j e standpunten, blijven vechten 
tot je er bij wijze van spreken bij 
neerviel. De bevlogenheid, de vecht
lust, de beloning in de vorm van 
groei, al deze aspecten droegen bij 
tot het alles overheersende gevoel 
‘we gaan het maken’. Dat gevoel heb 
ik al sinds vele jaren niet meer. De
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WD werd naar mijn mening steeds 
meer gezien als vehikel om zelf tot 
grote hoogten te stijgen. De WD 
werd bijzaak en moet weer hoofdzaak 
worden. Dat gevoel ‘het liberalisme 
moet/zal winnen’ moet weer terugko
men. Om dat te bereiken heb ik me 
kandidaat gesteld. ”

Wat worden uw belangrijkste 
aandachtsgebieden als u 
gekozen wordt?
“De WD is een doelgerichte organisa
tie. Wij willen het liberalisme uitdra
gen omdat wij denken dat het libera
lisme de beste kansen geeft voor 
mensen om zich te ontplooien. Door 
het zich kunnen ontplooien, draagt 
de liberaal bij aan de ontwikkeling 
van zijn omgeving, of dat nu is op 
lokaal, regionaal, provinciaal, natio
naal of Europees niveau .Daar waar in 
de huidige organisatie van de WD 
sprake is van belemmeringen om dat 
hoofddoel te bereiken, moeten deze 
belemmeringen worden weggeno
men. Het gaat om de juiste persoon 
op de juiste plaats.”

Wat wilt u anders gaan doen 
ten opzichte van uw voorganger?
“Ik zal mij duidelijk richten op de 
interne organisatie, het ‘doen draaien 
van de machine’, het zoeken en selec
teren van het juiste talent en door het 
inzetten van dat talent het bereiken 
van een sterkere positie van de WD 
op die plaatsen waar dat nodig is.”

Hoe groot zijn uw kansen om partij
voorzitter te worden, denkt u?
“Groot. Ik ben de enige kandidaat 
die (volledig) voldoet aan de profiel
schets.”

Woonplaats: Utrecht 

Leeftijd: 42
Functie: wethouder financiën, 

economische zaken, openbare 
ruimte en monumenten

Waarom heeft u zich kandidaat 
gesteld als partijvoorzitter?
“A l in juni ben ik gevraagd door 

mensen die mij kennen als wethou

der. Z ij vinden dat dat goed gaat. 

C oncreet dingen voo r de burgers 

vo o r elkaar boksen in een lastige 

bestuurlijke omgeving. Iedereen kan 

zich bij Leefbaar U trecht, lange tijd 

onder leiding van Henk W estbroek, 

wel w at voorstellen, denk ik. 
Anderen kennen mij als de auteur 

van de biografie van Ha/a van 

Som eren-Downer. Ik heb e r deze 

zom er over kunnen nadenken. 

Conclusie: ik  zou he i een hele eer 

vinden en ik ga er voor.”

Wat worden uw belangrijkste 
aandachtsgebieden als u 
gekozen wordt?
“ D e commissie die m ocht adviseren 

over de partijstructuur heeft in sep

tem ber het rapport ‘Idee voor 

structuur’ uitgebracht. A ls commis- 

sievoorzittèr sta ik van harte achter de aanbevelingen. In het kort: de 

W D  m oet m eer een ideeënpartij worden. Ruim te geven aan nieuwe 

ideeën en opvattingen, aan talenten en voeling houden m et (potentiële) 

kiezers. En daarmee de W D  een grotere club te  maken.”

Wat wilt ua anders gaan doen ten opzichte van uw voorganger?
“ Iedereen doet het w eer anders. Ik  zie het partijvoorzitterschap vooral 

als een interne functie. Hij of zij moet, namens de partij, volksvertegen

woordigers stim uleren en kritisch volgen. Tussen de schuifdeuren, niet 

op de voorpagina. En hij of zij m oet alle vrijw illigers binnen de W D  

weten te  enthousiasm eren en inspireren. Kortom : mensen binden en 

laten samenwerken.”

Hoe groot zijn uw kansen om partijvoorzitter te worden, volgens u?
“ Ik hoor positieve geluiden. Mannen als Frits Bolkestein en Ivo 

O pstelten zeggen tegen mij: ‘ik steun je van harte, zet dat maar in de 

krant!’ D at helpt. Maar het is spannend. W e  gaan campagne voeren! Mijn 
agenda loopt goed vol. V rijw illigers hebben al een website gebouwd: 

www.janvanzanen.com. Daar staat van alles op. Via die site kan iedereen 

ook contact m et me opnemen. H et is de eerste keer dat we een voor

zitter zo kiezen, het is voor iedereen pionierswerk. Mooi w erk, dus!”
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Toelichting
Op de advieslijst voor het Europees Parlement

Het hoofdbestuur heeft de ontwerp-kandidatenlijst voor het Europees Parlement vastge

steld op 6 oktober 2003 en zich daarbij gebaseerd op het advies van de kandidaatstellings- 

commissie Europees Parlement (EP). Bij het opstellen van het advies voor de ontwerp-kan

didatenlijst heeft de commissie EP zich sterk laten inspireren door de 

vernieuwingsdiscussie binnen de VVD (en wat daarin werd gezegd over de rol van volks

vertegenwoordigers) en het bieden van ruimte aan nieuw talent.

Twee zittende leden hebben zich niet opnieuw gekandideerd, waardoor enige ruimte 
ontstond. Hiertegenover staat dat het aantal Nederlandse zetels in het EP daalt van 
31 naar 27 zetels. Daardoor kan de W P  uitkamen op ongeveer 4 a 5 zetels. Dit bete
kende dus op voorhand een zware afweging: enerzij ds omdat het aantal beschikbare 
kandidaten bijna twee keer zoveel is als er plaatsen op de lijst zijn, anderzijds omdat 
uit de kandidatenlijst van 30 personen uiteindelijk slechts enkelen de EuropeseJrac- 
tie zullen vormen.
Uiteindelijk zal de lijstvolgorde in een ledenraadpleging worden bepaald. De leden
raadpleging biedt leden voor het eerst de mogelijkheid direct te worden betrokken 
bij de samenstelling van de lijst. De uitkomst van de ledenraadpleging wordt gepre
senteerd in de algemene vergadering van 28 en 29 november en daar bekrachtigd.

Voor de verkiezingen voor het Europees Parlement heeft de 111 e Algemene 
Vergadering het technisch advies vastgesteld. Hierin zijn criteria bepaald die voor 
iedere kandidaat afzonderlijk gelden en criteria die op de lijst of delen van de lijst 
betrekking hebben.

Het hoofdbestuur heeft in zijn afwegingen een onderscheid gemaakt tussen:
• enerzijds de kwaliteiten van de kandidaten afzonderlijk
• anderzijds een evenwichtige samenstelling van de lijst als geheel.

Evenwichtige lijst
Zoals gezegd, de commissie EP heeft zich laten inspireren door de vernieuwingsdis
cussie en het bieden van ruimte aan nieuw talent. De voorgestelde lijst combineert 
het vasthouden van ervaring met de noodzaak ruimte te maken voor aanstormend 
talent.
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De kwaliteiten van de kandidaten gaven in eerste 
instantie de doorslag, waarbij het hoofdbestuur 
ook hecht aan een goed evenwicht tussen man
nen en vrouwen. Gezien het aanbod van kwalita
tief hoogwaardige kandidaten was er snel con
sensus binnen het hoofdbestuur.

Vooral ervaring en achtergrond vormden een lei
draad bij de besluitvorming. Het argument 
regionale spreiding heeft slechts beperkte bete
kenis: in de volledige lijst van 30 kandidaten zijn 
alle regio’s vertegenwoordigd, maar gelet op het 
beperkte aantal zetels zullen alle toekomstige 
fractieleden het in zich moeten hebben om hun 
herkenbaarheid naar de achterban in het hele 
land op te bouwen.
Het hoofdbestuur meent voldoende kandidaten 
uit het bedrij fsleven te hebben geplaatst om het 
maatschappelijk belang van de private sector in 
het algemeen en het MKB in het bijzonder te 
onderstrepen.

Afzonderlijke kandidaten 
Selectiegesprekken vonden plaats op basis van 
tevoren opgestelde beoordelingscriteria:
• Affiniteit met het liberalisme en de 

(Europese) politiek
• Politieke en maatschappelijke ervaring
• Persoonsgerichte eigenschappen
• Teamgebonden eigenschappen

Het hoofdbestuur is van mening dat hoe langer 
een kandidaat in een vertegenwoordigend 
lichaam zit, hoe hoger de lat dient te liggen voor 
individuele beoordeling. Na het eerste mandaat 
dient een lid zich verdienstelijk te hebben 
gemaakt. Na twee perioden dient een duidelijke

meerwaarde voor de WD zichtbaar te zijn.
Van de zes zittende leden hebben Elly Plooij-van 
Goorsël en Marieke Sanders-ten Holte te kennen 
gegeven zich niet herverkiesbaar te stellen. Jan 
Mulder ambieert een derde termijn en de lat ligt 
voor hem dus hoog. Tegen deze achtergrond acht 
het hoofdbestuur een plaats in de hogere regio
nen van de lijst (eerste tien) gerechtvaardigd 
gezien zijn inhoudelijke bijdrage inhet EP :; 
Herman Vermeer en Toine Manders ambiëren: ■ 
een tweede termijn (Herman Vermeer werd twee: 
jaar geleden, tussentijds, lid van het Europees 
Parlement) en krij gen hierbij de steun van het 
hoofdbestuur.

Bij de kandidaten die hoog in de lijst staan is 
sterk gekeken naar vernieuwing, ervaring en 
achtergrond, grootte van de achterban, regionale 
spreiding en beoordelingen tijdens WD cursus
sen. Het hoofdbestuur verwacht dat de relatieve 
nieuwkomer Jeanine Plasschaert haar positie uit
stekend zal rechtvaardigen in de toekomst, mede 
door haar gedegen kennis van Europa. De vol
gende nieuwe vrouwelijke kandidaten, Marianne 
Kallen-Morren, Aly Wisse-Maat, Esther Rommel, 
Ted Versteegh-Weijers en Ria von Bönning- 
hausen vertegenwoordigen een interessante mix 
van politieke en maatschappelijke ervaring in 
zeer uiteenlopende achtergronden. Bij elkaar 
moeten zij in staat zijn uiteenlopende doelgroe
pen aan te spreken.

Op grond van dezelfde criteria hebben bij de man
nelijke nieuwe kandidaten met name Maarten van 
de Donk, Wytze Russchen, Han ten Broeke en 
Sander van de Eijk (in deze volgorde) indruk op 
het hoofdbestuur gemaakt. De beoordeling van de

kwaliteiten en mix van politiek-bestuurlijke erva
ring en achtergrond hebben het hoofdbestuur 
doen besluiten dat deze volgorde het meest recht 
doet aan de kwaliteiten van de kandidaten.

Twee zittende leden en twee niet-leden hebben 
zich opgeworpen voor de ledenraadpleging over 
het lijsttrekkerschap. Dit getuigt van moed. 
Tegelijkertijd acht het hoofdbestuur het mogelijk 
dat te zijner tijd een mechanisme wordt ontwik- j ; 
keld pfn de kwaliteit van kandidaat lijsttrekkers,: 1 
vooraf te toetsen. Tot die tijd bestaat er geen nood- 
zakelij k verband tussen de positie op de lijst en een 
kandidatuur voor het hjsttrekkerschap. Immers, 
dan zou iedereen zich als kandidaat lijsttrekker 
kunnen aanmelden om zijn/haar positie op de lijst 
te verbeteren! Anders gezegd: ‘Je nek uit steken’ 
kan in de ogen van het hoofdbestuur op dit 
moment nog geen voldoende voorwaarde zijn om 
hoog op de lijst te komen. Tegen deze achtergrond 
dient de positie van Enno Scholma op de ontwerp- 
kandidatenlijst en het plaatsen van Katja 
Buchsbaum op de üjst van overige kandidaten te 
worden gezien.

Slot
Het hoofdbestuur meent met visie, zorgvuldig
heid en balans de ontwerpkandidatenlijst te heb
ben opgesteld, maar het laatste woord over de 
kandidatenlijst is vanzelfsprekend aan de leden 
en de kiezers: de ledenraadpleging (en uiteinde
lijk het behalen van de kiesdrempel via voor
keursstemmen) kan er veranderingen in aan
brengen.
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Baljeu, drs. J.N. (Jeannette) (v)
Adres: Koepelstraat 36 C 
Postcode: 3031 VD 
Plaats: ROTTERDAM 
Geboortedatum: 7 augustus 1967

48

Bönninghausen tot Herinkhave- 
Visser, M.M.A. (Ria) von (v) 
Adres: Klokkeweid 27 
Postcode: 1616 SH 
Plaats: HOOGKARSPEL 
Geboortedatum: 23 december 1950

82

Plaats: M1LLINGEN AAN DE RIJN 
Geboortedatum: 27 maart 1949

46

Breure, M.J. (Marinus) (m) 
Adres: Oost Zeedijk 14 
Postcode: 4485 PM 
Plaats: KATS
Geboortedatum: 24 juni 1952

Aanvang lidmaatschap W D : 2000
O pleiding n a de lagere school
W O (Erasmus Universiteit)
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
‘OO-heden) Ministerie van Economische Zaken: Beleidsmedewerker internatio
naal investeringsbeleid/ Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mede bezig 
met voorbereiding Nederlands EU-voorzitterschap op dit onderwerp); (‘9 5 -’00) 
Senter (uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Economische Zaken). Functie: 
Financieel economisch adviseur voor projecten in Midden- en Oost Europa; 
‘9 2 -’95: Parttime secretariaal medewerker bij het Ministerie van Economische 
Zaken. DG Industrie en Diensten.; (heden); freelance debattrainer. Trainingen 
voor bedrijven en non-profit organisaties, tevens debatleider bij discussie activi
teiten.
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10 jr)
Deelgemeente raadslid Kralingen-Crooswijk (Rotterdam). Voorzitter commissie 
Ruimtelijke Ordening en Buitenruimte in de deelgemeente.Debattrainer bij de 
Haya van Somerenstichting (mede organisator W D  landelijk debattoernooi 
2003)
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
nvt
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (1 0  jr)
Bestuurslid Stichting Holland Debate. De stichting heeft tot doel het debat in 
Nederland te promoten. Organiseert o.a. met NRC een debattoernooi voor nieu-

Aanvang lidmaatschap W D : 1993 
Opleiding na de lagere school
ULO, Verpleegkundige A, B, docent, Universitair onderwijskunde, 
Bedrijfskundig management, Supervisiekunde 
Beroepshalve uitgevoerde functies (10  jr)
Voorzitter NU’91; beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging te 
Utrecht; Zelfstandig supervisor/coach; Lid directie Regionaal opleidingsinstituut 
voor verpleegkundigen De Brink te IJmuiden; Lid schoolleiding Centrale 
Opleiding Verpleeghuizen te Amsterdam; Hoofd Opleiding verpleeghuis Hoorn; 
Diverse functies als A en B verpleegkundige.
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Voorzitter afdeling Drechterland; Lid Stuurgroep Liberaal Vrouwen Netwerk 
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
Voorzitter PCN; Standing Committee of Nurses in the European Union te 
Brussel; Lid Centraal Bestuur CMHF - voorzitter Sector Zorg CMHF; 
Penningmeester Sectorfonds Zorg; Participant European Health Policy Forum; 
Vertegenwoordiger Nederland in de International Council of Nurses (ICN); 
Vertegenwoordiger Nederland in WHO-Euroforum; Delegatielid EC in delegatie 
Polen t.b.v. bereiken doelen acquis communautaire voor de gezondheidszorg- 
opleidingen.
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Vanaf mijn 18e jaar ben ik bestuurlijk actief, zowel specifiek als algemeen, van 
lokaal tot internationaal. Ik ben o.a. actief geweest in besturen van Childrens

Aanvang lidmaatschap W D : 1996 
Opleiding na de lagere school
MULO-B, Wiskunde; Marketing/Sales Manager-Instituut Bedrijfswetenschappen.; 
General Electric - Green Belt-SIX SIGMA; MULO-B/IBW-Sales + Marketing 
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren 
1989-1994: Sales Manager Nederland/LeichtKuechenAG_BRD; 1994- 
1997 :Directeur Millingen Trading b.v/Concultancy; 1997-Heden:Sales Manager 
NL-General Electric Appliances Benelux.; 2000/2001: Projectmanager Germany 
General Electric Appl. Europe
Functies inde W D  en/of andere politieke partijen (10 jr)
1986-1993: Partijleider Lokale partij GJS-Millingena.d.Rijn; 2000-Heden: 
Voorzitter W D  afdelingen Ubbergen/Millingena.d.Rijn,; 2003: Penningmeester 
OC De Waalsprong.
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
1986-1993: Raadslid/FractievoorzitterGJS-Millingena.d. Rijn.; 1993-1994: 
Wethouder Welzijn Millingen a.d. Rijn.; 1994-1999: Wethouder 
Financiën/EZ/Sport/Toerisme en Recreatie in Millingen a.d. Rijn.
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
1993-2003: Voorzitter R.v. Beheer SFN Millingen/Ubbergen; 
1993-2003:PenningmeesterVW -Regio Nijmegen; 1993-2003:Lid St. Toeristische 
Werkgroep Millingen a.d.Rijn;2002-2003:Team Manager Cleve Conquerors 
American Football;2000-2003:Voorzitter Klankbordgroep Kernen RABO- 
Groesbeek;-Penningmeester W V  Rijk van Nijmegen. Voorzitter Raad van Beheer

Aanvang lidmaatschap W D : 1990  
Opleiding na de lagere school
HBS /B; HAS, niet afgestudeerd
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren
Landbouwersinds 1971/heden; VoorzitterR.v.C. C.Z.A.V sinds 1994/heden;
Directeur CamperwindB.V 1999/heden
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
geen
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Voorzitter dorpsgemeenschap Kats 1995/heden; Lid bestuur Oranjevereniging 
1990/heden; Diverse bestuursfuncties landbouworganisaties; Bestuurslid diverse 
plaatselijke culturele instellingen.
Onderwerpen die mij het beste liggen
4,6,9,10,11
Kandidaat gesteld door
Noord Beveland

we kamerleden na verkiezingen voor de Tweede Kamer. Bestuurslid Stichting 
Dutch Schools Debating Championships. Deze stichting bevordert het 
Engelstalige debat bij middelbare scholieren en selecteert een Nederlands team 
voor het WK-debatteren voor scholieren. In die hoedanigheid ook coach voor
het Nederlandse team.
De onderwerpen die mij het beste liggen
1,4,5,6
Kandidaat gesteld door
Rotterdam
Motivatie
Het proces van de Europese Unie, verdergaande samenwerking tussen Europese 
lidstaten vind ik fascinerend. Alhoewel ik het proces ideologisch onderschrijf 
zijn er ook kanttekeningen te plaatsen. Verdere uitbreiding, hoeveelheid van 
regelgeving en de democratische controle op beslissingen van de Europese 
Commissie zijn zaken die ik kritisch bekijk. Daar loop ik in mijn werk bij het 
Ministerie van Economische Zaken ook tegenaan. Het is mijn wens om  bij te 
dragen aan het Europese proces. Dit kan op allerlei manieren maar ik zie graag 
een Europa met een liberaal gedachtegoed. In de EP kandidatuur komen mijn 
Europese en politieke interesses bij elkaar.

International Summer Villages, Secretaris Gezinsverzorging Oostelijk 
Westfriesland, Woningbouwvereniging Drechterland, Voorzitter Jeugdafdeling 
Tennisvereniging Santana, Interkerkelijk Vredesberaad en woordvoerder deel
tijdstudenten UvA. Daarnaast ben ik lid van Stichting Vrouwennetwerk 
Gezondheidszorg, Den Treekgroep, Sigma Theta Tau International en een 
instuifkoor.
Onderwerpen die mij het beste liggen
2,5 ,7,9,10,12,13 
Kandidaat gesteld door 
Drechterland 
Motivatie
Mijn doelen voor de Europese Unie als krachtige kenniseconomie zijn: Een 
gezonde EU; Verantwoorde integratie van toetredende landen; Gefaseerde har
monisatie en accreditatie van opleidingen en kwalificaties; Gelijkwaardige kan
sen voor mannen en vrouwen.Door mijn opleidingen in gezondheidszorg en 
onderwijs plus mijn jarenlange praktische, leidinggevende en bestuurlijke erva
ring beschik ik over mogelijkheden om deze doelen te realiseren. Mijn huidige 
voorzittersfuncties in Nederland en de EU met mijn netwerken versterken de 
mogelijkheden tot betekenisgeving aan liberale doelen.Ik wil praktische oploss
ingen aandragen voor maatschappelijke problemen. Ik sta voor inhoud. 
Vrijheid, vrede en democratie zijn belangrijk, sociaal zijn óók.

Sportfondsen Ubbergen/Millingen Bestuurslid St. Werkgroep Toerisme Millingen 
a.d. Rijn. Coördinator Grensoverschrijdende samenwerking Falcons-Arnhem/SV 
Merkur-Kleve (American Football) -Team Manager Cleve-Conquerors Youth Tackle 
Football Team.
Onderwerpen die mij het beste liggen
2,4,6,10,11
Kandidaat gesteld door
Ubbergen/Millingen a/d Rijn 
Motivatie
Europa is er voor ons allemaal. Ook voor U .Als grensbewoner en voormalig 
Raadslid/Wethouder (13 jaar) in Millingen a.d. Rijn ben ik mij snel bewust gewor
den hoe belangrijk Europa voor ons allemaal is en moet zijn Wet- en regelgeving 
moet een middel zijn om een verenigd Europa op de wereldkaart te zetten en geen 
doel op zich. Door slechte aansluiting van Nationale Wetgeving op Europese 
Wetgeving is er weerstand bij bevolking en ondernemers. Vooral in Grensgebieden 
moet meer gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden zoals 1NTERREG/EFRO 
Programma’s.Meer Grensoverschrijdende samenwerkingen in Sport-Toerisme - 
Recreatie. Betere afstemming Gezondheidszorg/Onderwijs in aangrenzende lan
den. Als Europarlementariër wil ik mij graag hiervoor inzetten in de Liberale Fractie 
namens de W D .

Motivatie
Nog één keer een grote uitdaging aannemen, vormde voor mij de motivatie om mij 
kandidaat te willen laten zijn voor het Europese Parlement. Uiteraard voor de W D  
als aanhanger van het humanistisch liberaal gedachtegoed. Graag zou ik komend 
vanuit het bedrijfsleven een halt willen toeroepen aan  ambtelijke verkokering, 
bureaucratisering, formulierengekte en onwerkbaarheid. Mijn belangrijkste streven 
zal zijn een bijdrage te leveren aan een fatsoenlij ke verdeling van de welvaart en een 
leven in vrijheid voor iedereen in heel Europa, opdat de voorbeeldloze gruwelen 
van de twintigste eeuw zich niet herhalen.
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Broeke, drs. J.H. (Han) ten (m)
Adres: Avenue du I laul Pont 1 
Postcode: 1060 
Plaats: BRUSSEL BELGIE 
(tevens Den Haag)
Geboortedatum: 2 maart 1969

44

Buchsbaum MBA, drs. K.T. (Katja) (v)
Adres: Postbus 82054
Postcode: 2508 EB
Plaats: DEN HAAG
Geboortedatum: 7 december 1956

86

Cherribi, prof. dr. O. (Oussama) (m) 
Adres: Rapenburgerstraat 90 
Postcode: 1011 MK 
Plaats: AMSTERDAM 
Geboortedatum: 9 april 1959

75

Dekker, FJ. (Fred)(m)
Adres: Bovencamp 39 
Postcode: 3992 RX 
Plaats: HOUTEN 
Geboortedatum: 1 5 april 1963

Aanvang lidmaatschap W D : 1982
Opleiding na de lagere school
1981 -1988 : VWO Ath. te Haaksbergen; 1 9 8 8 -1 9 9 8 : Doctoraalstudie 
Politicologie, RULeiden; Onderwerp doctoraalscriptie Politicologie/ Europese 
Integratie: '„Brussel en de Natie”, over het democratisch tekort als een conflict tus
sen informatieplicht en onderhandelingspositie, gemeten aan de invoering van het 
Eurovignet' (scriptiebegeleiders: Dr. R. Koole en dr. A. Pijpers)
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren 
1992 -1994 : Pers. med. W D TK-lidA .Jorritsm a-Lebbink;1994-1996:; Pol.ass. 
minister van V en W  A. Jorritsma-Lebbink en plv. Secr. W D  Bewindsliedenoverleg 
'Paars I'; 1996 -1998 : Speechschrijveren communicatie-adviseurRvB Koninklijke 
KPN N,V , manager Public Affairs (PTT Telecom en PTT Post); 1998 -20 0 1 : Hoofd 
Public Affairs Koninklijke KPN N .V ;2001 -20 0 2 : Secretaris Directie KPN Orange te 
België; 2002 - 2003: Segment Manager BASE NV/SA te België 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Lid Commissie partijvernieuwing W D  Brussel; Lid Commissie Europa W D
Brussel; Deelnemeraan '16-Mei'bijeenkomsten
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
Geen, anders dan in JOVD (zie maatschappelijke activiteiten)
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
JOVD 1985 -1989 : Vz JOVD Afdeling Oost-Achterhoek; Lid DistrictsbestuurJOVD 
Gelderland, organisator le  'Lievelde-congres' (intern, schuldenproblematiek Derde 
Wereld);Leiden 1988 -1 9 9 2 : Versch. activ. en cies in Studentenvereniging Quintus

Aanvang lidmaatschap W D : Lid van 1991 tot 1994, Wederom lid sinds zomer 2002 
Opleiding na de lagere school
1975: VWO - Lyceum. ;Kandidaais Ned. Recht te Leiden in 1979;Interfaculteit 
Bedrijfskunde te Delft; Doctoraal examen officieel eind 1982; Umversity of Toronto: 
Natural Resource Management (financieel georiënteerd) MBA, zomer 1982; Diverse 
Execulive Management Courses
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren
2001-2003: Tot 1 augustus 2003 in dienst van: ADC;Telecommunications. Functie: 
Vice President; Alliances, Sales and New Business; Development for Europe, Middle 
East and Africa. Hoofdkantoor te Londen, Engeland.; 1999 - 2001: NCR Global 
Customer Services. Functie: Interim Director Channel Management te Londen, Enge
land.; 1997 -1999: Origin (dochter van Philips Internationaal). Functie: Director 
Global Business Development, Telecom., Media and Utilities; Eigenaar van Investe - 
ringsfonds Philips t.b.v. High Technology te Amsterdam; 1991 -1997: Cap Gemini 
Sogeti Groep. Functie: Director; Man. Consultancy- Financial Services te Londen. 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Vanal mei 2003 lid van de Commissie Europese Zaken. Sinds oktober 2001 lid van de 
Werkgroep Europa, W D  Den Haag.
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
1977-1979: Lid Werkgroep Herziening Belastingwetgevingo.l.v. Prof. Drs. V 
Halberstadt; 1999-2002: Lid International Telecom Federation - Open Source- Genève, 
Zwitserland; 1994-1996: Lid van een van de BIS werkgroepen - ALM te Basel, 
Zwitserland; Tot 1994 Lid van NCW jongeren en kandidaat voor het landelijk voorzit-

Aanvang lidmaatschap W D : 1993 
Opleiding na de lagere school
PhD 2000. Amsterdam School of Social Science Research, University of Amsterdam. 
Doctoraal 1987. Universiteit van Amsterdam: Sociologie; MA 1982. University of 
Rabat. Philosophy and Sociology
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren
2003 Visiting professor en assistant to the Provost van de Emory Universiteit in de 
VS; 2002 -2003 verbonden als onderzoeker aan de ASCA,Amsterdam School for 
Cultural Analysis en BCGIT, Berkley Center for Globalization and Information 
Technology; 2002-Mei 2003 Consieller Scientifique Maison Descartes; 1994-2002 
Kamerlid W D ; 1991 -1995 Onderzoeker Postdoctoraal Instituut der Sociale 
Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam; 1984-1993 Consulent Cultuur 
en Wetenschappelijk Onderwijs aan het Amsterdams Centrum 
Buitenlanders; 1985-1990 Freelancer voor NOS, Wereldomroep en NOB 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10 jr)
1994-2002 W D : kamerlid en een 3 partij commissies 
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
Lid Raadgevende Vergadering Raad van Europa; Lid Raadgevende Vergadering
West-Europese Unie; Lid Taalunie
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
2000 bestuurslid JONAG; 1990-1992 lid bestuur Stichting Radio Noord-Holland; 
sinds 1990 tot 20021id bestuur MTV; sinds 1989 lid bestuur Stichting Pare (screen
en lesmateriaal) 1993-1994 Voorzitter Klankbord Allochtonen Universiteit van

Aanvang lidmaatschap W D : 2000  
Opleiding na de lagere school
Havo; HTS, Fijn-Mechanische Techniek
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren
Van 1990 tot 2000: Directeur eigenaar van machine- en apparatenfabnek te De Bilt; 
Van 2000 tot heden: Adviseur productontwikkeling en productieautomatisering 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10 jr)
Van 2000 tot 2002, bestuurssecretaris;; Van 2002 tot heden, raadslid gem. Houten
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10 jr)
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Voorzitter gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, openbaar basis onderwijs 
Houten
Onderwerpen die mij het beste liggen
6,11
Kandidaat gesteld door
Houten
Motivatie
Ik ben Fred Dekker, 40 jaar oud, getrouwd en heb twee kinderen Na de verkoop van

te Leiden (van Mensacommissie tot vz Dies Natalis); Vz Landelijke Stichting
'Holland Debate', organisator nationale debattoernooien voor Universiteiten, 
HBO's, lagere scholen en Bedrijfsleven vs Overheid, deelnemer WK debatteren te 
Oxford 1992.; Bestuur Stud.ver. voor Politicologen te Leiden 'SPIL'; Naast KPN 
1996 - 2001: Ontwikkeling bedrijfscode 'Wat ons Bindt', i.s.m. KPMG Ethics&r 
Integrity; Colleges, presentaties en artikelen over vraagstuk Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) t.b.v. VNO/NCW, Ned. bedrijven, Nijenrode, 
Rotterdam Erasmus MBA.; Lid 'Transparancy International' Ned. vanaf oprichtings
vergadering; Initiatiefnemer namens bedrijfsleven Stichting PELS (Platform 
Elektronisch Stemmen); Lid Koning Willem 1, genootschap Ned. PA-professionals 
Onderwerpen die mij het beste liggen: 1 ,4 ,5 ,6 ,10,11,12,13  
Kandidaat gesteld door: Brussel e.o.
Motivatie
Europa Werkt! Volgens mij moet Europa democratischer en effectiever worden, zodat 
het blij ft werken. Zeker met 25 lidstaten. Het gaat om internationale veiligheid. Om 
grensoverschrijdende criminaliteit, migratie en milieu. Maar vooral om economische 
vooruitgang. Ik sta voor onze banen, pensioenen en concurrentiekracht. Voor efficiënte 
gezondheidszorg, veilig voedsel en een liberale levenswijze. Nederland isnetto-betaler, 
maar niet bepalend. Onze nationale belangen moeten voorop staan. En de W D  voorop 
lopen. Initiatief, visie en daadkracht zijn daarvoor nodig. En Europarlementariërs die 
kiezers aanspreken en een verschil kunnen maken. Als ondernemer, met ervaring in 
overheid en politiek, denk ik dat verschil te zullen maken. Voor meer informatie zie: 
www.hantenbroeke.nl

terschap. Moest mij echter i.v.m. werkzaamheden in het buitenland terugtrekken. 
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
1984 - 1990: NGI (Nederlands Genootschap voor Informatica) met name ontwikke- 
lingsplatform voor nieuwe diensten; 1985 -1986: Holland Chapter IAA (International 
Advertising Association); 1997 - 2001 : Vertegenwoordiging in Mondiaal Venture 
Capital overlegorgaan. Portefeuille: Uitwisseling Technologische Toepassingen; 1983 - 
1985: Bestuurslid Nederlands Dans Theater; 1984 -1985: Bestuurslid Artsen Zonder 
Grenzen; 2003: Comité aanbeveling- Wings of Hope (getraumatiseerde kinderoorlogs- 
slachtoffers); Momenteel - alleen gericht op werkgerelateerde Internationale 
Werkgroepen. Om redenen dat ik mij zal afscheiden van mijn huidige werkgever in ver
band met het EP treed ik toe tot relevante maatschappelijke groepen.
Onderwerpen die mij het beste liggen: alle terreinen
Kandidaat gesteld door: Den Haag
Motivatie
Met mijn ervaring op Europees regeringsniveau te onderhandelen, coalities te vormen 
en te werken, meen ik als Europarlementariër een positieve bijdrage te kunnen leveren. 
Niet alleen voor de W D , maar zeker ook voor Nederland. Het is juist mijn ervaring op 
het internationale politieke krachtenveld dat mij heeft doen besluiten mijn vaderland 
weer een prominente en actieve rol te laten spelen binnen Europa. Een besluit dat door 
mijn uitgebreide internationale netwerk wordt gesteund. Alhoewel mijnnaam anders 
doet vermoeden ben en voel ik mij Nederlandse. Het liberalisme is mijn levensovertui
ging. Een nauwe samenwerking met de W D  achterban zal succes garanderen!
Voor meer informatie zie: www.stemkatja.nl

Amsterdam Voorzitter van de stuurgroep van het tweede open Europese Jeugd 
Parlement gehouden in het gebouw van de Bundestag in Bonn. Lid Commissie 
Maatschappijgericht Onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1993 lid 
van de Amsterdamse Kunstraad Bestuurslid Theatergroep Kruis van Bourgonje in 
Maastricht (vanaf 1998) Voorzitter Multiplex: allochtone kunstenaars fleuren de 
oude binnenstad op. Lid van het Rushdie Comitee 
Onderwerpen die mij het beste liggen
1,6,7,11,12
Kandidaat gesteld door
Amsterdam
Motivatie
Cherribi is Visiting professor en assistant to the Provost van de Emory Universiteit in 
de VS. Van 1994 tot mei 2002, vertegenwoordigde hij Nederland, als tweede kamer
lid, in de Assemblee van de Raad van Europa, waar hij deel uitmaakte van de directie 
van het Noord-Zuid Instituut van de Raad en de invloedrijke Politieke Commissie 
van de Assemblée. Cherribi wil de Nederlandse nuchterheid en voorkeur voor prak
tische en werkbare oplossingen naar Brussel brengen maar dan wel in goed Frans en 
Engels. Met zijn ICT-kenniswü hij de Nederlandse burger on enoffline betrekken 
bij Europa. Voor meer informatie zie: www.cherribi.nl

mijn bedrijf in 2000, een machinefabriek in De Bilt, ben ik actief geworden in de 
plaatselijke afdeling van de W D  en na de laatste verkiezingen toegetreden tot de 
gemeenteraad. Naast de gemeentepolitiek heb ik een sterke interesse voor de 
Europese politiek. In een groter wordend europa en een steeds kleiner wordende 
wereld is het heel belangrijk dat Europa als sterke speler aanwezig is (blijft). Zowel 
op politiek vlak als op economisch vlak. Dit kan alleen maar door een eendrachtig 
optreden van de Europese leden en een bundeling van krachten. Met name op het 
gebied van kennis, wetenschap en scholing is een intensivering van de samenwer
king tussen de diverse landen noodzakelijk. Waarbij de nadruk moet liggen op pro- 
ductgencht onderzoek en innovatie in nauwe samenwerking met de industrie. Door 
mijn creatieve maar pragmatische instelling hoop ik hierbij op het gebied van regel
geving mijn steentje te kunnen bijdragen
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Donk, drs. M.A. (Maarten) van de (m)
Adres: HOEVESTR27AB 
Postcode: 3033 GB 
Plaats: ROTTERDAM 
Geboortedatum: 20 september 1970

61

Eijk, S.A. (Sander) van der(m ) 
Adres: Lepelstraat 2 B 
Postcode: 2512 CW
Plaats: DEN HAAG 
Geboortedatum: 3 november 1975

49

Eschauzier MA, MBA, MCC, W.A.
(Lex) (m)
Adres: Nassau Oclijcklaan 6 
Postcode: 3971 BP 
Plaats: DR1EBERGEN-R1JSENBURG 
Geboortedatum: 30 mei 1957

73

Franssen, C. (Cécile) (v)
Adres: Deltalaan 11 
Postcode: 5032 TP 
Plaats: TILBURG 
Geboortedatum: 17oktober 1952

Aanvang lidmaatschap VVD: 1989
O pleiding na de lagere school
HAVO, VWO, Maatschappijgeschiedenis (EUR)
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
'95 - ‘98 Tekstschrijver/Freelance journalist, '97 - ‘98 Verkoopleider telesales 
Functies in de VVD en/of andere politieke partijen (10  jr)
‘91 - ‘98 Steunfractie W D  Deelgemeente Noord, ‘96 - ‘98 Lid commissie inhoudelij
ke discussie W D  Rotterdam ‘00 Lid Redactieraad Provincie en Gemeente ‘01 
Trainer Haya van Somerenstichting
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
‘98 - Bestuurder Deelgemeente Noord Rotterdam, vice-voorzitter en portefeuille
houder Welzijn, Economie &  Financiën, ‘02 - Vice-voorzitter overleg portefeuille
houders welzijn Verenigde Rotterdamse deelgemeenten 
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
‘93 - ‘94  vice-voorzitter Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen 
(SIB) Rotterdam, tevens internationaal commissaris SIB Nederland, ‘94  - ‘96 secreta
ris Bewonersorganisatie Liskwartier, ‘03 - lid kamer Welzijn en Zorg Platform 
Arbeidsmarkt en Zorg Rijnmond 
Onderwerpen die mij het beste liggen 
11,12
Kandidaat gesteld door
Rotterdam

Aanvang lidmaatschap W D : 2000 
Opleiding na de lagere school
Atheneum Eemlandcollege Amersfoort; Hogere Europese Beroepen Opleiding 
(HEBO); Institut d’Etudes Politiques te Rennes, (Certificaat Cum Laude); 
Bestuurskunde Leiden (huidig)
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
Beleidsmedewerker W D  gemeenteraadsfractie Den Haag Medewerker asielbeleid
H. G.J. Kamp; Publieksvoorlichter Bezoekerscentrum Binnenhof; Beshsmedewerker 
Vreemdelingendienst Haaglanden
Functies in de VVD en/of andere politieke partijen (lO jr)
Huidig: Lid zestien meigroep; Lid werkgroep Europa KC Den Haag; Trainer 
Internationaal Secretariaat W D ; Jongerenfunctionaris W D  Den Haag; Lid 
Commissie Liberale Jongeren W D ; Cursusleider JOVD, en Haya van Someren 
Stichting; Voorheen: Politiek Commissaris Europese Zaken JOVD; Voorzitter 
Landelijke Politieke Projectgroep “Europees asiel- en migratiebeleid” JOVD 
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr) 
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Voormalig: Lid Haagse Jongerenraad/Haags Jongeren Platform; Oprichter en voor
zitter Residentieel Studenten Overleg; Voorzitter/secreiaris Haagsche Studenten 
Vereeniging; Lid Commissie van Beroep Haagse Hogeschoolraadverkiezingen; Lid 
Taakgroep Internationalisering HEBO

Aanvang lidmaatschap VVD: 1991 
Opleiding na de lagere school
ELAVO Lerarenopleiding Engels en Frans (Hogeschool Nijmegen); Bachelor 
Polilical Science (Saté University of New York, USA); Master of Economics (Webster 
University, Leiden); Master of Business Administration (Webster University,
Leiden); MasterofCorporate Communication (Erasmus Universiteit, Rotterdam); 
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren 
1987-1993 Commercieel Directeur, Quadrant Automatisering (Capelle a/d Ijssel); 
1993-1994 Zelfstandig ondernemer (Arnhem); 1994-1996 Director Corporate 
Communication, Viatel Ine (London, UK); 1996-1998 BusinessUnit Manager, 
Mercuri International (Hilversum); 1998-1999 Manager Corporate 
Communication, Fenestrae (Leidschendam); 1999-2002 Manager Corporate 
Communication, Datelnet (Den Bosch); 2003- Kile Communications (adviesbu
reau voor strategische; bedrijfscommunicatie) (Driebergen-Rijsenburg)
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Lid partij commissie Europese Zaken
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  j r)
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Auteur van het boek: ‘Je bent wat je zegt’; Vrijwilliger bij het Research &  Rescue 
Center van het Dolfinarium in Harderwijk 
Onderwerpen die mij het beste liggen
I ,  4 ,6,12

Aanvang lidmaatschap W D : 1994 
Opleiding na de lagere school
HBS a - Doctoraal sociologie
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
Docent Maatschappijleer IVO Mavo / Havo VWO; Hoofdleidster kdv Willemijnt je 
(Tilburg); Directeur Kdv De Paraplu (Bladel); Directeur eigen bedrijf (YoppY); 
Beursmanager Brabanthallen en HolaPress; Directeur AQprojecimanagement (pro- 
jecteno.a.manager TWM Bronwater bv, manager brancheorganisatie)
Functies in de W D  en/of andere politieke partij en (10  jr)
Secretaris W D  afdeling Tilburg
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10 jr)
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Bestuursfuncties binnen diverse organisaties voor de kinderopvang; Bestuurslid 
Tilburgse Dans en Muziekschool 
Onderwerpen die mij het beste liggen
7,11,12
Kandidaat gesteld door
Tilburg
Motivatie

Motivatie
Als Nederlander wil ik me in Europa inzetten voor het nationale belang.Als 
Europeaan wil ik me inzetten voor samenwerking tussen de lidstaten. Al liberaal wil 
ik me inzetten voor een efficiënt Europa vol vrijheden.

Onderwerpen die mij het beste liggen
1,3,7,11,12,13 
Kandidaat gesteld door 
Den Haag 
Motivatie
Het proces van Europese integratie is een liberaal project. Door de vergaande 
Europese samenwerking kon Europa uitgroeien tot een zone van vrede, voorspoed 
en democratie. Na de uitbreiding met Midden-Europese landen is het lijd om te 
werken aan een versterking van de Europese vertegenwoordigende democratie 
waarin de burger zich kan herkennen. Beleid moet zo dicht mogelijk bij de burger 
lot stand komen. Ik wil door mijn kandidatuur bijdragen aan deze doelstellingen en 
aan het betrekken van met name jongeren bij de discussie over Europa. Europa heeft 
net als jongeren de toekomst. Het Europa van de toekomst is wat mij betreft een 
democratisch en liberaal Europa met vrije en verantwoordelijke burgers. Voor meer 
informatie zie: www.sandervandereijk.nl

Kandidaat gesteld door
Driebergen-Rijsenbergen
Motivatie
Gezien haar omvang en samenstelling zou Europa een belangrijke speler op het 
wereldtoneel moeten en kunnen zijn. Een sterke regio met ambities zoals een duur
zame op innovatie gerichte econ om ie , een vitaal landbouwbeleid en een gemeen
schappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Een invloedrijk Europees Parlement, 
rechtstreeks gekozen door de Europese burger, met voldoende bevoegdheden is 
daarbij onmisbaar. Mondige burgers die, vanuit hun nationale diversiteit, een 
Europese verbondenheid voelen. Graag wil ik als Europarlementariër mijn bijdrage 
leveren aan een krachtig en liberaal Europa, Europees waar nodig en nationaal waar 
wenselijk.'

Over mijn motivatie om mij kandidaat te stellen voor het Europees Parlement kan ik 
kort zijn. Op de eerste plaats voel ik mij Europeaan en wil ik mij daarom inzetten 
voor de verder ontwikkeling van een Europa. Daarnaast denk ik de capaciteit te heb
ben om de ideeën die leven binnen de Europese Unie over te brengen aan de perso
nen die ik zal vertegenwoordigen en zou ik ook graag datgene wal leeft binnen de 
groep die ik vertegenwoordig (Nederland) overbrengen naar Europa.Ik vind dat een 
gekozen volksvertegenwoordiger een spreekbuis moet zijn, maar dan in twee rich
tingen. Europa moet beter voor het voetlicht gebracht worden binnen de lidstaten 
en dat wat er leeft binnen een lidstaat moet duidelijk gemaakt worden binnen 
Europa.

34 politiek t

http://www.sandervandereijk.nl


42

Goedhart, J. (Joop) (m)
Adres: Adriaan Roland Holststr 49 
Postcode: 3069 WK 
Plaats: ROTTERDAM 
Geboortedatum: l 3juni 1950

Aanvang lidm aatschap VVD: 1981 

Opleidingna de lagere school
Assurantie B, Politie, Brandweer, ARBÜ
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
Zelfstandig assurantie tussenpersson, Politie, Veiligheid (NS-brandweer)
Regiomanager, Hoofd Consultancy en Training
Functies in de VVD en/of andere politieke partijen (10 jr)
Lidmaatschap div. commissies
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
Raadslid, fractie-voorzitter, portefeuillehouder/lid dagelijks bestuur 
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Voorzitter stedelijke ouderraad openbaar voortgezet onderwijs Rotterdam, lid 
beroepscommissie voortgezet onderwijs gemeente Rotterdam 1988 -1 9 9 4  
Onderwerpen die mij het beste liggen
3,7,13
Kandidaat gesteld door
Rotterdam

M otivatie

Motivatie van Joop Goedhart voor de kandidatuur voor het Europese Parlement.
Een liberaal Europa is van het grootste belang voor Nederland. Zowel op het gebied 
van de veiligheid, de economie en voor de toekomst van haar inwoners. Europa mag 
geen nieuwe superstaat worden. Europa moet zijn en blijven zoals het bedoeld is. 
Een Europese Unie van zelfstandige landen. Een stabiel en welvarend Europa garan
deert de vrede voor de langere termijn en is een bijdrage aan de vrede en de veilig
heid in de gehele wereld. De samenvatting van het verkiezingsprogramma voor het 
Europese Parlement op 10 juni 1999 is voor wat mij betreft nog onveranderd van 
kracht: Europees beleid is binnenlands beleid. Liberalen kiezen voor een slagvaardi
ge, betaalbare en veilige Europese Unie. Liberalen kiezen voor een modern en 
betrouwbaar Europa. De VVD zegt waar het op staat. Ik wil en kan daar de komende 
periode graag een bijdrage aan leveren.

35

Hilten, E. (Evelien) van (v) 
Adres: Bemelerwcg66 
Postcode: 6226 HB 
Plaats: Maastnchi 
Geboortedatum: 06-03-1984

Aanvang lidmaatschap W D : 2001 
Opleiding na de lagere school
1996 - 2002 Sint Maartenscollege te Maastricht VWO Profiel Natuur en Techniek 
gecombineerd met Economie en Management &  Organisatie 2002 - 2003 
Transversale umversileil Limburg International Economics 2003 -Katholieke 
Universiteit LeuvenEconomie (start in tweedejaar)
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren 
1 999-2001  Sim Maartenscollege te Maastricht Administratief medewerkster 2002 
stichting Vorming te Maastricht Manager loopbaancenirum 
Functies in de VVD en/of andere politieke partijen (10  jr)
JOVD afdeling Maastricht Penningmeester 2002 JOVD afdeling Maastricht 
Voorzitter 2003-heden Onder Centrale Zuid-Limburg W D  Bestuurslid jongerenbe
leid
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
2003- heden Lid Jongerenraad gemeente Maastricht 
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Sim Maartenscollege te Maastricht id leerlingenraad Organisatie diverse evenemen
ten 2003-heden Lidmaatschap Europese beweging 
Onderwerpen die mij het beste liggen

Kandidaat gesteld door
Maastricht

Motivatie
Als inwoner van Maastricht merk ik dagelijks effecten van EU-besluiten. Er gebeurt 
veel positiefs, maar er is nog een weg te gaan. Onder meer voor hen die over de grens 
werken. Het is een uitdaging om die problemen op te lossen. Ik betreur dat weinig 
jongeren betrokken zijn bij Europa. Dat moet veranderen, want het is hun toe
komst. Als actief lid van de JOVD wil ik me mzetten voor een Europa van en voor 
jongeren.Mede vanuit mijn economische achtergrond interesseer ik me voor de uit
breiding van de EU. Daar liggen geweldige kansen, als we het goed aanpakken.

45

Holtland, mr. A. (A lbert) (m)
Adres: Nachtegaal I 
Postcode: 8271 HS 
Plaats: ÏJSSELMUIDEN 
Geboortedatum: 30 december 1958

Aanvang lidmaatschap W D : 1984 
Opleiding na de lagere school
VWO / Universiteit (rechtsgeleerdheid UvA)
Beroepshalve uilgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
Logistiek manager Martinair N .V ;Eigenaar / directeur Juridisch 
Adviesbureau;Reder (visserij)
Functies in de VVD en/of andere politieke partijen (10  jr)
Lid KCPC, Lid LPC, Lid KC Overijssel, Lid Eurocontact, secr/lid cie Verkeer en 
Waterstaat,
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
1990-1196 lid gemeenteraad IJsselmuiden (frz); 1995-1999 lid Prov. Staten 
Overijssel; 2001 -heden lid gemeenteraad Kampen (frz)
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Lid. Comité van aanbeveling Radio IJsselmond 
Onderwerpen die mij het beste liggen
4,6,10,13
Kandidaat gesteld door
Kampen

Motivatie
Vanuit de liberale fractie zal een heldere en duidelijke inbreng moeten komen op het 
gebied van Verkeer en Waterstaat. Nederland is nog steeds een transportland bij uit
stek, zowel over de weg, het water, per spoor en door de lucht. Ik denk met mijn 
achtergrond en ervaring voor die inbreng te kunnen zorgdragen. Daarnaast verdient 
de Visserij - een bedrijfstak die gedomineerd wordt door Europese regelgeving - 
meer aandacht. Ook op dit vlak worden de Nederlandse belangen onderbelicht in 
het Europees Parlement. Ook voor deze bedrijfstak denk ik de nodige (liberale) 
inbreng te kunnen geven en een juist evenwicht te kunnen verwoorden tussen de 
belangen van onze vissers en het milieu.
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Jonker, C.F. (Cees)(m )
Adres: Bikolaan 4 1 
Postcode: 4105 IIB 
Plaats: CULEMIU )RG 
Geboortedatum: 28 lebruari 1946

Aanvang lidmaatschap VVD: 1970 
Opleiding na de lagere school
HBS-B, Koninklijke Militaire Academie (Weg-en waterbouw), Hogere Krijgsschool 
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
Senior Adviseur internationaal 1CT bedrijf; Adjunct-directeur internationaal 1CT 
bedrijd; Directeur internationaal ICT bedrijf; Zelfstandig adviseur.
Functies in de VVD en/of andere politieke partijen (10 jr)
Geen officiële, opgetreden als adviseur van de W D-fractie in de gemeente Tegelen 
(1981- 1989)
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
WD-Raadslid in de gemeente Culemborg sinds 2002 
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Secretaris Vastgoed belang afdeling Midden; Lid Ledenraad Vastgoedbelang; Lid 
Bestuur Weerstandsfonds Vastgoedbelang; Bestuurder Stichting Corporate 
Governance Institute 
Onderwerpen die mij hel beste liggen 
1,6
Kandidaat gesteld door
Culemborg

Motivatie
Europa gaat een steeds belangrijker plaats m de politieke regelgeving innemen. In 
Nederland krijgen we steeds meer met de Europese regelgeving te maken, zowel op 
landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Graag wil ik mijn bijdrage leveren om 
die politieke regelgeving zo gunstig mogelijk voor onze landelijke bestuurslagen 
door te voeren.Dit alles vanuit een liberaal perspectief. Met name wil ik aandacht 
voor veiligheid, militaire samenwerkingen de positie van ons bedrijfsleven.

politiek;



7 2

Kallen-Morren, mr. M.N. (Marianne) (v)
Adres: Lindenlaan 30 
Postcode: 3707 ES 
Plaats: ZEIST
Geboortedatum: 5 mei 1952

Aanvang lidmaatschap VVD: 1981
O pleiding n a de lagere sch ool
Rechten rij ksuniversiteit Utrecht
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren
Advocaat en procureur
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10 jr)
Voorzitter W D-afd. Utrecht
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
WD-gemeeteraadslid te Zeist; W D-statenlid Provincie Utrecht; W D  
Gedeputeerde Provincie Utrecht
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Commissaris energiebedrijf(Remu); Voorz. D.b. Stichting Duurzaam Huis;Voorz. 
R.v.T. zorginstelling; Voorz. Bezwarencie Functiewaardering CVO-groep (voortge
zet onderwijs)
Onderwerpen die mij het beste liggen
3,6,10,11,13 
Kandidaat gesteld door
Zeist

Motivatie
In  een steeds uitbreidende Europese U nie is het belangrijk  de liberale inbreng in het
Europees Parlement minimaal te handhaven liefst te versterken Dit betekent in goed 
samenspel met de W D  in “Den Haag” en de regio’s duidelijke keuzes maken, mbt:
De financiële postie van Nederland in de EU Blijven werken aan beleidshervormin
gen t.b.v. een marktconforme agrarische sector Beperken van het rondpompen van 
structuurfondsen. Liberale inbreng bij totstandkoming van wetgeving op gebied 
vano.a.; liberalisering energiemarkt, harmoniseren belastingen, afstemming onder
wijs, structurering verkeerden vervoerbeleid Deze uitdaging ga ik graag aan.

Könings, drs. M.P.E.V. (M elvin) (m) 
Adres: Avenu Du Monoplan 54 
Postcode: 1150 
Plaats: BRUSSEL BELGIE 
Geboortedatum: 14oktober 1971

Aanvang lidmaatschap VVD: 1994 
Opleiding na de lagere school
Bestuurskunde, Erasinus Universiteit Rotterdam (afgestudeerd december 1994 op 
bureaupolitieke besluitvorming tijdens de EU-standpuntcoördinatie); In 1993 uil- 
gewisseld metUniversity of Limerick, Ierland. Daarvoor Gymnasium-?, Bataafse 
Kamp, Hengelo (Ov)
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren
Vanaf 1994 werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken. Onder meer ver
antwoordelijk geweest voor EU coördinatie, brandstoftechnologie, energieliberali- 
sering, binnenstadsdistnbutie en duurzame energie. Thans gedetacheerd als hoofd- 
admmistrateur bij de Europese Commissie, DG Mededinging, directie Staatssteun. 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
2002 - heden Lid partijcommissie Europese Zaken; 2002 - heden Initiatiefnemer en 
eindredacteur Europa-flash (> 250 geadresseerden); 2002 - heden Voorzitter werk
groep Europese Conventie van de Afdeling Brussel; 2001 - heden Lid afdelingscom
missie Europa (Brussel); 1995 -1 9 9 6  Bestuurslid van de W D , onderafdeling; 
Kralingen-Crooswijk (afdeling Rotterdam); 1988 -1 9 9 5  Uiteenlopende bestuurs
functies in JOVD (o.a. vice voorzitter Rijnmond en organisator Europa congres 
1994)
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)

2003 - heden Initiatiefnemer en bestuurslid Nederlandse vereniging van nationaal 
experts bij de EU; 2002 - heden Bestuurslid Nederlandse Open Gespreksgroep 
(NOG); 2002 - heden Initiatiefnemer en coördinator Volvo 480 Team Belgium 
(inmiddels > 150  leden); 2002 - heden Mede-oprichter en webmaster Jazz op Weule 
(club van Brusselse jazzfanaten); 2000 - 2001 Voorzitter onderdeelcommissie 
EZ/DGE (decentrale ondernemingsraad); 1996 -1 9 9 7  Voorzitter Jong EZ (vereni
ging voor nieuwe EZ medewerkers)
Onderwerpen die mij het beste liggen 
1,5,6,7,8
Kandidaat gesteld door
Brussele.o.
Motivatie
Mijn bijdrage voor de W D  in het Europees Parlement zal gericht zijn op verjonging 
van de fractie en vergroting van invloed van W D-ers. Mijn brede ervaring in de W D  
en mijn beroepservaring bij hel ministerie van Economische Zaken sluiten uitste
kend aan op de werkzaamheden van het EP Graag wil ik meewerken aan belangrijke 
Europese mijlpalen, zoals de Intergouvernementele Conventie (IGC) en de daad
werkelijk uitbreiding van de Unie. Ik ben een representant van het liberale gedach
tegoed, waar. vrijheid en verantwoordelijkheid hand m hand gaan. Met mijn kandi
datuur wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen voor een liberaler Europa. Ik reken 
op uw steun!
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Loeckx, C. (Caroline) (v) 
Adres: Ter Vestelaan 39 
Postcode: 4333 GZ 
Plaats: MIDDELBURG 
Geboortedatum: 6 oktober 1945

38

Lyczak, mr. SJ.P. (Stan) (m) 
Adres: Saffierstraat 205 
Postcode: 2403 XS 
Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN 
Geboortedatum: 20januari 1951

Aanvang lidmaatschap W D : 2000  
Opleiding na de lagere school
Grieks - latijnse humaniora 1958-1964 rechtenstudies aan de universiteiten; Van 
brussel enleuven; Universitaire jury 1969-1975;; Pilc program on international 
legal cooperation 1976; Aaa association of attenders and alumni of the hague acade- 
my of international law; Iba international bar association 
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren 
Stage oeso parijs 1977; Ministerie Buitenlandse Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking Brussel 1979; Ministerie van Defensie Bad- 
Godesberg; Bonn 1980-1982; Advocatenstagiaire aan de balie van Leuven (inge
schreven 1982 tot 1988)
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Bestuurslid seniorenraad middelburg; Kandidaat provinciale staten zeeland; 
Verkiezingvan 11 maart 2002
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Vrijwilligster “ welzijn ouderen”; Rode Kruis; U w ; filmfestival; Lid sociëteit “de ver
genoeging”; Lid biljartclub; Lid golfclub “de Goese golf’
Onderwerpen die mij het beste liggen
1,3,4,5,6,8,9,10,11,12 
Kandidaat gesteld door 
Middelburg

Aanvang lidmaatschap W D : 1970 
Opleiding na de lagere school
Hogere Zeevaartschool, Diploma derde stuurman GHY doei. Ned. recht, privaatrecht 
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren
2002 zelfstandig adiviseur effectieve besluitvorming bij de overheid 1994-2001 wet
houder; 1989-1994 en van 2001 -2002 hoofd bureau contacten Ministerie van 
Defensie; 1982-1989 ANP, Sales Manager; Voor 1982 commerciële functies, onder 
meer inde internationale handel, en in commerciële dienstverlening en stuurman; 
1974-1976 militaire dienst
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10 jr)
Penn. Enkhuizen 1977; bestuurslid en vice-voorzitter afd Alphen a/d Rijn 1986-1990 
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
1990-2001 raadslid; 1994-2000 wethouder 
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10 jr)
commissaris bij NV Energie- en Watervoorziening Rijnland; in 1998 president-com- 
missaris; als onderhandelaar betrokken bij het fusieproces van vier distributiebednj - 
ven; van 1 juli 1999 tot juni 2001 commissaris bij NUON NV; commissaris bij de 
Watermaatschappij Zuid Holland Oost NV (Hydron Zuid-Holland) van 1997 tot juli 
2001; lid van de Alliance frangaise en de Europese Bewegingjid Koninklij ke Vereniging 
van Nederlandse Reserve-Officieren en nauw betrokken geweest bij de organisatie van 
het jaarlijkse internationale congres van reserve- officieren van de NAVO in 1992 in

Motivatie
Het is niet de eerste maal, dat er Europese idealisten opstaan uit de massa, om de 
nobele ideeën over Europese Cultuur; Europese Economie en - het grote knelpunt - 
de Europese Defensie te realiseren; de toren van Babylon moet omzeild of lamgelegd 
worden; Reeds Keizer Karei en zoon Philips II konden zich bogen op een Europese 
Eenmaking, die uitmondde en strandde op wrede godsdienstoorlogen;Ook
Napoléon hanteerde de meedogenloze methodes En vorige eeuw, Duitsland, het
woord ligt nog ie gevoelig om uit te spreken. De heksenvervolgingen duiken steeds 
weer op in een ander omhulsel; voortdurende alertheid blijft geboden;en zo zijn er 
talloze voorbeelden van onmenselijkheid en onverdraagzaamheid op de hobbelige 
weg naar hét Europa;Daarom wil ik deelnemen en meewerken aan een liberaal men
selijke Europese Politiek!

Nederland; lid van de bestuurscommissies milieuzaken, volksgezondheid en sociale 
zaken van de gemeenschappelijke regeling Rijnstreekberaad tot 2000; lid van het 
bestuur van de GGD Zuid-Holland Noord en de CPA tot 2000; lid van de door de pro
vincie ingesielde Regionale Commissie Gezondheidszorg tot 2000; lid van de commis
sie Europese Zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot de opheffing in 
1998; m 1995 en 1999 kandidaat voor het Europese parlement; tot 1992 bestuurslid 
van de Alphense Sportstichting; bestuurslid bij verscheidene sportverenigingen van 
1968 af en sinds 2002 adviseur van het bestuur en vrijwilliger bij de handbalvereniging 
Rijnstreek.
Onderwerpen die mij het beste liggen: 1,3,5,6,8,13 
Kandidaat gesteld door: Alphen a/d Rijn 
Motivatie
Het verenigde Europa heeft de afgelopen decennia voor rust en welvaart gezorgd. 
Niettemin vak aan het democratische gehalte van de besluitvorming en de herkenbaar
heid van Europa en haar instellingen nog veel te verbeteren. De opneming van nieuwe 
staten met andere culturen in de unie zal veel inspanning, begrip en vasthoudend verei
sen. Om te voorkomen dat alleen eigen belangen worden nagestreefd, blijft openhartige 
discussie nodig. Omdat ik de noodzaak vaneen stevige en democratische unie voor alle 
Europeanen, met veel ruimte voor de culturele verscheidenheid als voorwaarde zie, zal 
ik mij graag voor mijn ideaal van een veilig en welvarend Europa vanuit een Nederlands 
perspeclie f i nzeuen.
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Manders, mr. A J.M . (Toine) (m) 
Adres: Wiertzstraiu BurASP 10G 265 
Postcode: 1047 
Plaats: BRUSSEL BLLGIE 
Geboortedatum: ] 4 maart 1956

Aanvang lidmaatschap W D : 1992
Opleiding na de lagere school
VWO., Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg, Rechten aan de Universiteit van 
Maastricht, I.E.-recht aan de K.U.N., Personen- en letselschaderecht Grotiusaca- 
demie.VWO., Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg, Rechtenaan Universiteit 
van Maastricht, l.E. recht aan de K.U.N., Personen-en Letselschade Grotiusacademie 
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren 
Vanaf 1993; Advocaat tot 1999;Lid van het Europees Parlement 1999 tot heden 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10 jr)
Diverse functies op lokaal en provinciaal niveau
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
Fractievrz. WD-fractie in de gemeenteraad van Asten 1994-1999; Lid van de Provinciale 
Staten van Noord-Brabant 1995-1999; Lid van het Europees Parlement 1999- heden. 
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10 jr)
Onbetaald: Adviseur Stichtingjazz in Catstown; Raad van toezicht Integraal Kanker 
Centrum Zuid Commissie van toezicht B.VO. gem. Helmond (ntb); Comité van aanbe
veling stichting Kloppend Hart; Comité van aanbeveling AEGEE Nijmegen; Lid 
Genootschap Vrienden van de Horeca 
Onderwerpen die mij het beste liggen
3,4,5,6,7
Kandidaat gesteld door
Zittend EP lid/Someren-Asten

Motivatie
Volksvertegenwoordigers hebben de plicht om permanent te communiceren met de kie-
zers omdat die de buik vol hebben van vertegenwoordigers die zes weken voor de verkie
zingen uit hun cocon kom en om zich na de verkiezingen weer in de anonimiteit te bege

ven. Genoemde onvrede heeft ook geleid tot de zeer lage opkomsten en pas na Pim
Fortuyn werd nieuwe politiek een hot issue. Ik beschouw mijzelf als vernieuwer avant la 
lettre. Europa moet het Europa van de burgers zijn en daarvoor zijn herkenbare volksver
tegenwoordigers nodig die gedurende het gehele mandaat communiceren met en ver
antwoording afleggen aan de kiezers. Met mijn achtergrond van advocaat en onderne
mer heb ik de afgelopen periode bijzonder veel tijd en energie gestoken om op 
inhoudelijke wijze wetgevende onderwerpen te behandelen en heb daarmee bij collega’s 
respect afgedwongen. Met mijn brede netwerk binnen en buiten het parlement wordt de 
W D  invloed meetbaar groter. Ik geniet van mijn werk, ik geniet van de contacten binnen 
de W D  en de TK-fractie, maar vooral geniet ik van het veelvuldig contact met kiezers uit 
alle geledingen van de bevolking. Ik wil om bovenstaande redenen graag doorgaan met 
mijn werk als europarlementariër en hel zou kapitaalsvernietiging zijn om geen gebruik 
te maken van de opgedane expertise. Voorts ben ik afkomstig uit de provincie Noord- 
Brabant met 2,4 miljoen inwoners die samen zorgen voor 25% van ons BNP Mijn 
bekendheid in deze provincie kan een electoraal wingebied betekenen voor de W D , met 
name nu het CDA haar lijsttrekker niet meer uit Brabant heeft gerekruteerd maar uit 
Limburg. Meer kansen dus voor ons. Voor meer informatie zie: www.toinemanders.nl
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Mulder, ir.J. Uan) (m)
Adres: Wiertzstraai 43 
Postcode: 1047 
Plaats: BRUSSEL BELGIE 
Geboortedatum: 'oktober 1943

Aanvang lidmaatschap VVD: 1966 
Opleiding na de lagere school
Landbouwuniversiteit Wageningen
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren 
Lid Europees Parlement sinds 1994
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Lid Europees Parlement sinds 1994
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
Lid Europees Parlement sinds 1994
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
geen
Onderwerpen die mij het beste liegen
1,2,8,9,10,11,12,13 
Kandidaat gesteld door
Zittend EP lid/Brussel e.o./Leeuwarden

Motivatie
Controle van de Europese macht, verstandig financieel beleid en regelmatig overleg 
met burgers en bedrijven in Nederland: dit stel ik als Nederlandse volksvertegen
woordiger in Brussel centraal. Door samenspraak met belanghebbenden wil ik juist 
het Nederlandse belang blijven vertegenwoordigen in het Europees Parlement, bij 
o.a. het vaststellen van de Europese begrotingen Europese wetgeving. De komende 
periode staat hierbij voorop dat er een rechtvaardiger verdeling van de lasten van de 
Unie moet komen, zodat Nederland met langer de grootste netto-betaler is. 
Periodieke bijeenkomsten met verkoten en niel-verkozen W D-leden zijn de afgelo
pen jaren onmisbaar geweest. Die zal ik zeker voortzetten. Namens u wil ik Brussel 
blijven controleren!
Voor meer informatie zie: www.janmulder.net
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Neef, drs.R.C.E. (Ene) (m)
Adres: C Polhuissi raat 17 
Postcode: 9728 MK 
Plaats: GRONINGEN 
Geboortedatum: 7 april 1958

Aanvang lidmaatschap W D : 1983 
Opleiding na de lagere school
Gymnasium; Rijksuniversiteit Groningen, sociale geografie, planologische afstu
deerrichting
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren
algemeen secretaris Eems Dollard Regio
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Lid Eurocontact tot 2003
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
Lid Provinciale Staten Groningen (199.3-2003)
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Lid bestuur Europese Beweging afdeling Groningen 1991 - 2002; Consul Algemene 
Diensten ANWB in Groningen 1-1-1996 - heden; Lid Dagelijks Bestuur 
Tragerverein Deutsch-Niederlandische Heimvolkshochschule “Europahaus” te 
Aurich (D) 1996 - heden; Lid bestuur Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel, departement Oost-Groningen, lid activiteitencommissie, 2000 - heden;Lid 
Beirat Regionalrundfunk Ostfriesland 2000 - heden 
Onderwerpen die mij het beste liggen 
4,10,11
Kandidaat gesteld door
Winsum/Lopppersum/De Marne

Motivatie
Waarom stel je  je  kandidaat voor de Europese Verkiezingen van 2004? Bijna 15 jaar 
ben ik nu werkzaam bij de Eems Dollard Regio, een grensoverschrijdend openbaar 
lichaam, waarbij 105 gemeenten en Kamers van Koophandel in Groningen en 
Drenthe en het aangrenzende Duitsland zijn aangesloten. Dagelijks werken aan 
Europa “vor Ort”, aan jouw huisdeur zogezegd. Daarnaast heb ik bijna 10 jaar deel 
uit gemaakt van de W D-fractie in de Staten van Groningen en onderhield zo in het 
Eurocontact de relatie met de Eurofractie.De W D -lijst moet m.i. liberale kandida
ten hebben, die een herkenbare regionale relatie met Europa hebben. Daarom stel ik 
mij daarvoor kandidaat!
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Noorderhaven BBA, H J. 
(HendrikJan) (m)
Adres: BurgvHccnistraln8 
Postcode: 8051 AK 
Plaats: HATTEM 
Geboortedatum: 23 maart 1953

Aanvang lidmaatschap W D : 20 jaar mei onderbrekingen 
Opleiding na de lagere school
HBS B - Nijenrode, BBA
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren
Managing Director Central Europe voor MontaVista Software, Sunnyvale, CA, USA; 
1994 - 2001 NoorrinkBV Brussel, België. Vanuit een eigen management BV ver
schillende eigen software bedrijven opgericht op het gebeid van CD en uitzendsoft- 
ware; 1989 -1 9 9 4  Aritech BV België. Management buy-out van een toenmalig VS 
beursgenoteerde onderneming gerealiseerd; 1979 -1989 Caterpillar Tractor. 
Geneve, Zwitserland. Verschillende management posities in Zwitserland, USA, 
Midden Oosten, Afrika en Spanje.
Functies in de VVD en/of andere politieke partijen (10  jr)
Tijdens buitenlands bedrijf informeel Nederlanders aangemoedigd vooral bij vol
macht te stemmen
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
N iet mogelijk door 20 jarig buitenlands verblij f 
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10 jr)
Lid verschillende advies commissies tijdens privatiseringspenode Nederlandse
Kabel industrie; Lid verschillende advies commissies tijdens privatisering periode
Kabel maatschappijen
Onderwerpen die mij het beste liggen
6,10,11,12,13

Kandidaat gesteld door
Hattem
Motivatie
Na een 20  jarige loopbaan in het buitenland waarbij wij in 3 continenten gewoond 
hebben zijn wij een vijftal jaar geleden geremigreerd. Gedurende de laatste 10 jaar in 
het buitenland (België) is mijn interesse in de Europese eenwording sterk toegeno
men . Met name een media- en communicatie beleid hebben mijn grote interesse. De 
mogelijkheid om met behulp van moderne grensoverschrijdende communicatie
middelen alle Europese burgers toegang te geven tot deze nieuwe kanalen en hier
mee elkaar te bereiken en te begrijpen is een onderwerp wat mij na aan het hart ligt. 
Initiatieven zoals de Euregio in de grensstreek Twente/Duitsland verdienen navol
ging. Nog te vaak stoppen initiatieven op de grenslijn. Niet alleen industrieterreinen 
maar ook bijvoorbeeld zorg capaciteit. Waar wachtlijsten bestaan in de Nederlandse 
zorg is er mogelijk overcapaciteit elders.Dit zijn niet langer nationale problemen. 
Om in deze fase van mijn leven in deze omslag m het Europese denken een rol te 
mogen spelen drijft mijn besluit mezelf kandidaat te stellen.
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Oldenbroek, J. (joop) (m) 
Adres: Rue Porte de Mouland 3 
Postcode: 4600 
Plaats: VISE BELGIE 
Geboortedatum: 4 juli 1948

Opleiding na de lagere school
wegens verblijf in het buitenland niet beschikbaar
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
wegens verblijf in het buitenland niet beschikbaar
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
wegens verblij f in het buitenland niet beschikbaar
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
wegens verblij f in het buitenland niet beschi kbaar
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
wegens verblijf in het buitenland niet beschikbaar
Onderwerpen die mij het beste liggen
1,4,6,10
Kandidaat gesteld door
Maastricht
Motivatie
wegens verblijf in het buitenland niet beschikbaar

Aanvang lidmaatschap VVD: 1998

Ongerboer de Visser, A J.  
(A rnoud)(m )
Adres: Platanenlaan 87 
Postcode: 2 0 6 1 TS 
Plaats: BLOEMENDAAL 
Geboortedatum: 8 november 1970

Aanvang lidmaatschap W D : 2002  
Opleiding na de lagere school
Havo/Atheneum/Rechtswetenschap (1991-1993)/Maatschappijgeschiedenis/ 
Maatschappijgeschiedenis in Parijs
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
Firmant Preventum VO.E, beheer &  beveiliging (tijdens studie)/Verschillende 
bestuurlijke functies onder de koepel van de Vereniging FME-CWM en lid directie 
Nederlandse Vereniging Verwijdering Metalektro Producten, NVMP/Adviseur 
Public Affairs bij Winkelman &  van Hessen/Zelfstandig ondernemer (OdeV Public 
Affairs &  Projectmanagement)/ Senior Adviseur Public Affairs Burson-Marsteller 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Lid bestuur W D , afdeling Bloemendaal
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
Stage Europees Parlement, commissie Openbare Vrijheden en Binnenlandse Zaken 
(1996)
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10 jr)
Lid Beroepsvereniging Public Affairs, BVPA; Lid Koning Willem IV; Lid Stichting 
Spinoza; Lid Nieuwspoort 
Onderwerpen die mij het beste liggen
6 ,8 , 10,11
Kandidaat gesteld door
Bloemendaal

Motivatie
Een ideaal, een drijfveer, en het feit dat ik jong, dynamisch en creatief ben, maken 
dat ik mij graag en vol overtuiging beschikbaar stel voor het Europees Parlement.
Als 32 jarige geloof ik namelijk dat mijn ideaal, ‘Nooit meer oorlog in Europa’, alleen 
kan worden gerealiseerd door de liberale gedachte van interne marktwerking. Dat 
leidt tot welvaart en welzijn voor ons allemaal. Ik koester daarom mijn drijfveer 
‘Europa’ dichterbij de mens te brengen. Dat doe ik graag met lokale en provinciale 
bestuurders, daar waar EU-regelgeving de mensen vaak direct raakt. Het bijpassen
de motto is: niet chatten, maar doen!

81

Onkelen, R. (Robbert) van (m)
Adres: Venatorstraat 83 
Postcode: 1827 NT 
Plaats: ALKMAAR 
Geboortedatum: 30 mei 1951

Aanvang lidmaatschap W D : 1999 
Opleiding na de lagere school
MTS, HTS, Petro Chemische Universiteit
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
European Technology and Economical advisor in the Chemical Industry (1995-pre- 
sent); European Executive Project Manager (1995- present); Senior Lead Project 
engineer (1990-1995); International Senior Lead Engineer/Noord Afrika/Midden 
Oosten.
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Adviserend commissie lid Europese zaken in de clusters; insli tulioneel/consiilutio- 
neel/rechtspersoonlijkheid.; Financieel/Economisch en Budgettair 
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr) 
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Adviseur FH1 (forum Industriële Automatisering; -Voorzitter OR en contact ouder 
groep Jan Arends College te Alkmaar.
Onderwerpen die mij het beste liggen
2,4,6,13
Kandidaat gesteld door
Alkmaar

Motivatie
Als ervaren Europees Industrieel Economisch en Technologisch adviseur, en advise
rend commissielid Europese zaken, wil ik mijn kennis en ervaring als toegevoegde 
waarde ter ondersteuning en besluitvorming m het Europese Parlement ontplooien, 
middels een funclie als Europarlementariër. Mijn affiniteit met Europese zaken heeft 
mij er toe doen besluiten mij beschikbaar te stellen, om als W D  Europarlementariër 
van effectieve waarde te zijn voor de Nederlandse toekomst in Europese aangelegen
heden.

63

Onur BSc, M.S. (Mark) (m)
Adres: Hulsdaan4 
Postcode: 9471 RL 
Plaats: ZUIDLAREN 
Geboortedatum: 26 oktober 1948

Aanvang lidmaatschap W D : 1997 
Opleiding na de lagere school
BSc en Diploma in Architecture in London U.K.; Lid Royal Institute of Britisch 
Architects / Lid BN A
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste lienjaren
Architect in Eigen Architectenbureau
Functies inde W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
geen
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Initiator van Nederlandse tak van Architects Benevolent Society; 
Bestuursactiviteiten plaatselijke sportvereniging 
Onderwerpen die mij het beste liggen
1,6,13
Kandidaat gesteld door
Tynaarlo

Motivatie
Politiek dient zich niet te beperken tot enkele populistische standpunten, terwijl 
andere dringend aandacht vragen. Bijvoorbeeld de onbeheerste groei van dubbele 
nationaliteit, die zeker een Europees standpunt verdient. De neiging tot misbruik, 
zoals destijds met de immigratiewetten, is groot. Bijvoorbeeld verkrijgen van het 
Nederlanderschap teneinde naar Groot-Briliannië ie emigreren. Deze reducermg 
van de Nederlandse nationaliteit tot gebruiksartikel is onaanvaardbaar, ook voor 
diegenen, die bewust voor hel Nederlanderschap kozen. Ook mogelijke intrede van 
Turkij e in de EU is een onderwerp, waarin ik verfrissende ideeën naar voren kan 
brengen gesteund door brede informatiebronnen. Voor meer informatie zie: 
www.markonur.nl
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Ouborg, Th.J. (Theo) (m)
Adres: Nieuwstraat 10 A 
Postcode: 5331 DB 
Plaats: KERKDRILL 
Geboortedatum: 1 5 juni 1952

64

Oude, R. (Robbert) de (m) 
Adres: Lindelaan 85 
Postcode: 3331 AL 
Plaats: ZWIJNDRLCHT 
Geboortedatum: 8 lebruari 1962

83

PlasschaertJ.A. (Jeanine) (v)
Adres: Sumatrakade HOI 
Postcode: 1019 RI’
Plaats: AMSTERDAM 
Geboortedatum: 7 april 1973

37

Pluckel, ir. H. (Hans) (m)
Adres: Spieringweg 1065 
Postcode: 2136 LM 
Plaats: ZWAANSHOLK 
Geboortedatum:‘••april 1945

Opleiding na de lagere school
Christ. Mulo, Autom onteur, avond Havo, Financiële Trainingen van General M otors 
inzake Wholesale en Lease, Nima diverse prof Verkooptrainingen van de Gouden
Gids,
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
Directeur van een telefonische verkoopbedrijf en organisator van bedrijfs-, en con
sumentenbeurzen
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Lid achterban sinds 1992, lid en daarna voorzitter campagnecommissie,inmiddels 
vice voorzitter van de OC Bommelerwaard en voorzitter van afdeling Maasdriel; En 
potentieel lid EP
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
Voorzitter W D  afd Maasdriel; Voorzitter van de achterbanvergaderingen; Vice 
Voorzitter OC Bommelerwaard
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Actief lid van een Oldtimer autoclub Club Tnumph Holland; Medeoprichter en na 6 
jaar secretaris geweest te zijn nu voorzitter v/d themacommissie van de OVM 
(Ondernemers Ver Maasdriel).; Medeoprichter van het convenant veilig uitgaan in 
Maasdriel
Onderwerpen die mij het beste liggen
1,6,7

Aanvang lidmaatschap VVD: 2002 
Opleiding na de lagere school
HAVO; NLO lerarenopleiding geschiedenis &maatschap-pijleer 1990; RU Leiden 
geschiedenis (?)
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
Walburgcollege: docent geschiedenis en maatschappijleer van 1992 heden-coördi- 
natorH/V3 1997-2001 mentor &  sectieleider maatschappijleer 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10 jr)
Vice-voorzitter W D-afdeling Zwijndrecht; Bestuurslid O&T; jeugdbeleid 
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)  
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Bestuurslid Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht; coördinator 
Zwijndrecht België &  onderwijscontact Poprad; Bestuurslid Atlantische Onderwijs 
Commissie
Onderwerpen die mij het beste liggen
1,11,12,13
Kandidaat gesteld door
Zwijndrecht

Aanvang lidmaatschap VVD: 1995

Aanvang lidmaatschap W D : 2000 
Opleiding na de lagere school
EA, rechten (niet afgemaakt), vakken bij openuniversiteit 
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
Europese Commissie; DG Enlargement: Europe and the New Independent States, 
Common Eoreign and Security Policy, External Service- Relations with Central 
Europe (Poland and The Baltic States) Brussel, België: 1995-1998 Riga, Letland: 
1998-2000; Consultant (subsidie-advies profit/non profit) KPMG Amstelveen, NL; 
2000-2002; Politiek Assistent Wethouder Van der Horst Amsterdam, NL: 2002- 
heden
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Secretaris bestuur VVD wijkafdeling Oost Amsterdam; Referent Baltische Staten 
(tbv Internationaal Secretariaat); Politiek Assistent Wethouder Van der Horst 
Amsterdam
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)

Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)

Onderwerpen die mij het beste liggen
1,4,6,11,12
Kandidaat gesteld door
Amsterdam

Aanvang lidmaatschap VVD: 1976 
Opleiding na de lagere school
Vossius gymnasium B te Amsterdam, Diploma Bouwkundig ingenieur TU Delft, 
Applicatie stedenbouw, diverse managementopleidingen (De Baak, ROl) 
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren 
Sinds 2000 Head of Office vertegenwoordiging vier Randstadprovincies in Brussel; 
1990- 2000 Hoofd van de sector RO, Verkeer en Milieu bij de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten te Den Haag, sinds 1998 adjunct directeur; Sedert 1995 
lid van de RvC van Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland.
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
1990 -1 9 9 5  Voorzitter afd. Haarlemmermeer, vice-voorzitter OC-Amstelveen; 
1993 Lid cie gemeenteprogramma; 1997 - heden Voorzitter van de partijcie VRO; 
tot 2000 Lid redactieraad P&G; Docent Haya van Somerenstichting; Lid 
Eurocomact.
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
1991 - 2000 Lid Provinciale Staten van Noord-Holland, o.a. woordvoerder 
Schiphol, RO, Openbaar Bestuur, lid fractiebestuur, rekeningencie en hoor-en 
adviescie;

Maasdriel
M otivatie
Regels en de communicatie hiervan. Jarenlang heb ik een klein bedrij f en werk bij -
zonder veel in en met de gedrukte media en bots overal tegenaan, regelgeving in
Europa is duidelijk nog niet klaar. Er zijn nog veel en ook nog grote verschillen die 
geëffend moeten kunnen worden. Veel mogelijkheden die door het bedrijfsleven als 
storend ervaren worden blijven jarenlang in behandeling en tegen deze vorm van 
vertragingen zou ik me willen inzetten. Minder lange wachttijden, betere communi
catie, ook van besluiten en daardoor een soepeler verwerken van de wetten en voor
stellen zodat de kurk van onze Europese samenleving, de industrie en het M.K.B., 
weer lucht krijgt en daardoor verder kan groeien. Ik wil me inzetten voor een betere 
communicatie van beslissingen en nieuwe wetten met industrie en het M.K.B. maar 
dan wel in heel Europa zodat alle leden hiervan kunnen profiteren.

Kandidaat gesteld door

Motivatie
Europa is de toekomst, maar wel een liberaal Europa en ik wil daar aan meewerken 
door namens de W D  in Brussel in de ELDR fractie zitting te gaan nemen. Als lid van 
de Atlantische Onderwijs Commissie was ik in juli in Boekarest voor de Atlantic 
Treaty Association Conference for Education on Security and Defence en wat opviel 
was het idealisme en realisme van veel voormalige Oostbloklanden om lid ie worden 
van de EU en de NAVO. Europa is aan het veranderen: Europese uitbreidingen 
grondwet zijn items waar we niet bang voor moeten zijn, maar waar we juist als libe
ralen actief aan moeten deelnemen. Buitenland- en veiligheidsbeleid en daarnaast 
onderwijs/jeugd/culluur/media zijn beleidsclusters waar ik genoeg expertise en 
overtuigingskracht heb om uw man in het Europees Parlement te worden. Mijn 
naam isRobert de Oude, maar voor vrienden en familie ben ik Rob. Ik wil ook uw 
Rob worden in Europa: YOUR Rob ergo EUROPE!!!

Motivatie
Europa een gezicht geven! Dat is wat nu nodig is! Hoewel het niet altijd even zicht
baar is, heeft de Europese samenwerking ons al veel opgeleverd. De interne markt 
bijvoorbeeld (geen binnengrenzen: vrij verkeer van goederen, personen, diensten 
en kapitaal). Echter, we zijn er nog niet! Verdere voltooiing van de interne markt is 
dan ook een eerste vereiste. Hiertoe is het van groot belang dat wij -in Nederland - 
meer weien over de grote voordelen (maar ook nadelen) van die Europese samen
werking. Alleen met een groot liberaal draagvlak in Nederland, kunnen we werk 
maken van een vrij, veilig alsmede liberaal Europa. En kunnen we daar waar nodig 
tijdig onze ‘grenzen’ aangeven! Voor meer informatie zie www.jeaninegoeseurope.nl

Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Lid Raad van Advies Onderzoeksinstituut Technische Bestuurskunde TU Delft; Lid
Bestuur Stichting Industriecultuur Nederland; Lid Europese Beweging Nederland;
Tot 2001 Bestuurslid N1ROV
Onderwerpen die mij het beste liggen
2,4,6 ,7 ,8 ,10 ,13
Kandidaat gesteld door
Brussel e.o./Haarlemmermeer
Motivatie
Europa is het beste project van de 20e eeuw. Het bracht vrede, stabiliteit en welvaart! 
In de 2 le  eeuw zal de Nederlander alleen loyaal aan Europa kunnen blijven indien: er 
voldoende vrijheid blijft om naar eigen cultuur de Nederlandse maatschappij in te 
richten de Europese Unie haar bevoegdheden beperkt tot de ene markt en veiligheid 
de territoriale grenzen van Europa duidelijk zijn en veilig Europa democratisch en 
transparant is. Mijn motivatie is om vanuit het Nederlandse belang als kritisch volks
vertegenwoordiger samen met Europese liberalen mee te besluiten over Europese 
zaken, de Europese instellingen te controleren en de samenwerking met de W D  TK- 
en EK-fractie structureel te versterken.
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7 6

Potsdammer, R. (Raymond) (m) 
Adres: Herfst 4 
Postcode: 82 51 NP 
Plaats: DRONTEN 
Geboortedatum: 26 december 1950

52

Reijnen, T.W.A. (Theo) (m) 
Adres: Kranenhofscheweg 4 
Postcode: 5363 SL 
Plaats: VELP NB 
Geboortedatum: 23 april 1944

51

Roem, drs. C. (Cees) (m)
Adres: Admiraal de Ruijterweg 28 ' h""s 
Postcode: 1056 GJ 
Plaats: AMSTERDAM 
Geboortedatum: 25 februari 1970

71

Rommel, mr. E.A.S. (Esther) (v) 
Adres: Ewisweg 42 
Postcode: 1852 EK 
Plaats: HE1LOO
Geboortedatum: 27 november 1965

Aanvang lidmaatschap W D : 2001
Opleiding na de lagere school
Economische School, Den Haag; School voor Taal &  Letterkunde, Den Haag
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
1 9 8 9 -1 9 9 5  Algemeen Secretaris van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening;
1996- 2000 Corporate Quality Manager Arbeidsvoorziening; 2001 -heden Centrale 
Organisatie Werk &  Inkomen: t.b.v. (voorzitter) Raad van Bestuur: Projectmanager ESF;
Projectmanager terugdringing ziekteverzuim CWI: Ondersteuning t.b.v. projectma
nager LTO-project seizoenarbeid; Projectcontrollert.a.v. projectresultaten en geldstro
men binnen CWI Adviseur Deutche Bundesanstallt für Arbeit; Italiaanse Emilia 
Romagna; Oostenrijkse Arbeitsmarktservice.; Voorzitter van diverse mondiale confe
renties in het kader van de publieke arbeidsvoorziening, o.m. in Bied, Slovenië, 
Salzburg, Oostenrijk; Lahti, Finland. Tot 2001 lid van de European Group of Experts 
van Public Employment Services on quality management van de EU 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10 jr)
Bestuurslid afdeling Dronten, onder meer belast met portefeuille Opleiding en Training; 
v.a. september 2002 tot mei 2003 interim voorzitter afdeling Dronten; bestuurslid van 
de KC Flevoland; lid van de Landelijke Commissie Opleidingen (LCO); lid van de 
Partijcommissie Sociale Zaken &  Werkgelegenheid; lid van de Werkgroep Bijstand, 
WW en Arbeidsmarkttoeleiding
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
geen

Aanvang lidmaatschap W D : 2000  
Opleiding na de lagere school
Mulo, Hbo autotechniek, bouwkunde, certificaten publiek en privaatrecht. 
Makelaardij
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
Directie-staflid verzekeringsmaatschappij, bestuurder/directie div maatschappijen. 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Lid raadsfractie W D  gem. Grave, lid cie samenlevingszaken 
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)  
kandidaatstatenlid, fractielid
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Diverse activiteiten: o.a.; Politiek adviseur Limburgse organisatie zelfstandige 
ondernemers; Lid activiteitencommissie Internationaal Perscentrum Nieuwspoort 
Onderwerpen die mij het beste liggen
3,5,6 ,9 ,10
Kandidaat gesteld door
Grave

Aanvang lidmaatschap W D : 2002  
Opleiding na de lagere school
VWO; Propedeuse Rechtsgeleerdheid (UvA); Doctoraal Communicatiewetenschap
(UvA)
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien j aren
Stafofficier Afd. Communicatie Landmachtstaf (Den Haag); Consultant KMPG 
Management Consulting (Den Haag/Amstelveen); Business consultant Hewlett 
Packard Consulting Nederland BV (Amstelveen); Practice leader/ consultant Hill 
and Knowlton Nederland BV, adviseurs voor in- en externe communicatie (Amstel
veen) Huidig: Clusterhoofd / programma manager Informatiemanagement provincie 
Flevoland (Lelystad) en Part time docent Organisatie &  Informatiekunde Universiteit 
van Amsterdam, Faculteit Maatschappij en Gedragwetenschappen (Amsterdam) 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Lid Vernieuwingscommissie KC Amsterdam; Deelnemer virtuele klankbordgroep 
Amsterdamse 2e Kamerleden
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Lid vrijmetselaarsloge Nos Vinxit Libertas te Amsterdam 
Onderwerpen die mij het beste liggen 
6 ,8 , 10, 11,12 
Kandidaat gesteld door
Amsterdam

Aanvang lidmaatschap W D : 1988 
Opleiding na de lagere school
VWO; Opleiding tot luchtverkeersleidster; Universiteit: Fiscaal Recht; 
Postdoctorale opleiding Europees Fiscaal Recht 
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren 
Fiscalist (tot heden) en zelfstandig onderneemster (1994-1997). Op dit moment 
ben ik werkzaam bij BDO Accountants &  Adviseurs in Hoorn.
Functies in de VVD en/of andere politieke partijen (10  jr)
Diverse bestuurdersfuncties in de W D  waaronder op dit moment Bestuurslid van 
KC-Den Helder, voorzitter W D  afdeling Heiloo, Lid Stuurgroep Partijcommissie 
Belastingen van de W D , Lid Eurocontact.
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
Raadslid in de gemeente Heiloo (1998-2000), Statenlid in de provincie Noord- 
Holland( 1999-2003).
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Op dit moment: Redacteur Fiscaal Signaal, Lid redactie personeelsblad BDO, Lid 
vakgroep onroerende zaken BDO, Voorzitter Klachtencommissie Stichting 
Kinderopvang Limmen.
Onderwerpen die mij het beste liggen
2,6,7,8,12
Kandidaat gesteld door
Heiloo

Gedurende meerdere jaren lid geweest van diverse schoolbesturen; President van de 
Lions Club Flevoland
Onderwerpen die mij het beste liggen: 1,7,9,12
Kandidaat gesteld d o o r : Dronten 
Motivatie
Europa groeit, de wereld verandert. De vraag is of wij voldoende mee veranderen. 
Europa moet zich vooral op de toekomst richten. Vele generaties zullen mei elkaar in 
vrede en welvaart moeten kunnen leven. Maar een aantal zaken is de afgelopen jaren uit 
de hand gelopen. De invoering van de Euro gaf aanleiding om forse prijsverhogingen 
door te voeren. En dat in vrijwel alle EU-lidstaten. Maar klachten van burgers hierover 
worden stelselmatig afgedaan als onzin. Protesten van burgers tegen het rigoureus afma
ken van zieke dieren als gevolg van mond- en klauwzeer of vogelpest hielpen niet. 
(Illegale) immigratie is in veel lidstaten een steeds groter wordend probleem, dat om een 
gezamenlijke aanpak vraagt. Grensoverschrijdende cnminaliteit en terroristische drei- 
gingvragenom een gezamenlijk streng optreden van politie en justitie. Zo maar een paar 
voorbeelden waar hard nodig aan zal moeten worden gewerkt binnen Europa. In 
Nederland, maar ook verder binnen Europa luisteren politici veel te weinig naar de stem 
van hel volk. Ik wil als Europarlementariër daarin verandering proberen aan te brengen. 
Ik zal mij sterk maken om de stem van de Europese burger en van de Nederlandse bur
gers m het bijzonder in Brussel te laten doorklinken. Daarvoor wil ik uw steun, daarvoor 
wil ik uw stem!

Motivatie
Betrokken gedisciplineerde bestuurder, koppelt daadkracht aan kennis en inventi
viteit, kan zich snel op veel terreinen manifesteren. Communicatief, weet te motive
ren, overleg tussen partijen hoog in het vaandel heeft slaan, niet bang om knopen 
door te hakken. Sterk gemotiveerd om, samen met anderen het liberale gedachte
goed in Europa uit te dragen, maar ook, Om, hel veranderproces mede gestalte te 
geven, beter en intensiever contact tussen de W D  Tweede Kamer fractie en Euro 
parlementariërs. Doel, miscommunicatie en interpretatie verschillen voorkomen. 
Bureaucratie met kracht bestrijden, handelsbelemmeringen wegnemen, zinnige 
duidelijke Europese wetgeving realiseren. Nummer een worden m het bevorderen 
van de interne markt in Europa. Criminaliteit bestrijden, Europa behoeft heldere en 
duidelijk te hanteren regels voor justitie en politie, werkbaar en effectief. Stringente 
bewaking aan de buitengrenzen der gemeenschap. Oplossingsgerichte afspraken 
met lidstaten over grensoverschrijdende problemen bij waterbeheersing.

Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10 jr)

Motivatie
Samenwerking binnen Europa heeft ons sinds de oprichting van de EGKS een enor
me welvaart gebracht welke als voorbeeld geldt voor menig toekomstig lidstaat. 
Maar zijn wij hierin niet doorgeslagen? Is het niet eens tijd om de nadruk te leggen 
op welzijn in plaats van welvaart? Als groene liberaal wil ik mij voor de W D  m het 
Europees Parlement hard maken voor onderwerpen als innovatief én duurzaam 
ondernemen, voedselveiligheid, (kennis)onderwijs en een intensivering van inter
regionale samenwerking. Onder het motto: “Meer doen met minder”, wil ik een lans 
breken voor ondernemers die duurzaam investeren en welzijn weten om te zetten in 
materiële en immateriële waarden. Dat kan Nederland niet alleen. Een dergelijke 
dimensie op ondernemen zullen wij in Europees verband moeten vormgeven. Ik wil 
hier namens de W D  met passie mijn bijdrage aan leveren.

Motivatie
Het relatief klein maar sociaal en economisch sterk Nederland vervult een belangrij
ke rol in Europa. Ik vind echter dat Nederland, binnen de Europese Unie, veel te 
weinig zeggenschap heeft. Ik maak mij sierk voor meer invloed en steun voor 
Nederland binnen de Europese Unie. U kunt ervan op aan dat ik mij zeer alert en 
kritisch zal opstellen ten aanzien van Europese vraagstukken. Voor mij staat het 
belang van Nederland en hel behoud van onze identiteit voorop. Als fiscaal jurist 
met een Europese studie en ervaring in de provinciale politiek zet ik uw stem om in 
resultaten!

40 politiek!
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Russchen, drs. W.T. (Wytze) (m)
Adres: Stuyvesantst raat 191 
Postcode: 2593 GE 
Plaats: DEN HAAG 
Geboortedatum: 22 december 1970
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Scheffer, P.H.M. (Paul) (m)
Adres: Vaartdreef 37 
Postcode: 2724 GB 
Plaats: ZOETERMEER 
Geboortedatum: 15 mei 1948

Aanvang lidmaatschap W D : 1989 
Opleiding na de lagere school
Gymnasium A, Ichthus College Drachten;- Internationale Betrekkingen, 
Rijksuniversiteit Groningen
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
Secretaris Pers en Parlement van ondernemers-organisatie VNO-NCW in Den Haag 
en Brussel (2001 -heden); Woordvoerder en parlementair adviseur van de Europese 
werkgeversorganisatie UNICE in Brussel (1999-2001); Politiek secretaris van Willy 
De Ctercq in het Europees Parlement, Minister van Staat, voormalig Vice-Premier 
van Belgiè en Europees Commissaris (1996-1999); Persoonlijk medewerker van Dr. 
P.C. Plooij-van Gorsel, lid van het Europees Parlement (1994-1995); Stages bij de 
Europese liberale partij ELDR in het Europees Parlement en bij de opleidingsorgani- 
satie Key To Europe in Brussel (1994)
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Secretaris van de landelijke partijcommissie van de W D  voor Europese Zaken (2000- 
heden); Vice-Voorzitter en algemeen bestuurslid V&S van de W D  afd. Brussel e.o.
(1999-2001); Cursusleider “Europa” voor de Haya van Somerenstichting (sinds 1999); 
Lid van de redactieraad en internationaal secretariaat van de Vlaamse liberale partij VLD 
(1996-1999); Lid van de Propagandacommissie van de W D  Smallingerland 
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)  
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Vice-Voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Ordre International des

Aanvang lidmaatschap W D : 1968 
Opleiding na de lagere school
Mulo A+ en B, HBS-B, Univ Wiskunde (geen diploma), Hogere Bedrijfs Leiding 
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren 
KLM: Route Manager Latijns Amerika; KLM: Route Manager Verre 
Oosten/Australië; KLM Cargo: Rental Aircraft/Relationship/Alliances Manager; 
Wethouder der Gemeente Zoetermeer 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Afdelingsbestuur PR/Vorming en Scholing; KC Bestuur Vorming en Scholing;
Landelijke Commissie Vorming en Scholing
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
Gemeenteraad; AB R.O.L. Stadsgewest Haaglanden; DB R.O.L. Stadsgewest 
Haaglanden (Vmex/Grondbeleid/R.O.); Wethouder Fin/EZ/Automatisering/ 
Kunst&Cultuur/Slrategisch Beleid; VNG Cie Fin/EZ VNG Cie Internalionaal/City 
Twinning; Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua 
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr) 
geen
Onderwerpen die mij het beste liggen
2,3,4,10,11,12 
Kandidaat gesteld door
Zoetermeer

Anysetiers (2003-heden); Voorzitter van Nedcafé, Nederlandse vereniging in 
Brussel (1997-1999); Bestuurslid van het Brusselse netwerk voor Nederlandse lob
byisten European Affairs Platform (1999-2000); Vaste columnist van Radio 
Smallingerland (1999-heden); Voorzitter van de jOVD  afd. Drachten (1988-1990); 
Vice-voorzittervan de JOVD District Noord (1989-1990); Vice-vóorzitter en pen
ningmeester van de studentenvereniging CLIO (1992-1993)
Onderwerpen die mij het beste liggen
1,4,5,6,13
Kandidaat gesteld door
Almelo/Smallingerland/Leeuwarden/Den Haag/Brussel e.o.
Motivatie
Ik wil mij inzetten voor een Europa dat werkt. Europa moet ondernemender wor
den met meer markt en minder regels. Als woordvoerder van VNO-NCW draag ik 
daar aan b ij. Europa kan en moet veel slagvaardiger. En zich dus beperken tot de 
zaken die echt belangrijk zijn. Zelf heb ik jarenlang in Brussel gewerkt. Die ervaring 
wil ik gebruiken om de Nederlandse belangen beter te behartigen. Want dat is hard 
nodig. Europa is te lang geregeerd door socialisten en christen-democraten terwijl 
de huidige economische problemen juist schreeuwen om een liberale oplossing. 
Daar mag u mij steeds op afrekenen! Voor meer informatie zie: www.stemwytze.nl

Motivatie
Als wethouder heb ik ervaren hoe vaak Europese regelgevingje doen en laten kan 
bepalen. Maar ook hoe weinig de Nederlandse Europeaan dat weet en beseft. Echter, 
als vertegenwoordiger in het EP maak ik voor hen beleid en ben ik verantwoordelijk 
voor tweerichtingscommunicatie. Zolang er nog geen Europese Partijen zijn, dien ik 
er op toe zien dat er voor hen een balans bestaat tussen input en output. Wij moeten 
daar alerter op worden. Dat ook in Brussel de geldstromen een maximaal sociaal- 
economisch nut hebben. Noodzaak is dat alle landen gemaakte afspraken ook na 
komen.
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Scholma, mr. E.R. (Enno) (m)
Adres: BurgGudcnau 
Postcode: 53343 
Plaats: WACHTBEKG VILLIP 
DUITSLAND
Geboortedatum: 2 1 mei 1952

Aanvang lidmaatschap W D : 1982 
Opleidingna de lagere school
Heymans Lyceum (HBS-A) te Groningen; 1970-1977 Nederlands Recht, 
Rijksuniversiteit Groningen
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
1979-1986, Advocaat en procureur bij De Brauw en Helbach advocaten, Den Haag. 
Internationale ondernemingspraktijk (fusies en overnames). In 1983en 1984 
werkzaam in kantoor New York; 1986-1989, Hoofd van afdeling‘Mergers& 
Acquisitions’bij Amro Bank, Amsterdam; 1989-1994, Managing Director 
Corporale Finance Benelux en lid van European Corporale Finance Committee bij 
Samuel Montagu&Co. BV, Amsterdam; 1994-heden, Zelfstandig bedrijfsadviseur, 
gespecialiseerd in de overdracht van familiebedrijven, Bonn; 1994-heden, Beheer 
famitielandbouwbedrijf (akker- en bosbouw), Duitsland 
Functies in de VVD en/of andere politieke partijen (10  jr)  
geen
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (1 0  jr)
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
2003-heden, Bestuurslid Cultuurforum, Wachtberg; 2001, Klassenraad Clara Fey 
Gymnasium, Bad Godesberg; 1995-1997, Lid Raad van Commissarissen 
Cementbouw Beheer BV, te Haarlem; Reserve Officier, Koninklijke Landmacht 
Onderwerpen die mij het beste liggen 
6,9,12

Kandidaat gesteld door
Afd Duitsland 
Motivatie
Europa wordt tegenwoordig met wantrouwen en terughoudendheid benaderd. 
Ook binnen de W D . Dat is niet goed: Europa is tóch onze toekomst. Die toekomst 
moet “met volle kracht” vooruit gevaren worden. Vooral door mensen die vanuit 
Europese beroepservaring begrijpen hoe belangrijk het slagen van het project- 
Europa voor Nederland is. Mensen die invloed kunnen uitoefenen en vanuit de 
praktijk handelen, in plaats van ‘experts’ en beroepspolitici. Als advocaat, bankier 
en bedrijfsadviseur heb ik in heel Europa gewerkt. Momenteel beheer ik ons fami
lie landbouwbedrij f in Duitsland. Daarom denk ik voor de W D  de juiste liberaal te 
zijn om uw belangen in Europa te vertegenwoordigen.
Voor meer informatie zie www.stemenno.nl
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Straat, drs. D.D. (Dennis) (m)
Adres: Praterlaan 1 52 
Postcode: 1098 WT 
Plaats: AMSTERDAM 
Geboortedatum: 19 oktober 1970

Aanvang lidmaatschap W D : 1991 
Opleiding na de lagere school
Ongedeeld VWO, S.G. Werenfridus, Hoorn (1983-1990); Technische Bedrijfskunde, 
Universileit Twente, Enschede (1990-1992, geen diploma); Bestuurskunde, 
Universiteit Twente, Enschede (1992-1997)
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
Business Consultant, Cap GeminiNederlandB.V, divisie overheid (1998-2000); 
Senior Consultant, Cap Gemini Ernst &  Young, sector overheid, adviesgroep lokale 
overheid (sinds 2001)
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10 jr)
BesiuurslidJOVD afdeling Twente, district Overijssel;Bestuurslid W D  afdeling 
Enschede; Penningmeester LYMEC bestuur (1995-1996); Voorzitter LYMEC bestuur 
(1996-1998); Lid ELDR Partijbestuur (1996-1998); Lid ELDR Programmacommissie 
ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma periode 1999-2004 (1997-1998); 
Lid stuurgroep Haya van Somerenstichting (1998-2002); Lid stichtingsbestuur LIBRA, 
W D  Amsterdam (sinds 2002); Trekker vernieuwingscommissie thema leefbaarheid, 
W D  Amsterdam (sinds 2003)
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10 jr)
Lid Provinciale Staten Overijssel (1995-1999), portefeuille ruimtelijke ordening, 
volkshuisvesting, bestuurlijke vernieuwing, strategische planvorming, gemeentelijke 
herindeling en internationale zaken; Duo-raadslid deelraadsfractie 
Oost/Watergraafsmeer, Amsterdam (2000-2002), portefeuille: sociale zaken, welzijn, 
sport en cultuur; Fractievoorzitter deelraadsfractie Oost/Watergraafsmeer, Amsterdam

(sinds 2002), portefeuille ruimtelijke inrichting, verkeer, wonen, economie, bestuurlij
ke vernieuwing; Voorzitter Raadscommissie Bestuurlijke Vernieuwing, deelraad 
Oost/Watergraafsmeer, Amsterdam (sinds 2002); Kandidaat Europees Parlement, 
periode 1999-2004 (plaats 20)
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10 jr)
Lid Euregioraad (1995-1999); Deelnemend lid NeueHanzelnterregio (1995-1999); 
Actief in politiek netwerk Cap Gemini Ernst SrYoung 
Onderwerpen die mij het beste liggen
1,3,9,13
Kandidaat gesteld door
Amsterdam
Motivatie
Ik ben sinds mijn voorzitterschap van de Europese liberale jongerenorganisatie LYMEC 
actief betrokken bij de Europese politiek. Momenteel ben ik daarnaast actief in de 
gemeentelijke politiek en werkzaam voor decentrale overheden. De combinatie van het 
directe lokale bestuur en de steeds verdergaande Europese samenwerking is voor mij 
een belangrijke motivatie om me te kandideren voor het Europees Parlement. We moe
ten Europa en de dagelijkse dingen om ons heen dichter bij elkaar brengen. Europa is 
voor mij ook gedrevenheid. Het Europese project is m zijn verscheidenheid bijzonder 
inspirerend en leerzaam door de combinatie van culturen, ervaringen en mogelijkhe
den. En hoewel het soms moeizaam gaat, is het gewoon geweldig om hieraan mee te 
kunnen werken!

politieki
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Valkenburg-Lely, H.E. (Lysbeth) van (v) 
Adres: Hogesteeg27 
Postcode: 3972JS  
Plaats: DRIEBERGEN-RIJSENBURG 
Geboortedatum: 26 januari 1952

Aanvang lidmaatschap W D : 1996
Opleiding na de lagere school
1970 MMS te Den Haag; 1972 Cambndge proficiency; 1978 MO-A Engelse Taal en 
Letterkunde te Utrecht; 1980 beëdigd Tolk-Vertaler Engels; 1991 Diploma Ensaid cou
peuse.
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
1972-1973 Lerares Instituut BlankesteinteUtrecht(Mavo/Havo/VWO); 1989-1998 
Lerares Engels basisschool Coolsma te Driebergen-Rijsenburg; Vertaalopdrachten voor 
o.a. Haagse Courant, Mercury Signs.
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10 jr)
Mei 1998-oktober 1999 Secretaris W D  afdeling Driebergen-Rijsenburg; Mei 1998 - 
Mei 2003 Secretaris W D  OC Heuvelrug-Noord; Oktober 1999 - Secretaris W D  fractie 
Driebergen-Rijsenburg; Oktober 1999 - Maart 2002 Lid gemeenteraad Driebergen- 
Rijsenburg, portefeuille Welzijn, onderwijsen Maatschappelijke ontwikkeling; Maart 
2002 - Fractievoorzitter W D  en voorzitter commissie Ruimte en Groen; Lid presidium 
en seniorenconvent; September 2002 - lid WD-parlijcommissie Cultuur en Media; 
September 2002 - lid VNG-commissie Culturele zaken en Mediabeleid; Mei 2003 - 
Secretaris W D  Kamer Centrale Utrecht
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10 jr)
1999-2002 lid sociale werkvoorziening Zeist; 1999 - heden lid recreatieschap 
Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Krommerijngebied; september 2002 lid VNG-commis- 
sie Culturele Zaken en Mediabeleid.

Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (lOjr)
1 9 8 1 -1 9 8 3  lid ouderraad Jo h . de W itschool te Utrecht; 1 9 8 3 -1 9 8 7  lid ouderraad 
Instituut Coolsma; 1985-1993 MRlid Instituut Coolsma; 1993-2003 Lid en voorzitter 
(oktober 1999) medezeggenschapsraad CVOG (Revius Lyceum te Doorn, Wijk bij
Duursiede en Christelijk College Zeisl, Kerckebosch) te Zeist; Mei 198 4  - oktober 19 9 4  
Voorzitter Kunst in de Kamer afdeling Driebergen-Rijsenburg; Mei 1986 -Secretaris 
Hoofdbestuur Stichting ‘Kunst in de Kamer’; Mei 1994 - december 1999 Lid (secretaris) 
Dagelijks Bestuur V W  Driebergen-Rijsenburg, 1996- 2002 medewerker bibliotheek, 
mediatheek; 1996- 2003. medewerker decanaat; Oktober 2001 Bestuurslid steun
fonds Heimerstein, zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap te 
Rhenen; September 2002 lid Raad van Toezicht van de Stichting Opbouw 
Onderwerpen die mij het beste liggen: 7,10,11 
Kandidaat gesteld door: Driebergen-Rijsenburg 
Motivatie
Het Europese bestuur wordt de komende jaren steeds belangrijker, ook voor binnen
landse zaken, die alle inwoners van Nederland aangaan. Net zoals een liberale inbreng 
in alle democratische geledingen van de Nederlandse samenleving belangrijk is, is dit 
het geval in het Europese parlement. In de afgelopen jaren heb ik de nodige ervaring 
opgedaan in het lokale bestuur, in het onderwijs en in de bestuurlijke organisatie van de 
W D . Op al deze terreinen is de invloed vanuit Brussel merkbaar. Daarom meen ik dat 
ik een goede inbreng in het Europese parlement zou kunnen hebben.
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Vermeer, ing. A.H. (Herm an) (m) 
Adres: RueWiertz 60 ASP 10G314 
Postcode: 1047 
Plaats: BRUSSEL BELG1E 
Geboortedatum: 6 september 1957

Aanvang lidmaatschap VVD: 1983 
Opleiding na de lagere school
1969-1975 4 Atheneum B; 1975-1980 Agrarische Hogeschool te Dronten 
Beroepshalve uilgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren 
1980-1981 projectleider mechanisatie in aardappelteelt in Iraq; 1981- heden 
Landbouwer op akkerbouwbedrijiin Swifterbant 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
1980-1988JOVD-afdelingsvoorzitter, voorzitter district Gelderland, Landelijk 
Voorzitter (83-84) lid adviesorganen en eerste voorzitter Rottumerberaad (oud-HB- 
leden); 1987-1993 lid partijraad; 1986-1994 lid partijcie milieu 
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
1985-1987 Lid provinciale Staten in Flevoland; 1991-2002 Lid provinciale Staten 
in Flevoland; 2001-heden Lid Europees Parlement 
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10 jr)
1988-1994 voorzitter algemene vereniging dorpsbelangen; 1992-2000 ledenraads- 
lid Coöperatie Agrico; 1994-2001 bestuurslid afdeling Flevoland KNHM; 1998- 
2002 bestuurslid Stichting Stageprojecten Flevoland; 2001-heden bestuurslid 
Coöperatie Agrico
Onderwerpen die mij het beste liggen
6,8,9,10
Kandidaat gesteld door
Zittend EP lid/Dronten/Leeuwarden

Motivatie
Sinds november 2001 zet ik mij in voor een Europa van kansenen mogelijkheden. 
Een Europa dat regels maakt die niet alleen beperkingen opleggen, maar ook een 
kader bieden waarin ruimte ontstaal voor ontplooiing en ondernemerschap van 
burgers. Een Europa dat niet zorgt dat iedereen hetzelfde heeft, maar eenieder 
dezelfde kansen biedt, zonder de administratieve beperkingen van grenzen. Bij een 
toegankelijk Europa hoort een aanspreekpunt; die functie wil ik graag blijven ver
vullen, waarbij mijn uitgangspunt is dat de bijdrage aan en het aanjagen van concre
te ontwikkeling hetgeen is waardoor mensen ervaren dat de W D  ook in Europa 
werkt.
Voor meer informatie zie www.hermanvermeer.nl
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Versteegh-Weijers, G.L. (Ted) (v) 
Adres: Vrijheidslaan 7 
Postcode: 6141 BN 
Plaats: L1MBRICHT 
Geboortedatum: 24januari 1950

V os J.P . (Jan P ieter)(m )
Adres: Willem van Oranjelaan 8 1 
Postcode: 5211 CS 
Plaats: ‘S-HERTOGENBOSCH 
Geboortedatum: 29 oktober 1949

Aanvang lidmaatschap W D : 1983 
Opleiding na de lagere school
HBO Kweekschool met hoofdakte 1972; WO Bachelor Educational Studies 1985 
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren 
Coördinator van het Universitaire Platform in de Belgisch-Duitse-Nederlands 
Euregio Maas-Rijn; Interim duobaan adjunct-directeur Ouderencentrum “huize 
Franciscus"; Senior adviseur en manager Werving &  Selectie midden en hoger 
kader in de regio Limburg en zuidoost Brabant 
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Sinds 1988 lid Eurocontact voor de W D -Euro Parlementariërs; Bestuurslid 
Provinciaal Bestuur KC Limburg (1989 - 1995) Voorzitter afdeling W D  Sittard 
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  j r)
Sinds 2002 fractie voorzitter Liberalen in de Euregioraad Maas-Rijn, vice-voorzitter 
(1995- 2002); 8 jaar Provinciaal Statenlid in de provincie Limburg (1995 - 2003); 
Zitting in 2 van de vier commissies van Belgisch-Duits-Nederlandse Euregioraad 
EMR; Economie, middenstand, technologie, toerisme, opleiding, kwalificatie en 
arbeidsmarkt; Gezondheidszorg, maatschappelijke integratie en veiligheid; 
Adviseur in het Platform Arbeidsmarkt en Kwalificatie in de EMR.
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Voorzitter Stichting Natuur Milieu Educatie in de Westelijke Mijnstreek; lid Raad 
van Toezicht Stichting Daelzicht voor verstandelijke gehandicapten; bestuurslid 
Limburgse Monumenten Stichting; voorzitter Oorlogsgraven Comité Sittard- 
Bntisch Forces (Britisch Commonweallh War Cemetery); buitengewoon lid van de

Aanvang lidmaatschap W D : 1995 
Opleiding na de lagere school
Detailhandelschool Daarna een groot aantal trainingen gericht op het ondernemer 
zijn.
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tienjaren
Ik ben al meer dan 10 jaar ondernemer en directeur van mijn eigen bedrijf. Een klein 
bedrijf dat zich toelegt op ongevallenpreventie voorkinderen. Helaas betekent dat 
ook veel optreden op buitenlandse beurzen.
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10  jr)
Actief als aangever en meedenker m ‘s-Hertogenbosch plus bijdragen in ons Bossche 
W D  blad en in het campagneteam
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
Als voorzitter van de Nederlandse Normalisatie commissie kinderveiligheid en als 
lid bij de CEN in Brussel CEN-252 Als lid van de partijcommissie Europese zaken. 
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Lid van de BES ( Brabantse Export Soc.) Een groep ondernemers die exporteren en 
hun ervaringen uitwisselen; de BOF (Ondernemers die om 7 uur ‘s-morgens spor
ten en netwerken.); Vice-voorzitter van de wijk Vughterpoort.
Onderwerpen die mij het beste liggen
4,6,7
Kandidaat gesteld door
‘s-Hertogenbosch
Motivatie

Universiteitsraad van de Universiteit Maastricht; lid Limburgse Zakenvrouwen; lid 
ledenvergadering Woningcoöperatie Sittard.
Onderwerpen die mij het beste liggen
1,6,7,10,11
Kandidaat gesteld door
Leeuwarden en Sittard-Geleen 
Motivatie
Na acht jaar statenlidmaatschap, werkervaring in bedrijfsleven en als coördinator van 
het Universitair Platform in de Belgisch-Duitse-Nederlandse Euregio Maas-Rijn, zie ik 
mijn ambitie voor Europarlementariër als een logische slap in mijn carrière. Burgers 
binnen de Europese samenleving stellen duidelijke prioriteiten op het gebied van vei
ligheid, arbeid en zorg. Mijn taak om binnen de Europese context de prioriteiten van 
burgers van papier naar praktijk te vertalen zie ik als een uitdaging. Het is de hoogste 
tijd om Europa een gezicht te geven waar ieder burger zich in kan herkennen! Voor 
meer informatie zie: www.stemted.nl

Veel zelfstandige ondernemers kiezen voor de W D . Daarom is het belangrijk dal er 
ook een ondernemer op de lijst staat zodat de kiezers iets van zichzelf kunnen her
kennen. Ik ben MKB ondernemer in hart en nieren. Ik weet wat het is om te vechten 
met onleesbare, onnodige gecompliceerde, Europese richtlijnen. Een machteloos 
gevoel datje als MKB-er als moet slikken. Ik weet dat het Europa de komende 5 jaar 
veel beslissingen zal moeten die van levensbelang zijn voor ons MKB. Ik wil graag in 
het EP om dit team te helpen bij een liberaal, creatief beleid speciaal gericht op 
ondersteuning van het MKB. Daarom heeft de fractie een ondernemer nodig als aan
vulling op de bestuurders.
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Werf, mr. A.A.H. (Age) van der(m)
Adres: Postweg 7 
Postcode: 3941 KA 
Plaats: DOORN 
Geboortedatum: 14 juli 1946

Aanvang lidmaatschap W D : 2001
O pleiding na de lagere school
Gymnasium-B; Rotterdam; Doctoraal Rechten, Universiteil van Leiden; MBA (1 
j aar), Uni versity of Michigan, Ann Arbor, USA
Beroepshalve u itgevoerd e fu n cties gedurende de laatste tien jaren
Staffmember Commercial Development, Centrale Rabobank (tot 1977); Deputy 
Manager/Vice President TMC (Treasury Management Consultants International, 
Amro Bank (tot 1984); Head ol Practice “Fmance-lnformation Technology", samen
werkingsverband met Moret Ernst &  Young (tot 1994);Founder/DirectorVAN- 
DERWERF Group (tot 2002)
Functies in de VVD en/of andere politieke partijen (10  jr)
geen
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
WD-Raadslid Gemeente Doorn sinds april 2002 
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Bestuurlid diverse sportverenigingen in het verleden; Bestuurslid Stichting ‘Aan het 
Roer": terminale zorg; Oprichter ESD (European Sustainable Development) 
Initiative: duurzame ontwikkelingin Europees verband.
Onderwerpen die mij het beste liggen
4,6,8
Kandidaat gesteld door
Doorn

Motivatie
Op de bijzondere Europese Top van maart 2000 te Lissabon stelde de EU zich het 
nieuwe strategische doel om 's werelds meest dynamische en competitieve regio te 
worden. Het is voor mij de uitdaging om als lid van de Liberale fractie van het
Europees Parlement, met mijn achtergronden ervaring in het internationale 
bedrijfsleven en bankwezen, deze ambitie van de EU mede verder gestalte te geven. 
Naar mijn mening kan deze ambitie worden gerealiseerd als economische hervor
mingen worden doorgevoerd en ons Europese sociale model wordt vernieuwd. Als 
betrokkene bij een aantal activiteiten op het gebied van Maatschappelijk verant
woord ondernemen, ben ik ervan overtuigd dat de idee van Duurzame ontwikke
ling voor Europa hierbij leidend dient te zijn. Als lid van het Europees Parlement wil 
ik mij inzetten voor een EU-beleidsstrategie, waarbij economische, sociale en ecolo
gische doelen integraal en evenwichtig worden gerealiseerd. Daarbij heeft het vin
den van de juiste balans tussen economische dynamiek enerzijds, en leefomgeving 
en milieu anderzijds, mijn grote interesse. Als Europarlementariër wil ik mijn aan
dacht en energie richten op het inspireren en organiseren van initiatieven die de 
groeiende twijfel over de houdbaarheid van onze Europese welvaart wegnemen. 
Hierbij gaat het onder meer om milieuzaken, het vraagstuk van de eerlijke verde
ling, en de internationale migratie en globalisering. Daarbij denk ik dat het liberale 
gedachtegoed van onze W D -parlij een belangrijk vertrekpunt biedt om deze initia
tieven met visie en ondernemerschap te entameren.
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Wisse-Maat, A. (Aly) (v)
Adres: Groeneweg 1 
Postcode: 4486 RA 
Plaats: COLÏJNSPLAAT 
Geboortedatum: 11 oktober 1954

Aanvang lidmaatschap W D : 1995 
Opleidingna de lagere school
Verpleegkundige, middenstand, middelbaar agrarisch onderwijs, PR opleiding,
diverse kader- en andere relevante bestuurscursussen
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
Boerin; Bestuurder; Maatschappelijk Ondernemer; Zelfstandig adviesbureau op
gebied van plattelandsvernieuwing en subsidies
Functies in de VVD en/of andere politieke partijen (10  jr)
Lid van vrouwen in de W D ; Lid van de schaduwfractie gemeente Noord-Beveland; 
Organisatie activiteiten "club van 100"
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10 jr)
Vrijwilligers werk voor agrarische natuurvereniging; Presentatie en redactie radio 
programma, 1 uur per week; Opzetten en begeleiden "ondernemers sociëteit”; 
Opzetten en begeleiden diverse vrijwilligers netwerken; Managen stichting “Blij met 
een Ei", PR voor Eieren; Opzetten en begeleiding “ Countryside Exchange program
ma”
Onderwerpen die mij het beste liggen
9,10,11
Kandidaat gesteld door
Noord Beveland

Motivatie
Het Europese parlement staal nog te ver weg van de burgers. Hierin dient verande
ring te komen. Dit is nodig omdat Europese regelgeving een steeds belangrijker rol 
gaat spelen. Als Europarlementariër zou ik daarom graag een brugfunctie vervullen 
tussen het EP en het volk. Mijn inzet is erop gericht om de regelgeving zoveel moge
lijk te beperken, goed te informeren en meer te appelleren aan eigen verantwoorde
lijkheid. Ik denk dat ik daartoe in staal ben, omdat ik daadkrachtig ben, goed kan 
communiceren en mij snel kan inwerken in dossiers. Mijn specialismen zijn: land
bouw, plattelandsvernieuwing, ondernemerschap, media, transporten milieu
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Zantinge, ir. J.F. (Jan) (m) 
Adres: Middellaan 16 
Postcode: 6881 RP 
Plaats: VELPGLD 
Geboortedatum: 13 april 1941

Aanvang lidmaatschap W D : 1972 
Opleiding na de lagere school
MULO-A.H.B.S.-B, Industrie-Avondschool (vgl. metHTS);TU-Elektrotechniek 
(Hoogspanningsfysica)
Beroepshalve uitgevoerde functies gedurende de laatste tien jaren
TechnoloogHoogspanningsverbindingen; Projectleider bouw hoogspanningslij
nen; Secrétaire général van de Union pour la Coordination de la Produclion et du 
Transport de 1’Electricité
Functies in de W D  en/of andere politieke partijen (10 j r)
Lid Partijraad
Functies in (politieke) vertegenwoordigende lichamen (10  jr)
geen
Andere maatschappelijke ervaring/activiteiten (10  jr)
Voorzitter Stichting Overkoepelend Comité Postbank (OCP); Secretaris Afdeling 
voor Elektrotechniek KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs)
Onderwerpen die mij het beste liggen
2,4,6,8
Kandidaat gesteld door
Rheden-Rozendaal

Motivatie
Mijn motivatie voor het Europees Parlement is enerzijds dat ik de Europese instellin
gen een belangrijke motor vind voor de economische en maatschappelijke vooruit
gang in Europa, waarmee veel synergie voordelen bereikt kunnen worden op tech
nisch, economisch en maatschappelijk terrein. Anderzijds vind ik de Europese 
instellingen een boeiende werkomgeving, waarin ik enige ervaring heb opgedaan als 
student tijdens een stage van zes maanden bij de Europese Commissie en gedurende 
41/2 jaar als Secrétaire Général van de Union pour la Coordination de la Production et 
du Transport de 1’Électricité (UCPTE).

code
1 Buitenland-en veiligheidsbeleid

2 Begrotingszaken

3 Justitiële en binnenlandse zaken

4 Economische en monetaire zaken

5 Interne markt/privaatrecht

6 Industrie/handel/energie

7 Sociale zaken/werkgelegenheid

8 Milieu

9 Landbouw

1 0 Regionaal beleid en transport 

1 1 Cultuur/Onderwijs/Jeugd/Media 

1 2 Ontwikkelingssamenwerking 

1 3  Constitutionele zaken
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opinie

Het recht jeze lf te verdedigen
Twee medewerkers van Albert Heijn grepen een winkeldief in de 

kraag en gebruikten daarbij geweld. Volgens sommigen was dat 

nodig om de dief aan te kunnen houden, anderen meenden dat 

de jongens te veel geweld gebruikten. In hoeverre heb je het 

recht jezelf te verdedigen? Volgens de wet mag een burger geen 

geweld gebruiken op enkele uitzonderingen na. Zo mag een 

burger wanneer hij iemand op heterdaad betrapt, de dader 

staande houden en hem overdragen aan een opsporingsambte

naar. Daarbij mag gepast geweld gebruikt worden. Ook wanneer 

iemand wordt aangevallen, mag hij zijn lijf, zijn eerbaarheid en 

zijn goederen verdedigen (noodweer). Tweede-Kamerleden 

Laetitia Griffith (VVD) en Jan de Wit (SP), beiden jurist, buigen 

zich over enkele cases en geven hun mening over het toegepas

te geweld in die situaties. "Twee begrippen zijn van belang: pro

portionaliteit en subsidiariteit. Was het gebruikte geweld 

gepast? En was er een andere oplossingsmogelijkheid ge

weest?" geeft Griffith aan. De Wit vult aan: "Enig geweld is toe

laatbaar. Maar je mag niet zomaar een grens overschrijden."

S. en zijn broer T. zijn op stap. T. geeft een jongen een duw. Die 

geeft direct een flinke duw terug. O m  zijn broer te helpen, deelt

S. een paar flinke klappen uit.

LG: S. heeft ten onrechte klappen uitgedeeld. Zijn broer begon nota bene. 

In een situatie als deze geldt het subsidiariteitsbeginsel: had hij iets anders 

kunnen doen in plaats van slaan? Het antwoord luidt ja, hij had kunnen 

weglopen.

JW : S. is overduidelijk fout in deze situatie.

B. wordt door een vrouw geslagen met een stok. Daarop pakt ze 

de stok af en slaat de vrouw en haar dochter terug. De dochter 

loopt een gekneusde neus op en de moeder een verstuikte enkel. 

B. heeft geen verwondingen.

extra element: die dochter die klappen krijgt. D ie had er helemaal niets 

mee te maken.

LG: Ze pakt de stok af en op dat moment heeft ze keuze: ga ik er iets mee 

doen of gooi ik die stok weg? Op het moment dat B. de stok vast heeft, 

houdt de dreiging op en ontstaat een nieuwe situatie.
JW : Ik ben zelf, toen ik bewindvoerder van een cafetaria was, eens

JW : Ik vind het knap dat 

ze die stok heeft afge

pakt! Maar daar zou het 

m oeten eindigen. Dat 

toetakelen gaat echt te 

ver. Bovendien is er een

"Er zijn winkeliers die een kooi in de winkel 
hebben, waarin ze verdachten van winkeldiefstal 

opsluiten tot de politie komt. Dat mag."
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bedreigd met g e w e ld . Om dat de cafetariahouder de boel belazerde, moest 
ik de zaak sluiten. Hij greep me vast, sleurde me naar binnen en deed de 

deur op slot. Hij was behoorlijk agressief en op dat moment moest ik ook 

een afweging maken. Ga ik slaan of praten? Ik koos voor het laatste en 

w ist uiteindelijk door het luik, via welk friet werd verkocht, te ontsnappen.

Er ontspint zich een gesprek over mensen in bepaalde beroeps

groepen, die vaker met geweld te maken krijgen dan mensen in 

andere beroepsgroepen.

LG: Een politieagent is getraind om met geweld om te gaan.Van een agent 

wordt verwacht dat hij anders omgaat met een bedreigende situatie dan 

een gewone burger, een agent moet meer overredingskracht gebruiken 

voor hij overgaat to t geweld. Daar houdt een rechter ook rekening mee in 

zijn beoordeling.
JW :Van de andere kant kunnen we ook niet tolereren dat de politie wordt 

afgetuigd. Bepaalde beroepen, zoals bijvoorbeeld ook treinpersoneel en taxi

chauffeurs, moeten extra beschermd worden door de overheid.

LG: Wanneer geweld wordt gepleegd tegen beoefenaars van zulke beroepen, 

moet de rechter dit als strafverzwarende grond meenemen in zijn oordeel.

Een man zou zich in het plaatselijk winkelcentrum schuldig heb

ben gemaakt aan winkeldiefstal. Twee groenteboeren en een dro

gist gaan in een nabijgelegen plantsoen verhaal halen en pakken 

hem hardhandig aan. De man wordt onwel en zakt in elkaar.

LG: Als je iemand op heterdaad betrapt, dan mag je die persoon aan

houden om hem zo snel mogelijk over te dragen aan de politie. Maar 

wat is heterdaad? Hebben de groenteboeren gezien dat de man iets stal 

en zijn zij hem gevolgd? Dan geldt het nog steeds als heterdaad, ook al 

zit er een periode tussen het moment van betrappen en het moment 

van aanhouden. H ier lijkt het er veel op dat ze verhaal zijn gaan halen. 
JW : Bovendien is het hier ook nog de vraag of je de goede dader te pak

ken hebt. Ze hadden in dit geval niet over moeten gaan to t geweld, maar 

de man moeten vasthouden to t de politie kwam.

LG : O f hem overbrengen naar het politiebureau. Daarvoor mag gepast 

geweld gebruikt worden. Er zijn tegenwoordig ook w inkeliers die een 

kooi in de w inkel hebben, waarin ze verdachten van winkeldiefstal 

opsluiten to t de politie komt. Dat mag.

JW : A ls je hoort hoe winkeldieven tekeer kunnen gaan wanneer ze 
betrapt worden, is het haast wel nodig ze op te sluiten. Dat hoeft overi

gens niet per se in een kooi, het kan ook in een kantoortje.

En hoe zit het wanneer een tiener een lippenstift in haar jaszak  

steekt zonder te betalen?

JW : Dan zijn dezelfde maatregelen van toepassing. Je kunt niet zeggen: dat 

is geen diefstal. Streng optreden tegen winkeldiefstal w erkt ook preventief. 

Daarmee zeg je: w ij tolereren dit niet langer.

In het huis van K. wordt ingebroken. K. hoort dat, loopt naar 

beneden en deelt een paar klappen uit m et zijn hockeystick. De 

inbreker loopt ernstige verwondingen op.

JW :W an n ee r je meteen klappen gaat uitdelen, ga je in de fou t.Je mag de 

hockeystick wel als afschrikmiddel gebruiken.
LG: Het is onduidelijk of de inbreker 

wilde ontsnappen. W anneer je iemand 

betrapt, zeg je ‘hier blijven’ en je belt 

de politie. W il de inbreker dan toch 

wegvluchten, dan mag je hem tegen

houden. Je mag gepast geweld gebrui

ken om iemand aan te houden.

JW : W anneer het je bedoeling is 

iemand staande te houden, mag je met een wapen dreigen als afschrik

king. Bij winkels hangen soms bordjes: w ij waarschuwen eerst de ambu

lance en dan de politie. Maar het hoort dus precies andersom te zijn. 

LG : A chteraf is natuurlijk m oeilijk te bewijzen of je inderdaad hebt 

geprobeerd iemand staande te houden of dat je meteen bent gaan slaan. 

JW : Het hangt ook van de situatie af of je geneigd bent te slaan. Ik zou 

zelf niet gaan vechten, denk ik.

LG  (lachend): Jij zou door de brievenbus ontsnappen!

De eigenares van een lunchroom  wordt zeker tien minuten  

mishandeld door een klant. Hij slaat haar m et zijn handen en 

m et voorwerpen. Een leverancier klopt op de deur, de eigena

res w eet het wapen dat de aanvaller heeft af te pakken en 

schiet hem dood.

JW : Dat kan echt niet.
LG: Juist wel! D ie vrouw  w ordt mishandeld, de man is afgeleid, zij pakt het 

wapen en verdedigt zichzelf.

JW : W aarom  moet ze schieten? Ze kan hem toch ook onder schot hou

den en dan de politie bellen?

LG: Maar de deur is dicht, die vrouw  kan geen kant op. D ie man blijft haar

"Wanneer het je bedoeling is iemand 
staande te houden, mag je met een wapen 

dreigen als afschrikking."
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advertentie

D I N N E R S H O W
M A Y D A Y !  M A Y D A Y !

Mayday! Mayday!

Mayday! Mayday! Zoals de dinnershow van Dutch Touch Agency en het Evoluon toepasselijk heet, speelt zich volledig af in de 

majestueuze koepel van het Evoluon World Class Conference Centre te Eindhoven. Deze koepel is een uitgekiende locatie voor dit 

totaaltheater van wereldklasse. De torenhoge overspanning van het architectonisch en akoestisch juweel biedt de broodnodige 

ruimte voor een unieke combinatie van zang, dans, cabaret, animatie, culinaire hoogstandjes en onvervalst kunst- en vliegwerk in 

de nok van het cirkelvormige dak. Adembenemend en tegelijkertijd hartverwarmend.

Roux Fine Dining

Tijdens deze avondvullende beleving zal het de gasten op gastronomisch gebied aan niets ontbreken. De titel Dinnershow draagt 

een hospitalitybelofte in zich mee, die Roux Fine Dining met verve waarmaakt. De Nederlandse chef-koks van Roux Fine Dining zijn 

intensief geschoold in exclusieve Roux restaurants en ver daarbuiten. Ook aan boord van Evoluon Airways verzorgt Roux Fine Dining 

een culinaire streling voor de smaakpapillen. Vliegtuigvoedsel zal nooit meer hetzelfde smaken, wanneer passagiers eenmaal 

kennis hebben gemaakt met de exquise smaak van Roux Fine Dining.
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TEL.
EVOLUON, NOORD BRABANTLAAN IA, 5652 LA EINDHOVEN, THE NETHERLANDS 

+31(0)40-250 46 66 FAX:+31 (0)40-250 46 67 E-MAIL: SALES@EVOLUON.COM INTERNET: WWW.EVOLUON.COM
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opinie

slaan, dan kan ze toch nog maar één 

ding doen?

JW : Maar een schot van zo dichtbij 

richt verschrikkelijke schade aan. 

Doodschieten gaat echt te ver. Ze 

moet gebruikmaken van de dreiging 

die het wapen heeft.

Het tweetal vraagt aanvullen

de inform atie. Nadat de leve

rancier op de deur heeft 

gebonsd, doet de dader de 

deur open. Op dat m om ent 

zag het slachtoffer kans om  

het vuurwapen te grijpen.

LG : D at verandert het. Ik dacht 

dat de dader bovenop de arme 
vrouw  zat. Maar de dader loopt 

weg uit de situatie en er komt al 

hulp. Dan hoeft ze niet m eer te 

schieten. Ze  kan gebruikmaken 

van de dreiging en om hulp roe

pen.

In hoeverre de juiste hoeveelheid 

geweld w ord t gebruikt en of het 

gebruikte geweld de enige oplos
sing is, hangt erg van de situatie 

af. Een inbreker slaan met een 

hockeystick mag wanneer je dui

delijk hebt gezegd dat hij m oet 

wachten to t de politie er is en hij 

dat niet doet. W o rd  je echter 

geslagen met een stok en w eet je 

die stok af te pakken, dan mag je 

er niet mee terugslaan. Om dat 

het onmogelijk is alle situaties die 

kunnen voorkom en op te nemen 
in de w et, blijft het noodzakelijk 

dat een rechter achteraf zijn oo r

deel geeft.

Tekst:LonnekevanEldijk 

Fotografie: Hans van Asch
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De in Leerdam geboren en getogen Brok raakt al op 15-jarige leeftijd sterk politiek geïnteresseerd en sluit zich aan 

bij de JO VD . D it ondanks het feit dat hij naar eigen zeggen is grootgebracht in een ‘typisch CDA-nest’.“ De duide

lijke politieke standpunten over belangrijke zaken die speelden in de jaren tachtig hebben me naar de W D  toe 

getrokken” , blikt Brok terug. “ Zo  werd er destijds flink politiek gediscussieerd over de plaatsing van kruisraketten 

in Nederland en de w et Gelijke Behandeling. Ik vond zelf het toenmalige standpunt van het CD A, dat homoseksu

elen niet voor de klas mochten staan, vreemd. De W D  was het hier, net als ik, absoluut niet mee eens. O ok vond 

ik dat de politiek zich, ondanks het lidmaatschap van de NAVO  van Nederland, niet solidair toonde met andere 

NAVO-landen door ‘nee’ te zeggen tegen de plaatsing van kruisraketten. Het sprak me erg aan dat de W D  zich

wel solidair toonde en zich uit
sprak vóór plaatsing. Bovendien is 

het liberalisme verankerd in mijn 

karakterstructuur. En als liberaal 

kun je politiek gezien maar een 

paar kanten op en in Nederland is 

het liberalisme in goede handen bij 
d e W D .”

Ondanks zijn al op jonge leeftijd 

opgebloeide voorliefde voor d e W D  

en zijn enthousiasme over partijver- 
nieuwing plaatst Brok kritische kant

tekeningen bij de discussie die op dit 

moment binnen de liberale fractie 

wordt gevoerd over dit onderwerp. 
“ Natuurlijk is het goed dat deze dis

cussie leidt to t meer transparantie 
binnen de partij. D e W D  zou hierbij 

echter wat meer over haar eigen 

schaduw heen moeten stappen. 

Samen met andere liberale partijen, 

maatschappelijke organisaties en 

burgers moet een brede maatschap

pelijke discussie worden gevoerd 

over de toekomst van het liberalis

me. Ik vind dat gezamenlijk een 

nieuw landelijk liberaal manifest 

moet worden opgesteld. De W D

r

anticipeert op dit moment helemaal 

niet op samenwerkingsmogelijkhe

den met D66, terwijl beide partijen 
in het Europees parlement wel een 

fractie vormen. Mijn standpunt voor 

de langere termijn is: hef zowel de 

W D  als D66 op en vorm een nieu

we liberale partij. Uiteindelijk is de 

toekomst van het liberalisme belang- 

rijker dan die van de W D . De W D  

mag geen doel op zich zijn.”
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Partijcongres

H et eerste VVD-partijcongres dat 

Brok als achttienjarige bezoekt, 

staat hem nu nog helder voor de 

geest. “ Tijdens dit congres ont

stond er een grote ruzie en trad 

Joris Voorhoeve af. Ondanks deze 

ervaring heb ik me altijd bij de 

VVD  thuisgevoeld.”  In 1978 strijkt 
Brok als student Bestuurskunde 

neer in Leeuwarden en besluit 

daar te blijven wonen. De gebo

ren Zuid-Hollander maakt zich 

direct de Friese taal eigen. “ H et 

leren van de taal van een ander 

heeft te maken met respect tonen 

en respect is het voorportaal van 
tolerantie” , verklaart hij zijn snelle 

omschakeling van het Nederlands 

naar het Fries. In de jaren daarna 

vervult hij am btelijke functies op 

het provinciehuis van Lelystad en 

het provinciehuis in Zw olle. “ Ik 

vond het heerlijk om op het snij

vlak te werken van am btelijke 

organisatie, bestuur en politiek. Al 

met al heb ik zowel in Lelystad als 
in Zw olle een plezierige en bij

zondere tijd beleefd.”

Hij is ondertussen ook actief als 

voorzitter van de Kamercentrale 

W D  Fryslan en treedt in 1994 toe 
to t de Leeuwardense gemeenteraad. 

V ier jaar later maakt hij zijn opwach

ting in het college van burgemeester 
en wethouders en krijgt hij de post 

cultuur onder zijn beheer. Op het 

Leeuwarder pluche beleeft hij aan

vankelijk roerige tijden, onder meer 

door de perikelen rond het veelbe

sproken vertrek van burgemeester 

Loekie van Maaren. Later doet hij 

van zich spreken tijdens de parle

mentaire discussie over de openstel
ling van het burgerlijk huwelijk voor 

homoparen. Brok toont zich een 

fervent voorvechter van deze gelijk
berechtiging.

Contactwethouder

Anno 2003 beheert de wethouder 

een breed scala aan portefeuilles, 

zoals economische zaken, recreatie 

en toerisme, sociale zaken en werk

gelegenheid, vastgoed en grondza

ken. “ Het uitdagende aan mijn wet

houderschap is het directe contact 
dat ik heb met mensen in 

Leeuwarden. Bovendien is het werk 

erg afwisselend. De ene dag houd ik 

me bezig met de w et W erk  en 

Bijstand, de andere dag met de aan

leg van nieuwe woonwijken. 

Daarnaast ben ik contactwethouder 

van de negen dorpen die om 

Leeuwarden heen liggen. Ik vind het 

leuk om te zien dat zowel in de stad 
Leeuwarden als in de omliggende 

dorpen de mensen erg politiek

liberalen zich te manifesteren in der

gelijke portefeuilles. Cultuur is één 

van mijn favoriete portefeuilles. 

Dankzij de tweetaligheid van 

Leeuwarden - het Nederlands en 

het Fries - heeft cultuur een extra 

dimensie. Ik zie een enorme rijkdom 
in de tweede rijkstaal, het zegt iets 

over de culturele pluriformiteit van 

Friesland. Bovendien biedt deze 

tweetaligheid goede Europese toe

komstperspectieven. Europa telt in 

totaal veertig miljoen mensen die 

een minderheidstaal spreken. Omdat 

Europa steeds meer één geheel 

wordt, krijgen meer mensen een 

sterke hang naar een regionaal 

bewustzijn en naar een eigen taal. 

Het zou toch prachtig zijn als, naast 

de minderheidstalen die worden 
gesproken in W ales, Ierland en 

Catalonië, ook het Fries Europees 

een steeds grotere rol gaat spelen. 

Op dit moment is de Fryske 

Academie bezig met het oprichten 

van een universiteit voor Europese 

minderheidstalen in Leeuwarden. Ik 
ervaar dit als een grote kans voor 

ons hoger onderwijs.”

in een andere sport, namelijk paar

densport. Ik ben van plan zeilles te 

gaan volgen om meer feeling te krij

gen met de recreatie op het water. 

Ik hoop de komende jaren als bur

gemeester echter ook duidelijk te 

maken dat Sneek méér te bieden 

heeft dan alleen de Sneekweek. 

Verder zal hard moeten worden 

gewerkt aan het oplossen van soci- 

aal-maatschappelijke problemen in 

Sneek. Zo kampt de gemeente met 
een vrij hoog werkloosheidspercen

tage, mede veroorzaakt door de ijle 

en broze economie. Een groot deel 

van de beroepsbevolking heeft een

betrokken zijn. Het contact tussen 

hen en het openbaar bestuur is 

goed, over het algemeen weten zij 
hun weg naar het gemeentehuis van 

Leeuwarden goed te vinden.”

“ Ik ben blij dat ik me niet louter 

bezighoud met traditionele VVD- 

thema’s zoals grondzaken en vast

goed, maar ook met asielbeleid, 

cultuur en sociale zaken” , vervolgt 

Brok.“ Ik denk dat het goed is voor

Stedelijke dynamiek

Ondanks het feit dat Brok het nog 

steeds naar zijn zin heeft als wet

houder, ziet hij erg uit naar zijn nieu

we burgemeestersambt in de 
gemeente Sneek. “ Sneek heeft een 

grote stedelijke dynamiek, waarbij de 

toeristische sector en de water

sport een belangrijke rol spelen. Zelf 

ben ik nog niet zo thuis in de water

sport. Ik ben wel lang actief geweest

te grote afstand ten opzichte van de 

arbeidsmarkt. De komende jaren zal 

deze afstand moeten worden ver
kleind. Ik ken Sneek inmiddels aardig 

goed, de afgelopen maanden heb ik 

me in de gemeente verdiept. Maar ik 

denk dat ik Sneek pas echt goed leer 

kennen als ik er straks woon.”

TekstBartManders 

Fotog rafie: Ha ns va n Asch
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Huiselijk geweld
is geen privé-probleem

"Ik heb eerder eens geprobeerd weg te gaan, 

maar toen sleepte hij me aan mijn haren terug 

naar huis. Als ik ooit weg zou gaan, zou het tus

sen zes planken zijn, zei hij'/ vertelt Silvia (47). 

Haar naam is gefingeerd, haar verhaal niet.Twee 

jaar geleden wist Silvia de situatie thuis uitein

delijk te ontvluchten, nadat ze zo'n vijftien jaar 

had geleefd met een gewelddadige man.

Huiselijk geweld komt vaak voor in 

Nederland. Maar liefst 45% van de 

Nederlanders is ooit slachtoffer 

geworden van niet-incidenteel 

huiselijk geweld, blijkt uit het 

onderzoek ‘Huiselijk geweld. Aard, 

omvang en hulpverlening’ dat in 
1997 werd uitgevoerd door Into- 

mart. In het rapport wordt onder

scheid gemaakt tussen ‘incidenten’ 
en ‘huiselijk geweld’. Er is sprake 

van incidenten als het geweld geen 

lichamelijk letsel veroorzaakte, én 

geen noemenswaardige gevolgen 

had, én minder dan I jaar duurde, 

én eenmalig of ten hoogste enkele

keren voorkwam. In alle andere 

gevallen is sprake van niet-inciden- 

teel huiselijk geweld. 27% van de 

Nederlanders is slachtoffer van 

huiselijk geweld waarbij de voor

vallen wekelijks of dagelijks voor

kwamen. Het onderzoek werd als 

een ‘w it’ onderzoek beschouwd, 
omdat de respondenten de Neder

landse taal machtig moesten zijn 
om te kunnen meewerken.

In 2002 hield Intomart eenzelfde 

onderzoek onder Surinamers, 

Antillianen en Arubanen en Marok

kanen en Turken in Nederland. 

Daaruit bleek dat 24% van de

allochtonen slachtoffer is van 

huiselijk geweld (tegenover 45% 

van de autochtonen). De onder

zoekers tekenden hierbij echter 

wel aan dat er waarschijnlijk sprake 

is van onderraportage; in werkelijk

heid zal er vaker geweld voorko

men.

Mannen

Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali is 

W D-woordvoerder op het gebied 

van integratie. “Volgens de definitie 

die de politie hanteert, is huiselijk 

geweld de aantasting van de per

soonlijke integriteit door iemand

uit de huiselijke kring van het 
slachtoffer. De huiselijke kring 

bestaat uit: (ex)partners, gezinsle

den, familieleden en huisvrienden. 

Het gaat om geestelijke, lichamelij

ke en seksuele vormen van geweld. 

De overgrote meerderheid van de 

daders zijn mannen, meer dan 90% 

van de slachtoffers zijn vrouwen” , 

somt Hirsi Ali op.
Volgens Hirsi Ali zijn er twee 

dadertypen te onderscheiden. “Je 

hebt mannen die zich machteloos 

voelen en die niet in staat zijn ver

baal te communiceren. Daarom 

gaan ze over tot geweld. Vaak hangt 

zoiets samen met de jeugd van de 

dader. Mensen die in hun jeugd 
werden mishandeld, worden als 

volwassene vaak gewelddadig. Zelfs 

kinderen die zelf geen slachtoffer 
waren van geweld, maar er wel 

getuige van waren, vertonen vaker 

agressief gedrag. Mannen die slaan 

uit onmacht, weten wel dat hun 

gedrag eigenlijk niet door de beu

gel kan. Daarom verzinnen ze 

smoesjes waarom ze het deden en 

zeggen ze spijt te hebben.”

“ Het andere type dader is cultureel 

bepaald. In de traditioneel-religieu- 
ze plattelandscultuur, en noem ik 

nadrukkelijk de islam, wordt ge

weld onder bepaalde omstandighe

den gerechtvaardigd. Zo  is het 

gebruikelijk dat ouders hun kinde

ren slaan wanneer ze ongehoor-
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zaam zijn. In de Koran staat letter

lijk - hoofdstuk 4, vers 3 - dat Allah 

de man boven de vrouw heeft 

gesteld. Hij heeft de nadrukkelijke 

opdracht zijn ongehoorzame 

vrouw te waarschuwen, maar vol

hardt zij in haar door de man 

ongewenste gedrag, dan krijgt ze 

slaag. De moslimman vindt dit vol

streng gelovige gezinnen slaan man

nen soms hun vrouwen, omdat ze 

zich machtiger willen voelen dan 

hun vrouw. Daarnaast heb je nog 

mannen die slaan omdat ze een 

psychische stoornis hebben, man

nen die zelf vroeger getuige waren 

van geweld en het nu zelf toepas

sen, mannen - criminelen - die zich

anders dan mijn auto en de kleren 

aan mijn lijf. Ik had wat telefoon

nummers van opvangadressen van 

de dokter meegekregen, maar alles 

was vol. Pas bij het tiende huis kon 

ik terecht” , gaat Silvia verder.

In Nederland zijn verschillende 
vormen van opvang voor mishan

delde vrouwen. Het bekendst zijn

"De rechtsstaat heeft ervoor gezorgd dat 
huiselijk geweld op zo'n grote schaal 

toegepast kan worden en dus moet de 
rechtsstaat zorgen dat het ophoudt."

strekt normaal, hij heeft zijn vrouw 

toch gewaarschuwd? Ook de 

slachtoffers vinden deze situatie 

normaal, ze zijn ermee opge

groeid” , vervolgt Hirsi Ali. “ O veri

gens zijn niet alle moslims geweld

dadig, maar een zorgwekkende 

hoeveelheid is dat wel.”

Genuanceerder

Volgens Rian Bolhuis, hulpverleen

ster bij Hera Vrouwenopvang in 

Gelderland, ligt het iets genuan

ceerder. “ Er zijn inderdaad mannen 

die uit onmacht overgaan tot 

geweld, die niet weten hoe ze 

moeten communiceren. O ok zijn in 

sommige culturele gezinnen de 
machtsverhoudingen zodanig dat 

de vrouw ondergeschikt is en haar 
man moet gehoorzamen. En omdat 

mannen fysiek nu eenmaal sterker 

zijn, kunnen ze makkelijker hun 

toevlucht nemen tot geweld. Die 

situatie is echter niet voorbehou

den aan moslims, ook in andere

op straat gewelddadig gedragen en 

daar thuis niet ineens mee ophou

den. Er zijn eigenlijk heel veel soor

ten daders.”

“ Mijn ex-man is gewoon een moei

lijk figuur. Hij houdt niet van 

samenwerken, wil steeds de baas 
zijn. Hij móet altijd degene zijn die 

beslist. O ok met collega’s kon hij 
niet omgaan en daarom werkte hij 

niet. Ik was de kostwinner” , vertelt 
Silvia. “W e  hebben wel geprobeerd 

via therapie verbetering in de situ

atie te brengen, maar hij vond niet 

dat hij iets fout deed. Hij legde de 

schuld altijd bij mij. Dus ik paste 

me aan. Ik gedroeg me zoals ik 

dacht dat hij wilde.”

Gevlucht

“ De situatie was weer eens uit de 

hand gelopen en ik praatte daar

over met de huisarts. Die adviseer

de mij te gaan en wel meteen. Toen 

ben ik gevlucht. Ik ben niet meer 

naar huis gegaan. Ik had niets

blijf-van-mijn-lijfhuizen. Het adres 

van zo’n huis wordt geheimgehou

den, zodat de daders hun slacht

offers niet kunnen vinden. “ Daar

naast heb je veilige huizen. Die 

staan wel in het telefoonboek, 

maar ze zijn dusdanig beveiligd dat 

niet iedereen er zomaar kan bin

nenlopen. Je moet er bijvoorbeeld 
door een deursluis naar binnen en 

er zit 24 uur per dag een portier” , 
vertelt Bolhuis. Vrouwen die weer 

zelfstandig gaan wonen krijgen in 

eerste instantie vaak woonbegelei

ding. “W e  helpen vrouwen de boel 

weer op de rit te krijgen. De over- 

levingsmechanismen die ze zich 

hebben aangeleerd in een geweld

dadige situatie (continu op de 

tenen lopen, niet voor zichzelf dur

ven opkomen), moeten ze weer 

afleren. W e  helpen ze bij de opvoe

ding van de kinderen, met het 

beheer van hun geld, bij het zoeken 

naar werk. De politie wordt op de 

hoogte gesteld, zodat - wanneer er

iets mocht gebeuren - de vrouwen 

niet eerst de hele situatie hoeven uit 

te leggen.” Bij ambulante hulpverle

ning komen vrouwen op kantoor 

om te praten met een hulpverleen

ster. “ Het kan zijn dat ze advies wil

len omdat ze te maken hebben met 
huiselijk geweld. Maar ook vrouwen 

die zo’n situatie zijn ontvlucht en 
hun zaken al grotendeels zelf rege

len, kunnen hier voor gesprekken 

terecht.”

Gevolgen

In het veilig huis waar ze uiteinde

lijk terechtkon, kreeg Silvia een 

kamer toegewezen. “Toen kwam de 

klap pas echt. Ik was helemaal óp” , 

zucht ze. “ Gelukkig werd ik goed 

begeleid. Ik moest meteen prakti
sche zaken regelen, zoals een uitke

ring aanvragen, en ik werd daarbij 
goed geholpen. Maar ik moest ook 

de straat weer op; boodschappen 

doen. Dat vond ik doodeng. Het 

huis stond in een plaats waar
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"V rouw en ontw ikkelen een overlevings- 
m echanism e dat helem aal is ingesteld 

op hun gew elddad ige  m an."
vrienden van mijn ex woonden. 

Uiteindelijk kwam hij dan ook ach

ter mijn verblijfplaats en moest ik 

naar een ander huis.”  Na de nodige 

therapie zit Silvia inmiddels in een 

begeleid-wonenproject. “ Dit jaar is 

de scheiding officieel uitgesproken. 

Langzaamaan bouw ik mijn eigen 

leven weer op. Als ik bang blijf, dan 

laat ik hem mijn leven regeren en 

dat ben ik niet van plan.”

Silvia raakte alles kwijt toen ze haar 

man verliet. “ Ik heb mijn eigen spul

len niet meer. Ik zie mijn kinderen 

nog nauwelijks. Ik moet mijn eigen 

omgeving missen, want ik ben naar 

de andere kant van het land ver

huisd. Mijn vrienden en kennissen 

ben ik uit het oog verloren, omdat ik 

ondergedoken zit” , vertelt ze. De 
gevolgen van huiselijk geweld zijn 

desastreus voor de slachtoffers, 
aldus Bolhuis. “Allereerst is er 

natuurlijk het lichamelijk letsel dat 

vrouwen oplopen. Maar ook is er 

sprake van geestelijk letsel; hun 

gevoel van eigenwaarde loopt scha

de op doordat ze keer op keer 

gekleineerd worden. Vrouwen ont

wikkelen een overlevingsmechanis- 

me dat helemaal is ingesteld op hun 
gewelddadige man. Ze zijn steeds 

aan het proberen hun man niet boos 

te maken, wat later tot gevolg heeft 
dat ze nergens meer voor zichzelf 

durven opkomen.”

Niet alleen de slachtoffers onder

vinden schade van huiselijk geweld,

ook de samenleving als geheel 

heeft eronder te lijden. In de nota 

‘Een veilig land waar vrouwen wil

len wonen’ wordt gesproken van 

een voorzichtige berekening die 

uitwijst dat het thuisgeweld jegens 

vrouwen de samenleving jaarlijks 

een bedrag kost van 150 miljoen 

euro. “ Dat geld wordt gespendeerd 

aan bijstandsuitkeringen, het doen 

van aangifte, onderdak verschaffen, 

overige hulpverlening” , aldus Hirsi 

A li.“ Maar dat is niet de enige scha
de aan de samenleving. Denk eens 

aan de kinderen die dagelijks 

geconfronteerd worden met 

geweld. Dat reageren ze af, hetgeen 

niet alleen overlast geeft, maar ook 

nog eens een enorme kapitaalver

nietiging betekent. Kinderen, die 
van alles hadden kunnen bereiken 

in hun leven, zijn overgeleverd aan 
een leven van geweld. Ik vind dat 

liberalen ook iets valt te verwijten 
in deze. De liberalen staan immers 

voor waarborging van de vrijheid 

en veiligheid van het individu en 

dat is voor deze kinderen niet 

gelukt.”

Aanpakken

“ Huiselijk geweld moet aangepakt 

worden. Te lang hebben we gehan

deld alsof huiselijk geweld een privé- 

aangelegenheid is. Nu is aangifte 

doen al niet meer per se nodig; wan

neer je mishandeling constateert, 

kan de dader direct opgepakt wor

den. Dat gaat inderdaad tegen priva

cyregels in, maar de rechtsstaat 

heeft ervoor gezorgd dat huiselijk 

geweld op zo’n grote schaal toege

past kan worden en dus moet de 

rechtsstaat zorgen dat het op

houdt” , stelt Hirsi Ali. “ Nu zijn er 

bovendien zo veel organisaties die 

zich bezighouden met huiselijk 

geweld, dat de cliënten hun weg er 

niet meer in kunnen vinden. Boven

dien is het enorm inefficiënt. Al die 

organisaties zouden moeten opgaan 
in een overkoepelend orgaan, dat 

valt onder één minister en van 

waaruit jaarlijks de behaalde resulta

ten bekend moeten worden ge

maakt.”

Verder vindt Hirsi Ali dat er een 

wetsartikel moet komen dat expli

ciet stelt dat cultureel geweld verbo
den is. “ Gezien de aantallen niet- 

westerse minderheden moeten we 

hen duidelijk maken dat ook cultu
reel gelegitimeerd geweld, geweld is. 

Ik wil een wet in Nederland die 

boven de Koran gaat en die vrou

wen beschermt tegen hun man.” 

Maar in Nederland bestaat toch al 

een wet die zegt dat geweld verbo

den is, alle geweld, en dus - zonder 

dat het er letterlijk staat - ook cul

tureel gelegitimeerd geweld? “ Dat is 

zo, maar een wet heeft naast juridi

sche waarde ook symbolische waar

de.” Hirsi Ali heeft van het kabinet 

een plan van aanpak geëist. Wanneer 

dat er niet komt, stelt ze zelf zo’n 

plan op en daagt ze het kabinet uit 

haar plan uit te voeren.

Volgens Bolhuis is een wet die de 

dader het huis uit stuurt, in plaats 

van het slachtoffer, een stap in de 

goede richting. “ Er zijn daders die 
hier gevoelig voor zijn en ophou

den. Natuurlijk moet hier wel 

extra ondersteuning vanuit politie 

en justitie voor zijn, want niet alle 

daders laten zich zo gemakkelijk 

wegjagen. W anneer de dader het 

huis moet verlaten, moet hij tege

lijkertijd ook hulpverlening aange

boden krijgen.”

Silvia vindt dat er er meer opvang

huizen moeten komen en meer 

voorlichting over die huizen. “ Ik 

wist in eerste instantie helemaal 

niet waar ik naartoe moest. En 

toen ik dat wel wist, was er geen 

plek. Terwijl opvanghuizen enorm 

belangrijk zijn voor mishandelde 

vrouwen.”

Geen oplossing

Zowel Silvia als Rian Bolhuis zijn 
somber over de kansen om huise

lijk geweld helemaal uit te bannen. 

“ Criminelen blijven nu eenmaal 

bestaan. Die zijn niet voor rede vat

baar en willen niet veranderen” , 

zegt Bolhuis. Dat beaamt Silvia. 

“ Sommigen mannen komen er altijd 

onderuit. Mijn ex ook, die is zo 

gewiekst. Hij is zielig, want ik ben 

weggegaan. Ik zou niet weten hoe 

je dit probleem moet aanpakken.”

Tekst:Lonneke van Eldijk 

Fotografie: Hans van Asch

52  politiek!



advertentie

Europa anders 
metToine Manders

• Samen met - de door u gekozen lijsttrekker - Jules 
Maaten wil ik van de Europese verkiezingen een 
groot succes voor deW D  maken!

• Als voormalig advocaat en ondernemer maak ik mij sterk 
voor werkbare en realistische wetgeving

• De afgelopen periode heb ikdeW D een gezicht gegeven in 
Europa op cruciale dossiers voorde ontwikkeling van de 
Interne Markt

• Europa leeft! Onze welvaart is in grote mate afhankelijk 
van Europa. Voor alle vragen over Europa en de Interne 
Markt kunt u bij mij terecht.
Meer weten? www.toinemanders.nl

"To ine M a n d e rs  h e e ft  z ich  tijden s z ijn  m a n d a a t bez ig g eh o u d e n  m et inhoudelijk  co m p lexe  d o ssie rs  
te r  ve rdere  vervo lm aking  van de in te rn e m a rk t en  h e e ft  daa rop  on m isken baar  

een  libera le ste m p e l g ed ru k t ."
Frits Bolkestein, eurocommissaris

" Toine M a n d e rs  h a s show n ju s t  qu ite how  effe ctive  a libera l politic ian ca n  be  in tru ly  rep resen tin g  the  

p e o p le ."
Pat Cox, President van het Europees Parlement

“ C harism a , inhoud en  in ze t z ijn  de  drie  belangrijkste ingrediënten voor po litiek  su cces .

Toine h e e ft  bew ezen  o ver d e z e  d rie  te  b e sch ikken ."
W illy de Clercq, europarlementariër. Minister van Staat van België en voormalig eurocommissaris

“M ijn  co llegaToine M a n d e rs  h e e ft  b ew ez en  te  ku n n en  overleven in d e  Eu ro p e se  po litieke  

jung le  d o o r m akkelijk  co n tacten  te  leggen m et s leu te lsp e le rs , m a a r z e l f  o o k  m akkelijk  

toegankelijk  te  z ijn .”
Arie Vatanen, europarlementariër en voormalig wereldkampioen rally

“ Toine M a n d e rs  co m b in ee rt in z ijn  w e rk  d e  do o rta ste n d h e id  van een  advo ca a t m e t d e  ch a rm e  van 
een  B ra b a n d er."

Frank Verveld, voorzitter W D  Bloemendaal

http://www.toinemanders.nl
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discussie* voer ' futiliteiten
In deze uitgave van Politiek! 

beantwoordt een bekende 

Nederlander weer een aantal 

vragen over zijn maatschap

pelijke en politieke betrok

kenheid. Deze keer vertelt 

Victor Deconinck, journalist 

en één van de presentatoren 

van het actualiteitenpro

gramma Twee Vandaag, 

meer over zijn politieke 

bewustzijn. Bovendien geeft 

hij zijn visie op het functio

neren van politiek Den 

Haag. "Politici hebben de 

neiging om, zodra er een tij

dige economische dip is, het 

onderwerp milieu volledig 

van de politieke agenda af 

te halen."

Ben je opgegroeid in een 

politiek nest?

“ Nee. Omdat mijn ouders oor

spronkelijk Belgen waren en daar

om in Nederland geen stemrecht 

hadden, voelden zij zich niet zo 

betrokken bij de Nederlandse poli

tiek. Mijn vader was beeldend kun

stenaar. Hij was geen kunstenaar 

die zich liet inspireren door belang

rijke maatschappelijke thema’s. Als 

landschapsschilder was hij altijd op 

zoek naar schoonheid en bracht dit 

tot uiting in zijn schilderijen. W el 

kan ik me herinneren dat hij altijd 

fel uithaalde naar burgerlijkheid,

naar de bourgoisie. Verder was hij 

fel tegenstander van de sloop van 

historische panden in Nederlandse 
steden. Ook ik kan me daar nu nog 

steeds erg druk over maken. Ik 
vind dat er sprake is van een ver- 

rommeling van ons land. Als ik 

door Nederland rijd, zie ik overal 

die verschrikkelijke ‘dozen’ die zijn 
neergeplant in bedrijvenparken en 

ook die vaak eentonige Vinex-wij- 

ken. Er wordt nog te vaak voor de 
gemakkelijke weg gekozen door 

een stuk weiland simpelweg op te 

spuiten en er huizen neer te zet

ten. Er moeten intelligentere oplos

singen worden bedacht, zoals het 

beter benutten van de ruimte die 

er in vrijwel alle steden nog te vin

den is. Zo  krijg je ook echte stede

lijkheid, terwijl je het typisch open 

Hollandse landschap spaart.”

“Verder werd bij ons aan de keu

kentafel over van en nog wat alles 

gepraat: kunst, sport en wat er in 

de wereld gebeurde. O ok de kolo

niale tijd in Indonesië vormde een 

belangrijk gespreksonderwerp. 

Mijn vader heeft jarenlang in 

Indonesië gewoond. Omdat hij 

daar niet werkte voor het gouver

nement maar er als kunstenaar 
rondreisde, kon hij met enige 

afstand naar het kolonialisme van 

de Nederlanders kijken. Hij bena

drukte dat de Nederlandse rege

ring in Indonesië weliswaar veel 

welvaart had gebracht, maar ver

telde ook regelmatig schokkende

verhalen over de grove manier 

waarop Nederlanders met de 

plaatselijke bevolking omsprongen. 
Hij vond dat veel Nederlanders 

het land niet waardeerden om zijn 

eigenheid. Hij benadrukte dat 
Nederlanders zich in Indonesië 

echt ‘iemand’ voelden en er goed 

geld verdienden.”

W anneer is je politieke bewust

zijn dan ontstaan?

” Dit was tijdens mijn studietijd. Ik 

ging pedagogiek studeren en werd 

later directeur van een onderwijs

instelling. H ierdoor kwam ik op 

politiek gebied eigenlijk automa

tisch in de sociaal-democratische 

hoek terecht. Ik had, evenals veel 

studiegenoten, het gevoel: ‘Ik heb 

het eigenlijk ontzettend goed, 

want ik heb van mijn ouders de 

kans gekregen om te studeren en 
me verder te ontwikkelen. Deze 

welvaart en maatschappelijke kan
sen zouden eigenlijk beter over de 

bevolking moeten zijn verdeeld’. 

Als pedagoog hield ik me veel 

bezig met kinderen in achter

standssituaties en kinderen met 

leermoeilijkheden. Zo  leerde ik 

dat niet iedereen dezelfde maat

schappelijke kansen heeft. Daarom 

heb ik uiteindelijk een rationele 

keuze gemaakt voor de sociaal- 

democratie vanuit de gedachte: 

‘Als je het zelf goed hebt, moet je 

jezelf een beetje pijn doen om 

ervoor te zorgen dat een ander 

het een beetje beter krijgt'.”

W at bedoel je hiermee?

”Als iemand het goed heeft en in 

grote welvaart leeft, dreigt het risico 
dat hij niet meer om zich heen kijkt 

en niet meer ziet wat er verder in de 

wereld gebeurt. Hij leeft dan in feite 

in een soort reservaat. Ik denk dat de 

belangrijkste opdracht van mensen is 

om te zorgen voor anderen die geen 

goede maatschappelijke mogelijkhe

den hebben. Mensen roepen bijvoor

beeld iets te gemakkelijk tegen een 

bedelaar op straat: ‘Steek je handen 
eens uit de mouwen en ga werken!’ 

Zij roepen dat het zijn eigen schuld is, 

maar weten helemaal niet wat voor 

een ellende een ander heeft meege

maakt. Dat neemt niet weg, dat ik de 

eigen verantwoordelijkheid van men

sen voor hun eigen leven erg belang

rijk vind. Maar nogmaals, de kansen 

zijn vaak zo ongelijk.”

W elke positieve rol kan de 

politiek hierbij spelen?

” De politiek heeft in het verleden iets 

te vaak een pappen- en nathouden- 

beleid gevoerd. Zij had eerder tot de 

ontdekking moeten komen dat zij de 

gouden sleutel voor oplossingen niet 

had. Politieke partijen moeten nu hun, 

in feite vaak kleine, onderlinge ver

schillen overbruggen om iets te kun

nen doen aan de maatschappelijke 
ongelijkheid.”

Ben je te spreken over de 

politiek?

” Laat ik voorop stellen dat ik min

der negatief ben over de landelijke
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politiek dan de meeste Neder

landers. Vaak wordt overdreven kri

tisch ingehakt op politici, hier wil ik 

echt niet aan meedoen. Als presen

tator van een actualiteitenprogram

ma maak ik veel politici van dichtbij 

mee. Vaak zijn ze in werkelijkheid 

veel aardiger, genuanceerder en mil

der dan ze in de media overkomen. 

Ik heb wel een hekel aan communi

catieadviseurs die sjabloon-types 

van politici maken. Deze adviseurs 

doen te weinig om hun authentici

teit en spontaniteit te bewaren. Ze 

laten politici te vaak dingen roepen 

die van tevoren al 25 keer zijn over

dacht. Mijn belangrijkste kritiek op 

de landelijke partijen is dat de grote 

lijnen ontbreken, ze bieden geen 

echte oplossingen voor de grote 

maatschappelijke problemen. Vaak 

worden alleen politieke discussies 

gevoerd over futiliteiten en niet 

over de items die belangrijk zijn 

voor de samenleving. O ok tonen 

veel politici te weinig inlevingsver

mogen ten opzichte van mensen die 

het minder goed hebben. Zij zitten 

niet in het café om echt naar de 
problemen van de mensen te luiste
ren. Ook trekken ze de wijken niet 

in. Ze zitten met hun loodgieters- 

tassen vol ambtelijke stukken opge

sloten in hun eigen politieke provin

cie. De hele hype rond Pim Fortuyn 

heeft gelukkig wel voor enige verbe

tering gezorgd. De politiek verkijkt 

zich echter nog op de ongekende 

mogelijkheden die de digitale 

wereld biedt bij de directe commu

nicatie met burgers, zoals internet 

en sms’en. Politici kunnen zo nog 

beter peilen en proeven wat er in 

de samenleving leeft en hier hun 

politieke beleid op baseren.”

Voor welke onderwerpen 

moet de politiek zich de 

komende jaren vooral inzetten?

“ De Nederlandse arbeidsmarkt is 

niet erg flexibel, er is sprake van 

een sterke vergrijzing en ook de 

productiviteit loopt terug. Teveel 

mensen staan aan de kant. Er ligt 
daarom een duidelijke taak voor 

de Nederlandse politiek om de 
huidige economische problemen 

op te lossen. Maar politici hebben 

helaas ook de neiging om, zodra er 

een tijdelijke economische dip is, 

het onderwerp milieu volledig van 

de politieke agenda af te halen. En 

dat terwijl het milieu misschien 

wel het belangrijkste thema is 

voor de komende jaren. De afgelo

pen superhete zomer en de water

overlast van de jaren daarvoor 

geven aan dat we de klimaatveran

dering serieus moeten nemen. 

Maar als je naar de cijfers kijkt, 

zien we dat we ook in Nederland, 

het land met het opgeheven vin

gertje, de Kyoto-doelstellingen nog 

lang niet halen. En ik vind dat we 

veel meer aan de problematiek in 

de derde wereld moeten doen.We 

zijn ondanks die economische dip 
nog zo ongelooflijk rijk. Maar als je 

ziet hoe we bijvoorbeeld onze 

eigen handel en landbouw 

beschermen, word ik daar niet 

vrolijk of optimistisch van.”

Tekst: Bart Manders 

Fotografie:Gentle look
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Zij-instromers zijn de toekomst

Tienduizenden nieuwe leraren zijn nodig om de komende 

jaren alle vacatures in de klaslokalen op te vullen. De pedago

gische opleidingen kunnen zo veel docenten echter niet leve

ren. Om die reden probeert de overheid mensen uit het 

bedrijfsleven te stimuleren over te stappen naar het onder

wijs. Maar scholen zijn huiverig om deze zij-instromers in 

dienst te nemen. Ze moeten worden opgeleid, hebben veel 

begeleiding nodig en kunnen zomaar het salaris uit hun vori

ge baan meenemen, is de kritiek van schooldirecties en zitten

de docenten. Toch zijn zij-instromers de toekomst, is de over

tuiging van parlementslid Stef Blok. "Scholen die 

terughoudend zijn, gooien een maatschappelijk probleem 

over de schutting. In de richting van ouders en leerlingen."

Het onderwijs schreeuwt om leerkrachten. De komende vier jaar zijn op 

basisscholen naar schatting 28.000 nieuwe leraren nodig. In het voortgezet 

onderwijs kampt men met een gat van ongeveer 17.000 docenten. 

Onderwijsminister Maria van der Hoeven (CDA) denkt het personeelstekort 
deels te kunnen oplossen met zij-instromers; mensen uit het bedrijfsleven die, 

met behoud van hun salaris, voor de klas willen staan.Van der Hoeven wil de 
eerstvolgende vier jaar vierduizend zij-instromers aan een baan helpen. 

Tweede-Kamerlid Stef Blok vindt dat het onderwijs geen keus heeft en wel zal 

moeten werken met zij-instromers. “ Er dienen onconventionele bronnen te 

worden aangeboord om het lerarentekort te bedwingen.Vers bloed vanuit het 

bedrijfsleven het onderwijs binnenhalen is er één van.”

Begeleiding

W D ’er Blok vindt het plan van de zij-instromers, in augustus 2000 door toen

malig onderwijsminister Hermans bedacht, een sterk idee, al is ook Blok niet 

blind voor de weerstand op de werkvloer. Het grootste probleem is de bege

leiding. Scholen krijgen te weinig subsidie om daarvan adequate opvang van de 

nieuwbakken leerkrachten te kunnen betalen. Bovendien is er het tekort aan 

mankracht. En dat terwijl zij-instromers de begeleiding door collega’s belang- 

rijker vinden dan de opleiding, zo blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspec

tie. Blok: “ Natuurlijk weet ik dat scholen en zittende leerkrachten zich verzet

ten tegen zij-instromers. Ik ken het verwijt dat zij hoger ingeschaald worden, 

maar daar moet je niet te krampachtig over doen. En de aanmerking dat zij- 

instromers erg veel begeleiding vragen, is geen reden om hen buiten de deur 

te houden. Dat is overigens geen typisch probleem voor het onderwijs. In het 

bedrijfsleven zie je hetzelfde dilemma: iedereen wil ingewerkte krachten, nie

mand kiest voor stagiairs. Maar zo werkt dat nu eenmaal niet: je moet tijd vrij 

maken voor het opleiden van mensen, anders sterft het beroep uit. Ook scho
len kunnen op dat gebied hun verantwoordelijkheid niet wegschuiven.” Blok 

wil regionale afspraken maken over de opleiding van zij-instromers: een deel 

van hun training zou plaats kunnen vinden in regio’s waar geen of minder 

tekort aan leerkrachten is.

Aantekening op kwaliteitskaart

Scholen zijn zo huiverig om zij-instromers aan te stellen, dat in de kaartenbak
ken van de bureaus die bemiddelen nog ongeveer twintigduizend potentiële 

kandidaten zitten. Daarvan is eenderde niet meer beschikbaar, onder meer 
omdat ze al ander werk hebben gevonden of niet aan de opleidingseisen vol

doen. Ruim 66 procent is bereid en geschikt om de overstap naar het onder

wijs te maken. Minister Van der Hoeven van Onderwijs is van plan scholen die 

halsstarrig blijven weigeren zij-instromers aan te nemen, te straffen met een 

aantekening op hun kwaliteitskaart. Stef Blok knikt instemmend. “W ie  zij- 

instromers bewust uit de school houdt, moet op den duur klassen naar huis
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sturen. Dat is een rechtstreekse aan-

val op de kwaliteit van het onder

wijs. Weigerachtige scholen gooien 
een maatschappelijk probleem over 

de schutting, richting ouders en leer

lingen. De volgende generatie is 

daarvan de dupe.” Ook het voorstel 

van de onderwijsminister om zij- 

instromers meer tijd te geven hun 

volledige onderwijsbevoegdheid te 

halen - niet twee, maar vijf jaar - 
krijgt de steun van Blok. “Je moet 

mensen uit het bedrijfsleven die in 

het onderwijs gaan werken ruimte 
bieden voor hun opleiding, maar 

natuurlijk niet ongelimiteerd. 

Daarnaast ben ik het met de 

minister eens dat instromers-in- 
opleiding geen les mogen geven in 

de bovenbouw van havo en vwo,



reportage

klassen waren ook nieuw en het klik

te meteen. Natuurlijk ben ik in alle 

valkuilen gevallen die er maar waren, 

maar het mócht. De reacties van kin

deren, ouders en collega’s waren 

positief. En inmiddels heb ik ook de 

opleiding als zij-instromer afgerond. 

Ik sta nu volledig bevoegd voor de 

klas, bijna fulltime, en ben ook al 

mentor van een klas. Mijn enige zorg 

is niet te veel hooi op mijn vork te 

nemen. W ant ook al ben ik erg 

enthousiast, ik moet me niet laten 

overhalen nog meer taken te vervul
len. Maar ik denk nu: wow, dit is het! 

Ik vind het schitterend!”

Stef Blok glimlacht als hij het verhaal 

van Adrie Eckhardt hoort. Het is her

kenbaar voor hem. Hij zegt telkens 

weer te constateren dat het plan 

voor de zij-instromers het negativis

me in het onderwijs genadeloos 

heeft afgestraft. “ Enkele jaren geleden 

nog was het imago van het onderwijs 

buitengewoon slecht. In het leraren-

"M ensen  d ie heel d ich t bij de school staan,zoals ouders, 
v inden  het onderw ijs helem aal n iet slecht,"
en dat er geen concessies gedaan 

mogen worden aan hun niveau. Zij 

moeten beschikken over een hbo- 

of universitair diploma en over 

relevante maatschappelijke of 

beroepservaring.”

Kennis

“ Zij-instromers slepen een grote 

hoeveelheid bagage mee, die beslist 

niet onderdoet voor de vakinhoude

lijke kennis van mensen die de lera

renopleiding hebben gevolgd” , vindt 

Adrie Eckhardt (53). Zij was reeds 

tientallen jaren werkzaam in de ver

pleging, als verpleegkundige en zie-

kenhuishygiëniste, toen ze werd 
getipt over een vacature in het 

onderwijs. Op een scholengemeen

schap zochten ze al geruime tijd naar 

een docent voor het vak Verzorging. 

“ Een fusie in het ziekenhuis bracht 

spanningen met zich mee en werken 

in het onderwijs leek me om die 

reden wel wat. Ik solliciteerde en 

kreeg de baan. ‘Dit is de lesmethode 
en dit zijn je klassen’ werd me mee

gedeeld. Ik kon na de vakantie direct 

beginnen. In de stof zag ik geen enkel 

probleem. Alleen om de pedagogi

sche aanpak maakte ik me wel wat 

druk. Maar de kinderen in mijn brug-

korps heerste onvrede over van 
alles: het salaris, de druk, de stress. 

Toen voor mensen uit het bedrijfsle

ven de mogelijkheid werd geschapen 

om een baan in het onderwijs te krij

gen, meldden duizenden zich aan. Al 

die mensen vonden een functie als 

leerkracht kennelijk heel aantrekke
lijk. Dat was een keerpunt. De 

beroepsgroep moet nu ophouden 
zichzelf in de put te praten. Mensen 

die heel dicht bij de school staan, 

zoals ouders, vinden het onderwijs 

helemaal niet slecht. Sterker nog; hoe 

dichter mensen bij het onderwijs 

staan, hoe positiever men is!”

Leraarschap in trek

Het beroep van leraar raakt lang

zaamaan weer in trek. Uit cijfers van 

de lerarenopleiding blijkt dat ruim 

negen procent meer kandidaten zich 

hebben aangemeld voor een studie 

als docent in het voortgezet onder

wijs. Het aantal kandidaten voor de 

opleiding tot leerkracht in het basis

onderwijs steeg zelfs met 12,7 pro
cent. De onzekere situatie in het 

bedrijfsleven door de economische 

recessie wordt gezien als de oorzaak 

van die toename. Ook voor Ton van 

Son was de zekerheid die het onder

wijs biedt een reden om de overstap
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te maken van zakenleven naar leraar

schap. “ Ik had altijd al bijles wiskunde 

gegeven” , vertelt de hts’er werktuig

bouwkunde. “ En heel succesvol zelfs. 

De mythe dat ik in het onderwijs 

thuishoor, heeft me steeds achter

volgd. Het vormende, het bijdragen 

aan de toekomst van mensen, het 

selfsupporting werken en ook de 

vraag naar leerkrachten droegen er 

toe bij dat ik, toen ik beroepsmatig 

op een kruising van wegen stond, 

voor het onderwijs koos.” Van Son 

(48) kwam in contact met mensen

uit de school h o u d t,m o e i 
duur klassen naar huis sturen."

van www.wordleraar.nl, het carrière- 

centrum voor zij-instromers in het 

voortgezet onderwijs. Hij moest een 

portfolio opstellen van zijn compe

tenties en kreeg vervolgens een tij
delijke lesbevoegdheid. Bovendien 

werd er voor hem een opleidingstra

ject samengesteld. Een van de eerste 

onderdelen van zijn ‘op maat’ 

gemaakte leerweg was een asses- 

sment, waarin zou worden bepaald 

welke, met name vakdidactische, 

vaardigheden hij nog miste. “ Maar 

van een assessment is het nooit 
gekomen. Het solliciteren ging name

lijk zo voortvarend, dat ik al snel een 

baan had. Ik kreeg een aanstelling 

voor vier uur wiskunde in de tweede 

klas praktische leerweg van het 

vmbo. Later kreeg ik er nog zeven 

uur bij vanwege het zwangerschaps
verlof van een van de collega’s in de 

theoretische leerweg van het vmbo 

(de vroegere mavo - red.) en de 

brugklas havo.”
Van Son was blij met zijn nieuwe 

baan. Hij had er alle vertrouwen in 

dat hij zou slagen. “ Met de vertrek

kende docent besprak ik de leerlin

gen aan de hand van een klassenfoto. 

Ik kreeg het advies de tafels minimaal 

een meter uit elkaar te zetten, want 

de leerlingen waren moeilijk. Niet 

gehinderd door enige ervaring stapte 

ik het lokaal binnen. Het werd een 

ramp! Alles wat maar fout kon gaan, 

ging ook fout. Er werd ruzie gemaakt, 

met proppen en vliegtuigjes gegooid, 
geschreeuwd, gelopen... De stelling 

van Pythagoras werd mijn ondergang. 

In opperste verwarring ben ik naar 

huis gegaan. Daar heb ik gelachen en 

gehuild. Ik had het me heel anders 

voorgesteld.”  Voor de zwanger- 

schapsvervanging kreeg Van Son een 

mentor toegewezen, voor een uur 

per week. Die behoedde hem voor 

een tweede ramp.Vijf maanden hield 

hij het voor het schoolbord uit. 
“ Maar ik had al te veel scherven 

gemaakt om het geheel te kunnen 
repareren. Ik constateerde dat mijn 

toekomst toch niet in het onderwijs 

lag. Het klikte gewoon niet tussen mij 

en het vak. Ik heb nu gekozen voor 

reïntegratiewerk en dat doe ik met

veel plezier. Maar ik kijk absoluut 

niet met wrok op de tijd in het 

onderwijs terug.”

Valkuilen dichten

Om de scholing van zij-instromers 

soepel te laten verlopen, pleit Stef 

Blok er voor valkuilen in het oplei

dingstraject snel te dichten. Hij haalt 

een voorbeeld uit zijn eigen omge
ving aan: “ Een goede vriendin van 

ons heeft rechten gestudeerd. Zij 

geeft nu al lessen maatschappijleer 

en wil ook Nederlands gaan doce

ren. Ze volgt daarvoor een oplei

ding. Laatst zat zij zwetend en bibbe

rend bij ons thuis op de bank. Het 

bleek dat ze de volgende dag een, 

voor haar onbegrijpelijk, examen 

statistiek moest doen. Dat vind ik nu 

een onnodige drempel en daar moe

ten we zo snel mogelijk van af.” 

Adrie Eckhardt herkent die overbo
dige obstakels. “Tijdens de opleiding 

moest ik vakken volgen, waarvan ik 

dacht: waarom is dat nodig? Dit 

weet ik allemaal al.”  Toch heeft 

Eckhardt persoonlijk ervaren dat

het zij-instromersproject een plan is 

dat werkt. Ton van Son deelt haar 

mening, ondanks zijn minder positie

ve persoonlijke ervaring. “ Ik had een 

collega-zij-instromer die vijftien jaar 

een eigen zaak had. Hij had echt lol 

in het lesgeven. Zo  iemand brengt 

veel goeds de school binnen.” 

Onder meer om die reden zou het 

onderwijsveld zij-instromers met 
open armen moeten ontvangen, 

meent Stef Blok. “Zij-instromers zijn 
de toekomst. En een voorbeeld voor 

andere delen van de samenleving. 

De baan voor het leven is voorbij. 

W e  zullen flexibel om moeten gaan 
met loopbanen: na vijftien jaar op 

een bepaalde arbeidsplaats moet 

een werknemer over kunnen stap

pen naar een andere. In het onder

wijs bijvoorbeeld. Maar andersom 

moet ook mogelijk zijn: van het 

onderwijs naar het zakenleven. Als 
werkgevers en werknemers daar 

verkrampt over doen, maken ze 

elkaar heel ongelukkig.”

Tekst: Adri van Esch 

Fotografie: Hans van Asch
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Overnachten en ontbijten 
met twee personen voor
slechts 55 euro!
Begin juli verscheen de SHP Hotel- en Pensiongids. Deze unieke 
hotelgids is volledig afgestemd op actieve senioren. In de SHP Gids 
treft u een aanbod van ruim 140 geselecteerde hotels en pensions 
door heel Nederland aan. Al deze accommodaties hebben juist u als 
actieve vijftigplusser veel extra’s  te bieden. U kunt kiezen uit luxe 
viersterren hotels tot en met kleine sfeervolle pensions.

Bijzonder aan deze gids is dat u altijd voor het vaste totaalbedrag van 
slechts 55 euro met twee personen kunt overnachten en ontbijten. In de 
praktijk betekent dat een korting van vaak meer dan 50% op de norma
le kamerprijs! Bovendien kunt u zo vaak en zo lang boeken als u zelf 
wenst. U heeft alle tijd om volop van de SHP Gids te genieten omdat 
hij geldig is tot eind 2004!
De SHP Gids is een uniek concept waarbij absoluut geen addertjes 
onder het gras zitten. U wordt dus niet geconfronteerd met verplichte 
diners of andere zaken. De enige voorwaarde die de SHP Gids stelt, is 
dat u als gebruiker 50 jaar of ouder bent.

Nog nooit werd een uitstapje zo interessant! i

4 euro korting op de aanschaf!
De Senioren Hotel en Pensiongids is anderhalf jaargeldig, anders gezegd 
anderhalf jaar lang profiteert u van alle voordelen! Indien u de SHP Gids 
bestelt via onderstaande bon, krijgt u 4 euro korting op de normale ver
koopprijs. U betaalt dan geen 12 euro, maar slechts 8 euro (inclusief ver
zend- en administratiekosten). Dat bedrag heeft u na één overnachting al 
dubbel en dwars terugverdiend.

K o r t i n g s b o n
□  Ja , ik ontvang graag d e SHP H otel-en  Pensiongids voor slechts 8 euro (incl. verzendkosten), in plaats van 12 euro.

Ik betaal als volgt:

□  Ik machtig éénm alig het secretariaat van d e  SHP Gids om 8 euro van bank- of girorekening af te schrijven. Bank/gironummer:

□  Ik heb het verschuldigde bedrag van 8 euro overgemaakt op bankrekening 92.92.26.704 t.n.v. Lezersservice TOPpers, o.v.v. SHP Gids.

N a a m :.............................................................................................................................................................................................................................................

A d r e s: .............................................................................................................................................................................................................................................

Postcode/W oonplaats: ..............................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum: ....................................................................... Handtekening:

Stuur d eze  bon naar:

secretariaat SHP Gids, Edelweisstraat 5,5241 AH Rosmalen

Wilt u er zeker van zijn dat deze bijzondere gids in uw bezit komt, 
vul dan de onderstaande bon in en stuur deze naar het secretari
aat van de SHP Gids. De SHP Gids wordt u toegezonden, na 
incassering of ontvangst van uw betaling.
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Algemene Vergadering

Participatiemaatschappij
Liberalen brachten in de Nederlandse geschiedenis 

vaak belangrijke veranderingen tot stand. Wanneer 

ontwikkelingen in de maatschappij riepen om een 

andere opstelling van de overheid, kwamen de hervor

mers uit liberale hoek.

Ook nu bevinden wij ons in een fase waarin verande

ringen noodzakelijk zijn. De naoorlogse verzorgings

staat voldoet niet langer. De teruglopende werkgele

genheid, de problemen in het onderwijs, het grote 

aantal mensen in de WAO en de wachtlijsten in de zorg 

vormen evenzovele redenen om te handelen of in 

Thorbeckiaanse termen ‘te doen’. Dat dus iets heel 

anders dan een boekhoudkundige exercitie. Zoals ik 

zei tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen: 

voor ons is van belang dat wij in Nederland fundamen

teel veranderen in ons denken over de inrichting van 

onze samenleving. Een belangrij k begrip daarbij is par

ticipatie. Wij moeten op weg naar een samenleving 

waarvan het uitgangspunt is dat iedereen meedoet. 

Meedoen dient de regel te zijn en niet-meedoen de uit

zondering. De W D-fractie heeft een participatiestaat 

voor ogen waarin niet op voorhand wordt geaccep

teerd dat ouderen jongeren , gehandicapten, werklo

zen of arbeidsongeschikten worden buitengesloten 

van hun verantwoordelijkheden en soms gewoon van 

hun verantwoordelijkheden worden ontslagen.

Tot mijn voldoening zit het kabinet op dezelfde lijn. 

Het gaat in Den Haag weer over de inhoud. De ideolo

gische verschillen tussen de politieke partijen komen 

langzamerhand weer aan de oppervlakte en dat juich ik 

toe. De politiek mag van mij best ook ideologisch wor

den gegrond. Politieke partijen moeten meer zijn dan 

werkgeefsters van afgevaardigden in gemeenten, pro

vincies of Staten-Generaal. Het gaat vooral om de 

ideeën. Daar hebben de Kamerfracties ook actieve 

leden en een actieve partij bij nodig. Daarom moet ook 

in de W D  het begrip participatie centraal staan!

Jozias van Aartsen 
W D-fractievoorzitter Tweede Kamer

Komt u ook?
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 november aanstaande 
vindt de 114e Algemene Vergadering (AV) van de 
W D  plaats. Het programma is zeer de moeite 
waard: een inhoudelijk karakter met veel ruimte 
voor het afscheid van partijvoorzitter Bas Eenhoorn 

en voor beide ledenraadplegingen.

De AV wordt op vrij dagmiddag om 13.00 uur offi
cieel geopend. Aansluitend heeft een plenaire dis
cussie plaats over de ideeën van de commissie 
Toekomstvisie, de aanbevelingen van de commis
sie Partijstructuur en de besluitvorming aangaan

de de noodzakelijke reglementswijzigingen n.a.v. 

van de vernieuwingsdiscussie. Bovendien wordt 
een drietal politiek inhoudelijke parallelsessies 
georganiseerd. Het avondprogramma start met een 

speech vanjozias van Aartsen waarna de, in de 

ledenraadpleging gekozen, nieuwe partijvoorzit

ter bekend wordt gemaakt. De rest van het avond
programma staat geheel in het teken van het 
afscheid van partijvoorzitter Bas Eenhoorn.

Zaterdag 29 november begint de huishoudelijke 
vergadering met een speech van de nieuwe partij

voorzitter. In de plenaire huishoudelijke vergade
ring worden onder andere het beleid en begroting 
voor 2004, de benoeming van de leden van de 

scoutingcommissie en de uitslag van de ledenraad
pleging voor de volgorde van de kandidatenlijst 
voor het Europees Parlement bekendgemaakt. 
Parallel wordt wederom een drietal politiek inhou

delijke discussies gehouden. Na de lunch vindt de 
discussie plaats over het rapport D e a m b tske ten  

va n  de burgemeester. Op zaterdag kunt u eveneens 

het landelijk debattoernooi en de plenaire finale 
hiervan bij wonen.

Het volledige programma, de vergaderstukken en 
de benodigde formulieren (o.a. voor het reserve

ren van lunch, diner en/of overnachting) vindt u 
op de internetsite, www.wd.nl, en zijn opvraag
baar bij het algemeen secretariaat van de W D , 
070-3613031.

De AV is een ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is bij de VVD. Het programma is 
boeiend voor politici, bestuursleden, afgevaardigden, leden en iedereen die één of twee dagen 

in het hart van de partij mee wil praten. Het congres is openbaar. Kom met zoveel mogelijk 
leden en belangstellenden naar (een deel van) het congres.

Voor u en voor iedereen, die

is geïnteresseerd in liberale politiek!

Colofon
Hoofdredacteur Daan Zwart
Redactie Algemeen Secretariaat
Redactiesecretariaat Mathieu Borsboom T 070 - 361 3061
Ledenadministratie VVD Postbus 30836 2500GV ‘s-GravenhageT070 - 361 30611 www.wd.nl 
ISBN 0166-8498

http://www.wd.nl
http://www.wd.nl


Afscheid

Het programma voor de Kadercursus 2004 is bekend. U kunt alle informatie, de voorwaar
den voor deelname en een inschrijfformulier vinden op www.wdopleidingen.nl of bellen 
met de Haya van Somerenstichting op 070-3613010.

Op zaterdag 13 december vindt in Congrescentrum ‘t Spant in Bussum een Partij raad 
over het liberalisme plaats. Nadere informatie over het programma vindt u vanaf half 
november op www.wd.nl, wordt gepubliceerd in het Thorbeckeweb en is opvraagbaar 
via 070-3613061.
(onder voorbehoud van wijzigingen)

Op 26 februari 2004 wordt deJOVD 55 jaar. Zij zal haar verjaardag vieren middels een 
spetterend lustrumcongres op zaterdag 28 en zondag 29 februari 2004 in 
Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. Kijk voor meer informatie op 
www.route55.nl.

Dat is wel heel snel gegaan. Vanaf het voor
jaar 1999 tot nu; “never a dull moment”. En 
eerlijk gezegd waren er omstandigheden, 
die voor mij aanleiding waren om de lier 
aan de wilgen te hangen. Maar ik wilde 
winnen, ik wilde dat de WD een open, 
brede liberale volkspartij zou worden, waar 
elke liberaal zich thuis zou voelen. Waar elk 
lid het debat zou willen aangaan en nie
mand zou worden verketterd als niet-libe- 
raal bij het innemen van afwijkende stand

punten. Een partij, die op basis van door het hoofdbestuur geïnitieerd 
marktonderzoek met heldere aansprekende thema’s zich richt op de vragen en 
zorgen van de kiezer. Een WD die in duidelijke en begrijpelijke taal het liberalis
me als de keuze voor de kiezer neerlegt. Ook een politieke partij, waarbinnen de 
besluitvorming gebaseerd is op participatie van de leden. Een partij, die zich ken
merkt dooreen discussie op inhoud, niet te verwarren met een ruzie over of tussen 
personen.

Agenda 2004
(onder voorbehoud van wijzigingen)

6 februari 
5 maart 
16 april 
29 april 
14,15mei

Sluiting indienen initiatiefvoorstellen 
Verzenden agenda
Sluiting indienen wijzigingsvoorstellen
Verzenden leeswijzer
115e algemene vergadering te Den Haag

20 augustus 
17 september 
29 oktober 
12 november 
26,27 november

Sluiting indienen initiatiefvoorstellen 
Verzenden agenda
Sluiting indienen wijzigingsvoorstellen 
Verzenden leeswijzer 
116e algemene vergadering

De afgelopen periode heb ik me een aantal keren kwetsbaar opgesteld, zoals dat 
heet. Je weet datje dan op je kop kunt krijgen en dat heb ik - niet altijd even blij
moedig, geef ik toe - steeds aanvaard. Want er stond zoveel tegenover. De contac
ten met de vele vrijwilligers in het land, de contacten met de bestuurders in de 
WD (baronnen of niet), met de medewerkers van het Thorbeckehuis en met de 
professionele politici waren bijna altij d erg inspirerend. En ook buiten de WD, in 
eerste plaats met de (potentiële) kiezers, maar daarnaast met de vele vertegen
woordigers van groepen uit ons rijkgeschakeerde Nederland.

Ik heb de WD mogen vertegenwoordigen in de Europese liberale partij, de ELDR. 
Misschien blijf ik dat nog even doen; immers de belangrijke Europese verkiezin
gen, het referendum over de Europese “grondwet” en de veranderingen die nodig 
zijn om van de ELDR een echte liberale partij te maken, zijn wel erg uitdagend. Het 
is de moeite waard Nederland een liberaler land te maken, maar daarvoor is meer 
en meer een liberaler Europa een absolute voorwaarde.

13 maart 
lOjuni 
19juni 
2 oktober 
5,6 november 
11 december

Partijraad
Verkiezingen Europees Parlement
Partijraad
Partijraad
Najaarscongres Bestuurdersvereniging te Lunteren 
Partijraad

(meer infoviawww.wdopleidingen.nl en 070-361 3010)
24 januari 
21 of 28 februari 
20 maart
24 april
11 september
25 september 
22,23 oktober

Kadercursus
Kadercursus
Kadercursus
Kadercursus
Topkadertraining
Topkadertraining
Topkadertraining

Vriendschap in de politiek is een zeldzaam verschijnsel en men zegt wel eens: “je 
ergste vijanden zitten in je eigen partij”. Wat er ook van zij: ik heb me met overtui
ging ingezet om, met u allen, de WD te dienen. Of beter gezegd: het liberalisme in 
Nederland een sterkere positie te geven. Want de WD is geen doel op zich, maar 
een vehikel om vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en sociale 
gerechtigheid tot de centrale kenmerken van de Nederlandse maatschappij te 
maken. Ik dank iedereen die mij die gelegenheid heeft gegund om me daarvoor 
sterk te maken.

Het was een prachttijd.

Bas Eenhoorn 
Partijvoorzitter
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een
goed begin 
is het halve 

merk

mail HelmarSchmidgall (helmar0korteweg.nl) kortewecommunicatie
telefoon 040-2148280 www.korteweg.nl

http://www.korteweg.nl


Je voelt het In je hoofd, je voelt het diep van binnen.

W a n n e e r  w as  de laatste keer d a t je  m uziek e rvo er in elke d im ensie?

oroon
pure m usic
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