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Driemaster interviewt Bart Jan Spruyt

‘Niets vervult mij

als de politiek van André Rouvoet’

met zoveel weerzin



Verenigde Staten kondigt aan hoe de wind vanuit Washing-
ton aan het draaien is, hopelijk met positief gevolg voor de 
wereld. Het sluiten van Guantanamo en het plan de cam-
pagne om de Kredietcrisis aan te pakken is in ieder geval al 
een goed begin en dat is, spreekwoordelijk, al het halve werk. 
Wat voor stempel Obama echter op de wereld gaat plaatsen 
is nog giswerk. Europa staat ook in spotlight, met in juni de 
Europese verkiezingen, reden voor Driemaster om later dit 
jaar Europa te gaan analyseren. Want wat is dat nu, die grote 
internationale organisatie in Brussel? Of is, in tegenstelling 
tot wat men denkt, Brussel niet de bodemloze put die lid-
staten verplicht geld erin te gooien, maar eerder een geke-
tende vrouw – net als de Europa uit de Griekse mythologie 
– die moet springen naar de grillen van haar lidstaten? Het 
Europese ideaal is nog springlevend, reden te meer om in het 
kader van de Europese verkiezingen Europa onder de loep te 
nemen.

Dichter bij huis zit de Nederlandse burgerechter nog altijd 
opgescheept met het kabinet Balkenende IV. Niet bepaald het 
recept voor verandering en daadkracht. Wouter Bos mag dan 
efficiënt de banken een bail-out hebben gegeven, het groe-
iend aantal faillissementen hangt als het zwaard van Damok-
les boven zijn hoofd. Het zal nog moeilijk worden voor de 
socialistische minister van financiën om samen met CDA en 
Christen Unie een uitweg te vinden uit de malaise, zekere 
als Bos en Balkenende gaan wedijveren om de meeste media 
aandacht. Het blijft verbazingwekkend om te zien hoe zoge-
naamde leiders liever als kinderen vechten om microfoon en 
camera dan dat ze doelbewust aan het werk gaan.
Aan het Nederlandse volk dus de taak zich niet te laten chica-
neren en Den Haag goed in de gaten te houden.

Allard Altena, hoofdredacteur

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Niet alleen viert de JOVD 
haar 60ste verjaardag, op andere vlakken beloofd 2009 ook 
in zowel binnen- als buitenland een feestelijk jaar te worden 
van veranderingen en mogelijkheden. De verkiezing en inau-
guratie van Barack Obama als 44ste president van de  

Colofon

Driemaster is een uitgave van de JOVD

Jaargang 61, nummer 1

ISSN 0167-0786

Deadline: vrijdag 20 maart 2009

Hoofdredacteur: Allard Altena (allard.altena@jovd.nl)

Eindredactie: Isabelle Buhre (Chef), Frank Verhoef, Jeffrey Lemm

Redactie: Wouter van den Wildenberg, Mark Reijman, Inge Snip, Merel Schuppert, Jaap Baar

Fotograaf/opmaak: Gerhard Taatgen

Ontwerp: Jan Kranendonk 

Drukkerij: Giethoorn ten Brink

Distributie: SANDD

Redactieadres: Herengracht 38a, 2511EJ Den Haag

Telefoon: 070-3622433

Fax: 070-3617304

E-mail: driemaster@jovd.nl

Website: www.jovd.nl/driemaster

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie geeft een verenigingsblad uit onder de naam Driemaster, 

met als doel elk lid te informeren over de mogelijkheden tot ontplooiing die de vereniging in het kader van 

de verwezenlijking van haar doelstellingen biedt, verslag te doen van activiteiten van de vereniging, bij te 

dragen aan de doelstelling van de vereniging om jongeren in kennis te brengen met en te doordringen van 

de verantwoordelijkheden die het staatsburgerschap hen oplegt - hen daarbij in het bijzonder voorlichtend 

omtrent de liberale beginselen zonder een politieke vorming in ruimere zin te verwaarlozen en stimulering 

van discussies over politieke onderwerpen in het kader van de liberale beginselen: vrijheid, verantwoordeli-

jkheid en verdraagzaamheid. 

Met inachtneming van deze opdracht, is de hoofdredacteur vrij in de invulling en vormgeving van het 

verenigingsblad. Hij legt daarover enkel aan de algemene ledenvergadering verantwoording af en beslist 

zelfstandig over de samenstelling van zijn redactie. Dat verzekert de redactie van een sterke, onafhankelijke 

positie tegenover het hoofdbestuur; van de journalist ten opzichte van de bestuurder. Dat uitgangspunt 

van onafhankelijke journalistiek is een essentiële voorwaarde voor het functioneren van de democratie, ook 

binnen onze politieke jongerenorganisatie. Deze en nadere bepalingen werden opgenomen in een redacties-

tatuut en stijlboek. Alle redacteuren zijn daaraan gehouden, al doet geen van beide afbreuk aan de door de 

de statuten, het huishoudelijk reglement, het financieel protocol en de algemene vergadering expliciet aan 

de hoofdredacteur en zijn redactie toegekende rechten en opgelegde plichten.

Tenzij anders vermeld is op alle vanwege Driemaster gepubliceerde werken de volgende Creative Com-

monslicentie van toepassing:

Indien niet anders overeengekomen vervalt het volledige auteursrecht op ingezonden kopij aan de redac-

tie.

Cover:  Bart Jan Spruyt; ©Gerhard Taatgen - Achterpagina: Mark Rutte ©Gerhard Taatgen

 ©Gerhard Taatgen



driemaster  3

‘ff te overlegge vo da ene’

in deze driemaster

inhoud

Hoofdredactioneel         2

Colofon       2

HB Pagina       4

Voorzitterswoord      5

Een droge vijver      6

De man van 2008      8

Ontwikkelingssamenwerking 
in liberaal perspectief   12

JOVD  verjaart    14

Interview Bart Jan Spruyt   16

De Nederlandse taal verbindt 
ons allemaal     21

Wordt vervolgd    24

Column     25

Geen burgers voor de burgers  26

Neutraliteit is rationeel   29

Beginselverklaring    31

‘In socialistische kringen 

wordt al gedroomd van een 

financiële sovchoz’ 8

21
6

16

21



4  driemaster

hoofdbestuur

JOVD Hoofdbestuur contactgegevens

Landelijk Voorzitter:
J.B. (Jeroen) Diepemaat
jeroen.diepemaat@jovd.nl
06 - 12 909 348

Algemeen Secretaris:
M. (Marloes) Kuijpers
marloes.kuijpers@jovd.nl
06 - 30 92 09 73

Landelijk Penningmeester:
B. (Bouke) Winsemius
bouke.winsemius@jovd.nl
06 - 81 15 00 71

Vice-voorzitter internationaal:
J. (Jeroen) Benning
jeroen.benning@jovd.nl
06 46 25 07 17

Algemeen Bestuurslid Politiek & Voorlichting:
J.C. (Jan) De Geus
jan.de.geus@jovd.nl
06 - 14 43 10 60

Algemeen Bestuurslid Organisatie, 
Vorming & Scholing
N.H.S. (Nick) Grisèl
nick.grisel@jovd.nl
06 - 13 11 63 05 

Gezocht: Nieuwe intellectuele elite JOVD

Voor het Politiek Commissariaat zijn we op zoek naar JOVD-ers die zich 
enthousiast willen bezig houden met onze mening op de gebieden:

- Financiën, Economische en Sociale Zaken
- Onderwijs
- VROM en LNV
- Zorg en Welzijn
Of denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan het Politiek Commissariaat 
met een onderwerp dat op jouw lijf geschreven is? Stuur dan een mail met 
c.v. en motivatiebrief naar jan.de.geus@jovd.nl Als Politiek Commissaris 
ben je de spil van de vereniging op jouw beleidsterrein(en). Intern stimu-
leer en faciliteer je de discussie, en help je de mening van de vereniging 
vast te stellen. Extern volg je en reageer je op onderwerpen op jouw ter-
rein, signaleer je nieuwe onderwerpen en leg je politieke contacten. Ook 
vertegenwoordig je de JOVD bij verschillende gelegenheden zoals semi-
nars en debatten en in sommige gevallen op (regionale) tv en radio. Een 
functie die dus bol staat van politiek, waar je veel van kan leren, en waarbij 
je veel contacten onderhoud met andere JOVD’ers.

De eisen aan een Politiek Commissaris zijn als volgt:
- Enthousiasme voor de politieke discussie en deze kunnen overbrengen
- Plezier beleven in het verdiepen van het eigen beleidsterrein
- Bereid om tijd vrij te maken voor de JOVD
- Bereid om debatten namens de JOVD te voeren
- Loyale teamspeler
- Interesse in en grote kennis van het eigen beleidsterrein
- Goede communicatieve vaardigheden

Wil jij meer leren over bovenstaande onderwerpen en de discussie op deze 
terreinen leiden? Lijkt het jou leuk de mening van de JOVD te vertegen-
woordigen? Wil jij het debat op deze gebieden eens flink opschudden, zo-
wel in de JOVD als erbuiten? Neem dan contact op!



Wie kent hem niet? De reclamecampagne van defensie om 
nieuw personeel te werven. Een beeld van een verveelde, 
bankhangende puber en vervolgens een shot van een groep-
je militairen die vol in actie zijn. Vervolgens het vinkje dat 
wordt geplaatst in de hokjes GESCHIKT/ONGESCHIKT met 
op de achtergrond nog steeds de verveelde puber. En nog wel 
wat meer variaties hierop.

Onwillekeurig speelde het beeld van onze schaatsende minis-
ter van defensie door mijn hoofd. Vervolgens een shot van 
het kamerdebat waarin hij zijn ‘onhandige’ uitspraken moest 
verdedigen, met zijn gebroken arm in de mitella. En ten slot-
te het vinkje.

Afgelopen tijd heeft dat beeld wel eens vaker door mijn hoofd 
gespookt. En zeker niet alleen met minister Van Middelkoop 
in de hoofdrol. Ook met Balkenende over het onderzoek naar 
de inval in Irak, het openbaar ministerie dat toch Geert Wil-
ders gaat vervolgen en met eigenlijk het hele kabinet, dat 
problemen negeert en alleen maar een beetje op de winkel 
past. Waar het vinkje terechtkwam kunt u waarschijnlijk wel 
raden.

De laatste tijd erger ik mij steeds meer aan de besluiteloos-
heid die er rondom het Binnenhof heerst. Ja, besluiten wor-
den er wel genomen zo af en toe, maar echt baanbrekend of 
visionair zijn die niet te noemen. We hebben te maken met 
een heleboel problemen die steeds sneller op ons af komen. 
En dat ook nog eens in een tijd van financiële en economi-
sche crisis. De vergrijzing, de woningmarkt die op slot zit en 
een onderwijssysteem dat een impuls nodig heeft. Tel daarbij 
ook nog eens de onvrede van een heleboel mensen over over-
last in hun directe woonomgeving en het plaatje is compleet. 
Er moet simpelweg iets gebeuren!  

Nederland heeft nu een kabinet nodig met visie en idealisme, 
ministers die slagvaardig problemen aanpakken en besluiten 
durven nemen. Misschien ook wel besluiten waar niet altijd 
iedereen het mee eens is, maar die uiteindelijk wel een posi-
tief resultaat brengen. Niemand heeft iets aan een clubje pol-
derende bewindslieden die uiteindelijk weinig veranderen.
Er moet simpelweg iets gebeuren!  

Ik denk dat een heleboel mensen op een of andere manier wel 
zo’n vinkje zetten als ze naar het journaal kijken of de krant 
lezen. Of als ze hun kinderen ophalen van school en bood-
schappen gaan doen. En dat zijn echt niet alleen de mensen 
die toch al politiek geïnteresseerd zijn.

De politiek is bijna helemaal in de greep van de kredietcrisis 
en de inzakkende economie. Heel belangrijk, maar ik denk 
dat er daarnaast ook oog moet zijn voor de andere problemen 
die in de toekomst gaan spelen. De AOW moet op de schop, 
de woningmarkt mag een stuk liberaler en als liberaal land 
moeten we blijven staan voor de vrijheden die we altijd zo 
hoog in het vaandel hadden. Hopelijk kan ik na het proces 
tegen Geert Wilders de rechter beoordelen met een vinkje in 
het eerste hokje. En onze minister-president ook, nadat hij 
duidelijke antwoorden gaf op de vragen over de inval in Irak. 
En uiteraard het kabinet, dat met een visie komt en zich niet 
laat gijzelen door een krampachtige coalitie.

Jeroen Diepemaat

Woord van de voorzitter
jeroen diepemaat over besluiteloosheid

 ©Gerhard Taatgen
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Op de afgelopen kaderdag van 13 december 2008 werd het on-
derwerp tijdens een brainstormsessie landelijk besproken. Eerder 
was ik bij de bestuurswissel van de afdeling Utrecht, waar het on-
derwerp ook al onder de aandacht kwam. In Groningen: dezelfde 
discussie. Ja, in Twente ook. Waar niet? We hebben het over het 
verenigingsbrede probleem van ledenwerving en ledenbinding. 
Hoe gaat de JOVD weer groeien, en hoe zorgen we ervoor dat 
jonge liberalen actiever worden en het niet laten bij louter een 
slapend lidmaatschap? Vragen die ten alle tijden worden gesteld, 
en terecht. Het actieve kader van de JOVD zwemt in een ondiepe 
vijver, die door een langdurige hittegolf met opdroging bedreigd 
wordt. Het is tijd om actie te ondernemen. 

 door: Arjen Maathuis

Het klimaat voor opvolging 
Het is vijf voor twaalf, zowel in de afdelingen als landelijk. 
Het actieve kader krimpt en de aanwas van nieuwe leden is 
gering. Het resultaat zal op den duur dramatisch zijn. Ken-
merken van een ‘opdrogende vijver’ zijn nu al te zien. Zo was 
de formatie van het huidige hoofdbestuur een moeizame. 
Het aantal dienstjaren van hoofdbestuurders neemt af en 
de bereidwilligheid onder leden om te solliciteren naar een 
hoofdbestuursfunctie is op dit moment op het laagste punt 
sinds jaren. Ik maak me dan ook zorgen over de volgende 
hoofdbestuurformatie. Gelukkig is er nog genoeg tijd voor 
het hoofdbestuur om zijn opvolging veilig te stellen, men 
denke aan een Augustusoffensief. Een kleine maar essentiële 
correctie: het zorgen voor opvolging van het hoofdbestuur is 
mijns inziens geen officiële taak van het hoofdbestuur; het 
klimaat scheppen voor voldoende opvolging wel. En daar ligt 
de taak voor dit hoofdbestuur. Zorgen voor nieuwe aanwas 
en het actieve kader vergroten, zodat opvolging vanzelfspre-
kend is. Het slagen van de herziene kandidaatstellingsproce-
dure is zwaar afhankelijk van deze taken. Als er immers geen 
adequaat actief kader is, zal de druk om toch weer actief zelf 
te ‘zoeken’ en te ‘stimuleren’ te groot worden om te weer-
staan.  
Ik begrijp dat het zoeken en stimuleren op dat moment 
noodzakelijk is; toch vind ik het buitengewoon onwenselijk. 
Ook andere organen binnen de vereniging, zoals projectgroe-
pen, commissies en het politiek commissariaat, zijn steeds 
moeilijker te vullen. Het lukt wel, maar de moeite die er voor 
moet worden gedaan wordt steeds groter. Daarnaast worden 
deze organen meestal gevuld door mensen die al geruime tijd 
actief zijn. Enerzijds een goede zaak, anderzijds een noodza-
kelijkheid omdat nieuwe leden (nog) niet actief zijn. Ook hier 
maak ik me zorgen over de invullingen van de projectgroepen 

voor het junicongres en het najaarscongres. Het politiek com-
missariaat, is dat volgend jaar nog wel gevuld? En hoe zit dat 
straks met de internetcommissie, wie gaat dat overnemen als 
degene die daar nu veel tijd aan besteedt er mee stopt?

Betrokkenheid en imago
Wat zijn de oorzaken van een slinkend actief kader? In de eer-
ste plaats is er algemeen gesproken een dalende belangstel-
ling voor het verenigingsleven. Ten tweede wisselt het actieve 
kader van de JOVD te snel. Dit is een zorgelijke ontwikkeling 
die omgekeerd dient te worden naar een gezond evenwich-
tig niveau waarbij afdelingsbestuurders, ter waarborging van 
de continuïteit van de afdeling, langer besturen. Hierdoor 
heeft het afdelingsbestuur langer de tijd om een grote groep 
potentiële opvolgers om zich heen te kunnen verzamelen. 
Dat zal wat meer concurrentie in de hand werken, iets dat 
voor de vereniging en de afdelingen zeker niet slecht zal zijn. 

 

‘De heren Wiegel en Bolkesteijn 

waren destijds twee inspirators voor 

jongeren om lid te worden van de VVD 

en zeker van de JOVD’. 

En hoe zit het met de link tussen de populariteit van de VVD 
en de grootte van het actieve kader van de JOVD? Die was 
er voorheen wel. De heren Wiegel en Bolkesteijn waren des-
tijds twee inspirators voor jongeren om lid te worden van de 
VVD en zeker van de JOVD. Nu is die link niet overduidelijk 
aanwezig. Als ik tegen mijn medestudenten zeg dat ik actief 
ben bij de JOVD, dan halen ze hun schouders op. De eerste 
vragen die ik dan krijg: waar staat de afkorting voor en wat 
is dat voor een vereniging? De reacties op mijn antwoorden 
zijn dan meestal: saai, stoffig en ik snap niet wat je er doet. 
Kortom, Maathuis, je hebt toch wel wat anders te doen? Kan 
Rutte dan de jongeren niet aanspreken? Ik weet het niet. De 
oorzaak ligt in de maatschappij. De tanende maatschappe-
lijke betrokkenheid van jongeren is zorgelijk. Wat gaat de 
JOVD eraan doen om ‘ze’ er weer bij te halen? Imagoverande-
ring zal zeker hier aan bij moeten dragen. Het woord JOVD 
dient bekend te zijn bij jongeren! Of we dit gaan bereiken 
door het ‘feestelijke karakter’ van de vereniging bekender te 
maken, is maar de vraag. Ik vind het een nobel plan, maar 
ik zet vraagtekens bij de haalbaarheid hiervan. Daarentegen 
geldt het credo: nooit geschoten is altijd mis!  

de jovd: een kWeekvijver die droog komt te staan
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Verenigingsstrategie 
Zelf vermoed ik dat de afgelopen jaren te veel is gefocust op 
het presteren van de vereniging. Er moet altijd voldoende 
aandacht overblijven voor de continuïteit. Het venijn zit niet 
in een slecht jaar wat betreft ledengroei en de bijhorende bin-
ding, maar in een structurele organisatiefout.
In een tijdperk waar het verenigingsleven steeds minder be-
langrijk wordt gevonden, dient men in te zetten op een ande-
re verenigingsstrategie. Strategie? Heeft de vereniging über-
haupt wel een strategie, een meerjarenplan, een doelstelling 
voor de toekomst? Ik heb nog nooit tussen de stukken van 
een algemene vergadering een strategie gezien. Hoofdbe-
stuurders komen, hoofdbestuurders gaan. We hobbelen van 
beleidsplan naar beleidsplan. Telkens weer is een deel van 
het beleidsplan gelukt en een deel niet. Als steeds de focus 
wordt gelegd op ‘hoe kunnen we het vorige hoofdbestuur 
overtreffen’, kun je op je klompen aanvoelen dat essentiële 
verenigingselementen veelal onbewust worden vergeten. Nu 
we de zestig jaar naderen is het een mooi moment om eens te 
kijken waar we over tien jaar staan. We dienen niet de naïeve 
houding aan te nemen dat we de zeventig wel halen. Dit is 
niet vanzelfsprekend, evenals de continuïteit van de vereni-
ging op dit moment niet vanzelfsprekend is.  
Continuïteit 
Als het hoofdbestuur nu uit elkaar klapt om een of andere 
reden, wie staat er dan klaar om ze op te volgen? Wie komen 
er dan op de kernposities? Als ik daar over nadenk, trek ik 
de conclusie dat een machtsvacuüm zal ontstaan. En daarom 
roep ik het hoofdbestuur op om een strategie aan de leden-
vergadering voor te leggen om zo de continuïteit van de ver-
eniging te waarborgen. Zet daarnaast dit jaar in op een goed 
Augustusoffensief. Imagoverandering en ledenbinding zijn 
de sleutelwoorden! Is er een taak weggelegd voor afdelingen? 
Jazeker, afdelingen kunnen hierbij zeer goed ondersteunen. 
Een hoofdbestuur dient leidinggevend in dit soort zaken te 
zijn, afdelingen ondersteunend. Afdelingsbesturen kunnen 
op dit terrein niet als onsamenhangende eilandjes functio-
neren. Heb ik dan het wiel uitgevonden? Nee, maar stilzitten 
en niet over dit onderwerp praten, zal de vereniging zeker 
niet ten goede komen. Ik moedig zo’n brainstormsessie zo-
als op de kaderdag dan ook aan. Dit zal op de korte termijn 
zeker nog een keer wenselijk zijn. Daarnaast is het inwinnen 
van deskundig onafhankelijk advies een pré. Verhelderende 
ideeën van buitenaf openen wegen die voor insiders wellicht 
verborgen blijven. Als we zoals voorgaande jaren verder gaan 
zal de kweekvijver opdrogen, en wellicht sneller dan we den-
ken en willen.  
 

 
Arjen Maathuis is secretaris van de JOVD Twente

Op verzoek van de schrijver vermeldt Driemaster de datum van 
insturen, te weten 28 december 2008.

Arjen Maathuis (foto: Gerhard Taatgen)



Socialisten die particuliere bedrijven nationaliseren zijn van 
alle tijden, maar liberalen die daarbij opgelucht ademhalen 
niet. Toch ging er ook door liberaal Nederland een zucht van 
verlichting toen Wouter Bos en Nout Wellink namens de Neder-
landse staat de Nederlandse activiteiten van Fortis kochten. De  
kredietcrisis sloeg overal toe, maar voor het omvallen van Fortis 
– en, veel belangrijker, ABN AMRO – was Nederland behoed. Bos 
oogstte veel lof voor zijn aanpak en won menig ‘Man van het jaar 
2008’-verkiezing. De PvdA wist in de peilingen op te krabbelen. 
Gejuich (en enig gerochel en gehoest) dus in Huize Avondrood, 
maar een angstvallige stilte aan de Korte Voorhout in Den Haag. 
Daar zoemt de vraag die in steeds meer hoofden speelt rond:  
‘Is de Man van 2008 klaar voor het probleem van 2009?’

 door: Wouter van den Wildenberg

De ‘redding’ van Fortis Bank Nederland is geen onverdeeld 
succes. Het crisispotje van de staat is € 16,8 miljard lichter, 
de aandeelhouders van Fortis zijn woest en Bos lanceerde 
met een ongelukkige uitspraak de Belgische tak van Fortis 
naar een zeker faillissement. Dat is respectievelijk vervelend, 

naar en onbedoeld. Daarmee zijn echter nog niet alle pro-
blemen genoemd. De integratie van ABN AMRO en Fortis is 
nog maar nauwelijks ingezet. Neelie Kroes en haar Europese 
waakhonden liggen op de loer voor verboden staatssteun. Zo 
zal er ook een dag komen dat de nieuwe staatsbank gepriva-
tiseerd moet worden. Intussen zorgt de kredietcrisis er voor 
dat het economische landschap in hoog tempo verandert. 
Het is dan ook de vraag of een staatsonderneming voldoende 
bij de les kan blijven om later succesvol zelfstandig verder 
te gaan. Voordat op deze problemen wordt ingegaan echter 
eerst een terugblik op de aanloop naar dit alles.

Hoe het begon
Begin 2007 komt een einde aan het wisselvallige beleid van 
ABN AMRO. Het bestuur van de bank is zich dan al jaren aan 
het beraden op de te varen koers: moet het bankconcern ver-
der als merchant bank of als grote multidisciplinaire bank? 
De aandeelhouders vinden dat de prestaties van het concern 
onder de maat zijn door deze onduidelijke toekomststrate-
gie. In februari 2007 is hedge fund en aandeelhouder The 
Children’s Investment Fund (TCI) het beu en besluit druk op 
de ketel te zetten. TCI maakt haar visie op de toekomst van 
het concern – opsplitsing en verkoop – in een openbare brief 
bekend. In de aandeelhoudersvergadering weet TCI een reso-
lutie door te drukken waarin haar visie gevolgd wordt. Met 
die resolutie in het achterhoofd gaat het bestuur van ABN 
AMRO op zoek naar een fusiepartner die het concern wil ko-
pen. In Barclays vindt zij die partner.

de man van 2008
       en het probleem van 2009

foto: sxc  Steve Woods
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Terwijl ABN AMRO en Barclays aan de onderhandelingstafel 
zitten, maken ook RBS, Santander en Fortis hun interesse 
bekend. Omdat zij zelf niet kapitaalkrachtig genoeg zijn 
om ABN AMRO te kopen, bundelen zij hun krachten in een 
consortium dat zij onderbrengen in RFS Holdings. Hoewel 
ABN AMRO en Barclays nog proberen het tij te keren door 
respectievelijk LaSalle te verkopen en een concurrent bod 
uit te brengen, is het bod van RFS Holdings gewoonweg be-
ter. De aandeelhouders zijn doof voor de argumenten van 
het bestuur van ABN AMRO en verkopen hun aandelen aan 
RFS Holding. Daar zijn deze aandelen nu nog steeds: RBS, 
Santander en inmiddels de Nederlandse Staat zijn op hun 
beurt weer aandeelhouders in RFS Holdings. 
Van de leden van het consortium betaalt Fortis het meest. 
Desondanks stemmen de aandeelhouders van Fortis in met 
het bod. CEO Jean-Paul Votron spreekt van een unieke kans. 
Fortis geeft extra aandelen uit om zijn deel van het bod te 
kunnen financieren. Votron vertelt in april 2008 in een in-
terview: ‘Fortis merkt vooralsnog helemaal niets van een 
slecht klimaat. Het zou wel kunnen dat de marge iets lager 
uitkomt.’ In juni kondigt de bank echter aan nieuwe aandelen 
uit te moeten geven om zijn positie in de kredietcrisis te ver-
stevigen. Vervolgens treedt Votron af. Maurice Lippens, later 
aangetreden als de nieuwe bestuursvoorzitter, laat in tegen-
stelling tot eerdere berichten weten dat geen dividenden uit-
gekeerd zullen worden. Ook blijkt dat hij gelogen heeft over 
zijn contact met EU-commissaris Kroes over de verkoop van 
onderdelen van ABN AMRO. Als vervolgens ook nog blijkt 
dat Fortis veel geld verloren heeft door een belang in de fail-
liete Amerikaanse bank Lehman Brothers, keldert de koers 
van de aandelen Fortis zo snel dat de Nederlandse staat zich 
genoodzaakt ziet om in te grijpen. Uiteindelijk leidt dit ertoe 
dat de staat op 3 oktober 2008 de Nederlandse onderdelen 
van Fortis en het belang van Fortis in RFS Holdings over-
neemt. 

De bodem van het crisispotje in zicht
De overname sloeg een flinke deuk in het crisispotje. Met de 
koop van de Nederlandse bank- en verzekeringsactiviteiten 
van Fortis en het belang in RFS Holdings was € 16,8 miljard 
gemoeid. AEGON klopte ook bij de Staat aan voor een kapi-
taalinjectie van € 3 miljard, ING zelfs voor € 10 miljard. SNS 
Reaal kreeg een injectie van € 750 miljoen. Het is de vraag 
of er überhaupt nog iets is overgebleven in de oorlogskas die 
Wouter Bos ter beschikking werd gesteld om Nederland de 
kredietcrisis door te loodsen. Nu is het geld dat daarin zat 
weliswaar tegen zeer gunstige voorwaarden weggezet, maar 
dat maakt het beeld nog niet rooskleurig, gezien de grote 
hoeveelheid economen die voorspellen dat dit nog maar het 
begin van de economische crisis is. Bovendien zijn tot nu toe 
alleen het bank- en verzekeringswezen ondersteund, maar 
het is enkel wachten tot sectoren als de bouw om steun vra-
gen. Vrijwel zeker zal meer geld nodig zijn, wil Nederland 
enigszins intact de crisis doorkomen. 

‘Het is de vraag of er überhaupt 

nog iets is overgebleven in de oor-

logskas die Wouter Bos ter beschik-

king werd gesteld om Nederland de 

kredietcrisis door te loodsen’

Aandeelhouders ten strijde
De aandeelhouders van Fortis hebben het vakkundig leeg-
halen van hun concern niet over hun kant laten gaan. Zo-
wel in Nederland als in België stroomden zij naar de rechter. 
In Nederland beval de Ondernemingskamer een onderzoek 
naar de gang van zaken binnen Fortis, maar weigerde deze 
onmiddellijke voorzieningen te treffen. Uit het onderzoek zal 
blijken sprake was van wanbeleid bij Fortis. Het is buitenge-
woon onwaarschijnlijk, maar niet uitgesloten dat de Onder-
nemingskamer naar aanleiding van het onderzoek met een 
eindvoorziening de integratie van de Nederlandse delen van 
Fortis en ABN AMRO blokkeert. Zelfs als dat niet gebeurt, 
is er nog het risico dat de ingediende schadeclaims worden 
toegewezen.
In België had de rechtsgang van de aandeelhouders drastische 
gevolgen. Het Hof van Beroep schortte daar de verkoop van 
de Belgische onderdelen van Fortis aan de Belgische staat en 
BNP Paribas op. BNP Paribas, dat de hele verzekeringstak en 
bijna drie kwart van het bankbedrijf zou overnemen, kon-
digde daarop aan geheel af te zien van de acquisitie als de 
aandeelhouders niet instemden met de overname. We zijn 
inmiddels een rampzalige aandeelhoudersvergadering later 
en de Belgische staat zal nu zelf moeten proberen Fortis te 
redden. Het is onwaarschijnlijk dat er in de huidige crisis en 
na de natrap van Bos nog een andere bank is die bereid zal 
zijn hierin bij te staan. Dat verklaart ook de verwoede pogin-
gen van medewerkers van premier Leterme om het Hof te 
beïnvloeden. Toen die pogingen aan het licht kwamen, leidde 
dat tot de val van de Belgische regering. 

Integratie in één concern
De Nederlandse staat heeft laten weten de integratie van 
ABN AMRO en Fortis Bank Nederland in één concern voort 
te zullen zetten. Aangezien ABN AMRO nog altijd onder RFS 
Holdings valt, was daar sowieso nog niet veel van terecht 
gekomen. Omdat de staat slechts aandeelhouder is van RFS 
Holdings, zal eerst uitvoering moeten worden gegeven aan 
de overeenkomst die tussen de leden van het consortium is 
gesloten. Helaas is niet publiekelijk bekend wat de precieze 
inhoud van die overeenkomst is. Zeker is wel dat in ieder ge-
val de Nederlandse onderdelen van ABN AMRO naar de staat 
zullen gaan.
Wanneer ABN AMRO weer in Nederlandse handen komt, 
kan de integratie van de twee concerns worden ingezet. Het 
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spreekt voor zich dat die integratie ertoe zal leiden dat de 
naam ‘Fortis’ komt te verdwijnen. Het resultaat zal dus de 
wederopstanding van ABN AMRO als grote Nederlandse 
bank zijn. Het gaat dan om een nationale bank: alle over-
zeese activiteiten zullen waarschijnlijk in handen komen van 
de andere leden van het consortium. De integratie zelf zal 
juridisch niet erg gecompliceerd zijn. Of zij economisch ver-
standig is, is een andere vraag. 

ABN AMRO komt terug, maar als wat?
Topman Floris Deckers van Van Lanschot Bankiers vertelde 
eind 2008 in een interview dat hij verwacht dat het tijdperk 
van grote bankconcerns, waar sparen, verzekeren en be-
leggen in zijn ondergebracht en die zowel particulieren als 
bedrijven tot hun clientèle rekenen, op zijn einde loopt. In-
derdaad lijkt het er op dat de financiële crisis haar huidige 
omvang te danken heeft aan een combinatie van complexe 
beleggingsproducten, ingewikkelde bedrijfsstructuren, op 
geld beluste tussenpersonen, onwetendheid over het Ameri-
kaanse hypotheeksysteem en een toezicht op het geheel dat 
in gebreke bleef, niet door een gebrek aan capaciteit maar 
gewoon omdat de toezichthouders het zelf ook niet meer be-
grepen. Al deze problemen hangen samen met het feit dat 
de bankbedrijven zo groot zijn geworden, dat het niet meer 
mogelijk is daar effectief controle over uit te oefenen. Zo lijkt 
empire building nu niet alleen tot het ontstaan van nationale 
trots, zoals op het oude ABN AMRO, maar ook tot de val van 
een groot aantal particuliere keizerrijken geleid te hebben. 
Toch is het de grote wens van de Nederlandse politiek om 
ABN AMRO weer terug te brengen als groot bankbedrijf. Het 
sentimentele verlangen naar een groen-geel schildje aan de 
muur in iedere wereldstad lijkt de harde realiteit waarin bur-
gers moeten vrezen voor hun spaargeld naar de achtergrond 
verdrongen te hebben. Den Haag brult om zondebokken voor 
de crisis, maar staat op het punt om zelf met open ogen in 
de grootste valkuil van allemaal te stappen: nu al bepalen 
wat de toekomst van ABN AMRO zal zijn. Economische en 
maatschappelijke omstandigheden veranderen zo snel, dat 
een dergelijk besluit waarschijnlijk binnen enkele maanden 
achterhaald is. Het is maar zeer de vraag of de politiek flexi-
bel genoeg is om de ingezette weg steeds aan te passen aan 
de markt. Ironisch genoeg kan het moeizame proces van poli-
tieke besluitvorming er toe leiden dat ABN AMRO weer bun-
gelt tussen een toekomst als universele of gespecialiseerde 
bank. Zien we straks Geert Wilders à la TCI de opsplitsing en 
verkoop van ABN AMRO eisen?

Marktpartij in de schaduw van de politiek
Vooralsnog is aan medeliberaal Gerrit Zalm de taak om de 
nieuwe staatsbank groot en gezond te maken, zodat deze op 
den duur weer terug naar de markt kan. Zalm en de zijnen 
zullen op een lastig terrein moeten manoeuvreren: enerzijds 
moet alles op alles worden gezet om het nieuwe ABN AMRO 
zo sterk mogelijk te maken, anderzijds moet partijgenote 

Kroes geen aanleiding krijgen om in te grijpen. Voordelen die 
ABN AMRO geniet boven de andere banken in Nederland zul-
len al snel naar staatssteun stinken. De rechtvaardiging dat 
de overheid optreedt als reddende engel heeft namelijk maar 
een beperkte houdbaarheidsdatum. De staat zal ABN AMRO 
als iedere andere marktpartij moeten behandelen. Aan de an-
dere kant zal de nieuwe staatsbank er ook voor moeten wa-
ken dat hij geen verlengstuk van de politiek wordt.

‘In socialistische kringen wordt al 

gedroomd van een financiële sov-

choz’

In de praktijk zal ABN AMRO op eieren moeten lopen. In 
socialistische kringen wordt al gedroomd van een financiële 
sovchoz. De politiek heeft een voet tussen de deur gekregen 
en gaat niet weg voordat de onwillige toehoorders bekeerd 
zijn. Het beloningssysteem voor Zalm en de rest van het ma-
nagement is een statement tegen de hoge beloningen voor 
bestuurders. Dat het daarnaast in de praktijk volledig ach-
terhaald is, lijkt in bepaalde schedels nog niet te zijn doorge-
drongen. Een eigen bank biedt mogelijkheden en inmiddels 
zijn dan ook grootse plannen in de maak voor investeringen 
in een duurzaam milieu waar vreemd genoeg andere banken 
hun handen niet aan branden, een zogeheten modern diver-
siteitbeleid, verantwoordelijk ondernemen en nog een reeks 
andere ideologische eureka’s. 

ABN AMRO terug naar de markt
Zo zal ABN AMRO dan over enkele jaren, herrezen als liefdes-
baby van ‘progressief’ Nederland en een stomdronken finan-
ciële sector die dan de kater nog nauwelijks te boven is lief-
devol terug in de markt worden getrapt. Aan Gerrit Zalm en 
kompanen de taak ervoor te zorgen dat zij tegen die tijd sterk 
genoeg is om het verder te schoppen dan een aperitiefje op 
de menukaart van de concurrentie. Ondanks alle bemoeienis 
uit Den Haag, zullen zij van ABN AMRO een sterk marktcon-
form bankbedrijf met goede perspectieven moeten maken. 
Gelukkig zal het management kunnen schermen met het 
Europese verbod op staatssteun om ongewenste bemoeienis 
van zich af te houden. Ik vraag mij wel af in hoeverre men 
echt bereid is marktconform te handelen: zal het bestuur van 
de bank ervoor kiezen om ABN AMRO niet aan Euronext 
Amsterdam maar aan een andere beurs te laten noteren, in-
dien daar makkelijker kapitaal kan worden aangetrokken? Is 
het bestuur bereid de strategie van TCI te volgen, als die het 
meest zou opleveren bij de verkoop?

‘Het sentimentele verlangen naar 

een groen-geel schildje aan de muur 

Wouter van den Wildenberg (foto: Gerhard Taatgen)



in iedere wereldstad lijkt de harde 

realiteit waarin burgers moeten 

vrezen voor hun spaargeld naar de 

achtergrond verdrongen te hebben’

Man van 2009?
Voor de Man van 2008 dus de taak om politieke regelzucht en 
de hebberigheid van de markt waar nodig uit elkaar te hou-
den en waar mogelijk te laten samenwerken aan de wederop-
standing van ABN AMRO. Wouter Bos moet Zalm de ruimte 
geven om de bank opnieuw op te bouwen, maar tegelijkertijd 
namens de staat als aandeelhouder kritisch en controlerend 
zijn. Zijn positie als minister maakt dat hij noch doof kan zijn 
voor de oproepen van de Kamer, noch voor de smeekbedes 
uit de markt. Op de achtergrond moet hij vervolgens nog, 

ondanks financiële tekorten, proberen de rest van de finan-
ciële sector en het land door een zware economische crisis te 
loodsen. Dat is de inktzwarte werkelijkheid, maar als liberaal 
wens ik toch met een positieve noot af te sluiten. Waar de 
grootste problemen en risico’s zijn, liggen voor iemand met 
inzet en goede wil ook de grootste kansen. Aan Wouter Bos 
dus het liberale advies: kiezen op elkaar, borst vooruit en aan 
de bak. Laat maar eens zien dat je ook de Man van 2009 kunt 
worden!

Wouter van den Wildenberg is redacteur van dit blad
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De laatste paar maanden is de discussie rond ontwikkelingsa-
menwerking in alle hevigheid losgebarsten. Er heerst een gevoel 
van ongenoegen onder de Nederlandse bevolking als het om ont-
wikkelingsamenwerking gaat. Het zou geen effect hebben en ook 
zou de grondslag onjuist zijn: ofwel een schuldgevoel vanwege 
onze koloniale geschiedenis, dan wel een schuldgevoel vanwege 
onze kapitalistische economie. Maar kunnen we ervan uitgaan 
dat onze overheden hun beleid hebben uitgestippeld met liefda-
digheid in hun achterhoofd? Het idee dat ontwikkelingssamen-
werking zijn fundamenten heeft in schuldgevoel vanwege onze 
koloniale driften en kapitalistische oneerlijkheid, is op zijn minst 
naïef te noemen. 

 door: Inge Snip

 
De laatste paar maanden is de discussie rond ontwikkeling-
samenwerking in alle hevigheid losgebarsten. Er heerst een 
gevoel van ongenoegen onder de Nederlandse bevolking als 
het om ontwikkelingsamenwerking gaat. Het zou geen ef-
fect hebben en ook zou de grondslag onjuist zijn: ofwel een 
schuldgevoel vanwege onze koloniale geschiedenis, dan wel 
een schuldgevoel vanwege onze kapitalistische economie. 
Maar kunnen we ervan uitgaan dat onze overheden hun 
beleid hebben uitgestippeld met liefdadigheid in hun ach-
terhoofd? Het idee dat ontwikkelingssamenwerking zijn 
fundamenten heeft in schuldgevoel vanwege onze koloniale 
driften en kapitalistische oneerlijkheid, is op zijn minst naïef 
te noemen. 

Ontwikkelingssamenwerking is ooit ontstaan met het idee 
een meer veilige en stabiele wereld te creëren, waardoor de 
eigen natie ook veiliger en stabieler zou zijn. Hierbij wordt 
niet beweerd dat eigenbelang een goed uitgangspunt is bij 
ontwikkelingssamenwerking, maar het is en blijft helder dat 
dít eigenbelang dé reden is dat overheden andere naties fi-
nanciële steun geven om zich te ontwikkelen. Concluderend 
kan de vraag worden gesteld dat als ontwikkelingshulp een 
vorm van eigenbelang is, welk eigenbelang er precies wordt 
nagestreefd en hoe kan dit het beste ingevuld worden? Dit 
essay zal niet alleen pleiten dat ontwikkelingssamenwerking 
breder gezien moet worden dan alleen het ‘voedselhulp’ en 
financiële aspect, waarbij militaire aspecten, economische 
aspecten en civil society allen aangestipt zullen worden. Ook 
zal worden aangetoond dat het noodzakelijk is voor onze ei-
gen samenlevingen om een veiliger wereld te waarborgen, én 
hoe we dit effectief moeten invullen, met een liberaal wereld-
beeld in het achterhoofd. 

Allereerst moet er gekeken worden naar het veiligheidsa-
spect. Het is een gegeven dat in onrustige en onveilige regio’s 
de verspreiding van extremistische denkbeelden toenemen. 
Ten tweede kan worden vastgesteld dat conflict situaties in 
één gebied makkelijk kunnen overslaan op aangrenzende 
gebieden. De optelsom van deze twee feiten is duidelijk: als 
een gebied niet stabiliseert, kan de bevolking extremisti-
scher worden en breidt deze extremisering zich uit als een 
niet te stoppen olievlek. Deze extremisering kan een gevaar 
zijn voor onze eigen nationale veiligheid, waarbij men kan 
denken aan terroristische aanslagen op ons eigen grondge-
bied. Derhalve moet men toe naar de stabilisatie van regio’s 
waar conflicten heersen of op het punt staan uit te breken. 
De opbouwmissies van defensie moeten dan ook uitgebreid 
worden en in de meest instabiele regio’s in deze wereld moe-
ten gespecialiseerde taskforces de oplossing bieden. Defensie 

de noodzaak van

internationale samenWerking
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moet zich meer specialiseren in wederopbouw, en moet een 
helder en doordacht plan komen voor de wederopbouw al 
voordat men besluit in te grijpen in een conflict. Ook moet 
er een versterking komen van alliantievorming tussen on-
afhankelijke instellingen die mondiale rechtsorde nastreven 
ter vermindering van economische, militaire en/of andere 
rampen. Deze vorm van internationale samenwerking moet 
gezien worden als een vorm van ontwikkelingshulp, omdat 
het regio’s behoedt van verval en hulp biedt bij de wederop-
bouw en ontwikkeling van de regio’s in kwestie. 

‘Europa moet makkelijk  

kunnen exporteren’

Ten tweede moet er gekeken worden naar het economische 
aspect van de onderliggende reden dat er ontwikkelingshulp 
geboden zou moeten worden én in welke vorm dit zou moe-
ten gebeuren. Armoede leidt niet alleen tot instabiele regio’s, 

maar ook tot een gevoel van ongenoegen, waardoor ook hier 
de kans op extremisme vergroot wordt. Sociale en economi-
sche groei leiden tot de expansie van een nieuwe midden-
klasse welke op zijn beurt weer leidt tot meer wederzijds be-
grip. Deze economische groei kan gestimuleerd worden door 
initiatieven als kleinschalige krediet- en verzekeringsarran-
gementen en steun aan ondernemersnetwerken. Een ander 
belangrijk aspect in de economische ontwikkeling wereldwijd 
moet gevonden worden in vrijhandel. Fort Europa moet lang-
zamerhand afgebouwd worden. Europa moet makkelijk kun-
nen exporteren, maar andere markten moeten ook makkelijk 
in Europa kunnen importeren. Zo krijgen ook de ontwikke-
lingslanden de kans om te importeren en zich economisch te 
ontwikkelen zonder dat er goederen onder de wereldmarkt 
prijs gedumpt worden in hun landen en kan er op een eerlijke 
manier door iedereen op de wereldmarkt gehandeld worden.
 
Ondanks dat de bovengenoemde oplossingen voor een 
stabielere wereld daadwerkelijk zouden kunnen bijdragen 
hieraan, moet niet onderschat worden hoe belangrijk maat-
schappelijke verhoudingen en cultuur zijn met betrekking tot 
regionale, en derhalve internationale, veiligheid. Dus hoewel 
je de economie kan laten groeien en een regio kan stabilise-
ren, wil dit nog niet betekenen dat iedereen gelijke kansen 
krijgt en dat men elkaars rechten per definitie respecteert, 
welke kunnen resulteren in een (wederzijds) onbegrip, ook 
op het internationale vlak. Derhalve moet men in aanvulling 
op de vorige twee thema’s lokale NGO’s (non-gouvernemen-
tele organisaties), die zich bezig houden met mensenrechten, 
milieu, anticorruptie etcetera, ondersteunen. Hierbij wordt 
vaak gedacht aan enkel financiële hulp, maar vaak wordt ver-
geten dat expertise een westers exportproduct is wat relatief 
goedkoop en effectief ingezet zou kunnen worden, waarbij 
er een voorbeeld genomen kan worden aan de aanpak van 
de internationale organisatie CARE. Het creëert niet alleen 
gelijke kansen op wereldschaal op de lange termijn, maar ook 
een veiliger wereld door wederzijds begrip. 

Concluderend kunnen wij alleen maar zien dat, ontwikke-
lingshulp niet alleen gezien moet worden in de vorm van 
voedsel en financiële hulp, maar ook gezien moet worden in 
een breder perspectief. Willen wij in een veilige en eerlijke we-
reld leven, dan moeten wij investeren in de ontwikkeling van 
deze veiligere en eerlijker wereld. Zoals Winston Churchill 
eens zei:  “If the human race wishes to have a prolonged and inde-
finite period of material prosperity, they have only got to behave 
in a peaceful and helpful way toward one another.”

 
Inge Snip is redacteur van dit blad

foto: sxc  Brunoil
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intervieW

Bart Jan

Spruyt

‘Vroeger hielp het onderwijs je omhoog, op zwarte 

scholen word je alleen maar naar beneden getrokken. 

Ze trappen elkaar de grond in’

 ©Gerhard Taatgen
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De conservatieve beweging
In Spruyt vinden wij geen liberaal: ‘Liberalisme vind ik één 
zwart gat. Het is de meest suïcidale levensstroming die er is.’ 
Met weemoed denkt hij terug aan de tijd waarin Frits Bol-
kestein de scepter zwaaide binnen de VVD. Volgens Spruyt 
begreep Bolkestein als geen ander dat een democratische 
rechtsstaat en een vrije markt belangrijk zijn, maar dat een 
cultureel fundament noodzakelijk is om ze in stand te hou-
den. Mark Rutte lijkt met zijn herschrijving van het Liberaal 
Manifest die gedachte aan te hangen. ‘Vanuit een ideologi-
sche invalshoek heeft hij de behoefte een eigen identiteit te 
creëren voor de VVD,’ aldus Spruyt. Het lijkt soms wel of Rut-
te tracht de VVD tot een Nederlandse Tory-partij te maken.
Daar zouden mogelijkheden liggen voor de VVD. Spruyt: 
‘Er zit een groot gat in de Nederlandse politiek. Het CDA, 
de PvdA en de VVD zijn voortgekomen uit maatschap-
pelijke verhoudingen die niet meer bestaan en hebben 
daarom geen antwoord op nieuwe problemen.’ De Neder-
landse samenleving is volgens Spruyt de verzuiling ont-
groeid, maar de gevestigde politieke partijen nog niet. 
Deze partijen benaderen actuele problemen vanuit denk-
beelden van een van de zuilen. Gevolg daarvan is dat in de 
maatschappij groepen ‘onbegrepen mensen’ ontstaan die 
naar partijen als de PVV en Trots op Nederland trekken.  

‘In Amerika zijn de christenen 

rechts, hier zijn ze links’

Er zit dus een gat in de politiek en het is volgens Spruyt aan 
een conservatieve partij om daar in te springen. Verrassend 
genoeg vindt hij dit niet zo belangrijk. ‘Het is belangrijker 
om individuele mensen en groepen te laten nadenken over 
bepaalde onderwerpen.’ De conservatieve beweging in Ne-
derland gelooft niet zo in partijpolitiek. Spruyt acht het dan 
ook hoogst onwaarschijnlijk dat in Nederland een conserva-
tieve partij ontstaat. ‘Het is typerend voor de situatie hier dat 
er geen conservatieve partij kan ontstaan. In Amerika zijn 
de christenen rechts, hier zijn ze links. Bovendien zijn de li-
beralen in Nederland anti-religieus. Het ideaal van Wiegel is 
mooi, de VVD en CDA moeten gewoon samen regeren. Dat is 
op dit moment de best denkbare combinatie. Het beste is om 
binnen bestaande partijen het gedachtegoed van het conser-
vatisme te introduceren. Vanuit de Edmund Burke Stichting 
was er een optimistische periode waarin we dachten dat we 
een partij konden beginnen, maar dat was te optimistisch. 
We moeten nu binnen de VVD, het CDA, de ChristenUnie en 
de SGP de mensen zich bewust maken van het conservatis-
me. De rechtervleugels van het CDA en de VVD heffen zich 
op door de linkervleugels binnen de twee partijen.’
Hoe moeten de ideeën van het conservatisme dan de maat-
schappij bereiken? Spruyt: ‘Ik voel me in Nederland eigenlijk 
bij geen enkele partij thuis. Het CDA en de VVD zijn karak-
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terloze partijen. Ik geloof in de nieuwe generatie jongeren.’ 
Hij vertelt dat er onder studenten een enorme belangstel-
ling is voor eendaagse conferenties en Zomerscholen die de 
Edmund Burke Stichting organiseert. Hij bespeurt onder de 
studenten een behoefte aan – maatschappelijke, niet opge-
legde – orde en vermoedt dat zij zich daardoor aangetrokken 
voelen tot het conservatisme. De gevestigde politiek trekt 
deze generatie niet aan: ‘We zitten nog steeds dom te lullen 
binnen de paradigma’s van de babyboomers. Ik zie het bij de 
nieuwe generatie, die niet denkt in kaders die door de baby-
boomers zijn gedicteerd. Het zal niet gebeuren via bestaande 
politieke partijen. Na hun 30e zijn politiek actievelingen on-
bekeerbaar. De politieke partij waar ze in zitten, wordt een 
doel op zich, vooral voor een betere functie binnen die partij.’ 
Verandering is dus op komst, maar we zullen er nog wel een 
aantal jaren op moeten wachten. ‘Er zijn mensen die er be-
lang bij hebben dat wij denken in die verouderde denkkaders. 
Ik denk dat dit wel gaat veranderen binnen de komende 20 
tot 25 jaar.’
 

‘Niets vervult mij met zoveel weerzin als 

de politiek van minister 

André Rouvoet’

Wilders
Geert Wilders stapte uit de VVD en begon een nieuwe par-
tij, geïnspireerd door conservatieve denkbeelden. Hebben 
we dan toch een conservatieve partij in Nederland? Spruyt 
meent van niet. Hij vertelt hoe enthousiast conservatief 
ederland was toen de PVV werd opgericht. ‘Geert Wilders leek 
bereid een breed programma aan te hangen. Er waren allerlei 
bijeenkomsten in het geniep. Er zaten CDA’ers en VVD’ers 
bij. Ik hoopte dat de partijpolitieke kaders zouden worden 
doorbroken. Maar het mocht niet zo zijn. Wilders wilde het 
vooral over de islam hebben, waardoor velen afhaakten. Het 
is een proleterige anti-islamitische eenmanspartij geworden. 
De functie van de partij bestaat eruit dat de Telegraaf-lezers 
tevreden worden gehouden. De lezers zien dat er niets ge-
beurt, Fleur Agema van de PVV gaat iedere ochtend vroeg 
naar het tankstation om alle kranten te lezen. De lezers we-
ten dat er allang Kamervragen zijn gesteld over de voorval-
len waar zij over lezen. Het is in feite een kanalisering van 
woede. Er heerst een indruk dat er iets gebeurt, terwijl dat 
feitelijk niet zo is.’
Heeft het ‘moslim-bashen’ van Wilders ook geen positieve 
effecten? Volgens Spruyt zijn die er ook: ‘Moslims voelen 
zich door zijn provocatie genoodzaakt de rest van de wereld 
te tonen wat zij zelf van hun geloof vinden en, belangrijker, 
wat de politieke consequenties daarvan zijn. Benoeming van 
problemen is goed, maar er zijn geen oplossingen. Er wordt 
vooral geprovoceerd. Het doel van Wilders is niet het goede 
te halen uit de moslims. Volgens Wilders komt er principi-
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eel geen verzoening tussen hem en de moslims. Alles wat hij 
over moslims zegt, heeft een onbedoeld bijeffect, namelijk 
dat de moslims worden weggepest.’

Geen linkse hobby’s
Spruyt: ‘Ik geloof nog steeds in het belang van bestuur-
lijke vernieuwing. Ik zou graag zien dat er een districten-
stelsel komt met een gekozen minister-president, een ge-
kozen burgemeester en ook een gekozen politiechef. De 
mensen op de markt zijn beter dan de ambtenaren op het 
stadhuis, daar geloof ik wel in. De elite in Nederland kan 
gemakkelijk een band hebben met hardwerkende Nederlan-
ders, een term die de VVD altijd gebruikt. Maar ze moeten 
niet aan linkse hobby’s doen. De meerderheid in Neder-
land is wel liberaal-conservatief, ze willen gewoon doen, 
met rust gelaten worden. Het is ook de trots van een eigen 
huis, gezin, een leven waarbij de overheid geen rol heeft.’ 
 

‘Vroeger hielp het onderwijs je omhoog, 

op zwarte scholen word je alleen maar 

naar beneden getrokken. Ze trappen el-

kaar de grond in’

Social engineering
Wat is de rol van de overheid dan wel? Een Rouvoet-achtige 
sociale politiek? Spruyt: ‘Niets vervult mij met zoveel weer-
zin als de politiek van minister André Rouvoet. Ik ken hem 
persoonlijk, het verbaast mij dat hij zich heeft ontpopt tot 
iemand met een kleinburgerlijke drang erbij te willen horen. 
Eindelijk mag hij aan de knoppen draaien. Als ze eenmaal 
achter de knoppen zitten, blijven ze draaien. Of het iets ne-
gatiefs teweegbrengt, dat zal ze worst wezen, als ze maar 
kunnen draaien. Ze geloven in ‘social engineering’. Ik heb 
echt afkeer van die politiek.’ 
De conservatieve Spruyt is dus geen liefhebber van de poli-
tiek van André Rouvoet, maar de vraag is dan natuurlijk wie 
sociale kwesties dan wel aan de kaak moet stellen. ‘Dat doen 
we zelf. Ik geloof in de kracht van individuen. Die kracht 
wordt weggezogen uit de samenleving wanneer de overheid 
taken overneemt.’ Het beleid van de overheid kan een samen-
leving verlammen, of het goede erin naar boven brengen. ‘Ik 
geloof in het belang en de kracht van kleine maatschappelijke 
structuren, in de kracht van individuen, niet in de overheid. 
Daar heb ik een goed voorbeeld van: in mijn buurt in Gouda 
lag een boom op de weg. Een aantal buurtbewoners stelde 
voor om de boom zelfstandig weg te halen. Maar een andere 
bewoner had de gemeente al gebeld; over drie weken kwamen 
ze boom halen. Die mentaliteit is niet goed. Je moet niet al-
tijd denken dat de overheid het wel oplost. De overheid moet 
je dan ook wel een beetje loslaten. De ChristenUnie denkt de 
samenleving te repareren door de overheid in te schakelen. 
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Dat is niet goed. Omdat niet alle kinderen thuis ontbijten, 
moet er maar verplicht worden ontbeten op scholen. Dat be-
steed je toch niet uit? Daar zijn de ouders zelf verantwoorde-
lijk voor. Zo wordt alles alleen maar erger. De overheid wordt 
alleen maar groter. We kunnen het zelf veel beter dan die 
domme ambtenaren.’ 

‘Hillary Clinton was dommer, met 

de verkeerde opvattingen’

Toch heeft de overheid op sociaal vlak nog wel bepaalde ta-
ken. Zo is een beperkt sociaal vangnet gewenst. ‘Veel mensen 
denken dat rechtse mensen schijt aan de rest hebben, maar 
dat is natuurlijk niet zo. Er moet slechts minimale zorg zijn 
vanuit de overheid, zodat de burgers veel meer zelf doen. Na-
tuurlijk is er een sociaal vangnet nodig, maar dan als slotsom 
en niet als een recht.’ 
Op scholen gaat veel mis, vooral op zwarte scholen. Wat is 
dan de taak van de overheid? ‘Je moet niet te dogmatisch 
denken als overheid. Ik heb er onlangs nog uitgebreid over 
gesproken met een UvA-socioloog. Het is aangrijpend om te 
horen hoe het zit. Vroeger hielp het onderwijs je omhoog, op 
zwarte scholen word je alleen maar naar beneden getrokken. 
Ze trappen elkaar de grond in. Een schooluniform zou zeker 
een goed idee zijn. Wat die socioloog zei, is dat een school 
slechter af is als hij 50-80 procent zwart is dan een school 
die meer dan 80 procent zwart is. Deze school krijgt namelijk 
meer geld van de overheid. Als blijkt dat dat werkt, dan moet 
er maar meer geld naartoe. Het is echt een tijdbom onder de 
Nederlandse samenleving. Nood breekt wet, zeg maar.’
Wat vindt Spruyt van politici die proberen via de politiek een 
maatschappelijk debat op gang te brengen en verhoudingen 
tussen burgers te beïnvloeden? ‘Ik vind het goed dat politici 
zich mengen in het debat, vooral over grote thema’s. Zoals 
Pim Fortuyn dat deed, over de verweesde samenleving. Dat 
was een goed concept. Je moet niet meteen wetten gaan ma-
ken, maar een discussie uitlokken. Rouvoet wilde met zijn 
Gezinsnota ook de discussie op gang brengen. Je moet beleid 
niet wíllen dwingen, ook al zou je het kunnen. Geef gewoon 
argumenten. Je moet een moraal ook niet vanuit de overheid 
opleggen, er moet wel draagvlak zijn.’
In hoeverre beïnvloedt het protestantse geloof van Spruyt 
zelf eigenlijk zijn denkbeelden? ‘Kijk, ik gebruik geen mystie-
ke termen. Dat zal ik nooit doen. Mijn artikelen moeten ook 
voor niet-christenen toegankelijk zijn. Ik schrijf in een taal 
die we met elkaar delen. Mijn mensbeeld heeft ook te maken 
met mijn geloof, maar dat beeld is niet exclusief christelijk. 
We zijn nu eenmaal een joods-christelijke, klassiek-humanis-
tische samenleving.’ 

Obama
Als we het over de verkiezingsstrijd en de uitslag daarvan 
in de Verenigde Staten hebben, kan Spruyt enige sympathie 
voor John McCain en vooral Sarah Palin niet onder stoelen 
of banken steken. ‘Amerika herkende zich in haar. Ze had wel 
wat scholing nodig. Maar ze had een goede intuïtie, net zoals 
Hans Wiegel weerklank vond bij het volk. Ze was niet dom. 
Hillary Clinton was dommer, met de verkeerde opvattingen.’ 
Spruyt vindt dat de Republikeinen Palin verkeerd hebben 
gecast. ‘Ze blijft een geweldig wijf. Liever Palin die begrijpt 
wat er onder de bevolking leeft, dan een links-progressieve 
politicus. Dat is veel erger.’ 
Wat vindt hij eigenlijk van Barack Obama? Spruyt: ‘Ik houd 
van mensen met een identiteit; Obama heeft dat niet. Hij is 
niet zwart, hij is niet blank, hij is geen christen, hij is geen 
moslim. Hij is één groot blank papier. Omdat hij geen iden-
titeit heeft, kon iedereen zijn hoop op hem projecteren.’ 
De verwachtingen die Obama heeft opgewekt, zijn volgens 
Spruyt zo hoog dat hij die nooit kan waarmaken. Maar er is 
nog een fundamenteler bezwaar: ‘Het is verkeerd dat ieder-
een Obama verheerlijkt. Adoratie van een politicus kan heel 
gevaarlijk zijn.’ 
Is het dan niet goed dat er een einde komt aan de rampzalige 
politiek van Bush in het Midden-Oosten? Spruyt vertelt dat 
hij zeer onder de indruk was van 9-11 en de bewijzen aan-
vankelijk geloofde. Hij steunde ook de oorlog in Irak, ‘met de 
verwachting dat een conservatief als Bush zou begrijpen dat 
democratisering van Irak een slepend proces zou worden.’ 
Het kortetermijnproject dat Irak nu is geworden heeft geen 
kans van slagen. 

Europese verkiezingen
Spruyt kijkt uit naar de Europese verkiezingen: ‘Het wordt 
ontzettend spannend. We hebben natuurlijk een riskante 
fase achter ons. Het is ongekend dat de drie traditionele par-
tijen gezamenlijk niet eens een meerderheid halen. Ik ver-
wacht dat het vertrouwen in de politiek weer wegsijpelt als 
men gaat nadenken over de consequenties van de crisis. De 
overheid kan er niets tegen doen in de economie. Nu zal voor 
het eerst blijken wie er in deze economische crisis het ver-
trouwen van de burgers krijgt.  Ik weet niet of Wilders het 
wel aandurft; die Europese verkiezingen. Hij kan tenslotte 
niet iedere fractievergadering voorzitten, hij heeft graag de 
controle.’ 
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‘Hun komen er zo aan.’ ‘Hij is ouder als mij.’ Niet een beleefd 
‘Pardon, wat zei u zojuist?’, maar een vlijmscherp ‘Hé?’. Zelfs 
een verkoper die beweert de ‘enigste’ te zijn, is zich van geen 
kwaad bewust. Menig liefhebber van de Nederlandse taal, 
en het correcte gebruik hiervan, hoort dergelijke uitspraken 
tenenkrommend aan en krijgt spontaan suïcidale neigingen. 
Voor deze liefhebbers is het bijna onmogelijk geworden om 
over straat te lopen. Willen zij niet gekweld worden met het 
barbaarse gebruik van de Nederlandse taal, dan is thuis zit-
ten achter de geraniums, de ware literatuur in hun handen 
koesterend en correct Nederlands sprekend met de weinigen 
die deze kunde nog beheersen, een van de laatste bezigheden 
die ze nog rest in hun eenzame bestaan. Het doet mij deugd 
u te kunnen zeggen dat deze liefhebbers nog niet zijn uitge-
storven, en dat wij met enige hoop de toekomst tegemoet 
kunnen zien. 
Enfin, hoop is niet genoeg als er niet wordt gehandeld, want 
het gaat steeds slechter met de Nederlandse taal. De kennis 
en de kunde van de Nederlandse taal zijn namelijk beland in 
een neerwaartse spiraal. Er is een bepaalde vorm van gemak-
zucht onder de Nederlandse burger betreffende het juiste 
gebruik van deze prachtige taal. Het ging zelfs zo ver dat er 
sprake van is geweest om de taal aan te passen aan de gemak-
zuchtige burger. De burger zal in dit geval de mogelijkheid 
krijgen om overal ‘als’ te gebruiken in plaats van ‘dan’. Een 
meerderheid van de inwoners van ons polderland doet dit al, 
desondanks is dit geen gegronde reden om toe te geven aan 
de onkunde van de burger. Anno 2009 lijkt het alsof verschil-
lende instanties in dubio staan over wat te doen met deze on-
kunde en verloedering van de maatschappij. De beheersing 
van de Nederlandse taal enerzijds heeft te maken met een 
welgemanierde opvoeding anderzijds. 

‘ff te overlegge vo da ene’

Pijnlijk is het wanneer iemand aan u vraagt de door u zojuist 
gedane uitspraak nu graag in normaal Nederlands te herha-
len. Helaas voor de persoon in kwestie geeft dit aan dat deze 
de gebrekkige variant van de Nederlandse taal beheerst. Het 
is opvallend hoe vaak jongeren de betekenis van een simpel 
woord niet kennen. Doordat de meerderheid het niet weet, 
wordt de minderheid die in het rijke bezit is van een brede 
woordenschat, uitgemaakt voor ‘lopend woordenboek’ of 
bovengenoemde situatie vindt plaats. De beleefdheid onder 
jongeren wordt met de dag minder. Niet alleen in de horeca, 

zoals het nieuws onlangs berichtte, maar ook op scholen en 
ruimer genomen: overal. Een baan in de horeca vereist een 
zekere sociale vaardigheid. Gasten wensen keurig behandeld 
te worden, al schijnt dit tegenwoordig voor velen in de ho-
reca een lastige opgave. Bij een groot deel van de jongeren is 
een onderlinge respectvolle omgang en een welgemanierde 
benadering van diegenen die hoger in rang zijn een taboe. 
Een prettige omgang staat of valt met een welgemanierd taal-
gebruik. En hier ontbreekt het aan. De etiquette wordt als suf 
gezien, terwijl deze juist zorgt voor een gemakkelijkere om-
gang. Een goed en duidelijk taalgebruik zorgt voor een betere 
communicatie. Tevens hoeft niemand zich ongemakkelijk te 
voelen in een nieuwe situatie, aangezien de etiquette, in dit 
geval de taaletiquette, een gangbare richtlijn vormt in vele 
situaties.
Het stuit een liefhebber tegen de borst wanneer aan deze 
wordt gevraagd ‘ff te overlegge vo da ene’. Het lijkt wel of 
iedereen zijn eigen taaltje aan het creëren is. Jongeren 
spreken elkaar op MSN en via sms en door de steeds snel-
ler wordende wijze van communicatie wordt de taal hieraan 
aangepast. Nederland kent verschillende dialecten die al vele 
generaties worden gekoesterd. Het dialect zorgt voor een 
groepsgevoel en bezorgt mensen ook een bepaalde trots. Op 
deze eigen identiteit heeft iedereen recht, tot een bepaalde 
hoogte. Steeds vaker komt het voor dat jonge kinderen al-
leen nog maar in het dialect kunnen communiceren. Zij heb-
ben grote moeite met het spreken van Algemeen Beschaafd 
Nederlands. Ook jongeren die veel op straat doorbrengen le-
ren hier hun eigen taaltje. Het is algemeen bekend dat jonge 
kinderen op een lager niveau belanden doordat zij de Neder-
landse taal niet goed beheersen. Het gaat over kinderen die 
al vanaf hun geboorte de Nederlandse identiteit bezitten. Ie-
mand met de Nederlandse identiteit behoort de Nederlandse 
taal te beheersen om optimaal te kunnen functioneren in de 
Nederlandse samenleving. Voor ouders is het van belang dat 
zij hun kinderen de Nederlandse taal leren. Wanneer zij in de 
aanwezigheid van hun kinderen met hen in het dialect wil-
len communiceren, zijn zij daar vrij in, maar kennis van de 
algemeen geldende taal is essentieel. Het is spijtig te moeten 
concluderen dat de ouders vaak ook geen of te weinig kennis 
hebben genomen van de algemeen geldende taal: het Neder-
lands.
Op de basisschool en al helemaal in het voortgezet onderwijs 
ondervindt de jeugd de nadelen van de slechte kennis van de 
Nederlandse taal. Velen hebben de grootste moeite met het 
houden van een presentatie en het schrijven van betogen en 
beschouwingen. De redenaars in de klassieke oudheid wisten 
al wat zij konden bereiken met taal. Cicero, de grootste rede-
naar uit de Romeinse historie, wist dat hij met zijn entree, 

de nederlandse taal

   verbindt ons allemaal

door: Merel Schuppert
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zijn houding en zijn handgebaren veel duidelijk kon maken, 
maar dat het werkelijk draaide om de inhoud van het verhaal 
en het optimale gebruik van de taal om hiermee zo overtui-
gend mogelijk over te komen. Daar draait het nog steeds om. 
Het spreken in het openbaar komt voor een ieder vroeg of 
laat aan de orde en dit is niet te leren door middel van een 
spoedcursus. Het gaat om het goed beheersen van de Neder-
landse taal en daarbij kan een dosis zelfvertrouwen goed van 
pas komen.
‘Wilt u iemand anders helpen de taal te leren? Geef u dan 
op als taalcoach!’ Waarschijnlijk klinkt dit u bekend in de 
oren. De afgelopen tijd is dit te horen op radio en televisie. 
Een initiatief van het ministerie van VROM met de leus: ‘De 
Nederlandse taal verbindt ons allemaal.’ Het ministerie van 
VROM wil hiermee bereiken dat de allochtone inwoners van 
Nederland worden geholpen met het leren van de taal door de 
autochtone inwoners te motiveren om bij dit leren te assis-
teren. Helaas bewijst het ministerie van VROM hiermee dat 
een inburgeringcursus niet het gewenste succes oplevert. 

Het schijnt dat veel ingeburgerde allochtonen nascholing no-
dig hebben, aangezien zij toch moeite blijven houden met de 
Nederlandse taal. Daarentegen is het een goed initiatief van 
het ministerie om het belang van de Nederlandse taal en het 
goed kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving te 
benadrukken. Voor de kinderen van de allochtone inwoners 
van Nederland geldt hetzelfde als voor de kinderen van de 
autochtone inwoners: beheers de Nederlandse taal wanneer 
je goed wilt functioneren in de Nederlandse samenleving. De 
allochtone jeugd wordt niet beïnvloed door een Nederlands 
dialect, maar creëert wel een eigen taal door het groepsge-
drag van de jongeren. Jammer, want hiermee verbetert hun 
positie in onze samenleving niet. Wilt u weten of u goed bent 
ingeburgerd? Speel dan de (zeer korte) quiz op www.hetbe-
gintmettaal.nl.
Een aantal maanden geleden werd er in de krant bericht over 
een van de werkzaamheden van de Haagse VVD-wethouder 
Frits Huffnagel: het omscholen van ambtenaren. In het po-
litieke centrum van Nederland volgen de ambtenaren sinds 
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enige tijd cursussen in ‘Helder Haags’. Hieronder wordt het 
schrijven van normaal, begrijpelijk Nederlands verstaan. 
De Nederlandse burger schijnt niet meer in staat te zijn een 
ambtelijke brief te lezen en een ambtenaar heeft schijnbaar 
moeite met het schrijven van een begrijpelijke brief in cor-
rect Nederlands. De ambtelijke brieven zijn wel in correcte 
taal geschreven, maar dermate correct dat, zo luidt het ar-
tikel, de doorsnee burger een woordenboek nodig heeft om 
de brief te kunnen lezen. Frappant, maar het bevat een kern 
van waarheid. Veel Nederlanders, die hopen dat hun huis 
wordt gerenoveerd en hierover een brief ontvangen met de 
mededeling dat hun huis wordt geamoveerdt, schrikken wel 
nadat zij een blik in het woordenboek geworpen hebben. Het 
correcte gebruik van de Nederlandse taal moet natuurlijk 
niet doorschieten, maar de juiste versie dient wel behouden 
te worden. In dit geval is er sprake van ‘tijd is geld’ en een 
omscholingscursus kan dan ook geen kwaad, wanneer hier-
mee wordt bereikt dat ambtenaren minder telefoontjes krij-
gen van burgers die om uitleg vragen. In Nederland viert de 
bureaucratie hoogtij en laten wij daar dan ook niet nog een 
extra schepje bovenop doen.

‘Een inwoner van het Koninkrijk der 

Nederlanden dient het  

Algemeen Beschaafd Nederlands te 

beheersen’

 Waarom moeite doen om het Nederlands goed te leren en te 
beheersen als de internationale taal Engels is? Als je Engels 
spreekt kun je je tegenwoordig toch overal redden? En hoezo 
Nederlands? Hoeveel van de van origine niet-Nederlandse 
woorden staan er in het woordenboek? Tja, bij dergelijke vra-
gen komt de liefhebber weer om de hoek kijken. In Neder-
land is de voertaal Nederlands. Dit land heeft een Nederlands 
sprekend parlement, waarin helaas niet iedereen het Alge-
meen Beschaafd Nederlands beheerst, een Nederlandstalige 
rechtspraak en Nederlandstalig onderwijs. Nederlands is de 
basistaal in de samenleving en met een goede kennis van deze 
basistaal kan een vreemde taal worden geleerd. Om goed En-
gels te leren, is een goede beheersing van het Nederlands een 
pre. De burgers van het Koninkrijk der Nederlanden mogen 
trots zijn op de taal die hen onderscheidt van de rest van de 
wereldbevolking. Vorm hiermee, prinses Maxima’s woorden 
ten spijt, een natie en wees trots op de kunde van het beheer-
sen van de taal die het koninkrijk al jaren koestert.

Taal is een uiting van gevoelens en meningen die ieder mens 
uniek ervaart en interpreteert. Bepaalde woorden roepen 
bepaalde gevoelens op en opmerkingen kunnen verschillend 
worden uitgelegd. Buiten de taal van de woorden om is er de 
lichaamstaal die vaak meer zegt dan het gesproken woord. 

Soms heeft iemand aan woorden niet genoeg om iets duide-
lijk te maken of er zijn gewoonweg geen woorden voor. Zoals 
Frederik van Eeden in 1900 schreef: ‘Al deze woorden zijn 
beeldingen; en beelden ontoereikend.’ Taal is een kwestie van 
gevoel en geeft een persoonlijke voorkeur weer. Desondanks 
leven wij in de 21e eeuw in een maatschappij met een econo-
mie die een goede communicatie en kennis van de taal van de 
burger vereist. Het goed beheersen van de Nederlandse taal 
zorgt ervoor dat gevoelens en meningen nog beter geuit kun-
nen worden. Niet alleen wat we willen zeggen is van belang, 
maar ook hoe wij het dienen te zeggen.
Een inwoner van het Koninkrijk der Nederlanden dient het 
Algemeen Beschaafd Nederlands te beheersen om op deze 
wijze optimaal te kunnen functioneren in de huidige samen-
leving. Anno 2009 krijgt een ieder die het Nederlands staats-
burgerschap bezit van alle kanten de hulp en ondersteuning 
om zijn taalgebruik dermate te vormen dat de persoon in 
kwestie correct Nederlands kan spreken. Laat de liefhebbers 
niet uitsterven en zorg ervoor dat, wellicht met enige inzet, 
iedere burger niet door onkunde in een neerwaartse spiraal 
belandt, maar door de kunde en de kennis van de prachtige 
Nederlandse taal de sterren van de hemel spreekt! Zoals de 
in 1887 geboren etiquettedeskundige Amy Groskamp-ten 
Have zei: ‘De onbeschaafde mens verraadt zich in zijn woord-
keuze.’

Merel Schuppert is redacteur van dit blad

foto: sxc Aarnoudse 
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‘Niemand heeft voorafgaand verlof 

nodig om door de drukpers ge-

dachten of gevoelens te openbaren, 

behoudens ieders verantwoordelijk-

heid volgens de wet’

Een tweede punt wat mij is opgevallen is hoe men denkt dat 
Wilders al veroordeeld is. In totalitaire staten is het inder-
daad zo dat vervolging leidt tot veroordeling, maar in een de-
mocratische rechtsstaat als Nederland vindt er eerst een pro-
ces plaats geleid door onafhankelijke rechters. Er zal moeten 
worden afgewogen of Wilders heeft voldaan aan de vereisten 
van artikel 137d Wetboek van Strafrecht, haat zaaien. Als de 
rechtbank dit inderdaad vonnist, dan staat er altijd hoger 
beroep open tot aan het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens. Mocht het inderdaad zo zijn dat Wilders tot aan 
dit hoogste en respectabelste Europees rechtscollege wordt 
veroordeeld, dan moet men zich misschien eens afvragen of 
hij niet inderdaad buiten de grenzen van het betamelijk heeft 
gehandeld.

Ten slotte moet ik opmerken dat de reacties vanuit Den Haag 
me bevreemden. Normaliter is het eerste wat men uit Den 
Haag hoort, en behoort te horen, dat politici zich niet dienen 
te bemoeien met de rechtsgang. De scheiding der machten 
zou er in Nederland voor moeten zorgen dat rechters zonder 
inmenging van politici kunnen werken. In onderhavige zaak 
reageert Den Haag echter met de snelheid van het geluid. 
Partijen vinden de vervolging ‘niet wenselijk’. Het enige dat 
niet wenselijk is dat de scheiding der machten met voeten 
getreden wordt.

Juridisch gezien zijn er geen onbetamelijke grenzen over-
schreden in de zaak tegen Wilders. Dat is wat telt. De rechts-
regels zijn niet gebroken, de rechtsstaat ongeschonden. We 
zullen zien hoe deze episode afloopt. Oftewel: wordt ver-
volgd.

Wordt vervolgd

Op het moment dat het Amsterdamse Gerechtshof haar von-
nis bekendmaakte leek het alsof Nederland ontplofte. Op melo-
dramatische manier vonden vele organisaties en personen dat 
de vrijheid van meningsuiting was vermoord en de rechtsstaat 
omgevallen. Nu moet ik bekennen dat ik als rechtenstudent uit 
nieuwsgierigheid betrokken ben geweest bij de voorbereiding te-
gen de aanklacht tegen de heer Wilders. Niet uit rancune tegen 
Wilders of uit sympathie voor de Islam – waarvan de uitwassen 
inderdaad een gevaar voor de rechtsorde zijn net als uitwassen 
in het algemeen – maar uit pure juridische nieuwsgierigheid heb 
ik van dichtbij een kijkje in de keuken genomen. Wat mij opviel is 
hoe Nederland lijkt te vervreemden van de rechtsorde die ze zelf 
in het leven heeft geroepen.

 door: Allard Altena

Voordat ik mijn relaas begin wil ik allereerst aangeven dat ik 
geen klager ben in de zaak tegen Wilders. Mijn naam stond 
inderdaad onder de aangifte gedaan door de heer Spong, 
maar zodra ik hier achterkwam heb ik dit herroepen. Zoals 
ik namelijk aangegeven heb in mijn inleiding is het slechts 
uit juridische nieuwsgierigheid dat ik betrokken wenste te 
zijn bij dit toch wel memorabele moment in de Nederlandse 
parlementaire en juridische geschiedenis. Memorabel is het 
namelijk zeker. Niet vaak heeft de Nederlandse rechtsorde 
zoveel losgemaakt als met de vervolging van Wilders. Vele 
organisaties laten zich op melodramatische wijze ontglippen 
dat de vrijheid van meningsuiting is vermoord en de rechts-
staat op omvallen staat. Is dit nu echt zo? Wat speelt er nu 
precies?

Artikel 7 van de Nederlandse Grondwet stelt het volgende: 
‘Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers 
gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verant-
woordelijkheid volgens de wet.’  In tegenstelling tot wat men 
namelijk beweert is de vrijheid van meningsuiting niet abso-
luut. Sterker nog, het Wetboek van Strafrecht beschrijft hoe 
een scala aan acties strafbaar is. Denken we aan smaad, laster 
en natuurlijk het aanzetten tot haat. Deze strafbepalingen 
zijn in het leven geroepen om te garanderen dat de rechts-
orde zichzelf niet vernietigd. Het is immers niet bevorderlijk 
voor de samenleving om zonder fundering alles en iedereen 
voor het schuim der aarde uit te kunnen maken. Het schen-
den van de eer en goede naam – weer zo een strafbaar gesteld 
feit – is naar moreel oogpunt namelijk evenzeer een misdrijf 
als moord, zij het in een andere schaal van belang. Deze wets-
artikelen zijn onontbeerlijk.
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 DOOR: Mark Thiessen

Op de dag dat de eerste zwarte president van de Verenigde 
Staten in zijn ambt benoemd werd, schrijf ik mijn eerste 
column voor Driemaster. Het verhaal van Barack Obama is 
indrukwekkend. Hoe je ook over hem denkt, over zijn ambi-
ties of over zijn boodschap, of je Elsevier leest of De Groene 
Amsterdammer, er is één ding dat je hem mee moet geven: 
Obama heeft het gepresteerd om een land dat aan de bodem 
van zijn zelfvertrouwen zat opnieuw te inspireren. Of in ie-
der geval een aanzienlijk gedeelte ervan.
            Als vaste lezer van zowel ‘linkse’ als ‘rechtse’ websites 
en tijdschriften, heb ik gezien hoe Obama ook in staat was 
om grote groepen mensen te verdelen en tegen elkaar in het 
harnas te jagen. Tegenover de linkse hoop, stond de rechtse 
twijfel. Elsevier blinkt vrijwel wekelijks uit in het spuien van 
berichten over de onmogelijke taak die Obama op zich neemt, 
en probeert ieder sprankje positiviteit met een dosis cynisme 
te smoren. Dit somt tegelijkertijd de houding op van iedere 
Nederlander die er prat op gaat rechts te zijn, en zich af wil 
zetten tegenover het linkse rapalje. De kwestie Obama werd 
in Nederland binnen korte tijd volkomen geïdeologiseerd. 
Dit lijkt steeds vaker te gebeuren in de media en de politiek, 
en dat ergert mij mateloos.
            Zoals in vrijwel ieder land, zijn de Nederlandse politieke 
partijen en media vormgegeven door het geloof in een be-
paalde ideologie. Al deze stromingen hebben door de laatste 
twee eeuwen de kans gehad Nederland in een democratisch 
proces vorm te geven. Juist door dit democratische proces is 
Nederland verworden tot een land dat is ingericht op christe-
lijke, liberale en sociale basis. De scherpe kantjes van de ene 
richting worden geneutraliseerd door de anderen. Het besef 
dat dit sterk heeft bijgedragen aan het succes van ons land is 
ver te zoeken. Steeds meer worden ideologische tegenstan-
ders gezien als een te bestrijden vijand die met alle middelen 
verslagen moet worden. 
            Na de Fortuyn-revolte is dit verergerd. Vanuit de ge-
dachte dat het volk duidelijke taal wil horen, wordt er over en 
weer vooral veel geschreeuwd. Aan de rechterzijde van de op-
positie wordt schande gesproken over vrijwel ieder akkefietje 
met een allochtoon, wordt er met modder gegooid op ieder 
bewindslid, en wordt het onfatsoenlijk behandelen van men-
sen door politici van de eigen partij gezien als noodzakelijk 
om ‘problemen te benoemen’. Wat aan deze politici voorbij-
gaat, is dat die manier van politiek bedrijven niets te maken 
heeft met het dichten van de kloof met de burger.
            Het verbreedt de kloof juist. Politiek is wederom ont-
aard in het spel van een bovenklasse. Deze keer wordt het 
niet met elkaar gespeeld, zoals in de jaren ‘90, maar tegen 
elkaar. Bij het uitzetten van de frontlijnen en het aangaan 

van de bittere politieke strijd wordt echter voorbijgegaan aan 
het feit dat dit misschien helemaal niet is wat de burger wil. 
Interesseert deze zich werkelijk voor wie linkse of rechtse taal 
uitslaat, of voor wie er liberaal, conservatief of socialist is? 
Het antwoord is nee. Vraag op straat aan willekeurige voorbij-
gangers bij welke ideologie ze zichzelf vinden horen, en je zult 
zien dat de gemiddelde Nederlander zich niet in een politiek 
kastje wil en kan plaatsen. In het stemhokje maakt de kie-
zer zijn keuze niet op basis van de spelregels en terminologie 
die wij in de politiek hanteren, maar omdat hij denkt dat een 
bepaalde partij of persoon zijn vertrouwen waard is. Niet op 
degene die de meest rabiaat-rechtse taal heeft doen klinken, 
of degene die zich koppig niet heeft laten verleiden tot con-
cessies door de onfatsoenlijke oppositie, maar op degene die 
met een gedeelte van zijn ideeën en plannen een beeld van 
Nederland heeft kunnen schetsen waar de stemmer zich in 
kan vinden.
            Politici zijn er om problemen op te lossen en om hun 
visie over de toekomst van ons land op ons over te brengen. 
Marokkaanse rotjochies aanmoedigen te vertrekken naar Ma-
rokko is inderdaad lekker rechts en trapt op heel wat linkse 
tenen, maar problemen lost het niet op. Roepen dat de kli-
maathype onzin is en ieder groen initiatief hierom belachelijk 
maken zal de milieugroeperingen doen schuimbekken, maar 
getuigt niet van visie. En visie is nu juist wat de gemiddelde 
kiezer aanspreekt. De kiezer is namelijk geen domme en ge-
frustreerde zeikerd, zoals vaak wordt gedacht.
            In mijn familie en directe omgeving zitten heel wat 
gemiddelde kiezers. Dit is niet de kleine groep die de web-
site van De Telegraaf volspuit met gefrustreerde reacties, de 
groep waarbij de politiek in essentie toch niet veel goeds kan 
doen. Dit zijn de mensen die iedere vier jaar hun vertrouwen 
willen geven aan de persoon of partij die op een duidelijke, 
maar weldoordachte manier zijn plannen heeft weten te pre-
senteren. Die ze heeft weten te inspireren naar het stemhokje 
te gaan, en met hoop op een betere toekomst weer naar bui-
ten heeft doen komen. Want met cynisme en negativisme win 
je geen kiezers, met inspireren kun je dat veel beter doen. Het 
wordt tijd dat dit besef weer terugkomt. Wat dat betreft mo-
gen wij rechtse ballen best een voorbeeld nemen aan die eer-
ste zwarte president van Amerika, en zijn opgeleefde natie.

Mark Thiessen is columnist voor Driemaster

 

leer te inspireren

Mark Thiessen (foto: Gerhard Taatgen)



Enige tijd geleden kwam de ‘progressieve’ Amerikaanse staat Ca-
lifornia in het nieuws. De City Council van Los Angeles stemde 
unaniem voor een moratorium dat het openen van nieuwe fast-
foodrestaurants in verpauperde wijken een jaar lang verbood. 
Eerder werden snoep, snack, chips en cola onder het mom van 
volksgezondheid al in scholen verboden om zo het hoofd te bieden 
aan overgewicht onder kinderen. Omdat overgewicht in Amerika 
een ernstiger probleem is dan in Europa, maar in Europa dezelfde 
ontwikkeling is waar te nemen, kunnen de maatregelen die in 
Amerika worden genomen inzicht geven in de manier waarop de 
Nederlandse en Europese overheid in de toekomst met dit pro-
bleem om zullen gaan. De vraag is in welke mate overgewicht een 
zorg van de overheid is en welke middelen een liberale staat wel en 
niet ter beschikking staan om de volksgezondheid te beschermen.

 door: Mark Reijman

Verbod of belasting
Bijna 21% van de Amerikanen is te dik en onder de jeugd is 
dat met 23% nog een beetje erger. Volgens het Voedingscen-
trum kampt de helft van de Nederlandse bevolking met over-
gewicht, terwijl 12% van de bevolking last heeft van obesitas 
oftewel ernstig overgewicht. In Nederland zijn op dit mo-
ment ongeveer 10.000 ijssalons, snackbars, fastfoodrestau-
rants, shoarmazaken, lunchrooms en banketbakkers geves-
tigd. Met z’n allen eten we jaarlijks 580 miljoen frikadellen, 
350 miljoen kroketten, 82 miljoen kilo chocolade, 32 miljoen 
kilo drop en 130 miljoen liter ijs. Het Voedingscentrum kopi-
eerde het wetsvoorstel uit Los Angeles en liet het als proef-
ballonnetje in de media circuleren: nieuwe cafetaria, fast-
foodrestaurants, ijssalons, shoarmatenten en banketbakkers 

geen burgers voor de burgers?

foto: sxc J. Sullivan26  driemaster



driemaster  27

in het bestrijden van het probleem en of er geen ongewenste 
neveneffecten zijn. Is het eerste niet het geval en het tweede 
wel, dan is de kans groot dat symboolpolitiek wordt bedreven 
en dat concrete resultaten uitblijven.
Een moratorium lijkt weinig effectief omdat de bestaande 
restaurants gewoon open blijven en er dus op korte termijn 
weinig verandert aan de hoge concentratie van fastfoodres-
taurants in arme wijken. Hogere prijzen door middel van 
een snacktax kunnen fastfoodrestaurants failliet laten gaan, 
maar dat betekent niet dat mensen gezonder zullen gaan 
eten. Arme mensen selecteren primair op prijs en als hun 
goedkope fastfoodrestaurant verdwijnt, zullen ze eerder ge-
neigd zijn hun fastfood en opwarmmaaltijden bij de lokale 
supermarkt te kopen, dan dat ze een duurder en ‘gezonder’ 
restaurant als substituut zullen gebruiken. Er zullen altijd 
ongezonde producten blijven bestaan die niet onder een 
snacktax vallen of die relatief goedkoop blijven. Een verande-
ring in gedrag is daarom onwaarschijnlijk.

Verlies aan vrijheid
Wel wordt de vrije markt geweld aangedaan: ondernemers 
worden bij een moratorium kunstmatig beschermd tegen 
nieuwe toetreders en kunnen daardoor (zeker als ze dit col-
lectief doen) slechte service, hogere prijzen en lagere kwa-
liteit aanbieden, zonder dat ze daarvoor worden gestraft. 
Aanbieders van gezondere producten worden door de over-
heid geholpen hun producten te slijten, terwijl producenten 
van ongezonde producten worden tegengewerkt. Om een ef-
fectieve gedragsverandering te bewerkstelligen is veel meer 
overheidsingrijpen nodig en het verlies aan vrijheid dat daar-
mee gepaard gaat is veel groter dan de onzekere positieve 
resultaten op het gebied van volksgezondheid. Restaurants 
zouden bijvoorbeeld gedwongen moeten worden te verhui-
zen of hun deuren te sluiten en alle producten waar men on-
gezond voedsel mee kan produceren (denk aan aardappels) 
zouden zwaarder belast moeten worden. Tegelijk straft een 
snacktax ook de gezonde burger die incidenteel een snack 
eet, terwijl er van een gezondheidsrisico geen sprake is.

Wat kan een liberale staat doen? 
Het is niet aan de overheid te bepalen wat gezond en onge-
zond is en welke mate van ongezondheid en genot acceptabel 
zijn. De overheid behoort de verkoop van producten niet te 
manipuleren door subsidies of belastingen. Er zijn drie libe-
rale gedachtes die in deze discussie naar voren kunnen wor-
den gebracht. Ten eerste vertrouwen in de markt. Als mensen 
gezond willen eten, zullen ze daar om vragen en zal de markt 
gezonde producten aanbieden. We zien dan ook dat veel on-
dernemers zijn begonnen met het diversificeren van hun me-
nu’s – zelfs bij McDonalds – en nu ook salades, yoghurt, verse 
vruchtensappen, smoothies en gezonde broodjes aanbieden. 
De vrije markt heeft de keuzevrijheid voor burgers dus doen 
toenemen, zonder dat daar overheidsinterventie voor nodig 
was. Het tweede liberale punt luidt dat burgers pas echt in 

zouden door gemeenten verboden moet worden hun deuren 
te openen in arme wijken. Ook zijn er enkele malen voorstel-
len gedaan om vet en ongezond voedsel door middel van een 
snacktax zwaarder te belasten. De Raad voor de Volksge-
zondheid en Zorg (RZV) is pleitbezorger van de snacktax en 
ook voormalig minister van Volksgezondheid Hoogervorst 
heeft in Buitenhof gezegd er voor open te staan. Er is slechts 
een gradueel, maar geen wezenlijk verschil tussen een verbod 
en een belasting, omdat er voor elk belastingniveau mensen 
zullen bestaan die door de belasting het product niet meer 
kunnen kopen. Wat betreft het verbod nieuwe fastfoodres-
taurants te openen ligt de nadruk zowel in Amerika als in 
Nederland op wijken met een hoge concentratie van lage in-
komens, omdat het Centraal Bureau van Statistiek de relatie 
tussen opleidingsniveau, inkomen en gezondheid (en daar-
mee (over)gewicht) overtuigend heeft aangetoond.

Captive audience
Een van de argumenten van de verbieders is dat de arme 
mensen een captive audience zijn: ze hebben geen geld voor 
gezonder voedsel en fastfood is in hun woon- en werkomge-
ving in overvloed aanwezig, waardoor de verleiding te groot 
is om te weerstaan. Maar dit ontkent de vrije wil van de bur-
ger en wordt weersproken door elke gezondheidsfreak die in 
een arme wijk woont, omgeven wordt door McDonalds’, Bur-
ger Kings en Pizza Huts, maar toch gewoon groenvoer eet. 
Gezond eten is een kwestie van willen en de vrije wil van de 
burgers ontkennen is een vorm van betutteling en paterna-
lisme. Zonder de vrije wil zou het argument voor overheids-
ingrepen een stuk sterker zijn, maar daarmee zou men af-
breuk doen aan de realiteit: mensen eten wat ze willen en 
zowel gezond als ongezond voedsel is eenvoudig beschikbaar. 
Fundamenteler is de vraag of mensen tegen zichzelf moeten 
worden beschermd. Waarom zouden ze er niet in alle vrij-
heid voor mogen kiezen om toe te geven aan de verleiding? 
Waarom zou het individu niet mogen kiezen welke afweging 
tussen korte termijn genot en lange termijn gezondheid hij 
maakt? Waarom zouden we dikke mensen moeten bestrijden 
als iets ongewensts? Wie is er op het idee gekomen dat de 
overheid met één beslissing de beste beslissing kan maken 
voor alle burgers met verschillende persoonlijkheden, wen-
sen en behoeftes?

‘Arme mensen selecteren primair 

op prijs’

Effectiviteit
Maar bovenstaande vragen suggereren eigenlijk al te veel, 
omdat het veronderstelt dat een moratorium of snacktax ef-
fectief zou zijn in het bewerkstelligen van een gedragsveran-
dering bij de burger. Bij alle wetgeving die de staat voorstelt, 
dient men de vraag te stellen of de maatregel effectief zal zijn 
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vrijheid kunnen kiezen als ze beschikken over kennis zoals 
consequenties en mogelijke alternatieven van snacks. Er ligt 
dan ook een taak voor de overheid op het gebied van voor-
lichting en onderwijs. Dit klinkt wellicht oubollig – denk aan 
de Postbus 51 campagnes – maar hier gaat in elk geval geen 
dwang van uit en laat de keuze aan de mensen zelf. Het derde 
liberale punt is eigen verantwoordelijkheid. De vrijheid van 
mensen wordt beperkt indien hun keuzes de vrijheid van 
andere mensen beperken: vrijheid botst op vrijheid. Op dit 
moment zijn ongezonde mensen een kostenpost voor de sa-
menleving omdat zij hogere ziektekosten en lagere producti-
viteit met zich meebrengen en de kosten hiervan door onze 
uitgebreide verzorgingsstaat door iedereen wordt gedeeld. 

‘Balkenende & Co. doen het voor-

komen alsof de Nederlandse burger 

zwak en slap is’

De liberale oplossing is om risico’s die mensen nemen (dus 
niet waarmee zij geboren zijn) en waarvan zij zich bewust 
zijn (vandaar het belang van onderwijs en voorlichting) niet 
op de maatschappij af te wentelen, maar het individu daar-
voor verantwoordelijk te maken. Dat gebeurt op een zeer 
grove manier bij de snacktax, waarbij uit de opbrengsten van 
de belasting de extra gezondheidszorg kan worden betaald. 
Deze manier miskent echter het individu: niet elke frikandel 
is schadelijk voor de gezondheid, dat begint pas bij twintig 
per week, en daar houdt een snacktax geen rekening mee. 
De kosten zullen dus op een andere manier aan de indivi-
duele burger moeten worden toegerekend. Dat impliceert 
niet zozeer een verdere privatisering van ziektekostenver-
zekeringen, als wel een individualisering. Weg met de vaste 
pakketten; waarom betalen voor zorg waar je nooit gebruik 
van zal maken? Een liberaal vindt het onrechtvaardig als de 
samenleving moet betalen omdat Pietje er voor kiest om te 
roken of elke dag hamburgers te eten. Het is immers ook niet 
de samenleving, maar Pietje die geniet van de hamburger en 
de sigaret. De lusten en de lasten horen zoveel mogelijk bij 
dezelfde persoon terecht te komen. 

Balkenende & Co. doen het voorkomen alsof de Nederlandse 
burger zwak en slap is en gevangen zit in een maatschap-
pij vol verleidingen waartegen hij beschermd moet worden. 
Maar het zijn juist – wellicht goedbedoelde – maatregelen als 
de snacktax die er voor zorgen dat de burger week, onzelf-
standig en onnadenkend wordt. Zo kweek je geen burgers 
maar kinderen. Gun de burger zijn burger. En zijn verant-
woordelijkheid.
 
Mark Reijman is redacteur van dit blad

foto: sxc F. de Witte
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In een ingewikkeld conflict als het huidige tussen Israël en Ha-
mas, is het moeilijk een goed beeld te vormen van de situatie. 
Beide partijen gebruiken de media als wapen en leveren, zij het 
dat de ene dat beter doet dan de andere, met graagte een menging 
van informatie en propaganda aan iedere gewillige toehoorder. 
Afhankelijk van bij welke partij je je oor te luister legt, zie je Israël 
dan wel Hamas als aanstichter van de ellende van de afgelopen 
weken.

 door: Gijs Corten

Nu is dat juist het grootste gevaar: in dit conflict is, zoals in 
alle conflicten, de waarheid het eerste slachtoffer. Maar als 
een groep in staat is om door de brei van misinformatie heen 
te werken, dan zijn wij liberalen het wel. Vrij van enige ir-
rationele beginselen, ideologische en religieuze verbintenis-
sen met een van de partijen staan wij het meest neutraal van 
alle politieke groeperingen tegenover dit conflict. Daarom is 
het aan ons de taak om een rationeel perspectief op al dit 
geweld te geven aan allen die geïnteresseerd zijn in een neu-
traal standpunt en wensen ooit een einde te zien aan deze 

israël versus hamas:
                        neutraliteit is rationeel
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eindeloze geweldsspiraal die nu al zo’n vijftig jaar het Mid-
den-Oosten domineert.

Het verbaast mij dat binnen onze politieke groepering som-
migen een verre van neutrale kijk op dit conflict hebben. Dit 
gaat uitsluitend over mensen die sympathiseren met  Israël 
- gelukkig kan een terroristische organisatie als Hamas niet 
op sympathie van de liberalen rekenen. Wat ik grofweg van 
discussies heb begrepen is dat het standpunt als volgt is: ‘Is-
raël is een democratische, liberale rechtsstaat en Hamas een 
oppressieve terroristische organisatie welke de burgers van 
Israël aanvalt. Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen te-
gen zulke aanvallen, en daarom is de recente aanval op Gaza 
gerechtvaardigd.’

Hoewel het eerste deel van het argument volledig klopt - Isra-
el is een democratische rechtsstaat en Hamas is zonder enige 
twijfel een terroristische organisatie - is dit in mijn ogen niet 
meteen een rechtvaardiging voor wat het leger van Israël nu 
uitvoert in de Gazastrook. Hiervoor zie ik drie redenen.

Ten eerste: juist omdat Israël een democratische rechtsstaat 
is, is het laatste offensief niet geoorloofd. Israël heeft een 
morele superioriteit over Hamas omdat zij haar burgers in 
vrijheid laat leven en met eerbied behandelt. Hamas is niet 
eens een waardige gesprekspartner daar de organisatie blin-
delings alles wat Israëlisch is of lijkt te zijn, wil vernietigen, 
ongeacht de kosten of het aantal slachtoffers. Als Israël er-
voor kiest om op een zelfde manier relatief willekeurig in de 
Palestijnse gebieden acties uit te voeren, verlaagt zij zich tot 
het niveau van Hamas. En als Israël een gelijke oppressieve 
staat is, waarvoor vecht ze dan? Vrijheid? Recht? Het kan en 
mag niet zo zijn dat wij als liberalen achter een staat gaan 
staan die onze meest belangrijke idealen verzaakt?

‘Gelukkig kan een terroristische 

organisatie als Hamas niet op sym-

pathie van de liberalen rekenen’

Ten tweede: Israël is in haar strijd tegen Hamas niet alleen 
onnauwkeurig, maar zelfs roekeloos. Ja, Hamas is een demo-
cratisch gekozen Palestijnse regering en dus zal een meren-
deel van de Palestijnen sympathiseren met deze terroristen, 
maar is hun leven en dat  van allen die Hamas niet steunen 
zo weinig waard geworden dat hun dood, ook in groten getale 
slechts kan worden weggewuifd als acceptabele ‘collateral da-
mage’? 
En wat te denken van de algehele blokkade van de Gaza-
strook, waardoor de terroristen misschien wel het vuur aan 
de schenen wordt gelegd, maar ook alle burgers worden afge-
sneden van hun voedselvoorziening? Zulke acties zijn mis-

schien effectief om terroristen te bestrijden, maar even zo 
effectief om grote delen van de burgerbevolking uit te roeien. 
Het is niet acceptabel dat een staat, democratisch of despo-
tisch zich van zulke buitensporig zware middelen bedient in 
de wetenschap dat dit een verschrikkelijke uitwerking heeft 
op onschuldige burgers.

Ten derde: als we dan de eerste twee argumenten, beide han-
delend over het al dan niet ethisch optreden van Israël, aan 
de kant schuiven en slechts kijken naar de effectiviteit van 
deze aanval, ongeacht alle dood en verderf die het oplevert; 
wat levert dit Israël nu op? Waarschijnlijk een Kadima-par-
tij die opnieuw aan de macht zal komen. Maar lost het ook 
maar iets op? Laten we van het hypothetische geval uitgaan 
dat het Israël lukt. Geen Hamas-gebouw staat nog overeind, 
geen Hamas-leider leeft nog en alle wapens worden vernie-
tigd. Kortom, de organisatie is tot op de grond toe afgebrand. 
Welke garanties biedt deze situatie de Israëlische burgers van 
Ashkelon en Sderot? Dat ze nu voor een lange tijd in veilig-
heid kunnen leven? Kunnen we werkelijk zo naïef zijn om dat 
te geloven? Goed, Hamas is een tijdje minder actief terwijl 
ze gewoon haar organisatie met buitenlandse hulp weer op-
bouwt. Maar andere terroristische organisaties worden des 
te actiever wanneer voormalige leden van Hamas en - daar zit 
het probleem - een golf van nieuwe terroristen zich aansluit. 
Het terrorisme neemt niet af, maar groeit juist vanwege de 
verontwaardiging die veel Palestijnen voelen. En het gevaar 
bestaat dat het probleem zich verspreidt, bijvoorbeeld naar 
de Westelijke Jordaanoever. Bovendien is door dit recente 
geweld de bereidheid van omringende Arabische landen om 
samen te werken aan een permanente oplossing verder ge-
daald. We kunnen stellen dat de veiligheid op de lange ter-
mijn juist door deze acties afneemt. 

‘Israël heeft een morele  superio-

riteit over Hamas omdat zij haar 

burgers in vrijheid laat leven en met 

eerbied behandelt’

Duidelijk moet zijn dat het juiste, rationele standpunt in dit 
conflict een neutrale positie is.
Een verbinding aan een der partijen is irrationeel voor een 
liberaal die een vreedzame, permanente oplossing nastreeft. 
Daarom moeten wij een gereserveerde houding aan nemen 
in dit conflict en dient ons eerste en belangrijkste doel te zijn 
het voorkomen van nog meer slachtoffers aan beide zijden in 
deze doelloze en onzinnige strijd.

Gijs Corten is lid van de JOVD Baronie van Breda
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Beginselverklaring

(als door de Algemene Ledenvergadering van de JOVD aangenomen per 21 juni 1998)

De JOVD is een onafhankelijke liberale jongerenorganisatie. Wij streven naar een democratische maatschap-
pij waarin het individu centraal staat en waarin elk individu vrij is zichzelf naar eigen inzicht en overtuiging 
te kunnen ontplooien. Daarbij moet een ieder in zoverre rekening houden met zijn medemens en de indivi-
duele vrijheid dat zijn handelen geen beperking vormt voor de individuele ontplooiing van de ander. Hier-
door komt de creativiteit en inspanning van ieder individu het meest ten goede aan hemzelf en aan de rest 

van de maatschappij.
Om een dergelijke maatschappij te realiseren is het beginsel vrijheid onontbeerlijk.

Vrijheid
Vrijheid is de centrale waarde in het liberalisme. Voor een optimale individuele ontplooiing zijn zowel im-

materiële als materiële vrijheid onmisbaar. Een ieder moet het recht hebben zich een mening te vormen en 
deze uit te dragen, een levensovertuiging aan te hangen en te doen en laten naar eigen goeddunken. Eerbie-
diging van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit zijn hierbij van groot belang. Verder moet 

een ieder vrij zijn om goederen te vergaren, in eigendom te hebben en naar eigen keuze en inzicht aan te 
wenden. Tenslotte moet de maatschappij zo georganiseerd zijn dat maatschappelijke krachten en processen 
zo vrij mogelijk worden gelaten. Hierdoor zal de maatschappij een zo groot mogelijke mate van spontaniteit 

en dynamiek kennen opdat het individu maximale keuzevrijheid en ontwikkelingskansen heeft.
De centrale waarde vrijheid kan echter alleen bestaan in samenhang met de waarden verdraagzaamheid en 

verantwoordelijkheid.

Verdraagzaamheid
Ieder individu is gelijkwaardig. Gelijkwaardig betekent echter niet gelijk. De natuur en de omgeving van 
het individu geven aanleiding tot onderlinge verschillen. Een streven om deze menselijke verschillen te 

egaliseren of te veronachtzamen is een ontkenning van de menselijke waardigheid. Gelijkwaardigheid van 
individuen brengt met zich mee dat de vrijheid van de een zijn begrenzing vindt in de vrijheid van de ander. 

Alhoewel de mens een op zichzelf staand wezen is, leeft hij in gemeenschap met anderen. Er is dus sprake 
van vrijheid in gebondenheid. Aan andersdenkenden moet voldoende ruimte worden geboden om hun an-

ders zijn te kunnen beleven, omdat dit de voorwaarde is waaraan ook het individu zelf zijn vrijheid ontleent. 
Hij mag anderen geen schade toebrengen door hun vrijheidsbeleving te verhinderen of te beperken. Deze 

verdraagzaamheid vormt de basis voor een waarlijk vrije maatschappij.

Verantwoordelijkheid
Het individu is voor het heden en voor de toekomst zowel verantwoordelijk voor zijn eigen bestaan en 

consequenties van zijn handelen, als voor het welzijn van anderen in de maatschappij. Hij heeft de verant-
woordelijkheid om zorg te dragen voor mensen die niet zelf in een menswaardig bestaansminimum kunnen 
voorzien. Voor kinderen in de leerplichtige leeftijd strekt deze verantwoordelijkheid zich tevens uit tot het 
bieden van voldoende hoogwaardig onderwijs in de vorm van een leerplicht. Aldus wordt voorkomen dat 
hulpbehoevenden het perspectief van een individuele vrijheidsbeleving geheel onthouden wordt, en blijft 

gelijkheid van kans gewaarborgd.

na 60 jaar immer actueel...
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‘23 en 24 mei zullen we  
getuige zijn van een 
 bijzonder congres’

in deze driemaster
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12
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Dagelijks hebben we als burgers te maken met een Europese 
Unie die voor veel van diezelfde burgers onbegrijpelijk is. Op 
4 juni aanstaande vinden echter de Europese verkiezingen 
plaats. In alle lidstaten van de Unie mogen de burgers stem-
men voor het Europees Parlement. Driemaster heeft er deze 
editie voor gekozen om extra aandacht te besteden aan deze 
vijfjaarlijkse verkiezingen. Door middel van een scala aan 
interviews en artikelen te schrijven heeft de redactie gepro-
beerd een helder beeld te scheppen van de Unie. Driemaster 
toog naar Brussel om te spreken met Derk Jan Eppink – de 
eerste Nederlandse lijsttrekker bij de Europese verkiezin-
gen voor een Belgische partij – en schuimde alle hoeken van 
Nederland af om te kunnen spreken met de jongeren op de 
Nederlandse lijsten. Daarnaast staat is er weer een scala aan 
analyses en opinieartikelen, die bijna allemaal Europa als 
rode draad erdoorheen hebben lopen.
Om de gedachten over de EU alvast hier aan te zwengelen 
roep ik de lezer op om na te denken over de toekomst van 
de Unie. Is een Federaal Europa de toekomst, of zal de Unie 
aftakelen naar alleen een economische moloch? Willen we 
als Europeanen een sterk blok kunnen vormen tegenover de 
rest van de wereld, dan is een federale unie die diplomatiek, 
economisch en militair sterk staat misschien wel het beste 
wat voor ogen staat. Of kan dit allemaal ook geregeld worden 
zonder Big Brussels als autoritair, overkoepelend gezag? 
Deze essentiële vragen zullen de komende tijd vaak terug-
komen, niet alleen tijdens de verkiezingen, maar ook in het 
kader van het verdrag van Lissabon. Europa? We zullen zien 
waar ze terecht zal komen.

Allard Altena
hoofdredacteur Driemaster

‘De natiestaat is dood, leve Europa!’ Zou het terecht zijn als 
ik dit zou zeggen, of sla ik dan de plank volledig mis? Dat is 
één van de vele vragen die bij mij opkomen als men het heeft 
over Europa. Want wat is Europa eigenlijk? Wat gebeurt er 
allemaal in die grote glazen Brusselse – en Straatsburgse – 
paleizen? 

Colofon
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De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie geeft een verenigingsblad uit onder de naam Driemaster, 

met als doel elk lid te informeren over de mogelijkheden tot ontplooiing die de vereniging in het kader van 

de verwezenlijking van haar doelstellingen biedt, verslag te doen van activiteiten van de vereniging, bij te 

dragen aan de doelstelling van de vereniging om jongeren in kennis te brengen met en te doordringen van 

de verantwoordelijkheden die het staatsburgerschap hen oplegt - hen daarbij in het bijzonder voorlichtend 

omtrent de liberale beginselen zonder een politieke vorming in ruimere zin te verwaarlozen en stimulering 

van discussies over politieke onderwerpen in het kader van de liberale beginselen: vrijheid, verantwoordeli-

jkheid en verdraagzaamheid. 

Met inachtneming van deze opdracht, is de hoofdredacteur vrij in de invulling en vormgeving van het 

verenigingsblad. Hij legt daarover enkel aan de algemene ledenvergadering verantwoording af en beslist 

zelfstandig over de samenstelling van zijn redactie. Dat verzekert de redactie van een sterke, onafhankelijke 

positie tegenover het hoofdbestuur; van de journalist ten opzichte van de bestuurder. Dat uitgangspunt 

van onafhankelijke journalistiek is een essentiële voorwaarde voor het functioneren van de democratie, ook 

binnen onze politieke jongerenorganisatie. Deze en nadere bepalingen werden opgenomen in een redactie-

statuut en stijlboek. Alle redacteuren zijn daaraan gehouden, al doet geen van beide afbreuk aan de door de 

de statuten, het huishoudelijk reglement, het financieel protocol en de algemene vergadering expliciet aan 

de hoofdredacteur en zijn redactie toegekende rechten en opgelegde plichten.

Tenzij anders vermeld is op alle vanwege Driemaster gepubliceerde werken de volgende Creative Com-

monslicentie van toepassing:

Indien niet anders overeengekomen vervalt het volledige auteursrecht op ingezonden kopij aan de redac-

tie.
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Spruyt niet opgenomen wie de tekst hebben geschreven. Dit zijn Wouter 

van den Wildenberg en Frank Verhoef.
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Als u dit voorzitterswoord leest, is het alweer een tijdje ge-
leden dat onze regering haar ei met crisisoplossingen heeft 
gelegd. Ik heb de stellige overtuiging dat dit gezelschap van 
ministers, en daar reken ik voor het gemak de fractievoorzit-
ters van de coalitiepartijen ook toe, voornamelijk uit struis-
vogels en koekoeken bestaat.
Wat struisvogels doen hoef ik niet uit te leggen. Niet ieder-
een weet echter dat de koekoek bekend staat als de ‘broedpa-
rasiet’. Het zijn vogels die hun eieren in nesten van andere 
vogelsoorten letggen en de jongen ook door die andere soort 
laten verzorgen.
Dat is meteen de verklaring voor het ‘crisispakket’, met veel 
bombarie gepresenteerd. Eigenlijk is dat pakket meer van 
niets. Het is al ten zeerste de vraag in hoeverre wij in Ne-
derland de economie daadwerkelijk kunnen stimuleren. Uit-
eindelijk zijn we bijna volledig afhankelijk van wat er in de 
wereld gebeurt, dat is nou eenmaal de consequentie van een 
open economie.
Wat het kabinet in ieder geval had kunnen en moeten doen is 
ervoor zorgen dat we zo ongedeerd mogelijk door deze reces-
sie komen en zorgen dat we onze zaakjes op de lange termijn 
goed voor elkaar hebben. Investeringen op de korte termijn 
laten alleen de staatsschuld maar verder oplopen en verhel-
pen de economische crisis nauwelijks.
Concreet komt het erop neer dat het kabinet had kunnen be-
zuinigen op posten die weinig toevoegen aan onze economie, 
om ervoor te zorgen dat we de staatsschuld niet buitenpro-
portioneel laten oplopen. Daarnaast had men eindelijk eens 
knopen kunnen doorhakken op dossiers die tot nu toe muur-
vast zaten, maar die wel broodnodig hervorming nodig heb-
ben om klaar te zijn voor de toekomst.
Hierbij heb ik het met name over de vergrijzing (verhoog 
de AOW-leeftijd), ontslagrecht (versoepelen) en de woning-
markt (kan een stuk liberalen: moet weer in beweging kun-
nen komen!). Mijn hart maakte een klein sprongetje toen pre-
mier Balkenende meldde voornemens te zijn de AOW-leeftijd 
eindelijk te willen verhogen naar 67. Mijn blijdschap was al 
snel weer over toen de nieuwe FNV-premier Agnes Jongerius 
haar voet tussen de deur wist te zetten en de kans kreeg om 
voor het eind van dit jaar een alternatief plan te presenteren. 
De enige fatsoenlijke, eerlijke en solidaire oplossing voor ons 
vergrijzingsprobleem is een verhoging van de AOW-leeftijd.
Op dit moment betalen 10 werkenden de premie voor 2 
AOW’ers. Als de babyboomgeneratie met pensioen gaat dan 
zullen die lasten verdubbelen. Als iedereen daar zijn steentje 
aan bijdraagt door iets langer door te werken dan zijn het 
tenminste niet alleen de jongeren van nu die straks een to-
renhoge premie betalen.

Ik ben benieuwd naar het alternatief waar de FNV mee wil 
komen, maar die oplossing zal dan absoluut binnen het dos-
sier van de AOW zelf moeten liggen. Het ene gat met het an-
dere opvullen is niet acceptabel.
De struisvogels in het kabinet accepteren het dat de staats-
schuld als een dolle oploopt en de koekoeken vinden het wel 
best dat de jongeren de rekening gepresenteerd krijgen.
Hoe lang kan dat nog goed gaan? Wat we nodig hebben is 
een regering die wel tegen heilige huisjes aan durft te schop-
pen en Nederland klaar maakt voor de toekomst. We waren 
al bijna de laatste met een ‘crisisplan’, laten we niet ook de 
laatste in Europa zijn die beseft dat we iets moeten doen aan 
de vergrijzingproblematiek.

Jeroen Diepemaat,
Landelijk Voorzitter JOVD

Woord van de voorzitter
over struisvogels en koekoeken
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4  driemaster

Als u dit voorzitterswoord leest, is het alweer een tijdje ge-
leden dat onze regering haar ei met crisisoplossingen heeft 
gelegd. Ik heb de stellige overtuiging dat dit gezelschap van 
ministers, en daar reken ik voor het gemak de fractievoorzit-
ters van de coalitiepartijen ook toe, voornamelijk uit struis-
vogels en koekoeken bestaat.
Wat struisvogels doen hoef ik niet uit te leggen. Niet ieder-
een weet echter dat de koekoek bekend staat als de ‘broedpa-
rasiet’. Het zijn vogels die hun eieren in nesten van andere 
vogelsoorten letggen en de jongen ook door die andere soort 
laten verzorgen.
Dat is meteen de verklaring voor het ‘crisispakket’, met veel 
bombarie gepresenteerd. Eigenlijk is dat pakket meer van 
niets. Het is al ten zeerste de vraag in hoeverre wij in Ne-
derland de economie daadwerkelijk kunnen stimuleren. Uit-
eindelijk zijn we bijna volledig afhankelijk van wat er in de 
wereld gebeurt, dat is nou eenmaal de consequentie van een 
open economie.
Wat het kabinet in ieder geval had kunnen en moeten doen is 
ervoor zorgen dat we zo ongedeerd mogelijk door deze reces-
sie komen en zorgen dat we onze zaakjes op de lange termijn 
goed voor elkaar hebben. Investeringen op de korte termijn 
laten alleen de staatsschuld maar verder oplopen en verhel-
pen de economische crisis nauwelijks.
Concreet komt het erop neer dat het kabinet had kunnen be-
zuinigen op posten die weinig toevoegen aan onze economie, 
om ervoor te zorgen dat we de staatsschuld niet buitenpro-
portioneel laten oplopen. Daarnaast had men eindelijk eens 
knopen kunnen doorhakken op dossiers die tot nu toe muur-
vast zaten, maar die wel broodnodig hervorming nodig heb-
ben om klaar te zijn voor de toekomst.
Hierbij heb ik het met name over de vergrijzing (verhoog 
de AOW-leeftijd), ontslagrecht (versoepelen) en de woning-
markt (kan een stuk liberalen: moet weer in beweging kun-
nen komen!). Mijn hart maakte een klein sprongetje toen pre-
mier Balkenende meldde voornemens te zijn de AOW-leeftijd 
eindelijk te willen verhogen naar 67. Mijn blijdschap was al 
snel weer over toen de nieuwe FNV-premier Agnes Jongerius 
haar voet tussen de deur wist te zetten en de kans kreeg om 
voor het eind van dit jaar een alternatief plan te presenteren. 
De enige fatsoenlijke, eerlijke en solidaire oplossing voor ons 
vergrijzingsprobleem is een verhoging van de AOW-leeftijd.
Op dit moment betalen 10 werkenden de premie voor 2 
AOW’ers. Als de babyboomgeneratie met pensioen gaat dan 
zullen die lasten verdubbelen. Als iedereen daar zijn steentje 
aan bijdraagt door iets langer door te werken dan zijn het 
tenminste niet alleen de jongeren van nu die straks een to-
renhoge premie betalen.

Ik ben benieuwd naar het alternatief waar de FNV mee wil 
komen, maar die oplossing zal dan absoluut binnen het dos-
sier van de AOW zelf moeten liggen. Het ene gat met het an-
dere opvullen is niet acceptabel.
De struisvogels in het kabinet accepteren het dat de staats-
schuld als een dolle oploopt en de koekoeken vinden het wel 
best dat de jongeren de rekening gepresenteerd krijgen.
Hoe lang kan dat nog goed gaan? Wat we nodig hebben is 
een regering die wel tegen heilige huisjes aan durft te schop-
pen en Nederland klaar maakt voor de toekomst. We waren 
al bijna de laatste met een ‘crisisplan’, laten we niet ook de 
laatste in Europa zijn die beseft dat we iets moeten doen aan 
de vergrijzingproblematiek.

Jeroen Diepemaat,
Landelijk Voorzitter JOVD

Woord van de voorzitter
over struisvogels en koekoeken

 ©Gerhard Taatgen
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Het liberalisme wordt de laatste tijd vaak een moreel tekort in de 
schoenen geschoven. In de laatste Driemaster van vorige jaargang 
spreekt ook Frank Verhoef in ‘De moraal van de liberaal’ uit dat 
hij morele bezwaren heeft tegen handelingen die sommige me-
deliberalen maar al te snel relativeren. Ik wil Verhoef bedanken 
voor het starten van een discussie waarvan ook ik denk dat die 
gevoerd moet worden. Zijn bijdrage is echter weinig constructief. 
Hij zet centrale beginselen van het liberalisme bij het grof vuil om 
te vluchten naar morele tradities uit het antieke tijdperk.

DOOR: Niels de Leeuw

“Ik ben bang dat het besef van normen en waarden vervaagt 
door een vorm van doorgeschoten individualisme.”, aldus 
Frank Verhoef. De oorzaak van ‘het verval’ zou dus liggen bij 
een doorgeschoten individualisme. Het verval van moraal is 
echter per definitie het geval bij iedere vorm van individua-
lisering, want moraal is dat wat door een groep als verplicht, 
wenselijk, onwenselijk of verboden wordt geacht. Moraal is 
per definitie verbonden met de autoriteit van een groep. Een 
autoriteit waarmee de liberalen zich terecht kritisch verhou-
den. Of deze instituties liberaal zijn of niet, het zijn altijd 
bronnen van potentieel machtsmisbruik. Liberalen hebben 
terecht een wantrouwen in een big government, maar de oor-
zaak van een bemoeizuchtige overheid wordt niet weggeno-
men door het bevorderen van moralisme zoals Verhoef stelt. 
Het bevorderen van moraal ondersteunt juist excessieve au-
toriteit van groepen en instituties. “Als de burger zich correct 
gedraagt en doet wat hij behoort te doen, dan is er helemaal 
geen grote behoefte meer aan een grote overheid”, volgens 
Verhoef. Vanuit het perspectief van de overheid is dat altijd 
waar, maar het is ronduit gevaarlijk als men zoals Verhoef 
onder ‘correct’ bepaalde gefixeerde en subjectieve standpun-
ten verstaat. Zijn inzet spreekt impliciet voor een morele 
vorm waarin iedere burger in zou moeten passen. Mijn in-
ziens is het willen van deze utopisch, morele burger juist de 
oorzaak van die grote overheid. Het concept van de burger 
is hier een uiting van onderdrukkend moraal. Als je niet de-
zelfde standpunten hebt als deze ideale burger dan moet de 
overheid, in dat gedachtegoed, het individu wel bijschaven. 
Dit paternalistisch bijschaven uit zich bijvoorbeeld in een mi-
nisterie voor Jeugd en Gezin, een moreel machtsinstrument 
bij uitstek. De beoogde oplossing van de auteur is zelf veroor-
zaker van het big government probleem. 
Moeten wij, liberalen, nadenken over normen, waarden en 
over wat het burgerschap voor ons betekent? Dat denk ik wel, 
maar dat proces mag nooit leiden tot een moraliserend besef 
van goed en kwaad zoals Verhoef zich dat voorstelt. Dat staat 

juist haaks op het liberale gedachtegoed. Ik vind het dan ook 
kwalijk dat Verhoef buiten het liberale gedachtegoed zoekt 
naar inspiratie en oplossingen. Hij ontkent met dit eclecti-
cisme de intrinsieke waarde van het liberalisme. 

‘Hij had er goed aan gedaan eerst 

de eigen partijbeginselen te 

 onderzoeken’

Hij had er goed aan gedaan eerst de eigen partijbeginselen te 
onderzoeken als hij daadwerkelijk vindt dat vele liberalen een 
te eenzijdige ideologie erop na houden. Hij had simpelweg 
de nadruk kunnen leggen op de verantwoordelijkheidspeiler 
van de partijbeginselen. Het liberalisme in het algemeen, en 
de JOVD in het specifiek, hoeft voor een rechtvaardige ideo-
logie slechts haar verantwoordelijkheidspijler in ere houden. 
Dat gebeurd tot nu toe denk ik te weinig en daardoor ont-
staan alle problemen van dien. De liberale burger moet het 
verband tussen vrijheidsrechten en verantwoordelijkheids-
plichten weer ontdekken. De autonome mens moet beseffen 
dat de aan haar toegekende vrijheidsrechten zijn gebaseerd 
op een voorondersteld vermogen. Dit vermogen is een on-
afhankelijke en individuele oordeelsvorming. Op dit aspect 
kan men niet individualistisch genoeg zijn. Ongeacht de in-
houd van het oordeel zelf gaat het vooral om de zuiverheid 
van deze onafhankelijke oordeelsvorming. Een dergelijk oor-
deel komt per definitie ten goede aan het gemeenschappelijk 
welzijn aangezien zij onafhankelijk is van particuliere belan-
gen. Als men die individuele plicht tot deze onafhankelijke 
oordeelsvorming niet wil nemen, want het is voornamelijk 
een kwestie van de wil, heeft men in dit principe letterlijk 
geen recht van spreken. Alleen omdat die wil niet objectief te 
toetsen is heeft men wel een onvoorwaardelijk recht op vrij-
heid van spreken. Niemand kan claimen de zuivere rede te 
bezitten. Maar ondanks die pragmatische overweging blijft 
de essentie overeind dat de vrije samenleving bestaat bij de 
gratie van de burgers die deze plicht wel aannemen. Burgers 
die wel steeds proberen dichter bij het ideaal te komen. Als 
een liberaal die plicht niet neemt kan men inderdaad spreken 
van een ontaarde vorm van liberalisme. Die liberaal eigent 
zich vrijheidsrechten toe zonder een rechtvaardige basis. Die 
liberaal steunt slechts op één liberale pijler: vrijheid, ten kos-
te van de verantwoordelijkheidspeiler. Die liberaal mist een 
essentieel deel van zijn politiek filosofisch construct.  
Die nadruk op deze plichtsethiek en verantwoordelijkheid 

doen velen misschien wat raar voor, maar zij is een eenvou-
dige klassiek-liberale redenering. Een redenering die bijvoor-
beeld concreet is gehanteerd door Thorbecke in zijn essay 
“Over het hedendaagsche staatsburgerschap” uit 1844. Het 
essay brengt een burgerschapsbeeld naar voren dat niet op 
moralistische leest geschoeid is, maar op basis van het ver-
mogen van onafhankelijke oordeelsvorming. Het stemrecht 
als extensie van het vrijheidsrecht van spreken komt in 
Thorbecke’s essay voort uit dat betreffende vermogen. Een 
vermogen dat hij beperkt zag door de sociaaleconomische 
positie van sommige individuen, maar in principe in ieder 
aanwezig is. Een hedendaags denker als Amartya Sen (No-
belprijs voor de economie 1998) besteedt om diezelfde re-
den veel aandacht aan de gedetermineerde economische 
factoren om te zorgen dat dit vermogen tot onafhankelijke 
oordeelsvorming door zoveel mogelijk mensen kan worden 
ontwikkeld. Alleen met dat vermogen kan men volgens hem 
daadwerkelijk de volle potentie van dat algemene recht van 
meningsuiting benutten. Een ontwikkelde plichtsethiek 
zorgt er voor dat toegekende abstracte vrijheidsrechten ook 
daadwerkelijk een positief effect tot gevolg hebben voor de 
individuen die de vrijheidsrechten bezitten. Zij komt ten 
goede aan werkelijke vrijheid in plaats van een egoïstische 
vrijheid die alleen het directe eigenbelang behartigd. In het 
essay “Voor de neoliberaal is het algemeen belang onzin, voor 
de liberaal is het juist de kern”  (NRC Handelsblad, 3 januari 
2008)  geeft ook Frank Ankersmit aan dat het naïef is om te 
geloven in de intrinsieke harmonie van alle (private) eigen-
belangen. Vanwege die onmisbaarheid van onafhankelijke 
oordeelsvorming in het liberalisme moeten we daarom ons-
zelf de plicht stellen om onze rede op een zo zuiver mogelijke 
wijze te gebruiken en te bevorderen bij anderen. De in vrij-
heid plaatsvindende onafhankelijke oordeelsvorming is de 
enige garantie voor de (kwaliteit van de) vrijheid en daarmee 
de rechtvaardigheid van onze ideologie. Om die reden mag 
dat dus door geen enkele liberaal verzaakt worden. 
De collectieve (CDA, CU, SGP, PVDA, SP, etcetera) zwart-wit 
moraal wordt inderdaad door deze individuele en reflexieve 
ethiek geschaad. Betreuren kan ik dat echter niet. Het her-
waarderen van de plicht van het autonome individu is veel 
effectiever en wenselijker dan het regressief teruggrijpen op 
gefixeerde verhaaltjes over goed en fout. Ook Verhoef lijkt 
daar in zijn laatste regels alsnog op aan te sturen. Hij houdt 
in de laatste alinea’s een pleidooi voor een deugdzaam leven 
op basis van klassiek Griekse deugdethiek. Het is echter raar 
dat hij die ethiek een alternatief noemt voor christelijke nor-
men en waarden in zijn zoektocht naar moraal. Als hij het 
heeft over verstandigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid 

verantWoordelijk voor vrijheid
een repliek op het morele appel van frank verhoef.

en moedigheid dan zijn dat geen eenheden van normen en 
waarden, maar ethische vaardigheden. Vaardigheden die in 
zichzelf geen normen en waarden verschaffen en geen ge-
fixeerde schema’s met goed of fout opleveren. Ook met die 
vaardigheden kan men prima relativeren tot aan het punt 
van onverschilligheid. Met de inbreng van de Griekse deug-
dethiek komt hij dus dichter bij liberale idealen, maar verder 
van de oplossingen die hij zelf zoekt. Ethiek en moraal ver-
schillen radicaal van elkaar, maar dat lijkt de auteur zich niet 
(voldoende) te realiseren. Het meest kwalijke is echter dat hij 
de kracht van de moderne liberale ideologie tekort doet door 
regressief terug te denken naar moreel gefixeerde tradities 
van meer dan 2000 jaar geleden. 

‘Als de burger zich correct gedraagt 

en doet wat hij behoort te doen, 

dan is er helemaal geen grote 

 behoefte meer aan een grote  

overheid’

“Durf te denken!” is wat mij betreft de enige houding voor 
een rechtvaardig liberalisme. Een liberalisme dat geen goed 
en fout stelt, maar slechts de plicht om als autonoom indi-
vidu tot een onafhankelijk oordeel te komen. Een liberalisme 
met een bloeiend ethisch besef. Een liberalisme dat daadwer-
kelijk verantwoordelijkheid voor vrijheid durft te nemen.
Een repliek op het morele appel van Frank Verhoef. 

Niels de Leeuw is lid van de afdeling JOVD ’s-Hertogenbosch 
e.o.

Rectificatie: 

Door een technische fout is dit artikel niet geplaatst in de eerste Driemaster 

van deze jaargang, ondanks het tijdige indienen van het stuk door de auteur. 

Driemaster biedt bij deze haar excuses aan de auteur aan voor onbedoeld 

niet plaatsten.
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“Ik ben bang dat het besef van normen en waarden vervaagt 
door een vorm van doorgeschoten individualisme.”, aldus 
Frank Verhoef. De oorzaak van ‘het verval’ zou dus liggen bij 
een doorgeschoten individualisme. Het verval van moraal is 
echter per definitie het geval bij iedere vorm van individua-
lisering, want moraal is dat wat door een groep als verplicht, 
wenselijk, onwenselijk of verboden wordt geacht. Moraal is 
per definitie verbonden met de autoriteit van een groep. Een 
autoriteit waarmee de liberalen zich terecht kritisch verhou-
den. Of deze instituties liberaal zijn of niet, het zijn altijd 
bronnen van potentieel machtsmisbruik. Liberalen hebben 
terecht een wantrouwen in een big government, maar de oor-
zaak van een bemoeizuchtige overheid wordt niet weggeno-
men door het bevorderen van moralisme zoals Verhoef stelt. 
Het bevorderen van moraal ondersteunt juist excessieve au-
toriteit van groepen en instituties. “Als de burger zich correct 
gedraagt en doet wat hij behoort te doen, dan is er helemaal 
geen grote behoefte meer aan een grote overheid”, volgens 
Verhoef. Vanuit het perspectief van de overheid is dat altijd 
waar, maar het is ronduit gevaarlijk als men zoals Verhoef 
onder ‘correct’ bepaalde gefixeerde en subjectieve standpun-
ten verstaat. Zijn inzet spreekt impliciet voor een morele 
vorm waarin iedere burger in zou moeten passen. Mijn in-
ziens is het willen van deze utopisch, morele burger juist de 
oorzaak van die grote overheid. Het concept van de burger 
is hier een uiting van onderdrukkend moraal. Als je niet de-
zelfde standpunten hebt als deze ideale burger dan moet de 
overheid, in dat gedachtegoed, het individu wel bijschaven. 
Dit paternalistisch bijschaven uit zich bijvoorbeeld in een mi-
nisterie voor Jeugd en Gezin, een moreel machtsinstrument 
bij uitstek. De beoogde oplossing van de auteur is zelf veroor-
zaker van het big government probleem. 
Moeten wij, liberalen, nadenken over normen, waarden en 
over wat het burgerschap voor ons betekent? Dat denk ik wel, 
maar dat proces mag nooit leiden tot een moraliserend besef 
van goed en kwaad zoals Verhoef zich dat voorstelt. Dat staat 

juist haaks op het liberale gedachtegoed. Ik vind het dan ook 
kwalijk dat Verhoef buiten het liberale gedachtegoed zoekt 
naar inspiratie en oplossingen. Hij ontkent met dit eclecti-
cisme de intrinsieke waarde van het liberalisme. 

‘Hij had er goed aan gedaan eerst 

de eigen partijbeginselen te 

 onderzoeken’

Hij had er goed aan gedaan eerst de eigen partijbeginselen te 
onderzoeken als hij daadwerkelijk vindt dat vele liberalen een 
te eenzijdige ideologie erop na houden. Hij had simpelweg 
de nadruk kunnen leggen op de verantwoordelijkheidspeiler 
van de partijbeginselen. Het liberalisme in het algemeen, en 
de JOVD in het specifiek, hoeft voor een rechtvaardige ideo-
logie slechts haar verantwoordelijkheidspijler in ere houden. 
Dat gebeurd tot nu toe denk ik te weinig en daardoor ont-
staan alle problemen van dien. De liberale burger moet het 
verband tussen vrijheidsrechten en verantwoordelijkheids-
plichten weer ontdekken. De autonome mens moet beseffen 
dat de aan haar toegekende vrijheidsrechten zijn gebaseerd 
op een voorondersteld vermogen. Dit vermogen is een on-
afhankelijke en individuele oordeelsvorming. Op dit aspect 
kan men niet individualistisch genoeg zijn. Ongeacht de in-
houd van het oordeel zelf gaat het vooral om de zuiverheid 
van deze onafhankelijke oordeelsvorming. Een dergelijk oor-
deel komt per definitie ten goede aan het gemeenschappelijk 
welzijn aangezien zij onafhankelijk is van particuliere belan-
gen. Als men die individuele plicht tot deze onafhankelijke 
oordeelsvorming niet wil nemen, want het is voornamelijk 
een kwestie van de wil, heeft men in dit principe letterlijk 
geen recht van spreken. Alleen omdat die wil niet objectief te 
toetsen is heeft men wel een onvoorwaardelijk recht op vrij-
heid van spreken. Niemand kan claimen de zuivere rede te 
bezitten. Maar ondanks die pragmatische overweging blijft 
de essentie overeind dat de vrije samenleving bestaat bij de 
gratie van de burgers die deze plicht wel aannemen. Burgers 
die wel steeds proberen dichter bij het ideaal te komen. Als 
een liberaal die plicht niet neemt kan men inderdaad spreken 
van een ontaarde vorm van liberalisme. Die liberaal eigent 
zich vrijheidsrechten toe zonder een rechtvaardige basis. Die 
liberaal steunt slechts op één liberale pijler: vrijheid, ten kos-
te van de verantwoordelijkheidspeiler. Die liberaal mist een 
essentieel deel van zijn politiek filosofisch construct.  
Die nadruk op deze plichtsethiek en verantwoordelijkheid 

doen velen misschien wat raar voor, maar zij is een eenvou-
dige klassiek-liberale redenering. Een redenering die bijvoor-
beeld concreet is gehanteerd door Thorbecke in zijn essay 
“Over het hedendaagsche staatsburgerschap” uit 1844. Het 
essay brengt een burgerschapsbeeld naar voren dat niet op 
moralistische leest geschoeid is, maar op basis van het ver-
mogen van onafhankelijke oordeelsvorming. Het stemrecht 
als extensie van het vrijheidsrecht van spreken komt in 
Thorbecke’s essay voort uit dat betreffende vermogen. Een 
vermogen dat hij beperkt zag door de sociaaleconomische 
positie van sommige individuen, maar in principe in ieder 
aanwezig is. Een hedendaags denker als Amartya Sen (No-
belprijs voor de economie 1998) besteedt om diezelfde re-
den veel aandacht aan de gedetermineerde economische 
factoren om te zorgen dat dit vermogen tot onafhankelijke 
oordeelsvorming door zoveel mogelijk mensen kan worden 
ontwikkeld. Alleen met dat vermogen kan men volgens hem 
daadwerkelijk de volle potentie van dat algemene recht van 
meningsuiting benutten. Een ontwikkelde plichtsethiek 
zorgt er voor dat toegekende abstracte vrijheidsrechten ook 
daadwerkelijk een positief effect tot gevolg hebben voor de 
individuen die de vrijheidsrechten bezitten. Zij komt ten 
goede aan werkelijke vrijheid in plaats van een egoïstische 
vrijheid die alleen het directe eigenbelang behartigd. In het 
essay “Voor de neoliberaal is het algemeen belang onzin, voor 
de liberaal is het juist de kern”  (NRC Handelsblad, 3 januari 
2008)  geeft ook Frank Ankersmit aan dat het naïef is om te 
geloven in de intrinsieke harmonie van alle (private) eigen-
belangen. Vanwege die onmisbaarheid van onafhankelijke 
oordeelsvorming in het liberalisme moeten we daarom ons-
zelf de plicht stellen om onze rede op een zo zuiver mogelijke 
wijze te gebruiken en te bevorderen bij anderen. De in vrij-
heid plaatsvindende onafhankelijke oordeelsvorming is de 
enige garantie voor de (kwaliteit van de) vrijheid en daarmee 
de rechtvaardigheid van onze ideologie. Om die reden mag 
dat dus door geen enkele liberaal verzaakt worden. 
De collectieve (CDA, CU, SGP, PVDA, SP, etcetera) zwart-wit 
moraal wordt inderdaad door deze individuele en reflexieve 
ethiek geschaad. Betreuren kan ik dat echter niet. Het her-
waarderen van de plicht van het autonome individu is veel 
effectiever en wenselijker dan het regressief teruggrijpen op 
gefixeerde verhaaltjes over goed en fout. Ook Verhoef lijkt 
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verantWoordelijk voor vrijheid
een repliek op het morele appel van frank verhoef.

en moedigheid dan zijn dat geen eenheden van normen en 
waarden, maar ethische vaardigheden. Vaardigheden die in 
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fixeerde schema’s met goed of fout opleveren. Ook met die 
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‘Als de burger zich correct gedraagt 

en doet wat hij behoort te doen, 

dan is er helemaal geen grote 

 behoefte meer aan een grote  

overheid’

“Durf te denken!” is wat mij betreft de enige houding voor 
een rechtvaardig liberalisme. Een liberalisme dat geen goed 
en fout stelt, maar slechts de plicht om als autonoom indi-
vidu tot een onafhankelijk oordeel te komen. Een liberalisme 
met een bloeiend ethisch besef. Een liberalisme dat daadwer-
kelijk verantwoordelijkheid voor vrijheid durft te nemen.
Een repliek op het morele appel van Frank Verhoef. 

Niels de Leeuw is lid van de afdeling JOVD ’s-Hertogenbosch 
e.o.

Rectificatie: 

Door een technische fout is dit artikel niet geplaatst in de eerste Driemaster 

van deze jaargang, ondanks het tijdige indienen van het stuk door de auteur. 

Driemaster biedt bij deze haar excuses aan de auteur aan voor onbedoeld 

niet plaatsten.
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In oktober 2008 hield de JOVD een najaarscongres. Naar mijn 
idee was het een buitengewoon interessant congres en ik was zeer 
tevreden over de organisatie. Er waren interessante werkgroepen 
en ook waren er sprekers met inhoud. Na de laatste werkgroepen 
ging het overgrote gedeelte van de JOVD’ers weer naar huis. Ver-
volgens werd de VAV voortgezet. De voortzetting van deze VAV is 
aanleiding voor mij om een artikel te schrijven over het idee van 
‘one man one vote’ (OMOV). Ik zal uiteenzetten wat naar mijn 
idee de voor-, maar vooral de nadelen van dit systeem voor onze 
vereniging zijn.

Grootaandeelhouders
Ten eerste zal ik kort uitleggen hoe het huidige systeem 
en hoe het alternatief van OMOV werkt. Op dit mo-
ment worden de stemmen voor de Ledenvergaderingen 
verdeeld over de afdelingen door te kijken naar het aan-
tal betalende leden. Het logische gevolg hiervan is dat 
een beperkt aantal afdelingen een groot gedeelte van 
de stemmen heeft. Zo gaat het ook bij aandeelhouder-
svergaderingen: het zou natuurlijk raar zijn als iemand 
met een handjevol aandelen evenveel stemrecht zou 
hebben als een grootaandeelhouder. Een grootaandeel-
houder heeft het grootste belang in het bedrijf en heeft 
daarom ook de meeste macht. Echter, binnen politieke 
jongerenorganisaties (PJO’s) is er een trend naar het 
OMOV-systeem. De JOVD is een van de laatste PJO’s 
die dit principe nog niet heeft omarmd. Het OMOV 
systeem komt er op neer dat elk aanwezige lid bij een 
ledenvergadering een stem heeft. Dit zou dus de macht 
wegnemen bij de afdelingen en neerleggen bij de aan-
wezige leden. Ten slotte is het nog belangrijk te ver-
melden dat ook nu individuele leden al de mogelijkheid 
hebben om hun stem op te eisen.

one man one vote
Democratisch
Op het eerste gezicht lijkt het erg democratisch om het OMOV 
systeem te hanteren. De mensen die het genoeg interesseert 
om bij een ledenvergadering aanwezig te zijn kunnen hier in-
dividueel hun stem uitbrengen. Voor kleine afdelingen is het 
aantrekkelijk om dit systeem in te voeren als zij in staat zijn 
genoeg mensen mee te nemen naar een ledenvergadering. Zij 
hebben nu ondanks hun lage ledenaantal toch veel invloed 
als het tot een stemming aankomt. OMOV wordt dan ook 
vaak verkocht door het hoofdbestuur en ‘oudgedienden’ als 
een bekroning op het democratische principe van de JOVD. 
Individuele leden hebben nu veel meer rechten en als grote 
afdelingen het belangrijk genoeg vinden om tijdens verga-
deringen hun punten erdoor te krijgen, moeten ze maar zor-
gen dat genoeg van hun leden aanwezig zijn. 

Grote afdelingen, die vaak een diepgewortelde geschiedenis 
hebben binnen de vereniging, zien over het algemeen niet 
veel in het systeem van OMOV. Waarom zouden ze ook? 
Door hun grote ledenaantal hebben ze meer invloed op de 
ledenvergaderingen. Tijdens een ledenvergadering in het 
verleden kwam een oudgediende naar een afdelingsbestuur-
der toe en zei: ‘Je speelt een politiek spelletje!’ Dit vond ik 
een vrij vreemde opmerking, aangezien PJO’s politieke leer-
scholen zijn en politieke spelletjes hier onderdeel van zijn. De 
oudgediende zelf had uiteraard nooit een politiek spelletje 
gespeeld. Echter de opmerking impliceerde dat de afdelings-
bestuurder niet in het algemeen belang, maar vanuit zijn 
eigenbelang handelde. 

Opportunisme
Echter de bovenstaande beschouwing van de redenen waar-
om kleine afdelingen voor en grote afdelingen tegen OMOV 
zijn is een vrij oppervlakkige. Grote en kleine afdelingen mo-
eten namelijk verantwoording afleggen aan hun leden. Het 
zou niet kunnen dat afdelingsbestuurders simpelweg beslui-
ten nemen voor de leden en dat deze leden dit zomaar ac-
cepteren. Afdelingsbestuurders behoren rekening te houden 
met de mening van hun leden en hierbij is deze druk extra 
groot bij grote afdelingen. Wanneer een lid van onze afdel-
ing aanwezig is op een ledenvergadering, dan kan hij bij mij 
zijn individuele stem opeisen. Belangrijk is hierbij wel te 
onderkennen dat het goed mogelijk is dat afdelingsbestuur-
ders intensiever zijn betrokken bij de vereniging en daarom 
ook vaak beter geïnformeerd zijn. Op de afgelopen JAV van 
onze afdeling zijn een aantal van de punten van de landelijke 
JAV op de agenda gezet. Het resultaat is dat ons bestuur ged-
wongen is rekening te houden met het algemeen belang van 
hun leden en opportunistisch gedrag kan worden afgestraft.

‘Kwam een oudgediende naar een 

afdelingsbestuurder toe en zei: je 

speelt een politiek spelletje’

Centralisatie van macht
Mocht OMOV worden ingevoerd dan zal er meer macht bij de 
aanwezige leden liggen. Alleen is de vraag of deze aanwezige 
leden representatief zijn voor de mening van alle JOVD-ers. 
Aanwezige leden hoeven geen verantwoording af te leggen 
aan andere leden en zijn hierdoor makkelijker beïnvloedbaar 
(lees: corrupt). Het is goed mogelijk voor een hoofdbestuur 
om belangrijke agendapunten expres vooruit te schuiven en 
vervolgens te zorgen dat er een in-group van conformerende 
JOVD-ers aanwezig is, om de stemming in hun voordeel te 
laten verlopen. Anders dan het gewenste effect van meer 
democratie, is dit eerder een centralisatie van macht, met 
als gevolg dat leden juist minder invloed hebben. Ik heb 
het grootste respect voor hoofdbestuurders en oud-hoofd-
bestuurders, omdat zij hebben bijgedragen aan wat de JOVD 
nu na 60 jaar is. Dit mag alleen niet betekenen dat zij de inv-
loed van de AV (Algemene Vergadering), het hoogste orgaan 
van de JOVD mogen ondermijnen. De reden waarom er een 
AV is, is om de balans van de macht tussen het hoofdbestuur 
en de afdelingen te bewaren. Daarom is het ook niet zo gek 
dat OMOV wordt verkocht als een democratisch systeem; 
er zijn wel gekkere dingen onder het mom van democratie 
verkocht. De democratie is datgene wat overblijft van een re-
publiek wanneer men de Verlichting dooft.

De reden waarom OMOV binnen de JOVD niet het gewenste 
democratische effect heeft kwam tijdens de afgelopen VAV 
aan het licht. Tijdens de VAV kwamen verschillende afde-
lingsbestuurders onder vuur te liggen van een groep oudge-
dienden. Dat er van hen uit kritiek komt, is natuurlijk belan-
grijk voor de discussie, maar het mag niet zo zijn dat zij de 
macht van de leden onderschatten. Een groot gedeelte van 
de leden was al vertrokken, omdat het al 8 uur ‘s avonds was, 
maar het laatste uur van de vergadering was het belangrijk-
ste. Ter illustratie van de dreigende toon van het debat nog 
de volgende opmerking van een van de oudgedienden dat 
neerkwam op het volgende: ‘We zullen net zo lang doorgaan 
met OMOV erdoor te krijgen totdat het is gelukt.’ Wanneer 
de leden van onze afdeling ons een mandaat geven zal ik er-
voor pleiten om tijdens de aankomende landelijke ledenver-
gadering weer tegen OMOV te stemmen. 

Thomas de Jonge is secretaris van de JOVD Rijnmond

Door: Thomas de Jonge
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De EU krijgt de nodige kritiek over zich heen. Ook ondergetekende 
mag graag zijn gal spuwen op de Unie. Niet omdat het een slecht 
idee is, of omdat het slecht uitgevoerd wordt. Maar gewoon omdat 
de onaantastbare positie die door Eurofielen is opgebouwd onac-
ceptabel is. De EU heeft veel goede dingen bereikt, maar er is ook 
heel veel ruimte voor verbetering. De overdreven ophemeling van 
de Unie brengt arrogantie en veronachtzaming van kernwaarden 
met zich mee. In dat kader een ABC van de EU: van antitrust tot 
zeiken. Fundamentele kritiek, ongefundeerd gebracht.

Door: Wouter van den Wildenberg

A is voor antitrust. Antitrust is het geheel aan wetgeving 
en maatregelen om oneerlijke mededinging tegen te gaan. 
Zo kun je boetes krijgen voor het opbouwen van een goede 
marktpositie en een succesvolle samenwerking met andere 
bedrijven. Met die boetes kan de EU haar begroting lijmen. 
Zo is er gelukkig geen gevaar voor buitensporige boetes.  

B is voor Berlusconi. Europees en Italiaans staatsman, 
mediatycoon, voetbalbaas, zanger, komiek, casting direc-
tor voor films over de Tweede Wereldoorlog: de man is 
een echte uomo universalis. Zijn grenzeloze creativiteit 
dwong hem tot een keuze tussen het premierschap en de 
gevangenis. Ook een saaie kantoorbaan heeft de groot-
sheid van deze man niet kunnen temperen. Zo kwam 
hij recentelijk met de briljante parkeerwachtersketch, 
door critici geprezen als een van zijn grootste werken. 

C is voor Commissie. Heeft de broek aan in de Unie. Is 
volgens velen wel aan een verschoontje toe, of mag in ieder 
geval een paar kilootjes verliezen.  

D is voor democratie. Europese variant van de one night 
stand: je mag direct stemmen op iemand die je niet kent, 
die je naait zodra hij of zij in functie is en waar je vervolgens 
nooit meer wat van hoort.

E is voor Europese Vrijhandelsassociatie. Een clubje van vier 
landen dat profiteert van de interne markt en niet mee hoeft 
te betalen aan de lasten van de EU. Een soort van premium 
lidmaatschap dus. 

F is voor federatie, ook wel ‘the F-word’ genoemd. In een 
federatie ben je als land opeens gereduceerd tot een lidstaat 
en niet, zoals in de EU, tot een Lid-Staat. Go figure.

G is voor grenzen. Die zijn intern afgeschaft en extern 
opgetrokken. Een voordeel is dat het makkelijker is om bin-
nen de EU op vakantie te gaan. Nadelen zijn drugstoerisme, 
oneerlijke concurrentie, kinderontvoering en het verpesten 
van het internationale handelsverkeer, waar vooral arme lan-
den de dupe van zijn. Keuzes, keuzes…

H is voor harmonisatie. Harmonisatie is het in een keurslijf 
persen van het geheel aan nationale wetgeving en beleid. De 
benaming verwijst naar het melodieuze en rustgevende ge-
luid van de doodsrochels van de nationale soevereiniteit. 

I is voor interculturele dialoog. Wablief? In de EU was 2008 
het jaar van de interculturele dialoog. De Nederlandse bij- 
drage bestond uit een luidkeels “Au revoir” van Jack van 
Gelder tijdens Euro 2008. 

J is voor jongeren. Met indoctrinatie kun je niet vroeg ge-
noeg beginnen, dus er is een ruim budget om jongeren te 
bereiken. Dat geld wordt goed besteed, onder andere aan 
onderzoeken. Een recente eye opener: 82% van de Europese 
jongeren vindt dat wetenschap meer voordelen dan nadelen 
oplevert. Daar kunnen we wat mee!

K is voor kernenergie. Misschien niet het eerste onderwerp 
dat geassocieerd wordt met de EU, maar via Euratom zijn het 
gebruik en transport van kernenergie en nucleair afval inten-
sief geregeld. Zodra de troep buiten de EU komt, is Europa 
trouwens klaar en mag het naar een idyllisch eilandje in de 
Stille Zuidzee. 

L is voor landbouw. Bijna de helft van de 133,8 miljard die 
de EU in 2009 incasseert gaat naar de agrarische sector. Voor 
iedere euro die je aan belastingen betaald, kan een Franse 
boer weer een kwartier de weg blokkeren! 

M is voor Mirek (Topolánek), de huidige voorzitter van de 
Europese Raad. Apart is dat Topolánek op deze post zit, ter-
wijl hij en de rest van het Tsjechische kabinet al zijn afge-
treden. Wat de reden daarvan is? Topolánek noemde het Ver-
drag van Lissabon eerst “shit”, om die mening weer heel snel 
te herzien bij het Tsjechische voorzitterschap van de EU…

N is voor Nice, dat was de vorige halte op de weg naar een-
wording. Saillant detail is dat Ierland oorspronkelijk weigerde 
het Verdrag van Nice te ratificeren, omdat een meerderheid 
van de bevolking in een referendum tegen stemde.

abC van de eu

Vervolgens werd een tweede referendum gehouden, waarbij 
de ratificatie er toch door kwam. Déjà vu.

O is voor ontwikkelingshulp. Een ambitieus Europees 
ontwikkelingsprogramma is de Voedselfaciliteit. Dat plan 
houdt in dat ontwikkelingslanden geld zullen krijgen om 
hun landbouwsector op te bouwen. Kortom: wij betalen (1) 
voor exportsubsidies die de agrarische sector in die landen 
verwoesten en (2) voor de opbouw van de agrarische sector 
in die landen. Het is maar belastinggeld…

P is voor piraterij. Niet het soort waar Stichting BREIN 
voor waarschuwt, maar het echte werk. Met de toenemende 
overlast van piraten is het de vraag of de EU nu wel aan de 
militaire samenwerking wil. Wordt de NAVO straks overbo-
dig? Onwaarschijnlijk, we moeten onze samenwerking met 
Turkije toch ergens in kwijt.

Q is voor quotum. Een quotum is een maximum aan de 
geoorloofde productie van iets. Voorbeelden zijn de melkquo-
ta en de vangstquota. Hoe rijmt zich dat met de vrije markt? 
Simpel: quota zijn nodig omdat de EU anders buitensporig 
veel exportsubsidie moet betalen. Bij de EU gaat het alleen 
om de interne markt. 

R is voor referendum. Referenda zijn niet leuk, want er doen 
maar twee soorten mensen aan mee: moderne, Europese 
staatsburgers en onderontwikkelde bekrompen volk dat te-
gen stemt. Het bekrompen volk verpest het voor het groepje 
dat wél wil. Dat is jammer, want dan moet er weer opnieuw 
gestemd worden. 

S is voor Straatsburg. Dit bedevaartsoord voor Francofiele 
Europeanen is de bestemming van de jaarlijkse roadtrip 
van het Europees Parlement. Europarlementariër Cecilia  
Malström (what’s in a name) heeft een voorstel ingediend 
om dit bijna € 2 miljard per jaar kostende schoolreisje af te 
schaffen. Het antwoord is vooralsnog: “Non.”

T is voor Turkije. Turkije mag zeker toetreden tot de EU, 
maar dan zijn er natuurlijk wel een paar voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden. En dan nog een paar. Het wachten is 
op de eerste prijsvraag voor de Europese jeugd: verzin de 
moeilijkste toetredingseis en win een dagje Disneyland. 

van antitrust tot zeiken

U is voor uitbreiding. Europa groeit hard en is altijd op zoek 
naar nieuwe Lid-Staten, enkele uitzonderingen daargelaten 
(zie Turkije). Met uitbreidingen worden twee vliegen in één 
klap geslagen: de EU wordt groter en de macht van de indivi-
duele Lid-Staten verwatert. Op naar een f********?

V is voor verkiezingen en die zijn belangrijk. Bedenk wel dat 
jij één van de ongeveer 380 miljoen stemmen uit mag bren-
gen!

W is voor werken. Werken is erg belangrijk en essentieel 
voor het functioneren van iedere maatschappij. Geen uitsmi-
jter dit keer, maar iets om in overweging te nemen: met de 
verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 is Nederland een 
voorloper. Is het acceptabel dat landen waarin de pensioen-
leeftijd tot wel 8 jaar lager ligt een lagere bijdrage per inwo-
ner aan de Unie betalen?

X is voor xenofobie. Daarvoor is geen plaats in de EU, ieder-
een moet vrij kunnen reizen! Kan wel zijn dat je niet verder 
dan het vliegveld komt, maar dat heeft iets met je mening te 
maken of zo. 

Y is voor Yank. Heeft in principe niet zo veel met de EU te 
maken, maar het is wel interessant om te zien hoe men zal 
omgaan met Obama als gesprekspartner. Zeker nu de Ameri-
kaanse schatkist niet veel meer dan change op zak heeft…

Z is voor zeiken. Ik zeik over de EU en met mij vele anderen, 
maar ik doe dat uit liberaal oogpunt. Als ik kritiek heb op 
iets wil ik dat het verbeterd wordt, niet dat het weggegooid 
wordt. Ook ik zal me dus op 4 juni naar de stembus slepen. 
Want als je niet stemt, heb je ook geen recht van spreken. 

Wouter van den Wildenberg is redacteur van dit blad

‘Europese variant van de one night stand: je mag direct stemmen op iemand die je 

niet kent, die je naait zodra hij of zij in functie is en waar je vervolgens nooit meer 

wat van hoort’

Foto:  Lynne Lancaster SXC
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De EU krijgt de nodige kritiek over zich heen. Ook ondergetekende 
mag graag zijn gal spuwen op de Unie. Niet omdat het een slecht 
idee is, of omdat het slecht uitgevoerd wordt. Maar gewoon omdat 
de onaantastbare positie die door Eurofielen is opgebouwd onac-
ceptabel is. De EU heeft veel goede dingen bereikt, maar er is ook 
heel veel ruimte voor verbetering. De overdreven ophemeling van 
de Unie brengt arrogantie en veronachtzaming van kernwaarden 
met zich mee. In dat kader een ABC van de EU: van antitrust tot 
zeiken. Fundamentele kritiek, ongefundeerd gebracht.

Door: Wouter van den Wildenberg

A is voor antitrust. Antitrust is het geheel aan wetgeving 
en maatregelen om oneerlijke mededinging tegen te gaan. 
Zo kun je boetes krijgen voor het opbouwen van een goede 
marktpositie en een succesvolle samenwerking met andere 
bedrijven. Met die boetes kan de EU haar begroting lijmen. 
Zo is er gelukkig geen gevaar voor buitensporige boetes.  

B is voor Berlusconi. Europees en Italiaans staatsman, 
mediatycoon, voetbalbaas, zanger, komiek, casting direc-
tor voor films over de Tweede Wereldoorlog: de man is 
een echte uomo universalis. Zijn grenzeloze creativiteit 
dwong hem tot een keuze tussen het premierschap en de 
gevangenis. Ook een saaie kantoorbaan heeft de groot-
sheid van deze man niet kunnen temperen. Zo kwam 
hij recentelijk met de briljante parkeerwachtersketch, 
door critici geprezen als een van zijn grootste werken. 

C is voor Commissie. Heeft de broek aan in de Unie. Is 
volgens velen wel aan een verschoontje toe, of mag in ieder 
geval een paar kilootjes verliezen.  

D is voor democratie. Europese variant van de one night 
stand: je mag direct stemmen op iemand die je niet kent, 
die je naait zodra hij of zij in functie is en waar je vervolgens 
nooit meer wat van hoort.

E is voor Europese Vrijhandelsassociatie. Een clubje van vier 
landen dat profiteert van de interne markt en niet mee hoeft 
te betalen aan de lasten van de EU. Een soort van premium 
lidmaatschap dus. 

F is voor federatie, ook wel ‘the F-word’ genoemd. In een 
federatie ben je als land opeens gereduceerd tot een lidstaat 
en niet, zoals in de EU, tot een Lid-Staat. Go figure.

G is voor grenzen. Die zijn intern afgeschaft en extern 
opgetrokken. Een voordeel is dat het makkelijker is om bin-
nen de EU op vakantie te gaan. Nadelen zijn drugstoerisme, 
oneerlijke concurrentie, kinderontvoering en het verpesten 
van het internationale handelsverkeer, waar vooral arme lan-
den de dupe van zijn. Keuzes, keuzes…

H is voor harmonisatie. Harmonisatie is het in een keurslijf 
persen van het geheel aan nationale wetgeving en beleid. De 
benaming verwijst naar het melodieuze en rustgevende ge-
luid van de doodsrochels van de nationale soevereiniteit. 

I is voor interculturele dialoog. Wablief? In de EU was 2008 
het jaar van de interculturele dialoog. De Nederlandse bij- 
drage bestond uit een luidkeels “Au revoir” van Jack van 
Gelder tijdens Euro 2008. 

J is voor jongeren. Met indoctrinatie kun je niet vroeg ge-
noeg beginnen, dus er is een ruim budget om jongeren te 
bereiken. Dat geld wordt goed besteed, onder andere aan 
onderzoeken. Een recente eye opener: 82% van de Europese 
jongeren vindt dat wetenschap meer voordelen dan nadelen 
oplevert. Daar kunnen we wat mee!

K is voor kernenergie. Misschien niet het eerste onderwerp 
dat geassocieerd wordt met de EU, maar via Euratom zijn het 
gebruik en transport van kernenergie en nucleair afval inten-
sief geregeld. Zodra de troep buiten de EU komt, is Europa 
trouwens klaar en mag het naar een idyllisch eilandje in de 
Stille Zuidzee. 

L is voor landbouw. Bijna de helft van de 133,8 miljard die 
de EU in 2009 incasseert gaat naar de agrarische sector. Voor 
iedere euro die je aan belastingen betaald, kan een Franse 
boer weer een kwartier de weg blokkeren! 

M is voor Mirek (Topolánek), de huidige voorzitter van de 
Europese Raad. Apart is dat Topolánek op deze post zit, ter-
wijl hij en de rest van het Tsjechische kabinet al zijn afge-
treden. Wat de reden daarvan is? Topolánek noemde het Ver-
drag van Lissabon eerst “shit”, om die mening weer heel snel 
te herzien bij het Tsjechische voorzitterschap van de EU…

N is voor Nice, dat was de vorige halte op de weg naar een-
wording. Saillant detail is dat Ierland oorspronkelijk weigerde 
het Verdrag van Nice te ratificeren, omdat een meerderheid 
van de bevolking in een referendum tegen stemde.

abC van de eu

Vervolgens werd een tweede referendum gehouden, waarbij 
de ratificatie er toch door kwam. Déjà vu.

O is voor ontwikkelingshulp. Een ambitieus Europees 
ontwikkelingsprogramma is de Voedselfaciliteit. Dat plan 
houdt in dat ontwikkelingslanden geld zullen krijgen om 
hun landbouwsector op te bouwen. Kortom: wij betalen (1) 
voor exportsubsidies die de agrarische sector in die landen 
verwoesten en (2) voor de opbouw van de agrarische sector 
in die landen. Het is maar belastinggeld…

P is voor piraterij. Niet het soort waar Stichting BREIN 
voor waarschuwt, maar het echte werk. Met de toenemende 
overlast van piraten is het de vraag of de EU nu wel aan de 
militaire samenwerking wil. Wordt de NAVO straks overbo-
dig? Onwaarschijnlijk, we moeten onze samenwerking met 
Turkije toch ergens in kwijt.

Q is voor quotum. Een quotum is een maximum aan de 
geoorloofde productie van iets. Voorbeelden zijn de melkquo-
ta en de vangstquota. Hoe rijmt zich dat met de vrije markt? 
Simpel: quota zijn nodig omdat de EU anders buitensporig 
veel exportsubsidie moet betalen. Bij de EU gaat het alleen 
om de interne markt. 

R is voor referendum. Referenda zijn niet leuk, want er doen 
maar twee soorten mensen aan mee: moderne, Europese 
staatsburgers en onderontwikkelde bekrompen volk dat te-
gen stemt. Het bekrompen volk verpest het voor het groepje 
dat wél wil. Dat is jammer, want dan moet er weer opnieuw 
gestemd worden. 

S is voor Straatsburg. Dit bedevaartsoord voor Francofiele 
Europeanen is de bestemming van de jaarlijkse roadtrip 
van het Europees Parlement. Europarlementariër Cecilia  
Malström (what’s in a name) heeft een voorstel ingediend 
om dit bijna € 2 miljard per jaar kostende schoolreisje af te 
schaffen. Het antwoord is vooralsnog: “Non.”

T is voor Turkije. Turkije mag zeker toetreden tot de EU, 
maar dan zijn er natuurlijk wel een paar voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden. En dan nog een paar. Het wachten is 
op de eerste prijsvraag voor de Europese jeugd: verzin de 
moeilijkste toetredingseis en win een dagje Disneyland. 

van antitrust tot zeiken

U is voor uitbreiding. Europa groeit hard en is altijd op zoek 
naar nieuwe Lid-Staten, enkele uitzonderingen daargelaten 
(zie Turkije). Met uitbreidingen worden twee vliegen in één 
klap geslagen: de EU wordt groter en de macht van de indivi-
duele Lid-Staten verwatert. Op naar een f********?

V is voor verkiezingen en die zijn belangrijk. Bedenk wel dat 
jij één van de ongeveer 380 miljoen stemmen uit mag bren-
gen!

W is voor werken. Werken is erg belangrijk en essentieel 
voor het functioneren van iedere maatschappij. Geen uitsmi-
jter dit keer, maar iets om in overweging te nemen: met de 
verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 is Nederland een 
voorloper. Is het acceptabel dat landen waarin de pensioen-
leeftijd tot wel 8 jaar lager ligt een lagere bijdrage per inwo-
ner aan de Unie betalen?

X is voor xenofobie. Daarvoor is geen plaats in de EU, ieder-
een moet vrij kunnen reizen! Kan wel zijn dat je niet verder 
dan het vliegveld komt, maar dat heeft iets met je mening te 
maken of zo. 

Y is voor Yank. Heeft in principe niet zo veel met de EU te 
maken, maar het is wel interessant om te zien hoe men zal 
omgaan met Obama als gesprekspartner. Zeker nu de Ameri-
kaanse schatkist niet veel meer dan change op zak heeft…

Z is voor zeiken. Ik zeik over de EU en met mij vele anderen, 
maar ik doe dat uit liberaal oogpunt. Als ik kritiek heb op 
iets wil ik dat het verbeterd wordt, niet dat het weggegooid 
wordt. Ook ik zal me dus op 4 juni naar de stembus slepen. 
Want als je niet stemt, heb je ook geen recht van spreken. 

Wouter van den Wildenberg is redacteur van dit blad

‘Europese variant van de one night stand: je mag direct stemmen op iemand die je 

niet kent, die je naait zodra hij of zij in functie is en waar je vervolgens nooit meer 

wat van hoort’

Foto:  Lynne Lancaster SXC
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Het blijft moeilijk te vatten voor de eurofielen onder ons; er zijn 
nu eenmaal mensen die weinig tot niets van Europa moeten 
hebben, maar zich er weldegelijk in hebben verdiept. Kijk maar 
naar het omvangrijke aantal goed geïnformeerde columnisten en 
schrijvers die er echt wat van afweten en toch tegen de huidige 
vorm van Europa zijn. Meestal wordt een ‘anti-Europese’ houding 
gezien als een gebrek aan kennis over de dingen die Europa voor 
ons, het nederige Nederland, doet. De oplossing volgens politici 
in Brussel en Den Haag? Meer belastinggeld pompen in voorlich-
ting. Zo werkt dat niet. Het is eerder andersom: hoe meer voor-
lichting, hoe eerder ik vermoed dat er iets niet in de haak is in het 
bureaucratische Brussel.

Door: Frank Verhoef

Vraag het aan de burger op straat, en hij zal het antwoord 
niet weten. Vraag het aan een politiek betrokken jongere en 
ook hij moet je waarschijnlijk een antwoord schuldig blijven. 
De vraag luidt natuurlijk wanneer de Europese verkiezingen 
worden gehouden. Op 4 juni mogen wij stemmen op een 
volksvertegenwoordiger, waarmee we invloed kunnen uitoe-
fenen op het beleid van Brussel. Maar dat is niet waar het 
echt om gaat bij een deze verkiezingen. Het wordt vooral een 
protest tegen het huidige impopulaire linkse kabinet en te-
gen het negeren van het ‘nee’ tegen de Europese grondwet. 
De Nederlandse burger pikt dat niet.
We kunnen kiezen uit drie soorten politieke partijen bij de 
verkiezingen. Het aanbod bestaat uit een pro-Europese partij 
(VVD/PvdA), een Euro-realistische partij (CDA, Christen-
Unie) of een ronduit Euro-sceptische partij als de PVV van 
Geert Wilders. Of laatstgenoemde meedoet, is op het mo-
ment van schrijven nog niet helemaal zeker, maar het zit er 
dik in. Hij heeft in ieder geval twee keer voor de camera van 
de NOS aangekondigd dat hij mee wil doen. Hij verwacht 
twee tot drie van de Nederlandse 27 zetels te veroveren. En 
dat voor een partij die niets heeft en niets wil met Europa. 
Als de PVV meedoet, en als de PVV twee tot drie zetels weet 
te scoren, dan weet ik genoeg: de burger is Europa in z’n hui-
dige vorm zat.
En dat is zeer begrijpelijk, want Brussel wil steeds meer bep-
alen. Ook ik word daar ontzettend moe van. ‘Er bestaat geen 
instantie boven de natiestaat die goed in staat is geweest om 
democratische legaliteit te creëren,’ zoals een collega-weblog-
ger onlangs op zijn weblog schreef. Met Europa staan we niet 
samen sterk, maar samen zwak, zoals een aantal prominen-
ten opmerkten in het boekje Samen zwak (2005) van de Ed-
mund Burke Stichting.
In dit boekje in het kader van de Europese grondwet wordt er 
geageerd tegen de Europese superstaat, noemt een van 

‘Ik vraag me oprecht af wat de 

voordelen zijn van het huidige Eu-

ropa’ 

de schrijvers Europa een ‘fopdemocratie’,  en wordt er door 
Geert Wilders gepleit voor een onafhankelijk Nederland. Er 
staan interessante bijdragen in van onder anderen André Rou-
voet (toen nog vrij sceptisch), Elsevier-columnist Syp Wynia, 
Lucas Hartong en oud-LPF’er Mat Herben. Syp Wynia noemt 
het ‘een zwart scenario’ als de zeggenschap over arbeidsmi-
gratie ‘[wordt] overgeheveld naar Brussel’.
Dit boekje is mijns inziens een zeer belangrijke bijdrage geweest 
voor de massale afkeur van de Europese grondwet. Waar het veel 
schrijvers steekt, en met hen veel Nederlanders, is dat Neder-
land steeds meer bevoegdheden overhevelt naar Brussel. Steeds 
wordt er uitgeweken naar Europese regelgeving en worden veel 
initiatieven de mond gesnoerd vanwege internationale verdra-
gen (alsof je die niet kan opzeggen). En dan voel je je machte-
loos. Ontzettend machteloos. De Europese grondwet is nu wel 
van de baan, maar het verdrag dat ervoor in de plaats komt ver-
schilt maar bar weinig op de essentiële punten. En dat schaadt 
het vertrouwen van de burger in Europa. Wanneer beseffen de 
traditionele pro-Europese partijen dat zich? Wanneer nemen 
het CDA, de PvdA en de VVD deze geluiden serieus?
Ik vraag me oprecht af wat de voordelen zijn van het huidige 
Europa. Ik kan niet zoveel bedenken. Ja, we hebben één munt 
waarmee we in de meeste landen kunnen betalen. Ja, er is sprake 
van vrij verkeer van goederen. Maar we weten bijvoorbeeld alle-
maal dat we machteloos staan in het debat over toetreding van 
Turkije tot de EU. Weinig mensen zien het zitten, maar politici 
verschuilen zich achter de regels waaraan Turkije moet voldoen. 
‘Die halen ze toch niet,’ beamen ze. Onzin natuurlijk. Slechts 
weinig politici zijn principieel tegen de toetreding van Turkije. 
Ik hoor weinig politici zeggen dat Turkije een islamitisch land 
is, en dat het geografisch gezien niet bij Europa hoort. En dat 
ons kleine landje helemaal geen stem heeft tegenover de stem 
die Turkije zou krijgen bij toetreding. Turkije mag dan bepalen 
hoeveel niet-Westerse Turken ons land binnen mogen komen. 
Dat lijkt mij een slecht idee.
Tot slot een bondig advies aan de bureaucraten in Den Haag 
en Brussel: met (goedbedoelde) voorlichting over Europa los je 
echt niets op. De burger wordt er alleen maar sceptischer van. 
Hoe meer ik te weten kom over (de schandalige praktijken in) 
Brussel, hoe meer ik de neiging heb te verhuizen naar Amerika. 
Daar weten ze tenminste dat een gecentraliseerde overheid 
weinig goeds kan doen en vooral veel kwaad uithaalt. 

Frank Verhoef is eindredacteur van dit blad

eurofilie is sChadelijk marktfundamentalisme

Op de facebookpagina van een hoofdbestuurder vond ik een essay 
van Auke Leen, dat gemakkelijk gezien kan worden als de ultieme 
lofzang op de vrije markt. In het stuk gaat Leen in op de krediet-
crisis, zijn oorzaken en de manier waarop we (lees: de overheid) 
er nu mee omgaan. Leen probeert een liberaal antwoord op het 
probleem te geven. Volgens hem is wat wij een crisis noemen “de 
oplossing van de markt, die de overheid bestrijdt”. Zijn vertrou-
wen in de markt gaat behoorlijk ver, op het immorele af. In feite 
komt zijn verhaal neer op dogmatisch geleuter, verhuld in mooie 
woorden.
De huidige crisis zou de gelegenheid moeten geven eens helder na 
te denken over ons financiële en politieke systeem, in plaats van 
ons weer te verliezen in reflexen uit het verleden.

Door: Mark Thiessen

De vrije markt werkt verre van perfect, en daar zijn zelfs 
de meest starre liberalen zich wel van bewust. Een volledig 
vrije markt leidt tot kartel- of monopolievorming, en tot 
machtsmisbruik. Zo heft de vrije markt zichzelf op. Hier-
door is het nuttig om de markt onder toezicht te zetten door 
bijvoorbeeld een overheid. Er moet, zoals Jeroen Diepemaat 
en Mark Rutte zo mooi zeggen, een goede marktmeester zijn. 
Die was er dus niet de afgelopen tientallen jaren. Maar is het 
wel mogelijk om de markt zo te controleren dat de scherpe 
kantjes worden afgezwakt? We hebben immers om de zoveel 
tijd te maken met recessies en depressies. 
Deze worden door Leen gezien als een teken dat de markt 
juist wel perfect werkt. Immers, de markt herstelt hiermee de 
fouten die de mens heeft gemaakt. Als hij geheel wordt vrij- 
gelaten verzint de markt vanzelf een oplossing, die ervoor 
zorgt dat er meer welvaart gecreëerd kan worden.
Volgens mij wordt hier aan iets essentieels voorbij gegaan. 
Wanneer we spreken over de markt die een oplossing verzint, 
hebben we het in feite over iemand ergens op de wereld die 
een idee krijgt dat  vervolgens door anderen als  oplossing 
herkend wordt en ook daadwerkelijk zo wordt toegepast. 
Maar is het wel zo vanzelfsprekend dat dit soort dingen ge-
beuren? Mensen, ook in groepsvorm, maken nou eenmaal 
vaak foute keuzes, op beslissende momenten. In het Westen 
hebben we wellicht een selectief geheugen wanneer het hier-
over gaat. We hebben immers te maken met een zeer lange 
periode van zo’n 500 jaar waarin we kunnen spreken van een 
constante ontwikkeling. We zijn op gevaarlijke kruispun-
ten gekomen, en er hebben zich grote rampen vertrokken, 
maar steeds lijken we toch weer de goede keuze te hebben 
gemaakt. In de geschiedenis is dit echter zeker geen regel, 
eerder uitzondering.

Voor wie de huidige problemen in de wereld in een verfris-
sende historische context wil plaatsen, raad ik het boek “Col-
lapse” van Jared Diamond aan. Ik las het boek een jaar of vier 
geleden, juist toen de discussie rond het klimaatprobleem 
paniekerige proporties begon aan te nemen. Nu, tijdens de 
economische crisis, is het boek eveneens erg handig voor een 
verhelderend perspectief.

‘Mensen, ook in groepsvorm, maken 

nou eenmaal vaak foute keuzes’

In het boek beschrijft Diamond een aantal beschavingen 
die op een beslissend punt in hun ontwikkeling staan. Het 
is intrigerend om te zien hoe dit proces van ontwikkeling 
in zijn werk gaat. Sommige beschavingen of samenlevingen 
slagen erin zich te handhaven in de vaart der volkeren, door 
de goede beslissingen op het goede moment te nemen. An-
dere samenlevingen slagen hier niet in, en gaan ten onder. 
Het gaat hier ook over kleine protobeschavingen, zonder een 
echte overheid. Zo neemt hij een kijkje op Groenland, en is 
de microcosmos op Paaseiland een interessant onderzoek-
sonderwerp. Wat opvalt is dat grote en kleine beschavingen 
ten onder of achteruit gaan, doordat er geen oplossing be-
dacht wordt voor een allesomvattend probleem. 
Denkend aan de crisis zou het dus helemaal niet zo’n gek idee 
zijn dat de markt het even ook niet meer weet. Wellicht heeft 
de markt de oplossing voor onze economische problemen en 
het milieu- en grondstoffenvraagstuk al lang bedacht, maar 
herkennen wij deze niet als zodanig en gaan we dit ook niet 
zo toepassen. Misschien heeft iemand in de Verenigde Sta-
ten of Argentinie alles al op papier uitgewerkt, wachtend op 
de invoering van de ultieme oplossing. Dat dit niet gebeurt 
ligt dan aan het feit dat samenlevingen grote moeite hebben 
zichzelf te hervormen. Maar als de oplossing wel bedacht is 
en niet wordt gebruikt, werkt de markt dan wel of niet? En 
wie gaan we de schuld geven, als het niet aan de markt ligt? 
Ik denk dat ik wel weet wat het antwoord van Auke Leen zou 
zijn. 

Mark Thiessen is collumnist van dit blad. 

Foto: Ike-s SXC
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Het blijft moeilijk te vatten voor de eurofielen onder ons; er zijn 
nu eenmaal mensen die weinig tot niets van Europa moeten 
hebben, maar zich er weldegelijk in hebben verdiept. Kijk maar 
naar het omvangrijke aantal goed geïnformeerde columnisten en 
schrijvers die er echt wat van afweten en toch tegen de huidige 
vorm van Europa zijn. Meestal wordt een ‘anti-Europese’ houding 
gezien als een gebrek aan kennis over de dingen die Europa voor 
ons, het nederige Nederland, doet. De oplossing volgens politici 
in Brussel en Den Haag? Meer belastinggeld pompen in voorlich-
ting. Zo werkt dat niet. Het is eerder andersom: hoe meer voor-
lichting, hoe eerder ik vermoed dat er iets niet in de haak is in het 
bureaucratische Brussel.

Door: Frank Verhoef

Vraag het aan de burger op straat, en hij zal het antwoord 
niet weten. Vraag het aan een politiek betrokken jongere en 
ook hij moet je waarschijnlijk een antwoord schuldig blijven. 
De vraag luidt natuurlijk wanneer de Europese verkiezingen 
worden gehouden. Op 4 juni mogen wij stemmen op een 
volksvertegenwoordiger, waarmee we invloed kunnen uitoe-
fenen op het beleid van Brussel. Maar dat is niet waar het 
echt om gaat bij een deze verkiezingen. Het wordt vooral een 
protest tegen het huidige impopulaire linkse kabinet en te-
gen het negeren van het ‘nee’ tegen de Europese grondwet. 
De Nederlandse burger pikt dat niet.
We kunnen kiezen uit drie soorten politieke partijen bij de 
verkiezingen. Het aanbod bestaat uit een pro-Europese partij 
(VVD/PvdA), een Euro-realistische partij (CDA, Christen-
Unie) of een ronduit Euro-sceptische partij als de PVV van 
Geert Wilders. Of laatstgenoemde meedoet, is op het mo-
ment van schrijven nog niet helemaal zeker, maar het zit er 
dik in. Hij heeft in ieder geval twee keer voor de camera van 
de NOS aangekondigd dat hij mee wil doen. Hij verwacht 
twee tot drie van de Nederlandse 27 zetels te veroveren. En 
dat voor een partij die niets heeft en niets wil met Europa. 
Als de PVV meedoet, en als de PVV twee tot drie zetels weet 
te scoren, dan weet ik genoeg: de burger is Europa in z’n hui-
dige vorm zat.
En dat is zeer begrijpelijk, want Brussel wil steeds meer bep-
alen. Ook ik word daar ontzettend moe van. ‘Er bestaat geen 
instantie boven de natiestaat die goed in staat is geweest om 
democratische legaliteit te creëren,’ zoals een collega-weblog-
ger onlangs op zijn weblog schreef. Met Europa staan we niet 
samen sterk, maar samen zwak, zoals een aantal prominen-
ten opmerkten in het boekje Samen zwak (2005) van de Ed-
mund Burke Stichting.
In dit boekje in het kader van de Europese grondwet wordt er 
geageerd tegen de Europese superstaat, noemt een van 

‘Ik vraag me oprecht af wat de 

voordelen zijn van het huidige Eu-

ropa’ 

de schrijvers Europa een ‘fopdemocratie’,  en wordt er door 
Geert Wilders gepleit voor een onafhankelijk Nederland. Er 
staan interessante bijdragen in van onder anderen André Rou-
voet (toen nog vrij sceptisch), Elsevier-columnist Syp Wynia, 
Lucas Hartong en oud-LPF’er Mat Herben. Syp Wynia noemt 
het ‘een zwart scenario’ als de zeggenschap over arbeidsmi-
gratie ‘[wordt] overgeheveld naar Brussel’.
Dit boekje is mijns inziens een zeer belangrijke bijdrage geweest 
voor de massale afkeur van de Europese grondwet. Waar het veel 
schrijvers steekt, en met hen veel Nederlanders, is dat Neder-
land steeds meer bevoegdheden overhevelt naar Brussel. Steeds 
wordt er uitgeweken naar Europese regelgeving en worden veel 
initiatieven de mond gesnoerd vanwege internationale verdra-
gen (alsof je die niet kan opzeggen). En dan voel je je machte-
loos. Ontzettend machteloos. De Europese grondwet is nu wel 
van de baan, maar het verdrag dat ervoor in de plaats komt ver-
schilt maar bar weinig op de essentiële punten. En dat schaadt 
het vertrouwen van de burger in Europa. Wanneer beseffen de 
traditionele pro-Europese partijen dat zich? Wanneer nemen 
het CDA, de PvdA en de VVD deze geluiden serieus?
Ik vraag me oprecht af wat de voordelen zijn van het huidige 
Europa. Ik kan niet zoveel bedenken. Ja, we hebben één munt 
waarmee we in de meeste landen kunnen betalen. Ja, er is sprake 
van vrij verkeer van goederen. Maar we weten bijvoorbeeld alle-
maal dat we machteloos staan in het debat over toetreding van 
Turkije tot de EU. Weinig mensen zien het zitten, maar politici 
verschuilen zich achter de regels waaraan Turkije moet voldoen. 
‘Die halen ze toch niet,’ beamen ze. Onzin natuurlijk. Slechts 
weinig politici zijn principieel tegen de toetreding van Turkije. 
Ik hoor weinig politici zeggen dat Turkije een islamitisch land 
is, en dat het geografisch gezien niet bij Europa hoort. En dat 
ons kleine landje helemaal geen stem heeft tegenover de stem 
die Turkije zou krijgen bij toetreding. Turkije mag dan bepalen 
hoeveel niet-Westerse Turken ons land binnen mogen komen. 
Dat lijkt mij een slecht idee.
Tot slot een bondig advies aan de bureaucraten in Den Haag 
en Brussel: met (goedbedoelde) voorlichting over Europa los je 
echt niets op. De burger wordt er alleen maar sceptischer van. 
Hoe meer ik te weten kom over (de schandalige praktijken in) 
Brussel, hoe meer ik de neiging heb te verhuizen naar Amerika. 
Daar weten ze tenminste dat een gecentraliseerde overheid 
weinig goeds kan doen en vooral veel kwaad uithaalt. 

Frank Verhoef is eindredacteur van dit blad

eurofilie is sChadelijk marktfundamentalisme

Op de facebookpagina van een hoofdbestuurder vond ik een essay 
van Auke Leen, dat gemakkelijk gezien kan worden als de ultieme 
lofzang op de vrije markt. In het stuk gaat Leen in op de krediet-
crisis, zijn oorzaken en de manier waarop we (lees: de overheid) 
er nu mee omgaan. Leen probeert een liberaal antwoord op het 
probleem te geven. Volgens hem is wat wij een crisis noemen “de 
oplossing van de markt, die de overheid bestrijdt”. Zijn vertrou-
wen in de markt gaat behoorlijk ver, op het immorele af. In feite 
komt zijn verhaal neer op dogmatisch geleuter, verhuld in mooie 
woorden.
De huidige crisis zou de gelegenheid moeten geven eens helder na 
te denken over ons financiële en politieke systeem, in plaats van 
ons weer te verliezen in reflexen uit het verleden.

Door: Mark Thiessen

De vrije markt werkt verre van perfect, en daar zijn zelfs 
de meest starre liberalen zich wel van bewust. Een volledig 
vrije markt leidt tot kartel- of monopolievorming, en tot 
machtsmisbruik. Zo heft de vrije markt zichzelf op. Hier-
door is het nuttig om de markt onder toezicht te zetten door 
bijvoorbeeld een overheid. Er moet, zoals Jeroen Diepemaat 
en Mark Rutte zo mooi zeggen, een goede marktmeester zijn. 
Die was er dus niet de afgelopen tientallen jaren. Maar is het 
wel mogelijk om de markt zo te controleren dat de scherpe 
kantjes worden afgezwakt? We hebben immers om de zoveel 
tijd te maken met recessies en depressies. 
Deze worden door Leen gezien als een teken dat de markt 
juist wel perfect werkt. Immers, de markt herstelt hiermee de 
fouten die de mens heeft gemaakt. Als hij geheel wordt vrij- 
gelaten verzint de markt vanzelf een oplossing, die ervoor 
zorgt dat er meer welvaart gecreëerd kan worden.
Volgens mij wordt hier aan iets essentieels voorbij gegaan. 
Wanneer we spreken over de markt die een oplossing verzint, 
hebben we het in feite over iemand ergens op de wereld die 
een idee krijgt dat  vervolgens door anderen als  oplossing 
herkend wordt en ook daadwerkelijk zo wordt toegepast. 
Maar is het wel zo vanzelfsprekend dat dit soort dingen ge-
beuren? Mensen, ook in groepsvorm, maken nou eenmaal 
vaak foute keuzes, op beslissende momenten. In het Westen 
hebben we wellicht een selectief geheugen wanneer het hier-
over gaat. We hebben immers te maken met een zeer lange 
periode van zo’n 500 jaar waarin we kunnen spreken van een 
constante ontwikkeling. We zijn op gevaarlijke kruispun-
ten gekomen, en er hebben zich grote rampen vertrokken, 
maar steeds lijken we toch weer de goede keuze te hebben 
gemaakt. In de geschiedenis is dit echter zeker geen regel, 
eerder uitzondering.

Voor wie de huidige problemen in de wereld in een verfris-
sende historische context wil plaatsen, raad ik het boek “Col-
lapse” van Jared Diamond aan. Ik las het boek een jaar of vier 
geleden, juist toen de discussie rond het klimaatprobleem 
paniekerige proporties begon aan te nemen. Nu, tijdens de 
economische crisis, is het boek eveneens erg handig voor een 
verhelderend perspectief.

‘Mensen, ook in groepsvorm, maken 

nou eenmaal vaak foute keuzes’

In het boek beschrijft Diamond een aantal beschavingen 
die op een beslissend punt in hun ontwikkeling staan. Het 
is intrigerend om te zien hoe dit proces van ontwikkeling 
in zijn werk gaat. Sommige beschavingen of samenlevingen 
slagen erin zich te handhaven in de vaart der volkeren, door 
de goede beslissingen op het goede moment te nemen. An-
dere samenlevingen slagen hier niet in, en gaan ten onder. 
Het gaat hier ook over kleine protobeschavingen, zonder een 
echte overheid. Zo neemt hij een kijkje op Groenland, en is 
de microcosmos op Paaseiland een interessant onderzoek-
sonderwerp. Wat opvalt is dat grote en kleine beschavingen 
ten onder of achteruit gaan, doordat er geen oplossing be-
dacht wordt voor een allesomvattend probleem. 
Denkend aan de crisis zou het dus helemaal niet zo’n gek idee 
zijn dat de markt het even ook niet meer weet. Wellicht heeft 
de markt de oplossing voor onze economische problemen en 
het milieu- en grondstoffenvraagstuk al lang bedacht, maar 
herkennen wij deze niet als zodanig en gaan we dit ook niet 
zo toepassen. Misschien heeft iemand in de Verenigde Sta-
ten of Argentinie alles al op papier uitgewerkt, wachtend op 
de invoering van de ultieme oplossing. Dat dit niet gebeurt 
ligt dan aan het feit dat samenlevingen grote moeite hebben 
zichzelf te hervormen. Maar als de oplossing wel bedacht is 
en niet wordt gebruikt, werkt de markt dan wel of niet? En 
wie gaan we de schuld geven, als het niet aan de markt ligt? 
Ik denk dat ik wel weet wat het antwoord van Auke Leen zou 
zijn. 

Mark Thiessen is collumnist van dit blad. 

Foto: Ike-s SXC
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De Europese Unie is voor velen een ver-van-mijn-bed-show en dat 
ligt voor een groot gedeelte aan het feit dat het een ingewikkeld 
instituut is, waarvan maar weinigen behalve de professionals, 
precies weten hoe het werkt. Op 4 juni aanstaande zijn er weer 
verkiezingen voor het Europees Parlement en kunnen we stem-
men op verschillende politieke partijen die de komende vijf jaren 
over allerlei regelgeving zullen besluiten die ons dagelijks leven in 
zeer grote mate beinvloeden. Hoewel dit wellicht niet zichtbaar is 
voor velen, komt meer dan 60% van al onze Nederlandse regelge-
ving rechtstreeks uit Europa. Daarom is het misschien niet onver-
standig om eens te onderzoeken hoe de Europese Unie precies in 
elkaar zit en waar we op 4 juni eigenlijk op kunnen stemmen. De 
Europese Unie bestaat uit drie belangrijke organen: de Europese 
Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement. 
De laatste is het enige direct gekozen orgaan en hier kunnen we 
op 4 juni op stemmen. In de volgende paragrafen zullen deze drie 
organen bekeken worden: waar bestaan ze uit, waar beslissen ze 
over en hoe staan ze in verhouding met elkaar.  

Door: Inge Snip

Raad
De raad van ministers is de vertegenwoordiging van de lid-
staten in de Europese Unie. Dit moeten vertegenwoordigers 
zijn op ministrieelniveau, maar het ligt aan de lidstaat hoe zij 
dit willen invullen, in het geval van Nederland kan het dus 
in plaats van een minister ook een staatssecretaris zijn. Ook 
het mandaat dat elke vertegenwoordiger heeft, hangt af van 
de lidstaat zijn eigen keus. Verder komt de raad in verschil-
lende formaties bijeen, in overeenstemming met het onder-
werp dat aan de orde is. Als het in de raad over landbouw 
gaat, dan kan je er zeker van zijn dat de desbetreffende min-
isters/vertegenwoordigers die er op nationaal niveau verant-
woordelijk voor zijn, hierbij aanwezig zijn.
Interessant om te zien is dat de raad, anders dan bijvoorbeeld 
in staten met parlementaire stelsels, een constituterende, 
wetgevende en beleidsmatige taak heeft. Het constituerende 
gedeelte komt bijvoorbeeld tot uiting bij het sluiten van In-
ternationale verdragen, waarbij de raad een positief advies 
moet geven, alvorens het verdrag gesloten kan worden. Het 
wetgevende aspect is misschien wel een van de belangrijkste 
taken van de raad: zonder toestemming van de raad kan er 
in de meeste gevallen geen secundaire wetgeving totstandko-
men. Hieronder kan je van alles verstaan: van maatregelen 
met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers, tot 
besluiten met betrekking tot een gemeenschappelijk veilig-
heidsbeleid. Het beleidsmatige karakter van de taken van de 
raad is terug te vinden in bijvoorbeeld het vast stellen van 

de algemene richtsnoeren van het Europese economische 
beleid. 
Let op: de raad van ministers is iets anders dan de raad van de 
Europese Unie. Deze laatste is samengesteld uit alle rege-
ringsleiders van de lidstaten en heeft andere bevoegdheden.

Europese Commissie
De Europese Commissie wordt ook wel de hoeder van het 
gemeenschapsbelang genoemd. De reden hiervoor is dat de 
commissie besluiten neemt vanuit het algemene Europese 
belang en niet vanuit hun eigen nationale lidstaat. De com-
missie bestaat uit door de lidstaten voorgedragen onder-
danen en de samenstelling moet in zijn geheel goedgekeurd 
worden door het Europese Parlement. In 2004 zag het ernaar 
uit dat het Europees Parlement tegen zou stemmen nadat 
duidelijk was geworden dat de kandidaat voor de post burge-
lijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken een zeer con-
servatieve en controversiele mening had over een aantal es-
sentiele zaken, zoals abortus en homoseksualiteit. De beoogd 
voorzitter van de commissie, Barosso, heeft toen besloten de 
gehele kanidaatstelling van de commissie terug te trekken en 
de samenstelling te wijzigen om toch een positief advies van 
het parlement te krijgen.

europa in mijn aChtertuin?
De positie die de commissie in neemt kan het beste gezien 
worden als bestuursorgaan en toezichthouder van de Eu-
ropese Unie. Maar misschien wel de meest prominente taak 
zijn de beslissingsbevoegdheid en het initiatiefrecht dat de 
commissie heeft met betrekking tot wetgevingsprojecten 
ten gunste van de europese integratie. Dit houdt in dat de 
Commissie wetgeving bedenkt die door het parlement en 
de raad goedgekeurd moeten worden; afhangende van het        
onderwerp hebben het parlement en de raad de mogelijk-
heid wijzigingen hierin aan te brengen. Op gebieden waar de 
commissie het iniatiefrecht niet heeft kan ze aan de andere 
kant wel aanbevelingen en adviezen uitbrengen als zij dit 
noodzakelijk acht; waardoor het zo kan zijn dat de raad pas 
mag beslissen na raadpleging van de europese commissie. 
Op de terreinnen van mededinging en de begroting voert de 
commissie haar taken uit als echt bestuursorgaan en is ze de 
controlerende en uitvoerende macht. Nelie Kroes, VVD’er en 
Nederlandse Commissaris, is verantwoordelijk voor mede-
dinging.  

Europees Parlement
Het Europees Parlement is het enige orgaan dat rechtstreeks 
gekozen wordt en hierdoor dus rechtstreekse legitimiteit 
geniet. Het is samengesteld uit 785 vertegenwoordigers van 
alle 27 lidstaten. Het aantal Europese parlementariërs zal 
vanaf 2009 niet hoger mogen zijn dan 750 en daarom krijgt 
Nederland na de verkiezingen 25 zetels te verdelen in plaats 
van 27.  Elke burger van de Europese Unie mag in de lidstaat 

van zijn verblijf onder dezelfde voorwaarden van die staat 
voor het Europees Parlement stemmen en bovendien onder 
dezelfde voorwaarden ook worden gekozen, zoals je nu kan 
zien met de Nederlander Derk Jan Eppink die op de lijst van 
de Belgische rechts liberale partij ‘lijst dedecker’ staat. 
Het Europees Parlement is verder opgebouwd uit Politieke 
partijen naar kleur en niet naar nationaliteit. Zo kan het dus 
bijvoorbeeld voorkomen dat er twee verschillende nationale 
partijen samen in één Europese politieke partij zitten, zoals 
het geval is met D66 en de VVD die samen in de Europese 
Liberale Fractie ALDE zitten. 
Het Europees Parlement is een quasi-wetgevingsorgaan, met 
een controlerende bevoegdheid en ze is de budgethouder van 
de Unie. Dat komt, in het kort, erop neer dat het niet zoals 
nationale parlementen vaak wel kunnen, hun eigen wetge-
ving kunnen voorstellen; alleen met meerderheid van stem-
men kunnen ze de Commissie verzoeken om voorstellen van 
bestaande communautaire wetgeving aan het parlement 
voor te leggen. Wel nemen ze deel aan de totstandkoming 
samen met de Commissie en de Raad door de verschillende          
besluitvormingsprocessen. Afhankelijk van het onderwerp 
is de besluitvormingsprocedure bepaald. Het Europees Parle-
ment heeft zo de mogelijkheid wetgevingsvoorstellen af te 
wijzen of te wijzigen. De controlerende bevoegdheid komt 
terug in de mogelijkheid van het Europees Parlement om  
enquete-commissies in het leven te roepen, het goed/
afkeuren van de samenstelling van de Commissie en het ;Al-
gemeen verslag over de werkzaamheden van de Europese 
Unie; ze hebben een vraagrecht aan de Commissie, waar veel-
vudlig gebruik van wordt gemaakt; en op iniatief van 1/10 
van de leden van het Parlement kan er een motie van afkeur-
ing aanhangig worden gemaakt en de Commissie moet af-
treden als 2/3 van het parlement zijn stem heeft uitgebracht 
en de meerderheid voor stemt. Het Europees Parlement is 
ook budgethouder: ze stellen aan het einde van het jaar de 
begroting van de Europese Unie vast samen met de Raad en 
bij de niet-verplichte uitgaven heet het parlement de uitein-
deljike goedkeuringsbevoegdheid. Ook kan het Parlement 
beslissen de Commissie geen kwijting over het financiële jaar 
te geven, wat kan leiden tot het collectieve aftreden van de 
Commissie.  

Op 4 juni aanstaande kiezen we dus voor het Europese Parle-
ment, een direct gekozen orgaan dat zijn invloed uitoefent 
op wetgevingsvoorstellen van de Commissie. En omdat het 
Parlement het enige direct gekozen orgaan is vindt het zijn 
legitimiteit in de opkomst van de verkiezingen. Hoe hoger de 
opkomst, des te meer invloed het Parlement kan uitoefenen 
op de regels besloten in Europa. Het is meer dan duidelijk 
dat we een verantwoordelijkheid dragen: ons democratische 
recht te stemmen op een politiek orgaan. Op 4 juni, naar de 
stembus! 

Inge Snip  is redacteur van dit blad

Foto:  Ruben Joye SXC
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De Europese Unie is voor velen een ver-van-mijn-bed-show en dat 
ligt voor een groot gedeelte aan het feit dat het een ingewikkeld 
instituut is, waarvan maar weinigen behalve de professionals, 
precies weten hoe het werkt. Op 4 juni aanstaande zijn er weer 
verkiezingen voor het Europees Parlement en kunnen we stem-
men op verschillende politieke partijen die de komende vijf jaren 
over allerlei regelgeving zullen besluiten die ons dagelijks leven in 
zeer grote mate beinvloeden. Hoewel dit wellicht niet zichtbaar is 
voor velen, komt meer dan 60% van al onze Nederlandse regelge-
ving rechtstreeks uit Europa. Daarom is het misschien niet onver-
standig om eens te onderzoeken hoe de Europese Unie precies in 
elkaar zit en waar we op 4 juni eigenlijk op kunnen stemmen. De 
Europese Unie bestaat uit drie belangrijke organen: de Europese 
Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement. 
De laatste is het enige direct gekozen orgaan en hier kunnen we 
op 4 juni op stemmen. In de volgende paragrafen zullen deze drie 
organen bekeken worden: waar bestaan ze uit, waar beslissen ze 
over en hoe staan ze in verhouding met elkaar.  

Door: Inge Snip

Raad
De raad van ministers is de vertegenwoordiging van de lid-
staten in de Europese Unie. Dit moeten vertegenwoordigers 
zijn op ministrieelniveau, maar het ligt aan de lidstaat hoe zij 
dit willen invullen, in het geval van Nederland kan het dus 
in plaats van een minister ook een staatssecretaris zijn. Ook 
het mandaat dat elke vertegenwoordiger heeft, hangt af van 
de lidstaat zijn eigen keus. Verder komt de raad in verschil-
lende formaties bijeen, in overeenstemming met het onder-
werp dat aan de orde is. Als het in de raad over landbouw 
gaat, dan kan je er zeker van zijn dat de desbetreffende min-
isters/vertegenwoordigers die er op nationaal niveau verant-
woordelijk voor zijn, hierbij aanwezig zijn.
Interessant om te zien is dat de raad, anders dan bijvoorbeeld 
in staten met parlementaire stelsels, een constituterende, 
wetgevende en beleidsmatige taak heeft. Het constituerende 
gedeelte komt bijvoorbeeld tot uiting bij het sluiten van In-
ternationale verdragen, waarbij de raad een positief advies 
moet geven, alvorens het verdrag gesloten kan worden. Het 
wetgevende aspect is misschien wel een van de belangrijkste 
taken van de raad: zonder toestemming van de raad kan er 
in de meeste gevallen geen secundaire wetgeving totstandko-
men. Hieronder kan je van alles verstaan: van maatregelen 
met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers, tot 
besluiten met betrekking tot een gemeenschappelijk veilig-
heidsbeleid. Het beleidsmatige karakter van de taken van de 
raad is terug te vinden in bijvoorbeeld het vast stellen van 

de algemene richtsnoeren van het Europese economische 
beleid. 
Let op: de raad van ministers is iets anders dan de raad van de 
Europese Unie. Deze laatste is samengesteld uit alle rege-
ringsleiders van de lidstaten en heeft andere bevoegdheden.

Europese Commissie
De Europese Commissie wordt ook wel de hoeder van het 
gemeenschapsbelang genoemd. De reden hiervoor is dat de 
commissie besluiten neemt vanuit het algemene Europese 
belang en niet vanuit hun eigen nationale lidstaat. De com-
missie bestaat uit door de lidstaten voorgedragen onder-
danen en de samenstelling moet in zijn geheel goedgekeurd 
worden door het Europese Parlement. In 2004 zag het ernaar 
uit dat het Europees Parlement tegen zou stemmen nadat 
duidelijk was geworden dat de kandidaat voor de post burge-
lijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken een zeer con-
servatieve en controversiele mening had over een aantal es-
sentiele zaken, zoals abortus en homoseksualiteit. De beoogd 
voorzitter van de commissie, Barosso, heeft toen besloten de 
gehele kanidaatstelling van de commissie terug te trekken en 
de samenstelling te wijzigen om toch een positief advies van 
het parlement te krijgen.

europa in mijn aChtertuin?
De positie die de commissie in neemt kan het beste gezien 
worden als bestuursorgaan en toezichthouder van de Eu-
ropese Unie. Maar misschien wel de meest prominente taak 
zijn de beslissingsbevoegdheid en het initiatiefrecht dat de 
commissie heeft met betrekking tot wetgevingsprojecten 
ten gunste van de europese integratie. Dit houdt in dat de 
Commissie wetgeving bedenkt die door het parlement en 
de raad goedgekeurd moeten worden; afhangende van het        
onderwerp hebben het parlement en de raad de mogelijk-
heid wijzigingen hierin aan te brengen. Op gebieden waar de 
commissie het iniatiefrecht niet heeft kan ze aan de andere 
kant wel aanbevelingen en adviezen uitbrengen als zij dit 
noodzakelijk acht; waardoor het zo kan zijn dat de raad pas 
mag beslissen na raadpleging van de europese commissie. 
Op de terreinnen van mededinging en de begroting voert de 
commissie haar taken uit als echt bestuursorgaan en is ze de 
controlerende en uitvoerende macht. Nelie Kroes, VVD’er en 
Nederlandse Commissaris, is verantwoordelijk voor mede-
dinging.  

Europees Parlement
Het Europees Parlement is het enige orgaan dat rechtstreeks 
gekozen wordt en hierdoor dus rechtstreekse legitimiteit 
geniet. Het is samengesteld uit 785 vertegenwoordigers van 
alle 27 lidstaten. Het aantal Europese parlementariërs zal 
vanaf 2009 niet hoger mogen zijn dan 750 en daarom krijgt 
Nederland na de verkiezingen 25 zetels te verdelen in plaats 
van 27.  Elke burger van de Europese Unie mag in de lidstaat 

van zijn verblijf onder dezelfde voorwaarden van die staat 
voor het Europees Parlement stemmen en bovendien onder 
dezelfde voorwaarden ook worden gekozen, zoals je nu kan 
zien met de Nederlander Derk Jan Eppink die op de lijst van 
de Belgische rechts liberale partij ‘lijst dedecker’ staat. 
Het Europees Parlement is verder opgebouwd uit Politieke 
partijen naar kleur en niet naar nationaliteit. Zo kan het dus 
bijvoorbeeld voorkomen dat er twee verschillende nationale 
partijen samen in één Europese politieke partij zitten, zoals 
het geval is met D66 en de VVD die samen in de Europese 
Liberale Fractie ALDE zitten. 
Het Europees Parlement is een quasi-wetgevingsorgaan, met 
een controlerende bevoegdheid en ze is de budgethouder van 
de Unie. Dat komt, in het kort, erop neer dat het niet zoals 
nationale parlementen vaak wel kunnen, hun eigen wetge-
ving kunnen voorstellen; alleen met meerderheid van stem-
men kunnen ze de Commissie verzoeken om voorstellen van 
bestaande communautaire wetgeving aan het parlement 
voor te leggen. Wel nemen ze deel aan de totstandkoming 
samen met de Commissie en de Raad door de verschillende          
besluitvormingsprocessen. Afhankelijk van het onderwerp 
is de besluitvormingsprocedure bepaald. Het Europees Parle-
ment heeft zo de mogelijkheid wetgevingsvoorstellen af te 
wijzen of te wijzigen. De controlerende bevoegdheid komt 
terug in de mogelijkheid van het Europees Parlement om  
enquete-commissies in het leven te roepen, het goed/
afkeuren van de samenstelling van de Commissie en het ;Al-
gemeen verslag over de werkzaamheden van de Europese 
Unie; ze hebben een vraagrecht aan de Commissie, waar veel-
vudlig gebruik van wordt gemaakt; en op iniatief van 1/10 
van de leden van het Parlement kan er een motie van afkeur-
ing aanhangig worden gemaakt en de Commissie moet af-
treden als 2/3 van het parlement zijn stem heeft uitgebracht 
en de meerderheid voor stemt. Het Europees Parlement is 
ook budgethouder: ze stellen aan het einde van het jaar de 
begroting van de Europese Unie vast samen met de Raad en 
bij de niet-verplichte uitgaven heet het parlement de uitein-
deljike goedkeuringsbevoegdheid. Ook kan het Parlement 
beslissen de Commissie geen kwijting over het financiële jaar 
te geven, wat kan leiden tot het collectieve aftreden van de 
Commissie.  

Op 4 juni aanstaande kiezen we dus voor het Europese Parle-
ment, een direct gekozen orgaan dat zijn invloed uitoefent 
op wetgevingsvoorstellen van de Commissie. En omdat het 
Parlement het enige direct gekozen orgaan is vindt het zijn 
legitimiteit in de opkomst van de verkiezingen. Hoe hoger de 
opkomst, des te meer invloed het Parlement kan uitoefenen 
op de regels besloten in Europa. Het is meer dan duidelijk 
dat we een verantwoordelijkheid dragen: ons democratische 
recht te stemmen op een politiek orgaan. Op 4 juni, naar de 
stembus! 

Inge Snip  is redacteur van dit blad
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Een roep om en idee van goed leiderschap is de mens niet vreemd. 
Plato schreef al over de ideale inrichting van de staat en de 
zestiende eeuwse Italiaanse politicus Machiavelli schreef in zijn 
boek De heerser al over hoe de in zijn ogen ideale leider zou mo-
eten handelen. In de eenentwintigste eeuw is de roep om leider-
schap in het Nederlandse publieke debat wat mij betreft toe aan 
een reveil.

Door: Jeffrey Lemm

Sinds de ontzuiling en de daarmee gepaard gaande individu-
alisering die begon in de jaren zestig van de vorige eeuw, is 
het gezag van de kerk, de zuil en de politieke partij steeds 
minder vanzelfsprekend geworden. Hoewel de fundamenten 
van deze instituten nog steeds doorwerken in de huidige 
inrichting van ons land, is de Nederlandse samenleving in 
een halve eeuw tijd flink veranderd. De Nederlandse burger 
is steeds meer geïndividualiseerd en heeft daarvoor dankzij 
de moderne media en techniek voldoende handvaten gekre-
gen. Toch lijkt er sprake te zijn van een gebrek aan hou-
vast, een cultureel gedeelde basis waarop men kan steunen.  
Pim Fortuyn sprak over de zogenaamde verweesde samen-
leving en maakte met zijn electorale populariteit in 2002 
ook nog eens pijnlijk duidelijk hoe het was gesteld met het 
politiek leiderschap in Nederland. Weinig visie, weinig ent-
housiasme en, zoals toenmalig premier Kok trots zei, haar 
ideologische veren verloren. Een welhaast onvergeeflijke 
politieke uitspraak die even betreurenswaardig als waar was. 
De opkomst van Fortuyn bracht politiek Den Haag flink in 
de war en leek even te leiden tot een serieuze ommekeer. 
Hoewel niet valt te ontkennen dat het Nederlandse politieke 
landschap sindsdien drastisch is veranderd, lijken vooral de 
grote en gevestigde partijen nog steeds last te hebben van 
een gebrek aan visie en inspiratie. 

Het feit dat er permanent een debat gevoerd moet worden 
over wat de Nederlandse identiteit nu eigenlijk is en ook het 
cultuurrelativisme geven aan dat er een gebrek aan visie en 
leiderschap is. De regerende partijen moeten dan ook niet 
vreemd opkijken dat politici zoals Wilders en Pechtold, die 
allebei op hun eigen manier een opvallend en duidelijk pro-
fiel hebben, in populariteit stijgen. In plaats van zich bezig 
te houden met duidelijke taal, houden de regerende parti-
jen zich liever bezig met geneuzel zoals het benoemen van 
zoveel mogelijke vrouwelijke en allochtone politiefunctiona-
rissen. Ik dacht toch echt dat het om kwaliteit ging en niet 
om iemands geslacht, afkomst of andere uiterlijkheden. Wat 
het gezag van de regering ook zeker niet goed doet, is een 

minister van Defensie die doodleuk zegt blij te zijn dat hij in 
zijn jongere jaren nooit aan de dienstplicht heeft moeten vol-
doen. Durf dan nog maar eens je manschappen als een echte 
leider aan te kijken of zelfs aan te sturen. 

De botsing met de islam laat de zwakte van het West-Europe-
se, en in het bijzonder de Nederlandse, leiderschap zien. De 
Nederlandse regering brak het zweet uit toen Wilders met 
zijn film Fitna wereldberoemd werd. In plaats van de Neder-
landse, liberale normen en waarden te verdedigen tegenover 
fundamentalistische dictaturen, zocht zij een onderdanige 
positie op ten opzichte van diezelfde regimes. Balkenende 
en Verhagen lieten zich liever leiden door visies die volstrekt 
haaks staan op onze christelijk humanistische waarden, dan 
dat zij als leiders die waarden zonder compromis uitdroegen. 
Nederlandse regeringen zijn er doorgaans goed in om zich 
zorgen te maken over de belangen elders in de wereld: mis-
schien wel een vluchtgedrag om aan de binnenlandse verant-
woordelijkheden te ontkomen? Ook de Britse premier Brown 
weet kennelijk niet hoe het hoort en ontzegde Wilders, over-
duidelijk uit angst, dan ook de toegang tot zijn land en om 
het plaatje compleet te maken werd ook bekend dat Wilders 
mogelijk vervolgd wordt voor zijn uitspraken omtrent de is-
lamisering. Vrijheid van meningsuiting geldt, indien het in 
dit geval leidt tot een vervolging, alleen voor religieuzen en 
dat zou een flinke nederlaag betekenen voor de democratie. 

De Nederlandse burger heeft sterk behoefte aan duidelijk-
heid, visie en inspirerend en betrokken leiderschap, zeker 
in deze economisch onzekere tijden. De fascinatie voor de 
opkomst van Obama zegt wat dat betreft al genoeg. Hij is 
echter niet onze president, maar die van de Verenigde Staten. 
Nederland heeft behoefte aan een regering onder leiding van 
een minister-president die staat voor onze liberale, westerse 
normen en waarden en die de ambitie heeft deze ook op een 
duidelijke en inspirerende manier durft uit te dragen. Bang-
heid om andersdenkenden zogenaamd te kwetsen en angst 
om onze plek in de wereld in te nemen zouden daarbij geen 
rol moeten spelen. Hoewel Nederland een klein land is, heeft 
de geschiedenis uitgewezen dat wij in staat zijn om op allerlei 
fronten veel te bereiken. Laat die geschiedenis ons inspireren 
tot een nieuwe tijd van economische en culturele bloei.  

Jeffrey Lemm is eindredacteur van dit blad

leiden of lijden?

De tekenaar hield de envelop, afgestempeld in Amsterdam, tril-
lend in zijn handen. Het ronde voorwerp dat nu in zijn kleffe hand 
lag had hem nieuwsgierig gemaakt toen het nog in de envelop zat. 
Het was zwaar en klein geweest en rolde naar een hoek van de 
envelop toen hij de envelop had opgeraapt van de deurmat. Nu 
wenste hij dat hij de inhoud nooit had gekend. Het briefje met de 
korte boodschap, ironisch genoeg verzonden onder het grondrecht 
van briefgeheim, had zijn vermoeden bevestigd. Kon hij het zich 
veroorloven het briefje niet serieus te nemen?

Door: Mark Reijman

De tekenaar voelde zich veroordeeld door een onzichtbare 
jury voor het overtreden van wetten die hij niet kon kennen. 
Hij wist niet hoe of waar of tegen wie hij zich moest verwe-
ren, de procedures waren even raadselachtig als de wetten 
die hij had blijkbaar had overtreden. Wat was zijn misdaad 
geweest? Met enkele vluchtige bewegingen van zijn pols had 
hij potloodstrepen op papier gezet die een glimlach uitlok-
ten bij sommigen en blinde, onverholen haat bij anderen. De 
potloodstrepen en het tekstballonnetje hadden hun onschul-
dige lichtheid verloren. Als de lach was uitgestorven zou de 
onverzoenlijke, loodzware woede achterblijven om hem op te 
wachten. Elke persoon die hij tegenkwam kon in potentie zijn 
beul zijn. Nergens zou hij zich nog veilig kunnen voelen. En-
kel als hij zich uit zijn omgeving zou terugtrekken, zoals een 
schildpad dat deed bij gevaar, had hij een kans. Het tijdstip 
van uitvoering van het vonnis was hem niet medegedeeld, 
het briefje bleef daar cryptisch over. Tot dat moment was hij 
veroordeeld tot levenslang.

Maar dat betekende zijn potlood neerleggen, zijn roeping, 
zijn raison d’etre. Het betekende zelfvervreemding uit lijfsbe-
houd. De tekenaar vroeg zich af of hij kon zijn zoals de sol-
daat die zijn leven waagt omdat een leven zonder vrijheid het 
niet waard is om geleefd te worden. Gold hetzelfde voor een 
leven zonder potlood? Kon hij zijn principes tot het bittere 
eind trouw blijven en de uiterste consequenties ervan aan-
vaarden? Het was niet eerlijk om dat van hem te vragen. Hij 
wilde enkel met rust worden gelaten. Welke barbaarse wetten 
poogden dit simpele genoegen van hem af te nemen? Rade-
loos trok hij lange strepen met zijn gum over een al lang leeg 
geworden blad papier.

De tekenaar leek niet op de politicus in de schijnwerpers. Hij 
wilde dat de wereld zijn mening leerde kennen, niet de rela-
tief oninteressante man er achter. Hij leek meer op de colum-
nist en de cabartier. Ook zij hadden enveloppen en telefoon-
tjes ontvangen. Ook zij hadden voor zichzelf en hun naasten 
moeten besluiten hoeveel hun principes waard waren. Ze wa-
ren voorzichtiger geworden en hadden zich teruggetrokken 
in hun schulp. Zo zou het gaan. Er zou geen grote, zichtbare 
omwenteling plaatsvinden, maar een opeenstapeling van 
kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenissen. Dit was 
één van die momenten. Elk afzonderlijk zonder veel gevolg. 
Zoals de krachten die een dijk doen breken grotendeels on-
zichtbaar zijn en zich pas openbaren op het moment dat zij 
onomkeerbaar zijn. Geen vinger in de dijk, ook die van de po-
liticus niet, zou op dat moment een doorbraak, een tsunami 
zogezegd, kunnen voorkomen.

De provocatieve politicus was het perfecte excuus om een 
confrontatie te vermijden. De kleine gebeurtenissen zouden 
zich langzaam opstapelen, onzichtbaar, zodat het volk zich 
later in haar domme onschuld zou kunnen afvragen waarom 
ze niets zagen aankomen. Verzet was een station dat gepas-
seerd werd zonder dat de passagiers doorhadden dat ze aan 
de noodrem hadden kunnen trekken. Toekomstige historici 
zouden niet in staat zijn één gebeurtenis te benoemen die als 
turning point kon worden beschouwd, als het moment waarop 
iemand een beslissing had moeten maken. De beslissing leek 
in de toekomst te liggen maar had al geruisloos het heden 
gepasseerd. Zachtjes kraakte het Huis van Thorbecke. Eerst 
in zijn voegen, toen in zijn fundamenten. De tekenaar legde 
zijn potlood neer en pakte zijn gum. 

Mark Reijman is redacteur van dit blad. 

de tekenaar
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Een roep om en idee van goed leiderschap is de mens niet vreemd. 
Plato schreef al over de ideale inrichting van de staat en de 
zestiende eeuwse Italiaanse politicus Machiavelli schreef in zijn 
boek De heerser al over hoe de in zijn ogen ideale leider zou mo-
eten handelen. In de eenentwintigste eeuw is de roep om leider-
schap in het Nederlandse publieke debat wat mij betreft toe aan 
een reveil.

Door: Jeffrey Lemm

Sinds de ontzuiling en de daarmee gepaard gaande individu-
alisering die begon in de jaren zestig van de vorige eeuw, is 
het gezag van de kerk, de zuil en de politieke partij steeds 
minder vanzelfsprekend geworden. Hoewel de fundamenten 
van deze instituten nog steeds doorwerken in de huidige 
inrichting van ons land, is de Nederlandse samenleving in 
een halve eeuw tijd flink veranderd. De Nederlandse burger 
is steeds meer geïndividualiseerd en heeft daarvoor dankzij 
de moderne media en techniek voldoende handvaten gekre-
gen. Toch lijkt er sprake te zijn van een gebrek aan hou-
vast, een cultureel gedeelde basis waarop men kan steunen.  
Pim Fortuyn sprak over de zogenaamde verweesde samen-
leving en maakte met zijn electorale populariteit in 2002 
ook nog eens pijnlijk duidelijk hoe het was gesteld met het 
politiek leiderschap in Nederland. Weinig visie, weinig ent-
housiasme en, zoals toenmalig premier Kok trots zei, haar 
ideologische veren verloren. Een welhaast onvergeeflijke 
politieke uitspraak die even betreurenswaardig als waar was. 
De opkomst van Fortuyn bracht politiek Den Haag flink in 
de war en leek even te leiden tot een serieuze ommekeer. 
Hoewel niet valt te ontkennen dat het Nederlandse politieke 
landschap sindsdien drastisch is veranderd, lijken vooral de 
grote en gevestigde partijen nog steeds last te hebben van 
een gebrek aan visie en inspiratie. 

Het feit dat er permanent een debat gevoerd moet worden 
over wat de Nederlandse identiteit nu eigenlijk is en ook het 
cultuurrelativisme geven aan dat er een gebrek aan visie en 
leiderschap is. De regerende partijen moeten dan ook niet 
vreemd opkijken dat politici zoals Wilders en Pechtold, die 
allebei op hun eigen manier een opvallend en duidelijk pro-
fiel hebben, in populariteit stijgen. In plaats van zich bezig 
te houden met duidelijke taal, houden de regerende parti-
jen zich liever bezig met geneuzel zoals het benoemen van 
zoveel mogelijke vrouwelijke en allochtone politiefunctiona-
rissen. Ik dacht toch echt dat het om kwaliteit ging en niet 
om iemands geslacht, afkomst of andere uiterlijkheden. Wat 
het gezag van de regering ook zeker niet goed doet, is een 

minister van Defensie die doodleuk zegt blij te zijn dat hij in 
zijn jongere jaren nooit aan de dienstplicht heeft moeten vol-
doen. Durf dan nog maar eens je manschappen als een echte 
leider aan te kijken of zelfs aan te sturen. 

De botsing met de islam laat de zwakte van het West-Europe-
se, en in het bijzonder de Nederlandse, leiderschap zien. De 
Nederlandse regering brak het zweet uit toen Wilders met 
zijn film Fitna wereldberoemd werd. In plaats van de Neder-
landse, liberale normen en waarden te verdedigen tegenover 
fundamentalistische dictaturen, zocht zij een onderdanige 
positie op ten opzichte van diezelfde regimes. Balkenende 
en Verhagen lieten zich liever leiden door visies die volstrekt 
haaks staan op onze christelijk humanistische waarden, dan 
dat zij als leiders die waarden zonder compromis uitdroegen. 
Nederlandse regeringen zijn er doorgaans goed in om zich 
zorgen te maken over de belangen elders in de wereld: mis-
schien wel een vluchtgedrag om aan de binnenlandse verant-
woordelijkheden te ontkomen? Ook de Britse premier Brown 
weet kennelijk niet hoe het hoort en ontzegde Wilders, over-
duidelijk uit angst, dan ook de toegang tot zijn land en om 
het plaatje compleet te maken werd ook bekend dat Wilders 
mogelijk vervolgd wordt voor zijn uitspraken omtrent de is-
lamisering. Vrijheid van meningsuiting geldt, indien het in 
dit geval leidt tot een vervolging, alleen voor religieuzen en 
dat zou een flinke nederlaag betekenen voor de democratie. 

De Nederlandse burger heeft sterk behoefte aan duidelijk-
heid, visie en inspirerend en betrokken leiderschap, zeker 
in deze economisch onzekere tijden. De fascinatie voor de 
opkomst van Obama zegt wat dat betreft al genoeg. Hij is 
echter niet onze president, maar die van de Verenigde Staten. 
Nederland heeft behoefte aan een regering onder leiding van 
een minister-president die staat voor onze liberale, westerse 
normen en waarden en die de ambitie heeft deze ook op een 
duidelijke en inspirerende manier durft uit te dragen. Bang-
heid om andersdenkenden zogenaamd te kwetsen en angst 
om onze plek in de wereld in te nemen zouden daarbij geen 
rol moeten spelen. Hoewel Nederland een klein land is, heeft 
de geschiedenis uitgewezen dat wij in staat zijn om op allerlei 
fronten veel te bereiken. Laat die geschiedenis ons inspireren 
tot een nieuwe tijd van economische en culturele bloei.  

Jeffrey Lemm is eindredacteur van dit blad

leiden of lijden?

De tekenaar hield de envelop, afgestempeld in Amsterdam, tril-
lend in zijn handen. Het ronde voorwerp dat nu in zijn kleffe hand 
lag had hem nieuwsgierig gemaakt toen het nog in de envelop zat. 
Het was zwaar en klein geweest en rolde naar een hoek van de 
envelop toen hij de envelop had opgeraapt van de deurmat. Nu 
wenste hij dat hij de inhoud nooit had gekend. Het briefje met de 
korte boodschap, ironisch genoeg verzonden onder het grondrecht 
van briefgeheim, had zijn vermoeden bevestigd. Kon hij het zich 
veroorloven het briefje niet serieus te nemen?

Door: Mark Reijman

De tekenaar voelde zich veroordeeld door een onzichtbare 
jury voor het overtreden van wetten die hij niet kon kennen. 
Hij wist niet hoe of waar of tegen wie hij zich moest verwe-
ren, de procedures waren even raadselachtig als de wetten 
die hij had blijkbaar had overtreden. Wat was zijn misdaad 
geweest? Met enkele vluchtige bewegingen van zijn pols had 
hij potloodstrepen op papier gezet die een glimlach uitlok-
ten bij sommigen en blinde, onverholen haat bij anderen. De 
potloodstrepen en het tekstballonnetje hadden hun onschul-
dige lichtheid verloren. Als de lach was uitgestorven zou de 
onverzoenlijke, loodzware woede achterblijven om hem op te 
wachten. Elke persoon die hij tegenkwam kon in potentie zijn 
beul zijn. Nergens zou hij zich nog veilig kunnen voelen. En-
kel als hij zich uit zijn omgeving zou terugtrekken, zoals een 
schildpad dat deed bij gevaar, had hij een kans. Het tijdstip 
van uitvoering van het vonnis was hem niet medegedeeld, 
het briefje bleef daar cryptisch over. Tot dat moment was hij 
veroordeeld tot levenslang.

Maar dat betekende zijn potlood neerleggen, zijn roeping, 
zijn raison d’etre. Het betekende zelfvervreemding uit lijfsbe-
houd. De tekenaar vroeg zich af of hij kon zijn zoals de sol-
daat die zijn leven waagt omdat een leven zonder vrijheid het 
niet waard is om geleefd te worden. Gold hetzelfde voor een 
leven zonder potlood? Kon hij zijn principes tot het bittere 
eind trouw blijven en de uiterste consequenties ervan aan-
vaarden? Het was niet eerlijk om dat van hem te vragen. Hij 
wilde enkel met rust worden gelaten. Welke barbaarse wetten 
poogden dit simpele genoegen van hem af te nemen? Rade-
loos trok hij lange strepen met zijn gum over een al lang leeg 
geworden blad papier.

De tekenaar leek niet op de politicus in de schijnwerpers. Hij 
wilde dat de wereld zijn mening leerde kennen, niet de rela-
tief oninteressante man er achter. Hij leek meer op de colum-
nist en de cabartier. Ook zij hadden enveloppen en telefoon-
tjes ontvangen. Ook zij hadden voor zichzelf en hun naasten 
moeten besluiten hoeveel hun principes waard waren. Ze wa-
ren voorzichtiger geworden en hadden zich teruggetrokken 
in hun schulp. Zo zou het gaan. Er zou geen grote, zichtbare 
omwenteling plaatsvinden, maar een opeenstapeling van 
kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenissen. Dit was 
één van die momenten. Elk afzonderlijk zonder veel gevolg. 
Zoals de krachten die een dijk doen breken grotendeels on-
zichtbaar zijn en zich pas openbaren op het moment dat zij 
onomkeerbaar zijn. Geen vinger in de dijk, ook die van de po-
liticus niet, zou op dat moment een doorbraak, een tsunami 
zogezegd, kunnen voorkomen.

De provocatieve politicus was het perfecte excuus om een 
confrontatie te vermijden. De kleine gebeurtenissen zouden 
zich langzaam opstapelen, onzichtbaar, zodat het volk zich 
later in haar domme onschuld zou kunnen afvragen waarom 
ze niets zagen aankomen. Verzet was een station dat gepas-
seerd werd zonder dat de passagiers doorhadden dat ze aan 
de noodrem hadden kunnen trekken. Toekomstige historici 
zouden niet in staat zijn één gebeurtenis te benoemen die als 
turning point kon worden beschouwd, als het moment waarop 
iemand een beslissing had moeten maken. De beslissing leek 
in de toekomst te liggen maar had al geruisloos het heden 
gepasseerd. Zachtjes kraakte het Huis van Thorbecke. Eerst 
in zijn voegen, toen in zijn fundamenten. De tekenaar legde 
zijn potlood neer en pakte zijn gum. 

Mark Reijman is redacteur van dit blad. 
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Op 23 en 24 mei zullen we getuige zijn van een bijzonder congres 
in een bijzonder jubileumjaar voor de JOVD. Dan zal er, vlak voor 
de Europese parlementsverkiezingen, uitvoerig gesproken worden 
over alle belangrijke onderwerpen die Europa bindt en verdeelt. 
Economie, buitenlands beleid en uitbreidingen… zomaar wat 
onderwerpen die een kritische, onafhankelijke en liberale visie 
behoeven. Het is immers alweer vier jaar geleden dat Nederland, 
nota bene grondlegger van het naoorlogse Europese integratiepro-
ces, het Grondwettelijke Verdrag naar de prullenbak verwees. 
Sindsdien is er een koude en soms bittere winter neergedaald over 
het maatschappelijke debat omtrent de EU. Kijkend naar de ko-
mende verkiezingen is het tijd voor een Europese lente.

Door: Peter van Helmond

Nooit meer oorlog
Om het heden te begrijpen en de toekomst enigszins te voor-
spellen, moeten we het verleden kennen. De aloude politiek 
van het machtsevenwicht tussen met name Duitsland en 
Frankrijk had het Europese continent in twee catastrofale 
wereldoorlogen gestort. De tijd was na de Tweede Wereldoor-
log rijp voor een zoektocht naar een nieuw fundament en 
een nieuwe ‘Europese entiteit’. Met de uiteindelijke oprich-
ting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 
1951 kreeg deze drang naar integratie voor het eerst zijn 
beslag. Toch moeten we beseffen dat drie ontwikkelingen 
cruciaal zijn geweest voor deze stappen naar samenwer-  
king. Churchill, premier van Groot-Brittannië, lanceerde reeds 
tijdens de oorlog het idee van een ‘Verenigde Staten van Eu-
ropa’ (met een beperkte rol voor het Verenigd Koninkrijk 
overigens). Daarnaast was de opdeling van Duitsland tus-
sen de westerse en Russische machten belangrijk voor het 
machtsevenwicht. Tot slot was het Amerikaanse Marshall-
plan, als economisch ‘wapen’ tegen een eventuele agressie 
vanuit Moskou, de katalysator achter de sterk herstellende 
economie van West-Europa in de jaren ’50. 
In de jaren ’60 bleef de discussie over de mate van samenwerk-
ing binnen Europa continu op de agenda. Toenmalig presi-
dent van Frankrijk de Gaulle botste regelmatig met de lid-
staten over de soort integratie: supranationaal (verdiepend) 
of intergouvernementeel (verbredend). Deze discussie is, 
samen met zaken als uitbreidingen en stemverhoudingen, 
altijd actueel gebleven.
Toen een verslechterende economie daartoe noopte, kwam 
de focus 30 jaar geleden onder aanvoering van de Britse pre-
mier Thatcher te liggen op de interne markt. Belangrijke her-
vormingen werden doorgevoerd met het Verdrag van Maas-

tricht in ’92, die onder meer de oprichting van de Europese 
Unie bewerkstelligde. 
Tot slot kunnen we stellen dat de afgelopen 15 jaar geken-
merkt worden door een toenemende euroscepsis; het inte-
gratieproces is geen symbool meer van vrede, welvaart en 
stabiliteit maar juist de motor van angst voor het verlies van 
soevereiniteit én identiteit. De Europese winter trad in.

Legitimiteit en democratie
Deze scepsis tiert momenteel welig in het Haagse en Brus-
selse discours. Ook binnen de JOVD moeten we voor ogen 
blijven houden dat er, buiten bijvoorbeeld de discutabele to-
etreding van Turkije, twee fundamentele problemen bestaan 
die het wantrouwen bij de burger aanwakkeren en verstevi-
gen.
Dat de EU een legitimiteitsprobleem kent is evident. De com-
binatie van lage opkomstpercentages bij parlementsverkie-
zingen en het demagogische populisme waar bepaalde poli-
tieke partijen zich schuldig aan maken, vormt de oorzaak voor 
desinteresse in de lidstaten. Daarnaast zijn er meer formele 
blokkades op de weg naar een zuiver legitiem gezag; het ont-
breken van internationale kieslijsten en het ontbreken van 
een soort Europese regering met een regeerprogramma.
Over het ‘democratisch tekort’ is tegenwoordig ook steeds 
meer overeenstemming. De rol van het Europees parlement 
blijft ronduit achter bij de invloedssferen waarmee de ove-
rige politieke spelers (Commissie, Raad van Ministers) zich 
omringen. Bovendien klinkt er gemor bij onze volksverteg-
enwoordigers in Den Haag over hun rol bij Brusselse besluit-
vorming en een gebrek aan transparantie. 
Het lijkt erop dat de EU met volle energie de discussie over 
structurele en politieke verhoudingen tussen lidstaten en 
supranationale instellingen moet blijven voeren om af te re-
kenen met de eurosceptici.

het is tijd voor een europese lente

EU als brenger van goeds          
Zoals reeds is aangegeven, heeft de afkeer van politieke en 
economische instabiliteit aan de basis gestaan van de naoor-
logse Europese samenwerking. In de loop der tijd is een 
geformaliseerde aansturing ontstaan die verantwoording 
draagt voor economisch, justitieel en buitenlands beleid. Een 
gruwel voor de één, een garantie voor vrede en welvaart voor 
de ander.
We kunnen er in geen geval omheen dat Nederland grote baat 
heeft bij Europa. De Rotterdamse haven en de luchthaven 
Schiphol hebben mede dankzij de interne markt en de open 
grenzen aan economische betekenis gewonnen. Daarnaast is 
de economische weerbaarheid van ons continent sterk ver-
hoogd door samenwerking, hetgeen de huidige crisis laat 
zien. Ook grensoverschrijdende problemen hebben niet meer 
tot gewapende conflicten geleid maar zijn opgelost via de 
multilaterale instituties in Europees verband. Het historisch 
besef van dankbaarheid voor de grondleggers en de waarden 
die we delen, verdient dan ook een welverdiende plek in de 
discussies over de toekomst van Europa.

Europese lente
Moeten we kritisch zijn over de economische en sociaal-
culturele uitdagingen van morgen? Jazeker, liberale jongeren 
met een hart voor Europa moeten die verantwoordelijkheid 
aannemen. Moeten we het historische besef van de nobele 
ontstaansgeschiedenis in ere houden en de economische 
en culturele waarden die ons verbinden omarmen? Jazeker, 
want positivisme jegens het geheel kan prima hand in hand 
gaan met kritiek op een deel. Het is tijd voor een Europese 
lente!

Laten we tijdens het aanstaande Europa congres pleiten voor 
zo’n lente in dit fascinerende maar complexe debat. Neder-
land heeft Europa groot gemaakt en Europa heeft Nederland 
groot gemaakt. Met dit besef in het achterhoofd is het tijd 
voor een zonnetje na een koude en donkere winter.                  

Peter van Helmond is voorzitter van de Projectgroep Europa 
Congres
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Er zijn maar weinig mensen die kunnen claimen dat ze Europa 
vanuit bijna elke hoek hebben gezien. Het komt immers niet vaak 
voor dat iemand respectievelijk journalist, Europees ambtenaar 
en lijsttrekker voor het Europees Parlement is of is geweest. Toch 
bestaan ze. Driemaster stuinde door de brede lanen van Brussel 
om te spreken met Derk Jan Eppink, lijsttrekker voor het Belgis-
che Lijst Dedecker (LDD).

DOOR: Allard Altena en Gerhard Taatgen

‘Lijst Dedecker? Dat is een rechtse VVD.’ In het Federaal 
Parlement van België spreken we de man die in de running 
is voor het Europees Parlement. In één van de ontelbare 
nieuw aangebouwde gangen van dit statige pand horen we 
in een vergaderzaal het verhaal aan van Derk Jan Eppink (7 
november 1958). In Nederland is hij vooral bekend als oud-
journalist voor NRC Handelsblad en als columnist voor Else-
vier, maar ook als de schrijver van een scala aan boeken over 
Vlaanderen en over Europa. Daarnaast heeft hij als journalist 
gewerkt voor de Vlaamse krant de Standaard en was hij kabi-
netslid voor de toenmalige VVD Eurocommissaris, Frits Bol-
kestein. We spreken in feite met een man die al vele hoeken 
en gaten van Europa heeft gezien, en dat vanuit verschillende 
perspectieven. Sinds kort bereidt hij zijn terugkeer voor naar 
Europa, ditmaal als Europarlementariër voor de LDD.
De grote vraag voor ons is echter: wat is de LDD en waar staat 
ze voor? ‘Als je kijkt naar het partijlandschap in Nederland, 
dan heb je D66 en de VVD. In het Vlaamse partijlandschap 
heb je alleen de VLD. Vroeger, in de jaren tachtig, was de VLD 
– toen nog PVV geheten - een rechts-liberale partij, maar door 
de jaren heen is ze opgeschoven naar de linker kant. De VLD 
is een soort D66 geworden, waardoor er ruimte is ontstaan 
aan de rechter zijde van het Vlaams liberaal theater. Vele 
liberalen die uit onvrede met de koers van de VLD die partij 
hebben verlaten, hebben uiteindelijk de rechts-liberale LDD 
gevormd. Ze is vergelijkbaar met de VVD, maar opbepaalde 
punten wat rechtser. Zo is de LDD tegen de toetreding van 
Turkije, omdat we vinden dat de EU dat niet aan kan. Dit 
staat economische samenwerking overigens niet in de weg. 
De LDD is ook vrij laagdrempelig, een beetje zoals ooit Hans 
Wiegel dat was. Dat moet ook omdat we veel ‘gewone mensen’ 
moeten aanspreken die de voorbije jaren uit boosheid op het 
Vlaams Belang stemden. LDD wil hen een alternatief bieden, 
in gewone mensentaal.’
Het is een unicum binnen de Benelux dat een staatburger 
van het ene land, in casu Nederland, boegbeeld wordt voor 
een politieke partij in een ander land, in dit geval België. 
‘Ik ben gevraagd door Jean-Marie Dedecker, oprichter van 
de LDD, om boegbeeld te zijn bij de Europese verkiezingen. 
Toen hij mij vroeg zat ik nog in de Verenigde Staten waar ik 
de Presidentsverkiezingen versloeg. Toen mijn opdracht in 
Amerika was afgerond, heb ik ervoor gekozen om het aanbod 
aan te nemen. Ik kende Dedecker redelijk goed en ik vond 

intervieW
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‘Tegen dat soort belachelijke regels en 

ideeën strijdt de LDD’

Daarnaast is het ook nog eens slecht voor het milieu, want 
als je huiskamer afbrandt dan komen schadelijke stoffen 
vrij. Die brandremmers zitten namelijk in meubels, tapijten, 
pc’s en televisies. Dat brandremmers op jaarbasis honderden 
mensen redden komt blijkbaar niet op bij deze groene lobby. 
Dat het Europees Parlement deze lobby steunt maakt dat 
het niet alleen betuttelend is, maar ook levensgevaarlijk. 
Zonder brandremmers staat binnen een paar minuten je hele 
kamer in  brand, zonder enige kans om te ontsnappen aan 
de vuurzee. Dit is een voorbeeld van ecologisch fundamenta- 
lisme. In de Europese Commissie en het Europees Parlement 
heeft zich het vreemde beeld genesteld dat wat groen is altijd 
goed is en als het nog een Europees is dan is het helemaal 
fantastisch. Tegen dat soort belachelijke regels en ideeën 
strijdt de LDD. Door de groene beweging in Vlaanderen ben 
ik in één zin al uitgemaakt voor populist, reactionair, dema-
goog en anti-toekomst. Dat zijn dan wel aardige eretitels om 
op te spelden, maar het geeft wel aan dat er een soort Groen 
Geloof is ontstaan dat heilig is. En waar een geloof is, daar 
zijn gelovigen en ketters. Niet alles wat groen is, is goed – zie 
de brandremmers – maar dat gaat er bij de gelovigen niet in. 
Een groen Europees parlementslid uit Vlaanderen zei onlangs 
tegen mij: “Als ik President ben van Europa, dan verklaar ik 
de oorlog aan de populisten.” Aangezien ik blijkbaar een po-
pulist ben omdat ik niet gelijk alles voor zoete koek slik, zal 
ik wel als eerste naar gedeporteerd worden naar Siberië. Of 
een even koud equivalent als IJsland.’ Samenvattend wil de 
LDD terug naar de kern van de Unie: een EU van kerntaken. 
Europa moet zich richten op de economie, het versterken van 
de interne markt, op het liberaliseren van de dienstenmarkt, 
een stabiele euro, innovatie en technologisch onderzoek, een 
gemeenschappelijk patent, lagere fiscale en administratieve 
lasten voor bedrijven et cetera. 
Is het niet een grote stap om van journalistiek naar ambtena-
rij naar politiek over te stappen? ‘Nee. Je moet je realiseren 
dat deze drie groepen, deze drie sociale milieus – zeker in Bel-
gië – een symbiose zijn. Deze mensen kennen elkaar en spen-
deren vaak meer tijd met elkaar dan met hun gezin. Het lijkt 
één circuit, maar wel een circuit bestaand uit mensen met 
verschillende doelstellingen. De journalist zoekt het nieuws 
en het liefst het relletje van de dag terwijl de politicus bezig is 
met beleidsvorming of de volgende verkiezingen. De journa-
list denkt  in het korte perspectief van deadlines, de politicus 
in mandaattermijnen van vier of vijf jaar.’
Als laatste vraag: is de cirkel nu rond? Journalist, Europees 
ambtenaar en nu toekomstig parlementariër: wat hierna? 
‘Een cirkel, zo hoorde ik laatst, is altijd rond.  Maar ik zou het 
niet weten, er zijn nog genoeg dingen te doen.’  

het rechts-liberale van de LDD bij me passen, dus heb ik snel 
besloten. Ik ben inderdaad de eerste grens overschrijdende 
kandidaat binnen de Lage Landen, maar dat vind ik alleen 
maar avontuurlijk. Al met al was het een goed aanbod.’
Af en toe onderbroken door een politiek medewerker hebben 
we toch alle tijd en ruimte om het interview af te nemen. Een 
medewerker die binnenloopt met een politieke vraag geeft 
ons zelfs een mooi bruggetje naar een andere belangrijke 
vraag, want waar staat de LDD nu voor in Europa? Wat wil ze 
bereiken? ‘Wij zijn Eurorealisten. Dat betekend dat we, in te-
genstelling tot het Vlaams-Belang – die de EU wil afschaffen 
– en de andere Belgische partijen –die juist een federaal Euro-
pa willen – een realistisch Europees beleid willen. We willen 
geen federaal Europa met overkoepelende belastingen, een 
Europees leger en een Europese regering et cetera. We weten 
dat Europa een aantal federatieve kenmerken heeft zoals 
de Europese Centrale Bank, maar we willen geen Europese 
Federatie. We willen geen betuttelende overregule-ring. Wat 
door lidstaten zelf geregeld kan worden, moeten ze ook zelf 
regelen. Europa is er om grensoverschrijdende problemen 
op te lossen, maar niet om in te grijpen in elk detail van het 
leven van de burger. Transport, milieu en energiebeleid zijn 
uitgesproken voorbeelden van terreinen waarop de Unie een 
grote en goede rol speelt. Het gezamenlijk economisch beleid 
is ook iets wat fantastisch werkt en een groot voordeel van de 
EU is. Er zijn echter ook terreinen waar de Unie niets moet 
doen. Ze moet de burger niet verdrinken in betuttelende 
overregulering. Soms gebeurt het ook heel slinks. Onder de 
noemer ‘simplificatie’ worden bijvoorbeeld oude richtlijnen 
samengevoegd tot een nieuwe richtlijn. In feite wordt er ni-
ets versimpeld – alle oude regels blijven gewoon bestaan en 
worden zelfs veel specifie-ker en betuttelender gemaakt– en 
krijg je nieuwe richtlijnen die voor de burger ontoegankelijk 
zijn. Het opzoeken van richtlijnen is bijna onmogelijk. Een 
voorbeeld is de inhoud van menukaarten. De Commissie 
heeft voorgesteld dat op de menukaart bij de menus ook de 
ingrediënten staan, hun gewicht, waar ze vandaan komen, 
het aantal caloriën en allergiën. Die menukaart wordt dan 
een apothekersdocument. Vlaamse restauranthouders ver-
zetten zich daartegen, want er is amper ruimte voor gerech-
ten.’ Hoe komt het dan dat de EU zo specifiek op de dingen 
in wil gaan? ‘We zitten nu met 27 Eurocommissarissen die 
allemaal wat te doen moeten hebben. Omdat velen van hun 
maar een heel specifiek werkterrein hebben – omdat er zoveel 
commissarissen zijn – moeten ze hun wetgeving specifieker 
maken om toch wat te doen te hebben. Zo is er onder druk 
van de groene lobby een procedure voor het Hof van Justi-
tie in Luxemburg om brand-remmers af te schaffen. Het Eu-   
ropees Parlement steunt de groene NGO’s. Voor de groene 
lobby is brand namelijk ‘een natuurlijk proces’ dat je ‘niet al 
teveel moet storen’.

foto: Gerhard Taatgen
 ©Gerhard Taatgen  ©Gerhard Taatgen
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‘Tegen dat soort belachelijke regels en 

ideeën strijdt de LDD’
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op te lossen, maar niet om in te grijpen in elk detail van het 
leven van de burger. Transport, milieu en energiebeleid zijn 
uitgesproken voorbeelden van terreinen waarop de Unie een 
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EU is. Er zijn echter ook terreinen waar de Unie niets moet 
doen. Ze moet de burger niet verdrinken in betuttelende 
overregulering. Soms gebeurt het ook heel slinks. Onder de 
noemer ‘simplificatie’ worden bijvoorbeeld oude richtlijnen 
samengevoegd tot een nieuwe richtlijn. In feite wordt er ni-
ets versimpeld – alle oude regels blijven gewoon bestaan en 
worden zelfs veel specifie-ker en betuttelender gemaakt– en 
krijg je nieuwe richtlijnen die voor de burger ontoegankelijk 
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jonge soCialisten

stelling : de europese unie 

moet een federale unie Worden!

DOOR: Niek Ritzen

Afgelopen oktober was ik voor de presidentscampagne in 
Ohio. Bij een aantal gesprekken kwam de volgende quote ter-
ug: “I am from Ohio but I am an American. I live in a strong 
country with my own identity.’’ Deze inwoner van de Ameri- 
ka gaf in twee zinnen aan waarom Europa zich verder moet 
ontwikkelen tot een federale staat: een sterk land plus je ei-
gen statelijke identiteit. Dit hoeft niet van vandaag op mor-
gen, maar kan ook binnen enkele tientallen jaren; de Amerika 
hebben er immers ook tweehonderd jaar over gedaan. In dit 
stuk zal ik stelling nemen voor de stelling ‘De Europese Unie 
moet een federale unie worden!’. 
Deze stelling wil ik met behulp van twee argumenten on-
derbouwen. Ten eerste een argument  over het buitenlands 
beleid. Amerika wordt over het algemeen beschouwd als 
het machtigste land op aarde. Wanneer Europa zich als één 
land opstelt in de wereld, staat het sterker. Wie heeft er nou 
meer invloed? De premier van een klein West-Europees land 
met zestien miljoen inwoners of die van een federaal Europa 
met 490 miljoen inwoners? Een federalistisch Europa zal in 
de wereld veel meer invloed hebben dan intern verdeeld Eu-
ropa. Amerika bewijst dat dit kan. Hillary Clinton als minis-
ter bepaald het buitenlandse beleid van vijftig staten. Stel je 
eens voor dat er iemand van Rhode Island ons komt vertellen 
over het buitenlands beleid. 
Ten tweede zal bij een federale staat de democratische legit-
imiteit van de Europese Unie  toenemen, omdat de contro- 
lerende macht meer bevoegdheden zal krijgen. Momenteel 
heeft het Europees Parlement weinig in te brengen tegen de 
over het algemeen machtige raad van Europa. Deze wordt 
niet op één plek democratisch gecontroleerd. Wanneer Eu-

ropa een federale staat is geworden, dan zal het Europees 
parlement, analoog aan het huidige Nederlandse parlement, 
veel meer macht krijgen. In 2005 hebben we gezien dat veel 
mensen zich tegen Europa keerden bij het Europees referen-
dum. In het geval dat Europa als een land functioneert, kan 
niet een meerderheid van een land iets voor alle 490 miljoen 
inwoners tegenhouden. 
Echter ben ik mij ervan bewust dat grenzen zijn vervaagd. 
Een federale Europese Unie zal vanaf het begin hoge prior-
iteit moeten geven aan interstatelijke problemen, problemen 
waarbinnen statelijke bevoegdheden botsen. Voor bijvoor-
beeld het gedoogbeleid zullen lidstaatsgrenzen niet verva-
gen, maar zijn vandaag en zullen morgen en over tientallen 
jaren nadrukkelijk aanwezig blijven. 

Niek Ritzen is Internationaal Secretaris van de 
Jonge Socialisten

REACTIE JEROEN BENNING: 

Het probeem van de uitleg van het federalisme zoals hier ge-
noemd is juist de snelle vergelijking met de VS. De VS heeft 
een wezenlijk andere ontwikkeling doorgemaakt dan de 
EU met in eerste instantie gelijkgezinde migranten die een 
federatie hebben gevormd. Die staten hadden geen lange        
conflicten gehad; vanaf de tekentafel kon zo de federale 
samenwerking beginnen. Verder hoeft een gezamenlijk en 
invloedrijk buitenlands beleid niet per se te worden gezien 
binnen een federale staat, dat kan ook prima werken onder 
een andere bestuursvorm.  

In een federaal Europa worden de beleidsterreinen duidelijk 
gescheiden en vallen óf onder de verantwoordelijkheid van 
de nationale lidstaat óf onder de verantwoordelijkheid van de 
centrale overheid in Brussel. Jan Peter Balkenende hoeft zich 
niet meer bezig te houden met het Europees beleid, daar zijn 
Thijs Berman, Hans van Baalen en Sophie in ’t Veld immers 
al voor. Een federaal Europa heeft dan ook niets weg van de 
vaak gevreesde Europese superstaat. Het is beter gezegd een 
manier om de verantwoordelijkheden van Brussel duidelijk 
te stellen en waar nodig zelfs in te perken. 
Voordelen van een federatie liggen er niet alleen op het vlak 
van de democratie. Ook bestuur en beleid worden binnen 
een federaal stelsel overzichtelijker en effectiever. Toch zal 
het nog wel even duren voordat dit alles werkelijkheid kan 
worden. Het idee van een federaal Europa moet weer onder 
het stof vandaan gehaald worden, alleen zo kan de Europese 
Unie haar eigen ontwikkeling en haar toekomst waarborgen.

Lisalotte van der Tas is Internationaal Secretaris van de 
Jonge Democraten

REACTIE JEROEN BENNING:

Hoe de zaken door de JD worden voorgesteld geeft precies 
aan wat ik in mijn artikel (zie Driemaster website) bedoelde 
met het presenteren van de toekomstige federale staat als 
iets onoverkomelijks. Het is dan ook niet voor niets dat er 
meerdere keren ‘nee’ tegen is gezegd. Verder is het jammer 
dat de JD zo weinig ziet in de rol van de Europese Raad ter-
wijl zij toch de meeste legitimiteit heeft volgens burgers. In 
de federale staat die er zou kunnen komen zo er juist een 
hoofdrol weggelegd zijn voor de raad EN het parlement. 

Jeroen Benning is Vice-voorzitter internationaal van de JOVD 

paarse krokodil

jonge demoCraten

 stelling: voor een federaal

 europa!

DOOR: Lisalotte van der Tas

Een federaal Europa. Niet iets wat Mark Rutte of Mariëtte 
Hamer graag in de mond nemen tijdens een optreden bij 
Buitenhof. Pleiten voor een federaal Europa is politieke 
zelfmoord. Toch zitten er meer voordelen aan een federaal 
Europa dan de intergouvernementele samenwerking van Eu-
ropese lidstaten zoals we die nu kennen. Momenteel is het 
nog toekomstmuziek, maar hoe zou de symfonie van een fe- 
deraal Europa klinken? 
Het pleidooi voor een federaal Europa is niet nieuw. Bij de 
onderhandelingen voor het Verdrag van Maastricht in 1992 
was het Nederland dat, onder leiding van Wim Kok, zelfs 
voor een federatie pleitte. Ook voormalig premier van Bel-
gië Guy Verhofstadt en oud-president van Duitsland Roman 
Herzog hebben in het verleden hun voorkeur voor een fede-
raal Europa uitgesproken. De verwerping van het plan door 
de meerderheid van de lidstaten in 1992 heeft het idee van 
een federaal Europa echter in het ‘hokje’ van ‘ongewenste 
politieke idealen’ geplaatst.
Dat er een totale radiostilte lijkt te zijn, is spijtig. Een fede-
raal stelsel kan de Europese burger namelijk beter bedienen 
dan de Europese Unie in haar huidige vorm van intergou-
vernementele samenwerking. In de huidige samenwerking 
zijn het de regeringsleiders van nationale lidstaten die, in 
samenwerking met de Eurocommissarissen,  het beleid in 
Brussel bepalen. Het zijn de bestuurders die de politiek be-
drijven en niet de volksvertegenwoordigers. De leden van het 
Europees Parlement, als enige door de Europese burger di-
rect verkozen, kennen helaas minder rechten dan de meeste 
nationale parlementen waardoor het Europees Parlement 
slechts beperkte invloed heeft op het Europese beleid. 

Niets is belangrijker voor een mens dan het scherpen van de geest. Wie je ook bent en wat je ook doet: om als volwaardig individu te kun-
nen functioneren is een kritische blik op de maatschappij onontbeerlijk. Om deze reden wordt er in deze Driemaster dan ook een nieuwe 
rubriek geïntroduceerd genaamd ‘De Paarse Krokodil’. Deze nieuwe rubriek is een samenwerkingsverband tussen de hoofdredacteuren van 
de JOVD, Jonge Democraten (JD) en Jonge Socialisten (JS). En  mocht u het zich afvragen: de rubriek is inderdaad genoemd naar zowel 
het kabinet als de reclame.

Allard Altena, hoofdredacteur Driemaster

Ten geleide:

foto : Marcelo Gerpe SXC
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vvd

Op een zonnige middag sprak Driemaster met  Ferdi de Lange 
(28), de jongerenkandidaat voor de VVD. Driemaster in gesprek 
met de man die in het verleden onder meer Landelijk Voorzit-
ter van de JOVD was. Een functie die hem ‘veel heeft geleerd en 
waaraan ik veel plezier heb beleefd’ Wat drijft hem echter om mee 
te doen aan de Europese verkiezingen en waar staat zijn partij, de 
VVD, nu eigenlijk voor? Een interview over politieke waarden, de 
kenmerken van de VVD en de noodzaak van politieke jongerenor-
ganisaties.

Door: Allard Altena

‘Europa is belangrijk voor Nederland.’ Met de Europese verk-
iezingen in aantocht spreekt Driemaster met de jongeren- 
kandidaten van meerdere partijen over Europa. Wat is dat nu 
voor iets, dat Brussels bastion? ‘Veel zaken moeten Europees 
geregeld worden. Dit betekent echter niet dat de Europese 
Unie maar zoveel mogelijk moet regelen wat mogelijk is. Dat 
zou averechts werken en de positie van de lidstaten verzwak-
ken.’ Hoe vertaalt dit zich dan echter naar de VVD. Anders 
gezegd, wat vindt de VVD van de Europese Unie? ‘De VVD 
gelooft in een Europa van kerntaken, waarin Europa datgene 
doet dat een toegevoegde waarde vormt voor de lidstaten. 
Dus geen berg onnodige regeltjes en zeker geen Brussel dat 
ingrijpt in elk aspect van het leven van de burger. De EU moet 
zich richten op die zaken die alleen Europees geregeld kun-
nen worden, zoals de vrije markt en veiligheid. Criminelen 
stoppen tegenwoordig namelijk ook niet meer bij de grens. 
Voor dit soort zaken moet Europa wel een antwoord hebben, 
maar op andere, nationale gebieden moeten de lidstaten hun 
eigen ding kunnen doen.’
Ferdi is dankzij het Hoofdbestuur en de scoutingcommis-
sie van de VVD uiteindelijk als nummer 9 op de VVD lijst 
voor de Europese verkiezingen belandt. Met zijn 28 jaar is 
hij daarmee de jongste kandidaat van de VVD in de top 10 
van de lijst. ‘Jongeren moeten vertegenwoordigd worden in 
alle lagen van het bestuur, dus ook Europa. We moeten niet 
vergeten dat voor het beleid van vandaag de jongeren mor-
gen de rekening betalen. Kijk bijvoorbeeld naar de AOW dis-
cussie van nu. Het zijn de jongeren die uiteindelijk het kind 
van de rekening worden. Mijn doel is de stem van de jongeren 
te laten horen in Europa.’ Is dat dan het enige waar hij voor 
staat? ‘Nee, absoluut niet. Er zijn ook andere punten waar 
ik op blijf hameren. Zo vind ik dat Europa de interne markt 
verder moet uitwerken. Daar hebben we allemaal profijt van. 
Energieonafhankelijkheid is ook een cruciaal punt. We zijn 
nu nog steeds afhankelijk van energielevering uit instabiele 
regimes. Neem de olie uit het Midden-Oosten. Een sterk Eu-
ropa moet zoveel mogelijk zelf in haar energiebehoefte kun-
nen voorzien.’

Waar onderscheidt de VVD zich mee van andere partijen? Er 
is immers een grote concurrentie voor deze verkiezingen. Zo 
moet de VVD niet alleen opboksen tegen de klassieke partijen, 
maar ook tegen de PVV. Wat maakt de VVD uniek ten opzichte 
van deze andere partijen? ‘De VVD staat voor een helder, maar 
vooral realistisch beleid. Waar andere partijen Europa willen af-
schaffen – zoals de PVV – of van Europa een federaal bastion 
maken – zoals D66 – wil de VVD een Europa dat zich richt op 
haar kerntaken. De VVD zet in op economie, vrijheid en veilig-
heid. In tegenstelling tot andere partijen laat de VVD duidelijk 
horen waar ze voor staat. Om een voorbeeld te noemen: de VVD 
is tot 2014 tegen iedere uitbreiding van de Europese Unie. Waar-
om? Eerst moet de Europese Unie haar eigen huis op orde heb-
ben én draagvlak onder de Europese kiezers verdienen voordat 
er nieuwe lidstaten bijkomen.’  
Een repeterend aspect in ons gesprek is het nut van een politieke 
jongerenorganisatie. Ferdi was zelf jarenlang actief bij de JOVD 
en heeft daarbinnen vele functies vervuld. Hoe heeft de JOVD 
uiteindelijk bijgedragen aan zijn politieke ontwikkeling? Wat is 
de meerwaarde die een politieke jongerenorganisatie biedt? ‘De 
JOVD heeft me geleerd een  mening goed te formuleren en goed 
uit te dragen. Ze heeft me leren debatteren en op het scherpst 
van de snede de confrontatie aan te gaan. Daarnaast geeft lid-
maatschap van een PJO inzicht in zaken als leiderschap en in-
terne en externe communicatie. Ik geloof stellig dat iedereen die 
lid is van een PJO ervaringen opdoet waarvan hij of zij in het 
hele verdere leven de vruchten van plukt.’
De middag loopt op zijn einde, net als ons gespreek. Er is nog 
wel een laatste, belangrijke boodschap die Ferdi mee wil geven 
aan alle lezers van Driemaster en alle leden van de JOVD in het 
algemeen: ‘Ga stemmen! Laat je geluid horen. Verkiezingen be- 
palen teveel om achteloos in de stoel te blijven zitten. Als beleid 
geformuleerd gaat worden zonder dat je geluid wordt gehoord, 
laat je dan zelf horen. Als jongeren moeten we opkomen voor 
onze belangen. Op 4 juni aanstaande is er een kans om dat te 
kunnen doen. Laat dus van je horen!’ 

driemaster intervieWt 5 jongerenkandidaten 

                             voor het europees parlement

groenlinks

GroenLinks heeft een relatief jonge Europese kandidatenlijst. De 
Rotterdamse student bestuurs- en organisatiewetenschappen 
Rogier Elshout is met zijn 24 jaar een van de jonge gezichten van 
de groenen bij de Europese verkiezingen. Driemaster sprak met 
hem over zijn visie op Europa en zijn rol als jongerenkandidaat.

Door: Jeffrey Lemm en Wouter van den Wildenberg

In zijn Rotterdamse studentenwoning legt Elshout uit hoe hij 
actief is geworden bij GroenLinks. Op zijn negentiende werd 
hij lid van GroenLinks en bezocht een introkamp voor nieu-
we leden en daar wist Europees parlementariër Kathalijne 
Buitenweg hem enthousiast te maken voor Europa. Hij zette 
zich dan ook meteen actief in voor de GroenLinks-campagne 
tijdens de Europese verkiezingen in 2004 en bij het referen-
dum voor de Europese grondwet in 2005. Daarnaast heeft 
hij gewerkt voor de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en 
is hij twee jaar actief geweest als jongerenvertegenwoordiger 
Europese Zaken van de Nationale Jeugdraad. Op het refer-
endum voor de Grondwet kijkt Elshout nog met pijn terug: 
“Het idee was om Europa te veranderen, maar de discussie 
werd een non-discussie. Wie voor Europa was, was voor de 
Grondwet, terwijl die juist alles zou veranderen. Wie tegen 
Europa was, was tegen, terwijl dan alles bij het oude zou blij-
ven. De bagger uit het CDA heeft het verpest. Toen het CDA 
nog meer geld in de campagne ging steken, hadden wij het 
gevoel dat we beter konden stoppen. Toch zijn we doorge-
gaan met onze campagne.”
Elshout is sceptischer geworden over de politiek. ‘Je ziet dat 
de politiek tegenwoordig steeds meer wordt bepaald door de 
waan van de dag. Verder is Europa geheel overgeleverd aan 
Eurofielen, die leven in een droomwereld. Daarnaast vind ik 
het een groot nadeel dat goede beleidsinitiatieven in het poli-
tieke proces worden veranderd totdat er niets meer van over-
blijft, maar wel iedereen het er een beetje mee eens is. Een 
beetje meer van dit en een beetje minder van dat in plaats 
van echte vernieuwing.’ Toch staat Elshout bij de komende 
Europese verkiezingen op de zesde plaats bij GroenLinks. 
Hiermee speelt hij een prominentere rol dan bij de vorige 
verkiezingen. Hij legt uit waarom hij, ondanks zijn vermin-    
derde enthousiasme over de politiek, een plek op de lijst 
bezet. ‘Mensen zijn sneller geneigd zijn om mij en mijn ver-
haal serieus te nemen wanneer er ook op mij gestemd kan 
worden. Ik vind verjonging binnen de politiek belangrijk en 
daarom wil ik als jongerenkandidaat campagne voeren.’ Des-
ondanks wil hij per se niet verkozen worden. ‘De reden dat 

ik op de lijst sta is vooral om het geluid van jongeren te laten 
horen, maar eerlijk gezegd denk ik nog niet klaar te zijn voor 
de functie van Europees volksvertegenwoordiger. Ook wil ik 
eerst nog leuke dingen doen voordat ik tachtig uur per week 
ga werken.’
Wat verwacht hij eigenlijk van de verkiezingen? ‘Het wordt 
bikkelen om onze twee zetels te behouden. Indien er nu, 
dankzij de deelname van de Wilders, meer mensen gaan 
stemmen, is dat niet in het voordeel van GroenLinks. Vroeger 
stemden vooral intellectuele, meer internationaal georiën-
teerde mensen voor het Europees Parlement. Toen had 
GroenLinks nog vier zetels.’ Waarom heeft GroenLinks dan 
moeite de stemmen van anderen te winnen? “Als groenen 
moet je accepteren dat je aan de rand van het spectrum staat. 
Onze Green Deal is radicaal.” En hoe denkt Elshout eigen-
lijk dat Nederlandse jongeren tegen Europa aankijken? “Jon-
geren zijn heel erg geïnteresseerd in specifieke onderwerpen, 
maar zodra het over algemene politiek of Europa gaat, is die 
interesse al een stuk minder. Het concept Europa komt voor 
veel jongeren nogal vaag over.”
Elshout vertelt dat er drie onderwerpen zijn die hem heb-
ben doen kiezen voor GroenLinks. ‘Ten eerste natuurlijk het 
milieu. Het tweede punt is het asiel- en migratiebeleid: de lid-
staten zijn nu vooral bezig om de buren te belasten door hun 
eigen problemen over de schutting te gooien. Er moet een geza-
menlijk beleid komen, waarbij de belangen van vluchtelingen 
en de ontvangende samenleving centraal staan.’ Het derde 
onderwerp is een coherent ontwikkelingsbeleid. ‘Wat we met 
de ene hand aan ontwikkelingshulp geven, pakken we met 
Europa’s oneerlijke handel  dubbel terug. En vrijhandel als de 
verschillen zo groot zijn is niet per definitie eerlijke handel.’ 
Ook bestuurlijk kan de Europese Unie volgens Elshout wel 
op de schop: ‘Ik ben voorstander van een tweekamermodel.’ 
De Europese verkiezingen leiden volgens Elshout niet tot 
een waardevermindering van de stemmen. “Je krijgt wel iets 
te zeggen over een groter gebied.” Volgens Elshout is de Eu-
ropese Groene Partij de meest ontwikkelde Europese partij. 
Alle leden hebben een ecologisch profiel, maar ze verschillen 
verder sterk. Van meer volwassen en pragmatische partijen 
als GroenLinks tot zeer idealistische partijtjes uit het voor-
malige Oostblok. Groenlinks is volgens Elshout al lang niet 
meer een club van geitenwollen sokken en sandalen. Hij ziet 
de partij en ook zichzelf als liberaal en heeft niets met radi-
cale krakertypes. Waarom mensen op 4 juni op hem moeten 
stemmen? ‘Grote uitdagingen vragen om grote antwoorden 
en met GroenLinks kan het fundamenteel beter.’ 
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vvd

Op een zonnige middag sprak Driemaster met  Ferdi de Lange 
(28), de jongerenkandidaat voor de VVD. Driemaster in gesprek 
met de man die in het verleden onder meer Landelijk Voorzit-
ter van de JOVD was. Een functie die hem ‘veel heeft geleerd en 
waaraan ik veel plezier heb beleefd’ Wat drijft hem echter om mee 
te doen aan de Europese verkiezingen en waar staat zijn partij, de 
VVD, nu eigenlijk voor? Een interview over politieke waarden, de 
kenmerken van de VVD en de noodzaak van politieke jongerenor-
ganisaties.

Door: Allard Altena

‘Europa is belangrijk voor Nederland.’ Met de Europese verk-
iezingen in aantocht spreekt Driemaster met de jongeren- 
kandidaten van meerdere partijen over Europa. Wat is dat nu 
voor iets, dat Brussels bastion? ‘Veel zaken moeten Europees 
geregeld worden. Dit betekent echter niet dat de Europese 
Unie maar zoveel mogelijk moet regelen wat mogelijk is. Dat 
zou averechts werken en de positie van de lidstaten verzwak-
ken.’ Hoe vertaalt dit zich dan echter naar de VVD. Anders 
gezegd, wat vindt de VVD van de Europese Unie? ‘De VVD 
gelooft in een Europa van kerntaken, waarin Europa datgene 
doet dat een toegevoegde waarde vormt voor de lidstaten. 
Dus geen berg onnodige regeltjes en zeker geen Brussel dat 
ingrijpt in elk aspect van het leven van de burger. De EU moet 
zich richten op die zaken die alleen Europees geregeld kun-
nen worden, zoals de vrije markt en veiligheid. Criminelen 
stoppen tegenwoordig namelijk ook niet meer bij de grens. 
Voor dit soort zaken moet Europa wel een antwoord hebben, 
maar op andere, nationale gebieden moeten de lidstaten hun 
eigen ding kunnen doen.’
Ferdi is dankzij het Hoofdbestuur en de scoutingcommis-
sie van de VVD uiteindelijk als nummer 9 op de VVD lijst 
voor de Europese verkiezingen belandt. Met zijn 28 jaar is 
hij daarmee de jongste kandidaat van de VVD in de top 10 
van de lijst. ‘Jongeren moeten vertegenwoordigd worden in 
alle lagen van het bestuur, dus ook Europa. We moeten niet 
vergeten dat voor het beleid van vandaag de jongeren mor-
gen de rekening betalen. Kijk bijvoorbeeld naar de AOW dis-
cussie van nu. Het zijn de jongeren die uiteindelijk het kind 
van de rekening worden. Mijn doel is de stem van de jongeren 
te laten horen in Europa.’ Is dat dan het enige waar hij voor 
staat? ‘Nee, absoluut niet. Er zijn ook andere punten waar 
ik op blijf hameren. Zo vind ik dat Europa de interne markt 
verder moet uitwerken. Daar hebben we allemaal profijt van. 
Energieonafhankelijkheid is ook een cruciaal punt. We zijn 
nu nog steeds afhankelijk van energielevering uit instabiele 
regimes. Neem de olie uit het Midden-Oosten. Een sterk Eu-
ropa moet zoveel mogelijk zelf in haar energiebehoefte kun-
nen voorzien.’

Waar onderscheidt de VVD zich mee van andere partijen? Er 
is immers een grote concurrentie voor deze verkiezingen. Zo 
moet de VVD niet alleen opboksen tegen de klassieke partijen, 
maar ook tegen de PVV. Wat maakt de VVD uniek ten opzichte 
van deze andere partijen? ‘De VVD staat voor een helder, maar 
vooral realistisch beleid. Waar andere partijen Europa willen af-
schaffen – zoals de PVV – of van Europa een federaal bastion 
maken – zoals D66 – wil de VVD een Europa dat zich richt op 
haar kerntaken. De VVD zet in op economie, vrijheid en veilig-
heid. In tegenstelling tot andere partijen laat de VVD duidelijk 
horen waar ze voor staat. Om een voorbeeld te noemen: de VVD 
is tot 2014 tegen iedere uitbreiding van de Europese Unie. Waar-
om? Eerst moet de Europese Unie haar eigen huis op orde heb-
ben én draagvlak onder de Europese kiezers verdienen voordat 
er nieuwe lidstaten bijkomen.’  
Een repeterend aspect in ons gesprek is het nut van een politieke 
jongerenorganisatie. Ferdi was zelf jarenlang actief bij de JOVD 
en heeft daarbinnen vele functies vervuld. Hoe heeft de JOVD 
uiteindelijk bijgedragen aan zijn politieke ontwikkeling? Wat is 
de meerwaarde die een politieke jongerenorganisatie biedt? ‘De 
JOVD heeft me geleerd een  mening goed te formuleren en goed 
uit te dragen. Ze heeft me leren debatteren en op het scherpst 
van de snede de confrontatie aan te gaan. Daarnaast geeft lid-
maatschap van een PJO inzicht in zaken als leiderschap en in-
terne en externe communicatie. Ik geloof stellig dat iedereen die 
lid is van een PJO ervaringen opdoet waarvan hij of zij in het 
hele verdere leven de vruchten van plukt.’
De middag loopt op zijn einde, net als ons gespreek. Er is nog 
wel een laatste, belangrijke boodschap die Ferdi mee wil geven 
aan alle lezers van Driemaster en alle leden van de JOVD in het 
algemeen: ‘Ga stemmen! Laat je geluid horen. Verkiezingen be- 
palen teveel om achteloos in de stoel te blijven zitten. Als beleid 
geformuleerd gaat worden zonder dat je geluid wordt gehoord, 
laat je dan zelf horen. Als jongeren moeten we opkomen voor 
onze belangen. Op 4 juni aanstaande is er een kans om dat te 
kunnen doen. Laat dus van je horen!’ 

driemaster intervieWt 5 jongerenkandidaten 

                             voor het europees parlement

groenlinks

GroenLinks heeft een relatief jonge Europese kandidatenlijst. De 
Rotterdamse student bestuurs- en organisatiewetenschappen 
Rogier Elshout is met zijn 24 jaar een van de jonge gezichten van 
de groenen bij de Europese verkiezingen. Driemaster sprak met 
hem over zijn visie op Europa en zijn rol als jongerenkandidaat.

Door: Jeffrey Lemm en Wouter van den Wildenberg

In zijn Rotterdamse studentenwoning legt Elshout uit hoe hij 
actief is geworden bij GroenLinks. Op zijn negentiende werd 
hij lid van GroenLinks en bezocht een introkamp voor nieu-
we leden en daar wist Europees parlementariër Kathalijne 
Buitenweg hem enthousiast te maken voor Europa. Hij zette 
zich dan ook meteen actief in voor de GroenLinks-campagne 
tijdens de Europese verkiezingen in 2004 en bij het referen-
dum voor de Europese grondwet in 2005. Daarnaast heeft 
hij gewerkt voor de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en 
is hij twee jaar actief geweest als jongerenvertegenwoordiger 
Europese Zaken van de Nationale Jeugdraad. Op het refer-
endum voor de Grondwet kijkt Elshout nog met pijn terug: 
“Het idee was om Europa te veranderen, maar de discussie 
werd een non-discussie. Wie voor Europa was, was voor de 
Grondwet, terwijl die juist alles zou veranderen. Wie tegen 
Europa was, was tegen, terwijl dan alles bij het oude zou blij-
ven. De bagger uit het CDA heeft het verpest. Toen het CDA 
nog meer geld in de campagne ging steken, hadden wij het 
gevoel dat we beter konden stoppen. Toch zijn we doorge-
gaan met onze campagne.”
Elshout is sceptischer geworden over de politiek. ‘Je ziet dat 
de politiek tegenwoordig steeds meer wordt bepaald door de 
waan van de dag. Verder is Europa geheel overgeleverd aan 
Eurofielen, die leven in een droomwereld. Daarnaast vind ik 
het een groot nadeel dat goede beleidsinitiatieven in het poli-
tieke proces worden veranderd totdat er niets meer van over-
blijft, maar wel iedereen het er een beetje mee eens is. Een 
beetje meer van dit en een beetje minder van dat in plaats 
van echte vernieuwing.’ Toch staat Elshout bij de komende 
Europese verkiezingen op de zesde plaats bij GroenLinks. 
Hiermee speelt hij een prominentere rol dan bij de vorige 
verkiezingen. Hij legt uit waarom hij, ondanks zijn vermin-    
derde enthousiasme over de politiek, een plek op de lijst 
bezet. ‘Mensen zijn sneller geneigd zijn om mij en mijn ver-
haal serieus te nemen wanneer er ook op mij gestemd kan 
worden. Ik vind verjonging binnen de politiek belangrijk en 
daarom wil ik als jongerenkandidaat campagne voeren.’ Des-
ondanks wil hij per se niet verkozen worden. ‘De reden dat 

ik op de lijst sta is vooral om het geluid van jongeren te laten 
horen, maar eerlijk gezegd denk ik nog niet klaar te zijn voor 
de functie van Europees volksvertegenwoordiger. Ook wil ik 
eerst nog leuke dingen doen voordat ik tachtig uur per week 
ga werken.’
Wat verwacht hij eigenlijk van de verkiezingen? ‘Het wordt 
bikkelen om onze twee zetels te behouden. Indien er nu, 
dankzij de deelname van de Wilders, meer mensen gaan 
stemmen, is dat niet in het voordeel van GroenLinks. Vroeger 
stemden vooral intellectuele, meer internationaal georiën-
teerde mensen voor het Europees Parlement. Toen had 
GroenLinks nog vier zetels.’ Waarom heeft GroenLinks dan 
moeite de stemmen van anderen te winnen? “Als groenen 
moet je accepteren dat je aan de rand van het spectrum staat. 
Onze Green Deal is radicaal.” En hoe denkt Elshout eigen-
lijk dat Nederlandse jongeren tegen Europa aankijken? “Jon-
geren zijn heel erg geïnteresseerd in specifieke onderwerpen, 
maar zodra het over algemene politiek of Europa gaat, is die 
interesse al een stuk minder. Het concept Europa komt voor 
veel jongeren nogal vaag over.”
Elshout vertelt dat er drie onderwerpen zijn die hem heb-
ben doen kiezen voor GroenLinks. ‘Ten eerste natuurlijk het 
milieu. Het tweede punt is het asiel- en migratiebeleid: de lid-
staten zijn nu vooral bezig om de buren te belasten door hun 
eigen problemen over de schutting te gooien. Er moet een geza-
menlijk beleid komen, waarbij de belangen van vluchtelingen 
en de ontvangende samenleving centraal staan.’ Het derde 
onderwerp is een coherent ontwikkelingsbeleid. ‘Wat we met 
de ene hand aan ontwikkelingshulp geven, pakken we met 
Europa’s oneerlijke handel  dubbel terug. En vrijhandel als de 
verschillen zo groot zijn is niet per definitie eerlijke handel.’ 
Ook bestuurlijk kan de Europese Unie volgens Elshout wel 
op de schop: ‘Ik ben voorstander van een tweekamermodel.’ 
De Europese verkiezingen leiden volgens Elshout niet tot 
een waardevermindering van de stemmen. “Je krijgt wel iets 
te zeggen over een groter gebied.” Volgens Elshout is de Eu-
ropese Groene Partij de meest ontwikkelde Europese partij. 
Alle leden hebben een ecologisch profiel, maar ze verschillen 
verder sterk. Van meer volwassen en pragmatische partijen 
als GroenLinks tot zeer idealistische partijtjes uit het voor-
malige Oostblok. Groenlinks is volgens Elshout al lang niet 
meer een club van geitenwollen sokken en sandalen. Hij ziet 
de partij en ook zichzelf als liberaal en heeft niets met radi-
cale krakertypes. Waarom mensen op 4 juni op hem moeten 
stemmen? ‘Grote uitdagingen vragen om grote antwoorden 
en met GroenLinks kan het fundamenteel beter.’ 
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d66

Er moet naar zijn zeggen wel een klein wonder gebeuren wil hij 
er in komen, maar Ivo Thijssen (28) zou de verantwoordelijkheid 
graag op zich nemen. Hij is goed voorbereid en zelfverzekerd: ‘Ik 
ken niemand onder de huidige kandidaten die meer verstand heeft 
van de kredietcrisis.’ De D66’er staat op plaats 5 van de Europese 
lijst, terwijl zijn partij drie zetels verwacht. Maar Ivo hoopt op 
voorkeursstemmen. Over de reden waarom wij D66 zouden mo-
eten stemmen, is hij duidelijk: ‘D66 is de enige partij die volmon-
dig ‘ja’ zegt tegen Europa. En een sterk Europa is uiteindelijk ook 
goed voor Nederland.’

Door: Isabelle Buhre

Het is een drukke tijd voor Thijssen. Naast zijn fulltime baan 
bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Amsterdam, 
vergen de campagne en de bijbehorende debatten veel van 
zijn aandacht. Binnen AFM heeft hij Jong AFM opgericht, 
een organisatie voor starters binnen de organisatie van toe-
zichthouders op de beurs. Daarnaast is hij voorzitter van het 
‘Platform Europa’, de denktank Europese Zaken binnen D66. 
Nu wil hij zijn grenzen verleggen naar Brussel.
Maar als het om Brussel gaat, is de eerste vraag er altijd één 
van scepsis. De opkomst bij Europese verkiezingen is tradi-
tioneel laag, zo’n 39%. Zou het eigenlijk niet democratischer 
zijn om te luisteren naar wat het volk hiermee impliceert, 
namelijk: we willen helemaal geen Europese verkiezingen? 
Thijssen: ‘De helft van de wetgeving komt uit Brussel. Wie be-
lasting betaalt, moet ook kunnen meebeslissen. Het zou het-
zelfde zijn om op nationaal niveau te vragen: waarom bestaat 
de Tweede Kamer? Het beginsel van subsidiariteit houdt niet 
in op het laagste niveau, maar op het beste niveau beslissen. 
Op sommige vlakken kan dat juist het hoogste niveau zijn.’
Belangrijke punten van Thijssen zijn het scheppen van banen 
binnen de EU en ruimte bieden aan grensoverschrijdende 
ondernemers. Dat terwijl veel mensen zich zorgen maken 
over de lage-lonen-arbeiders uit de nieuwe lidstaten. Thijs-
sen reageert: ‘Eén Europese markt zorgt voor meer welvaart, 
meer keuze en goedkopere producten. Dit moet wel berus-
ten op wederkerigheid: het kan niet zo zijn dat wij wel op de 
Oost-Europese markt actief willen zijn, maar niet de nadelen 
willen ondervinden. Verhalen over ‘hordes Polen’ zijn volgens 
mij een fabeltje. We hebben die werkkrachten nodig. Ik zie 
Europa niet als een eenheid van landen, maar van inwoners. 
Die moeten we zo veel mogelijk vrij laten. Het is belangrijk 
dat mensen op de juiste plek terecht komen, ook buiten hun 
eigen grenzen.’ Maar de meeste (West-)Europeanen blijven in 
hun eigen land werken. Is het dan niet logisch hun belang te 
laten prevaleren? ‘Eigen arbeiders eerst, eigen toezicht eerst 
of, in het geval van de PvdA, zelfs eigen vakantieland eerst: 
dit protectionisme is kortzichtig’, meent 
Thijssen. ‘Protectionisme beschermt uiteindelijk niemand.’ 
Hij geeft het voorbeeld van zijn eigen studietijd in Zuid-Afri-

ka: zowel de discriminatie door blanken als de anti-blanke dis-
criminatie daarna maakten het land ‘moreel en economisch 
kapot’. Een middenweg tussen eurofilie en euroscepsis, te 
weten samenwerking waar het nodig is, zoals op economisch 
en milieugebied, maar ‘thuis’ letten op het nationale belang, 
wijst hij af. Juist meer Europese politiek is wat Ivo Thijssen 
voor ogen staat. ‘Misschien op termijn’ een Europees leger. 
En ook een Europese president sluit hij niet uit, want ‘mensen 
moeten invloed uit kunnen oefenen op wie het dagelijks 
bestuur vormt. Zo’n Europese president moet dan wel direct 
of indirect gekozen worden en niet onderhands aangewezen 
worden, zoals dat nu gebeurt bij de voorzitter van de Europese 
Commissie. Europa moet een stuk politieker worden, en om 
een rol te spelen in de wereld, veel meer met één stem spreken.’ 
Ook vindt Thijssen een Europees asielbeleid noodzakelijk. 
‘Spanje heeft onlangs een generaal pardon afgekondigd voor 
500.000 immigranten. Ik vind het van de gekken dat dit een 
nationale bevoegdheid is. Dezelfde voorwaarden voor toela-
ting moeten in alle landen gelden.’ Quota instellen per land, 
om een spreiding naar landscapaciteit te bewerkstelligen, 
heeft volgens Thijssen geen zin, want binnen Europa is toch 
vrij personenverkeer. Dit vindt de D66-politicus één van de 
belangrijkste verworvenheden van Europa. ‘Wij zijn voor 
vrij reizen, werken en studeren. Eén van onze programma-
punten is het beschikbaar maken van Erasmusbeurzen voor 
mbo-studenten. Alleen al de afschaffing van subsidies aan de 
tabaksindustrie zouden dit mogelijk maken. Wat is nou een 
betere investering in de toekomst?’ Het onderwijs is een punt 
waarop D66 zich traditiegetrouw onderscheidt. Toch valt 
op dat in het discours hierover op Thijssens website alleen 
woorden als ‘kenniseconomie’, ‘nieuwe producten’ en ‘hogere 
arbeidsproductiviteit’ voorkomen. Het intrinsieke onderzoek 
en onderwijs – niet gericht op consumptiegoederen maar bi-
jvoorbeeld op de Europese cultuurgeschiedenis – is dus zelfs 
bij D66 niet meer veilig? ‘We moeten ons richten op waar 
Europa meer aan heeft om tegen opkomende economieën te 
kunnen concurreren. India en China moeten het hebben van 
lage lonen; dat willen en kunnen wij niet. We zullen moeten 
investeren in onderwijs en onderzoek dat onze economie 
vooruit helpt.’ 
D66 en de VVD verschillen van elkaar. Kernenergie is vol-
gens het verkiezingsprogramma van de VVD een duurzame 
energiebron; D66 sluit het niet uit, maar ziet het ‘hooguit 
als transitie, niet als duurzame lange termijnoplossing’. 
Samenwerken aan duurzame energie is ook voor Thijssen 
een belangrijk Europees punt. ‘Nu zijn we afhankelijk van 
dubieuze regimes, doordat we onze energie niet gespreid 
genoeg uit verschillende bronnen halen. Italië en Duitsland 
hebben aparte afspraken met Rusland gemaakt, waarin 
het grote Rusland uiteraard veel sterker stond. Als Europa 
gezamenlijk onderhandelt, staan we allemaal sterker.’ Ook 
hamert D66 op passagiersrechten. ‘Wij’ VVD’ers stellen vaak 
dat veiligheid een voorwaarde vormt voor vrijheid, en dat 

Christenunie

Stieneke van der Graaf, nummer 5 op de lijst.
(nummer 7 samenwerkingsverband SGP-ChristenUnie)

‘Je krijgt een opdracht mee om zorg te dragen voor deze schep-
ping; oog te hebben voor kwetsbare mensen en zorg te dragen 
voor deze aarde’.

Door: Inge Snip

In een net jasje en vrolijk rokje staat Steineke op de hoek 
bij het cafe op mij te wachten. We besluiten op het terras te 
gaan zitten en al voor ik aantekeningen kan maken praten we 
honderuit over onze studies, onze activiteiten en het mooie 
weer vandaag. Als Internationaal en Europees rechten stu-
dent lijkt Stieneke de juiste kandidaat voor een hoge plek op 
lijst voor het Europees Parlement, maar ook haar ervaring als 
Statenlid in Groningen maken van haar een rasechte politi-
cus, klaar om de Brusselse richtlijnen grondig aan te pakken. 
Want dat is toch wel de reden dat ze het Europees Parlement 
in zou willen: het beinvloeden van de richtlijnen die niet goed 
uit de verf komen: “Europa heeft  er niks aan als er richtlijnen 
komen die niet uitvoerbaar zijn”. Een andere reden is dat ze 
Europa dichter bij de burger wil brengen via de gemeenten 
en provincies.
Politiek is Stieneke met de paplepel ingegoten; ze komt uit 
een familie waar tijdens het avondeten de discussies over 
politieke problemen gespreksonderwerp nummer één waren 
en ze is sinds de oprichting van de Christen Unie, toen ze 
slechts vijftien jaar oud was, al actief in de partij. In 2007 
werd ze gevraagd voor de lijst van de Provinciale Staten heeft 
ze besloten naast haar studie echt de politiek in te gaan. Een 
fijne keuze vind ze het, omdat ze zowel haar nieuwe poli-
tieke inzichten in haar studie kan gebruiken en ze in haar 
staten-werk veel gebruik kan maken van haar juridische ken-
nis. Tijdens haar werk als Statenlid kwam ze er echt achter 
hoeveel er op nationaal niveau bepaalt wordt door Europese  
regelgeving, hoeveel dit doorwerkt en op hoeveel tereinnen 
belangrijke beslissingen worden genomen door de EU. Dit 
heeft haar des te meer doen beseffen dat het goed zou zijn 
als de Christenunie hier veel invloed op kan uitoefenen en 
dat zij daar, met zowel al de kennis en ervaring die ze heeft 
opgedaan, maar ook met haar jonge frisse blik, veel aan kan 
bijdragen. 
Terwijl we van onze capachino en het lente zonnetje genie- 
ten vraag ik haar over een onderwerp wat mij vaker bezig 
houdt bij jonge mensen die actief zijn in christelijke politieke 
organisties: waarom geloof en politiek combineren? Voor 
Stieneke is het een hele logische keuze geweest, niet alleen 
door haar achtergond, maar ook de partij zelf die voor essen-
tiele waarden staat die voor haar erg belangrijk zijn. Ze voelt 
zich erg thuis bij de Christenunie. Het is volgens haar niet 
alleen een partij die realistisch is,maar ook de nadruk legt op 

daarom strenge veiligheidsmaatregelen goed zijn. Thijssen: 
‘Die maatregelen moeten wel aantoonbaar effectief zijn.’ En 
ook op andere vlakken neemt Thijssen opmerkelijke stand-
punten in. Zo vindt hij dat de kiesgerechtigde leeftijd, ook 
het passief kiesrecht, omlaag mag naar zestien jaar, want ‘of 
een kandidaat geschikt is, kunnen burgers zelf wel bepalen’. 
Zo lijkt het alsof alles wat aanhang heeft, ook goed is. Is er 
niet een buitendemocratisch moreel criterium nodig om te 
beoordelen wat goed is? Een beetje aristocratie om D66 in te 
dammen? Ivo Thijssen vindt van niet. ‘Ik ben wel benieuwd 
hoe dat zal gaan, straks met Van Baalen in de fractie…’, mij- 
mert hij vast vooruit. Maar voorlopig is het nog campagne, 
en mogen ook onder de liberale partijen de tegenstellingen 
best even aangezet worden. 
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d66

Er moet naar zijn zeggen wel een klein wonder gebeuren wil hij 
er in komen, maar Ivo Thijssen (28) zou de verantwoordelijkheid 
graag op zich nemen. Hij is goed voorbereid en zelfverzekerd: ‘Ik 
ken niemand onder de huidige kandidaten die meer verstand heeft 
van de kredietcrisis.’ De D66’er staat op plaats 5 van de Europese 
lijst, terwijl zijn partij drie zetels verwacht. Maar Ivo hoopt op 
voorkeursstemmen. Over de reden waarom wij D66 zouden mo-
eten stemmen, is hij duidelijk: ‘D66 is de enige partij die volmon-
dig ‘ja’ zegt tegen Europa. En een sterk Europa is uiteindelijk ook 
goed voor Nederland.’

Door: Isabelle Buhre

Het is een drukke tijd voor Thijssen. Naast zijn fulltime baan 
bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Amsterdam, 
vergen de campagne en de bijbehorende debatten veel van 
zijn aandacht. Binnen AFM heeft hij Jong AFM opgericht, 
een organisatie voor starters binnen de organisatie van toe-
zichthouders op de beurs. Daarnaast is hij voorzitter van het 
‘Platform Europa’, de denktank Europese Zaken binnen D66. 
Nu wil hij zijn grenzen verleggen naar Brussel.
Maar als het om Brussel gaat, is de eerste vraag er altijd één 
van scepsis. De opkomst bij Europese verkiezingen is tradi-
tioneel laag, zo’n 39%. Zou het eigenlijk niet democratischer 
zijn om te luisteren naar wat het volk hiermee impliceert, 
namelijk: we willen helemaal geen Europese verkiezingen? 
Thijssen: ‘De helft van de wetgeving komt uit Brussel. Wie be-
lasting betaalt, moet ook kunnen meebeslissen. Het zou het-
zelfde zijn om op nationaal niveau te vragen: waarom bestaat 
de Tweede Kamer? Het beginsel van subsidiariteit houdt niet 
in op het laagste niveau, maar op het beste niveau beslissen. 
Op sommige vlakken kan dat juist het hoogste niveau zijn.’
Belangrijke punten van Thijssen zijn het scheppen van banen 
binnen de EU en ruimte bieden aan grensoverschrijdende 
ondernemers. Dat terwijl veel mensen zich zorgen maken 
over de lage-lonen-arbeiders uit de nieuwe lidstaten. Thijs-
sen reageert: ‘Eén Europese markt zorgt voor meer welvaart, 
meer keuze en goedkopere producten. Dit moet wel berus-
ten op wederkerigheid: het kan niet zo zijn dat wij wel op de 
Oost-Europese markt actief willen zijn, maar niet de nadelen 
willen ondervinden. Verhalen over ‘hordes Polen’ zijn volgens 
mij een fabeltje. We hebben die werkkrachten nodig. Ik zie 
Europa niet als een eenheid van landen, maar van inwoners. 
Die moeten we zo veel mogelijk vrij laten. Het is belangrijk 
dat mensen op de juiste plek terecht komen, ook buiten hun 
eigen grenzen.’ Maar de meeste (West-)Europeanen blijven in 
hun eigen land werken. Is het dan niet logisch hun belang te 
laten prevaleren? ‘Eigen arbeiders eerst, eigen toezicht eerst 
of, in het geval van de PvdA, zelfs eigen vakantieland eerst: 
dit protectionisme is kortzichtig’, meent 
Thijssen. ‘Protectionisme beschermt uiteindelijk niemand.’ 
Hij geeft het voorbeeld van zijn eigen studietijd in Zuid-Afri-

ka: zowel de discriminatie door blanken als de anti-blanke dis-
criminatie daarna maakten het land ‘moreel en economisch 
kapot’. Een middenweg tussen eurofilie en euroscepsis, te 
weten samenwerking waar het nodig is, zoals op economisch 
en milieugebied, maar ‘thuis’ letten op het nationale belang, 
wijst hij af. Juist meer Europese politiek is wat Ivo Thijssen 
voor ogen staat. ‘Misschien op termijn’ een Europees leger. 
En ook een Europese president sluit hij niet uit, want ‘mensen 
moeten invloed uit kunnen oefenen op wie het dagelijks 
bestuur vormt. Zo’n Europese president moet dan wel direct 
of indirect gekozen worden en niet onderhands aangewezen 
worden, zoals dat nu gebeurt bij de voorzitter van de Europese 
Commissie. Europa moet een stuk politieker worden, en om 
een rol te spelen in de wereld, veel meer met één stem spreken.’ 
Ook vindt Thijssen een Europees asielbeleid noodzakelijk. 
‘Spanje heeft onlangs een generaal pardon afgekondigd voor 
500.000 immigranten. Ik vind het van de gekken dat dit een 
nationale bevoegdheid is. Dezelfde voorwaarden voor toela-
ting moeten in alle landen gelden.’ Quota instellen per land, 
om een spreiding naar landscapaciteit te bewerkstelligen, 
heeft volgens Thijssen geen zin, want binnen Europa is toch 
vrij personenverkeer. Dit vindt de D66-politicus één van de 
belangrijkste verworvenheden van Europa. ‘Wij zijn voor 
vrij reizen, werken en studeren. Eén van onze programma-
punten is het beschikbaar maken van Erasmusbeurzen voor 
mbo-studenten. Alleen al de afschaffing van subsidies aan de 
tabaksindustrie zouden dit mogelijk maken. Wat is nou een 
betere investering in de toekomst?’ Het onderwijs is een punt 
waarop D66 zich traditiegetrouw onderscheidt. Toch valt 
op dat in het discours hierover op Thijssens website alleen 
woorden als ‘kenniseconomie’, ‘nieuwe producten’ en ‘hogere 
arbeidsproductiviteit’ voorkomen. Het intrinsieke onderzoek 
en onderwijs – niet gericht op consumptiegoederen maar bi-
jvoorbeeld op de Europese cultuurgeschiedenis – is dus zelfs 
bij D66 niet meer veilig? ‘We moeten ons richten op waar 
Europa meer aan heeft om tegen opkomende economieën te 
kunnen concurreren. India en China moeten het hebben van 
lage lonen; dat willen en kunnen wij niet. We zullen moeten 
investeren in onderwijs en onderzoek dat onze economie 
vooruit helpt.’ 
D66 en de VVD verschillen van elkaar. Kernenergie is vol-
gens het verkiezingsprogramma van de VVD een duurzame 
energiebron; D66 sluit het niet uit, maar ziet het ‘hooguit 
als transitie, niet als duurzame lange termijnoplossing’. 
Samenwerken aan duurzame energie is ook voor Thijssen 
een belangrijk Europees punt. ‘Nu zijn we afhankelijk van 
dubieuze regimes, doordat we onze energie niet gespreid 
genoeg uit verschillende bronnen halen. Italië en Duitsland 
hebben aparte afspraken met Rusland gemaakt, waarin 
het grote Rusland uiteraard veel sterker stond. Als Europa 
gezamenlijk onderhandelt, staan we allemaal sterker.’ Ook 
hamert D66 op passagiersrechten. ‘Wij’ VVD’ers stellen vaak 
dat veiligheid een voorwaarde vormt voor vrijheid, en dat 

Christenunie

Stieneke van der Graaf, nummer 5 op de lijst.
(nummer 7 samenwerkingsverband SGP-ChristenUnie)

‘Je krijgt een opdracht mee om zorg te dragen voor deze schep-
ping; oog te hebben voor kwetsbare mensen en zorg te dragen 
voor deze aarde’.

Door: Inge Snip

In een net jasje en vrolijk rokje staat Steineke op de hoek 
bij het cafe op mij te wachten. We besluiten op het terras te 
gaan zitten en al voor ik aantekeningen kan maken praten we 
honderuit over onze studies, onze activiteiten en het mooie 
weer vandaag. Als Internationaal en Europees rechten stu-
dent lijkt Stieneke de juiste kandidaat voor een hoge plek op 
lijst voor het Europees Parlement, maar ook haar ervaring als 
Statenlid in Groningen maken van haar een rasechte politi-
cus, klaar om de Brusselse richtlijnen grondig aan te pakken. 
Want dat is toch wel de reden dat ze het Europees Parlement 
in zou willen: het beinvloeden van de richtlijnen die niet goed 
uit de verf komen: “Europa heeft  er niks aan als er richtlijnen 
komen die niet uitvoerbaar zijn”. Een andere reden is dat ze 
Europa dichter bij de burger wil brengen via de gemeenten 
en provincies.
Politiek is Stieneke met de paplepel ingegoten; ze komt uit 
een familie waar tijdens het avondeten de discussies over 
politieke problemen gespreksonderwerp nummer één waren 
en ze is sinds de oprichting van de Christen Unie, toen ze 
slechts vijftien jaar oud was, al actief in de partij. In 2007 
werd ze gevraagd voor de lijst van de Provinciale Staten heeft 
ze besloten naast haar studie echt de politiek in te gaan. Een 
fijne keuze vind ze het, omdat ze zowel haar nieuwe poli-
tieke inzichten in haar studie kan gebruiken en ze in haar 
staten-werk veel gebruik kan maken van haar juridische ken-
nis. Tijdens haar werk als Statenlid kwam ze er echt achter 
hoeveel er op nationaal niveau bepaalt wordt door Europese  
regelgeving, hoeveel dit doorwerkt en op hoeveel tereinnen 
belangrijke beslissingen worden genomen door de EU. Dit 
heeft haar des te meer doen beseffen dat het goed zou zijn 
als de Christenunie hier veel invloed op kan uitoefenen en 
dat zij daar, met zowel al de kennis en ervaring die ze heeft 
opgedaan, maar ook met haar jonge frisse blik, veel aan kan 
bijdragen. 
Terwijl we van onze capachino en het lente zonnetje genie- 
ten vraag ik haar over een onderwerp wat mij vaker bezig 
houdt bij jonge mensen die actief zijn in christelijke politieke 
organisties: waarom geloof en politiek combineren? Voor 
Stieneke is het een hele logische keuze geweest, niet alleen 
door haar achtergond, maar ook de partij zelf die voor essen-
tiele waarden staat die voor haar erg belangrijk zijn. Ze voelt 
zich erg thuis bij de Christenunie. Het is volgens haar niet 
alleen een partij die realistisch is,maar ook de nadruk legt op 

daarom strenge veiligheidsmaatregelen goed zijn. Thijssen: 
‘Die maatregelen moeten wel aantoonbaar effectief zijn.’ En 
ook op andere vlakken neemt Thijssen opmerkelijke stand-
punten in. Zo vindt hij dat de kiesgerechtigde leeftijd, ook 
het passief kiesrecht, omlaag mag naar zestien jaar, want ‘of 
een kandidaat geschikt is, kunnen burgers zelf wel bepalen’. 
Zo lijkt het alsof alles wat aanhang heeft, ook goed is. Is er 
niet een buitendemocratisch moreel criterium nodig om te 
beoordelen wat goed is? Een beetje aristocratie om D66 in te 
dammen? Ivo Thijssen vindt van niet. ‘Ik ben wel benieuwd 
hoe dat zal gaan, straks met Van Baalen in de fractie…’, mij- 
mert hij vast vooruit. Maar voorlopig is het nog campagne, 
en mogen ook onder de liberale partijen de tegenstellingen 
best even aangezet worden. 
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een sociaal en duurzaam beleid. Vooral de nuchtere blik in 
combinatie met het rentmeesterschap, een belangrijk aspect 
voor Stieneke, zorgen ervoor dat de Christen Unie echt haar 
partij is. Beleid maken met in het achterhoofd christelijke 
waarden, dat is hoe de Christen Unie te werk gaat en dat is 
zoals zij vindt dat beleid gemaakt moet worden. “De bijbel 
is op sommige punten een heel praktisch boek, maar ik sla 
het niet open voor hele concrete problemen. Je krijgt een op-
dracht mee om zorg te dragen voor deze schepping en oog te 
hebben voor kwetsbare mensen en zorg te dragen voor deze 
aarde. Dus op een goede manier om te gaan met de bronnen 
van deze aarde.”
In haar werk als Statenlid komt dit ook terug, ze is verant-
woordelijk voor jeugd, cultuur en zet ze zich in voor duurzame 
vraagstukken, bijvoorbeeld het provinciaalomgevingsplan 
- energie, woningbouw, ruimtelijke ordening – dat één keer 
in de vier/zes jaar wordt vastgesteld. De provinciale staten 
hebben besloten het plan dit jaar  vannaf de bodem aan te 
pakken en voor de zomer wordt finale plan aangenomen. Het 
kost Steineke veel tijd, naast haar studie en nu de campagne 
voor het Europees Parlement, maar ze geniet van alles met 
volle teugen. 
Als ik haar vraag hoe ze de invloed van de Europese Unie 
direct voelt in haar werk als Statenlid hoeft ze niet lang na 
te denken. “Als provincie heb je je te houden aan regels die 
door europa bedacht zijn, in de provincie kwamen we dit te-
gen met de natuurcompensatie die in de eemshaven moest 
plaatsvinden.” Deze regelgeving komt uit Europa en had 
tot gevolg dat de Nederlandse natuurgevinsgwet hier op 
aangepast moet worden, dit heeft invloed op lokaal beleid. In 
het voorbeeld van de Eemshaven moest nieuwe grond voor 
in de plaats komen, maar wat eruiteindelijk gevonden was 
erg versnipperd. Volgens richtlijn kon de natuurcompensatie 
redelijk ruim geinterpreteerd worden, maar de nederlandse 
wetgeving was scherper. Voor Stieneke was dat een teken dat 
tussen de Europese Unie en de nationale lidstaten meer com-
municeerd moet worden.
Voor de Christen Unie is duurzaamheid een belangrijk aspect 
van Europese samenwerking. Stieneke ziet het zelfs als één 
van de blangrijkste samenwerkingsverbanden: “Als we in NL 
heel veel doen aande beperking van CO2 uitstoot, maar in 
Duitsland niet, dan schiet je uiteindelijk niks op. Millieu-
vervuiling kan je niet alleen aanpakken.” Het liefst zou ze 
de samenwerking mondiaal zien, maar met Europa pak je al 
een grote groep vervuilers. Samenwerking moet vooral ge-
zocht worden op grensoverschrijdende zaken, want daar zou 
samenwerking het meeste te behalen hebben. Het energie 
vraagstuk is bij uitstek een onderwerp dat het meeste baat 
heeft bij samenwerking. Wat nationale staten aan de andere 
kant het beste zelf kunnen regelen is volgens Stieneke de in-
richting van het onderwijs. Hoewel de internationalisering 
van het hoger onderwijs in principe positieve ontwikkeling 
is, moet het altijd de nationale staat zelf zijn die de uitein-

werken ze niet constructief omdat ze niet kijken naar het 
hele plaatje” en hij beschrijft hoe in zijn ogen je de wereld 
pas echt kan veranderen als je vanuit de overheid de voor-
waarden schept zodat situaties kunnen veranderen. Zoals 
bijvoorbeeld groen consumeren. Je kan wel zoals greenpeace 
bewustwording creeren bij de mensen, maar het is de over-
heid die de voorwaarden moet scheppen om dit als cosument 
te kunnen. Dit is ook de kritiek die hij heeft op Groenlinks, 
een partij waar hij vaak graag mee samen werkt, maar waar-
van hij niet begrijpt waarom ze alleen maar willen praten 
over groen rijden en geen ruimte willen creeren waarin dit 
voor iedereen mogelijk is, het zogenaamde ‘wens’denken. Hij 
noemt hier het voorbeeld van de Prius, wat een goed alterna-
tief is, maar wat niet iedereen kan betalen en dus uiteindelijk 
weinig teweeg zal brengen. 
De deur van het pand gaat open en ik denk dat het onze fo-
tograaf is, maar het blijkt een groninger te zijn die hulp wil 
met zijn belastingopgave. Kijk, zegt Niels, daarom ben ik zo 
blij dat ik bij de SP actief ben, ze helpen mensen direct. Hij 
zegt zich enorm te irriteren aan al die politieke partijen die 
maar vannuit hun pluche, regels opleggen over de wil van de 
mensen heen én die niet met de mensen regeren, iets wat 
de SP wel doet. Ik vind dit een interessante stelling en vraag 
hem hoe de SP dit doet en hoe hij dat uit Brussel zou wil-
len bewerkstelligen. Actie voeren, in Nederland, niet naar 
Straatsburg afreizen voor de stemmingen, maar op de straat 
in Nederland tegen Brusselse wetgeving ageren. De perfecte 
vorm van democratie volgens hem. Hij verteld honderuit 
over een actie die ze een aantal weken geleden in Brussel had-
den met betrekking tot de macht die lobbyisten hebben in 
het Europees Parlement en het feit dat ze niet goed worden 
geregistreerd. “Een andere partij zou weer regeltjes hebben 
gemaakt, maar wij gaan naar de lobbyisten toe met een lu- 
dieke actie, halen de  pers en zorgen ervoor dat alle actoren 
zich aangesproken voelen om dingen te veranderen.”
De Socialistische Partij wordt vaak als tegenstander van de 
Europese Unie gezien en ik wil zijn mening hier wel over ho-
ren. Hij schiet direct in de verdediging en zegt erg gefrus-
treerd te raken van iedereen die de SP op die manier neer zet. 
“Het is zo makkelijk, en het is gewoon niet waar. We willen 
europa anders, maar we zijn niet tegen europa.” Wat ze an-
ders willen aan Europa ligt hem vooral in de regeltjes die door 
Europa worden opgesteld, mocht Niels verkozen worden dan 
zal altijd zijn eerste vraag zijn bij besluitvorming: moet dit 
door Europa geregeld worden? Is dit niet het geval, dan stemt 
hij sowieso niet, ookal zou het een goede maatregel voor de 
burger kunnen zijn. Met name millieu zaken kunnen goed 
op Europees niveau geregeld worden, want dit is grens-
overschrijdende politiek, maar landbouwsubsidies kunnen 
veel beter nationaal geregeld worden. De SP is absoluut niet 
tegen de afschaffing van de landbouwsubsidies, in hun ogen 
moet onze eigen voedselveiligheid beschermd en gegaran-
deerd worden, maar dit kan beter nationaal dan Europees. 

delijke beslissing maakt hoe ze haar onderwijs wil inrichten. 
“Nederland heeft een goed systeem, maar europa moet daar 
niet aan zitten.”
Europese invloed vanuit brussel reikt tot diep in samenle- 
ving: provincies, gemeenten; het raakt de burger direct via de 
decentrale overheden. Derhalve moeten deze meer invloed 
kunnen uitoefenen op standpunt nederlandse regering. “Je 
ziet vaak in de praktijk dat richtlijnen niet goed  uit de verf 
komen. Ik zou graag aan verbetering van die richtlijnen en 
andere besluitvorming willen werken.” Met haar ervaring als 
Statenlid, haar studie achtegrond en haar jonge frisse blik 
als student wil Stieneke veel bereiken als ze in het Europees 
Parlement zou komen. Toch blijft ze realistisch: natuurlijk 
hoopt ze op zeven zetels voor het samenwerkingsverband 
SGP-ChristenUnie, maar de kans dat ze van twee naar zeven 
gaan is natuurlijk niet heel erg groot. 

sp

 Niels Jongerius, nummer 4 op de lijst. 

‘De verschillende filosofen hebben de wereld slechts verschillend 
geinterpreteerd, maar het komt erop aan haar te veranderen.’

Door: Inge Snip

Het is één van de eerste dagen van de lente als ik slenterend 
door de studentenstad Groningen aankom bij het pand van 
de Socialistische Partij waar ik een afspraak heb met Niels 
Jongerius, die voor de Socialistische Partij op nummer 4 
staat voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Niels 
is geen onbekende voor mij, tijdens de Europese grondwet-
campagne in 2005 heb ik meerdere malen tegenover hem 
gestaan in debatten en discussie avonden. De jaren erna is 
hij zeer actief voor Rood gebleven, de jongeren in de SP en 
nu gaat hij proberen een zetel te veroveren in het Europees 
Parlement.
Hij biedt me koffie aan en terwijl ik mijn laptop opstart 
vraag ik hem naar zijn beweegredenen om actief te worden 
in de politiek. Hij reageert heel resoluut: internationale soli-
dariteit. En steekt gelijk een betoog af over zijn onvrede met 
de internationale wereldorde en zijn frustratie hierover. Nog 
maar net zeventien liep hij mee in een demonstratie tegen de 
oorlog in Afghanistan en op school organiseerde hij politieke 
debatten. Een voorkeur voor een politieke partij had hij nog 
niet, maar wat hij wel wist was dat hij erg boos was op de 
wereld en dat hij niet begreep waarom er zoveel ongelijkheid 
was.Er is structureel iets mis met deze wereld, meent hij ter-
wijl hij de vers gezette koffie inschenkt, en hij kan niet thuis 
blijven zitten en niks doen. Als ik hem vraag waarom hij niet 
ervoor gekozen heeft zich actief in te zetten voor organisa- 
ties als Amnesty International en Greenpeace, denkt hij even 
na. “Niets ten nadele van die organisaties; maar in mijn ogen 

Hoewel Niels wel gelijk de kanttekning maakt niet voor pro-
ductie-subsidies te zijn. “Het huidige systeem is slecht voor de 
boeren: een op de drie boeren in Nederland leeft op of onder 
de armoedegrens, terwijl Heineken, Schiphol en de koninkli-
jke familie subsidies krijgen die ze niet nodig hebben. Verder is 
het huidige systeem  slecht voor dier en milieu omdat zo veel 
mogelijk produceren voor een zo laag mogelijke prijs nog altijd 
de inzet van het beleid is. En last but not least is het vernieti-
gend voor de derde wereld.”
En wat betreft zijn eigen inbreng als jonge student in het bu-
reaucratische Brussel? Daar weet hij wel raad mee: zijn passie en 
actieve houding kunnen veel veranderen. Hij is er absoluut van 
overtuigd dat ook hij in de komende vijf jaren zal veranderen, 
maar zijn houding en missie veranderd niet, hij heeft een eigen 
agenda, een eigen kracht, en weigerd mee te doen aan het brus-
selse circus. Zowel in de fractie, als team, als europarlementa-
rier. Het gaat hem er niet om of een richtlijn  
wel of niet aangenomen wordt, maar of er een betere afwe-ging 
gemaakt wordt wat er op brussel niveau geregeld wordt. Met ac-
tievoeren Brussel in en Brussel veranderen, dat is het doel van 
Niels. 

 ©Gerhard Taatgen
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een sociaal en duurzaam beleid. Vooral de nuchtere blik in 
combinatie met het rentmeesterschap, een belangrijk aspect 
voor Stieneke, zorgen ervoor dat de Christen Unie echt haar 
partij is. Beleid maken met in het achterhoofd christelijke 
waarden, dat is hoe de Christen Unie te werk gaat en dat is 
zoals zij vindt dat beleid gemaakt moet worden. “De bijbel 
is op sommige punten een heel praktisch boek, maar ik sla 
het niet open voor hele concrete problemen. Je krijgt een op-
dracht mee om zorg te dragen voor deze schepping en oog te 
hebben voor kwetsbare mensen en zorg te dragen voor deze 
aarde. Dus op een goede manier om te gaan met de bronnen 
van deze aarde.”
In haar werk als Statenlid komt dit ook terug, ze is verant-
woordelijk voor jeugd, cultuur en zet ze zich in voor duurzame 
vraagstukken, bijvoorbeeld het provinciaalomgevingsplan 
- energie, woningbouw, ruimtelijke ordening – dat één keer 
in de vier/zes jaar wordt vastgesteld. De provinciale staten 
hebben besloten het plan dit jaar  vannaf de bodem aan te 
pakken en voor de zomer wordt finale plan aangenomen. Het 
kost Steineke veel tijd, naast haar studie en nu de campagne 
voor het Europees Parlement, maar ze geniet van alles met 
volle teugen. 
Als ik haar vraag hoe ze de invloed van de Europese Unie 
direct voelt in haar werk als Statenlid hoeft ze niet lang na 
te denken. “Als provincie heb je je te houden aan regels die 
door europa bedacht zijn, in de provincie kwamen we dit te-
gen met de natuurcompensatie die in de eemshaven moest 
plaatsvinden.” Deze regelgeving komt uit Europa en had 
tot gevolg dat de Nederlandse natuurgevinsgwet hier op 
aangepast moet worden, dit heeft invloed op lokaal beleid. In 
het voorbeeld van de Eemshaven moest nieuwe grond voor 
in de plaats komen, maar wat eruiteindelijk gevonden was 
erg versnipperd. Volgens richtlijn kon de natuurcompensatie 
redelijk ruim geinterpreteerd worden, maar de nederlandse 
wetgeving was scherper. Voor Stieneke was dat een teken dat 
tussen de Europese Unie en de nationale lidstaten meer com-
municeerd moet worden.
Voor de Christen Unie is duurzaamheid een belangrijk aspect 
van Europese samenwerking. Stieneke ziet het zelfs als één 
van de blangrijkste samenwerkingsverbanden: “Als we in NL 
heel veel doen aande beperking van CO2 uitstoot, maar in 
Duitsland niet, dan schiet je uiteindelijk niks op. Millieu-
vervuiling kan je niet alleen aanpakken.” Het liefst zou ze 
de samenwerking mondiaal zien, maar met Europa pak je al 
een grote groep vervuilers. Samenwerking moet vooral ge-
zocht worden op grensoverschrijdende zaken, want daar zou 
samenwerking het meeste te behalen hebben. Het energie 
vraagstuk is bij uitstek een onderwerp dat het meeste baat 
heeft bij samenwerking. Wat nationale staten aan de andere 
kant het beste zelf kunnen regelen is volgens Stieneke de in-
richting van het onderwijs. Hoewel de internationalisering 
van het hoger onderwijs in principe positieve ontwikkeling 
is, moet het altijd de nationale staat zelf zijn die de uitein-

werken ze niet constructief omdat ze niet kijken naar het 
hele plaatje” en hij beschrijft hoe in zijn ogen je de wereld 
pas echt kan veranderen als je vanuit de overheid de voor-
waarden schept zodat situaties kunnen veranderen. Zoals 
bijvoorbeeld groen consumeren. Je kan wel zoals greenpeace 
bewustwording creeren bij de mensen, maar het is de over-
heid die de voorwaarden moet scheppen om dit als cosument 
te kunnen. Dit is ook de kritiek die hij heeft op Groenlinks, 
een partij waar hij vaak graag mee samen werkt, maar waar-
van hij niet begrijpt waarom ze alleen maar willen praten 
over groen rijden en geen ruimte willen creeren waarin dit 
voor iedereen mogelijk is, het zogenaamde ‘wens’denken. Hij 
noemt hier het voorbeeld van de Prius, wat een goed alterna-
tief is, maar wat niet iedereen kan betalen en dus uiteindelijk 
weinig teweeg zal brengen. 
De deur van het pand gaat open en ik denk dat het onze fo-
tograaf is, maar het blijkt een groninger te zijn die hulp wil 
met zijn belastingopgave. Kijk, zegt Niels, daarom ben ik zo 
blij dat ik bij de SP actief ben, ze helpen mensen direct. Hij 
zegt zich enorm te irriteren aan al die politieke partijen die 
maar vannuit hun pluche, regels opleggen over de wil van de 
mensen heen én die niet met de mensen regeren, iets wat 
de SP wel doet. Ik vind dit een interessante stelling en vraag 
hem hoe de SP dit doet en hoe hij dat uit Brussel zou wil-
len bewerkstelligen. Actie voeren, in Nederland, niet naar 
Straatsburg afreizen voor de stemmingen, maar op de straat 
in Nederland tegen Brusselse wetgeving ageren. De perfecte 
vorm van democratie volgens hem. Hij verteld honderuit 
over een actie die ze een aantal weken geleden in Brussel had-
den met betrekking tot de macht die lobbyisten hebben in 
het Europees Parlement en het feit dat ze niet goed worden 
geregistreerd. “Een andere partij zou weer regeltjes hebben 
gemaakt, maar wij gaan naar de lobbyisten toe met een lu- 
dieke actie, halen de  pers en zorgen ervoor dat alle actoren 
zich aangesproken voelen om dingen te veranderen.”
De Socialistische Partij wordt vaak als tegenstander van de 
Europese Unie gezien en ik wil zijn mening hier wel over ho-
ren. Hij schiet direct in de verdediging en zegt erg gefrus-
treerd te raken van iedereen die de SP op die manier neer zet. 
“Het is zo makkelijk, en het is gewoon niet waar. We willen 
europa anders, maar we zijn niet tegen europa.” Wat ze an-
ders willen aan Europa ligt hem vooral in de regeltjes die door 
Europa worden opgesteld, mocht Niels verkozen worden dan 
zal altijd zijn eerste vraag zijn bij besluitvorming: moet dit 
door Europa geregeld worden? Is dit niet het geval, dan stemt 
hij sowieso niet, ookal zou het een goede maatregel voor de 
burger kunnen zijn. Met name millieu zaken kunnen goed 
op Europees niveau geregeld worden, want dit is grens-
overschrijdende politiek, maar landbouwsubsidies kunnen 
veel beter nationaal geregeld worden. De SP is absoluut niet 
tegen de afschaffing van de landbouwsubsidies, in hun ogen 
moet onze eigen voedselveiligheid beschermd en gegaran-
deerd worden, maar dit kan beter nationaal dan Europees. 

delijke beslissing maakt hoe ze haar onderwijs wil inrichten. 
“Nederland heeft een goed systeem, maar europa moet daar 
niet aan zitten.”
Europese invloed vanuit brussel reikt tot diep in samenle- 
ving: provincies, gemeenten; het raakt de burger direct via de 
decentrale overheden. Derhalve moeten deze meer invloed 
kunnen uitoefenen op standpunt nederlandse regering. “Je 
ziet vaak in de praktijk dat richtlijnen niet goed  uit de verf 
komen. Ik zou graag aan verbetering van die richtlijnen en 
andere besluitvorming willen werken.” Met haar ervaring als 
Statenlid, haar studie achtegrond en haar jonge frisse blik 
als student wil Stieneke veel bereiken als ze in het Europees 
Parlement zou komen. Toch blijft ze realistisch: natuurlijk 
hoopt ze op zeven zetels voor het samenwerkingsverband 
SGP-ChristenUnie, maar de kans dat ze van twee naar zeven 
gaan is natuurlijk niet heel erg groot. 

sp

 Niels Jongerius, nummer 4 op de lijst. 

‘De verschillende filosofen hebben de wereld slechts verschillend 
geinterpreteerd, maar het komt erop aan haar te veranderen.’

Door: Inge Snip

Het is één van de eerste dagen van de lente als ik slenterend 
door de studentenstad Groningen aankom bij het pand van 
de Socialistische Partij waar ik een afspraak heb met Niels 
Jongerius, die voor de Socialistische Partij op nummer 4 
staat voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Niels 
is geen onbekende voor mij, tijdens de Europese grondwet-
campagne in 2005 heb ik meerdere malen tegenover hem 
gestaan in debatten en discussie avonden. De jaren erna is 
hij zeer actief voor Rood gebleven, de jongeren in de SP en 
nu gaat hij proberen een zetel te veroveren in het Europees 
Parlement.
Hij biedt me koffie aan en terwijl ik mijn laptop opstart 
vraag ik hem naar zijn beweegredenen om actief te worden 
in de politiek. Hij reageert heel resoluut: internationale soli-
dariteit. En steekt gelijk een betoog af over zijn onvrede met 
de internationale wereldorde en zijn frustratie hierover. Nog 
maar net zeventien liep hij mee in een demonstratie tegen de 
oorlog in Afghanistan en op school organiseerde hij politieke 
debatten. Een voorkeur voor een politieke partij had hij nog 
niet, maar wat hij wel wist was dat hij erg boos was op de 
wereld en dat hij niet begreep waarom er zoveel ongelijkheid 
was.Er is structureel iets mis met deze wereld, meent hij ter-
wijl hij de vers gezette koffie inschenkt, en hij kan niet thuis 
blijven zitten en niks doen. Als ik hem vraag waarom hij niet 
ervoor gekozen heeft zich actief in te zetten voor organisa- 
ties als Amnesty International en Greenpeace, denkt hij even 
na. “Niets ten nadele van die organisaties; maar in mijn ogen 

Hoewel Niels wel gelijk de kanttekning maakt niet voor pro-
ductie-subsidies te zijn. “Het huidige systeem is slecht voor de 
boeren: een op de drie boeren in Nederland leeft op of onder 
de armoedegrens, terwijl Heineken, Schiphol en de koninkli-
jke familie subsidies krijgen die ze niet nodig hebben. Verder is 
het huidige systeem  slecht voor dier en milieu omdat zo veel 
mogelijk produceren voor een zo laag mogelijke prijs nog altijd 
de inzet van het beleid is. En last but not least is het vernieti-
gend voor de derde wereld.”
En wat betreft zijn eigen inbreng als jonge student in het bu-
reaucratische Brussel? Daar weet hij wel raad mee: zijn passie en 
actieve houding kunnen veel veranderen. Hij is er absoluut van 
overtuigd dat ook hij in de komende vijf jaren zal veranderen, 
maar zijn houding en missie veranderd niet, hij heeft een eigen 
agenda, een eigen kracht, en weigerd mee te doen aan het brus-
selse circus. Zowel in de fractie, als team, als europarlementa-
rier. Het gaat hem er niet om of een richtlijn  
wel of niet aangenomen wordt, maar of er een betere afwe-ging 
gemaakt wordt wat er op brussel niveau geregeld wordt. Met ac-
tievoeren Brussel in en Brussel veranderen, dat is het doel van 
Niels. 

 ©Gerhard Taatgen
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partijen, die alleen gedijen bij een burgerlijk wantrouwen in 
de politiek, het over vijf jaar weer zo goed doen hangt ervan 
af of de traditionele partijen een gepast antwoord kunnen 
verzinnen op populistische retoriek. De burger moet weer 
vertrouwen en inzicht krijgen in de politiek. Goed onderwijs 
helpt hierbij. Deze editie wordt aan het onderwerp onderwijs 
extra aandacht besteed, met dank aan het LAKS. Tevens is 
de polemiek van de Paarse Krokodil weer terug. De Jonge 
Socialisten, Jonge Democraten en JOVD gaan in publiek 
debat over de krijgsmacht. Als Den Haag even open en helder 
zou zijn over onderwerpen als deze drie jongerenpartijen, 
dan zou het debat heel wat inzichtelijker zijn voor de 
Nederlandse burger. Ten slotte kan de lezer zich verheugen 
op een keur aan diepgaande stukken over vele verschillende 
onderwerpen. Driemaster gaat, net als de rest van politiek 
Nederland, deze zomer met reces. De volgende deadline van 
Driemaster is 20 augustus. Na de zomer keren we terug met 
de laatste twee edities van deze jaargang. De redactie hoopt 
dat u deze zomer massaal in de pen kruipt!

Allard Altena
hoofdredacteur Driemaster

Halverwege het jaar zijn we halverwege de jaargang. De 
afgelopen maanden stonden in het teken van de Europese 
verkiezingen. Met 6 zetels voor de Nederlandse liberalen in 
het Europees Parlement – 3 voor de VVD en 3 voor D66 – heeft 
het liberalisme het in Nederland goed gedaan.  Daartegenover 
staat dat in Nederland en in de Unie in het algemeen anti-
Europese partijen ook flink terrein hebben gewonnen. Of deze 
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partijen, die alleen gedijen bij een burgerlijk wantrouwen in 
de politiek, het over vijf jaar weer zo goed doen hangt ervan 
af of de traditionele partijen een gepast antwoord kunnen 
verzinnen op populistische retoriek. De burger moet weer 
vertrouwen en inzicht krijgen in de politiek. Goed onderwijs 
helpt hierbij. Deze editie wordt aan het onderwerp onderwijs 
extra aandacht besteed, met dank aan het LAKS. Tevens is 
de polemiek van de Paarse Krokodil weer terug. De Jonge 
Socialisten, Jonge Democraten en JOVD gaan in publiek 
debat over de krijgsmacht. Als Den Haag even open en helder 
zou zijn over onderwerpen als deze drie jongerenpartijen, 
dan zou het debat heel wat inzichtelijker zijn voor de 
Nederlandse burger. Ten slotte kan de lezer zich verheugen 
op een keur aan diepgaande stukken over vele verschillende 
onderwerpen. Driemaster gaat, net als de rest van politiek 
Nederland, deze zomer met reces. De volgende deadline van 
Driemaster is 20 augustus. Na de zomer keren we terug met 
de laatste twee edities van deze jaargang. De redactie hoopt 
dat u deze zomer massaal in de pen kruipt!

Allard Altena
hoofdredacteur Driemaster

Halverwege het jaar zijn we halverwege de jaargang. De 
afgelopen maanden stonden in het teken van de Europese 
verkiezingen. Met 6 zetels voor de Nederlandse liberalen in 
het Europees Parlement – 3 voor de VVD en 3 voor D66 – heeft 
het liberalisme het in Nederland goed gedaan.  Daartegenover 
staat dat in Nederland en in de Unie in het algemeen anti-
Europese partijen ook flink terrein hebben gewonnen. Of deze 
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De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie geeft een verenigingsblad uit onder de naam Driemaster, 

met als doel elk lid te informeren over de mogelijkheden tot ontplooiing die de vereniging in het kader van 

de verwezenlijking van haar doelstellingen biedt, verslag te doen van activiteiten van de vereniging, bij 

te dragen aan de doelstelling van de vereniging om jongeren in kennis te brengen met en te doordringen 

van de verantwoordelijkheden die het staatsburgerschap hen oplegt - hen daarbij in het bijzonder 
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Woord van de voorzitter
over verziezingen en grenzen

 ©Gerhard Taatgen

De Europese verkiezingen zijn achter de rug. Als je het 
resultaat voor de hele Europese Unie bekijkt dan hebben de 
liberale partijen het helemaal niet zo slecht gedaan. Zeker 
als je in je achterhoofd houdt dat de socialisten in heel 
Europa lange tijd het naar eigen zeggen ‘neoliberale’ denken 
van partijen als de VVD en het ‘kapitalisme’ failliet hebben 
verklaard. De socialisten zijn wel afgestraft met een flinke 
verkiezingsnederlaag. Toch nog wat hoop aan de horizon 
voor ons liberalen!

Oppermachtig zijn en blijven de Europese christen-
democraten. Ik blijf me erover verbazen. Christen-democraten 
hebben de vreemde eigenschap zelfs verkiezingen te kunnen 
winnen als ze regeren en niets klaar maken en een campagne 
voeren waarin ze vooral zwijgen. Dat bewezen ook de 
regionale verkiezingen in Vlaanderen van gisteren maar weer 
eens. CD&V, zusterpartij van CDA, boekte daar een grote 
zege. En dat ondanks de mislukte staatshervorming…

Gelukkig is nu wel de verkiezingskoorts voorbij. Hopelijk 
wordt nu niet elke uitlating van politici door anderen 
aangegrepen voor eigen gewin. Achteraf gezien was het 
misschien ook beter geweest dat Mark Rutte zijn plan voor 
meer vrijheid van meningsuiting pas na de verkiezingen 
had gepresenteerd. Een echt inhoudelijk debat hierover heb 
ik namelijk nog bijna niet gelezen in de kranten. Het ging 
vrijwel alleen maar over Holocaustontkenning.

Nogal zielig en sneu. Het was immers niet Rutte zelf die met 
dit voorbeeld kwam, het werd hem gevraagd. Natuurlijk, hij 
moest daarop voorbereid zijn, maar als men je vervolgens 
alleen maar naar zo’n voorbeeld blijft vragen dan wordt het 
wel een hele flauwe exercitie. Wat mij betreft ligt de grens van 
vrije meningsuiting bij het oproepen tot fysiek geweld. Vaak 
is het zo dat Holocaustontkenning hiermee gepaard gaat. 
Wat mij betreft wordt in zo’n geval de rechter ingeschakeld. 
In die paar gevallen dat een idiote boekenwurm bewijs denkt 
te hebben gevonden voor het niet bestaan van de Holocaust, 
dien hem dan van gepaste repliek. In dat geval moet iedereen 
met gezond verstand diegene te vuur en te zwaard met het 
woord te bestrijden. Ik ben ervan overtuigd dat die visie in 
het maatschappelijk debat niet overeind zal blijven. 

Hopelijk kan het echte inhoudelijke debat over de vrijheid van 
meningsuiting binnenkort alsnog losbarsten. Er is namelijk 
echt wel iets aan de hand als een cartoonist van zijn bed wordt 
gelicht, als een politicus niet zonder gestoord te worden door 

ons kabinet een film kan maken en als onze eigen premier 
een weekblad (Opinio) kapot procedeert vanwege een 
overduidelijk satirisch bedoelde parodie op hemzelf.

De grote vraag blijft: waar ligt de grens? Wat mij betreft ligt 
die dus bij het oproepen tot fysiek geweld. Belediging kan 
moeilijk een criterium zijn. Want wie bepaalt precies wat 
belediging is? Vaak ligt dat bij de beledigde zelf en het is 
nou eenmaal zo dat de een zich sneller beledigd voelt dan de 
ander. Dan bevinden we ons al snel op een glijdende schaal.

Ik denk dat een open samenleving als de onze extreme 
meningen en zelfs beledigingen heel goed aankan. 
Beledigingen kun je incasseren, extreme standpunten kun 
je in het debat bestrijden. Het is niet aan de rechter dit te 
doen, maar een taak van de maatschappij en politici zelf. 
Begrenzing van de vrije meningsuiting is een demonstratie 
van je eigen onkunde die taak op je te nemen.

JOVD Hoofdbestuur contactgegevens

Landelijk Voorzitter
J.B. (Jeroen) Diepemaat
jeroen.diepemaat@jovd.nl
06 - 12 909 348

Algemeen Secretaris
M. (Marloes) Kuijpers
marloes.kuijpers@jovd.nl
06 - 30 92 09 73

Landelijk Penningmeester
B. (Bouke) Winsemius
bouke.winsemius@jovd.nl
06 - 81 15 00 71

Vice-voorzitter internationaal
J. (Jeroen) Benning
jeroen.benning@jovd.nl
06 - 46 25 07 17

AB Organisatie, Vorming & Scholing
N.H.S. (Nick) Grisèl
nick.grisel@jovd.nl
06 - 13 11 63 05

AB Promotie & Ledenwerving a.i.
A.S. (Annelien) zur Lage
annelien.zurlage@jovd.nl
06 - 47 49 90 04

the sky is the limit
kansen bij de jovd

De JOVD biedt vele kansen en uitdagingen voor al haar leden. Zie hieronder een overzicht van de mogelijkheden en schroom niet om 
contact op te nemen voor vragen en/of aanmelding.

Projectgroep Introweekend II  -- neem contact op met --> Nick Grisel
Politiek Commissaris BuZa     Jeroen Benning
Hoofdbestuurslid Politiek         kandidaatstellingscommissie@jovd.nl
Hoofdbestuurslid Voorlichting     kandidaatstellingscommissie@jovd.nl
Hoofdbestuurslid Vorming & Scholing    kandidaatstellingscommissie@jovd.nl
Augustus offensief       Annelien zur Lage
Campagnecommissie       Annelien zur Lage
Internationaal Secretariaat     Jeroen Benning
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de hypocrisie van een legerimam

Staatssecretaris van Defensie Jack de Vries (CDA) doet het hem 
weer. Eerst had hij liever geen militairen in uniform op de Gay 
Pride, maar nu wil hij wel dat een omstreden legerimam aanblijft. 
Dit ondanks zware kritiek van de Tweede Kamer.

Door: Yair da Costa

Als eerste wil ik benadrukken dat van oudsher het 
defensieapparaat voor christenen en joden al respectievelijk 
een kapelaan en legerrabbijn kent. Dat voor moslims in de 
Koninklijke Landmacht ook een geestelijke opgenomen kan 
worden staat buiten kijf. Het lijkt mij echter verstandig om 
ervoor te zorgen dat deze legerimams niet prediken dat 
dienen in het Nederlands leger ongewenst is. Als er iets 
slecht is voor het functioneren van een soldaat, dan is het 
wel moraal ondermijnend gedrag van een geestelijk leider.

Ali Eddaoudi, de gewraakte imam in kwestie, schreef in 
het verleden columns die de missie in Uruzgan zwaar 
bekritiseerden. Hierbij zou Balkenende zijn “dolle 
kruisvaarders” op moslims laten “jagen”. Op dinsdag 3 
februari jongstleden schreef hij in het NRC Handelsblad in 
een open brief aan premier Balkenende: “U bent weleens 
het schoothondje van Bush genoemd, maar ik vind u nog 
geen deurmat waardig.” Een zware belediging tegenover een 
regeringsleider, vooral als men het bekijkt in een islamitische 
context. Zo wordt allereerst de premier een “schoothondje” 
genoemd. De hond is in de islam een onrein dier. Wat betreft 
de deurmat, dat is iets waar iemand overheen loopt en waar 
men de voeten op veegt. Over iemand heen lopen of een 
schoen naar iemand gooien is een uiterst grove belediging in 
de islam. 
Omgekeerd zou geen Nederlander zulke beledigingen kunnen 
uiten naar een imam, want dan is de wereld te klein. Cartoons 
zorgen er bijvoorbeeld voor dat ambassades worden bestormd, 
maar de Nederlandse regeringsleider kan ongestraft beledigd 
worden. Het artikel werd overigens gekopt onder de titel 
“Christen, hypocriet en minister-president”, wat overigens 
op zichzelf al de wenkbrauwen doet fronsen.

De ironie wil nu dat meneer Eddaoudi zelf de hypocriet 
uithangt door mee te doen aan de missie in Uruzgan als 
legerimam. Het is sowieso storend dat iemand die zo negatief 
over de missie spreekt een “ondersteunende” rol moet gaan 
vervullen in de Koninklijke Landmacht. Dit geldt al helemaal 
als men weinig respect kan opbrengen voor haar politiek 
leiders. Als militair leer je immers als eerste bevelen uit te 
voeren.

In andere columns schreef Eddaoudi onder meer dat mannen 
vrouwen geen hand hoeven te geven. Ook iets dat regelrecht 
tegen de Nederlandse cultuur en gewoontes indruist. In 
het Nederlandse leger kennen we zowel mannelijke als 
vrouwelijke militairen die allebei met elkaar samen moeten 
werken als een team. Als vervolgens een imam stimuleert 
om, bij wijze van spreken, geen of nauwelijks lichaamscontact 
met een vrouw te hebben, dan doet dit het functioneren van 
het leger ook geen goed. Immers, werken voor Defensie is in 
het algemeen een soort “contactsport”.

Een groot deel van de Tweede Kamer maakte bezwaar tegen 
de aanstelling van Eddaoudi, omdat hij zich in zijn columns 
erg radicaal heeft uitgelaten. Mijn inziens mag de legerimam 
in wording natuurlijk zeggen wat hij denkt. De vrijheid van 
meningsuiting geldt immers ook voor Ali Eddaoudi. Om 
Voltaire maar aan te halen: “ik keur af wat u zegt, maar tot de 
dood zal ik uw recht verdedigen om het te kunnen zeggen.” Zo 
hoort het ook in een land waarin vrijheid van meningsuiting 
hoog in het vaandel staat. Echter, Eddaoudi moet ook 
beseffen en accepteren dat bij vrijheid verantwoordelijkheid 
hoort. Hij had moeten weten dat er aan zijn columns ook 
consequenties kunnen kleven. Eén van die consequenties was 
het ongenoegen dat een groot deel van de Kamer ventileerde 
over zijn aanstelling.

De Vries bewijst in deze kwestie wederom dat hij totaal geen 
kritische houding heeft. In de Tweede Kamer is onlangs onder 
andere door de VVD een motie ingediend die opriep tot het 
ontslag van Eddaoudi. Het zou daarom de imam sieren van 
zijn aanstelling af te zien in het kader van het Kamerdebat. 
Of heeft meneer de legerimam een dubbele agenda en wil hij 
“het systeem” van binnenuit opblazen?
In ieder geval zijn de risico’s in deze voor de heer de 
Vries. Meneer Eddaoudi mag onze premier dan wel een 
schoothondje van Bush vinden, hij heeft op dit moment een 
eigen koosnaampje verdiend... de knuffelimam van De Vries.

omov 
ongepaste maatregel voor onze vereniging
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Dit artikel heb ik geschreven naar aanleiding van het opiniestuk 
van Thomas de Jonge over OMOV in de vorige Driemaster. Het 
was verhelderend om te lezen dat “One Man, One Vote” ook in 
de verenigingspolitiek van de JOVD nog geen gemeengoed is 
geworden. U proeft het al: ik ben tegenstander van OMOV. De 
Jonge heeft dan ook zeker mijn gelukswensen bij zijn pogingen 
om dit gedrocht ook in de toekomst buiten onze vereniging te 
houden. Minder enthousiast ben ik over zijn beweegredenen. 
De ondemocratische uitwerking van OMOV en het belang 
van een sterke Algemene Vergadering om het Hoofdbestuur 
te controleren zie ik ook wel, maar een vergelijking met 
aandeelhoudersvergaderingen? Daarbij houdt het niet op: 
OMOV mag politieke spelletjes niet komen verpesten? Er zijn 
fundamentelere bezwaren tegen OMOV.OMOV heeft geen enkele 
plaats binnen onze vereniging.

Door: Wouter van den Wildenberg

Het democratisch gehalte van de JOVD zal door OMOV niet 
stijgen. Integendeel, vergeleken met de huidige situatie zal 
het er op achteruitgaan. Binnen het huidige model is het 
stemrecht van de leden als volgt geregeld. Ieder lid is niet 
alleen lid van de JOVD, maar ook van zijn of haar afdeling. 
Minimaal tweemaal per jaar houdt die afdeling een eigen 
ledenvergadering. Op in ieder geval één van die vergaderingen 
worden jaarafgevaardigden benoemd. Meestal zijn dat de 
afdelingsbestuurders, maar dat hoeft niet zo te zijn. De 
jaarafgevaardigden oefenen een jaar lang de stemrechten 
van de betalende leden van de afdeling uit. Leden die 
zelf gebruik willen maken van hun stem op de Algemene 
Ledenvergaderingen van de JOVD, kunnen hun stem opeisen. 
Het systeem is een toonbeeld van democratie: wie zelf wil 
stemmen heeft daartoe de gelegenheid, wie dat niet wil verliest 
zijn recht niet, maar wordt automatisch vertegenwoordigd. 
OMOV is anders, heeft een dwingend effect: het is stemmen 
of stikken. Wie stemt heeft nog iets kunnen zeggen, wie niet 
stemt wordt gebonden door wat anderen voor hem hebben 
bepaald. Er zijn geen jaarafgevaardigden om zijn belangen te 
vertegenwoordigen.

Fundamenteler is mijn bezwaar tegen het beeld dat veel 
OMOV-voorstanders van de JOVD hebben. Het gaat hier 
veelal om oudgedienden, vaak met een goede staat van dienst 
en een jarenlange betrokkenheid bij de vereniging. De JOVD 
heeft in hun levens zo’n centrale plaats gekregen, dat zij er 
een vertekend beeld van hebben gekregen. De JOVD is een 
doel op zich geworden. Met enige ironie kan gezegd worden 
dat de JOVD voor hen zó belangrijk is geworden, dat zij ieder 

6  driemaster

belang heeft verloren. Het echte doel van de JOVD is namelijk 
veel groter dan de vereniging zelf. Ik citeer uit de statuten: 
“De vereniging heeft als doel jongeren in kennis te brengen 
met en te doordringen van de verantwoordelijkheden die het 
staatsburgerschap hen oplegt, hen daarbij in het bijzonder 
voorlichtend omtrent de liberale beginselen zonder een 
politieke vorming in ruimere zin te verwaarlozen.” De JOVD 
is een facilitair platform om het liberale gedachtegoed te 
verspreiden, geen arena voor machtsspelletjes. Met welk 
doel OMOV ook wordt ingediend – interne democratie, meer 
macht voor de indieners – het echte doel wordt volledig 
vergeten.

Het is juist het ultieme doel, het liberalisme, dat toont 
hoe destructief OMOV voor onze vereniging kan zijn. 
Het liberalisme gelooft in gezonde zelfzuchtigheid en de 
voorstanders hoeven zich er dan ook niet voor te schamen 
dat zij doorgaans zelf toch wel veel belang hebben bij dat 
stemsysteem. Onder OMOV zal de macht van de voorstanders 
toenemen naarmate de participatie van leden kleiner wordt. 
Kennelijk brengt het spreken voor een halflege zaal waar 
nog niet een op de twintig leden aanwezig is een vreemd 
gevoel van macht met zich mee. De frustratie als die vreemde 
sensatie bruut wordt afgekapt door de laconieke mededeling 
van enkele grote afdelingen dat zij het toch anders zien, is 
begrijpelijk. Een voordeel van het huidige systeem is wel dat 
de macht van de afgevaardigden groter wordt naarmate hun 
afdelingen en dus de JOVD als geheel in ledental groeien. 
OMOV stimuleert dus het ontmoedigen van participatie, waar 
het huidige systeem de groei van de vereniging bemoedigt. 
Het een leidt tot een verminderde interne controle, het ander 
brengt de JOVD dichter bij haar doel. De invisible hand lijkt 
het dus met me eens te zijn: thumbs down voor OMOV. 

Wouter van den Wildenberg is redacteur van dit blad
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omov 
ongepaste maatregel voor onze vereniging
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Dit artikel heb ik geschreven naar aanleiding van het opiniestuk 
van Thomas de Jonge over OMOV in de vorige Driemaster. Het 
was verhelderend om te lezen dat “One Man, One Vote” ook in 
de verenigingspolitiek van de JOVD nog geen gemeengoed is 
geworden. U proeft het al: ik ben tegenstander van OMOV. De 
Jonge heeft dan ook zeker mijn gelukswensen bij zijn pogingen 
om dit gedrocht ook in de toekomst buiten onze vereniging te 
houden. Minder enthousiast ben ik over zijn beweegredenen. 
De ondemocratische uitwerking van OMOV en het belang 
van een sterke Algemene Vergadering om het Hoofdbestuur 
te controleren zie ik ook wel, maar een vergelijking met 
aandeelhoudersvergaderingen? Daarbij houdt het niet op: 
OMOV mag politieke spelletjes niet komen verpesten? Er zijn 
fundamentelere bezwaren tegen OMOV.OMOV heeft geen enkele 
plaats binnen onze vereniging.

Door: Wouter van den Wildenberg

Het democratisch gehalte van de JOVD zal door OMOV niet 
stijgen. Integendeel, vergeleken met de huidige situatie zal 
het er op achteruitgaan. Binnen het huidige model is het 
stemrecht van de leden als volgt geregeld. Ieder lid is niet 
alleen lid van de JOVD, maar ook van zijn of haar afdeling. 
Minimaal tweemaal per jaar houdt die afdeling een eigen 
ledenvergadering. Op in ieder geval één van die vergaderingen 
worden jaarafgevaardigden benoemd. Meestal zijn dat de 
afdelingsbestuurders, maar dat hoeft niet zo te zijn. De 
jaarafgevaardigden oefenen een jaar lang de stemrechten 
van de betalende leden van de afdeling uit. Leden die 
zelf gebruik willen maken van hun stem op de Algemene 
Ledenvergaderingen van de JOVD, kunnen hun stem opeisen. 
Het systeem is een toonbeeld van democratie: wie zelf wil 
stemmen heeft daartoe de gelegenheid, wie dat niet wil verliest 
zijn recht niet, maar wordt automatisch vertegenwoordigd. 
OMOV is anders, heeft een dwingend effect: het is stemmen 
of stikken. Wie stemt heeft nog iets kunnen zeggen, wie niet 
stemt wordt gebonden door wat anderen voor hem hebben 
bepaald. Er zijn geen jaarafgevaardigden om zijn belangen te 
vertegenwoordigen.

Fundamenteler is mijn bezwaar tegen het beeld dat veel 
OMOV-voorstanders van de JOVD hebben. Het gaat hier 
veelal om oudgedienden, vaak met een goede staat van dienst 
en een jarenlange betrokkenheid bij de vereniging. De JOVD 
heeft in hun levens zo’n centrale plaats gekregen, dat zij er 
een vertekend beeld van hebben gekregen. De JOVD is een 
doel op zich geworden. Met enige ironie kan gezegd worden 
dat de JOVD voor hen zó belangrijk is geworden, dat zij ieder 
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belang heeft verloren. Het echte doel van de JOVD is namelijk 
veel groter dan de vereniging zelf. Ik citeer uit de statuten: 
“De vereniging heeft als doel jongeren in kennis te brengen 
met en te doordringen van de verantwoordelijkheden die het 
staatsburgerschap hen oplegt, hen daarbij in het bijzonder 
voorlichtend omtrent de liberale beginselen zonder een 
politieke vorming in ruimere zin te verwaarlozen.” De JOVD 
is een facilitair platform om het liberale gedachtegoed te 
verspreiden, geen arena voor machtsspelletjes. Met welk 
doel OMOV ook wordt ingediend – interne democratie, meer 
macht voor de indieners – het echte doel wordt volledig 
vergeten.

Het is juist het ultieme doel, het liberalisme, dat toont 
hoe destructief OMOV voor onze vereniging kan zijn. 
Het liberalisme gelooft in gezonde zelfzuchtigheid en de 
voorstanders hoeven zich er dan ook niet voor te schamen 
dat zij doorgaans zelf toch wel veel belang hebben bij dat 
stemsysteem. Onder OMOV zal de macht van de voorstanders 
toenemen naarmate de participatie van leden kleiner wordt. 
Kennelijk brengt het spreken voor een halflege zaal waar 
nog niet een op de twintig leden aanwezig is een vreemd 
gevoel van macht met zich mee. De frustratie als die vreemde 
sensatie bruut wordt afgekapt door de laconieke mededeling 
van enkele grote afdelingen dat zij het toch anders zien, is 
begrijpelijk. Een voordeel van het huidige systeem is wel dat 
de macht van de afgevaardigden groter wordt naarmate hun 
afdelingen en dus de JOVD als geheel in ledental groeien. 
OMOV stimuleert dus het ontmoedigen van participatie, waar 
het huidige systeem de groei van de vereniging bemoedigt. 
Het een leidt tot een verminderde interne controle, het ander 
brengt de JOVD dichter bij haar doel. De invisible hand lijkt 
het dus met me eens te zijn: thumbs down voor OMOV. 

Wouter van den Wildenberg is redacteur van dit blad
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agressie als norm?

U kent het wel. Mensen die in het openbaar vervoer hun schoenen 
op stoelen en bankjes leggen, keiharde muziek op hebben staan 
en luid telefoneren. Wanneer u hier wat van zegt, kan dit u duur 
komen te staan. Een verwensing is dan nog een milde straf voor 
uw goede burgerschap, want geweld binnen het openbaar vervoer 
begint helaas steeds meer in de ‘mode’ te komen. Dit geldt 
overigens niet alleen voor het openbaar vervoer, maar ook voor 
agressie jegens ambulancepersoneel en medische hulpverleners. 
Het wrange is dat deze laatste groep in levensbedreigende 
situaties juist hulp probeert te verlenen. Het blijft niet bij 
‘incidenten’ zoals dat politiek correct heet. Inmiddels is er helaas 
een cultureel patroon ontstaan. 

Door: Jeffrey Lemm

Waar er vroeger schande werd gesproken wanneer jonge 
mensen niet opstonden voor oude mensen, lijkt dat al 
verworden tot een gewoonte. Men kijkt tegenwoordig zelfs 
verbaasd op als je een dergelijk fatsoen laat zien. De afgelopen 
jaren zijn we getuige geweest van een flinke toename van 
geweldsdelicten in het openbaar vervoer. Zo zijn er natuurlijk 
de Marokkaanse straatschoffies die het leven van menig 
buschauffeur zuur maken, maar ook de agressievelingen 
die conducteurs of passagiers in de trein mishandelen. Ook 
het toegenomen geweld tegenover ambulancepersoneel was 
opvallend. Enfin, sla de kranten er maar eens op na. Nu is 
natuurlijk de vraag waar de agressie en losbandigheid in het 
openbaar vervoer en tegenover hulpverleners vandaan komen 
en wat er aan gedaan kan worden. Zoals niet uitzonderlijk 
laten de jongens en meisjes uit ‘Vak K’ graag wachten op een 
adequaat antwoord. Sinds de ontzuiling en ontwikkeling 
van de informatie en communicatietechnologie is ook de 
individualisering in de samenleving sterk toegenomen. Dit 
heeft vanuit liberaal perspectief natuurlijk vele voordelen, 
maar heeft in de praktijk ook wel negatieve neveneffecten. 
Zo loopt de toename van de individualisering, in ieder 
geval in ons voormalig verzuilde Nederland, parallel met 
de afname van het centrale gezag. De samenleving is steeds 
meer verworden tot een groot netwerk waarin er niet zozeer 
één gezaghebbende en centrale instantie is. Van oudsher 
was dit de overheid. De overheid had gezag en werd door de 
burger als legitiem ervaren. In het verlengde hiervan werden 
overheidsfunctionarissen als gezagsdragers gezien en met 
passend respect tegemoet getreden. Dit gold overigens 
ook voor mensen als verpleegkundigen, artsen en leraren 
en natuurlijk de kerk. Dat gezag is tegenwoordig lang niet 
altijd meer zo vanzelfsprekend, er is eerder sprake van een 
tegenovergestelde houding: respectloos. 

Nu is het moeilijk om terug te keren naar vervlogen 
tijden en de vraag is of dat wenselijk is. De moderne 
technologie heeft ons gelanceerd naar een nieuw 
tijdperk waarin nieuwe omgangsvormen gelden en meer 
ruimte is voor de individuele verlangens en belangen. 
Het leven is vluchtiger en voor velen interessanter 
geworden. De moderne Westerse mens is in de laatste 
decennia met een enorme vaart bekend geworden met 
het begrip mobiliteit en het snel vergaren van allerhande 
kennis. Die voordelen laat die moderne Westerse mens 
zich niet zomaar afpakken, want dat betekent uiteraard 
achteruitgang. Langzamerhand probeert de ambitieuze 
Amerikaan of Europeaan door overal aanwezig te zijn 
en alles te weten een ware homo universalis te zijn. Wat 
wel duidelijk wordt wanneer men de digitalisering en 
informatisering goed bekijkt, is dat de moderne mens 
op het internet op zoek is naar geborgenheid in de vorm 
van allerlei groepen en netwerken. Zo is het gewoon om 
op sites als Hyves of Facebook vooral te laten zien wie 
je bent en bij welke groepen je hoort. Mensen hebben 
behoefte aan de veiligheid en stabiliteit van een groep, 
een gedeelde identiteit. Het is niet zo dat de moderne 
mens ineens een heel ander wezen is dan det mens 
van vijftig of zestig jaar geleden. Ook toen was er 
criminaliteit, maar kon men rekenen op een fikse straf 
vanuit de overheid en de groepsdruk vanuit zuil, kerk of 
vereniging. Met de linkse revolutie van de jaren zestig 
en zeventig werd besloten dat overtreders zielig waren 
en dat ze in plaats van straf maar gewoon aandacht 
verdienden. De straffen moesten vooral zo licht mogelijk 
zijn, zodat overtreders niet te lang verhinderd werden 
om terug te keren naar de maatschappij. De taakstraf 
raakte populair onder de politieke erfgenamen van de 
hippies en linkse intelligentsia. Ook werd er in hun 
traditie vooral gepraat en gepsychologiseerd in plaats 
van met harde hand op te treden waar dat nodig 
was. Het resultaat is nu bijna dagelijks nieuws: de 
verpaupering van normen en waarden en een regering 
die niet weet wat te doen. Laten we wel wezen dat 
normen en waarden niet gemonopoliseerd dienen te 
worden door christendemocraten, maar dat zij ons 
allemaal aangaan. 

In mijn ogen is de taakstraf een lachertje waarmee het 
probleem van al dan niet gewelddadige overtredingen 
van de wet niet wordt tegengegaan. Mensen die niet 
om kunnen gaan met de verminderde groepsdruk 
vanuit de samenleving en zich niet kunnen beheersen 
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dienen de consequenties van hun wangedrag te ervaren. Het 
klinkt wrang, maar de enige taal die geweldplegers verstaan 
is die van geweld. Nu moet in een rechtstaat als de onze de 
overheid haar geweldsmonopolie uiteraard niet misbruiken, 
maar dient zij wel gebruik te maken van haar bevoegdheid 
om fors, maar rechtvaardig te straffen. Minimumstraffen 
zijn daarbij naar mijn idee een vruchtbaar alternatief voor de 
naïeve taakstraffen. Potentiële overtreders in het openbaar 
vervoer en daarbuiten zullen het zich dan minder snel in 
hun hoofd halen om de wet te overtreden. Bij lage straffen 
ontstaat er logischerwijs een nonchalance, omdat een lage 
straf niet als een echte straf wordt ervaren. Net als kleine 
kinderen moet je ook overtreders flink laten schrikken, want 
anders leren ze het nooit. Overigens ben ik van mening dat 
een taakstraf nog wel nut kan hebben bij minderjarigen die 
net iets meer dan kattenkwaad hebben uitgehaald.

Tot slot dient een meer en minder zichtbare aanwezigheid 
van de overheid als handhaver van de wet tot stand te komen. 
Want hoewel het gezag van de overheid misschien niet meer 
zo vanzelfsprekend is, dient zij toch gezaghebbend op te 
treden waar nodig. De overheid moet dus niet afwachten wat 
haar rol te midden van de hedendaagse dynamiek wordt, maar 
actief haar rol als gezaghebber opzoeken, opnieuw uitvinden 
en herwinnen. De minister-president en zijn kabinet dienen 
een duidelijke en vooruitstrevende positie in te nemen en 
houvast te bieden in onze geïndividualiseerde samenleving. 
Het gaat hierbij niet alleen om meer gezagsdragers op straat, 
maar ook om de psychologische kracht die vanuit welwillend 
overheidsbeleid, met gepaste straffen, uitgaat. Dan zullen de 
burgers, die vanzelfsprekend ook een essentiële rol hebben 
bij de instandhouding van normen en waarden, sneller 
geneigd zijn een bijdrage te leveren aan dit beleid. Op die 
manier kunnen we van een onveilig vervoer weer terug naar 
een werkelijk openbaar vervoer en naar een samenleving 
waarin een in zichzelf gekeerd en agressief individualisme 
niet de boventoon voert.

Jeffrey Lemm is eindredacteur van dit blad

foto: Heriberto Herrera sxc
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In de afgelopen edities van Driemaster hebben we een interessante 
en belangrijke discussie kunnen volgen, die in VVD-kringen 
sinds het vertrek van Frits Bolkestein veel te weinig gevoerd is. 
Aan de ene kant staat Frank Verhoef, de conservatief, die een 
pleidooi houdt voor een hernieuwd moreel besef en aandacht voor 
voorbeelden van goed leven. Niels de Leeuw reageert hierop als 
liberaal die moraliseren verfoeit, maar vertrouwen stelt in het 
oordeelsvermogen van het individu. Ik kan me bij beiden deels 
aansluiten, en bekritiseer beiden ook ten dele. Daarbij probeer 
ik aan te tonen waar hun pleidooien elkaar niet tegen zouden 
moeten spreken, maar juist aanvullen. Een derde bijdrage in onze 
morele discussie.

Door: Isabelle Buhre

Onterechte omkering
Om te beginnen stelt De Leeuw dat ‘een moraliserend besef 
van goed een kwaad haaks staat op het liberale gedachtegoed.’ 
Dit is absoluut onjuist: het liberalisme vooronderstelt een 
moraal. De vrije markt en de democratische rechtsstaat 
kunnen alleen functioneren, als ze gedragen worden door 
goed opgevoede, morele individuen. Hoe minder respect er is 
voor gezag, des te meer machtsvertoon is er nodig om de orde 
te bewaren en het vrije systeem te kunnen laten voortbestaan, 
en dat betreuren we allemaal. Alexis de Tocqueville voorzag 
dit al in 1840 in zijn De la Démocratie en Amérique: wanneer 
elke vorm van gemeenschappelijkheid ontmoedigd wordt, 
ontaardt de staat in een ‘democratische dictatuur’, waarin 
iedereen bij het minste of geringste op de overheid terugvalt 
en voor privaat initiatief nauwelijks ruimte is. De Leeuw 
draait dit in zijn artikel ten onrechte om door te stellen dat 
‘het willen van een utopische, morele burger juist de oorzaak 
(is) van de grote overheid’. Maar moraal begint juist van 
onderaf, niet van bovenaf; opvoeding is een zaak van familie, 
mensen in de omgeving, vrienden – gelijken die elkaar 
moeten steunen – en de school. Pas als individuen zich niet 
weten te gedragen, moeten er camera’s opgehangen worden 
en is er meer ‘blauw’ op straat nodig, niet andersom. 

Basismoraal is nodig 
In tegenstelling tot De Leeuw, die zich afzet tegen ‘gefixeerde 
en subjectieve standpunten’ als morele basis, ben ik van 
mening dat een basismoraal nodig is. Er is om samen te 
kunnen leven een zekere consensus nodig over wat goed en 
kwaad is. Het morele besef dat wij onze kinderen moeten 
bijbrengen is van een axiomatische aard, en eerder praktisch 
en op afspraak berustend dan door iedereen afzonderlijk 
filosofisch onderzocht. De kritische instelling die De Leeuw 
bij elk individu wil zien, vind ik net zo prijzenswaardig als hij, 

maar hoort thuis op het metaniveau van de filosofie en niet 
in de dagelijkse praxis. Daar kunnen we niet alles op losse 
schroeven zetten omdat er twijfel over bestaat. Het is heel 
interessant om te beargumenteren waarom vermoorden, 
verkrachten of stelen wél toegestaan zouden moeten zijn, 
maar het is voor de samenleving het beste om je bevindingen 
niet in praktijk te brengen, en je aan de regels te houden. 
Een ‘morele vorm waarin iedere burger zou moeten passen’, 
zoals De Leeuw vol afkeer schrijft, is dus altijd nodig – wat 
niet wil zeggen dat de consensus na discussie op geen enkel 
punt kan of mag veranderen. In de opvoeding staat juist de 
vorming van het individuele geweten en oordeelsvermogen 
centraal; ik pleit dus niet voor een ‘zomaar aannemen’ van 
regels omdat het regels zijn, ook al zouden die onrechtvaardig 
zijn. Ik beweer dat het oordeelsvermogen moreel onderlegd 
moet zijn; juist dan kan een mens onrechtvaardige patronen 
herkennen, en ertegen in het geweer komen.

Liberale waarden
Op dezelfde manier als morele regels, zijn ook de verlichte 
gelijkheidsbeginselen axiomatisch: iedereen weet dat mensen 
niet gelijk zijn, dat ze verschillende kwaliteiten hebben, dat 
de één sterker of slimmer of sociaal handiger is dan de ander. 
Maar omdat klassenjustitie niet prettig is, doen we in de 
verhouding tussen overheid en burgers alsof dit niet zo is. Dit 
vindt in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 
1776 zijn beste uitdrukking: We hold these truths to be self-
evident, that all Men are created equal, that they are endowed 
by their Creator with certain unalienable Rights, that among 
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. Hier 
staat niet: wij hebben bewezen dat iedereen gelijk is, maar: 
we nemen dit gewoonweg aan, omdat het de beste grondslag 
vormt voor een staatsbestel.En met het aanhalen van de 
verlichte idealen – gelijkheid voor de wet, vrijheid van mening, 
het ter verantwoording kunnen roepen van autoriteiten,  
eigendomsrecht, volkssoevereiniteit en een meritocratisch 
ideaal boven feodaliteit – wordt het duidelijk dat ook de 
conservatieve reactie zoals we die nu in Nederland kennen, 
niet op de goede weg is. Zij stellen namelijk principieel dat de 
verlichting, en dus al de waarden die wij liberalen omarmen, 
de breuk vormen met de westerse traditie in plaats van een 
wezenlijk bestanddeel. Hun avondland reikt tot de vooravond 
van 1789, niet verder. Maar dan is het verwonderlijk te 
bemerken wie de conservatieven van vandaag zijn. Het zijn 
zeker niet allemaal adellijke of ontzettend rijke jongens. En 
‘toch’ ontwikkelen zij zich op een universiteit of hogeschool, 
willen een positie in de maatschappij verwerven, en vinden 
dat goed en belangrijk. Ze zullen het verwachte antwoord 
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geven op een vraag als: wat is rechtvaardiger, mensen een 
positie toekennen op basis van hun capaciteiten of op basis 
van afkomst? En met het antwoord dat ze geven, zullen ook 
de conservatieven zich bewijzen als (zij het wat ondankbare) 
kinderen van de verlichting. 

Pedagogisch ideaal
Want juist het rationalisme van de verlichting, in welke 
traditie wij als liberalen staan, bracht een pedagogisch ideaal 
met zich mee dat bij conservatieven als Verhoef vandaag zo 
hoog in het vaandel staat. In de achttiende eeuw verbeterde 
Nederland zijn onderwijs fenomenaal, salons van discussie en 
filosofie bloeiden, verenigingen als het Nut van het Algemeen 
zorgen voor scholen, bibliotheken en musea, omdat men – 
net als De Leeuw vandaag de dag – de ontwikkeling van de 
rede en het oordeelsvermogen als essentiële voorwaarde 
voor burgerschap zag. Een programma van opvoeding en 
onderwijs is naar zijn aard rationalistisch: het stelt dat je 
mensen beter en ‘redelijker’ kunt maken door ze te vormen. 
Op dit punt komen de betogen van Verhoef en De Leeuw 
samen. Maar De Leeuw gaat mijns inziens te ver door te 
stellen dat er een ‘plicht tot onafhankelijke oordeelsvorming’ 
bestaat. Moet je mensen verplichten een mening te hebben? 
Nee, je moet mensen alleen verplichten zich te gedragen, 
maar het aanprijzen dat ze zich naar hun eigen vermogens zo 
goed mogelijk ontwikkelen, wat henzelf en de maatschappij 
als geheel ten nutte komt. Dit individualisme dient het 
algemeen belang. En binnen deze individuele ontwikkeling 
kunnen (morele) voorbeelden, zoals Verhoef ze aanprijst, 
een grote rol spelen.

Waken voor het individu
Conservatieven als Verhoef maken vaak een karikatuur 
van het individualisme, alsof het ‘ieder voor zich en (geen) 
God voor ons allen’ zou betekenen – maar stel hun de vraag 
‘Is het rechtvaardig om een kind de misdaden van zijn 
ouders aan te rekenen?’, en ze zullen zich als individualist 
betonen. Ze zouden er verstandig aan doen om consequent 
te zijn, en ook de erfenis van de verlichting tot de hunne 
te rekenen. Juist ten opzichte daarvan moeten we vandaag 
de dag een conservatieve houding aannemen; hierdoor zijn 
de uitwassen van het ongelijkheidsdenken – bijvoorbeeld 
de gerechtelijke en maatschappelijke achterstelling van 
vrouwen, of beperkte toegankelijkheid van onderwijs en 
maatschappelijke functies –  weggenomen en is praktisch 
een heel werelddeel tot rede gebracht, een ongekende 
prestatie. Mensen zijn geleidelijk aan het algemeen 
menselijke, en verdiensten op zich, gaan waarderen boven 
vooroordelen over afkomst of geslacht. Ons individualisme 
ontmoedigt zeker niet elke gemeenschappelijkheid, zoals 
Tocqueville vreesde, maar zal die gemeenschappelijkheid 
altijd beoordelen op de positie van het individu daarbinnen: 
de bescherming van het individu tegen de tyrannie van een 
meerderheid(sopvatting), en de garandering van zijn of haar 

rechten. ‘Het huwelijk’ of ‘de kerk’ zijn niet per definitie goed 
of fout, maar goed of fout naar gelang de invulling voor en 
door de individuele leden. Het is onze taak als liberalen om 
hiervoor te waken, juist omdat conservatieven zich vandaag 
de dag verliezen in véél te geromantiseerde plaatjes van zulke 
maatschappelijke instituties, waarbij ze het individu aan hun 
collectivistisch ideaal ondergeschikt maken. En hieruit vloeit 
hun veroordelende houding voort jegens alles dat afwijkend 
is, ook al doet het moreel gezien niets verkeerd.

Positieve vrijheid en meritocratie
Maar zowel de conservatief Verhoef als De Leeuw de liberaal, 
hebben op dit punt gelijk: liberalen van nu definiëren 
vrijheid veel te veel als negatieve vrijheid, de vrijheid om 
met rust gelaten te worden, en zelfs geen adviezen meer te 
dulden. Om negatieve vrijheid te hebben, volstaat stoïsche 
onverstoorbaarheid. We moeten de vrijheid weer meer als 
positieve vrijheid gaan opvatten: een vrijheid tot het doen waar 
je geschikt voor bent, ook al zou datgene traditionelerwijze 
‘ongepast’ zijn (het conservatieve tegenargument). Ik definieer 
dit ten volledigste als: de vrijheid tot maatschappelijke 
participatie en individuele ontplooiing binnen een moreel 
kader, waarbij idealiter eigenbelang en algemeen belang 
samenvallen. De vrijheid op deze manier definiëren en 
aanleren vormt het tegenargument tegen mensen die het 
individualisme alleen als decadent egoïsme willen wegzetten, 
én tegen de corruptie van het vrijheidsbegrip zelf. Dit opent 
de weg naar een zuiver redelijke, coöperatieve meritocratie, 
een samenleving waarin de positie van mensen geheel door 
hun capaciteiten wordt bepaald, en gezag aan verdiensten 
wordt ontleend, op elk maatschappelijk terrein afzonderlijk 
naar de maatstaven van dat terrein. 

Conclusie
Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt, dat ik het liberale 
gedachtegoed verdedig tegen onredelijke traditionalistische 
aanspraken, maar dat ik ook ongeschreven morele wetten 
die in de harten van mensen moeten wonen, als onmisbaar 
zie. Samen met de geschreven wetten van ons land, de 
axiomatische rechten van de mens en het redelijke ideaal van 
een meritocratie, vormen ze de kern van wat mij een goede 
maatschappij lijkt. De liberale American dream binnen een 
fatsoenlijke samenleving waarin wel degelijk goed en fout 
worden aangeleerd – dat wil ik als conservatief-liberaal.

Isabelle Buhre is eindredacteur van dit blad.
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In de afgelopen edities van Driemaster hebben we een interessante 
en belangrijke discussie kunnen volgen, die in VVD-kringen 
sinds het vertrek van Frits Bolkestein veel te weinig gevoerd is. 
Aan de ene kant staat Frank Verhoef, de conservatief, die een 
pleidooi houdt voor een hernieuwd moreel besef en aandacht voor 
voorbeelden van goed leven. Niels de Leeuw reageert hierop als 
liberaal die moraliseren verfoeit, maar vertrouwen stelt in het 
oordeelsvermogen van het individu. Ik kan me bij beiden deels 
aansluiten, en bekritiseer beiden ook ten dele. Daarbij probeer 
ik aan te tonen waar hun pleidooien elkaar niet tegen zouden 
moeten spreken, maar juist aanvullen. Een derde bijdrage in onze 
morele discussie.

Door: Isabelle Buhre

Onterechte omkering
Om te beginnen stelt De Leeuw dat ‘een moraliserend besef 
van goed een kwaad haaks staat op het liberale gedachtegoed.’ 
Dit is absoluut onjuist: het liberalisme vooronderstelt een 
moraal. De vrije markt en de democratische rechtsstaat 
kunnen alleen functioneren, als ze gedragen worden door 
goed opgevoede, morele individuen. Hoe minder respect er is 
voor gezag, des te meer machtsvertoon is er nodig om de orde 
te bewaren en het vrije systeem te kunnen laten voortbestaan, 
en dat betreuren we allemaal. Alexis de Tocqueville voorzag 
dit al in 1840 in zijn De la Démocratie en Amérique: wanneer 
elke vorm van gemeenschappelijkheid ontmoedigd wordt, 
ontaardt de staat in een ‘democratische dictatuur’, waarin 
iedereen bij het minste of geringste op de overheid terugvalt 
en voor privaat initiatief nauwelijks ruimte is. De Leeuw 
draait dit in zijn artikel ten onrechte om door te stellen dat 
‘het willen van een utopische, morele burger juist de oorzaak 
(is) van de grote overheid’. Maar moraal begint juist van 
onderaf, niet van bovenaf; opvoeding is een zaak van familie, 
mensen in de omgeving, vrienden – gelijken die elkaar 
moeten steunen – en de school. Pas als individuen zich niet 
weten te gedragen, moeten er camera’s opgehangen worden 
en is er meer ‘blauw’ op straat nodig, niet andersom. 

Basismoraal is nodig 
In tegenstelling tot De Leeuw, die zich afzet tegen ‘gefixeerde 
en subjectieve standpunten’ als morele basis, ben ik van 
mening dat een basismoraal nodig is. Er is om samen te 
kunnen leven een zekere consensus nodig over wat goed en 
kwaad is. Het morele besef dat wij onze kinderen moeten 
bijbrengen is van een axiomatische aard, en eerder praktisch 
en op afspraak berustend dan door iedereen afzonderlijk 
filosofisch onderzocht. De kritische instelling die De Leeuw 
bij elk individu wil zien, vind ik net zo prijzenswaardig als hij, 

maar hoort thuis op het metaniveau van de filosofie en niet 
in de dagelijkse praxis. Daar kunnen we niet alles op losse 
schroeven zetten omdat er twijfel over bestaat. Het is heel 
interessant om te beargumenteren waarom vermoorden, 
verkrachten of stelen wél toegestaan zouden moeten zijn, 
maar het is voor de samenleving het beste om je bevindingen 
niet in praktijk te brengen, en je aan de regels te houden. 
Een ‘morele vorm waarin iedere burger zou moeten passen’, 
zoals De Leeuw vol afkeer schrijft, is dus altijd nodig – wat 
niet wil zeggen dat de consensus na discussie op geen enkel 
punt kan of mag veranderen. In de opvoeding staat juist de 
vorming van het individuele geweten en oordeelsvermogen 
centraal; ik pleit dus niet voor een ‘zomaar aannemen’ van 
regels omdat het regels zijn, ook al zouden die onrechtvaardig 
zijn. Ik beweer dat het oordeelsvermogen moreel onderlegd 
moet zijn; juist dan kan een mens onrechtvaardige patronen 
herkennen, en ertegen in het geweer komen.

Liberale waarden
Op dezelfde manier als morele regels, zijn ook de verlichte 
gelijkheidsbeginselen axiomatisch: iedereen weet dat mensen 
niet gelijk zijn, dat ze verschillende kwaliteiten hebben, dat 
de één sterker of slimmer of sociaal handiger is dan de ander. 
Maar omdat klassenjustitie niet prettig is, doen we in de 
verhouding tussen overheid en burgers alsof dit niet zo is. Dit 
vindt in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 
1776 zijn beste uitdrukking: We hold these truths to be self-
evident, that all Men are created equal, that they are endowed 
by their Creator with certain unalienable Rights, that among 
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. Hier 
staat niet: wij hebben bewezen dat iedereen gelijk is, maar: 
we nemen dit gewoonweg aan, omdat het de beste grondslag 
vormt voor een staatsbestel.En met het aanhalen van de 
verlichte idealen – gelijkheid voor de wet, vrijheid van mening, 
het ter verantwoording kunnen roepen van autoriteiten,  
eigendomsrecht, volkssoevereiniteit en een meritocratisch 
ideaal boven feodaliteit – wordt het duidelijk dat ook de 
conservatieve reactie zoals we die nu in Nederland kennen, 
niet op de goede weg is. Zij stellen namelijk principieel dat de 
verlichting, en dus al de waarden die wij liberalen omarmen, 
de breuk vormen met de westerse traditie in plaats van een 
wezenlijk bestanddeel. Hun avondland reikt tot de vooravond 
van 1789, niet verder. Maar dan is het verwonderlijk te 
bemerken wie de conservatieven van vandaag zijn. Het zijn 
zeker niet allemaal adellijke of ontzettend rijke jongens. En 
‘toch’ ontwikkelen zij zich op een universiteit of hogeschool, 
willen een positie in de maatschappij verwerven, en vinden 
dat goed en belangrijk. Ze zullen het verwachte antwoord 
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geven op een vraag als: wat is rechtvaardiger, mensen een 
positie toekennen op basis van hun capaciteiten of op basis 
van afkomst? En met het antwoord dat ze geven, zullen ook 
de conservatieven zich bewijzen als (zij het wat ondankbare) 
kinderen van de verlichting. 

Pedagogisch ideaal
Want juist het rationalisme van de verlichting, in welke 
traditie wij als liberalen staan, bracht een pedagogisch ideaal 
met zich mee dat bij conservatieven als Verhoef vandaag zo 
hoog in het vaandel staat. In de achttiende eeuw verbeterde 
Nederland zijn onderwijs fenomenaal, salons van discussie en 
filosofie bloeiden, verenigingen als het Nut van het Algemeen 
zorgen voor scholen, bibliotheken en musea, omdat men – 
net als De Leeuw vandaag de dag – de ontwikkeling van de 
rede en het oordeelsvermogen als essentiële voorwaarde 
voor burgerschap zag. Een programma van opvoeding en 
onderwijs is naar zijn aard rationalistisch: het stelt dat je 
mensen beter en ‘redelijker’ kunt maken door ze te vormen. 
Op dit punt komen de betogen van Verhoef en De Leeuw 
samen. Maar De Leeuw gaat mijns inziens te ver door te 
stellen dat er een ‘plicht tot onafhankelijke oordeelsvorming’ 
bestaat. Moet je mensen verplichten een mening te hebben? 
Nee, je moet mensen alleen verplichten zich te gedragen, 
maar het aanprijzen dat ze zich naar hun eigen vermogens zo 
goed mogelijk ontwikkelen, wat henzelf en de maatschappij 
als geheel ten nutte komt. Dit individualisme dient het 
algemeen belang. En binnen deze individuele ontwikkeling 
kunnen (morele) voorbeelden, zoals Verhoef ze aanprijst, 
een grote rol spelen.

Waken voor het individu
Conservatieven als Verhoef maken vaak een karikatuur 
van het individualisme, alsof het ‘ieder voor zich en (geen) 
God voor ons allen’ zou betekenen – maar stel hun de vraag 
‘Is het rechtvaardig om een kind de misdaden van zijn 
ouders aan te rekenen?’, en ze zullen zich als individualist 
betonen. Ze zouden er verstandig aan doen om consequent 
te zijn, en ook de erfenis van de verlichting tot de hunne 
te rekenen. Juist ten opzichte daarvan moeten we vandaag 
de dag een conservatieve houding aannemen; hierdoor zijn 
de uitwassen van het ongelijkheidsdenken – bijvoorbeeld 
de gerechtelijke en maatschappelijke achterstelling van 
vrouwen, of beperkte toegankelijkheid van onderwijs en 
maatschappelijke functies –  weggenomen en is praktisch 
een heel werelddeel tot rede gebracht, een ongekende 
prestatie. Mensen zijn geleidelijk aan het algemeen 
menselijke, en verdiensten op zich, gaan waarderen boven 
vooroordelen over afkomst of geslacht. Ons individualisme 
ontmoedigt zeker niet elke gemeenschappelijkheid, zoals 
Tocqueville vreesde, maar zal die gemeenschappelijkheid 
altijd beoordelen op de positie van het individu daarbinnen: 
de bescherming van het individu tegen de tyrannie van een 
meerderheid(sopvatting), en de garandering van zijn of haar 

rechten. ‘Het huwelijk’ of ‘de kerk’ zijn niet per definitie goed 
of fout, maar goed of fout naar gelang de invulling voor en 
door de individuele leden. Het is onze taak als liberalen om 
hiervoor te waken, juist omdat conservatieven zich vandaag 
de dag verliezen in véél te geromantiseerde plaatjes van zulke 
maatschappelijke instituties, waarbij ze het individu aan hun 
collectivistisch ideaal ondergeschikt maken. En hieruit vloeit 
hun veroordelende houding voort jegens alles dat afwijkend 
is, ook al doet het moreel gezien niets verkeerd.

Positieve vrijheid en meritocratie
Maar zowel de conservatief Verhoef als De Leeuw de liberaal, 
hebben op dit punt gelijk: liberalen van nu definiëren 
vrijheid veel te veel als negatieve vrijheid, de vrijheid om 
met rust gelaten te worden, en zelfs geen adviezen meer te 
dulden. Om negatieve vrijheid te hebben, volstaat stoïsche 
onverstoorbaarheid. We moeten de vrijheid weer meer als 
positieve vrijheid gaan opvatten: een vrijheid tot het doen waar 
je geschikt voor bent, ook al zou datgene traditionelerwijze 
‘ongepast’ zijn (het conservatieve tegenargument). Ik definieer 
dit ten volledigste als: de vrijheid tot maatschappelijke 
participatie en individuele ontplooiing binnen een moreel 
kader, waarbij idealiter eigenbelang en algemeen belang 
samenvallen. De vrijheid op deze manier definiëren en 
aanleren vormt het tegenargument tegen mensen die het 
individualisme alleen als decadent egoïsme willen wegzetten, 
én tegen de corruptie van het vrijheidsbegrip zelf. Dit opent 
de weg naar een zuiver redelijke, coöperatieve meritocratie, 
een samenleving waarin de positie van mensen geheel door 
hun capaciteiten wordt bepaald, en gezag aan verdiensten 
wordt ontleend, op elk maatschappelijk terrein afzonderlijk 
naar de maatstaven van dat terrein. 

Conclusie
Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt, dat ik het liberale 
gedachtegoed verdedig tegen onredelijke traditionalistische 
aanspraken, maar dat ik ook ongeschreven morele wetten 
die in de harten van mensen moeten wonen, als onmisbaar 
zie. Samen met de geschreven wetten van ons land, de 
axiomatische rechten van de mens en het redelijke ideaal van 
een meritocratie, vormen ze de kern van wat mij een goede 
maatschappij lijkt. De liberale American dream binnen een 
fatsoenlijke samenleving waarin wel degelijk goed en fout 
worden aangeleerd – dat wil ik als conservatief-liberaal.

Isabelle Buhre is eindredacteur van dit blad.
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Barack Obama lag afgelopen week onder vuur in de Amerikaanse 
media. Volgens een rechterlijke uitspraak moet zijn regering 
foto’s vrijgeven van omstreden verhoor- en detentietechnieken in 
Irak en Afghanistan. De advocaten van het Witte Huis gaan zich 
hier stevig tegen verzetten. Reden hiervoor is dat de veiligheid 
van Amerikaanse troepen in het buitenland gevaar zouden lopen. 
Ook verzet de president zich tegen een “waarheidscommissie” 
die onderzoek moet doen naar vermeende misstanden tijdens 
de oorlog tegen het terrorisme. Om zowel de legerleiding als de 
CIA niet van zich te vervreemden heeft Obama zich uitgesproken 
tegen een dergelijke commissie. 
Kritiek kwam vanuit de burgerrechtenbeweging American 
Civil Liberties Union (ACLU), die het besluit van Obama “zeer 
teleurstellend’ noemde. De grote vraag die rijst is of dit besluit 
van Obama wel zo teleurstellend is.

Door: Krijn Lock

Verscheidene Amerikaanse presidenten onderhielden 
een moeizame verhouding met inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (I&v-diensten) en defensie.
Bill Clinton begon zijn ambtstermijn volledig gericht op het 
binnenland. Geen enkel aspect van de buitenlandse politiek 
behoorde tot de top vijf van prioriteiten op zijn agenda. In 
de eerste twee jaren van zijn presidentschap had hij slechts 
één vergadering met betrekking tot terrorisme met hoge CIA 
functionarissen. Clinton voelde zich tevens ongemakkelijk in 
het bijzijn van hoge militairen, waarbij zijn omzeiling van de 
dienstplicht ten tijde van de oorlog in Vietnam ongetwijfeld 
een flinke rol heeft gespeeld. Pas na de aanslagen op 
de Amerikaanse ambassades van Kenia en Tanzania in 
augustus 1998 werd Al-Qaida topprioriteit van Amerikaanse 
terrorismebestrijders en kreeg het de volledige aandacht 
van de president. Zijn voorganger Bush sr. had daarentegen 
uitstekende banden met i&v-diensten en defensie. Ruime 
ervaring met buitenlandse zaken en veiligheid deed hij op 
als ambassadeur bij de Verenigde Naties en directeur van 
de CIA in de jaren ’70. Dit is geen garantie voor effectieve 
terrorismebestrijding, maar wel voor aansturing met 
beperkte institutionele weerstand.

Clinton’s opvolger Bush jr. bracht het er heel wat minder 
goed vanaf. Inmiddels is duidelijk dat in de jaren 2000/2001 
binnen de burelen van de CIA informatie aanwezig was dat 
twee bekende terroristen van Al-Qaida naar de Verenigde 

Staten waren gekomen. Tegelijkertijd was er bij de FBI 
duidelijkheid dat verdachte personen zich inschreven op 
vliegscholen. Niets van deze informatie bereikte de juiste 
personen en de twee veiligheidsinstanties weigerde effectief 
samen te werken, een alarmerende vorm van bureaucratische 
weerstand. De inlichtingenwereld is alleen zo ondoorzichtig 
dat er nauwelijks gezocht kan worden naar publieke 
verantwoordelijkheid achteraf. Men moet daarom erg 
voorzichtig zijn met het uiten van beschuldigingen.
Er is wel duidelijkheid omtrent het totale gebrek aan 
interesse in terrorismebestrijding van de regering Bush. 
De verontrustende gegevens die de Amerikaanse Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding Richard Clarke met 
regelmaat op de presidentiële agenda probeerde te krijgen, 
werden totaal genegeerd. Hier lag uiteraard ook een grote 
verantwoordelijkheid bij Clarke zelf, maar hij heeft dan 
ook als enige regeringsfunctionaris spijt betuigd tijdens 
de verhoren van 9-11 commissie. Tot enkele dagen voor de 
aanslagen heeft Clarke getracht de regering Bush tot actie te 
bewegen. Een oud-directeur van de CIA verklaarde ooit: “De 
CIA is machteloos zolang de president er geen leiding aan 
geeft. Het is dan een geketend schip op drift”.

Een heldere taakomschrijving van I&v-diensten en effectieve 
aansturing is cruciaal. In Nederland is het kraakhelder dat 
de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) een 
gecombineerde inlichtingen- en veiligheidsfunctie heeft door 
dreigingen en risico’s voortijdig te herkennen en onderzoeken 
in het binnen- en buitenland. Op basis van bronnen dient de 
organisatie beleidsmakers te informeren en adviseren over 
mogelijke dreigingen voor de nationale veiligheid. Onder 
bepaalde omstandigheden kan de AIVD vastgestelde risico’s 
ook door middel van eigen optreden wegnemen.
Daarnaast is na de aanslagen in Madrid in 2004 de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) in het leven 
geroepen. De NCTb dient te waken over een samenhangend 
terrorismebeleid gebaseerd op een zo compleet mogelijk 
overzicht van actuele en relevante dreiging. De uitvoerende 
opsporing en bestrijding wordt uitgevoerd door politie, 
justitie, veiligheidsdiensten en andere organisaties. De NCTb 
werkt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van 
Justitie en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Deze 
scheiding van taken creëert duidelijkheid voor de verdeling 
van verantwoordelijkheid. 

effectieve aansturing van 

terrorismebestrijding

Uit vele getuigenisverklaringen en documenten blijkt dat 
een gebrek aan eenduidige taakomschrijving debet was aan 
de prestaties van Amerikaanse i&v-diensten ten tijde van de 
aanslagen op 11 september 2001. Experts als Richard Clarke 
en Tim Weiner, de Pulitzer Prize winnende journalist en 
docent bij de CIA, hebben hier uitvoerig over gerapporteerd. 
Ook de Amerikaanse 9-11 commissie heeft in een lijvig 
rapport meer dan 40 adviezen geformuleerd om beter om 
te springen met terroristische dreiging. De implementatie 
hiervan is een grote verantwoordelijkheid van de huidige 
Amerikaanse regering.

Terroristische dreiging is van alle tijden en historisch besef 
biedt een normatief denkkader, maar men loopt ook risico 
zich blind te staren op eerdere ervaringen.
Hier ligt een belangrijke taak voor wetenschappers 
en inlichtingenanalisten van i&v-diensten. Hoe beter 
terroristische organisaties in kaart worden gebracht, hoe 
eerder en effectiever er gehandeld kan worden. Er dient 
wel kritisch gekeken te worden naar de aansturing van i&v-
diensten, ook in Nederland. Mijns inziens kan op korte 
termijn aan bestuurlijke effectiviteit gewonnen worden door 
de NCTb te laten rapporteren aan slechts één ministerie in 
plaats van twee.
Dat de Amerikaanse regering transparant dient te 
zijn is duidelijk, maar de ACLU moet beseffen dat 
verantwoordelijkheden van de regering van het machtigste 
land ter wereld verder reiken dan zij wellicht overzien.
De beweging van Obama dient juist ondersteund te worden, 
eindelijk een regering die probeert effectief samen te werken 
met inlichtingen- en veiligheidsdiensten en defensie.

Krijn Lock is Provinciale Statenlid van VVD Overijssel en oud-
voorzitter van de JOVD Twente
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Eind mei 2009 - Op 23 november 2008 is door de algemene 
vergadering der JOVD de motie ‘Ducktales’ met algemene stem 
aangenomen. De motie heeft als strekking dat Driemaster in de 
periode van twee jaar in ieder uit te geven nummer een feuilleton 
opneemt waarin de belevenissen van Duckie gedeeld worden met 
de leden. Tevens zal de heer De Klonia minimaal één dag per week 
Duckie vrijstellen voor redactionele werkzaamheden. Hoewel 
Duckie niet onder de klemmende hand van zijn baasje uitkwam, 
werd Duckie tijdens zijn tripje naar Marokko nauwlettend in de 
gaten gehouden. 

Door: Arjen Maathuis 

Flashback 
Het is inmiddels eind mei en we treffen Duckie in zijn 
hangmatje op het dakterras van zijn baasje. Duckie was moe, 
erg moe! In het kader van de Europese Verkiezingen had de 
liberaal gezinde eend zich namelijk verdienstelijk gemaakt 
als een quasi postduif van een zekere Olivier B. Bommel. 
Dagenlang vloog Duckie met geïmproviseerde vleugels van het 
merk Lockheed Martin door het land om flyers met liberale 
teksten te verspreiden. Het is maar de vraag of Duckie’s 
bijdrage significant is geweest. De heer van stand voelde 
zich medio mei zelfs genoodzaakt om zijn ontevredenheid te 
uiten over het tekort schieten in ‘de beweging naar boven’. Hij 
dreigde zelfs de eend te roosteren als de liberale partij niet zou 
winnen. Duckie vond het allemaal wel best. Ten tijd van het 
ter perse gaan van deze editie zal er ongetwijfeld meer over 
de verkiezingsuitslag bekend zijn; en of de eend al dan niet 
als galgenmaal is verorberd. Enfin, opeens kreeg de eend een 
flashback van iets wat zich drie maanden geleden afspeelde. 
‘Tja, dat waren nog eens tijden’ concludeerde Duckie. Het 
baasje van Duckie, de heer De Klonia, had namelijk besloten 
om met de afdelingsreis van de JOVD afdeling Nijmegen c.a. 
mee te gaan.

De douane
Of de keuze van het baasje in het belang van onze geverderde 
vrind was valt te betwijfelen. De problemen begonnen destijds 
op Weeze Airport. Duckie moest langs de douane en was 
bang voor inwendig onderzoek. Het had natuurlijk zo maar 
kunnen zijn dat het baasje tijdens Duckie`s welverdiende 
nachtrust de opvallend smalle en lange maag van de eend had 
gevuld met verdovende middelen. Een wel erg aparte variant 
van foie gras. Gelukkig hoefde er geen bodyscan aan te pas 
tkomen; het blonde Duitse meisje van de douane vertrouwde 

Duckie op z`n groene oogjes. Duckie`s reisgenoten kwamen 
er minder plezierig van af. Te zware koffers leidden tot 
onnodig ophoud. Uiteindelijk was het zover: de per trein 
uit Londen geïmporteerde eend sloeg voor het eerst zijn 
spreekwoordelijke vleugels uit. Een kleine vier uur later zette 
Duckie zijn poot op Marokkaanse bodem. 

In de Hamman
Duckie moest tijdens zijn verblijf in dit prachtige Arabische 
land ook gebruik maken van een Hamman (badhuis), een 
verzorgd vederpak is immers het halve werk. Wat Duckie 
dus niet verwachtte was de aanwezigheid van een potentieel 
vriendje voor zijn baasje. Het baasje anticipeerde hier ook 
nog op door na de scrub-sessie spontaan een massage te 
ondergaan. Het baasje had zichtbaar geen moeite gemasseerd 
te worden door een man. Duckie was ontroerd, had zijn baasje 
nou eindelijk een levenspartner gevonden? Nee, die conclusie 
was te voorbarig. Het weerhield zijn baasje er overigens niet 
van op de laatste dag zich nogmaals onder handen te laten 
nemen. Deze keer was de persoon in kwestie niet aanwezig. 

Nu we er toch zijn: Aït Benhaddou 
Duckie zou geen succesvolle multiculturele eend zijn als hij niet 
de geboortestreek had bezocht van ‘onze’ super-Marokkaan: 
Ahmed Aboutaleb. Duckie had die dag ervoor in Rabat van 
de plaatsvervangende ambassadeur gehoord dat ‘wij’ niet 
ontevreden mochten zijn met het feit dat de Marokkaanse 
migrantenraad koning Mohammed VI adviseert over zaken 
die betrekking hebben op Nederlanders van Marokkaanse 
afkomst. Duckie weet het wel beter: ‘aantasting van de 
Nederlandse soevereiniteit’ kwekte de eend de volgende dag 
op zijn jeepexcursie door het Atlasgebergte. Eindbestemming 
van de reis was Aït Benhaddou, een eeuwenoud dorpje dat op 

ducktales: ‘duckie in marokko’
een relatief korte afstand van de verharde weg lag. Zoals u 
wel kunt begrijpen had onze geverderde vrind na afloop van 
het ritje zijn maag ondersteboven in zijn romp liggen. Zijn 
baasje, die er een driedubbele hernia aan overhield kwam er 
klaarblijkelijk slechter van af. 

De Pacha
Het was enigszins een onderneming om er te komen, maar 
op vrijdagavond kon Duckie los in Noord-Afrika`s grootste 
club: de Pacha Marrakech. Hoewel Duckie theoretisch de 
ongebruikelijke mogelijkheid had zich te verzuipen in allerlei 
alcoholische versnaperingen à tien euro per stuk, liet zijn 
baasje dat afweten en dronk jus d’orange. Toch was het een 
mooie avond. Duckie werd zichtbaar bevangen door het 
fikse aantal decibels en de aanwezigheid van verscheidene 
exotische vrouwen. Na de Pacha was het tijd om even een 
foute club, genaamd de V.I.P. te bezoeken. Een deel van het 
reisgenootschap had zich hier al eerder op de avond naar 
begeven, namen worden in verband met privacyoverwegingen 
niet genoemd. Toen Duckie arriveerde waren de lampen aan 
en kwamen er van allerlei kanten schaars geklede dames 
aanlopen…toch maar tijd om te gaan slapen! Onderweg naar 
het Riad werden we gewezen op de tijd: het was kwart voor 
vijf en de moskeeën luidden het ochtendgebed in. 

Home sweet home?
Theoretisch was het dezelfde dag voor Duckie tijd om het 
vliegtuig naar Düsseldorf/Weeze te pakken. Na het nodige 
geflirt met een steward viel zijn baasje tevreden in zijn 
vliegtuigstoel in slaap. Zaterdagavond, 23.10 uur streek 
Duckie neer op Vliegveld Weeze en zette zijn inmiddels 
‘ontdopte’ houten poot op Duitse bodem. 
Duckie kwam inmiddels weer bij zijn positieven. ‘Ja, dat 
waren echt mooie tijden’ kwekte de eend. Hoewel Duckie nog 
zichtbaar moe was van de campagne, vond hij het weer tijd 
worden voor een nieuw avontuur.

Arjen Maathuis is secretaris van de afdeling Twente en mede-
indiener van de motie Ducktales

mededeling:

De redactie van Driemaster plaatst bij deze het eerste verhaal van Ducktales. 

Dit stuk is naar aanleiding van de door de leden aangenomen motie Ducktales 

opgenomen in Driemaster.
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hangmatje op het dakterras van zijn baasje. Duckie was moe, 
erg moe! In het kader van de Europese Verkiezingen had de 
liberaal gezinde eend zich namelijk verdienstelijk gemaakt 
als een quasi postduif van een zekere Olivier B. Bommel. 
Dagenlang vloog Duckie met geïmproviseerde vleugels van het 
merk Lockheed Martin door het land om flyers met liberale 
teksten te verspreiden. Het is maar de vraag of Duckie’s 
bijdrage significant is geweest. De heer van stand voelde 
zich medio mei zelfs genoodzaakt om zijn ontevredenheid te 
uiten over het tekort schieten in ‘de beweging naar boven’. Hij 
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Of de keuze van het baasje in het belang van onze geverderde 
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nachtrust de opvallend smalle en lange maag van de eend had 
gevuld met verdovende middelen. Een wel erg aparte variant 
van foie gras. Gelukkig hoefde er geen bodyscan aan te pas 
tkomen; het blonde Duitse meisje van de douane vertrouwde 
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spreekwoordelijke vleugels uit. Een kleine vier uur later zette 
Duckie zijn poot op Marokkaanse bodem. 

In de Hamman
Duckie moest tijdens zijn verblijf in dit prachtige Arabische 
land ook gebruik maken van een Hamman (badhuis), een 
verzorgd vederpak is immers het halve werk. Wat Duckie 
dus niet verwachtte was de aanwezigheid van een potentieel 
vriendje voor zijn baasje. Het baasje anticipeerde hier ook 
nog op door na de scrub-sessie spontaan een massage te 
ondergaan. Het baasje had zichtbaar geen moeite gemasseerd 
te worden door een man. Duckie was ontroerd, had zijn baasje 
nou eindelijk een levenspartner gevonden? Nee, die conclusie 
was te voorbarig. Het weerhield zijn baasje er overigens niet 
van op de laatste dag zich nogmaals onder handen te laten 
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Arjen Maathuis is secretaris van de afdeling Twente en mede-
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mededeling:

De redactie van Driemaster plaatst bij deze het eerste verhaal van Ducktales. 

Dit stuk is naar aanleiding van de door de leden aangenomen motie Ducktales 

opgenomen in Driemaster.
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Tegen de tijd dat jullie deze Driemaster lezen zijn de Europese 
Verkiezingen al achter de rug. Jullie weten inmiddels het antwoord 
op verschillende vragen die mij op dit moment nog bezighouden. 
Heeft de VVD 3 of 4 zetels weten te bemachtigen? Hoe heeft de 
PVV het gedaan? Wat is het opkomstpercentage?

Door: Annelien zur Lage 

Dat Europa niet leeft onder de bevolking  lijkt duidelijk. Er 
is nauwelijks mediabelangstelling en uit de laatste peilingen 
blijkt dat slechts 30% van de Nederlandse bevolking weet dat 
er op 4 juni Europese Verkiezingen worden gehouden. Van 
deze 30% gaat 25% sowieso niet stemmen. Als Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie, willen wij er uiteraard 
alles aan doen om jongeren ervan bewust te maken hoe 
belangrijk het is om je stem uit te brengen. De invloed 
van Europa groeit en het is aan ons om het belang van de 
democratie te verkondigen en het liberale gedachtegoed te 
verspreiden. Ieder individu kan zijn steentje bijdragen aan 
onze democratische samenleving, daarom is ook de slogan: 
“Europa, jij beslist!” gelanceerd.

Door het hele land heeft de JOVD verschillende debatten 
georganiseerd en bijgewoond. Deze dragen uiteraard bij aan 
de meningsvorming en de bewustwording van jongeren van 
de Europese Politiek. Daarnaast worden op deze debatten 
vaak veel feitelijkheden uitgewisseld, waardoor je er ook 
nog eens enorm veel van leert. Op deze debatten is er veel 
promotiemateriaal verspreid, waardoor niet alleen onze 
naamsbekendheid is vergroot, maar er ook weer nieuwe 
leden zijn geworven. Persoonlijk vind ik het altijd geweldig 
om een vurig debat bij te wonen, of om er zelf een te voeren 
natuurlijk.

Binnen het kader van de Stichting Samenwerking Politieke 
Jongerenorganisaties heeft de JOVD een waardevolle 
bijdrage geregeld aan de ‘Power to Vote’ campagne. Een 
zestal grote debatten zijn georganiseerd met een absoluut 
hoogtepunt qua opkomst in Rotterdam. Ook werd op 3 juni 
een landelijke actiedag gehouden, dit alles met behulp van 
Power to Vote energiedrank.

De JOVD heeft geheel in het teken van Europa een congres 
georganiseerd in Veldhoven. Het congres was weer zeer 
geslaagd! Er werden diverse interessante onderwerpen 
besproken als Europese Ontwikkelingssamenwerking, 
Europees landbouwbeleid en de toekomst van de EU. Ook 
bracht staatssecretaris Frans Timmermans een bezoek aan 

Veldhoven. Dit leidde tot een felle discussie. De zaterdagavond 
werd afgesloten met een fantastisch avondprogramma, 
waarin jonge kandidaten voor het Europees Parlement met 
elkaar in debat gingen, Toine Manders een geweldige show 
opvoerde en als klap op de vuurpijl Johan Vlemmix een 
hilarische Europa quiz presenteerde.

Op het congres hebben we Hans van Baalen een liberale 
bezem en een Nederlands overlevingspakket aangeboden. 
Deze staan symbool voor de taak die de JOVD weggelegd 
ziet voor Hans van Baalen. Volgens de JOVD is zijn taak om 
de blauwe bezem maar eens goed door het stoffige Europa 
halen, en vooral de eigen Nederlandse nationaliteit niet 
vergeten. Volgens de JOVD zijn deze taken bij hem zeker in 
de goede hand.

Naast onze eigen actie, hebben we samen met de Jonge 
Democraten  actie gevoerd voor meer oog voor privacy bij 
Europese besluitvorming. Wij hebben samen met hen op 
de Albert Cuyp gestaan om actie te voeren tegen onnodige 
regelgeving vanuit Brussel die in strijd is met onze privacy. 
Dit hebben we gedaan aan de hand van de verplicht gestelde 
naaktscanners op Schiphol. Ik kan jullie in dit stukje helaas 
nog geen verslag doen hoe het is verlopen, maar dat zullen 
uiteraard wel na kunnen lezen op de website.

De Election Night op 4 juni vond plaats in The C te 
Scheveningen. Hier werden uitslagen gevolgd op een scherm 
en heeft Ferdi de Lange, de JOVD-kandidaat op de VVD-
lijst  de zaal verteld over het resultaat van de verkiezingen. 
De Election Night is een integraal onderdaal van de 
Lustrumavond van de Afdeling Den Haag e.o. De afdeling 
heeft ook nog een leuk filmpje gemaakt dat zal worden 
vertoond. Na de uitslagenavond en discussie daaromtrent 
zal het spetterende lustrumfeest van de Afdeling Den Haag 
losbarsten.

Zoals jullie hebben kunnen lezen heeft de JOVD zich actief 
ingezet Europa een beetje  liberaler te maken. Ik hoop dat 
jullie de afgelopen tijd veel hebben geleerd over Europa en 
voor degenen die mee hebben geholpen aan de campagne, 
bedankt! 

Annelien zur Lage is Algemeen Bestuurslid Promotie & 
Ledenwerving

europa, jij beslist! 
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Het is een gedachte waar waarschijnlijk  meerdere mensen zich 
weleens – of zelfs regelmatig – op betrappen. ‘Als je in Nederland 
minister-president wilt zijn, moet jij bij de PvdA of het CDA 
zijn!’ Het is eigenlijk wel vreemd dat we in Nederland, sinds 
de invoering van het algemeen kiesrecht geen enkele minister-
president hebben gekend die niet van sociaaldemocratische of 
christendemocratische huize was. Of is dat toch niet zo vreemd?

Door: Jeffrey Lemm

Het algemeen kiesrecht in Nederland werd voor mannen in 
1918 en voor vrouwen in 1919 ingevoerd. Daarvoor gold het 
censuskiesrecht, waarbij alleen mannen met een voldoende 
belastbaar inkomen hun stem mochten inbrengen. In 
1887 was de groep stemmers al uitgebreid met de mannen 
maatschappelijke welstand vertoonden en met mannen 
die simpelweg geletterd waren. Ook is het vanaf 1887 in 
meerdere etappes de stemgerechtigde leeftijd verlaagd van 
maar liefst 25 naar 18 jaar oud, dezelfde leeftijd waarop men 
in een vertegenwoordigend lichaam gekozen kan worden.

Sinds de invoering van het algemeen kiesrecht werd de 
aanwezigheid van sociaaldemocraten en christendemocraten 
in het parlement aanzienlijk versterkt ten koste van 
de liberalen. De voorloper van de PvdA, de SDAP, en de 
voorlopers van het CDA, de KVP, CHU en ARP zagen 
hun electorale aanhang flink stijgen als gevolg van de 
verruiming van het kiesrecht. Enerzijds kwam dat door hun 
belangenbehartiging van bepaalde minderheden, anderzijds 
werd een klimaat geschapen waarin sociaal beleid niet iets 
van liberalen, maar voorbehouden aan christendemocraten 
en sociaaldemocraten was. Sindsdien maakten deze twee 
stromingen, in wisselende samenstelling en aangevuld met 
andere partijen, de dienst uit in de Nederlandse kabinetten. 
Van partijen die opkwamen voor de rechten van de bepaalde 
maatschappelijke of religieuze minderheden, zijn de PvdA 
en het CDA geëvolueerd in echte bestuurderspartijen. Sinds 
het einde van de oorlog was er een stoelendans zichtbaar 
tussen deze twee partijen. Het zijn middenpartijen, waarbij 
de nuance bij een christelijk accent ligt en die het in principe 
‘met iedereen kunnen doen’. Bij het partijkader breekt het 
zweet uit als de verkiezingen hen veroordeeld tot de oppositie, 
want echt politiek bedrijven zijn ze in de loop der jaren wel 
verleerd. Een mooi voorbeeld hiervan is het onzichtbare CDA 
tijdens het paarse bewind van 1994 tot 2002. Het grootste 
wapen, het besturen, was de confessionelen afgenomen en 
werd pas weer teruggegeven na de historische verkiezingen 
van 15 mei 2002. 

De vanzelfsprekendheid waarmee het CDA of de PvdA 
wisselend de grootste partij zijn, maakt ze gezapig en toch 
wat arrogant. De meeste partijen dienen ter aanvulling van 
een CDA- of PvdA-kabinet en uiteindelijk komt ons systeem 
wat dat betreft neer op een verkapt tweepartijenstelsel. De 
VVD is de enige andere partij die veel invloed heeft kunnen 
hebben in kabinetten op diverse beleidsterreinen. Die andere 
liberale partij, D66, wist haar belangrijkste kroonjuwelen 
steeds niet te verzilveren, maar wist slechts wat brons in 
de wacht te slepen. In mijn opinie zijn het CDA en de PvdA 
representanten van ideologieën uit de vorige eeuw en zou 
het een verfrissing zijn als ons land een premier van andere 
huize zou krijgen, het liefst van liberale snit. Behalve een 
nieuwe trend zou het systeem zich zo ook kunnen bewijzen 
als een werkelijk meerpartijensysteem en niet als een 
tweepartijensysteem met hier en daar een extra partijtje 
erbij. Overigens slinkt de aanhang van beide partijen en met 
name de PvdA langzamerhand en is het de vraag wanneer er 
eindelijk een minister-president namens een andere partij in 
beeld komt. Het zou een verademing zijn!

Jeffrey Lemm is eindredacteur van dit blad

tWeepartijenstelsel nederland
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Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt weigert – anders dan 
haar collega Sharon Dijksma – stappen te ondernemen tegen 
de verregaande onderwijssegregatie die voornamelijk in de 
grote steden ontstaat. Door de splitsing in scholen met enorme 
aantallen achterstandsleerlingen – vaak “zwarte” vmbo-
scholen – en scholen met veel kansrijke kinderen – voornamelijk 
“witte” havo/vwo-scholen – gaat het mis in de grote steden. De 
wethouders uit de vier grootste steden hebben al aangegeven 
deze scheiding tussen scholen te accepteren, omdat zij zelf geen 
middelen hebben om de problemen aan te pakken. Het is daarom 
vreemd dat mevrouw van Bijsterveldt het initiatief aan de lokale 
wethouders wil laten. Maatregelen van bovenaf zijn noodzakelijk 
om lokaal maatwerk te kunnen leveren!

Door: Emiel Willms

Op het moment ontstaat een steeds groter wordende 
tweedeling in onze samenleving, een tweedeling die vooral 
voortkomt uit de wijze waarop ons voortgezet onderwijs 
is ingericht. Enerzijds is er de vroege selectie, die door het 
onderscheid in vmbo en havo/vwo een dwingend verschil 
maakt in de schoolkeuze van de leerling. Daar staat het grote 
onderscheid in de leerling-populatie op scholen tegenover: 
kansarme leerlingen uit sociaaleconomisch zwakke gezinnen 
zitten bij elkaar op school, zoals kansrijke leerlingen ook 
bij elkaar op school zitten. Logisch, zo lijkt het, aangezien 
in bepaalde wijken – met name in de grote steden – een 
concentratie van sociaal-economisch zwakke gezinnen 
aanwezig is. En juist hier ligt de kern van het probleem.

Al vanaf het prille begin kunnen de kinderen uit zwakkere 
milieus zich niet ten volle ontplooien, juist omdat zij in 
hun omgeving alleen maar met andere kansarme kinderen 
omgaan. Ze hebben niet de mogelijkheid om zich op te 
trekken aan medeleerlingen die hun net dat beetje extra 
kunnen geven. Bij dat beetje extra moeten we denken aan 
kennis, maar ook aan contact met een ander sociaal milieu. 
Er ontstaat zo een fundamentele tweedeling die leidt tot het 
ontstaan van een Nederland van de ‘haves’ en een Nederland 
van de ‘have nots’. De sociale segregatie is een van de grootste 
problemen die op de loer ligt in onze huidige samenleving. Het 
voortgezet onderwijs kan in het tegengaan van dit probleem 
– voornamelijk in de grote steden, waar dit het meest nijpend 
is – een belangrijke rol spelen. 

Uit onderzoek – het zogenaamde rapport Kahlenberg 2001 
– blijkt dat door het creëren van klassen die gevarieerd zijn 
in samenstelling, de schoolprestaties en daarmee de kansen 
op succes in het leven van kansarme kinderen verbeteren. 
Klassen gevuld met kinderen die achterstand op achterstand 
stapelen, waar het aan de elementaire vaardigheden 
ontbreekt, zullen niet meer voorkomen als we ons houden 
aan de aanbevelingen uit het rapport Kahlenberg. Gebleken 
is dat de ideale verhouding van sociaal-economisch hoge en 
lage profielen in een heterogeen leerlingenbestand 60-40 
is. Om echter een extra veiligheidsmarge in te bouwen én 
om te zorgen dat geen enkel ‘profiel’ benadeeld wordt – in 
vergelijking met de huidige situatie – moet gestreefd worden 
naar een verhouding met 70 hoge profielen en 30 lage.

Een simpele doch effectieve manier om deze optimale mix 
te verkrijgen is die van de zogenaamde dubbele wachtlijsten. 
Het principe achter deze methode is eenvoudig. Op basis van 
sociaal-economisch profielen worden bij alle scholen binnen 
een regio twee wachtlijsten gecreëerd. In het Amerikaanse 
Cambrigde, nabij Boston, is deze oplossing reeds uitgevoerd 
en een succes gebleken. Na vijf jaar is geconcludeerd dat 
achterstandsleerlingen veel beter presteren dan in de 
nabije schooldistricten waar geen dubbele wachtlijsten 
zijn toegepast. Dit schept verwachtingen, aangezien de 
gettovorming in de Verenigde Staten al vele malen verder is. 
Bij het inschrijven voor een school moet een leerling tevens 
een tweede keuze opgeven. Door middel van een centraal 
regelcentrum kunnen de goede verhoudingen gewaarborgd 
worden, een leerling kan immers ook uitwijken naar zijn 
tweede keuze. Mits goed toegepast, wordt hierdoor ‘de witte 
vlucht’ ontkracht en ontstaat een optimaal leerklimaat. 

Een dergelijke ingrijpende maatregel zal bij sommige 
mensen op bezwaar stuiten door het befaamde – of beruchte 
– artikel 23 van de grondwet, die de vrijheid van onderwijs 
waarborgt. ‘Controlled choice’ zal inderdaad het inleveren 
van een stukje vrijheid betekenen maar zolang de vrijheid 
van de nominatiekeuze maar gewaarborgd blijft zit hier geen 
fundamenteel probleem. Zelfs over het feit of ouders hier 
werkelijk op moeten gaan inleveren is ook maar de vraag, 
immers de ‘zwarte school’ om de hoek wordt hierdoor op 
lange termijn weer een serieuze mogelijkheid. Kans is dus 
groot dat de ‘netto-keuzevrijheid’ er zelf op vooruit gaat.

oplossing segregatievraagstuk ligt

in het onderWijs

Tevens is het belangrijk om op te merken dat de komst van 
leerlingen met een sociaal-economisch lage achtergrond 
niet ten koste gaat van de prestaties van leerlingen met een 
hogere sociaal-economische achtergrond. Integendeel. Uit 
internationaal onderzoek blijkt dat de leerprestaties van de 
middenklasse er niet op achteruit gaan en gemiddeld zelfs 
licht kunnen stijgen. Er is dus sprake van een win-win situatie. 
Zowel het individu als het collectief zal winst boeken omdat 
het algehele onderwijsveld naar een hoger niveau getild zal 
worden. De kans dat talent verspild wordt zal aanzienlijk 
afnemen aangezien er een gunstiger klimaat heerst en er 
meer scholen zullen ontstaan die specifiek gericht zijn op 
talentontwikkeling op een speciaal vlak. 

Er wordt tenslotte gewaarschuwd voor de 
langetermijngevolgen van de sociale segregatie in het 
Nederlandse onderwijs. Daarnaast hebben ook prominenten 
als Alexander Rinnooy Kan en Pieter Winsemius hun 
bezorgdheid over deze ontwikkelingen geuit. Wanneer we 
niet nu handelen zal segregatie zich nog verder uitbreiden 
en kunnen situaties zoals die in de Parijse voorsteden 
werkelijkheid worden. Laten we niet, zoals staatssecretaris 
van Bijsterveldt, onze ogen hiervoor sluiten. De situaties die 
ontstaan in de G4 steden moeten direct worden aangepakt. 
Den Haag moet onmiddellijk concreet beleid ontwikkelen. 
Alleen zo kan de tweedeling in het onderwijs een halt worden 
toegeroepen.

Emiel Willms is voorzitter van het 
Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)

Hoofdredactioneel commentaar 
Onderwijs is de spil van de samenleving. In mijn eigen 
artikel hierover – te vinden op pagina !!! van deze editie – 
schets ik een beeld over de noodzaak van concurrentie in het 
onderwijs. In feite is concurrentie het beoogde uitvloeisel 
van de hiernaast voorgestelde 60/40 regeling: door middel 
van onderlinge wedijver probeert elke leerling het beste uit 
zichzelf te halen. Dat de zwakkere leerling hierdoor zichzelf 
beter ontplooit, is een mening die ik deel met de voorzitter 
van het LAKS. Een gevaar bij de 60/40 regeling is echter dat 
het kan uitvloeien in een hernieuwing van de idee van de 
maakbare samenleving. De overheid zal ouders kunnen gaan 
dwingen hun kinderen naar een bepaalde openbare school 
te sturen. Het enige tastbare resultaat in het onderwijs 
dat dit zal opleveren is dat er een grote groei zal zijn in de 
oprichting van bijzonder onderwijs en dat het openbaar 
onderwijs volledig zal doodbloeden. In het verleden behaalde 
resultaten in Amerika vallen in Nederland immers buiten de 
boot, nu het enige alternatief voor openbaar onderwijs in de 
VS peperduur privéonderwijs is, terwijl in Nederland er het 
erg goedkope bijzonder onderwijs tegenover staat.
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Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt weigert – anders dan 
haar collega Sharon Dijksma – stappen te ondernemen tegen 
de verregaande onderwijssegregatie die voornamelijk in de 
grote steden ontstaat. Door de splitsing in scholen met enorme 
aantallen achterstandsleerlingen – vaak “zwarte” vmbo-
scholen – en scholen met veel kansrijke kinderen – voornamelijk 
“witte” havo/vwo-scholen – gaat het mis in de grote steden. De 
wethouders uit de vier grootste steden hebben al aangegeven 
deze scheiding tussen scholen te accepteren, omdat zij zelf geen 
middelen hebben om de problemen aan te pakken. Het is daarom 
vreemd dat mevrouw van Bijsterveldt het initiatief aan de lokale 
wethouders wil laten. Maatregelen van bovenaf zijn noodzakelijk 
om lokaal maatwerk te kunnen leveren!

Door: Emiel Willms
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Het principe achter deze methode is eenvoudig. Op basis van 
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zijn toegepast. Dit schept verwachtingen, aangezien de 
gettovorming in de Verenigde Staten al vele malen verder is. 
Bij het inschrijven voor een school moet een leerling tevens 
een tweede keuze opgeven. Door middel van een centraal 
regelcentrum kunnen de goede verhoudingen gewaarborgd 
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tweede keuze. Mits goed toegepast, wordt hierdoor ‘de witte 
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mensen op bezwaar stuiten door het befaamde – of beruchte 
– artikel 23 van de grondwet, die de vrijheid van onderwijs 
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van een stukje vrijheid betekenen maar zolang de vrijheid 
van de nominatiekeuze maar gewaarborgd blijft zit hier geen 
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werkelijk op moeten gaan inleveren is ook maar de vraag, 
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groot dat de ‘netto-keuzevrijheid’ er zelf op vooruit gaat.
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meer scholen zullen ontstaan die specifiek gericht zijn op 
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Er wordt tenslotte gewaarschuwd voor de 
langetermijngevolgen van de sociale segregatie in het 
Nederlandse onderwijs. Daarnaast hebben ook prominenten 
als Alexander Rinnooy Kan en Pieter Winsemius hun 
bezorgdheid over deze ontwikkelingen geuit. Wanneer we 
niet nu handelen zal segregatie zich nog verder uitbreiden 
en kunnen situaties zoals die in de Parijse voorsteden 
werkelijkheid worden. Laten we niet, zoals staatssecretaris 
van Bijsterveldt, onze ogen hiervoor sluiten. De situaties die 
ontstaan in de G4 steden moeten direct worden aangepakt. 
Den Haag moet onmiddellijk concreet beleid ontwikkelen. 
Alleen zo kan de tweedeling in het onderwijs een halt worden 
toegeroepen.
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Hoofdredactioneel commentaar 
Onderwijs is de spil van de samenleving. In mijn eigen 
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schets ik een beeld over de noodzaak van concurrentie in het 
onderwijs. In feite is concurrentie het beoogde uitvloeisel 
van de hiernaast voorgestelde 60/40 regeling: door middel 
van onderlinge wedijver probeert elke leerling het beste uit 
zichzelf te halen. Dat de zwakkere leerling hierdoor zichzelf 
beter ontplooit, is een mening die ik deel met de voorzitter 
van het LAKS. Een gevaar bij de 60/40 regeling is echter dat 
het kan uitvloeien in een hernieuwing van de idee van de 
maakbare samenleving. De overheid zal ouders kunnen gaan 
dwingen hun kinderen naar een bepaalde openbare school 
te sturen. Het enige tastbare resultaat in het onderwijs 
dat dit zal opleveren is dat er een grote groei zal zijn in de 
oprichting van bijzonder onderwijs en dat het openbaar 
onderwijs volledig zal doodbloeden. In het verleden behaalde 
resultaten in Amerika vallen in Nederland immers buiten de 
boot, nu het enige alternatief voor openbaar onderwijs in de 
VS peperduur privéonderwijs is, terwijl in Nederland er het 
erg goedkope bijzonder onderwijs tegenover staat.

driemaster  19
foto: Jana Kollárová



20  driemaster driemaster  21

Onderwijs is de spil van de samenleving. Het vormt ttoekomstige 
generaties naar zelfbewuste en zelfdenkende individuen die 
autonoom kunnen functioneren in onze samenleving; goed 
opgeleide mensen die kunnen concurreren met hun omgeving 
en die er voor zorgen dat Nederland kan concurreren met het 
buitenland. Het onderwijs dat wij in onze huidige vorm echter 
hebben draagt niet bij aan één van de voorgenoemde doelen van 
onderwijs. Het Nederlands onderwijs is verslapt en versuft door 
het egalitarisme van de linkse politieke partijen, een proces dat 
overigens nog steeds doorgaat. Het liberalisme kan uitkomst 
bieden in de vraag wat nu dan wel kwalitatief onderwijs is.

Door: Allard Altena

HET SOCIALISTISCH PROBLEEM

Vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw klonk het socialistische 
geluid steeds harder in de Nederlandse samenleving. Linkse 
intellectuelen wisten hun geloof in de maakbare samenleving 
steeds verder over te dragen aan het grote publiek. De naïeve 
idee van de kneedbaarheid van de mens vond gretig aftrek. 
Dit beeld kwam onder meer tot een hoogtepunt in Keerpunt 
’72, het radicale verkiezingsprogramma van de PvdA, D66 
en de PPR. De gevolgen van Keerpunt ’72 en het beleid dat 
eruit voortvloeide in het kabinet Den Uyl zijn vandaag de 
dag nog steeds voelbaar. Onder dit kabinet steeg onder meer 
de werkloosheid dramatisch en daalde de economische groei 
exponentieel. De staatsschuld liep op tot een record van 15 
miljard gulden en de inflatie steeg naar een record van 10%. 
Toch achtte de Linkse beleidsmakers dit beleid als een succes 
dat vooral ook in het onderwijs doorgevoerd moest worden. 
Het onderwijs moest de mens gelijk aan elkaar maken. 
Alle leerlingen tussen 12 en 16 moesten volgens Keerpunt 
’72 bijvoorbeeld dezelfde lesstof voorgeschoteld krijgen. 
Hoe meer mensen op elkaar zouden gaan lijken, zo was de 
idee, hoe minder mensen er buiten de boot zouden vallen. 
De vele onderwijsvernieuwingen deelden het onderwijs op 
in de vorm zoals wij haar nu kennen. Nadruk is komen te 
liggen op de zogenaamde praktische vaardigheden van de 
leerling. Deze verhullende term betekend niets meer dan dat 
in het kennisonderwijs zoals het VWO de kennisoverdracht 
dramatisch achteruit is gegaan ten voordele van het eeuwige 
opzoekwerk op internet en dat in het praktijkonderwijs de 
leerling dusdanig paternalistisch wordt behandeld dat na 
vier jaar VMBO hij of zij geen stap verder is. De leerling 

wordt geestelijk geknecht door een moraliserende overheid. 
In de praktijk van de dag heeft deze nivellering van niveau 
tot gevolg dat de zwakkere leerlingen niet in gewoon 
onderwijs deel kunnen nemen en dat de excellente leerlingen 
door dit maaiveldprincipe geestelijk geen uitdaging vinden. 
De middenmoot van leerlingen, voor wie de nivellering 
zou moeten werken, wordt daarentegen ook niet langer 
uitgedaagd. Een laks beleid met meer aandacht voor managen 
dan voor onderwijs heeft als gevolg dat de middenmoot – 
net als de overige leerlingen overigens – aan hun lot worden 
overgelaten. Nauwelijks een uitdagend klimaat. De eerder 
genoemde praktische vaardigheden en het stellen van het 
werkstuk boven het examen leren leerlingen niets meer dan 
het gemak van gedachteloos knippen en plakken. Wie wat 
wil leren in dit systeem moet autodidactisch aan de slag. 
Zo wordt het adagium van Markt Twain wel erg letterlijk, 
oftewel ‘ik heb school nooit een belemmering laten zijn voor 
mijn leren.’

DE LIBERALE OPLOSSING

Het liberalisme biedt uitkomst. In plaats van uit te gaan 
van een collectief onderwijssysteem waarin genivelleerd 
moet worden, biedt een liberaal systeem dat uitgaat van 
kennisoverdracht op en concurrentie tussen individuen 
uitkomst.
Met concurrentie doel ik dan op een competitieve instelling. 
Competitie haalt het beste uit de mens. Door te strijden 
de beste te zijn wordt de leerling geactiveerd het beste uit 
zichzelf te halen. Mij zal waarschijnlijk tegengeworpen 
worden dat dit in het huidige systeem ook kan. Echter, 
motivatie ontbreekt om daadwerkelijk te strijden. Door 
bijvoorbeeld het beurzensysteem voor Universiteit en 
HBO drastisch in te perken, maar wel riante beurzen ter 
beschikking te stellen voor excellente leerlingen, motiveer je 
leerlingen aan de slag te gaan. Dit lijkt op het Amerikaanse 
model, waarin topstudenten en topsporters de mogelijkheid 
wordt geboden (bijna) gratis te studeren. Ook goede 
universitaire cijfers zijn voorwaarde voor het behouden van 
zo’n beurs. Het persoonlijk en maatschappelijk voordeel 
is evident: de leerling haalt enerzijds het beste uit zichzelf, 
maar kan door de gedegen opleiding zijn of haar kennis 
ook ter beschikking stellen aan de maatschappij. Om in dit 
kader een goed functionerend onderwijssysteem te hebben 
moet wel gerealiseerd worden dat dit grotendeels afhangt 

eigentijds onderWijs
van de kwaliteit van docenten en vakken. Het op niveau 
brengen van vakken is afhankelijk van het omdraaien van 
de leer van de praktische vaardigheden. Onderwijs moet 
aandacht besteden aan kennisoverdracht. Aandacht voor 
praktijk is belangrijk, maar slechts een kantlijnnotitie in het 
boek dat denken en doen heet. Frits Bolkestein verwoordt 
treffend dat ‘slechts twee lampen het pad van de staatsman 
verlichten: de geschiedenis en de rede. Uit de geschiedenis 
haalt hij zijn voorbeelden, goed en slecht, en met behulp van 
de rede maakt hij die voorbeelden productief in het oplossen 
van de problemen die hij op zijn weg vindt. ’ Het door de heer 
Bolkestein geschetste voorbeeld geldt niet alleen voor de 
staatsman, maar voor elke autonome, zelfdenkende burger. 
Om oplossingen te vinden moet men niet geestelijk geknecht 
zijn aan volksencyclopedieën als Wikipedia, maar ook uit 
zichzelf kunnen denken en daaruit voortvloeiend doen. Een 
substantiële kennisoverdracht is noodzakelijk hiervoor. Wie 
wil kunnen redeneren moet een theoretisch kader hebben. 
Voor liberalen vaak niet het eerste boek om te raadplegen, 
toch geeft de Bijbel een helder adagium: ‘door wijsheid wordt 
een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand, door kennis 
worden de kamers gevuld met rijke en kostbare pracht.’
Waar blijft de mindere leerling in dit model? Terecht 
moet er op worden gewezen dat een hoger niveau en een 
competitiever karakter van het onderwijs de lat hoger gaat 
leggen. Dit zal betekenen dat een niveau als VWO of WO 
niet meer voor iedereen toegankelijk is. Niet alle mensen 
hebben jammer genoeg dezelfde capaciteiten, maar dat 
betekent niet dat alle mensen alle kansen op een schoteltje 
voorgelegd moeten krijgen ter compensatie. Wie wil strijden 
voor een universitaire graad kan er één halen, maar voor de 
zesjescultuur is geen plaats meer. HBO & HAVO en MBO & 
VMBO worden echter in dit liberaal model ook sterker, dus er 
is niets oneervols aan om deze opleidingen te volgen. 

CONCLUSIE

Onderwijs  heeft als enige doel het individu zich op 
een positieve manier te laten ontwikkelen. Een liberaal 
onderwijssysteem biedt kansen voor alle leerlingen. In 
tegenstelling tot het paternalisme van het socialisme gaat 
het liberalisme uit van de kracht van de mens. Het individu 
is in staat – al dan niet met een opstapje – om zelf wat te 
maken van zijn leven. Een samenleving waarin de mens 
ondergeschikt wordt aan de massa is een samenleving waarin 
de geest wordt geknecht door het populairste idee.

Allard Altena is hoofdredacteur van dit blad.

staatssecretaris marja van bijsterveldt Weigert – 

anders dan eigentijds onderWijs
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dag nog steeds voelbaar. Onder dit kabinet steeg onder meer 
de werkloosheid dramatisch en daalde de economische groei 
exponentieel. De staatsschuld liep op tot een record van 15 
miljard gulden en de inflatie steeg naar een record van 10%. 
Toch achtte de Linkse beleidsmakers dit beleid als een succes 
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wordt geestelijk geknecht door een moraliserende overheid. 
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tot gevolg dat de zwakkere leerlingen niet in gewoon 
onderwijs deel kunnen nemen en dat de excellente leerlingen 
door dit maaiveldprincipe geestelijk geen uitdaging vinden. 
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dan voor onderwijs heeft als gevolg dat de middenmoot – 
net als de overige leerlingen overigens – aan hun lot worden 
overgelaten. Nauwelijks een uitdagend klimaat. De eerder 
genoemde praktische vaardigheden en het stellen van het 
werkstuk boven het examen leren leerlingen niets meer dan 
het gemak van gedachteloos knippen en plakken. Wie wat 
wil leren in dit systeem moet autodidactisch aan de slag. 
Zo wordt het adagium van Markt Twain wel erg letterlijk, 
oftewel ‘ik heb school nooit een belemmering laten zijn voor 
mijn leren.’

DE LIBERALE OPLOSSING

Het liberalisme biedt uitkomst. In plaats van uit te gaan 
van een collectief onderwijssysteem waarin genivelleerd 
moet worden, biedt een liberaal systeem dat uitgaat van 
kennisoverdracht op en concurrentie tussen individuen 
uitkomst.
Met concurrentie doel ik dan op een competitieve instelling. 
Competitie haalt het beste uit de mens. Door te strijden 
de beste te zijn wordt de leerling geactiveerd het beste uit 
zichzelf te halen. Mij zal waarschijnlijk tegengeworpen 
worden dat dit in het huidige systeem ook kan. Echter, 
motivatie ontbreekt om daadwerkelijk te strijden. Door 
bijvoorbeeld het beurzensysteem voor Universiteit en 
HBO drastisch in te perken, maar wel riante beurzen ter 
beschikking te stellen voor excellente leerlingen, motiveer je 
leerlingen aan de slag te gaan. Dit lijkt op het Amerikaanse 
model, waarin topstudenten en topsporters de mogelijkheid 
wordt geboden (bijna) gratis te studeren. Ook goede 
universitaire cijfers zijn voorwaarde voor het behouden van 
zo’n beurs. Het persoonlijk en maatschappelijk voordeel 
is evident: de leerling haalt enerzijds het beste uit zichzelf, 
maar kan door de gedegen opleiding zijn of haar kennis 
ook ter beschikking stellen aan de maatschappij. Om in dit 
kader een goed functionerend onderwijssysteem te hebben 
moet wel gerealiseerd worden dat dit grotendeels afhangt 

eigentijds onderWijs
van de kwaliteit van docenten en vakken. Het op niveau 
brengen van vakken is afhankelijk van het omdraaien van 
de leer van de praktische vaardigheden. Onderwijs moet 
aandacht besteden aan kennisoverdracht. Aandacht voor 
praktijk is belangrijk, maar slechts een kantlijnnotitie in het 
boek dat denken en doen heet. Frits Bolkestein verwoordt 
treffend dat ‘slechts twee lampen het pad van de staatsman 
verlichten: de geschiedenis en de rede. Uit de geschiedenis 
haalt hij zijn voorbeelden, goed en slecht, en met behulp van 
de rede maakt hij die voorbeelden productief in het oplossen 
van de problemen die hij op zijn weg vindt. ’ Het door de heer 
Bolkestein geschetste voorbeeld geldt niet alleen voor de 
staatsman, maar voor elke autonome, zelfdenkende burger. 
Om oplossingen te vinden moet men niet geestelijk geknecht 
zijn aan volksencyclopedieën als Wikipedia, maar ook uit 
zichzelf kunnen denken en daaruit voortvloeiend doen. Een 
substantiële kennisoverdracht is noodzakelijk hiervoor. Wie 
wil kunnen redeneren moet een theoretisch kader hebben. 
Voor liberalen vaak niet het eerste boek om te raadplegen, 
toch geeft de Bijbel een helder adagium: ‘door wijsheid wordt 
een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand, door kennis 
worden de kamers gevuld met rijke en kostbare pracht.’
Waar blijft de mindere leerling in dit model? Terecht 
moet er op worden gewezen dat een hoger niveau en een 
competitiever karakter van het onderwijs de lat hoger gaat 
leggen. Dit zal betekenen dat een niveau als VWO of WO 
niet meer voor iedereen toegankelijk is. Niet alle mensen 
hebben jammer genoeg dezelfde capaciteiten, maar dat 
betekent niet dat alle mensen alle kansen op een schoteltje 
voorgelegd moeten krijgen ter compensatie. Wie wil strijden 
voor een universitaire graad kan er één halen, maar voor de 
zesjescultuur is geen plaats meer. HBO & HAVO en MBO & 
VMBO worden echter in dit liberaal model ook sterker, dus er 
is niets oneervols aan om deze opleidingen te volgen. 

CONCLUSIE

Onderwijs  heeft als enige doel het individu zich op 
een positieve manier te laten ontwikkelen. Een liberaal 
onderwijssysteem biedt kansen voor alle leerlingen. In 
tegenstelling tot het paternalisme van het socialisme gaat 
het liberalisme uit van de kracht van de mens. Het individu 
is in staat – al dan niet met een opstapje – om zelf wat te 
maken van zijn leven. Een samenleving waarin de mens 
ondergeschikt wordt aan de massa is een samenleving waarin 
de geest wordt geknecht door het populairste idee.

Allard Altena is hoofdredacteur van dit blad.

staatssecretaris marja van bijsterveldt Weigert – 

anders dan eigentijds onderWijs

foto: svilen mushkatov SXC
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Hoe werkt Ideation in praktijk?
 
Tijdens de gereedheidstelling van een legeronderdeel worden 
er oefeningen in landen bepaald waarmee zij ervaring op 
kunnen doen in een soortgelijk gebied als waar een eventuele 
missie zou kunnen plaatsvinden. In dit geval is gekozen voor 
Roemenië en Albanië als oefenterrein. Daarna is gekeken op 
welke manier de aanwezigheid van twee marineschepen in 
die regio zou kunnen worden gebruikt om zowel politieke 
als economische belangen te behartigen. Een concreet 
voorbeeld is de economische conferentie op donderdag 9 
april jongstleden.

De haven van Constanta heeft enorme groeipotenties die 
vergelijkbaar zijn met de haven van Rotterdam in zijn 
beginjaren. Zoals Rotterdam nu als mainport geldt voor 
West-Europa zo zou Constanta in de toekomst als mainport 
kunnen dienen voor Oost-Europa. Onder het mom van 
“if you can’t beat them, join them” is het van belang dat 
Rotterdam samenwerkt met de haven van Constanta. Tijdens 
de aanwezigheid van Hr. Ms. Johan de Witt (die door Damen 
Scheepswerf is gebouwd in zowel Nederland als Roemenië) 
heeft er op dat zelfde schip een conferentie plaatsgevonden 
waar deze samenwerking werd beklonken. De aanwezigheid 
van de Nederlandse marine heeft er toe geleid dat onder 
andere President Basescu en staatssecretaris Huizinga 
aanwezig waren tijdens deze conferentie. 

Na een heerlijk ontbijt (06:00) werden we volledig 
gebrieft over wat er van ons verwacht werd en hoe het 
programma er voor de komende week uit zou zien. Buiten 
het meedraaien in een geweldige organisatie met een 
bemanning van vijfhonderd man waren we ook onderdeel 
van het zogeheten “Ideation ’09”. Dit unieke project werd 
die week voor het eerst uitgerold en volledig uitgevoerd. 
Ideation is een voortvloeisel van het al reeds bekende 3D 
(Diplomacy, Development en Defense) beleid dat gebruikt 
wordt tijdens de huidige missie in Afghanistan. Ideation 
is gebaseerd op dezelfde samenwerking, maar dan tijdens 
de ‘normale’ gereedstelling en heeft tot doel de belangen 
van de ‘BV Nederland’ te ondersteunen en optimaliseren. 
Of zoals het door Commandeur Bindt geformuleerd werd: 
“tijdens de gereedheidfase gewenste effecten ondersteunen 
in regio’s, op aangeven van de departementen Buitenlandse 
zaken, Europese zaken en Ontwikkelingssamenwerking en 
Economische zaken” 

In samenwerking met de Koninklijke Marine organiseerde de 
stichting JASON een achtdaagse reis naar Constanta, Roemenië. 
In deze havenplaats aan de Zwarte Zee lagen van 4 tot 12 april 
de marineschepen Hr. Ms. Johan de Witt en Hr. Ms. Rotterdam 
aangemeerd voor een zeer speciale week. Buiten een militaire 
oefening van het Korps Mariniers, een seminar met de Minister 
van Defensie Van Middelkoop en Ambassadeur Werner en een 
conferentie met Staatsecretaris Huizinga en de President van 
Roemenië Basescu was er die week ook een delegatie Nederlandse 
studenten, waaronder ikzelf, namens de JOVD aanwezig. 

Door: Thierry Aartsen

Op gepaste militaire tijd (04:00 uur) werden alle deelnemers 
van de reis verwacht op Den Haag Hollands Spoor om te 
verzamelen en richting vliegbasis Eindhoven te vertrekken. 
Met mijn ogen nog half dicht, niet wetende dat mij dit 
dezelfde week vaker zou overkomen, voegde ik me bij 
de vijftienkoppige groep en waren we klaar om richting 
Roemenië te vertrekken. Na wat technische problemen aan 
het militaire vliegtuig kwamen we enkele uren later aan in 
Constanta, waar we onder politiebegeleiding naar de haven 
werden gebracht om aan boord te treden van het 30 meter 
hoge en 180 meter lange schip. Eenmaal aangekomen 
werden we met veel gastvrijheid onthaald en konden we 
gelijk aanschuiven voor “de blauwe hap”.

Politiek belang

Dit project biedt Defensie zelf niet alleen tal van kansen, 
ook zou het van politiek belang kunnen zijn. In een tijd van 
economische crisis en populisme (“Geen straaljagers maar 
verpleegsters”) is de bereidheid vanuit de politiek om te 
investeren in Defensie tot een diepte punt gedaald. Ondanks 
dat Defensie gezien wordt als kerntaak van de overheid zijn 
er maar weinig mensen die het nut en de noodzaak in zien 
van het structureel meer geld uittrekken voor de Nederlandse 
krijgsmacht. Wanneer projecten als deze verder worden 
uitgebreid en ook structureel succesvol blijken, draagt dit 
hopelijk bij aan een politiek klimaat waar de krijgsmacht 
gerespecteerd wordt en als zinvol wordt bestempeld. 

Het is de taak van de politiek om dit soort projecten op te 
pakken en hiermee de wind uit de zeilen te halen bij populisten 
als Hero Brinkman en Krista van Velzen die weigeren geld uit 
te trekken voor een veiliger Nederland en veiligere wereld. 
Kreten als “Geen straaljagers maar verpleegsters” kunnen 
met het succes van dit project bestreden worden met “De 
Nederlandse Marine zorgt voor extra banen in de haven van 
Rotterdam” 

Thierry Aartsen is Politiek Commissaris Defensie van de JOVD

ideation: 
een nieuWe taak voor defensie

foto: Thierry Aartsenfoto: Thierry Aartsen
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jonge socialisten

DOOR: Sven Stevensen

Vrede en veiligheid speelt zich vrijwel altijd af in een 
internationale context. Als het gaat om  stabiliteit in 
eigen land is - zeker voor een klein land als Nederland dat 
binnen een straal van honderden kilometers wordt omringd 
door grootmachten als Duitsland, Frankrijk en Groot-
Brittanië – internationale samenwerking daarom een must. 
Bondgenootschappen en allianties met andere landen 
vormen de beste verzekering voor een stabiele toekomst.
De vraag of Nederland in de toekomst ook als zelfstandig 
land op het hoogste defensieniveau moet kunnen 
participeren lijkt dus een contradictio in terminus. 
Nederland kan zich namelijk juist van participatie en 
bescherming op het hoogste defensieniveau garanderen door 
internationale samenwerking aan te gaan. De NAVO en de 
EU zijn twee samenwerkingsvormen waarmee Nederland 
haar zelfstandigheid als eigen land juist kan garanderen. 
Nederland is dus zelfstandig – juist door de internationale 
samenwerking. 
Een defensiebeleid dat gericht is op vrede en veiligheid 
in eigen land én brandhaarden in de rest van de wereld, 
vraagt dat Nederland een bijdrage levert aan de inzet van 
internationale vredesoperaties. Op deelgebieden moet het 
voor Nederland daarbij mogelijk zijn om zelf een krijgsmacht 
en materieel te leveren die het hoogste defensieniveau aan 
kan. Om die ambitie op alle gebieden te hebben, gaat echter 
te ver. Daarvoor zijn we simpelweg een te klein land.
De discussie hoeft daarom niet zo zeer te gaan of Nederland 
een bijdrage kan leveren op het hoogste defensieniveau, 
maar op welke deelgebieden de Nederlandse krijgsmacht 
zich moet specialiseren. Het – toch beperkte – Nederlandse 
budget voor defensie zou ingezet moeten worden om een 
vredesmacht te vormen die als belangrijkste taak heeft om 

deel te nemen aan internationale vredesoperaties en op kan 
treden als er bijvoorbeeld sprake is van dreigende genocide of 
om humanitaire hulpverlening mogelijk te maken.
De uitdagingen en brandhaarden van de 21e eeuw bevinden 
zich steeds vaker in ontwikkelingslanden. Wie daar een JSF 
wil inzetten zal weinig resultaten boeken in de strijd voor 
democratie en stabiliteit. Meer dan ooit vraagt opereren op 
het hoogste defensieniveau om een intelligente en menselijke 
krijgsmacht die een bevolking kan helpen in het beschermen 
én opbouwen van vrede en stabiliteit. Met state-of-the-art  
massavernietigingswapens zullen we weinig uithalen. Op dat 
hoogste defensieniveau moet Nederland dan weer níet mee 
willen draaien.

Sven Stevenson, landelijk voorzitter Jonge Socialisten, 
17 april 2009,

REACTIE Thierry Aarsten: 

Het voorstel om onze defensie en veiligheid uit te besteden aan 
bondgenootschappen lijkt mij een zeer slecht plan. Uiteraard 
vertrouwd de JOVD de bondgenoten van Nederland en ziet 
het belang van internationale samenwerking in, maar dit is 
nog geen reden om de Nederlandse krijgsmacht (gedeeltelijk) 
af te schaffen – of zoals dat met een mooi links woord heet 
“specialiseren”. Nederland dient ten allen tijde te waken 
over haar eigen veiligheid en de bijbehorende verdediging. 
Als deze veiligheid vergroot kan worden door middel van 
internationale samenwerking moet dit vooral gebeuren. 

kan Europa op een efficiënte en effectieve wijze beschikken 
over een snel inzetbaar, getraind en goed uitgerust leger dat 
waar dan ook ter wereld zijn humanitaire plicht kan voldoen. 
Nederland hoeft niet in zijn eentje op het hoogste defensie 
niveau te kunnen functioneren, maar op haar manier 
bijdragen aan een sterk Europees leger. Samen is niet alleen.

Rob Jetten, voorzitter van de Jonge Democraten

 

REACTIE Thierry Aarsten: 

De JOVD is voorstander van een Europees leger als 
overkoepeld orgaan en met intensieve samenwerking als 
basis. Dit betekend niet dat de nationale krijgsmachten 
opgedoekt kunnen worden en op moeten gaan in een federaal 
leger. Nederland heeft een kwalitatief hoogstaand leger dat 
kan functioneren op het hoogste defensieniveau. Nederland 
mag hier trots op zijn en om dit in de toekomst zo te houden 
zou er meer geld naar Defensie moeten gaan. Laten we de 
2%-regel van de NAVO eens net zo braaf handhaven als de 
0,8%-regel die voor het Ontwikkelingssamenwerkingbudget 
geld. 

Thierry Aartsen, PC Defensie & Ontwikkelingssamenwerking
bij de JOVD

paarse krokodil

jonge democraten

DOOR: Rob Jetten

Nederland leeft al meer dan 60 jaar in vrede, vrijheid en 
veiligheid. Hier staan we ieder jaar even bij stil tijdens 
de viering van 5 mei. Deze Bevrijdingsdag dwingt ons 
ook te beseffen dat niet iedereen in de wereld dit geluk 
heeft. Oorlogen en gewapende conflicten zijn in andere 
gebieden nog aan de orde van de dag. Folteringen en andere 
mensonwaardige praktijken evenzeer. De Jonge Democraten 
geloven dat wij de humanitaire plicht hebben om mensen die 
hier dagelijks het slachtoffer van zijn te hulp te schieten. Dit 
dient bij voorkeur in samenwerking met de internationale 
gemeenschap te gebeuren en altijd onder mandaat van de 
Verenigde Naties. Een dergelijke doelstelling verplicht ons tot 
het hebben van een kwalitatief hoogstaand defensieapparaat. 
Het is echter de vraag of een klein land als Nederland in staat 
is om die standaard zelfstandig vol te houden. 
De Jonge Democraten geloven in een gezamenlijk Buitenlands- 
en Defensiebeleid op Europees niveau. De Europese Unie 
kan op deze manier uitgroeien tot een gewichtige speler 
op mondiaal niveau. Europa kan op die manier tegenwicht 
bieden aan opkomende grootmachten waar democratie 
en mensenrechten nog een ondergesneeuwd kindje zijn. 
Door als één Europa naar buiten te treden kan veel meer 
worden bereikt dan Nederland in haar eentje zou kunnen 
bewerkstelligen.
Om het Europees Buitenlands en Defensiebeleid te 
optimaliseren, pleiten de Jonge Democraten er ondermeer 
voor om alle nationale legers samen te voegen tot een 
Europees Militair Apparaat (EMA). Het is waanzin om als 
klein land een volwaardige marine, luchtmacht en landmacht 
te onderhouden die in staat zijn de militaire uitdagingen 
van vandaag en morgen aan te kunnen. Zo is onze huidige 
militaire bijdrage in Afghanistan een verlammende aanslag op 
ons defensieapparaat. Door samen te werken binnen de EMA 

Niets is belangrijker voor een mens dan het scherpen van de geest. Wie je ook bent en wat je ook doet: om als volwaardig individu te kunnen 
functioneren is een kritische blik op de maatschappij onontbeerlijk. Om deze reden wordt er weer in Driemaster een rubriek opgenomen, 
genaamd ‘De Paarse Krokodil’. Deze rubriek is een samenwerkingsverband tussen de hoofdredacteuren van de JOVD, Jonge Democraten 
(JD) en Jonge Socialisten (JS). En  mocht u het zich afvragen: de rubriek is inderdaad genoemd naar zowel het kabinet als de reclame.

Allard Altena, hoofdredacteur Driemaster

Ten geleide:

stelling : ook in de toekomst moet nederland als zelfstandig 

land op het hoogste defensieniveau kunnen participeren

marcelo Gerpe SXC



24  driemaster driemaster  25

jonge socialisten

DOOR: Sven Stevensen

Vrede en veiligheid speelt zich vrijwel altijd af in een 
internationale context. Als het gaat om  stabiliteit in 
eigen land is - zeker voor een klein land als Nederland dat 
binnen een straal van honderden kilometers wordt omringd 
door grootmachten als Duitsland, Frankrijk en Groot-
Brittanië – internationale samenwerking daarom een must. 
Bondgenootschappen en allianties met andere landen 
vormen de beste verzekering voor een stabiele toekomst.
De vraag of Nederland in de toekomst ook als zelfstandig 
land op het hoogste defensieniveau moet kunnen 
participeren lijkt dus een contradictio in terminus. 
Nederland kan zich namelijk juist van participatie en 
bescherming op het hoogste defensieniveau garanderen door 
internationale samenwerking aan te gaan. De NAVO en de 
EU zijn twee samenwerkingsvormen waarmee Nederland 
haar zelfstandigheid als eigen land juist kan garanderen. 
Nederland is dus zelfstandig – juist door de internationale 
samenwerking. 
Een defensiebeleid dat gericht is op vrede en veiligheid 
in eigen land én brandhaarden in de rest van de wereld, 
vraagt dat Nederland een bijdrage levert aan de inzet van 
internationale vredesoperaties. Op deelgebieden moet het 
voor Nederland daarbij mogelijk zijn om zelf een krijgsmacht 
en materieel te leveren die het hoogste defensieniveau aan 
kan. Om die ambitie op alle gebieden te hebben, gaat echter 
te ver. Daarvoor zijn we simpelweg een te klein land.
De discussie hoeft daarom niet zo zeer te gaan of Nederland 
een bijdrage kan leveren op het hoogste defensieniveau, 
maar op welke deelgebieden de Nederlandse krijgsmacht 
zich moet specialiseren. Het – toch beperkte – Nederlandse 
budget voor defensie zou ingezet moeten worden om een 
vredesmacht te vormen die als belangrijkste taak heeft om 

deel te nemen aan internationale vredesoperaties en op kan 
treden als er bijvoorbeeld sprake is van dreigende genocide of 
om humanitaire hulpverlening mogelijk te maken.
De uitdagingen en brandhaarden van de 21e eeuw bevinden 
zich steeds vaker in ontwikkelingslanden. Wie daar een JSF 
wil inzetten zal weinig resultaten boeken in de strijd voor 
democratie en stabiliteit. Meer dan ooit vraagt opereren op 
het hoogste defensieniveau om een intelligente en menselijke 
krijgsmacht die een bevolking kan helpen in het beschermen 
én opbouwen van vrede en stabiliteit. Met state-of-the-art  
massavernietigingswapens zullen we weinig uithalen. Op dat 
hoogste defensieniveau moet Nederland dan weer níet mee 
willen draaien.

Sven Stevenson, landelijk voorzitter Jonge Socialisten, 
17 april 2009,

REACTIE Thierry Aarsten: 

Het voorstel om onze defensie en veiligheid uit te besteden aan 
bondgenootschappen lijkt mij een zeer slecht plan. Uiteraard 
vertrouwd de JOVD de bondgenoten van Nederland en ziet 
het belang van internationale samenwerking in, maar dit is 
nog geen reden om de Nederlandse krijgsmacht (gedeeltelijk) 
af te schaffen – of zoals dat met een mooi links woord heet 
“specialiseren”. Nederland dient ten allen tijde te waken 
over haar eigen veiligheid en de bijbehorende verdediging. 
Als deze veiligheid vergroot kan worden door middel van 
internationale samenwerking moet dit vooral gebeuren. 

kan Europa op een efficiënte en effectieve wijze beschikken 
over een snel inzetbaar, getraind en goed uitgerust leger dat 
waar dan ook ter wereld zijn humanitaire plicht kan voldoen. 
Nederland hoeft niet in zijn eentje op het hoogste defensie 
niveau te kunnen functioneren, maar op haar manier 
bijdragen aan een sterk Europees leger. Samen is niet alleen.

Rob Jetten, voorzitter van de Jonge Democraten

 

REACTIE Thierry Aarsten: 

De JOVD is voorstander van een Europees leger als 
overkoepeld orgaan en met intensieve samenwerking als 
basis. Dit betekend niet dat de nationale krijgsmachten 
opgedoekt kunnen worden en op moeten gaan in een federaal 
leger. Nederland heeft een kwalitatief hoogstaand leger dat 
kan functioneren op het hoogste defensieniveau. Nederland 
mag hier trots op zijn en om dit in de toekomst zo te houden 
zou er meer geld naar Defensie moeten gaan. Laten we de 
2%-regel van de NAVO eens net zo braaf handhaven als de 
0,8%-regel die voor het Ontwikkelingssamenwerkingbudget 
geld. 

Thierry Aartsen, PC Defensie & Ontwikkelingssamenwerking
bij de JOVD

paarse krokodil

jonge democraten

DOOR: Rob Jetten

Nederland leeft al meer dan 60 jaar in vrede, vrijheid en 
veiligheid. Hier staan we ieder jaar even bij stil tijdens 
de viering van 5 mei. Deze Bevrijdingsdag dwingt ons 
ook te beseffen dat niet iedereen in de wereld dit geluk 
heeft. Oorlogen en gewapende conflicten zijn in andere 
gebieden nog aan de orde van de dag. Folteringen en andere 
mensonwaardige praktijken evenzeer. De Jonge Democraten 
geloven dat wij de humanitaire plicht hebben om mensen die 
hier dagelijks het slachtoffer van zijn te hulp te schieten. Dit 
dient bij voorkeur in samenwerking met de internationale 
gemeenschap te gebeuren en altijd onder mandaat van de 
Verenigde Naties. Een dergelijke doelstelling verplicht ons tot 
het hebben van een kwalitatief hoogstaand defensieapparaat. 
Het is echter de vraag of een klein land als Nederland in staat 
is om die standaard zelfstandig vol te houden. 
De Jonge Democraten geloven in een gezamenlijk Buitenlands- 
en Defensiebeleid op Europees niveau. De Europese Unie 
kan op deze manier uitgroeien tot een gewichtige speler 
op mondiaal niveau. Europa kan op die manier tegenwicht 
bieden aan opkomende grootmachten waar democratie 
en mensenrechten nog een ondergesneeuwd kindje zijn. 
Door als één Europa naar buiten te treden kan veel meer 
worden bereikt dan Nederland in haar eentje zou kunnen 
bewerkstelligen.
Om het Europees Buitenlands en Defensiebeleid te 
optimaliseren, pleiten de Jonge Democraten er ondermeer 
voor om alle nationale legers samen te voegen tot een 
Europees Militair Apparaat (EMA). Het is waanzin om als 
klein land een volwaardige marine, luchtmacht en landmacht 
te onderhouden die in staat zijn de militaire uitdagingen 
van vandaag en morgen aan te kunnen. Zo is onze huidige 
militaire bijdrage in Afghanistan een verlammende aanslag op 
ons defensieapparaat. Door samen te werken binnen de EMA 

Niets is belangrijker voor een mens dan het scherpen van de geest. Wie je ook bent en wat je ook doet: om als volwaardig individu te kunnen 
functioneren is een kritische blik op de maatschappij onontbeerlijk. Om deze reden wordt er weer in Driemaster een rubriek opgenomen, 
genaamd ‘De Paarse Krokodil’. Deze rubriek is een samenwerkingsverband tussen de hoofdredacteuren van de JOVD, Jonge Democraten 
(JD) en Jonge Socialisten (JS). En  mocht u het zich afvragen: de rubriek is inderdaad genoemd naar zowel het kabinet als de reclame.

Allard Altena, hoofdredacteur Driemaster
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van een krachtig individu die om kan gaan met vrijheid, 
gelooft de conservatief in een individu waarvan haar kwade 
begeertes door een hogere macht dienen te worden beteugeld. 
Conservatisme is daarmee autoritair te noemen. Liberalisme 
is in zijn kern gericht op de volledige ontplooiing van 
individuen en daarmee progressief. Waar de liberaal gelooft 
in een kleine overheid, in privacy en in een individu dat 
krachtiger is dan het collectief, geeft de conservatief macht 
aan de overheid, door haar verboden te laten instellen die de 
door en door slechte mens moeten intomen en de moraal van 
de meerderheid op de minderheid moet opleggen.

Een toenemend aantal leden van de JOVD wordt verleid 
door de Edmund Burke stichting. De naamgever van deze 
conservatieve club verzette zich tegen de Franse Revolutie en 
steunde daarmee de absolute macht van het Huis Bourbon 
dat middels een dictatoriaal schrikbewind de tegenpool 
personifieert van een van de liberale grondbeginselen, de 
democratie. Zonder geloof in het de kracht van de mens ook 
geen politiek systeem dat vertrouwt op de capaciteiten van 
het individu.

Het conservatisme staat haaks op het liberalisme. De JOVD 
is geen studentenvereniging waar je binnenkomt om bier aan 
de bar te drinken en de sociëteit of het hotel af te breken. 
De JOVD is ook geen clubje waar onder het mom van de 
vrijheid van meningsuiting ambitieuze politici in spé van 
alle gezindte gezellig kunnen komen keuvelen. De JOVD is 
een liberale vereniging, die tot doel heeft het liberalisme te 
verspreiden en te ontwikkelen. Een vereniging die  immer 
zal strijden voor optimale ontplooiingsmogelijkheden voor 
alle individuen, ongeacht geloof, geaardheid, religie, ras, 
geslacht of handicap. “Leden (van de JOVD, red.) kunnen 
zijn: natuurlijke personen van wie kan worden verwacht 
dat zij de doelstellingen en beginselen van de vereniging 
onderschrijven […].” 

Wij roepen daarom alle conservatieven binnen de JOVD op 
om, evenals de heer Verhoef gedaan heeft, hun lidmaatschap 
van onze mooie liberale vereniging serieus te heroverwegen. 
Niets let u in onze samenleving om een Conservatieve Partij 
Nederland (CPN) te beginnen. Niets let u om uw reactionaire 
denkbeelden elders te verspreiden. Maar probeer niet onder 
het mom van vrijheid van meningsuiting, binnen een liberale 
organisatie te strijden voor het opheffen van het liberalisme. 
Dat is een van de vele punten waarop conservatieven de 
plank misslaan.

De afgelopen jaren lijken conservatieve geluiden toe te nemen 
binnen de JOVD. Conservatisme wordt niet alleen door 
buitenstaanders, maar ook door leden van de JOVD zelf steeds 
meer met de ideologie van onze vereniging geassocieerd. Ten 
onrechte. Liberalisme en conservatisme staan haaks op elkaar en 
zijn absoluut onverenigbaar.

Door: Geert Jansen en David Vermorken

Afgelopen congres was het weer eens raak op GeenStijl. 
Driemaster-redacteur Verhoef schreef een artikel op internet 
waarin hij het homohuwelijk afwees, en kwam in opspraak. 
Hoofdredacteur Altena heeft hem, terecht, gevraagd of zijn 
ideologie en die van de vereniging waarvoor hij schreef met 
elkaar strookten. In plaats van ernstig te reflecteren op  zijn 
eigen ideologie, koos de heer Verhoef ervoor om via de media 
de vereniging schade te berokkenen. Mejuffrouw Vlaanderen 
zal hem vast hartelijk verwelkomen bij de Trots op Nederland 
Jongeren.

Het probleem van Verhoef is niet alleen zijn afwijzing van het 
homohuwelijk. Op dit punt hadden de redactie en Verhoef 
overeen kunnen komen het niet eens te zijn. De redacteur 
kwam simpelweg er voor uit een conservatief te zijn en 
vanuit deze ideologie afwijzend te staan tegenover verworven 
individuele vrijheidsrechten, zoals het homohuwelijk, 
abortus en euthanasie.

Ondergetekenden bemerken dat de koppeling tussen 
conservatisme en liberalisme steeds vaker gemaakt wordt 
binnen de JOVD. Daarom gebruiken wij dit artikel graag 
om nog een keer te benadrukken waarom conservatisme en 
liberalisme elkaars tegenpolen zijn.

“Het liberalisme streeft naar de bevrijding van de mens 
tegenover verouderde geloofs- en denkvormen. […] Het 
conservatisme pleit uitdrukkelijk voor het behoud van 
of terugkeer naar de oude waarden.” In deze twee zinnen 
geeft liberaal denker Dirk Verhofstadt precies aan waar de 
schoen wringt. Het conservatisme kijkt achteruit terwijl het 
liberalisme sterk is gericht op de toekomst; het liberalisme 
is vooruitstrevend en het conservatisme behoudend. De 
stromingen gaan dus uit van totaal contrasterende waarden. 

De tegenstelling tussen beide ideologieën komt helder 
tot uiting in hun mensbeeld. Waar het liberalisme uitgaat 

conservatisme brengt u en uW 

vereniging ernstige schade toe

Geert Jansen is onder meer lid van verdienste van de afdeling 
Baronie van Breda en oud-hoofdredacteur van Driemaster. 
David Vermorken is onder meer oud Algemeen Secretaris van 
de JOVD en voormalig chef-eindredactie van Driemaster. 
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goed voor nu, leuk voor later
een pleidooi voor een groene jovd

alle kranen weer open. Een volstrekt rationeel argument 
om ook zonder Greenpeace-lidmaatschap te werken aan 
alternatieve brandstoffen en een lager energiegebruik.
Ik pleit er dus ook niet voor om van de JOVD een club van 
geitenwollensokkendragers te maken. Dan was ik wel lid 
geworden van een obscuur links clubje. Ik bepleit een JOVD 
met een plan waarmee wij links en rechts om de oren slaan 
omdat het uitblinkt in creativiteit, realiteit en functionaliteit.  
En daarvoor hebben we alle geluiden uit de vereniging 
nodig.
Ik geef maar een voorzet: kernernergie, olie op de noordpool, 
zonne-energie, windenergie, getijde-energie, auto’s op 
waterstof, auto’s op het stroomnet, meer subsidie op 
particuliere initiatieven (en dat mag ook iets anders zijn dan 
een setje zonnepanelen op je dak), fiscaal aantrekkelijk maken 
van investeringen die het energieverbruik verminderen, 
kernafval afschieten naar de maan, een prijs van 1 miljard 
euro voor de persoon die het perpetuum mobile uitvindt, 
een windmolen op ieder dak, openbare verlichting beter 
regelen, zuinigere openbare verlichting, kleine initiatieven 
groot maken, belemmerende regelgeving wegnemen, goed 
onderzoek (zowel naar de gevolgen van wat wij doen, de 
resultaten van onze inspanningen als mogelijke oplossingen) 
en belastinggeld vanwege milieu daadwerkelijk gebruiken 
voor het milieu.

Individu en bedrijf
Welke maatregelen je ook kiest, het initiatief, de actie en 
de innovatie moeten bij het individu en bedrijf liggen. 
De overheid moet niet gaan bepalen welke innovaties 
de besten zijn of waar geïnnoveerd moet worden. Stel je 
voor dat politici moesten bepalen wat de opvolger van de 
grammofoonplaat werd. Waarschijnlijk zaten wij dan nog 
steeds cassettebandjes op te rollen. De weg zouden wij tot 
op de dag van vandaag uitsluitend vinden met een Shell-
stratenboek en facebooken deed je gewoon nog steeds door 
een brief met postzegel. De overheid moet niet kiezen welke 
alternatieve brandstof of aandrijving de beste is, maar moet 
alle initiatieven aanmoedigen, indien nodig bijstaan en de 
markt laten uitvechten welke het wordt. Het is net als met 
Blueray en HD-DVD: de winnaar komt vanzelf bovendrijven 
(en misschien nog wel iets beters).
Laten we samen nadenken over een goede groene agenda en 
het onderwerp de aandacht geven die het verdient. Noem het 
GroenRechts, noem het Liberaal Groen, noem het Vrij Groen 
of noem het van mijn part Duurzaam naar Rechts: het is goed 
voor nu, en leuk voor later.

Martijn Jonk is oud-hoofdbestuurder van de JOVD.

 

De mens past zich aan
Nu moet niemand dit opvatten als een zwartgallig beeld 
van de toekomst: de wereld heeft nooit stil gestaan en zal 
altijd blijven veranderen. En we moeten wel heel erg ons 
best doen wil het lukken om de aarde volledig onleefbaar 
te maken (oorlog en kernwapens even buiten beschouwing 
gelaten). Natuurlijk doen veranderingen even pijn, maar alles 
past zich uiteindelijk wel aan. De mensheid zal ook niet veel 
ongelukkiger worden door wat wij doen. We baseren tenslotte 
ons geluk op de wereld zoals die er nu is, en niet zoals die 
er ooit is geweest. Ik als roker zou misschien gelukkiger 
zijn geweest in de tijd dat roken nog overal kon en werd 
geaccepteerd. Ging je met het vliegtuig naar New York, moest 
je debatteren in de Tweede Kamer of zat je in de wachtkamer 
van de huisarts: geen probleem, steek een peuk op. Ik mis 
het niet, want ik ken het niet. En zo zal het voor volgende 
generaties ook zijn.

Zelf in actie komen
Een argument dat ook wel gehoord wordt om niets te doen 
is dit: mensen doen de natuur geen kwaad, want wij zijn de 
natuur. Volledig waar, wij zijn inderdaad de natuur en alles 
om ons heen is natuur. Maar als enig wezen in de natuur 
bevatten wij rede en zijn wij in staat om weloverwogen (en dus 
met kennis van de gevolgen) de natuur te beïnvloeden. Dat is 
niet alleen handig wanneer het om het bestrijden van ziekten 
gaat, en het vergroten van de hoeveelheid voedsel die wij 
produceren. Het legt ons ook een verantwoordelijkheid op. En 
goed beginsel van de JOVD: vrijheid in verantwoordelijkheid. 
Deze verantwoordelijkheid is moeilijk te omschrijven, omdat 
vrijheid in verantwoordelijkheid een tegenstelling lijkt. 
Het beschrijven en vastleggen van verantwoordelijkheid 
(en bijbehorende acties) leidt namelijk onherroepelijk 
tot het verkleinen van vrijheid. Daarom is het van groot 
belang dat bij een groene visie van de JOVD het individu 
en zijn omgeving geacht worden om zelf in actie te komen, 
maar hierbij zal de samenleving wel moeten stimuleren en 
motiveren. Het is belangrijk dat we dit op tijd doen, want bij 
lang wachten wordt de mogelijkheid tot zelfregulering steeds 
kleiner. Worden problemen te groot en komen ze te dichtbij, 
dan is er geen ruimte voor particulier initiatief, maar zullen 
regelgeving en belastingen als noodmaatregelen ingeroepen 
worden. Net zoals op vele andere gebieden al gebeurd is, en 
net zoals nu al gebeurt op milieugebied. Dit is het laatste wat 
de JOVD zou moeten willen.

Creatieve plannen
Voor de (be)rekenaars onder ons kan de olieprijs wellicht een 
beslissend zetje geven. Opwarming van de aarde of niet: de 
olievoorraad slinkt, en de prijs zal – volgens het boekje – dus 
onherroepelijk stijgen. De diepe recessie mag de olievraag nu 
beperken, maar als de productie weer omhoog gaat kunnen 

denken, is waarschijnlijk precies zoals aartsconservatieven 
denken over onze strijd voor vrije keuze voor het individu: 
een linkse hobby. Dit is geen reden om een probleem te 
ontkennen of als te licht te bestempelen. It’s real and it’s 
there.ttv

Verandering, maar niet ten goede
Ik weet niet zeker of het wel of niet gebeurt, en of het nu 
‘onze’ schuld is. En dat doet er eigenlijk ook niet toe. De 
hoeveelheid vervuiling die wij de lucht in pompen kan niet 
goed zijn, daar heb je geen Al Gore voor nodig. Ik zie mezelf 
dan ook meer als een klimaatagnost: ik weet dat wat we doen 
niet goed kan zijn, maar weet niet wat de gevolgen zijn en 
in welke mate. Maar in ieder geval geloof ik niet in zoiets 
als eeuwige groei. We hebben sneller gevist dan de vissen 
konden bijhouden, en energie wordt soms een gevaarlijk 
schaars goed. Een stijgende zeelspiegel, of je nu vindt dat 
deze door de mens wordt veroorzaakt of niet, betekent 
een verandering. Natuurlijk maakt het iets uit: maar of de 
zeespiegel nu twee of tachtig centimeter stijgt, het betekent 
in beide gevallen een verandering. En niet ten goede. We zijn 
het niet gewend, alles wordt tenslotte altijd beter: meer geld, 
meer banen, meer vrije tijd en meer auto’s. Alles groeit, dat is 
de basis van onze maatschappij. Maar nu en dan merk je dat 
het ook minder kan worden, en dat is moeilijk.

In een boekje van Bas Haring, dat hij schreef voor de Week van 
de Filosofie, las ik laatst dat de zin van het heden niet ligt in de 
toekomst. Hij concludeert dit na een zoektocht naar het antwoord 
op de vraag waarom mensen zich druk zouden moeten maken over 
de toekomst. Wat hij ermee bedoelt, is dat wij niet geneigd zijn 
ons gedrag te veranderen, ook al weten we dat het in de toekomst 
een slecht gevolg kan hebben. Dit geldt voor de kleine dingen (nog 
even dat uurtje slaap pakken in plaats van dat college) en grotere 
dingen (nu roken, later de rekening). Nog sterker is het wanneer 
het effect van het handelen ver in de toekomst ligt, of zelfs zo ver 
dat de kans bestaat dat je tegen die tijd – na een lang en gelukkig 
leven –  al dood en begraven bent. En stel je voor dat het niet eens 
onomstreden is of het wel gaat gebeuren, en of jij er eigenlijk wel 
iets aan kunt doen! Wie dan leeft, wie dan zorgt…

Door: Martijn Jonk

Het is herkenbaar in politiek Den Haag: een fatsoenlijk 
antwoord op problemen van de toekomst die we 
vandaag veroorzaken, ontbreekt. Het ontslagrecht, de 
hypotheekrenteaftrek, de AOW-leeftijd: het bekende, haast 
dogmatische rijtje. Maar ook een visie op de ontwikkeling 
van een politiek Europa en derdewereldlanden ontbreekt. 
Evenmin is er een sluitend verhaal over de ontwikkeling van 
achterstandwijken in Nederland en, daarmee samenhangend, 
de integratie van minderheden en andere culturen. 

Een echt probleem
Binnen de JOVD zijn we geneigd onszelf op de borst te slaan 
vanwege onze visie op de toekomst. Wij weten precies hoe 
het moet: de hypotheekrente moet worden afgeschaft en 
de AOW-leeftijd moet omhoog. Wij durven beslissingen 
te nemen die anderen niet willen nemen. Toch zijn het 
eenvoudige beslissingen: wij hebben geen electoraat, en 
de resultaten van onze standpunten kunnen we haast op 
een rekenmachine berekenen. Ingewikkelder wordt het 
wanneer we geconfronteerd worden met een probleem 
dat ons pas over lange tijd zal raken (als het al gebeurt). 
Ik doel op de milieuvraagstukken. Vaak doen we lacherig 
over klimaatverandering en vervuiling van de aarde. Het is 
stemmingmakerij of nog erger: links gewauwel. Om met het 
laatste maar te beginnen: een probleem niet willen aanpakken 
omdat het links zou zijn, is simpelweg dom. Het is wat wij de 
‘linksen’ verwijten wanneer zij geen stelling durven nemen 
in het integratiedebat. En zoals wij over milieuproblematiek 
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goed voor nu, leuk voor later
een pleidooi voor een groene jovd

alle kranen weer open. Een volstrekt rationeel argument 
om ook zonder Greenpeace-lidmaatschap te werken aan 
alternatieve brandstoffen en een lager energiegebruik.
Ik pleit er dus ook niet voor om van de JOVD een club van 
geitenwollensokkendragers te maken. Dan was ik wel lid 
geworden van een obscuur links clubje. Ik bepleit een JOVD 
met een plan waarmee wij links en rechts om de oren slaan 
omdat het uitblinkt in creativiteit, realiteit en functionaliteit.  
En daarvoor hebben we alle geluiden uit de vereniging 
nodig.
Ik geef maar een voorzet: kernernergie, olie op de noordpool, 
zonne-energie, windenergie, getijde-energie, auto’s op 
waterstof, auto’s op het stroomnet, meer subsidie op 
particuliere initiatieven (en dat mag ook iets anders zijn dan 
een setje zonnepanelen op je dak), fiscaal aantrekkelijk maken 
van investeringen die het energieverbruik verminderen, 
kernafval afschieten naar de maan, een prijs van 1 miljard 
euro voor de persoon die het perpetuum mobile uitvindt, 
een windmolen op ieder dak, openbare verlichting beter 
regelen, zuinigere openbare verlichting, kleine initiatieven 
groot maken, belemmerende regelgeving wegnemen, goed 
onderzoek (zowel naar de gevolgen van wat wij doen, de 
resultaten van onze inspanningen als mogelijke oplossingen) 
en belastinggeld vanwege milieu daadwerkelijk gebruiken 
voor het milieu.

Individu en bedrijf
Welke maatregelen je ook kiest, het initiatief, de actie en 
de innovatie moeten bij het individu en bedrijf liggen. 
De overheid moet niet gaan bepalen welke innovaties 
de besten zijn of waar geïnnoveerd moet worden. Stel je 
voor dat politici moesten bepalen wat de opvolger van de 
grammofoonplaat werd. Waarschijnlijk zaten wij dan nog 
steeds cassettebandjes op te rollen. De weg zouden wij tot 
op de dag van vandaag uitsluitend vinden met een Shell-
stratenboek en facebooken deed je gewoon nog steeds door 
een brief met postzegel. De overheid moet niet kiezen welke 
alternatieve brandstof of aandrijving de beste is, maar moet 
alle initiatieven aanmoedigen, indien nodig bijstaan en de 
markt laten uitvechten welke het wordt. Het is net als met 
Blueray en HD-DVD: de winnaar komt vanzelf bovendrijven 
(en misschien nog wel iets beters).
Laten we samen nadenken over een goede groene agenda en 
het onderwerp de aandacht geven die het verdient. Noem het 
GroenRechts, noem het Liberaal Groen, noem het Vrij Groen 
of noem het van mijn part Duurzaam naar Rechts: het is goed 
voor nu, en leuk voor later.

Martijn Jonk is oud-hoofdbestuurder van de JOVD.

 

De mens past zich aan
Nu moet niemand dit opvatten als een zwartgallig beeld 
van de toekomst: de wereld heeft nooit stil gestaan en zal 
altijd blijven veranderen. En we moeten wel heel erg ons 
best doen wil het lukken om de aarde volledig onleefbaar 
te maken (oorlog en kernwapens even buiten beschouwing 
gelaten). Natuurlijk doen veranderingen even pijn, maar alles 
past zich uiteindelijk wel aan. De mensheid zal ook niet veel 
ongelukkiger worden door wat wij doen. We baseren tenslotte 
ons geluk op de wereld zoals die er nu is, en niet zoals die 
er ooit is geweest. Ik als roker zou misschien gelukkiger 
zijn geweest in de tijd dat roken nog overal kon en werd 
geaccepteerd. Ging je met het vliegtuig naar New York, moest 
je debatteren in de Tweede Kamer of zat je in de wachtkamer 
van de huisarts: geen probleem, steek een peuk op. Ik mis 
het niet, want ik ken het niet. En zo zal het voor volgende 
generaties ook zijn.

Zelf in actie komen
Een argument dat ook wel gehoord wordt om niets te doen 
is dit: mensen doen de natuur geen kwaad, want wij zijn de 
natuur. Volledig waar, wij zijn inderdaad de natuur en alles 
om ons heen is natuur. Maar als enig wezen in de natuur 
bevatten wij rede en zijn wij in staat om weloverwogen (en dus 
met kennis van de gevolgen) de natuur te beïnvloeden. Dat is 
niet alleen handig wanneer het om het bestrijden van ziekten 
gaat, en het vergroten van de hoeveelheid voedsel die wij 
produceren. Het legt ons ook een verantwoordelijkheid op. En 
goed beginsel van de JOVD: vrijheid in verantwoordelijkheid. 
Deze verantwoordelijkheid is moeilijk te omschrijven, omdat 
vrijheid in verantwoordelijkheid een tegenstelling lijkt. 
Het beschrijven en vastleggen van verantwoordelijkheid 
(en bijbehorende acties) leidt namelijk onherroepelijk 
tot het verkleinen van vrijheid. Daarom is het van groot 
belang dat bij een groene visie van de JOVD het individu 
en zijn omgeving geacht worden om zelf in actie te komen, 
maar hierbij zal de samenleving wel moeten stimuleren en 
motiveren. Het is belangrijk dat we dit op tijd doen, want bij 
lang wachten wordt de mogelijkheid tot zelfregulering steeds 
kleiner. Worden problemen te groot en komen ze te dichtbij, 
dan is er geen ruimte voor particulier initiatief, maar zullen 
regelgeving en belastingen als noodmaatregelen ingeroepen 
worden. Net zoals op vele andere gebieden al gebeurd is, en 
net zoals nu al gebeurt op milieugebied. Dit is het laatste wat 
de JOVD zou moeten willen.

Creatieve plannen
Voor de (be)rekenaars onder ons kan de olieprijs wellicht een 
beslissend zetje geven. Opwarming van de aarde of niet: de 
olievoorraad slinkt, en de prijs zal – volgens het boekje – dus 
onherroepelijk stijgen. De diepe recessie mag de olievraag nu 
beperken, maar als de productie weer omhoog gaat kunnen 

denken, is waarschijnlijk precies zoals aartsconservatieven 
denken over onze strijd voor vrije keuze voor het individu: 
een linkse hobby. Dit is geen reden om een probleem te 
ontkennen of als te licht te bestempelen. It’s real and it’s 
there.ttv

Verandering, maar niet ten goede
Ik weet niet zeker of het wel of niet gebeurt, en of het nu 
‘onze’ schuld is. En dat doet er eigenlijk ook niet toe. De 
hoeveelheid vervuiling die wij de lucht in pompen kan niet 
goed zijn, daar heb je geen Al Gore voor nodig. Ik zie mezelf 
dan ook meer als een klimaatagnost: ik weet dat wat we doen 
niet goed kan zijn, maar weet niet wat de gevolgen zijn en 
in welke mate. Maar in ieder geval geloof ik niet in zoiets 
als eeuwige groei. We hebben sneller gevist dan de vissen 
konden bijhouden, en energie wordt soms een gevaarlijk 
schaars goed. Een stijgende zeelspiegel, of je nu vindt dat 
deze door de mens wordt veroorzaakt of niet, betekent 
een verandering. Natuurlijk maakt het iets uit: maar of de 
zeespiegel nu twee of tachtig centimeter stijgt, het betekent 
in beide gevallen een verandering. En niet ten goede. We zijn 
het niet gewend, alles wordt tenslotte altijd beter: meer geld, 
meer banen, meer vrije tijd en meer auto’s. Alles groeit, dat is 
de basis van onze maatschappij. Maar nu en dan merk je dat 
het ook minder kan worden, en dat is moeilijk.

In een boekje van Bas Haring, dat hij schreef voor de Week van 
de Filosofie, las ik laatst dat de zin van het heden niet ligt in de 
toekomst. Hij concludeert dit na een zoektocht naar het antwoord 
op de vraag waarom mensen zich druk zouden moeten maken over 
de toekomst. Wat hij ermee bedoelt, is dat wij niet geneigd zijn 
ons gedrag te veranderen, ook al weten we dat het in de toekomst 
een slecht gevolg kan hebben. Dit geldt voor de kleine dingen (nog 
even dat uurtje slaap pakken in plaats van dat college) en grotere 
dingen (nu roken, later de rekening). Nog sterker is het wanneer 
het effect van het handelen ver in de toekomst ligt, of zelfs zo ver 
dat de kans bestaat dat je tegen die tijd – na een lang en gelukkig 
leven –  al dood en begraven bent. En stel je voor dat het niet eens 
onomstreden is of het wel gaat gebeuren, en of jij er eigenlijk wel 
iets aan kunt doen! Wie dan leeft, wie dan zorgt…

Door: Martijn Jonk

Het is herkenbaar in politiek Den Haag: een fatsoenlijk 
antwoord op problemen van de toekomst die we 
vandaag veroorzaken, ontbreekt. Het ontslagrecht, de 
hypotheekrenteaftrek, de AOW-leeftijd: het bekende, haast 
dogmatische rijtje. Maar ook een visie op de ontwikkeling 
van een politiek Europa en derdewereldlanden ontbreekt. 
Evenmin is er een sluitend verhaal over de ontwikkeling van 
achterstandwijken in Nederland en, daarmee samenhangend, 
de integratie van minderheden en andere culturen. 

Een echt probleem
Binnen de JOVD zijn we geneigd onszelf op de borst te slaan 
vanwege onze visie op de toekomst. Wij weten precies hoe 
het moet: de hypotheekrente moet worden afgeschaft en 
de AOW-leeftijd moet omhoog. Wij durven beslissingen 
te nemen die anderen niet willen nemen. Toch zijn het 
eenvoudige beslissingen: wij hebben geen electoraat, en 
de resultaten van onze standpunten kunnen we haast op 
een rekenmachine berekenen. Ingewikkelder wordt het 
wanneer we geconfronteerd worden met een probleem 
dat ons pas over lange tijd zal raken (als het al gebeurt). 
Ik doel op de milieuvraagstukken. Vaak doen we lacherig 
over klimaatverandering en vervuiling van de aarde. Het is 
stemmingmakerij of nog erger: links gewauwel. Om met het 
laatste maar te beginnen: een probleem niet willen aanpakken 
omdat het links zou zijn, is simpelweg dom. Het is wat wij de 
‘linksen’ verwijten wanneer zij geen stelling durven nemen 
in het integratiedebat. En zoals wij over milieuproblematiek 
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Halverwege het redactionele jaar en net na de Europese 
verkiezingen is het tijd om te reflecteren. Even gaan zitten en 
goed te kijken naar wat achter ons ligt en wat nog komen moet. 
Driemaster zoekt naar evenwichtige antwoorden op vragen. 
Binnen dat kader spreken we met VVD senator Anne-Wil Duthler 
over ondernemingszin, een betrouwbare overheid en de rol van de 
Eerste Kamer in het Nederlands staatsbestel.

Door: Allard Altena

Anne-Wil Duthler, 42 jaar en sinds 2007 Eerste Kamerlid 
voor de VVD, vertelt hoe ze politiek actief werd. “Tijdens 
mijn studie was ik maatschappelijk al erg geëngageerd. 
Net als elke student dacht ik na over het hoe en wat van de 
politiek. Het was echter pas eind 1998 dat ik lid werd van de 
VVD. Destijds moest ik mijn proefschrift verdedigen. Voor 
mij natuurlijk een erg belangrijk moment. Na de verdediging 
stapte er plots een VVD’er op mij af die me vertelde dat ik 
wel een heel liberaal proefschrift had geschreven. Al eerder 
was ik mij er van bewust dat de liberale idee aansloot bij mij 
als persoon. Toen ik na het verdedigen van mijn proefschrift 
gelijk mijn eigen bedrijf ben gestart, ben ik ook lid geworden 
van de VVD. In de loop der jaren ben ik geleidelijk actiever 
geworden binnen de VVD. Zo spande ik me in voor de VVD 
afdeling Den Haag en de Teldersstichting, zaken waar later 
ook de Partijraad van de VVD nog bijkwam. Via die route ben 
ik uiteindelijk senator voor de VVD geworden.”

Het is opmerkelijk om te zien hoe iemand die een succesvol 
bedrijf heeft toch nog de tijd kan opbrengen om zich voor de 
VVD in te spannen. “Het is inderdaad een druk leven. Mijn 
bedrijf wat ik in ’98 startte is een adviesbureau op het gebied 
van recht, bestuur en ICT. Wij adviseren geen specifieke 
doelgroep, maar het hele spectrum van overheid, semi-
overheid en private partijen. Als je daar mee bezig bent, dan 
leer je veel over de maatschappij. Het zet je met beide benen in 
de realiteit. Voor een politicus is dat heel belangrijk. Je moet 
weten wat er speelt in Nederland, je kan niet vanuit de hoogte 
plannen gaan verzinnen waar niemand op zit te wachten. De 
politiek moet inspelen op de noden van de maatschappij. 
Als je een eigen bedrijf hebt, dan leer je die noden te zien. 
Hoewel het dus een druk leven is, geeft de combinatie bedrijf 
en Eerste Kamer me dus wel een solide ondergrond in mijn 
veld van expertise.” Welk veld is dat dan? “Als senator hou 
ik me veel bezig met justitiële onderwerpen, waaronder met 
de vraag in hoeverre grondrechten – de basisregels van onze 

Kamer zijn immers politieke organen waar men niet vies is 
van een politiek spel. “De Eerste Kamer functioneert anders 
dan de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is de gerichtheid 
op het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving sterker, 
waardoor de politieke kleur minder relevant is. Dat is het punt 
waarop de Senaat zich focust, een taak die alle partijen zeer 
serieus nemen. Het komt niet zelden voor dat wij (senatoren, 
red) een wetsvoorstel afwijzen of een novelle vragen, omdat 
we niet tevreden zijn over de wetgevingskwaliteit. Dan maakt 
het niet uit welke politieke hoek dat wetsvoorstel komt, het 
gaat dan om de inhoudelijke kwaliteit. De Eerste Kamer heeft 
de ruimte om goed naar die inhoud te kijken. Aangezien 
senatoren getrapt verkozen worden, dat wil zeggen dat de 
we gekozen worden door de leden van de Provinciale Staten, 
is het voeren van campagne geen dagelijkse bezigheid. Er 
is minder druk op de ketel om partijpolitiek te profileren. 
Ik denk niet dat we een andere vorm van het verkiezen van 
senatoren uit moeten sluiten mocht daar ooit discussie over 
komen, want ik denk dat het huidige systeem niet van deze 
tijd is, maar er staat mij niet direct een goed alternatief voor 
ogen.” Ondanks dat gaan er vaak stemmen op om de Eerste 
Kamer af te schaffen. “Dat moeten we zeker niet doen. Die 
reflecteerfunctie, dat kijken naar wetten, dat is onontbeerlijk 
willen we goede wetgeving behouden.”

rechtsstaat – gewaarborgd worden gelet op alle technische 
vernieuwingen. Denk bijvoorbeeld aan de toevoeging van 
een chip aan paspoorten. Hoe zit het daarbij met de privacy 
van de burger en de veiligheid van deze systemen? We zien 
in veel gevallen dat overheden – op alle bestuurlijke niveaus 
– vaak ICT vernieuwingen doorvoeren zonder dat daar de 
wetgever over wordt geraadpleegd. Mijns inziens is dat een 
foute stap. De wetgever moet kritisch kunnen toetsen of 
en hoe ICT ingrijpt in de levens van burgers.” Hoe moet ze 
dat dan doen? “De wetgever kan problemen signaleren die 
bestuurlijke organen niet zien of willen zien. Zo zien we 
bijvoorbeeld hoe plots een nieuwe GBA (Gemeentelijke Basis 
Administratie, red) wordt ingevoerd zonder dat de wetgever 
ook maar iets heeft kunnen inbrengen. 
Terwijl een GBA direct en zwaar in kan grijpen in de levens van 
burgers. Het kan niet zo zijn dat dit soort nieuwe systemen 
als het ware uit de lucht komen vallen of opgelegd worden 
door een bestuurslaag. Dat is niet democratisch.”
Kunnen simpele problemen dan nog wel effectief en snel 
worden aangepakt? “Neem als voorbeeld het internet. Daar 
staat ongelofelijk veel rommel op en in bepaalde gevallen zelfs 
gevaarlijke troep. Toch, als je zoiets wil aanpakken, grijpt het 
in de levens van burgers in. Het reguleren van internetcontent 
staat haaks op de vrijheid van meningsuiting. Dat betekent 
daarentegen nog niet dat je dan maar alles op internet moet 
toelaten, bijvoorbeeld teksten die tot concrete gewelddadige 
acties oproepen. Dit soort problemen, die simpel kunnen 
lijken, zijn erg moeilijk. Om goede afwegingen te maken 
moet de wetgever betrokken zijn. In deze casus heeft het 
probleem zelfs een internationale context, wat inhoudt dat 
meer parlementen zich over dezelfde vragen moeten buigen. 
Gelukkig maar, want een overheid die eenzijdig en zonder 
controle in kan grijpen is een gevaar voor de samenleving.”

Als redactie zijn we erg benieuwd naar de visie van mevrouw 
Duthler op de wetgever zelf. Zowel de Eerste als de Tweede 

Nog even over het liberalisme. Wat kan het liberalisme – voor 
u dan de VVD – betekenen voor Nederland in de komende 
jaren? “Het liberalisme is een prachtige stroming die zoveel te 
bieden heeft. Centraal staat natuurlijk de idee van het individu 
als zelfbeslissend persoon die niet gehinderd wordt door 
een overheid die in elk aspect van zijn of haar leven ingrijpt. 
Het liberalisme laat dientengevolge ruimte voor creativiteit 
en ontplooiing. Wat is nu mooier dan dat? De VVD heeft de 
permanente campagne Nederland Opnieuw gestart. We gaan 
in die campagne voor optimisme en vooruitgang, net als dat de 
VVD altijd heeft gedaan. Nederland is een prachtig land dat niet 
onder betutteling ten onder mag gaan. Daar strijden we voor en 
daar geloof ik in.”

Allard Altena is hoofdredacteur van dit blad

intervieW anne-Wil duthler
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leer je veel over de maatschappij. Het zet je met beide benen in 
de realiteit. Voor een politicus is dat heel belangrijk. Je moet 
weten wat er speelt in Nederland, je kan niet vanuit de hoogte 
plannen gaan verzinnen waar niemand op zit te wachten. De 
politiek moet inspelen op de noden van de maatschappij. 
Als je een eigen bedrijf hebt, dan leer je die noden te zien. 
Hoewel het dus een druk leven is, geeft de combinatie bedrijf 
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Allard Altena is hoofdredacteur van dit blad

intervieW anne-Wil duthler
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6

Hoewel het verhaal jammerlijk is gestrand, gaat de haring van 
Guusje ter Horst de parlementaire annalen in als symboliek 
voor de knulligheid van dit kabinet. De gepresenteerde 
Miljoenennota van afgelopen Prinsjesdag is echter de 
keerzijde van die knulligheid. Het kabinet Balkenende IV 
kan door haar diverse samenstelling niet komen met een 
gedegen antwoord op de crisis. Of zoals Mariëtte Hamer het 
verwoordde in een interview met NRC Handelsblad: “Dit 
kabinet kon alleen maar tot stand komen doordat het zaken 
voor zich uit geschoven heeft.” Hamer voegde overigens ook 
later nog toe zo nooit meer aan regeren te willen beginnen. 
Waarschijnlijk laat de kiezer in 2011 aan de PvdA gewoon 
weten dat ze niet meer hoeft te regeren. Dan hoeft Hamer 
niet meer over regeren te peinzen en heeft de burger een 
grotere kans op een slagkrachtig kabinet. 
Driemaster heeft gelukkig niet stil gezeten de afgelopen 
maanden. Het debat over conservatisme kabbelt in deze 
editie rustig door. Het is te merken dat het een heikel punt 
betreft gezien de overdaad aan reacties. Daarom lijkt het me 
tijd om niet alleen in Driemaster, maar ook op bredere schaal 
binnen de vereniging deze discussie aan te gaan. Jammer 
genoeg gebeurt dit nog niet, terwijl een ideologische discussie 
als deze wel aan de grondvesten van onze vereniging raakt. 
Een werkgroep op het Novembercongres over deze materie 
zou dus zeker niet misstaan. 
In deze editie schenken we verder aandacht aan PvdA’ers die 
hun zaakjes wel op orde hebben. In een interview met Ahmed 
Marcouch, stadsdeelvoorzitter van Slotervaart, gaan we 
dieper in op de zogenaamde ‘harde lijn van Marcouch’. Werkt 
die lijn wel en zo ja, hoe komt dat dan? Tenslotte is er weer 
het scala aan artikelen dat u als lezer van ons gewend bent.

Allard Altena
hoofdredacteur Driemaster

Als deze vierde editie van Driemaster weer op de mat ploft 
ligt het reces gelukkig achter ons. De media hebben ons 
twee maanden lang tevergeefs zoet proberen te houden met 
breaking news. Het merendeel daarvan viel in de categorie 
huisje/boompje/beestje of komkommernieuws. Alleen de 
Telegraaf deed nog een poging het kabinet te ontmaskeren als 
gewetenloze misbruikers van hun ministeriële creditkaarten. 
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Woord van de voorzitter
over raadverziezingen en de liberale uitdaging

 ©Gerhard Taatgen

Op het moment dat ik dit voorzitterswoord schrijf is een 
lang zomerreces bijna voorbij en wachten we met smart op 
prinsjesdag. Prinsjesdag betekent niet alleen een gezellig 
feestje met de welbekende hoedenparade onder politici, maar 
ook het presenteren van de plannen en bijhorende begroting 
van het kabinet voor het volgende jaar. Eigenlijk kun en mag 
je niet oordelen over plannen die je nog niet kent, maar veel 
hoop op iets beters dan de afgelopen jaren dat Balkenende 
IV aan de macht was koester ik niet. Tot nu toe waren het 
in ieder geval vooral halve plannen met een gebrek aan 
toekomstvisie. Ik heb op deze plek in Driemaster al vaak 
geschreven over datgene wat er wat mij betreft wel zou moeten 
gebeuren. Het aanpakken van de vergrijzing, versoepelen 
van de woningmarkt en mensen in Nederland vrijer laten, 
zodat ze zelf wat van hun leven kunnen maken. Al dat soort 
mooie plannen zie ik niet meer zo snel verschijnen tijdens 
deze kabinetsperiode. Hoewel ik de stille hoop koester dat de 
lang bevochten verhoging van de AOW-leeftijd er dan toch 
eindelijk aan zit te komen. Het is de FNV namelijk nog steeds 
niet gelukt een alternatief te vinden voor die verhoging, en 
dat betekent, als het kabinet tenminste voet bij stuk houdt, 
dat de verhoging gewoon doorgaat. Agnes Jongerius laat het 
dus weer eens afweten, en eindelijk heeft dat een positief 
effect!

Een ander die het laat afweten is Geert Wilders. Hij heeft 
bekend gemaakt dat de PVV slechts in Den Haag en Almere 
mee te wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
Eerder waren de geruchten nog dat hij ook in onder andere 
Rotterdam, Den Helder en Venlo mee zou strijden om de 
lokale macht. Waarschijnlijk een tactische keuze, om LPF-
taferelen te voorkomen en zelf de touwtjes stevig in handen 
te houden. Misschien ook een opluchting voor vele lokale 
VVD-afdelingen. Wat mij betreft is het simpelweg jammer. 
Het spook van Wilders hangt namelijk hoe dan ook boven 
die verkiezingen. De meeste thema’s waarop Wilders scoort, 
zoals veiligheid en integratie, spelen namelijk juist in de 
gemeenten. Het wordt dus vrijwel onmogelijk om hem in 
de aanloop naar maart 2010 te bestrijden tijdens lokale 
verkiezingsdebatten. Ik hoop van harte dat veel jonge 
liberale talenten tijdens die verkiezingen meedoen voor een 
raadszetel. Politiek is namelijk leuk om je mee te bemoeien, 
maar het is nog leuker en vooral beter en nuttiger om ook 
echt iets te kunnen veranderen in jouw stad of dorp. Vanuit 
de JOVD zullen we ook een campagne gaan opzetten om 
jonge kandidaten lokaal te steunen. 

De enorme christelijke geur die aan ons kabinet hangt en de 
macht van het CDA in de lokale colleges moeten toch eens 
doorbroken worden. Wat mij betreft is een liberaal geluid 
daarop het enige juiste antwoord, nu is de uitdaging om dat 
ook aan de rest van Nederland te vertellen.
Er komen in ieder geval politiek zeer interessante maanden 
aan waarin voor eenieder die politiek actief is of politiek leuk 
vindt genoeg te beleven is.
Tot slot wil ik hier alle afdelingen feliciteren met de 
behaalde ledenwinst tijdens het Augustus Offensief in de 
zomermaanden, en uiteraard heet ik alle nieuwe leden van 
harte welkom bij de JOVD!. 

JOVD Hoofdbestuur contactgegevens

Landelijk Voorzitter
J.B. (Jeroen) Diepemaat
jeroen.diepemaat@jovd.nl
06 - 12 909 348

Algemeen Secretaris
M. (Marloes) Kuijpers
marloes.kuijpers@jovd.nl
06 - 30 92 09 73

Landelijk Penningmeester
B. (Bouke) Winsemius
bouke.winsemius@jovd.nl
06 - 81 15 00 71

Vice-voorzitter internationaal
J. (Jeroen) Benning
jeroen.benning@jovd.nl
06 - 46 25 07 17

AB Organisatie, Vorming & Scholing
N.H.S. (Nick) Grisèl
nick.grisel@jovd.nl
06 - 13 11 63 05

AB Promotie & Ledenwerving a.i.
A.S. (Annelien) zur Lage
annelien.zurlage@jovd.nl
06 - 47 49 90 04
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beste fidel

Ik sta aan de ‘Bar Monserrate’ in Havana, Cuba. Mojito in de 
hand. Een homo probeert een praatje met me aan te knopen, tikt 
op mijn schouder en vraagt of ik er last van heb als hij een sigaret 
opsteekt. Ik draai me om en schud van nee. Even later voeg ik er 
toe: ‘It’s a free country, right?’

Door: Mark Reijman

Fidel,

Als de gezondheidszorg in Cuba zo gratis en geweldig is, 
waarom lachen zoveel Cubanen hun slechte gebit dan bloot?
Als iedereen recht op onderdak heeft, waarom slapen zoveel 
mensen dan in portieken en op bankjes in parken?
Als iedereen zo gelukkig is, waarom zijn er dan zoveel 
alcoholisten?
Als er voor iedereen gezorgd wordt in de socialistische 
heilstaat, waarom staat er dan een uitgemergelde kleuter 
met een bol buikje voor mijn neus te bedelen om een zeepje 
of een snoepje?
Als het Marxisme ten strijde trekt tegen de uitbuiting van de 
arbeider, waarom zijn er dan volwassen mannen die toeristen 
voor een paar Euro de hele stad door fietsen, niet in staat 
werk te vinden waar hogere kwalificaties aan worden gesteld 
dan eenvoudige spierkracht?
Als Cuba een trots land is, waarom behandeld het haar 
burgers dan als gevangenen door ze te verbieden het eiland 
te verlaten?
Als het communistische systeem superieur is, waarom 
ontstaan er dan overal zwarte markten en wordt elke 
ondernemer en elke burger met ambitie de illegaliteit 
ingedreven?
Als ook de jeugd achter de revolutie staat, waarom koopt de 
jeugd dan muziek, kleding en consumptieartikelen die niet in 
de staatswinkels te koop zijn?
Als de Cubanen kapitalisme zo verderfelijk vinden, waarom 
dragen ze dan allemaal een imitatie-Rolex?
Als de Cubanen Amerika als aartsvijand beschouwen, 
waarom rijden ze dan Amerikaanse auto’s uit de jaren ’50, 
waarom breken ze het exacte kopie van het U.S. Capitol, het 
Capitolio in Havana, niet af, en gooien ze de Amerikanen niet 
uit Guantanamo Bay?

Fidel, als je zo geliefd bent onder je bevolking, waarom 
overleefde je de afgelopen 50 jaar dan minstens 176 
aanslagen?
Fidel, als je spreekt over vooruitgang, hoe komt het dan 
dat Cubanen in oude Nederlandse (!) bussen met daarop 
‘buiten dienst’, ‘Haarlem’ of ‘streekvervoer’ rijden, waarin ze 

minder ruimte hebben dan in de slavenschepen waarin hun 
voorouders werden verscheept?
Fidel, als je spreekt over de zegeningen van het socialistische 
systeem, waarom zie ik dan heel oude blanke mannen met 
hele jonge Cubaanse meisjes?
Fidel, als je reist naar de landen die jou nog willen ontvangen, 
waarom sta je dan je volk niet hetzelfde toe? Waarom niet 
jouw privilege verheffen tot recht? Je streeft toch naar 
gelijkheid?
Fidel, voor de revolutie kon jij je mening uiten in de tientallen 
kranten en magazines die Cuba rijk was, waarom sta je nu je 
volk niet hetzelfde toe? Je streeft toch naar gelijkheid?
Fidel, voor je eerste mislukte poging tot revolutie waarbij 
tientallen doden vielen zat je twee jaar in de gevangenis. 
Waarom executeer jij op je beurt Cubanen die een boot 
gijzelen om zo Cuba te ontvluchten zonder dat daar doden 
bij vallen? Je streeft toch naar gelijkheid?
Fidel, tijdens je rechtzaak meende je dat burgers het inherente 
recht hebben om te rebelleren tegen een illegale regering, 
vind je dat nog steeds?
Fidel, als het socialistische systeem zo goed werkt, hoe komt 
het dan dat universitaire docenten besluiten reisgids te 
worden?
Fidel, in het Museum van de Revolutie hangen spotprenten 
van Reagan, Bush Sr. en Bush Jr. Is het niet ironisch dat 
miljoenen van dergelijke spotprenten ook in Amerika te 
vinden zijn, maar er in heel Cuba geen enkele spotprent over 
jou te vinden is?
Fidel, langs de snelweg staan borden ‘libertad o muerte’. 
Jij zorgt er wel voor dat degene die vrijheid kiezen de dood 
vinden.
Fidel, dit jaar ‘viert’ Cuba 50 jaar revolutie, maar is het 
eigenlijk niet 1 jaar revolutie en 49 jaar dictatuur?
Fidel, de titel van één van je speeches was: ‘History wil 
absolve me’. 
 
Ik denk het niet  

Mark Reijman is redacteur van dit blad
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Hoezee, een dagje uit! Al vroeg is Duckie uit de veren en na de 
broodnodige sanitaire handelingen grijpt zijn baasje zijn deftig 
blauwe blazer en tuigen beide op weg. Geheel in hun nopjes 
wandelen zij getweeën met rustige tred langs de brede grachten en 
statige herenhuizen van de hoofdstad. Tik-tak tik-tak klinkt zijn 
pootje over het eeuwenoude plaveisel. Enkele meeuwen zweven in 
kringetjes rond het tweetal, alvorens op het hekje van de gracht 
neer te strijken. De kopjes opgeheven en de oogjes toegeknepen 
wordt het tweetal nagekeken. 

Door: Eén onzer leden

Haastig, driftig welhaast stappen zij voort. Duckie begrijpt 
niet zo best waar die opwinding zo in ene vandaan komt. Dan 
lijkt hij in de verte zachtjes muziek te ontwaren. Geen fijne, 
melodieuze en rustgevende muziek als de Bach-sonates die 
hij thuis wel eens hoort, maar harde, dreunende stampende 
geluiden. Hoe dichter ze naar hun beoogde doel lopen, hoe 
duidelijker Duckie de muziek kan horen. Het geluid is bijkans 
oorverdovend. Een hoek om en dan! Drukte, mensen zover je 
kunt zien! Duckie en zijn baas wringen zich door de menigte 
en nemen plaats achter de balustrade van een bruggetje. En 
och, wat leuk! Bootjes, zover je kunt zien. Een hele sliert 
bootjes komt op de brug af, vaart er onderdoor. Op een 
van de voorste bootjes ziet Duckie een rijzige, magere man 
met een wat verlopen hoed op. Hij zwaait vrolijk naar al het 
volk dat zich aan de kades heeft verzameld. Wel een beetje 
een vreemde snuiter, denkt Duckie, meer iemand die je zou 
opsluiten in een laboratorium of musea zou laten openen... 

Zijn baasje verschalkt enkele biertjes en enige tijd staan ze te 
kijken naar de feestende en dansende menigte op de boten. 
Duckie vindt het een frappant verschijnsel dat het bijkans 
bijna alleen mannen zijn op de bootjes. Maar nu, Duckie 
schrikt! Ziet hij het goed? Wat is dit nu? Dit is toch in strijd 
met alle gangbare zeden en gewoonten? Met zijn kraaloogjes 
ziet hij het toch duidelijk: op een bootje staan mannen, 
het enige dat hun lichamen bedekt is een los lapje om hun 
lendenen dat bij de wilde dansbewegingen op de opzwepende 
muziek los wappert. Maar dat is duidelijk niet het enige dat 
er wappert, tot groot plezier van de nu joelende menigte op 
de kaden en het bruggetje. Bah, Duckie wordt er onpasselijk 
van. Zijn baasje blijft stil, zoals zijn gewoonte is. Maar tot 
zijn schrik bespeurt Duckie een glinstering in zijn ogen.   

Het lijkt erop dat zijn baas van het geheel een beetje 
opgewonden raakt. Het duurt dan ook niet lang of ze 
verlaten door het gedrang van de menigte heen het 
bruggetje om aan een lange wandeling te beginnen. Zijn 
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baasje heeft er flink de pas in zitten; in een gang die vele 
malen sneller is dan zijn gewoonlijke tempo haast hij zich 
door straatjes, over bruggetjes en door steegjes, nauwe 
steegjes, die al maar smaller worden en vooral: donkerder. 
Duckie voelt zich niet op zijn gemak, in het geheel niet.   

Plotsklaps komt hij tot stilstand voor een grote, zware 
deur. Met de schemer in het steegje en de beperkte mate 
van zicht die zijn kraaloogjes hebben, kan Duckie niet 
lezen wat er op het bordje naast de deur staat. Het stelt 
hem niet gerust. Baasje klopt drie keer op de deur en deze 
zwaait open tot hij op een kier staat en er een kaal hoofd in 
het gat van de deur verschijnt. Zijn baasje zwaait met een 
stukje papier alvorens het de kale man te overhandigen. De 
deur gaat nu in zijn geheel open en sluit zich direct achter 
hen. Duckie moet even wennen aan het licht. Bij gedimd 
licht ziet hij een bar, en aan die bar een tiental krukken, 
waarvan er enkele bezet zijn. Goed is alles niet te zien…   

Achterin de bar, naast de toiletten, zijn twee grote 
klapdeuren van waarachter helemaal geen licht komt. 
Duckie vermoedt dat het er wel erg duister moet zijn. Ze 
nemen aan de bar plaats, alwaar zijn baasje nippend van zijn 
biertje na enige tijd in gesprek raakt met een andere man die 
naast hem zit. Duckie verveelt zich stierlijk, wanneer gaan 
ze nu eens weg uit dit hol? En wat doen ze hier eigenlijk?   

Opeens, uit het niets, is Baasje verdwenen. Weg, foetsie. 
Duckie meent hem met de man richting de grote, zwarte 
klapdeuren te zien verdwijnen. Klap-klap, en weg, verdwenen 
in de duisternis. Duckie wil schreeuwen: ‘O, laat me hier 
niet achter!’ Maar dat lukt niet. Hij voelt zich heel heel erg 
alleen.  
Drie dagen laten wordt het baasje opgebeld. ‘Goedemiddag, 
wij hebben een pinpas gevonden en een wandelstok...’ 

De auteur van dit artikel wenst anoniem te blijven. De naam 
van de auteur is echter bekend bij de Hoofdredactie. De 

Hoofdredactie verzekert dat de schrijver één der leden der 
JOVD is, niet zijnde een lid van de redactie van Driemaster.
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baasje heeft er flink de pas in zitten; in een gang die vele 
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van zicht die zijn kraaloogjes hebben, kan Duckie niet 
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zwaait open tot hij op een kier staat en er een kaal hoofd in 
het gat van de deur verschijnt. Zijn baasje zwaait met een 
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hen. Duckie moet even wennen aan het licht. Bij gedimd 
licht ziet hij een bar, en aan die bar een tiental krukken, 
waarvan er enkele bezet zijn. Goed is alles niet te zien…   
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naast hem zit. Duckie verveelt zich stierlijk, wanneer gaan 
ze nu eens weg uit dit hol? En wat doen ze hier eigenlijk?   

Opeens, uit het niets, is Baasje verdwenen. Weg, foetsie. 
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alleen.  
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Wat conservatisme ons kan leren

In dit artikel wil ik reageren op het stuk dat de heren Jansen en 
Vermorken schreven in de meest recente uitgave van Driemaster 
(jaargang 61, nr. 3).. Niet alleen wil ik hierbij opgemerkt hebben 
dat hun verhaal bijzonder eenzijdig is, het bevat daarnaast 
ook feitelijke onjuistheden en is zeer tendentieus van toon. Ik 
vraag me dan ook ten zeerste af of de genoemde heren zich ooit 
verdiept hebben in hetgeen zij zien als een heilloze ideologie 
die de vereniging schade zou berokkenen. De pittige stelling 
‘conservatisme brengt u en uw vereniging ernstige schade toe’ 
behoeft meer onderbouwing dan de summiere onderbouwing 
waar het in hun beider vlugschrift van voorzien was. Ik heb het 
hierbij nog niet eens op het erbij halen van vernielingen die worden 
aangericht - wat inderdaad schandalig is - maar wat niets maar 
dan ook niets te maken heeft met het flirten van sommige leden 
met bepaalde politieke denkbeelden, die in hun ogen verwerpelijk 
is. Proberen de heren hiermee de JOVD’er met conservatieve 
sympathieën in de hoek te zetten en hiermee voor de discussie te 
disqualificeren? Of beschuldigen ze hem ervan de dader te zijn 
van vernielingen? Beide zijn wat mij betreft ongeoorloofde wijze 
van discussie voeren en de directe relevantie tot de inhoud van 
hun verhaal is mij dan ook volstrekt onduidelijk.

Door: Ralf Willems

Burke, denker en politicus in de achttiende eeuw
Om meteen maar met de naamgever van de Nederlandse 
conservatieve denktank te beginnen. Edmund Burke kwam 
voort uit een Anglo-Iers geslacht en was in de achttiende 
eeuw lange tijd lid van het House of Commons voor de Whig 
party. De aanhang van deze partij concentreerde zich in de 
burgerlijkheid van de steden, in tegenstelling tot de Tories 
die het voornamelijk van het conservatieve, aristocratische 
platteland moesten hebben. Waar de Tories dan ook de 
koning steunden, steunden de Whigs hervormingen in het 
staatsbestel, met name het vergroten van de macht van het 
parlement ten opzichte van die van de koning. De Whigs 
hebben dan ook een duidelijk liberaal profiel. Om op Burke 
zelf terug te komen, die toch vaak afgeschilderd wordt als 
fervent anti-revolutionair: deze heeft zich bijvoorbeeld 
altijd zeer sterk voorstander verklaard van de Amerikaanse 
Revolutie, welke de onafhankelijkheid van de dertien 
koloniën bewerkstelligde die later zouden uitgroeien tot 
de Verenigde Staten. Hem een rabiaat anti-revolutionair 
noemen, is dan ook je reinste onzin. De Franse Revolutie 
was een ander verhaal. Wat Burke hierin stak, was de 
ongebreidelde vernieuwingsdrang die resoluut afrekende 
met alles wat de culturele geschiedenis en traditie tot dat 
punt hadden bereikt. Een voorbeeld hiervan is de invoering 
van een nieuwe jaartelling (het jaar 1 van de revolutie) en 

het vervangen van de godsdienst door een eredienst aan 
de Rede. Het zijn Burkes bezwaren tegen dit revolutionaire 
gedachtegoed die hij opschrijft in zijn Reflections on the 
revolutions in France uit 1790.

Schrikbewind
Burke is een van de denkers die de zogenaamde organische 
gedachte aanhing: het idee van de samenleving als een 
complex organisme. Deze is in de loop van de geschiedenis 
in een bepaalde vorm gegroeid. Dat wil niet zeggen dat je 
niet kunt bijsnoeien of juist bepaalde terreinen ruimte kunt 
bieden, maar deze ‘boom’ ontwortelen leidt tot rampzalige 
gevolgen, die hij ook voorspelt in zijn boek. En wat blijkt? 
De Franse Revolutie ontwikkelde zich inderdaad tot een waar 
schrikbewind, waaraan pas een einde gemaakt werd toen 
Napoleon Bonaparte zich als alleenheerser meester maakt 
van de macht. Het is waar dat de absolutistische en tirannieke 
trekken van het Huis Bourbon zeker geen zegeningen waren 
voor de Franse bevolking, maar het Revolutionair bewind 
heeft in kortere tijd meer slachtoffers geëist. Daarnaast heeft 
het de Fransen alleen maar van één tiran, via een kleine groep 
van revolutionaire dictators, naar de volgende gebracht. Ook 
ben ik nergens in Burkes boek een lofzang op de Bourbons 
tegen gekomen, en zoals gezegd was Burke er voorstander 
van de macht van een absolutistische vorst in te perken door 
een parlement. Ik meen dan ook dat Jansen en Vermorken 
zich hebben laten verleiden tot wat ook wel de drogreden 
van de uitgesloten derde wordt genoemd, een redenering 
waar Bush zich na 2001 ook herhaaldelijk aan heeft schuldig 
gemaakt: ‘You are either with us, or you are against us.’

Organische gedachte
Beter was het dus, zo is de strekking van Burke, om zaken 
niet van de een op de andere dag te veranderen, maar om 
stapsgewijs hervormingen door te voeren, hierbij rekening 
houdend met traditie en culturele gewoonten. ‘Hervorming 
met achteruitkijkspiegel,’ heb ik dat wel eens genoemd, al 
weet ik niet meer waar ik deze frase heb opgepikt.
Van deze organische gedachte was ook onze grote staatsman 
Thorbecke een aanhanger. We weten dan ook met zekerheid 
dat hij de Revolutions gelezen heeft. Door de impasse 
van het politieke systeem in het Nederland van die tijd, 
raakte Thorbecke ervan overtuigd dat de er aanpassingen 
nodig waren. Niet zozeer omdat hij de oude orde volstrekt 
verwerpelijk achtte, nee, omdat hij meende dat waardevolle 
elementen uit de traditie moesten worden beschermd tegen 
revolutionaire Rücksichtlosheit. Hij wilde, kortom net zoals 
Burke, ‘preserve by changing.’ In zijn hervormingen werd 
Thorbecke, net zoals de Whigs in Engeland, tegengewerkt 
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door een behoudende kliek van onder andere edelen die 
de macht van de koning wilden behouden ten koste van de 
opkomende burgerij. Maar deze conservatieven hebben met 
het hedendaags conservatisme, afgezien van de naam, weinig 
te maken.

De omwenteling van ’68 
Hiermee is er een duidelijk verschil tussen de hedendaagse 
liberaal en die in de negentiende eeuw. De hedendaagse 
liberaal lijkt nog wel eens te leiden aan het ’68-syndroom. 
Hiermee verwijs ik naar de culturele revolutie die de 
westerse wereld op zijn kop zette, die het begin inluidde van 
de radicale onderwijsvernieuwingen die het onderwijs meer 
kwaad dan goed gedaan hebben, van de onzalige gedachten 
van allerhande ‘demokratische vernieuwingen,’ van het op 
de achtergrond raken van waarden als verantwoordelijkheid 
en plicht. Het idee overheerste dat een ieder maar ‘zijn eigen 
ding moest kunnen doen,’ zonder dat hij daar door een ander 
op aangesproken mocht worden. Ook raakte het  romantische 
en mijn inziens onzalige idee in zwang dat een mens in aanleg 
goed is en dat het kwaad dat hij doet veroorzaakt wordt door 
oorzaken buiten hemzelf.
Deze omwenteling leidde tot een vermindering van 
verantwoordelijkheidsgevoel en sociale cohesie en een 
vermeerdering van collectieve onverschilligheid. Mijns 
inziens is deze hele crisis te wijten aan het onvermogen van 
de drie zuilen om om te gaan met de toegenomen welvaart 
en opkomst van de televisie als massamedium. Hadden de 
leiders van katholieken, protestanten en socialisten geen 
oogkleppen op gehad en zich hervormingsgezinder opgesteld, 
dan was de verandering wellicht veel gelijkmatiger verlopen 
en hadden waardevolle culturele elementen deze radicale 
omwenteling bespaard kunnen blijven. Dat wil niet zeggen 
dat er niets behoefte te veranderen, daar twijfel ik niet 
aan. De verzuilde samenleving was iets waar geen liberaal 
voorstander van kon zijn, niet in het minst vanwege de alom 
opgelegde beperkingen die op den duur door grote delen van 
de bevolking als knellend en beknottend werden ervaren.
Het is wel tegen de zojuist genoemde ‘teloorgang’ van 
traditionele elementen van onze cultuur dat de moderne 
conservatief zich keert. Hierbij heb ik het expliciet niet over 
de zogenaamde ‘neoconservatieven,’ die eerder een soort 
van socialistisch maakbaarheidsideaal hanteren, hierbij valt 
te denken aan de idealistische en vooral heilloze  poging om 
democratie te brengen in Irak. Rechtse maakbaarheid dus, 
maar dat terzijde.

Hedendaagse conservatieven
Wanneer er gekeken wordt naar het gedachtengoed van 
de hedendaagse conservatief, dan zijn er op een aantal 
vlakken inderdaad niet zo gek veel verschillen met de 
traditionele liberaal. Zij zijn beide voorstander van de vrije 
marktecononomie, de klassieke, liberale grondrechten als 
de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst, 
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Wat conservatisme ons kan leren
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door een behoudende kliek van onder andere edelen die 
de macht van de koning wilden behouden ten koste van de 
opkomende burgerij. Maar deze conservatieven hebben met 
het hedendaags conservatisme, afgezien van de naam, weinig 
te maken.

De omwenteling van ’68 
Hiermee is er een duidelijk verschil tussen de hedendaagse 
liberaal en die in de negentiende eeuw. De hedendaagse 
liberaal lijkt nog wel eens te leiden aan het ’68-syndroom. 
Hiermee verwijs ik naar de culturele revolutie die de 
westerse wereld op zijn kop zette, die het begin inluidde van 
de radicale onderwijsvernieuwingen die het onderwijs meer 
kwaad dan goed gedaan hebben, van de onzalige gedachten 
van allerhande ‘demokratische vernieuwingen,’ van het op 
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en plicht. Het idee overheerste dat een ieder maar ‘zijn eigen 
ding moest kunnen doen,’ zonder dat hij daar door een ander 
op aangesproken mocht worden. Ook raakte het  romantische 
en mijn inziens onzalige idee in zwang dat een mens in aanleg 
goed is en dat het kwaad dat hij doet veroorzaakt wordt door 
oorzaken buiten hemzelf.
Deze omwenteling leidde tot een vermindering van 
verantwoordelijkheidsgevoel en sociale cohesie en een 
vermeerdering van collectieve onverschilligheid. Mijns 
inziens is deze hele crisis te wijten aan het onvermogen van 
de drie zuilen om om te gaan met de toegenomen welvaart 
en opkomst van de televisie als massamedium. Hadden de 
leiders van katholieken, protestanten en socialisten geen 
oogkleppen op gehad en zich hervormingsgezinder opgesteld, 
dan was de verandering wellicht veel gelijkmatiger verlopen 
en hadden waardevolle culturele elementen deze radicale 
omwenteling bespaard kunnen blijven. Dat wil niet zeggen 
dat er niets behoefte te veranderen, daar twijfel ik niet 
aan. De verzuilde samenleving was iets waar geen liberaal 
voorstander van kon zijn, niet in het minst vanwege de alom 
opgelegde beperkingen die op den duur door grote delen van 
de bevolking als knellend en beknottend werden ervaren.
Het is wel tegen de zojuist genoemde ‘teloorgang’ van 
traditionele elementen van onze cultuur dat de moderne 
conservatief zich keert. Hierbij heb ik het expliciet niet over 
de zogenaamde ‘neoconservatieven,’ die eerder een soort 
van socialistisch maakbaarheidsideaal hanteren, hierbij valt 
te denken aan de idealistische en vooral heilloze  poging om 
democratie te brengen in Irak. Rechtse maakbaarheid dus, 
maar dat terzijde.

Hedendaagse conservatieven
Wanneer er gekeken wordt naar het gedachtengoed van 
de hedendaagse conservatief, dan zijn er op een aantal 
vlakken inderdaad niet zo gek veel verschillen met de 
traditionele liberaal. Zij zijn beide voorstander van de vrije 
marktecononomie, de klassieke, liberale grondrechten als 
de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst, 
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de scheiding tussen kerk en staat en de principiële 
gelijkwaardigheid van man en vrouw. Daarnaast zijn zij voor 
een representatieve democratie en tegen allerlei onzalige 
plannen voor ‘demokratische vernieuwing.’ Feitelijk kunnen 
we wel constateren dat conservatieven veelal staan voor de 
verworvenheden van de Verlichting.
Waar zij zich tegen verzetten is tegen de idee van de 
maakbare samenleving, het reduceren van de mens tot 
economische productiefactor (zie Marx) en het ongebreidelde 
en irrationele vooruitgangsgeloof. Met dat laatste bedoel 
ik de idee dat met voortschreiden der geschiedenis alles 
alleen maar beter wordt, terwijl het helemaal niet evident 
is of dit laatste inderdaad wel zo is. Deze genoemde zaken 
zijn de keerzijden van ontwikkelingen die zich sinds, en 
mede dankzij, de Verlichting hebben voorgedaan. Daarnaast 
verzet de conservatief zich tegen een ongebreidelde 
staatsinterventie en strijdt hij voor zelfredzaamheid en 
verantwoordelijkheidsbesef. Hierbij is het interessant te 
zien dat ook grote liberale denkers uit de twintigste eeuw 
als Von Hayek teruggrijpen op argumenten van Burke tegen 
maakbaarheid, die zij gebruiken om het sovjet-gedachtegoed 
te bestrijden. Ik denk dan ook dat conservatieven en liberalen 
- zeker heden ten dage - niet zoveel van mening over een 
groot aantal zaken zullen verschillen. Het is dan ook veel te 
makkelijk om conservatieven af te schilderen als bekrompen, 
christelijke denkers, zeker aangezien de moderne conservatief 
veelal seculier is.
Hoewel sommige conservatieven de Verlichting categorisch 
afwijzen, meen ik dat zij in de minderheid zijn. Hoe dan ook is 
het, ook voor ons, nodig om kritisch te zijn, ook ten opzichte 
van ideeën uit die Verlichting; ook Verlichtingsidealen mogen 
geen dogmata worden. Het kernidee van de Verlichting is 
nu juist, zo treffend verwoord in Kants ‘sapere aude!’ (uit: 
Was ist Aufklärung? 1784) dat men altijd een kritische 
houding aan moet nemen ten opzichte van autoriteit en men 
zelf moet nadenken, moet vertrouwen op zijn eigen rede. 
Iedere gedachte of mening moet aan een kritisch onderzoek 
worden onderworpen. Het door sommigen verfoeide 
‘Verlichtingsfundamentalisme’ is dan ook een contradictio in 
terminis.

Wat conservatisme ons kan leren
Om samen te vatten: een hedendaagse conservatief is geen 
aanhanger van de absolute monarchie. Veelal is hij een 
volgeling van een (behoudende) liberale politiek. In deze 
context noemde Andreas Kinneging, toch een beetje het 
boegbeeld van het Nederlands conservatisme, zich op een 
bijeenkomst op het algemeen secretariaat ‘een liberaal in 
de traditie van Thorbecke en Oud.’ Dit geeft alleen maar de 
banden tussen de tegenwoordige conservatief en de liberaal 
aan.

Conservatisme is zinloos wanneer het slechts het vasthouden 
van oude waarden behelst, enkel en alleen omdat zij er nu 
eenmaal zijn. Dit lijkt mij niet verstandig, evenals het radicaal 
overboord gooien van een schat aan ervaringen en ideeën 
waar onze voorouders generaties over hebben gedaan om op 
te bouwen. Oud is niet per definitie fout. We zijn gelukkig 
gezegend met een rijke traditie aan cultuur en ideeën; veel 
zaken die al eerder geprobeerd zijn, staan in de overlevering 
beschreven. Het zou dan ook getuigen van een  behoorlijke 
dosis hubris om te denken dat men iets radicaal nieuws heeft 
bedacht dat nooit eerder gedacht is, en daarnaast getuigt het 
van onverstand om hier geen kennis van te nemen. Hoewel 
sommige ideeën en waarden inderdaad verouderd blijken en 
toe aan vernieuwing, zijn andere zijn het dubbel en dwars 
waard om behouden te blijven. Hierbij is de genoemde 
kritisch houding wel essentieel.
Daar waar behoud van alles wat oud is omdat het 
nu eenmaal oud is niet zaligmakend is, kan juist 
rücksichtlose vernieuwingsdrang - vaak gecombineerd 
met maakbaarheidsidealen - situaties creëren die de 
voorwaarden scheppen voor rampzalige gebeurtenissen als 
het schrikbewind van Robbespierre, de Goelag en de Shoah. 
Een gedegen kennis van de geschiedenis en een bereidheid 
tot behouden van wat waardevol is, lijken mij voor een 
politicus goede eigenschappen, evenals het besef dat bij 
het doorvoeren van veranderingen niet over één dag ijs kan 
worden gegaan. Maakbaarheidsidealen zijn onzalig en drang 
tot verandering zuiver en alleen for change’s sake lijkt mij 
zeer onverstandig.

Gematigd conservatisme
Dat zijn zaken die het conservatisme ons kan leren en 
ik meen dat het waardevolle inzichten zijn. Er is veel te 
zeggen voor een gematigd conservatisme. Ik ben ook van 
mening dat conservatisme en liberalisme niet per definitie 
tegenpolen zijn. Maar zoals altijd ben ik bereid om hierover 
in discussie te gaan, een verschil van mening moet altijd 
kunnen bestaan. Het eenzijdig en categorisch afwijzen van 
een idee of gedachtegoed zonder terdege kennis van zaken, is 
ronduit onverstandig. Ik raad de heren Jansen en Vermorken 
dan ook aan om zich in de geschiedenis en politieke ideologie 
te verdiepen. Het genoemde boek van Burke uit 1790 is zeker 
een aanrader, maar ook werken van Thorbecke zijn zeer 
zeker de moeite waard. Bolkesteins De twee lampen van de 
staatsman (Bert Bakker, 2006) geeft daarnaast een mooi en 
leesbaar overzicht van de ontwikkelingen binnen de politieke 
theorie van de afgelopen paar eeuwen. 

Ralf  Willems is student scheikunde, wijsbegeerte en oud-
voorzitter van JOVD Utrecht en omstreken. Daarnaast is hij 

voorzitter van JongerenPolitiek Utrecht (JPU) 
en hoofdredacteur van Consciëntia.

De JOVD, de Jongeren Organisatie Vrijheid & Democratie is 
opgericht op 26 februari 1949. De beginselverklaring van de 
JOVD, die door de Algemene Vergadering in 1998 voor het 
laatst werd gewijzigd, begint met de woorden: ‘de JOVD is een 
onafhankelijke liberale jongerenorganisatie’.  Sinds 1 januari 
2000 zijn we, de JOVD, officieel de jongerenorganisatie van de 
VVD. Echter in politiek opzicht zijn we qua standpuntbepaling 
volledig onafhankelijk van de VVD. En over die onafhankelijkheid 
wil ik graag met u in discussie. Hoe staat het  eigenlijk met ‘onze’ 
onafhankelijkheid? 

Door: Arjen Maathuis

Onafhankelijkheid in het geding
Toen Ivo Opstelten en Onno Hoes streden om het 
partijvoorzitterschap van de VVD stond de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering der JOVD (2008) op haar achterste 
poten. De toenmalig hoofdredacteur van dit blad, Tim 
Huiskes, had louter een interview met Ivo Opstelten geplaatst. 
Opstelten’s portret prijkte op de voorpagina van dit blad. In 
het interview legde hij uit wat hij met de jonge liberalen wilde 
als hij verkozen wordt (hier kom ik later op terug). Hoes was 
van dit interview, zo vond een aantal mensen, de dupe. We 
hadden als zijnde JOVD ons achter een bepaald persoon van 
onze moederpartij geschaard, die op dat moment zich in 
een verkiezingssituatie begaf. Daaropvolgend bood landelijk 
voorzitter Jeroen Diepemaat bij Onno Hoes zijn excuses 
aan. Heel vreemd, temeer daar dit blad een onafhankelijk 
orgaan is binnen de vereniging. Sindsdien gaat het binnen 
onze vereniging niet meer over de poppetjes van de VVD, 
omdat dat iets is waar het juist niet over zou moeten gaan, 
aldus de redenering van Diepemaat. Inhoud is volgens hem 
belangrijker. Over Mark Rutte en zijn leiderschapspositie zijn 
we sindsdien dan ook als vereniging uitermate voorzichtig. 
Maar hoe kan inhoud gescheiden worden van de persoon die 
de inhoud brengt? 

De dubbele pet
Nu het andere uiterste. Op 23 en 23 mei jongstleden 
vond het Europacongres plaats in Veldhoven. Tijdens het 
avondprogramma was Europarlementariër Toine Manders 
(VVD) van de partij. Geen wonder, de Europese verkiezingen 
stonden voor de deur en elke stem telt! En wat schetst 
vervolgens mijn verbazing? Die mensen die juist op de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering (2008) hoog van de toren 
bliezen met de mededeling dat we ons onafhankelijk dienen 
op te stellen ten opzichte van de partijpolitiek van de VVD, 
waren nu als een dolle oranje hesjes aan het uitdelen voor 
de actie die Manders opgezet had ten faveure van zijn eigen 

campagne. De week erop pronkte de foto met daarop een 
volle zaal oranjegekleurde JOVD’ers ‘achter Manders’ in de 
wekelijkse bijlage van het NRC Handelsblad.  Kortom, als we 
dan toch zo nauw op onze onafhankelijkheid moeten letten, 
dan laat dit wel zien hoe hypocriet de JOVD op dit vlak in 
elkaar steekt toch? Gelukkig waren landelijk voorzitter 
Diepemaat en ik de enigen van de op dat moment aanwezigen, 
die geen hesje aan hadden. Uit principe!   

Financiële onafhankelijkheid?
Nu het financiële aspect van ‘onze’ onafhankelijkheid. In 
dat opzicht is die onafhankelijkheid er namelijk niet. De 
JOVD ontvangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
subsidie voor haar politieke activiteiten. Echter, deze subsidie 
is afhankelijk van het aantal Kamerzetels. Gezien we de 
jongerenorganisatie van de VVD zijn, betekent dat we qua 
hoogte van de subsidie-inkomsten totaal afhankelijk zijn van 
het aantal Kamerzetels van de VVD. Hoezo zouden we dan 
niets meer mogen zeggen over de personen die het succes of 
falen van de VVD bepalen? De zogenoemde onafhankelijkheid 
neemt de JOVD op dit punt in gijzeling. Mijns inziens 
draven we te ver door in de drang om onafhankelijk te zijn. 
Daarentegen moeten we in ons achterhoofd houden dat we 
als vereniging mogen zeggen wat we willen. 

Ten strijde!
Niets en niemand in dit land mag ons belemmeren onze 
mening te ventileren, en zo ook uiteindelijk onze moederpartij 
de VVD niet. Het was dan ook buitengewoon terecht dat ons 
kersvers lid van verdienste Sander Janssen de partijvoorzitter 
eind februari een veeg uit de pan gaf. De heer Opstelten 
riep op ons lustrumcongres op ‘om ons wat meer achter de 
VVD te scharen in moeilijke tijden’. Volkomen tegen zijn 
verkiezingsbelofte (gepubliceerd in dit blad) in, namelijk ‘het 
is de taak van de JOVD om dwars te zijn’. Terecht volgde een 
luid afkeurend geluid vanuit de zaal. ‘We komen eraan’ is wat 
Sander Janssen zei. En zo is het maar net, wij, jonge liberalen 
dienen niet bang te zijn voor partijpolitieke belangen. Waar 
het mogelijk is moeten we onze verantwoordelijkheden 
nemen. En hoe zit het eigenlijk met de belofte van onze 
partijvoorzitter, die hij voor zijn verkiezing in dit blad deed: 
‘ik wil graag jongeren verantwoordelijkheden geven’. Ik 
zie daar op dit moment vrij weinig van binnen de VVD. Ik 
hoop dan ook dat het VVD Hoofdbestuur bereid is tot een 
schriftelijke reactie over hoe zij jongerenparticipatie binnen 
de VVD de afgelopen tijd hebben bevorderd. Belofte maakt 
immers schuld! 

Arjen Maathuis is Voorzitter van de JOVD Twente

over de Jovd, haar onafhankeliJkheid 
 
en haar relatie tot de vvd
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de scheiding tussen kerk en staat en de principiële 
gelijkwaardigheid van man en vrouw. Daarnaast zijn zij voor 
een representatieve democratie en tegen allerlei onzalige 
plannen voor ‘demokratische vernieuwing.’ Feitelijk kunnen 
we wel constateren dat conservatieven veelal staan voor de 
verworvenheden van de Verlichting.
Waar zij zich tegen verzetten is tegen de idee van de 
maakbare samenleving, het reduceren van de mens tot 
economische productiefactor (zie Marx) en het ongebreidelde 
en irrationele vooruitgangsgeloof. Met dat laatste bedoel 
ik de idee dat met voortschreiden der geschiedenis alles 
alleen maar beter wordt, terwijl het helemaal niet evident 
is of dit laatste inderdaad wel zo is. Deze genoemde zaken 
zijn de keerzijden van ontwikkelingen die zich sinds, en 
mede dankzij, de Verlichting hebben voorgedaan. Daarnaast 
verzet de conservatief zich tegen een ongebreidelde 
staatsinterventie en strijdt hij voor zelfredzaamheid en 
verantwoordelijkheidsbesef. Hierbij is het interessant te 
zien dat ook grote liberale denkers uit de twintigste eeuw 
als Von Hayek teruggrijpen op argumenten van Burke tegen 
maakbaarheid, die zij gebruiken om het sovjet-gedachtegoed 
te bestrijden. Ik denk dan ook dat conservatieven en liberalen 
- zeker heden ten dage - niet zoveel van mening over een 
groot aantal zaken zullen verschillen. Het is dan ook veel te 
makkelijk om conservatieven af te schilderen als bekrompen, 
christelijke denkers, zeker aangezien de moderne conservatief 
veelal seculier is.
Hoewel sommige conservatieven de Verlichting categorisch 
afwijzen, meen ik dat zij in de minderheid zijn. Hoe dan ook is 
het, ook voor ons, nodig om kritisch te zijn, ook ten opzichte 
van ideeën uit die Verlichting; ook Verlichtingsidealen mogen 
geen dogmata worden. Het kernidee van de Verlichting is 
nu juist, zo treffend verwoord in Kants ‘sapere aude!’ (uit: 
Was ist Aufklärung? 1784) dat men altijd een kritische 
houding aan moet nemen ten opzichte van autoriteit en men 
zelf moet nadenken, moet vertrouwen op zijn eigen rede. 
Iedere gedachte of mening moet aan een kritisch onderzoek 
worden onderworpen. Het door sommigen verfoeide 
‘Verlichtingsfundamentalisme’ is dan ook een contradictio in 
terminis.

Wat conservatisme ons kan leren
Om samen te vatten: een hedendaagse conservatief is geen 
aanhanger van de absolute monarchie. Veelal is hij een 
volgeling van een (behoudende) liberale politiek. In deze 
context noemde Andreas Kinneging, toch een beetje het 
boegbeeld van het Nederlands conservatisme, zich op een 
bijeenkomst op het algemeen secretariaat ‘een liberaal in 
de traditie van Thorbecke en Oud.’ Dit geeft alleen maar de 
banden tussen de tegenwoordige conservatief en de liberaal 
aan.

Conservatisme is zinloos wanneer het slechts het vasthouden 
van oude waarden behelst, enkel en alleen omdat zij er nu 
eenmaal zijn. Dit lijkt mij niet verstandig, evenals het radicaal 
overboord gooien van een schat aan ervaringen en ideeën 
waar onze voorouders generaties over hebben gedaan om op 
te bouwen. Oud is niet per definitie fout. We zijn gelukkig 
gezegend met een rijke traditie aan cultuur en ideeën; veel 
zaken die al eerder geprobeerd zijn, staan in de overlevering 
beschreven. Het zou dan ook getuigen van een  behoorlijke 
dosis hubris om te denken dat men iets radicaal nieuws heeft 
bedacht dat nooit eerder gedacht is, en daarnaast getuigt het 
van onverstand om hier geen kennis van te nemen. Hoewel 
sommige ideeën en waarden inderdaad verouderd blijken en 
toe aan vernieuwing, zijn andere zijn het dubbel en dwars 
waard om behouden te blijven. Hierbij is de genoemde 
kritisch houding wel essentieel.
Daar waar behoud van alles wat oud is omdat het 
nu eenmaal oud is niet zaligmakend is, kan juist 
rücksichtlose vernieuwingsdrang - vaak gecombineerd 
met maakbaarheidsidealen - situaties creëren die de 
voorwaarden scheppen voor rampzalige gebeurtenissen als 
het schrikbewind van Robbespierre, de Goelag en de Shoah. 
Een gedegen kennis van de geschiedenis en een bereidheid 
tot behouden van wat waardevol is, lijken mij voor een 
politicus goede eigenschappen, evenals het besef dat bij 
het doorvoeren van veranderingen niet over één dag ijs kan 
worden gegaan. Maakbaarheidsidealen zijn onzalig en drang 
tot verandering zuiver en alleen for change’s sake lijkt mij 
zeer onverstandig.

Gematigd conservatisme
Dat zijn zaken die het conservatisme ons kan leren en 
ik meen dat het waardevolle inzichten zijn. Er is veel te 
zeggen voor een gematigd conservatisme. Ik ben ook van 
mening dat conservatisme en liberalisme niet per definitie 
tegenpolen zijn. Maar zoals altijd ben ik bereid om hierover 
in discussie te gaan, een verschil van mening moet altijd 
kunnen bestaan. Het eenzijdig en categorisch afwijzen van 
een idee of gedachtegoed zonder terdege kennis van zaken, is 
ronduit onverstandig. Ik raad de heren Jansen en Vermorken 
dan ook aan om zich in de geschiedenis en politieke ideologie 
te verdiepen. Het genoemde boek van Burke uit 1790 is zeker 
een aanrader, maar ook werken van Thorbecke zijn zeer 
zeker de moeite waard. Bolkesteins De twee lampen van de 
staatsman (Bert Bakker, 2006) geeft daarnaast een mooi en 
leesbaar overzicht van de ontwikkelingen binnen de politieke 
theorie van de afgelopen paar eeuwen. 

Ralf  Willems is student scheikunde, wijsbegeerte en oud-
voorzitter van JOVD Utrecht en omstreken. Daarnaast is hij 

voorzitter van JongerenPolitiek Utrecht (JPU) 
en hoofdredacteur van Consciëntia.
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voorzitter Jeroen Diepemaat bij Onno Hoes zijn excuses 
aan. Heel vreemd, temeer daar dit blad een onafhankelijk 
orgaan is binnen de vereniging. Sindsdien gaat het binnen 
onze vereniging niet meer over de poppetjes van de VVD, 
omdat dat iets is waar het juist niet over zou moeten gaan, 
aldus de redenering van Diepemaat. Inhoud is volgens hem 
belangrijker. Over Mark Rutte en zijn leiderschapspositie zijn 
we sindsdien dan ook als vereniging uitermate voorzichtig. 
Maar hoe kan inhoud gescheiden worden van de persoon die 
de inhoud brengt? 

De dubbele pet
Nu het andere uiterste. Op 23 en 23 mei jongstleden 
vond het Europacongres plaats in Veldhoven. Tijdens het 
avondprogramma was Europarlementariër Toine Manders 
(VVD) van de partij. Geen wonder, de Europese verkiezingen 
stonden voor de deur en elke stem telt! En wat schetst 
vervolgens mijn verbazing? Die mensen die juist op de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering (2008) hoog van de toren 
bliezen met de mededeling dat we ons onafhankelijk dienen 
op te stellen ten opzichte van de partijpolitiek van de VVD, 
waren nu als een dolle oranje hesjes aan het uitdelen voor 
de actie die Manders opgezet had ten faveure van zijn eigen 

campagne. De week erop pronkte de foto met daarop een 
volle zaal oranjegekleurde JOVD’ers ‘achter Manders’ in de 
wekelijkse bijlage van het NRC Handelsblad.  Kortom, als we 
dan toch zo nauw op onze onafhankelijkheid moeten letten, 
dan laat dit wel zien hoe hypocriet de JOVD op dit vlak in 
elkaar steekt toch? Gelukkig waren landelijk voorzitter 
Diepemaat en ik de enigen van de op dat moment aanwezigen, 
die geen hesje aan hadden. Uit principe!   

Financiële onafhankelijkheid?
Nu het financiële aspect van ‘onze’ onafhankelijkheid. In 
dat opzicht is die onafhankelijkheid er namelijk niet. De 
JOVD ontvangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
subsidie voor haar politieke activiteiten. Echter, deze subsidie 
is afhankelijk van het aantal Kamerzetels. Gezien we de 
jongerenorganisatie van de VVD zijn, betekent dat we qua 
hoogte van de subsidie-inkomsten totaal afhankelijk zijn van 
het aantal Kamerzetels van de VVD. Hoezo zouden we dan 
niets meer mogen zeggen over de personen die het succes of 
falen van de VVD bepalen? De zogenoemde onafhankelijkheid 
neemt de JOVD op dit punt in gijzeling. Mijns inziens 
draven we te ver door in de drang om onafhankelijk te zijn. 
Daarentegen moeten we in ons achterhoofd houden dat we 
als vereniging mogen zeggen wat we willen. 

Ten strijde!
Niets en niemand in dit land mag ons belemmeren onze 
mening te ventileren, en zo ook uiteindelijk onze moederpartij 
de VVD niet. Het was dan ook buitengewoon terecht dat ons 
kersvers lid van verdienste Sander Janssen de partijvoorzitter 
eind februari een veeg uit de pan gaf. De heer Opstelten 
riep op ons lustrumcongres op ‘om ons wat meer achter de 
VVD te scharen in moeilijke tijden’. Volkomen tegen zijn 
verkiezingsbelofte (gepubliceerd in dit blad) in, namelijk ‘het 
is de taak van de JOVD om dwars te zijn’. Terecht volgde een 
luid afkeurend geluid vanuit de zaal. ‘We komen eraan’ is wat 
Sander Janssen zei. En zo is het maar net, wij, jonge liberalen 
dienen niet bang te zijn voor partijpolitieke belangen. Waar 
het mogelijk is moeten we onze verantwoordelijkheden 
nemen. En hoe zit het eigenlijk met de belofte van onze 
partijvoorzitter, die hij voor zijn verkiezing in dit blad deed: 
‘ik wil graag jongeren verantwoordelijkheden geven’. Ik 
zie daar op dit moment vrij weinig van binnen de VVD. Ik 
hoop dan ook dat het VVD Hoofdbestuur bereid is tot een 
schriftelijke reactie over hoe zij jongerenparticipatie binnen 
de VVD de afgelopen tijd hebben bevorderd. Belofte maakt 
immers schuld! 
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Zachtjes liep hij de krakende trap op naar de zolder, hopende 
dat de buren hem niet zouden horen. Eenmaal boven gekomen 
stook hij zijn olielampje aan, liep helemaal naar achteren en dook 
achter de berging. Daar zou het licht vast niet opvallen. Uit een 
oude zeemanskist haalde hij een sigarendoosje tevoorschijn met 
een nog ongeopend pakje Camel Full Flavour. Sigaretten stonden 
al decennia op de lijst van verboden middelen, maar zijn zolder 
hadden ze nog niet doorzocht. Hij schonk zichzelf een glaasje 
jenever in en stak een sigaret op. Daarop besloot hij zich eens 
als vanouds te bezatten. Dat konden ze hem tenminste nog niet 
afnemen, op zijn zoldertje voelde hij zich zo ongelofelijk vrij.

Door: Thomas de Jonge

Verzonken in gedachten ging hij terug naar vroeger, toen 
er nog sprake was van enige vrijheid. Hij was toen lid van 
de JOVD, een politieke jongerenorganisatie die zich inzette 
voor vrijheid en democratie. De huidige heersende coalitie 
in Brussel gebruikt dezelfde woorden, maar het leek alsof de 
betekenis van bepaalde woorden over de tijd veranderde. Een 
onschuldig clubje andersdenkenden, zo zag hij de JOVD. Ok, 
ze hadden bepaalde denkbeelden die tegen het uitbreiden van 
de taken van de overheid waren, maar dat veel leden van de 
JOVD op de terroristenlijst zouden komen, dat had hij niet 
gedacht. De JOVD had al lang zijn liberale roots losgelaten, 

maar het was in ieder geval nog een clubje dat het niet altijd 
overal over eens was. Belangrijker nog: in de zoldersessies die 
door enkele verenigingsleden werden georganiseerd konden 
zelfs de klassiek-liberalen nog eens van gedachten wisselen. 

Hij schonk zich nog eens bij en zette wat muziek van vroeger 
op. Heel zachtjes, want de sensoren buiten registreren 
al een geluid van 45 decibel. Zijn maag knorde, maar de 
drank hielp zijn hongergevoel stillen. Hij haalde morgen 
wel weer eten op de zwarte markt. Sinds het begin van de 
week was er een avondklok van kracht. Er waren wekenlange 
protesten tegen nieuwe privacywetgeving. Dit keer ging het 
de Europese overheid niet om terroristen, maar om huiselijk 
geweld. De overheid wilde camera’s in huizen plaatsen om 
dit tegen te gaan. Dit was voor veel mensen de druppel. 
EPD’s, implantaten, een verbod op contant geld, de lijst 
met verboden middelen en boeken en een camera op elke 
straathoek. We hadden nu wel door dat het al lang niet 
meer om onze veiligheid ging, er was inmiddels bijna niets 
meer dat je überhaupt kon verbergen. Mensen hadden in 
ieder geval het gevoel dat ze in hun eigen huis dan nog vrij 
mochten zijn, maar dit laatste beetje vrijheid dreigde nu ook 
al te worden ingepikt. 
Hoe heeft het toch allemaal zover kunnen komen? Destijds 
waren er veel mensen die waarschuwden voor de gevaren van 

een uitbreidende macht voor de Europese Unie. Natuurlijk 
rekende hij zich niet onder de meerderheid van Eurofielen, 
maar hij had nooit gedacht dat Europa zou uitgroeien tot 
een brute dictatuur. Begin 21ste eeuw was de Europese Unie 
niet bepaald democratisch, maar dat het zo ver zou komen… 
Uiteindelijk zijn we nu gelijk, maar ten koste van wat? Gelijk 
zijn we in onze desinteresse, apathie, honger, armoede en 
gebrek aan vrijheid. Er waren enige tekenen aan de andere 
kant van de oceaan dat het er aan zat te komen. Door 
antiterrorismewetgeving in 2007 werden zelfs eigen burgers 
gezien als terroristen. Wie weet hoe de zaken er daar nu voor 
staan? 

In Europa was de heersende gedachte dat het wel niet met 
zo’n vaart zou lopen. Maar snel na het tweede referendum 
in Ierland en de daaropvolgende ratificatie van de nieuwe 
Europese grondwet was het snel gedaan. In eerste instantie 
werd het onder een andere naam gepresenteerd, maar al 
gauw bleek dat de burger het voortaan moest doen met 
deze grondwet. Het document waarin stond tot waar de 
macht van de overheid ging was door niemand te lezen en 
dus ook door niemand te controleren. Door een eindeloze 
lijst aan tegenstrijdigheden stond er tegenover elk recht van 
de burger wel weer een beperking van datzelfde recht. De 
nieuwe wetgeving in combinatie met de economische crisis 
van 2010, het klimaatplan van 2015 en de sluiting van het 
reguliere internet in 2018 zorgde voor een ongeëvenaarde 
onderdrukking en op globale schaal. 
Hij moest lachen;als je al die feiten op een rij zet, dan lijkt 
het gewoon bijna geen toeval meer. Maar goed, zoiets kon 
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toch nooit in scène zijn gezet. Hij stopte even met lachen 
en werd nu overvallen door een gevoel van weemoed. 
Door dit soort verboden gedachten moest hij in een keer 
terugdenken aan de vrienden en familie die niet zo gelukkig 
waren. Een traan rolde over zijn wangen en hij nam nog 
een flinke slok. Hij voelde zich een lafaard. Toen hij de 
boel uit de hand zag lopen besloot hij zich terug te trekken 
uit het politieke leven, om er vervolgens niet meer over 
te praten. Andersdenkenden zoals ontkenners van global 
warming werden naar heropvoedingskampen gestuurd. Het 
waren mensen die vragen stelden bij de effectiviteit van de 
overheid en ook of deze wel altijd in het algemeen belang 
handelde.
Het chippen begon met huisdieren, waarna het werd 
uitgebreid naar (ex)gedetineerden en pedofielen. De ‘voet-
tussen-de-deur-strategie’ hielp en de wetten werden steeds 
verder uitgebreid. Toen kwam tien jaar geleden de stap 
om ook kinderen te chippen om ze zo beter te kunnen 
beschermen. Het chippen van de overgebleven volwassenen 
is uiteindelijk niet gelukt en werd uitgesteld. Nog voordat de 
nationale overheden definitief werden opgeheven, zorgden 
hun hevige protesten voor dit uitstel. 
Zijn gedachten keerden weer terug naar het hier en nu. Hij 
was nu in ieder geval even vrij. Misschien was er nog wel een 
stukje vlees te koop op de markt. Bij het eerste ochtendlicht 
zou hij wel weer op zoek gaan naar eten, nu was hij te moe. 

 

Thomas de Jonge is secretaris van de afdeling Rijnmond

de zoldersessie
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maar het was in ieder geval nog een clubje dat het niet altijd 
overal over eens was. Belangrijker nog: in de zoldersessies die 
door enkele verenigingsleden werden georganiseerd konden 
zelfs de klassiek-liberalen nog eens van gedachten wisselen. 

Hij schonk zich nog eens bij en zette wat muziek van vroeger 
op. Heel zachtjes, want de sensoren buiten registreren 
al een geluid van 45 decibel. Zijn maag knorde, maar de 
drank hielp zijn hongergevoel stillen. Hij haalde morgen 
wel weer eten op de zwarte markt. Sinds het begin van de 
week was er een avondklok van kracht. Er waren wekenlange 
protesten tegen nieuwe privacywetgeving. Dit keer ging het 
de Europese overheid niet om terroristen, maar om huiselijk 
geweld. De overheid wilde camera’s in huizen plaatsen om 
dit tegen te gaan. Dit was voor veel mensen de druppel. 
EPD’s, implantaten, een verbod op contant geld, de lijst 
met verboden middelen en boeken en een camera op elke 
straathoek. We hadden nu wel door dat het al lang niet 
meer om onze veiligheid ging, er was inmiddels bijna niets 
meer dat je überhaupt kon verbergen. Mensen hadden in 
ieder geval het gevoel dat ze in hun eigen huis dan nog vrij 
mochten zijn, maar dit laatste beetje vrijheid dreigde nu ook 
al te worden ingepikt. 
Hoe heeft het toch allemaal zover kunnen komen? Destijds 
waren er veel mensen die waarschuwden voor de gevaren van 

een uitbreidende macht voor de Europese Unie. Natuurlijk 
rekende hij zich niet onder de meerderheid van Eurofielen, 
maar hij had nooit gedacht dat Europa zou uitgroeien tot 
een brute dictatuur. Begin 21ste eeuw was de Europese Unie 
niet bepaald democratisch, maar dat het zo ver zou komen… 
Uiteindelijk zijn we nu gelijk, maar ten koste van wat? Gelijk 
zijn we in onze desinteresse, apathie, honger, armoede en 
gebrek aan vrijheid. Er waren enige tekenen aan de andere 
kant van de oceaan dat het er aan zat te komen. Door 
antiterrorismewetgeving in 2007 werden zelfs eigen burgers 
gezien als terroristen. Wie weet hoe de zaken er daar nu voor 
staan? 

In Europa was de heersende gedachte dat het wel niet met 
zo’n vaart zou lopen. Maar snel na het tweede referendum 
in Ierland en de daaropvolgende ratificatie van de nieuwe 
Europese grondwet was het snel gedaan. In eerste instantie 
werd het onder een andere naam gepresenteerd, maar al 
gauw bleek dat de burger het voortaan moest doen met 
deze grondwet. Het document waarin stond tot waar de 
macht van de overheid ging was door niemand te lezen en 
dus ook door niemand te controleren. Door een eindeloze 
lijst aan tegenstrijdigheden stond er tegenover elk recht van 
de burger wel weer een beperking van datzelfde recht. De 
nieuwe wetgeving in combinatie met de economische crisis 
van 2010, het klimaatplan van 2015 en de sluiting van het 
reguliere internet in 2018 zorgde voor een ongeëvenaarde 
onderdrukking en op globale schaal. 
Hij moest lachen;als je al die feiten op een rij zet, dan lijkt 
het gewoon bijna geen toeval meer. Maar goed, zoiets kon 
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toch nooit in scène zijn gezet. Hij stopte even met lachen 
en werd nu overvallen door een gevoel van weemoed. 
Door dit soort verboden gedachten moest hij in een keer 
terugdenken aan de vrienden en familie die niet zo gelukkig 
waren. Een traan rolde over zijn wangen en hij nam nog 
een flinke slok. Hij voelde zich een lafaard. Toen hij de 
boel uit de hand zag lopen besloot hij zich terug te trekken 
uit het politieke leven, om er vervolgens niet meer over 
te praten. Andersdenkenden zoals ontkenners van global 
warming werden naar heropvoedingskampen gestuurd. Het 
waren mensen die vragen stelden bij de effectiviteit van de 
overheid en ook of deze wel altijd in het algemeen belang 
handelde.
Het chippen begon met huisdieren, waarna het werd 
uitgebreid naar (ex)gedetineerden en pedofielen. De ‘voet-
tussen-de-deur-strategie’ hielp en de wetten werden steeds 
verder uitgebreid. Toen kwam tien jaar geleden de stap 
om ook kinderen te chippen om ze zo beter te kunnen 
beschermen. Het chippen van de overgebleven volwassenen 
is uiteindelijk niet gelukt en werd uitgesteld. Nog voordat de 
nationale overheden definitief werden opgeheven, zorgden 
hun hevige protesten voor dit uitstel. 
Zijn gedachten keerden weer terug naar het hier en nu. Hij 
was nu in ieder geval even vrij. Misschien was er nog wel een 
stukje vlees te koop op de markt. Bij het eerste ochtendlicht 
zou hij wel weer op zoek gaan naar eten, nu was hij te moe. 

 

Thomas de Jonge is secretaris van de afdeling Rijnmond

de zoldersessie
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In de eerste Driemaster van deze jaargang ging Arjen Maathuis in op het gebrek 

aan actieve kaderleden binnen de JOVD en het noodzakelijke antwoord dat onze 

vereniging daarop dient te hebben. Hij hield in mijn ogen een terecht betoog, 

omdat de JOVD nu eenmaal te maken heeft met een groeiend tekort aan leden 

dat zich actief wil inzetten voor de vereniging. Daarom zijn een duidelijke visie 

en strategie noodzakelijk. Daarbij moet rekening worden gehouden met actuele 

omstandigheden, maar dient ook terug gekeken te worden naar het verleden. Dit 

allemaal moet zorgen voor een frisse visie gericht op de toekomst.

Door: Jeffrey Lemm

Het verminderd politiek activisme is niet alleen iets dat speelt 
bij de JOVD. Ook andere politieke jongerenorganisaties 
hebben er, net als overigens de politieke partijen, mee 
te maken. Het is iets maatschappelijks: georganiseerde 
groepsverbanden zijn minder vanzelfsprekend en politieke 
bewegingen lijken niet altijd meer de vanzelfsprekende 
schakel met de samenleving.
De JOVD heeft in haar zestigjarig bestaan al eerder mindere 
perioden gekend, maar over het algemeen gefloreerd. Dit 
kwam overigens niet alleen door een groot aantal leden, 
maar ook door een aanzienlijke politieke invloed. Zo is D66 
mede opgericht door oud-JOVD’ers, waaronder erelid Erwin 
Nypels, en was de JOVD de aanjager van het Des Indes-
Beraad. Dit was het overleg sinds 1976 tussen de VVD, D66 
en de PvdA dat uiteindelijk resulteerde in het eerste paarse 
kabinet. Een primeur, want dit was het eerste kabinet zonder 
christelijk accent. En dan zijn er nog de vele prominente 
VVD’ers die hun politieke loopbaan begonnen bij de JOVD. 
Hans Wiegel, Ed Nijpels en Frank de Grave zijn daar enkele 
voorbeelden van. Ook voormalig CDA-leider Elco Brinkman 
was lid en PvdA’er Hein Roethof was zelfs de, tot op heden 
langstzittende landelijk voorzitter van de JOVD. Ook buiten 
de politiek zijn oud-JOVD’ers te vinden. Zo hebben we BN’er 
Jort Kelder en dankzij het lidmaatschap van prinses Mabel 
verdient de JOVD eigenlijk het predikaat hofleverancier. U 
merkt het al, talrijke voorbeelden. Sowieso is de JOVD van 
oudsher hofleverancier voor de vaderlandse politiek. De 
tijden veranderen. Zo lijkt de directe politieke invloed van de 
JOVD minder en dat hangt wellicht voor een deel samen met 
het kleiner aantal bekende politici dat hun wortels binnen de 
JOVD heeft. Oud-JOVD’ers in de politiek namen voorheen 
toch altijd een politieke en organisatorische bagage vanuit de 
vereniging mee. Mark Rutte is het laatste bekende voorbeeld 
dat te vinden is op het Binnenhof. Inmiddels staat alweer een 
generatie oud-JOVD’ers klaar om volksvertegenwoordiger te 
worden, maar zijn verkiesbare plaatsen voor die jongeren bij 
de VVD, althans op landelijk en Europees niveau, dun bezaaid. 

Naar mijn mening is verjonging voor de enige liberale partij 
van Nederland noodzakelijk om nieuw elan te krijgen. Aan 
de andere kant zou een dergelijke verjonging via voormalig 
JOVD’ers weer interessante perspectieven bieden voor de 
politieke invloed van de JOVD.

Het aantal leden schommelt al vele jaren rond de 2000 en 
het actieve kader is waarneembaar kleiner. Zo is het zowel 
landelijk als lokaal niet meer vanzelfsprekend dat commissies 
en projectgroepen permanent gevuld zijn. Sterker nog: het 
kost vaak veel moeite om dergelijke instituties binnen de 
vereniging in stand te houden. Het meest spannende moment 
breekt aan wanneer er een nieuw bestuur wordt gezocht. Dan 
is het altijd zoeken naar geschikte en enthousiaste mensen 
en vaak kan er dan uiteindelijk met enige moeite een nieuw 
bestuur worden geformeerd. Het is dan ook niet vreemd dat 
‘de tegenkandidaat’ behoort tot een uitstervende soort.

De JOVD is van oudsher opgebouwd vanuit een netwerk van 
afdelingen. Sinds haar oprichting kende de JOVD afdelingen. 
Bestuurlijke tussenlagen zoals districten en regio’s zijn 
gekomen en gegaan, afdelingen zijn altijd blijven bestaan. 
Afdelingen hebben een drempelfunctie, waar de meeste leden 
voor het eerst kennis maken met de organisatie en politiek 
van de JOVD. In afdelingen worden leden veelal voor het eerst 
opgeleid in bestuurlijke en politieke functies en kunnen zij 
in een later stadium doorstromen naar functies op landelijk 
niveau. In de jaren zeventig en tachtig ontstonden overal in 
het land steeds meer afdelingen. Van Zeist tot Roosendaal 
en zelfs het bekende kasteel bij Breukelen kende een eigen 
afdeling, namelijk Nijenrode. Wellicht dat er daar nu een stel 
creatieve JOVD’ers vertoeft met een eigen afdeling in het 
hoofd: het zou nostalgisch zijn. De groei van de afdelingen 
ging gepaard met een grote ledengroei die halverwege de 
jaren tachtig zou pieken tot ruim 3000 leden. De politieke 
polarisatie over de plaatsing van Amerikaanse kruisraketten 
en een algemene onvrede over ‘links’ werden gezien als 
aanleidingen voor de ledengroei. Op dit moment, al bijna 
het eerste decennium van de 21ste eeuw gepasseerd, telt de 
JOVD omstreeks twintig afdelingen. Hiervan is echter een 
deel passief en een aantal afdelingen houdt zelfs met moeite 
het hoofd boven het politieke water. Zelfs traditioneel grote 
afdelingen in studentensteden moeten regelmatig de eindjes 
aan elkaar knopen om te voorzien in bestuurlijke opvolging. 
Dit in combinatie met het teruglopend kader hoeft niet om 
te slaan in angst voor het einde van afdelingen en daarmee 
een groot deel van het kader. Wel moet er serieus en kritisch 
worden gekeken naar de organisatie en dienen we ons af 

uW leerschool genaamd Jovd
te vragen hoe de JOVD het beste tot haar recht komt in de 
huidige maatschappij. Want zoals de JOVD niet meer zoals in 
de jaren tachtig is, geldt ook dat haar omgeving is veranderd. 
De geschiedenis leert dat de JOVD eerder moeilijke periodes 
heeft gehad. Zo ging het bijvoorbeeld in de jaren zestig, 
nadat D66 werd opgericht, ook niet opperbest met de jonge 
liberalen. Daar kwam in 1984 ook nog eens concurrerende 
politieke jongerenorganisatie bij, namelijk de Jonge 
Democraten. Discussies over de interne organisatie lopen 
als een rode draad door de historie van de JOVD, evenals de 
positie van afdelingen. Zo lanceerde Hans Wiegel als vice-
voorzitter begin jaren zestig de Vliegende Brigade, bedoeld 
om afdelingen te ondersteunen.

Het moge duidelijk zijn dat de JOVD een lange en dynamieke 
historie achter de rug heeft. Wat is nu het verschil met 
vroeger en waar moet op gelet worden om de machine weer 
wat soepeler te laten draaien? Eerder kwam de politieke 
polarisatie al voorbij waarvan de vruchten geplukt konden 
worden. Het debat en de polarisatie in de Haagse politiek 
zit in deze nieuwe eeuw weer goed, wat het voor de JOVD 
makkelijker maakt om duidelijke stellingen in te nemen. 
Echter heeft de vereniging tegenwoordig te maken met 
een extra handicap, namelijk de verhoogde studiedruk. 
Parallel hiermee zijn veel jongeren minder snel bereid om 
studievertraging op te lopen voor een vereniging, laat staan 
meerdere verenigingen. Studievertraging is een garantie 
op een al dan niet hoge studieschuld op korte termijn. Dit 
schrikt veel jongeren terecht af. Daarnaast is de keuze aan 
verenigingen om actief bij te worden groot en daarmee 
vindt de JOVD concurrentie in studenten-, studie-, en 
sportverenigingen en tal van andere groepsverbanden voor 
studenten. Er is dus een grote markt van verenigingen en een 
relatief kleine groep studenten die zich actief willen inzetten. 
De JOVD moet zich dus goed verkopen en aantonen wat de 
meerwaarde is voor jongeren om lid en actief te worden. 
Wellicht is het een optie om meer de nadruk te leggen op 
de gezelligheidsfactor, want veel jongeren zien een politieke 
organisatie als iets sufs, terwijl dat natuurlijk helemaal niet 
zo hoeft te zijn.

Hoewel ik nooit tot de beweging heb behoord die perse een 
imagoverandering tot stand wil brengen, vind ik wel dat 
binnen de JOVD niet de nadruk moet worden gelegd op 
het formele en de afrekencultuur. Wanneer dat wel wordt 
gedaan ontstaat er een gesloten cultuur die niet bijster veel 
aantrekkingskracht zal hebben op buitenstaanders. Wel 
moeten bepaalde formele aspecten zoals de vergadercultuur 
in stand blijven als educatieve activiteit: we willen onze leden 
immers wel wat meegeven als ze de grote wereld ingaan. 
Daarnaast gaat het vaak om zaken die er toch echt toe doen 
en aandacht vragen. Toch is ook het sociale een leerproces 
en kan de JOVD naast een politieke ook zeker een sociale 
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omgeving zijn. Overigens moet het karakter van de vereniging 
niet als symbiotisch geheel worden gezien met uiterlijkheden 
zoals het dragen van een pak of das. Het gaat om de algehele 
uitstraling en daarbij zijn openheid en activiteit essentieel. 
Het is kortzichtig om dit tegenwoordig nog te koppelen aan 
een bepaalde kledingstijl. De JOVD moet zich dus op een 
enthousiaste manier weten te verkopen.
Daarnaast moet de vereniging kijken naar haar organisatie 
en hoe zij die het beste kan gebruiken om haar leden te 
behouden en in te zetten. Maathuis heeft het in zijn stuk 
niet onterecht over een strategie voor de langere termijn. 
Nu is het eigenlijk geheel afhankelijk van hoe het loopt met 
een bepaald hoofdbestuur en wordt het wiel steeds opnieuw 
uitgevonden of niet goed genoeg opgeknapt. Natuurlijk moet 
ieder hoofdbestuur haar eigen creativiteit kunnen gebruiken, 
maar een stevig draaiboek kan een goede ondersteuning 
vormen. Een flexibel plan voor de langere termijn komt 
tegemoet aan de eisen van creativiteit en fundament. Vanuit 
een dergelijke positie kan de JOVD blijven doen waar ze altijd 
goed in was, namelijk het beste halen uit haar leden en hen 
de kans te geven zich in te zetten en te ontwikkelen.

Nu is er wat dit vraagstuk betreft natuurlijk niet een 
meesterplan dat garanties biedt. Alle opties en perspectieven 
zullen moeten worden afgewogen en dan nog weten we niet 
wat de toekomst ons biedt. Met een goed verhaal en een 
duidelijke visie op onze organisatie houden we die toekomst 
echter wel meer in eigen hand. Ook kunnen we zo meer 
anticiperen op maatschappelijke  en onderwijskundige 
veranderingen die invloed kunnen hebben op het ledental en 
de bereidheid van leden om zich in te zetten. In ieder geval is 
het goed om openlijk hierover te discussiëren en na te denken, 
want geen debat betekent sowieso geen nieuwe inzichten en 
dus achteruitgang. Zo blijft de JOVD een leerschool. 

Jeffrey Lemm is eindredacteur van dit blad
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te vragen hoe de JOVD het beste tot haar recht komt in de 
huidige maatschappij. Want zoals de JOVD niet meer zoals in 
de jaren tachtig is, geldt ook dat haar omgeving is veranderd. 
De geschiedenis leert dat de JOVD eerder moeilijke periodes 
heeft gehad. Zo ging het bijvoorbeeld in de jaren zestig, 
nadat D66 werd opgericht, ook niet opperbest met de jonge 
liberalen. Daar kwam in 1984 ook nog eens concurrerende 
politieke jongerenorganisatie bij, namelijk de Jonge 
Democraten. Discussies over de interne organisatie lopen 
als een rode draad door de historie van de JOVD, evenals de 
positie van afdelingen. Zo lanceerde Hans Wiegel als vice-
voorzitter begin jaren zestig de Vliegende Brigade, bedoeld 
om afdelingen te ondersteunen.

Het moge duidelijk zijn dat de JOVD een lange en dynamieke 
historie achter de rug heeft. Wat is nu het verschil met 
vroeger en waar moet op gelet worden om de machine weer 
wat soepeler te laten draaien? Eerder kwam de politieke 
polarisatie al voorbij waarvan de vruchten geplukt konden 
worden. Het debat en de polarisatie in de Haagse politiek 
zit in deze nieuwe eeuw weer goed, wat het voor de JOVD 
makkelijker maakt om duidelijke stellingen in te nemen. 
Echter heeft de vereniging tegenwoordig te maken met 
een extra handicap, namelijk de verhoogde studiedruk. 
Parallel hiermee zijn veel jongeren minder snel bereid om 
studievertraging op te lopen voor een vereniging, laat staan 
meerdere verenigingen. Studievertraging is een garantie 
op een al dan niet hoge studieschuld op korte termijn. Dit 
schrikt veel jongeren terecht af. Daarnaast is de keuze aan 
verenigingen om actief bij te worden groot en daarmee 
vindt de JOVD concurrentie in studenten-, studie-, en 
sportverenigingen en tal van andere groepsverbanden voor 
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omgeving zijn. Overigens moet het karakter van de vereniging 
niet als symbiotisch geheel worden gezien met uiterlijkheden 
zoals het dragen van een pak of das. Het gaat om de algehele 
uitstraling en daarbij zijn openheid en activiteit essentieel. 
Het is kortzichtig om dit tegenwoordig nog te koppelen aan 
een bepaalde kledingstijl. De JOVD moet zich dus op een 
enthousiaste manier weten te verkopen.
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tegemoet aan de eisen van creativiteit en fundament. Vanuit 
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zullen moeten worden afgewogen en dan nog weten we niet 
wat de toekomst ons biedt. Met een goed verhaal en een 
duidelijke visie op onze organisatie houden we die toekomst 
echter wel meer in eigen hand. Ook kunnen we zo meer 
anticiperen op maatschappelijke  en onderwijskundige 
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de bereidheid van leden om zich in te zetten. In ieder geval is 
het goed om openlijk hierover te discussiëren en na te denken, 
want geen debat betekent sowieso geen nieuwe inzichten en 
dus achteruitgang. Zo blijft de JOVD een leerschool. 

Jeffrey Lemm is eindredacteur van dit blad
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Wie naar Amsterdam Slotervaart gaat heeft, bewust of 
onbewust, altijd het beeld in het achterhoofd zich te begeven in 
het Wilde Westen van Nederland. Een gebied zonder aanwijsbaar 
gezag, behalve dan dat van de straatbendes. Een plaats waar 
journalisten de camera’s uit handen wordt geslagen en andere 
bezoekers gewoon mét de handen worden geslagen. Het is daarom 
altijd spannend om bij NS station Lelylaan, aan de rand van het 
stadsdeel, uit te stappen. Wordt dit bezoek een enkeltje AZC of 
schuilt er toch meer achter Slotervaart dan alleen oproer, geweld 
en relletjes? Driemaster waagde de gok en ging op bezoek bij 
Ahmed Marcouch (40), stadsdeelvoorzitter van Slotervaart. Een 
gesprek over gezag, criminaliteit en onderwijs. 

DOOR: Allard Altena 
 

Het stadsdeelkantoor van Slotervaart huist aan een 
brede laan. Het gebouw is precies wat je verwacht van een 
stadhuisje in miniatuur: een receptie, een vragenbalie en een 
grote stapel NEE-JA en NEE-NEE reclamestickers. Bewoners 
en medewerkers lopen in en uit. Het is hier rustig noch 
druk en er is nergens een rookwolk van een brandende auto 
te bekennen. Slotervaart heeft de dubieuze reputatie een 
van Nederlands grotere probleemwijken te zijn. De media 
bericht met regelmaat over de chaos en wetteloosheid die 
er heerst. Een vermelding op de lijst van 40 probleemwijken 
van oud-minister Ella Vogelaar verhief dit idee over 
Slotervaart zelfs naar officiële hoogte. Te midden van al deze 
negatieve mediapubliciteit werkt het bestuur van Slotervaart 
echter dagelijks aan het oplossen van de problemen in de 
wijk en het keren van de negatieve mediaspiraal waarin 
Slotervaart verzeilt lijkt geraakt. Ahmed Marcouch, sinds 
2006 stadsdeelvoorzitter, is de spil van deze Herculestaak. 
“Slotervaart is een welvarend stadsdeel,” zo trapt hij het 
interview af, “hoewel je dat op het eerste oog niet zou 
zeggen.” 

“In Slotervaart is de verdeling autochtone en allochtone 
Nederlanders ongeveer 50-50. De bewoners zijn verdeeld 
over een aantal buurten in het stadsdeel. Een paar van die 
buurten lopen ten opzichte van de rest van het stadsdeel 
aardig achter. Neem bijvoorbeeld het Overtoomse Veld, waar 
relatief gezien veel sociaal zwakkeren en allochtonen wonen. 
Toen ik begon als stadsdeelvoorzitter schrok ik van de staat 
van die buurt, ik had me nooit gerealiseerd hoe erg het 
eigenlijk gesteld was met die buurt. Jongeren daagden brutaal 
de politie uit, hingen op straat en claimden ‘hun territorium’. 
De verloedering was echt enorm. Woningcorporaties hadden 
al jaren, sinds de jaren ’90, niets geïnvesteerd in de buurt. Zo 
kregen we een wijk waar types als Mohammed B. en Samir A. 
vandaan kwamen. Zo kregen we een buurt waar medio jaren 
’90 de grote Slotervaartse rellen plaatsvonden. Zo kregen 
we een buurt met instituties die geen effectief offensief 
konden inzetten tegen deze problemen en een buurt waar 
de slechtste basisschool van Nederland stond. Toen ik in 

intervieW met ahmed marcouch

‘Marcouch kan je helpen 
, 

maar gaat het niet voor je regelen’
 ©Gerhard Taatgen  ©Gerhard Taatgen
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Over onderwijs. “We zijn een klein land, juist daarom 
moeten we weten dat elk individu zijn talenten inzet voor de 
samenleving. Er moet een mentaliteit zijn van burgerschap. 
Om zoiets aan te leren is goed onderwijs noodzakelijk. 
Dit land bindt ons allemaal, dat moeten we niet vergeten. 
Onderwijs is een spil in het garanderen van onze beschaving. 
Een beschaving die een menswaardig bestaan garandeert, die 
onze rechtstaat garandeert. Vrijheden om te zijn wie je bent 
is een belangrijke pilaar van beschaving. Beschaving kan niet 
bestaan zonder dat mensen in staat zijn om creatief te zijn.

Mensen moeten zich beseffen dat zo’n beschaving geen 
vanzelfsprekendheid is, maar dat er voor gevochten is. Dat 
leer je allemaal in het onderwijs. Een algemene opvoeding is zo 
belangrijk, zowel voor het individu zelf als voor Nederland in 
het algemeen.” Verzet het bijzonder onderwijs zich tegen het 
creëren van zo een Nederlandse burgerschapszin? “Bijzonder 
onderwijs in de grote steden is zich meer en meer gaan 
vormen naar het openbaar onderwijs. Bijzonder onderwijs 
is toleranter geworden, waar je in het verleden toch nog 
weggedrukt werd als je je niet aansloot bij de grondbeginselen 
van de school.” Hoe zit het dan met homoleraren die soms 
geweerd worden in het christelijk bijzonder onderwijs of met 
het islamitisch bijzonder onderwijs dat leerlingen soms leert 
over hun superioriteit ten aanzien van niet-moslims? “Dat 
is onacceptabel. Iemand mag om zijn ‘zijn’ niet ontslagen 
worden. Dan moet je leiderschap tonen en zeggen: ‘Hier is 
vrijheid in het geding.’ Ik vind dat je altijd voor de vrijheid 
van het individu moet kiezen. Je kunt niemand dwingen 
om iemand anders te zijn dan wie hij is, dat moet iedereen 
zich realiseren.” Is bijzonder onderwijs dan nog wel van deze 
tijd? “Wat mij betreft hoeft bijzonder onderwijs niet, maar 
uit het oogpunt van beschaving is het wel een rijkdom dat je 
het kunt hebben. Dat laat niet onverlet dat je de religieuzen 
wel moet aanspreken op hun intolerantie. Het feit dat je als 
bijzondere school mag bestaan betekent niet dat je maar 
alles mag doen. Als samenleving hoeven we zeker niet alles 
te accepteren. Je zou een manier moeten vinden om niet te 
hoeven tornen aan bijzonder onderwijs, maar tegelijkertijd 
wel gemakkelijker de kwaliteit kan bewaken als overheid. Er 
mogen geen scholen bestaan waar kinderen wordt geleerd 
dat ze superieur zijn aan anderen, waar hun wordt ingeprent 
dat ze niet mogen deelnemen aan de samenleving. Dat zijn 
niet de zaken die je in het kader van burgerschapszin niet kan 
tolereren. Burgerschapszin is niet vrijblijvend en begint ook 
op school. Schooljaren zijn elementaire jaren voor kinderen. 
We kunnen niet accepteren dat onder het mom van artikel 23 
dingen op scholen gebeuren die niet door de beugel kunnen. 
Wangedrag mag niet geïncasseerd worden.” 
De heer Marcouch heeft aangegeven zich in 2010 opnieuw 
verkiesbaar te stellen als stadsdeelvoorzitter. Denkt hij 
dat de beleidslijn zoals die nu bestaat de goede is of gaat 
het vanaf 2010 toch anders? “Veiligheid is een belangrijke 

2006 begon was deze situatie natuurlijk totaal onacceptabel. 
We zijn gelijk begonnen met een scherpe probleemanalyse 
en vervolgens hebben alle betrokkenen – politie, justitie, 
woningcorporaties, gemeente, buurtverenigingen en anderen 
– de handen in elkaar geslagen en zijn we begonnen met het 
oplossen van de problemen. Eén van de eerste dingen die 
we terug in de buurt hebben geïntroduceerd was het begrip 
‘ouderschap’. Dat ouderschap was echt weggeëbd.
We zijn ouders gaan ontbieden en hebben ze duidelijk 
gemaakt dat zij de eerste verantwoordelijkheid hadden 
voor hun kinderen. Dat zij net zo goed hun kinderen in het 
gareel moesten houden. Dit leidde bij de probleemjongeren 
natuurlijk tot veel agitatie, want wie dacht die Macouch 
wel niet wie hij was? Ik ging met dit plan dwars door alle 
bestaande structuren heen en zette zo de jongeren voor het 
blok. Als voorzitter kies ik namelijk voor de goedwillende 
bewoner, niet voor hen die intimideren, onbeschoft zijn of 
niet naar school willen. Ik ga jongeren niet entertainen of 
paaien om rustig te zijn. Dat was de oude cultuur van de 
instituties: ze zijn lastig, dus laten we ze maar een honk 
geven. Nu hebben we gekozen voor een norm: je behoort je 
te gedragen en van andermans lijf en goederen af te blijven. 
Jij moet de architect zijn van je eigen geluk. Marcouch kan je 
helpen, maar gaat het niet voor je regelen. Dat maakt me niet 
hard, dat is gewoon eerlijk. Er is maar één manier om iets te 
maken van je leven: je talenten aanwenden en de obstakels 
op je weg overwinnen.” 
De grote vraag is natuurlijk in hoeverre al deze plannen 
vruchten hebben afgeworpen. “Wat je ziet is dat sinds 2006 
er echt dingen zijn veranderd. Zo kan de politie rustiger en 
ontspanner haar werk doen. Daar bedoel ik mee dat waar de 
politie vroeger vooral bezig was met de-escalerend op te treden, 
ze nu een offensief inzet om criminaliteit te bestrijden.” 
Dat klinkt alsof de politie vroeger te weinig deed. “Er is 
veel veranderd. De criminelen zijn beter in zicht en worden 
harder aangepakt. Justitie moet zich hard manifesteren in 
de buurt en daar zijn we nu mee bezig. Het liefst zou ik zien 
dat de Officieren van Justitie, die nu alleen bij het parket 
[het bureau van het Openbaar Ministerie bij de rechtbank 
– red.] rondlopen, ook in de wijk zouden rondlopen.” Is dat 
wel realistisch in deze tijd van bezuinigingen? “Ik hoor nog 
niets over korten. De riem moet worden aangetrokken, maar 
volgens de minister [van Binnenlandse Zaken – red.] wordt er 
vooral gereorganiseerd op bedrijfsvoering. Ik zou niet willen 
dat er op blauw op straat zou worden bezuinigd. De minister 
realiseert zich terdege dat blauw op straat noodzakelijk is. 
Daar moet je niet aankomen.” Is er ook zichtbaar resultaat, 
of gaat het niet verder dan cultuuromslagen en plannen? 
“De overlast in de buurten is gehalveerd de afgelopen 
vier jaar, net als de grootte van de groepen die de overlast 
veroorzaken. Het aantal delicten is spectaculair gedaald. Het 
aantal auto-inbraken en straatroven zijn ingezakt. Dit is geen 
meevallertje, maar een systematische trend.” 

voorwaarde voor wonen, maar ook voor ondernemerschap 
en ontwikkeling van jong talent. Veiligheid blijft dus een 
speerpunt van ons beleid. Dat is een opgave voor heel Nieuw-
West. Een ander punt is, ook in het kader van talent en 
burgerschap, onderwijs zoals net besproken. Deelname aan 
onderwijs is een pre. Nog veel te vaak worden leerlingen naar 
huis gestuurd om dat er geen les gegeven kan worden omdat 
er geen leerkracht is. Dat kan niet, dat mag niet. We zitten 
stevig op de handhaving van de leerplicht. De afgelopen drie 
jaar zijn we daar stevig mee bezig geweest en dat blijven 
we doen. Op MBO en VO niveau gaan we schooluitval nog 
beter bestrijden. Daar hoort natuurlijk ook bij dat een kind 
te maken krijgt met een vaste structuur. ´s Ochtends om 
acht uur naar school en ´s avonds naar huis bijvoorbeeld. 
Onderwijs is belangrijk, onderwijs is essentieel.” Hoe verder 
in het verhaal de heer Marcouch komt, hoe meer hij er bij 
gaat glimlachen. “Er moet inzet van mensen zijn om mee 
te draaien in de wijk. Burgers moeten een bijdrage leveren. 
Vanuit leiderschap moeten we dat continu uitdragen en er 
continu op aansturen. Een ander thema blijft de stedelijke 
vernieuwing. We liggen hier strategisch ten opzichte van 
zowel Schiphol als de havens, daar moeten ondernemers wat 
mee kunnen. Daar willen we op inzetten. En ik wil vooral 
erop inzetten dat onze krachtige bewoners hier willen blijven 
en niet vluchten naar andere wijken. We gaan ervoor!”  

Allard Altena is Hoofdredacteur van dit blad.
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veel veranderd. De criminelen zijn beter in zicht en worden 
harder aangepakt. Justitie moet zich hard manifesteren in 
de buurt en daar zijn we nu mee bezig. Het liefst zou ik zien 
dat de Officieren van Justitie, die nu alleen bij het parket 
[het bureau van het Openbaar Ministerie bij de rechtbank 
– red.] rondlopen, ook in de wijk zouden rondlopen.” Is dat 
wel realistisch in deze tijd van bezuinigingen? “Ik hoor nog 
niets over korten. De riem moet worden aangetrokken, maar 
volgens de minister [van Binnenlandse Zaken – red.] wordt er 
vooral gereorganiseerd op bedrijfsvoering. Ik zou niet willen 
dat er op blauw op straat zou worden bezuinigd. De minister 
realiseert zich terdege dat blauw op straat noodzakelijk is. 
Daar moet je niet aankomen.” Is er ook zichtbaar resultaat, 
of gaat het niet verder dan cultuuromslagen en plannen? 
“De overlast in de buurten is gehalveerd de afgelopen 
vier jaar, net als de grootte van de groepen die de overlast 
veroorzaken. Het aantal delicten is spectaculair gedaald. Het 
aantal auto-inbraken en straatroven zijn ingezakt. Dit is geen 
meevallertje, maar een systematische trend.” 

voorwaarde voor wonen, maar ook voor ondernemerschap 
en ontwikkeling van jong talent. Veiligheid blijft dus een 
speerpunt van ons beleid. Dat is een opgave voor heel Nieuw-
West. Een ander punt is, ook in het kader van talent en 
burgerschap, onderwijs zoals net besproken. Deelname aan 
onderwijs is een pre. Nog veel te vaak worden leerlingen naar 
huis gestuurd om dat er geen les gegeven kan worden omdat 
er geen leerkracht is. Dat kan niet, dat mag niet. We zitten 
stevig op de handhaving van de leerplicht. De afgelopen drie 
jaar zijn we daar stevig mee bezig geweest en dat blijven 
we doen. Op MBO en VO niveau gaan we schooluitval nog 
beter bestrijden. Daar hoort natuurlijk ook bij dat een kind 
te maken krijgt met een vaste structuur. ´s Ochtends om 
acht uur naar school en ´s avonds naar huis bijvoorbeeld. 
Onderwijs is belangrijk, onderwijs is essentieel.” Hoe verder 
in het verhaal de heer Marcouch komt, hoe meer hij er bij 
gaat glimlachen. “Er moet inzet van mensen zijn om mee 
te draaien in de wijk. Burgers moeten een bijdrage leveren. 
Vanuit leiderschap moeten we dat continu uitdragen en er 
continu op aansturen. Een ander thema blijft de stedelijke 
vernieuwing. We liggen hier strategisch ten opzichte van 
zowel Schiphol als de havens, daar moeten ondernemers wat 
mee kunnen. Daar willen we op inzetten. En ik wil vooral 
erop inzetten dat onze krachtige bewoners hier willen blijven 
en niet vluchten naar andere wijken. We gaan ervoor!”  

Allard Altena is Hoofdredacteur van dit blad.
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In de vorige editie van de Driemaster (jaargang 61, nr. 3) draagt 
Isabelle Buhre bij aan de discussie omtrent de moraal binnen het 
liberalisme. Buhre staat een derde weg voor tussen liberale en 
conservatieve standpunten binnen deze discussie. In de bijdrage 
wil tonen dat het een sympathieke verzoeningspoging is, maar 
niet meer dan dat. 

Door: Niels de Leeuw

Buhre behandelt in haar eerste alinea de bron van moraliteit 
en de maatschappelijke werking daarvan. Ze haalt hierbij 
het standpunt aan van De Tocqueville. ‘Wanneer elke vorm 
van gemeenschappelijkheid ontmoedigd wordt, ontaardt de 
staat in een democratische dictatuur, waarin iedereen bij het 
minste of geringste op de overheid terug valt en voor privaat 
initiatief nauwelijks ruimte is.’ Het is een van de uitingen van 
De Tocqueville betreffende een standpunt dat in algemene zin 
als ‘associationalisme’ geduid kan worden. Associationalisme 
gaat uit van een zo groot mogelijke mate van autonomie van 
lagere collectieven in de samenleving. Dit heeft tot doel om 
de macht van de centrale staat te beteugelen en tiranniek 
bewind te voorkomen.  Associationalistische theorieën zijn 
ook het Nederlandse staatsbestel niet vreemd, in tegendeel. 
Zij is fundamenteel aan de Nederlandse samenlevings- 
en staatsbeeld. Thorbecke spreekt in dit verband van een 
organische gebrokenheid van de samenleving. Thorbecke 
maakt het onderscheid tussen het geheel en de onderdelen 
van de samenleving en kent deze gelijke zelfstandigheden 
toe. Er dient sprake te zijn van een zekere autonomie der 
lagere organen:

‘Onze instellingen boven alles 

eene andere en oneindig grootere 

medewerking der burgerij, dan tot 

dusver eischen… De grondwet sloot 

volkskracht buiten; zij moet die nu 

in alle aderen des Staats trachten 

op te nemen… De grondwet heeft 

staatsburgerschap, de eerste 

drijfveer onzer eeuw, zoveel zij 

kon, laten slapen. Om hartstocht 

te mijden, brak zij de ziel. De 

burgerij had hiertoe het besef, dat 

zij mederegeerde, niet. Zonder dit 

besef evenwel rust de Staat niet 

op nationale kracht; en zonder 

hoog ontwikkelde nationale kracht 

wordt heden ten dage geen Staat 

bewaard…’ 

Het toekennen van een zekere autonomie aan de ‘lagere 
organen’ dient dus primair ter beteugeling van staatsdespotie. 
Daarbij is het belangrijk dat het Thorbecke naast de 
beteugeling van despotische leiders ook ging om vormen 
van ‘volksdespotisme’. Daarmee dient deze autonomie 
van de lagere organen de versterking van democratische 
instituties en het behoud daarvan. Thorbecke weerlegt met 
deze theorie van organische gebrokenheid de effectiviteit 
van rigoureuze assimilatiepolitiek ter versteviging van 
de politieke instituties, alsook plaatst hij vraagtekens bij 
de wenselijkheid van een eventuele civiliserende rol die 
de overheid zou moeten spelen. Mijns inziens is de visie 
van Thorbecke nog steeds adequaat voor de hedendaagse 
Nederlandse samenleving. Lagere collectieven mogen een 
deviant moraal hanteren, omdat ze primair individueerbaar 
zijn. Daarmee zijn ze noodzakelijkerwijs autonoom. 

Buhre breekt echter met zuiver associationalisme waar ze 
deviant moraal op voorhand wil begrenzen. In tegenstelling 
tot zuiver associationalisme wil Buhre wel degelijk een hogere 
maatstaf langs deze associaties leggen. Dit blijkt onder andere 
uit Buhre’s behandeling van de bron van het moraal. ‘Moraal 
begint juist van onderaf, niet van bovenaf; opvoeding is een 
zaak van familie, mensen in de omgeving, vrienden – gelijken 
die elkaar moeten steunen – en de school.’ 
Moraal dient dus van onderaf geconstitueerd te worden, 
maar religies worden daarbij niet genoemd, terwijl deze juist 

‘om hartstocht te miJden, breekt ziJ de ziel’
sterke moreel opvoedende aspecten kent. Daar wordt goed 
en fout geleerd, maar blijkbaar niet op de wijze waarop Buhre 
dat graag zou willen zien. De stelling van Buhre dat moraal 
van onderaf dient te komen lijkt me uit haar pen dus niet 
meer dan een loze geste van hoffelijkheid, want de waardering 
voor dat van onder af komend moraal houdt op daar waar het 
niet langer de hielen likt van de staat als belichaming van een 
traditionele meerderheid. Buhres pleidooi is tegenstrijdig 
daar waar de moraal van onderaf wil zien komen, maar 
tegelijkertijd deze wil beperken tot noties die de gevestigde 
orde ondersteunen. 

Buhre maakt een karikatuur van mijn pleidooi voor de plicht 
van onafhankelijke oordeelsvorming. Ze lijkt niet in te zien 
dat mijn standpunt collectieve loyaliteit niet uitsluit. Mijn 
pleidooi betreft een appel op individuen en collectieven 
om adequate concepten te maken van reële problemen. Dat 
sluit weer de moreel van onderaf niet uit. Oude traditionele 
concepten kunnen worden geactualiseerd. Zonder dat men 
aan loyaliteit inboet kan men zich in het grotere geheel 
van de moderne samenleving plaatsen. Vitale stromingen 
en associaties vertonen altijd deze krachtige zelfkritiek 
en vernieuwing. Alle grote religies kennen deze essentiële 
vaardigheid om te actualiseren, staten vernieuwen ook 
steeds hun democratische concepten, maar Buhre ziet 
collectieven en instituten als een groot conservenblik. Een 
kritische instelling hoort volgens Buhre primair op het 
metaniveau thuis. Een kritische instelling hoeft echter 
nauwelijks aangeleerd te worden. Een kritische instelling 
is een vaardigheid die ieder mens beheerst en kan op eigen 
inzicht kan benutten als de omstandigheden daarom vragen. 
In de lagere klassen zijn vaak meer autonome individuen te 
vinden dan de doodgeciviliseerde geesten die Buhre wenst.. 

Buhre wil een specifieke moraal die staatsmacht ondersteund 
tegen subjectieve gevaren belichaamd door een te pas en te 
onpas inzetbare notie van de onfatsoenlijken. Buhre overziet 
de consequenties van het willen stellen van goed of fout in de 
zin van fatsoenlijk echter niet. De maatstaf zelf is onredelijk, 
omdat het niet te zeggen is wat dat morele kader precies zou 
moeten zijn. Moraal is (in moderne samenlevingen) altijd 
diffuus. Een terminologie van het aanleren van goed en fout, 
alsof de mens een laffe hond is, strookt boven alles niet met het 
Europese liberalisme sinds Locke door dergelijke denkbeelden 
als balling in Nederland zijn toevlucht moest zoeken. Het 
verbinden van morele concensus aan staatsgezag breekt 
met de gedachte dat de collectieven en mensen principieel 
autonoom zijn. Autonomie centraal stellen impliceert een 
recht op moreel deviant gedrag. Als men Buhre’s standpunt 
denkt als zijnde staatsfilosofie ziet men pas het ware gezicht 
van het standpunt. Volbloed conservatief en in essentie 
despotisch, want de staat zal een subjectief kader (van de 
meerderheid) moeten verheffen tot absoluut kader. De 
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overheid zal dit kader actief moeten blijven steunen, omdat 
in realiteit dit kader ontbreekt. Associationalisme leidt tot 
een kleinere overheid, de visie van Buhre dwingt de staat 
echter om zijn burgers hun leven lang actief op te voeden tot 
fatsoenlijken en om in grootte te groeien.

Het is een decadente en fundamentalistische reflex van 
het ‘ontkennen van wat het geval is’, die zowel Verhoef als 
Buhre wel treft. Het is een reflex op een doembeeld van 
zondige mensen zonder morele wetten in hun harten die 
de ‘fatsoenlijke samenleving’ bedreigen. Hetgeen wat men 
ontkent de legitimiteit van anderen en hun standpunten. 
Het decadente is het niet aan durven gaan van een conflict 
op gelijke ooghoogte en zich verschuilen achter staatsmacht, 
traditie en de macht van de meerderheid. Dit alles 
wordt ondersteund door droombeelden van harmonieus 
samenleven. Het geval is echter dat een samenleving nooit 
volledig harmonieus is en de mens geen intrinsieke morele 
regels in zijn hart geschreven heeft! De staat dient daarom 
klein te zijn en slechts een minimale, maar harde juridische 
norm te formuleren (in tegenstelling tot de waarden die een 
basismoraal verondersteld). Deze norm reguleert het proces 
van besluitvorming en samenleven op adequate wijze door 
een principe van vrije wederkerigheid te garanderen. Slechts 
een harde juridische norm kan excessen bestrijden en de 
fundamenteel gebroken samenleving binden. Deze minimale 
juridische norm schept tevens ruimte voor de kracht van 
lagere collectieven en individuen. 

De basismoraal heeft echter nooit bestaan en dient dus 
ook niet te worden nagestreefd. Daar waar er wel morele 
wetgeving bestaat heeft een mens het recht dat continu op 
losse schroeven te zetten. De liberaal dient zich dat zelfs tot 
taak te stellen. 

Niels de Leeuw is lid van de afdeling Hart van Brabant
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In de vorige editie van de Driemaster (jaargang 61, nr. 3) draagt 
Isabelle Buhre bij aan de discussie omtrent de moraal binnen het 
liberalisme. Buhre staat een derde weg voor tussen liberale en 
conservatieve standpunten binnen deze discussie. In de bijdrage 
wil tonen dat het een sympathieke verzoeningspoging is, maar 
niet meer dan dat. 

Door: Niels de Leeuw

Buhre behandelt in haar eerste alinea de bron van moraliteit 
en de maatschappelijke werking daarvan. Ze haalt hierbij 
het standpunt aan van De Tocqueville. ‘Wanneer elke vorm 
van gemeenschappelijkheid ontmoedigd wordt, ontaardt de 
staat in een democratische dictatuur, waarin iedereen bij het 
minste of geringste op de overheid terug valt en voor privaat 
initiatief nauwelijks ruimte is.’ Het is een van de uitingen van 
De Tocqueville betreffende een standpunt dat in algemene zin 
als ‘associationalisme’ geduid kan worden. Associationalisme 
gaat uit van een zo groot mogelijke mate van autonomie van 
lagere collectieven in de samenleving. Dit heeft tot doel om 
de macht van de centrale staat te beteugelen en tiranniek 
bewind te voorkomen.  Associationalistische theorieën zijn 
ook het Nederlandse staatsbestel niet vreemd, in tegendeel. 
Zij is fundamenteel aan de Nederlandse samenlevings- 
en staatsbeeld. Thorbecke spreekt in dit verband van een 
organische gebrokenheid van de samenleving. Thorbecke 
maakt het onderscheid tussen het geheel en de onderdelen 
van de samenleving en kent deze gelijke zelfstandigheden 
toe. Er dient sprake te zijn van een zekere autonomie der 
lagere organen:

‘Onze instellingen boven alles 

eene andere en oneindig grootere 

medewerking der burgerij, dan tot 

dusver eischen… De grondwet sloot 

volkskracht buiten; zij moet die nu 

in alle aderen des Staats trachten 

op te nemen… De grondwet heeft 

staatsburgerschap, de eerste 

drijfveer onzer eeuw, zoveel zij 

kon, laten slapen. Om hartstocht 

te mijden, brak zij de ziel. De 

burgerij had hiertoe het besef, dat 

zij mederegeerde, niet. Zonder dit 

besef evenwel rust de Staat niet 

op nationale kracht; en zonder 

hoog ontwikkelde nationale kracht 

wordt heden ten dage geen Staat 

bewaard…’ 

Het toekennen van een zekere autonomie aan de ‘lagere 
organen’ dient dus primair ter beteugeling van staatsdespotie. 
Daarbij is het belangrijk dat het Thorbecke naast de 
beteugeling van despotische leiders ook ging om vormen 
van ‘volksdespotisme’. Daarmee dient deze autonomie 
van de lagere organen de versterking van democratische 
instituties en het behoud daarvan. Thorbecke weerlegt met 
deze theorie van organische gebrokenheid de effectiviteit 
van rigoureuze assimilatiepolitiek ter versteviging van 
de politieke instituties, alsook plaatst hij vraagtekens bij 
de wenselijkheid van een eventuele civiliserende rol die 
de overheid zou moeten spelen. Mijns inziens is de visie 
van Thorbecke nog steeds adequaat voor de hedendaagse 
Nederlandse samenleving. Lagere collectieven mogen een 
deviant moraal hanteren, omdat ze primair individueerbaar 
zijn. Daarmee zijn ze noodzakelijkerwijs autonoom. 

Buhre breekt echter met zuiver associationalisme waar ze 
deviant moraal op voorhand wil begrenzen. In tegenstelling 
tot zuiver associationalisme wil Buhre wel degelijk een hogere 
maatstaf langs deze associaties leggen. Dit blijkt onder andere 
uit Buhre’s behandeling van de bron van het moraal. ‘Moraal 
begint juist van onderaf, niet van bovenaf; opvoeding is een 
zaak van familie, mensen in de omgeving, vrienden – gelijken 
die elkaar moeten steunen – en de school.’ 
Moraal dient dus van onderaf geconstitueerd te worden, 
maar religies worden daarbij niet genoemd, terwijl deze juist 

‘om hartstocht te miJden, breekt ziJ de ziel’
sterke moreel opvoedende aspecten kent. Daar wordt goed 
en fout geleerd, maar blijkbaar niet op de wijze waarop Buhre 
dat graag zou willen zien. De stelling van Buhre dat moraal 
van onderaf dient te komen lijkt me uit haar pen dus niet 
meer dan een loze geste van hoffelijkheid, want de waardering 
voor dat van onder af komend moraal houdt op daar waar het 
niet langer de hielen likt van de staat als belichaming van een 
traditionele meerderheid. Buhres pleidooi is tegenstrijdig 
daar waar de moraal van onderaf wil zien komen, maar 
tegelijkertijd deze wil beperken tot noties die de gevestigde 
orde ondersteunen. 

Buhre maakt een karikatuur van mijn pleidooi voor de plicht 
van onafhankelijke oordeelsvorming. Ze lijkt niet in te zien 
dat mijn standpunt collectieve loyaliteit niet uitsluit. Mijn 
pleidooi betreft een appel op individuen en collectieven 
om adequate concepten te maken van reële problemen. Dat 
sluit weer de moreel van onderaf niet uit. Oude traditionele 
concepten kunnen worden geactualiseerd. Zonder dat men 
aan loyaliteit inboet kan men zich in het grotere geheel 
van de moderne samenleving plaatsen. Vitale stromingen 
en associaties vertonen altijd deze krachtige zelfkritiek 
en vernieuwing. Alle grote religies kennen deze essentiële 
vaardigheid om te actualiseren, staten vernieuwen ook 
steeds hun democratische concepten, maar Buhre ziet 
collectieven en instituten als een groot conservenblik. Een 
kritische instelling hoort volgens Buhre primair op het 
metaniveau thuis. Een kritische instelling hoeft echter 
nauwelijks aangeleerd te worden. Een kritische instelling 
is een vaardigheid die ieder mens beheerst en kan op eigen 
inzicht kan benutten als de omstandigheden daarom vragen. 
In de lagere klassen zijn vaak meer autonome individuen te 
vinden dan de doodgeciviliseerde geesten die Buhre wenst.. 

Buhre wil een specifieke moraal die staatsmacht ondersteund 
tegen subjectieve gevaren belichaamd door een te pas en te 
onpas inzetbare notie van de onfatsoenlijken. Buhre overziet 
de consequenties van het willen stellen van goed of fout in de 
zin van fatsoenlijk echter niet. De maatstaf zelf is onredelijk, 
omdat het niet te zeggen is wat dat morele kader precies zou 
moeten zijn. Moraal is (in moderne samenlevingen) altijd 
diffuus. Een terminologie van het aanleren van goed en fout, 
alsof de mens een laffe hond is, strookt boven alles niet met het 
Europese liberalisme sinds Locke door dergelijke denkbeelden 
als balling in Nederland zijn toevlucht moest zoeken. Het 
verbinden van morele concensus aan staatsgezag breekt 
met de gedachte dat de collectieven en mensen principieel 
autonoom zijn. Autonomie centraal stellen impliceert een 
recht op moreel deviant gedrag. Als men Buhre’s standpunt 
denkt als zijnde staatsfilosofie ziet men pas het ware gezicht 
van het standpunt. Volbloed conservatief en in essentie 
despotisch, want de staat zal een subjectief kader (van de 
meerderheid) moeten verheffen tot absoluut kader. De 
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overheid zal dit kader actief moeten blijven steunen, omdat 
in realiteit dit kader ontbreekt. Associationalisme leidt tot 
een kleinere overheid, de visie van Buhre dwingt de staat 
echter om zijn burgers hun leven lang actief op te voeden tot 
fatsoenlijken en om in grootte te groeien.

Het is een decadente en fundamentalistische reflex van 
het ‘ontkennen van wat het geval is’, die zowel Verhoef als 
Buhre wel treft. Het is een reflex op een doembeeld van 
zondige mensen zonder morele wetten in hun harten die 
de ‘fatsoenlijke samenleving’ bedreigen. Hetgeen wat men 
ontkent de legitimiteit van anderen en hun standpunten. 
Het decadente is het niet aan durven gaan van een conflict 
op gelijke ooghoogte en zich verschuilen achter staatsmacht, 
traditie en de macht van de meerderheid. Dit alles 
wordt ondersteund door droombeelden van harmonieus 
samenleven. Het geval is echter dat een samenleving nooit 
volledig harmonieus is en de mens geen intrinsieke morele 
regels in zijn hart geschreven heeft! De staat dient daarom 
klein te zijn en slechts een minimale, maar harde juridische 
norm te formuleren (in tegenstelling tot de waarden die een 
basismoraal verondersteld). Deze norm reguleert het proces 
van besluitvorming en samenleven op adequate wijze door 
een principe van vrije wederkerigheid te garanderen. Slechts 
een harde juridische norm kan excessen bestrijden en de 
fundamenteel gebroken samenleving binden. Deze minimale 
juridische norm schept tevens ruimte voor de kracht van 
lagere collectieven en individuen. 

De basismoraal heeft echter nooit bestaan en dient dus 
ook niet te worden nagestreefd. Daar waar er wel morele 
wetgeving bestaat heeft een mens het recht dat continu op 
losse schroeven te zetten. De liberaal dient zich dat zelfs tot 
taak te stellen. 

Niels de Leeuw is lid van de afdeling Hart van Brabant
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Toch vindt De Leeuw mij een ‘decadente en 
fundamentalistische reflex’ vertonen. Decadent is het echter, 
om onze liberale ideologie zodanig te laten afglijden, dat 
maatschappelijk wangedrag erdoor ingedekt wordt, en dat 
eenieder die daartegenin wil gaan, niet liberaal genoeg zou 
zijn. Decadent is het, om het afglijden van fatsoensnormen, 
zoals ook Jeffrey Lemm dat in de vorige editie van Driemaster 
bestrijdt, een politiek filosofisch fundament te willen geven, 
een fundament dat ooit is uitgevonden om denkvrijheid 
en individuele ontplooiing af te dwingen, juist tégen een 
traditionalistische meerderheidsopvatting in, maar altijd 
om deze ten positieve aan te kunnen wenden: om jezelf, en 
hopelijk als gevolg daarvan de samenleving als geheel, er 
beter op te maken.

Geen traditionele meerderheid
De ‘traditionele meerderheid’ is meestal niet de mijne, als 
vrijdenker. Ook zie ik de staat niet als de belichaming daarvan, 
maar idealiter juist als neutrale arbiter in de realiteit van een 
pluriforme samenleving. Echter om arbiter te kunnen zijn, is 
een toetssteen nodig. Eerst stelt De Leeuw: ‘Het verbinden 
van morele consensus aan staatsgezag breekt met de gedachte 
dat collectieven en mensen principieel autonoom zijn’. Even 
later pleit hij voor een ‘harde juridische norm’ om ‘excessen 
te bestrijden’. Dat is tegenstrijdig (recht ís een morele 
consensus verbonden met staatsgezag), maar heel terecht: 
ergens moet iedereen zich, óók van De Leeuw, aanpassen 
aan de samenleving, waarbij we inderdaad heel waakzaam 
moeten zijn dat de overheid niet blijft uitdijen. Dit is echter 
niet bedoeld om mensen monddood te maken of iedereen 
één levensinvulling op te dringen, maar om openbare orde 
te garanderen en juist individuele rechten veilig te stellen. Dit 
omdat, óók binnen collectieven en minderheden, de kleinste 
minderheid altijd… het individu is. 
 

Isabelle buhre is eindredactuer van dit blad.

Maar De Leeuw gaat aan het volgende voorbij. Hij pleit 
(gelukkig) voor een harde juridische norm, maar gaat eraan 
voorbij dat deze juist gebaseerd is op morele overtuigingen 
waarover we consensus hebben bereikt, kortom, op een 
‘basismoraal’. Het is erg eenvoudig. Je mag niet stelen, 
schijnbaar omdat dat in de wet staat. Maar waarom staat 
het in de wet? Omdat we het niet goed vinden. Een moreel 
oordeel dus.2

Decadentie?
‘Goed’ en ‘fout’ aanleren, een simpele omschrijving van morele 
opvoeding, zou niet meer stroken met het liberalisme ‘sinds 
Locke’, die overigens zelf probeerde om morele begrippen 
zo helder te definiëren als wiskundige termen. Kortom, zijn 
‘sinds Locke’ alle liberalen amoreel, en mogen ze niet meer 
aan ethiek doen? Adam Smiths Theory of Moral Sentiments 
en Kants morele wetten (interne wetten, bedoeld om het 
individuele geweten te vormen) hadden niet geschreven 
mogen worden? Integendeel, morele opvoeding (nogmaals: 
van onderaf) is juist van het grootste belang om een kind 
tot een publiek deugdzaam en verantwoordelijk individu te 
maken. Autonomie van handelen is niet absoluut maar in 
samenleven gebonden. Als iemand bijvoorbeeld in de trein 
te harde muziek zit te luisteren en anderen daarmee hindert, 
is degene die daar wat van zegt toch geen antiliberaal die 
iemand zijn autonomie afneemt?

Ik ontken nergens ‘wat het geval is’ (de noodzaak van deze 
discussie is juist ingegeven door de realiteit) – , noch ‘ontken’ 
ik ‘de legitimiteit van anderen en hun standpunten’ (ik ben 
immers democraat), en ook weiger ik niet om in discussie te 
gaan (zie hier). 

2 ‘Waar het hier om gaat is dat een liberaal niet vanuit een 

defaitistisch standpunt de wet gehoorzaamt omdat de ‘wet nou eenmaal 

wet’ zou zijn, maar omdat hij begrijpt dat een wet (...) de formele vastlegging 

is van een in de samenleving algemeen gedeelde norm, en dat zonder die 

gedeelde normen er per definitie geen samenleving kan bestaan.’ (Ibid.)

In het voorafgaande artikel schuift Niels de Leeuw mij 
opvattingen, wensen en doelen in de schoenen die ik niet heb. Dat 
is spijtig, omdat hij daardoor ageert tegen een zelf geconstrueerde 
‘Buhre’ in plaats van tegen mij.

Door: Isabelle Buhre

Denken-handelen
De voornaamste misvatting komt eruit voort dat De Leeuw 
‘denken’ en ‘handelen’ niet gescheiden houdt. Ik wens 
absoluut geen ‘doodgeciviliseerde geesten’: ik bekritiseer 
zelf vastgeroeste opvattingen als een questioner of all things 
established, en zie graag dat velen daarin met mij meegaan. 
Evenals J.S. Mill onderschrijf ik het democratisch belang 
van vele meningen, omdat de meerderheid ongelijk kan 
hebben. Voor wat mij betreft is de vrijheid van mening haast 
onbegrensd, uitgezonderd oproepen tot geweld. Echter, feit 
blijft dat men slechts binnen de kaders van een consensus vrij 
mag handelen. Ik ken geen enkele liberaal uit de geschiedenis 
die meende dat je, naast alles mag bekritiseren, ook alles mag 
doen (met uitzondering wellicht van de libertijn markies De 
Sade). Voor het grootste deel valt die consensus samen met 
de wettelijke consensus, maar niet volledig; men denke aan 
gedrag dat in het publieke domein gewenst en sociaal is, ook 
al wordt het niet wettelijk afgedwongen1 . De beide consensus 
heb ik zelf omschreven als veranderlijk en aan discussie 
onderhevig, zodat ook de uitlating dat ik een collectief zie als 
een ‘groot conservenblik’ uit de lucht gegrepen is. 

Geen grote overheid
De volgende vergissing is dat De Leeuw mijn artikel opvat als 
een betoog over de rol die de overheid moet innemen. Dat was 
echter niet de bedoeling: wanneer ik zeg ‘moraal komt van 
onderaf’, bedoel ik daarmee dus níet stiekem dat die opvoeding 
van bovenaf moet gebeuren. Nergens pleit ik ervoor dat de 
overheid burgers ‘hun leven lang actief moet opvoeden en in 
grootte moet groeien.’ Integendeel! Wat betreft de rol en de 
omvang van de overheid zijn De Leeuw en ik het volkomen eens, 
en leverde hij in het voorafgaande helaas een schijngevecht.  

1 Kennelijk is het zo dat een leefbare samenleving , een samenleving 

die (...) meer is dan een verzameling van atomistische individuen, bestaat 

bij de gratie van een algemene ‘ethiek’’. (Drs. R. Kuppens in Liberaal Reveil, 

50ste jaargang, maart 2009). Wat ‘altijd het liberale uitgangspunt zou 

moeten zijn, is dat een samenleving per definitie berust op haar door (bijna) 

iedereen gedeelde én beleden omgangsvormen.’ (Ibid.)
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Toch vindt De Leeuw mij een ‘decadente en 
fundamentalistische reflex’ vertonen. Decadent is het echter, 
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Isabelle buhre is eindredactuer van dit blad.
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Jonge socialisten

DOOR: Jelle Menges

Het eerste paarse kabinet was een doorbraak: eindelijk een 
regering zonder de machiavellisten van het CDA. De paarse 
kabinetten hebben zelf ook doorbraken tot stand gebracht. 
Zo zijn er een aantal zaken doorgevoerd (oa homohuwelijk, 
euthanasie) die met het CDA ondenkbaar waren geweest.    
Momenteel is er opnieuw een doorbraak nodig. Het kabinet 
is vooral bezig met politieke vechtsporten. De PvdA-judoka’s 
en de CU-worstelaartjes worden helaas vaak geplet door de 
CDA-sumoworstelaars, wiens enige gebod “gij zal aan de 
macht blijven” lijkt te zijn. Gevolg: de stappen die worden 
gezet, gaan in het tempo van de sumoworstelaar.    
Ook inhoudelijk is er een doorbraak nodig. Hervormingen 
zijn nodig om de AOW en de gezondheidszorg ook in het 
vergrijsde Nederland van 2040 betaalbaar te houden. 
Tevens dreigt het land verscheurd te worden in twee 
kampen: de bezorgde middenklasse die zich zorgen maakt 
over veiligheid, integratie en baanbehoud enerzijds en de 
kansrijke, hoogopgeleide wereldburgers die onbezorgd de 
wereld rondflexen anderzijds. Een paars kabinet zou vast een 
redelijk antwoord op deze problemen kunnen bieden. Ik zou 
alleen liever regeren met een andere VVD en een ander D66 
dan nu.   
Opzich is regeren met D66 heel wenselijk. D66 waait toch met 
alle winden mee. Wel vind ik dat D66 wat meer met de blote 
poten in de modder mag staan en wat minder met de ultrahippe 
schoenen in het Concertgebouw. Dat grachtegordeliaanse 
multi-culti gezever over wat voor een feest de multiculturele 
samenleving wel niet is, staat bijvoorbeeld buiten de realiteit. 
Als je even buiten de grachtengordel kijkt, zie je namelijk 
dat Nieuwe Nederlanders oververtegenwoordigd zijn in de 
criminaliteitsstatistieken, vrouwen soms onderdrukt worden 
en autochtonen zich vaak ontheemd voelen in hun wijk. Wat 

is het antwoord van D66? Dat Wilders een sufferd is? Dat 
integratie vanzelf gaat?
Van de VVD kan ik al helemaal geen hoogte van krijgen. Zo 
zingt Fred Teeven momenteel mee uit de libretto van de 
ChristenUnie als het gaat om allerhande drugsverboden en 
claimen ze de echte Partij van de Arbeid te zijn. Voorts lijkt 
de VVD de vrije markt, in mijn ogen een middel, nog steeds 
tot ideaal verheven te hebben.   
Concluderend: een paarse regering is best ok, maar dan wel 
met een “down-to-earth” D66 en een VVD die liberaler is 
over drugs en verstandiger over de markt.  
  

Jelle Menges is vicevoorzitter van de Jonge Socialisten

Reactie Jeroen Diepemaat:

Wat een zuur verhaal! En te makkelijk ook om het CDA de 
schuld te geven van de slappe knieën van de PvdA. Mag ik je 
er even aan herinneren dat juist de PvdA de hervormingen 
op het gebied van de arbeidsmarkt tegen houdt? En dat het 
ook de PvdA was die over zich heen liet lopen in de medisch-
ethische kwesties? En wat de VVD betreft, de JOVD roept 
al jaren dat het op een heleboel gebieden liberaler kan en 
ook moet. Zoals bijvoorbeeld softdrugs en privacy. Laten we 
dus niet naar het foute heden, maar naar de veelbelovende 
toekomst kijken. Liberale en vrijzinnige mensen denken niet 
in problemen en onmogelijkheden, maar juist in oplossingen 
en kansen!

moet haar verzet tegen het hervormen van het ontslagrecht 
staken, zodat buitenstaanders meer kansen krijgen op de 
arbeidsmarkt. De VVD zou er goed aan doen haar meest 
recente integratienota,de erfenis van Henk Kamp, bij het vuil 
te gooien. Als het politieke tij dan nog mee zit, staat niets een 
nieuw Paars kabinet nog in de weg.  

Thijs Kleinpaste is secretaris politiek van het landelijk bestuur 
van de Jonge Democraten.

Reactie  Jeroen Diepemaat: 

Zoals van mij bekend moge zijn ben ik een groot fan van 
liberaal denken. Het individu met zijn vrijheden, maar zeker 
ook verantwoordelijkheden, staat centraal. De Europese 
verkiezingen hebben bewezen dat de liberale partijen het 
gezamenlijk zeker niet slecht doen. Dat is wat mij betreft 
een signaal. En nee, ik reken Wilders niet tot dat clubje. Dit 
kabinet heeft niets op met de vrijheid van het individu. Wij 
hebben dat wel en we willen daarvoor strijden. Laten we die 
uitdaging aannemen en naar de toekomst kijken. De VVD en 
D66 hebben aan de wieg gestaan van veel liberaliseringen op 
met name het vlak van persoonlijke vrijheden. Onze partijen 
zijn gelukkig niet hetzelfde, maar op onder andere dat 
gebied is er wel chemie. Die chemie moeten we gebruiken om 
Nederland weer een stukje vooruit te helpen. Dus niet kijken 
naar de onmogelijkheden, maar naar de kansen

paarse krokodil

Jonge democraten

DOOR: Thijs Kleinpaste

Toen in 1994 het eerste Paarse Kabinet onder leiding van 
Wim Kok tot stand kwam wisten de PvdA, D66 en de VVD 
het CDA voor het eerst sinds haar oprichting in 1980 buiten 
de regering te houden. Er waren jarenlange besprekingen 
tijdens het Des Indes overleg en de betrokkenheid van de aan 
de drie partijen gelieerde jongerenorganisaties was daarvoor 
nodig, maar het lukte. Onder aanvoering van D66 kwam 
de volgende acht jaar belangrijke ethische wetgeving tot 
stand. De euthanasiewetgeving bijvoorbeeld en als kers op 
de slagroom het homohuwelijk, dat in 1999 voor het eerst in 
Amsterdam werd voltrokken. 
Met het CDA is het prima regeren. Zolang je ze niet in een 
kabinet met de PvdA stopt zijn ze hervormingsgezind, en 
meer nog dan de sociaaldemocraten zijn ze ‘flexibel’ met hun 
prioriteiten. Toch moet er een nieuw Paars kabinet komen. 
De dogmatische houding van het CDA met betrekking tot de 
zondagsopenstelling van winkels, nieuwe ethische kwesties 
als embryoselectie of het invriezen van eicellen en respect voor 
de rechtstaat (zoals het uitruilen van het parlementaire recht 
op informatie) maken de noodzaak voor een nieuw kabinet 
waarin D66 de brug vormt noodzakelijker dan ooit. Helaas 
doen de mogelijke coalitiepartners van D66 het niet zo best in 
de meest recente peilingen. De PvdA heeft ongeveer tegelijk 
met de zonnebril van Wouter Bos haar geloofwaardigheid 
verloren en de VVD lijkt zich meer en meer te ontwikkelen 
tot een soort seculier zusje van het CDA waarin niet liberaal 
denken, maar conservatisme de boventoon voert. 
Ondanks latere kritiek op de privatiseringsgolf in de jaren 
’90 laten stapels onderzoeken zien dat de marktwerking in 
zorg en op de telefoonsector consumenten veel voordeel 
hebben opgeleverd. Nieuw Paars kan opnieuw hervormingen 
doorvoeren die noodzakelijk zijn voor Nederland. Dat Paarse 
kabinet moet dan wel een aantal hobbels nemen. De PvdA 

Niets is belangrijker voor een mens dan het scherpen van de geest. Wie je ook bent en wat je ook doet: om als volwaardig individu te kunnen 
functioneren is een kritische blik op de maatschappij onontbeerlijk. Om deze reden wordt er weer in Driemaster een rubriek opgenomen, 
genaamd ‘De Paarse Krokodil’. Deze rubriek is een samenwerkingsverband tussen de hoofdredacteuren van de JOVD, Jonge Democraten 
(JD) en Jonge Socialisten (JS). En  mocht u het zich afvragen: de rubriek is inderdaad genoemd naar zowel het kabinet als de reclame.

Allard Altena, hoofdredacteur Driemaster

Ten geleide:

stelling : er moet een nieuW paars kabinet komen

marcelo Gerpe SXC
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Jonge socialisten

DOOR: Jelle Menges
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Nederland weer een stukje vooruit te helpen. Dus niet kijken 
naar de onmogelijkheden, maar naar de kansen

paarse krokodil

Jonge democraten

DOOR: Thijs Kleinpaste

Toen in 1994 het eerste Paarse Kabinet onder leiding van 
Wim Kok tot stand kwam wisten de PvdA, D66 en de VVD 
het CDA voor het eerst sinds haar oprichting in 1980 buiten 
de regering te houden. Er waren jarenlange besprekingen 
tijdens het Des Indes overleg en de betrokkenheid van de aan 
de drie partijen gelieerde jongerenorganisaties was daarvoor 
nodig, maar het lukte. Onder aanvoering van D66 kwam 
de volgende acht jaar belangrijke ethische wetgeving tot 
stand. De euthanasiewetgeving bijvoorbeeld en als kers op 
de slagroom het homohuwelijk, dat in 1999 voor het eerst in 
Amsterdam werd voltrokken. 
Met het CDA is het prima regeren. Zolang je ze niet in een 
kabinet met de PvdA stopt zijn ze hervormingsgezind, en 
meer nog dan de sociaaldemocraten zijn ze ‘flexibel’ met hun 
prioriteiten. Toch moet er een nieuw Paars kabinet komen. 
De dogmatische houding van het CDA met betrekking tot de 
zondagsopenstelling van winkels, nieuwe ethische kwesties 
als embryoselectie of het invriezen van eicellen en respect voor 
de rechtstaat (zoals het uitruilen van het parlementaire recht 
op informatie) maken de noodzaak voor een nieuw kabinet 
waarin D66 de brug vormt noodzakelijker dan ooit. Helaas 
doen de mogelijke coalitiepartners van D66 het niet zo best in 
de meest recente peilingen. De PvdA heeft ongeveer tegelijk 
met de zonnebril van Wouter Bos haar geloofwaardigheid 
verloren en de VVD lijkt zich meer en meer te ontwikkelen 
tot een soort seculier zusje van het CDA waarin niet liberaal 
denken, maar conservatisme de boventoon voert. 
Ondanks latere kritiek op de privatiseringsgolf in de jaren 
’90 laten stapels onderzoeken zien dat de marktwerking in 
zorg en op de telefoonsector consumenten veel voordeel 
hebben opgeleverd. Nieuw Paars kan opnieuw hervormingen 
doorvoeren die noodzakelijk zijn voor Nederland. Dat Paarse 
kabinet moet dan wel een aantal hobbels nemen. De PvdA 

Niets is belangrijker voor een mens dan het scherpen van de geest. Wie je ook bent en wat je ook doet: om als volwaardig individu te kunnen 
functioneren is een kritische blik op de maatschappij onontbeerlijk. Om deze reden wordt er weer in Driemaster een rubriek opgenomen, 
genaamd ‘De Paarse Krokodil’. Deze rubriek is een samenwerkingsverband tussen de hoofdredacteuren van de JOVD, Jonge Democraten 
(JD) en Jonge Socialisten (JS). En  mocht u het zich afvragen: de rubriek is inderdaad genoemd naar zowel het kabinet als de reclame.

Allard Altena, hoofdredacteur Driemaster

Ten geleide:

stelling : er moet een nieuW paars kabinet komen

marcelo Gerpe SXC
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Nadat de uitslag bekend was gemaakt, waarbij slechts 3% van 
de bevolking bezwaar had aangetekend, heeft het WVS in alle 
redelijkheid gesteld dat de overige 97% van de bevolking geen 
bezwaar heeft aangetekend omdat zij dus “meer voordelen 
dan nadelen verwachten van de elektronische overdracht van 
het medisch dossier”.  

Veiligheid en Privacy
Het moet gezegd worden dat het ministerie in haar 
publiekscampagne met mevrouw Van Velzen als stralend 
middelpunt vooral de voordelen voor de patiënten belicht, 
maar erg vaag blijft over de vraag waar de medische gegevens 
van de patiënt in de toekomst nog meer voor gebruikt 
gaan worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
ondersteuning van het management en wetenschappelijk 
onderzoek. In 1996 stelde de raad voor de gezondheidszorg 
reeds dat het EPD voor meer dan alleen het uitwisselen van 
medische dossiers kan dienen. Ook rijst er de vraag of het 
vanuit veiligheidsoogpunt wel wenselijk is alle patiëntdossiers 
via een landelijk EPD beschikbaar te stellen. Het delen van 
patiëntdossiers brengt per definitie veiligheidsrisico’s met 
zich mee, of dit nu een papieren of digitale versie betreft. Het 
is alleen wel zo dat de drempel voor kwaadwilligen met de 
invoering van het EPD een stuk lager is. Ook is de UZI-pas, 
de chipkaart voor medewerkers in de zorg om de medische 
dossiers voor onbevoegden af te schermen, al gekraakt. Iris 
van Bennekom, topambtenaar bij VWS, concludeerde dat de 
invoering van het EPD tevens vertraging oploopt vanwege 
het feit dat Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog zo’n 
uitstekend functionerend bevolkingsregister had en daar een 
trauma aan heeft overgehouden. Ze vertelt dat ze tijdens een 
voordracht aan Drentse huisartsen en specialisten tot wel 
vijf keer moest uitleggen dat dit met het EPD niet mogelijk 
is, vanwege het feit dat een patiënt eerst toestemming moet 
geven voordat medische gegevens geraadpleegd kunnen 
worden. Dit komt omdat “toestemming van de patiënt en 
diens PIN code” nodig is en dit logischerwijs betekent dat 
“een bezetter eerst aan alle Nederlanders toestemming 
moeten vragen om in dossiers te kunnen”. Alleen het 
voorbeeld dat op de website van het informatiepunt BSN en 
het EPD circuleert, met meneer Van Tasie die een hartaanval 
krijgt op het strand van Scheveningen, rept geen woord 
over het moment waarop de buiten bewust zijnde man zijn 
toestemming, laat staan zijn pincode aan de broeder van de 
ziekenwagen afgeeft.  

Overweging en Eigen ervaringen
Het ministerie van VWS lijkt niet alle facetten, benodigd 
voor de implementatie van het landelijk EPD, te hebben 
onderkend of doordacht. Wat zijn hiervan de implicaties? 
Moeten wij als burgers ongerust worden als bijvoorbeeld 
zelfs de publiekscampagne, het meest simpele aspect van de 
gehele operatie, een opeenstapeling van missers is? 

Ten tweede dienden ouders die hun kinderen niet in het 
EPD wilden laten opnemen (naast het reeds in 2009 in te 
voeren Elektronisch Kinddossier), een geboorte-uittreksel 
mee te sturen á 10 euro per kind. Na kritiek van enkele 
consumentenorganisaties reageerde het ministerie van VWS 
gelukkig kordaat en correct door te stellen dat “minima de 
kosten bij hun gemeente vergoed kunnen krijgen”. Pas in een 
later stadium heeft Klink toegezegd dat voor alle mensen de 
kosten vergoed zullen worden, al heeft hij gesteld nog geen 
idee te hebben hoe hij dat precies gaat regelen. 
Ten derde maakt het ministerie van VWS allerlei wijzigingen 
in de opzet van het EPD naar aanleiding van terugkoppeling 
van verscheidene patiënten- en belangenorganisaties 
zoals het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). 
Bijvoorbeeld over het feit dat fysiotherapeuten nu niet 
langer meer toegang zullen krijgen tot informatie die voor 
een psychiater bestemd zijn en daarnaast bijvoorbeeld ook 
geen toegang betreffende “iemands erectiestoornis”, aldus 
collegevoorzitter Jacob Kohnstamm. Dit wekt op zijn minst 
de indruk dat de plannen van een landelijk EPD niet goed 
doordacht zijn. Het lijkt niet meer dan logisch dat één van 
de eerste stappen in een dergelijk omvangrijk project het 
bijeenbrengen van kennis via dergelijke organisaties is, zodat 
dit niet publiekelijk uitgevochten dient te worden. 
Ten vierde is het onduidelijk wie er aansprakelijk gesteld kan 
worden als patiëntgegevens uitlekken. Dit kan twee dingen 
betekenen: ofwel het ministerie van VWS is zo verzekerd 
van de veiligheid van het systeem dat dit een ondergeschikte 
futiliteit is, dan wel dat de overheid liever niet aansprakelijk 
gesteld dient te worden als gegevens straks op straat liggen. 
Ten vijfde is bekend geworden dat ruim de helft van alle artsen 
niet willen dat hun eigen gegevens worden opgenomen in het 
EPD, omdat zij bang zijn voor een inbreuk op hun privacy. 
Een arts stelt: “Omdat ik deelneem aan het opzetten van 
het EPD in mijn eigen ziekenhuis, ken ik precies de zwakke 
plekken en daar zijn er veel van.” Het ministerie reageert hier 
geruststellend op door te stellen dat“hoe meer mensen leren 
over het EPD, hoe positiever ze worden”. 
Tenslotte was de timing van het versturen van de 
publiekscampagne ongelukkig. De formulieren zijn zaterdag 
1 november van het afgelopen jaar thuisbezorgd met een 
deadline van 15 december. Iedereen weet hoe het gaat 
met het invullen van formulieren; men wacht meestal tot 
een week voor de deadline. Dit is niet meer dan normaal 
menselijk gedrag, iets wat het ministerie had moeten 
voorzien. Ik zie het al helemaal voor me; de hele familie voor 
de kerstboom, samen onder het genot van een wijntje het 
EPD informatiepakket door te nemen. Gezellig!

In dit artikel tracht ik de publiekscampagne over het EPD te 
doorgronden en te analyseren welke gevolgen dit mogelijk heeft 
voor de geloofwaardigheid van het EPD. Daarnaast ga ik in op de 
aspecten van veiligheid en privacy. Ten slotte geef ik mijn eigen 
visie van digitalisering binnen de zorg.

Op een dag loop ik naar de brievenbus waar ik een brief van een 
groot elektronicaconcern in vind. Vervolgens open ik de brief 
en lees: “Beste meneer/mevrouw, gefeliciteerd met de aanschaf 
van uw 80 inch plasma scherm!” Ik trek enigszins een verbaasd 
gezicht gezien ik helemaal geen plasma scherm heb besteld. De 
brief vervolgt met: “Indien u niet akkoord bent met de aanschaf, 
heeft u zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen”. Een 
vreemde gang van zaken; is dit normaal? Ik word opgescheept 
met iets waar ik niet om gevraagd heb en moet zelf tijd en 
moeite steken in het schrijven van een bezwaarschrift als ik de 
aankoop niet wil doen. Op eenzelfde manier is de instemming 
voor het delen van patiëntgegevens tot stand gekomen. Los van 
het feit hoe verantwoord en waardevol de invoering van het 
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ook zou mogen zijn, lijkt 
de publiekscampagne van het ministerie van Volkgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) de plank volledig mis te slaan en 
daarnaast weinig democratisch. 

Door: Chris Jager

Publiekscampagne
Hoe tactisch is het van het ministerie van VWS om het 
EPD een slechte naam te bezorgen? Graaft het haar eigen 
graf? Een Kamermeerderheid vreest dat “minister Klink 
[…] draagvlak voor het elektronische dossier kwijtraakt”. 
Ook door de ogen van het Nederlandse publiek lijkt het nu 
alsof de vraag over een landelijk EPD een allang gepasseerd 
station is en dat het nu alleen nog gaat over de technische 
implementatie. Akkoord, de Nederlandse burgers zijn voor 
de keuze gesteld of zij hun medisch dossier landelijk willen 
delen. Het probleem echter is dat de publiekscampagne over 
het EPD op enkele punten ernstig tekort is geschoten, welke 
ik hier uiteen zal zetten.
Ten eerste zijn de EPD-informatiepakketten per huishouden 
verstuurd. Niets mis mee, afgezien van het feit dat er per 
huishouden maar één bezwaarformulier bijgevoegd was. 
Dus in het geval dat meer dan één persoon binnen een 
huishouden bezwaar wilde maken, dienden zij zelf via 
internet het formulier te downloaden en uit te printen. Dit 
staat nog los van de vraag of het huishouden überhaupt wel 
een EPD-pakket had ontvangen. 

Uit de meest recente cijfers blijkt dat ongeveer honderd 
van de ruim zesduizend zorgaanbieders momenteel zijn 
aangesloten op het EPD. Marcelis Boereboom, directeur-
generaal langdurige zorg bij het ministerie van VWS, schat 
dat dit zal opgelopen zijn tot vijfhonderd omstreeks eind 
april en koestert de hoop dat de rest van deze zesduizend 
aanbieders spoedig daarop volgt. 
Vanuit mijn eigen ervaringen met de implementatie van IT 
in de zorg, kan ik stellen dat het elektronisch beschikbaar 
maken van informatie een belangrijk component vormt 
in het voorkomen van medische fouten en het verbeteren 
van de patiëntenzorg. Maar dit haalt niets uit als men 
daarnaast niet ook de werkprocessen stroomlijnt en waar 
nodig automatiseert. Gebeurt dit niet, dan blijven de 
risico’s bestaan. Ik ben geen voorstander van een landelijk 
benaderbaar systeem zoals het EPD, gezien de baten voor de 
patiënt naar mijns inziens niet opwegen tegen de risico’s. 
Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de 
mensen die daadwerkelijk met het EPD zullen moeten 
werken. Iets waar het ministerie van WVS nu aan voorbij lijkt 
te gaan.  
Ik heb gezien dat het binnen de verschillende afdelingen 
van één ziekenhuis al een hele opgave is om informatie 
uit te wisselen. Laten we daarom realistisch blijven en 
eerst binnen de ziekenhuizen en artsenpraktijken zelf de 
processen, en daarbij benodigde informatievoorziening 
en verantwoordelijkheden vorm geven, voordat we 
implementatie van een landelijk systeem voor zorgverleners 
wettelijk gaan verplichten. Een wet die de Tweede Kamer in 
februari goedkeurde. Want gedwongen medewerking van 
zorgverleners is een slechte start in de samenwerking van 
zoiets fundamenteels belangrijk voor ons allen. 

Chris Jager is lid van de JOVD Rijnmond en werkzaam 
als IT consultant in de private en publieke sector. In 

deze hoedanigheid is hij ook betrokken geweest bij 
automatiseringsinitiatieven binnen de zorg.

Noot van de redactie: Voor dit artikel is gebruik gemaakt van verscheidene 

bronnen. Deze bronnen zijn in dit stuk weggelaten. Het originele artikel met 

bronnen is opvraagbaar bij de redactie.

meneer van tasie kriJgt 

een hartaanval
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Nadat de uitslag bekend was gemaakt, waarbij slechts 3% van 
de bevolking bezwaar had aangetekend, heeft het WVS in alle 
redelijkheid gesteld dat de overige 97% van de bevolking geen 
bezwaar heeft aangetekend omdat zij dus “meer voordelen 
dan nadelen verwachten van de elektronische overdracht van 
het medisch dossier”.  

Veiligheid en Privacy
Het moet gezegd worden dat het ministerie in haar 
publiekscampagne met mevrouw Van Velzen als stralend 
middelpunt vooral de voordelen voor de patiënten belicht, 
maar erg vaag blijft over de vraag waar de medische gegevens 
van de patiënt in de toekomst nog meer voor gebruikt 
gaan worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
ondersteuning van het management en wetenschappelijk 
onderzoek. In 1996 stelde de raad voor de gezondheidszorg 
reeds dat het EPD voor meer dan alleen het uitwisselen van 
medische dossiers kan dienen. Ook rijst er de vraag of het 
vanuit veiligheidsoogpunt wel wenselijk is alle patiëntdossiers 
via een landelijk EPD beschikbaar te stellen. Het delen van 
patiëntdossiers brengt per definitie veiligheidsrisico’s met 
zich mee, of dit nu een papieren of digitale versie betreft. Het 
is alleen wel zo dat de drempel voor kwaadwilligen met de 
invoering van het EPD een stuk lager is. Ook is de UZI-pas, 
de chipkaart voor medewerkers in de zorg om de medische 
dossiers voor onbevoegden af te schermen, al gekraakt. Iris 
van Bennekom, topambtenaar bij VWS, concludeerde dat de 
invoering van het EPD tevens vertraging oploopt vanwege 
het feit dat Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog zo’n 
uitstekend functionerend bevolkingsregister had en daar een 
trauma aan heeft overgehouden. Ze vertelt dat ze tijdens een 
voordracht aan Drentse huisartsen en specialisten tot wel 
vijf keer moest uitleggen dat dit met het EPD niet mogelijk 
is, vanwege het feit dat een patiënt eerst toestemming moet 
geven voordat medische gegevens geraadpleegd kunnen 
worden. Dit komt omdat “toestemming van de patiënt en 
diens PIN code” nodig is en dit logischerwijs betekent dat 
“een bezetter eerst aan alle Nederlanders toestemming 
moeten vragen om in dossiers te kunnen”. Alleen het 
voorbeeld dat op de website van het informatiepunt BSN en 
het EPD circuleert, met meneer Van Tasie die een hartaanval 
krijgt op het strand van Scheveningen, rept geen woord 
over het moment waarop de buiten bewust zijnde man zijn 
toestemming, laat staan zijn pincode aan de broeder van de 
ziekenwagen afgeeft.  

Overweging en Eigen ervaringen
Het ministerie van VWS lijkt niet alle facetten, benodigd 
voor de implementatie van het landelijk EPD, te hebben 
onderkend of doordacht. Wat zijn hiervan de implicaties? 
Moeten wij als burgers ongerust worden als bijvoorbeeld 
zelfs de publiekscampagne, het meest simpele aspect van de 
gehele operatie, een opeenstapeling van missers is? 

Ten tweede dienden ouders die hun kinderen niet in het 
EPD wilden laten opnemen (naast het reeds in 2009 in te 
voeren Elektronisch Kinddossier), een geboorte-uittreksel 
mee te sturen á 10 euro per kind. Na kritiek van enkele 
consumentenorganisaties reageerde het ministerie van VWS 
gelukkig kordaat en correct door te stellen dat “minima de 
kosten bij hun gemeente vergoed kunnen krijgen”. Pas in een 
later stadium heeft Klink toegezegd dat voor alle mensen de 
kosten vergoed zullen worden, al heeft hij gesteld nog geen 
idee te hebben hoe hij dat precies gaat regelen. 
Ten derde maakt het ministerie van VWS allerlei wijzigingen 
in de opzet van het EPD naar aanleiding van terugkoppeling 
van verscheidene patiënten- en belangenorganisaties 
zoals het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). 
Bijvoorbeeld over het feit dat fysiotherapeuten nu niet 
langer meer toegang zullen krijgen tot informatie die voor 
een psychiater bestemd zijn en daarnaast bijvoorbeeld ook 
geen toegang betreffende “iemands erectiestoornis”, aldus 
collegevoorzitter Jacob Kohnstamm. Dit wekt op zijn minst 
de indruk dat de plannen van een landelijk EPD niet goed 
doordacht zijn. Het lijkt niet meer dan logisch dat één van 
de eerste stappen in een dergelijk omvangrijk project het 
bijeenbrengen van kennis via dergelijke organisaties is, zodat 
dit niet publiekelijk uitgevochten dient te worden. 
Ten vierde is het onduidelijk wie er aansprakelijk gesteld kan 
worden als patiëntgegevens uitlekken. Dit kan twee dingen 
betekenen: ofwel het ministerie van VWS is zo verzekerd 
van de veiligheid van het systeem dat dit een ondergeschikte 
futiliteit is, dan wel dat de overheid liever niet aansprakelijk 
gesteld dient te worden als gegevens straks op straat liggen. 
Ten vijfde is bekend geworden dat ruim de helft van alle artsen 
niet willen dat hun eigen gegevens worden opgenomen in het 
EPD, omdat zij bang zijn voor een inbreuk op hun privacy. 
Een arts stelt: “Omdat ik deelneem aan het opzetten van 
het EPD in mijn eigen ziekenhuis, ken ik precies de zwakke 
plekken en daar zijn er veel van.” Het ministerie reageert hier 
geruststellend op door te stellen dat“hoe meer mensen leren 
over het EPD, hoe positiever ze worden”. 
Tenslotte was de timing van het versturen van de 
publiekscampagne ongelukkig. De formulieren zijn zaterdag 
1 november van het afgelopen jaar thuisbezorgd met een 
deadline van 15 december. Iedereen weet hoe het gaat 
met het invullen van formulieren; men wacht meestal tot 
een week voor de deadline. Dit is niet meer dan normaal 
menselijk gedrag, iets wat het ministerie had moeten 
voorzien. Ik zie het al helemaal voor me; de hele familie voor 
de kerstboom, samen onder het genot van een wijntje het 
EPD informatiepakket door te nemen. Gezellig!

In dit artikel tracht ik de publiekscampagne over het EPD te 
doorgronden en te analyseren welke gevolgen dit mogelijk heeft 
voor de geloofwaardigheid van het EPD. Daarnaast ga ik in op de 
aspecten van veiligheid en privacy. Ten slotte geef ik mijn eigen 
visie van digitalisering binnen de zorg.

Op een dag loop ik naar de brievenbus waar ik een brief van een 
groot elektronicaconcern in vind. Vervolgens open ik de brief 
en lees: “Beste meneer/mevrouw, gefeliciteerd met de aanschaf 
van uw 80 inch plasma scherm!” Ik trek enigszins een verbaasd 
gezicht gezien ik helemaal geen plasma scherm heb besteld. De 
brief vervolgt met: “Indien u niet akkoord bent met de aanschaf, 
heeft u zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen”. Een 
vreemde gang van zaken; is dit normaal? Ik word opgescheept 
met iets waar ik niet om gevraagd heb en moet zelf tijd en 
moeite steken in het schrijven van een bezwaarschrift als ik de 
aankoop niet wil doen. Op eenzelfde manier is de instemming 
voor het delen van patiëntgegevens tot stand gekomen. Los van 
het feit hoe verantwoord en waardevol de invoering van het 
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ook zou mogen zijn, lijkt 
de publiekscampagne van het ministerie van Volkgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) de plank volledig mis te slaan en 
daarnaast weinig democratisch. 

Door: Chris Jager

Publiekscampagne
Hoe tactisch is het van het ministerie van VWS om het 
EPD een slechte naam te bezorgen? Graaft het haar eigen 
graf? Een Kamermeerderheid vreest dat “minister Klink 
[…] draagvlak voor het elektronische dossier kwijtraakt”. 
Ook door de ogen van het Nederlandse publiek lijkt het nu 
alsof de vraag over een landelijk EPD een allang gepasseerd 
station is en dat het nu alleen nog gaat over de technische 
implementatie. Akkoord, de Nederlandse burgers zijn voor 
de keuze gesteld of zij hun medisch dossier landelijk willen 
delen. Het probleem echter is dat de publiekscampagne over 
het EPD op enkele punten ernstig tekort is geschoten, welke 
ik hier uiteen zal zetten.
Ten eerste zijn de EPD-informatiepakketten per huishouden 
verstuurd. Niets mis mee, afgezien van het feit dat er per 
huishouden maar één bezwaarformulier bijgevoegd was. 
Dus in het geval dat meer dan één persoon binnen een 
huishouden bezwaar wilde maken, dienden zij zelf via 
internet het formulier te downloaden en uit te printen. Dit 
staat nog los van de vraag of het huishouden überhaupt wel 
een EPD-pakket had ontvangen. 

Uit de meest recente cijfers blijkt dat ongeveer honderd 
van de ruim zesduizend zorgaanbieders momenteel zijn 
aangesloten op het EPD. Marcelis Boereboom, directeur-
generaal langdurige zorg bij het ministerie van VWS, schat 
dat dit zal opgelopen zijn tot vijfhonderd omstreeks eind 
april en koestert de hoop dat de rest van deze zesduizend 
aanbieders spoedig daarop volgt. 
Vanuit mijn eigen ervaringen met de implementatie van IT 
in de zorg, kan ik stellen dat het elektronisch beschikbaar 
maken van informatie een belangrijk component vormt 
in het voorkomen van medische fouten en het verbeteren 
van de patiëntenzorg. Maar dit haalt niets uit als men 
daarnaast niet ook de werkprocessen stroomlijnt en waar 
nodig automatiseert. Gebeurt dit niet, dan blijven de 
risico’s bestaan. Ik ben geen voorstander van een landelijk 
benaderbaar systeem zoals het EPD, gezien de baten voor de 
patiënt naar mijns inziens niet opwegen tegen de risico’s. 
Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de 
mensen die daadwerkelijk met het EPD zullen moeten 
werken. Iets waar het ministerie van WVS nu aan voorbij lijkt 
te gaan.  
Ik heb gezien dat het binnen de verschillende afdelingen 
van één ziekenhuis al een hele opgave is om informatie 
uit te wisselen. Laten we daarom realistisch blijven en 
eerst binnen de ziekenhuizen en artsenpraktijken zelf de 
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de mythe van de marktmeester
Controle op de marktmeester
De marktmeester controleert de markt, maar heeft hij daarin 
vrij spel? De AFM zorgt nu al voor pro-blemen door zonder 
wettelijke grondslag regels op te leggen aan de financiële 
sector – een volstrekt onacceptabele usurpatie van macht. Als 
het kabinet haar waakhond al niet onder de duim kan houden, 
hoe moet het dan met de veel machtigere marktmeester? De 
oplossing is waarschijnlijk de instelling van meerdere private 
marktmeesters. Onder dreiging van intrekking van hun 
vergunning kunnen deze veel beter de markt controleren 
dan een overheidsorgaan dat zou kunnen. Met name het 
optreden als wederpartij vereist een 24/7-mentaliteit en 
een niveau van dienstverlening dat bij overheidsinstellingen 
doorgaans niet terug te vinden is. Daar komt nog bij dat de 
marktmeester de economie grote schade toebrengt bij te 
streng toezicht. Toezicht en controle zullen flexibel maar toch 
scherp moeten zijn. Bij concurrerende marktmeesters kan de 
goedkeuring door een vertrouwde instelling een product extra 
aantrekkelijk maken. In de internationale handel worden 
overheidsorganen meestal niet als betrouwbaar gezien.

Een hondenbaan
Marktmeester zijn wordt geen feest. Om te beginnen is er 
het dilemma tussen controle en vrije handel. Hoe strenger de 
controle wordt, hoe verstikkender de markt het zal ervaren. 
Een langzaam herstellende economie heeft een broertje 
dood aan extra transactiekosten en regeldruk. Daar komt 
nog bij dat de marktmeester, ondanks al zijn bevoegdheden, 
machteloos is om een nieuwe kredietcrisis te voorkomen. 
Een carte blanche mag de marktmeester bovendien niet 
hebben. De marktmeester lijkt vooral een mooi stukje 
symboolpolitiek te zijn, waarmee de burger op kosten van de 
financiële sector een worst voor wordt gehouden. De politiek 
is er waarschijnlijk nog het meest mee geholpen, omdat er nu 
zeker een ‘schuldige’ is bij de volgende financiële crisis. Dat 
somt de marktmeester op: hondenbaan en zondebok.  
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hadden banken zeer grote bedragen uitgeleend. Om het 
hoofd boven water te houden moeten veel bedrijven nu 
reorganiseren en de winstverwachtingen sterk naar beneden 
bijstellen. 

Het beheersen van OTC-transacties
OTC-producten zijn aantrekkelijk vanwege de grote 
flexibiliteit die zij bieden. De betrokken partijen kunnen 
zelf bepalen hoe hun transactie er uit komt te zien en zijn 
niet gebonden aan de regels ten aanzien van handel en 
contracten die gereglementeerde markten opleggen. De 
marktmeester zal hier waarschijnlijk roet in het eten gaan 
gooien. Transparantie en toezicht zullen waarschijnlijk leiden 
tot verhoogde transactiekosten – niet bepaald iets dat een 
herstellende economie goed kan gebruiken. Het kabinet speelt 
bovendien met een plan dat is afgekeken van de Amerikaanse 
overheid. Het komt er op neer dat er een centraal orgaan moet 
komen dat de wederpartij is in alle OTC-transacties. Koper 
en verkoper moeten dan dus met hun transactie naar het 
orgaan gaan. Dat neemt zowel de verplichtingen van de koper 
als van de verkoper over. Ieder krijgt dus wat afgesproken 
was, maar het gaat eerst door de handen van het centrale 
orgaan. Dit ontneemt de OTC-transacties een belangrijk deel 
van hun flexibiliteit. Een marktmeester, het centrale orgaan, 
zal onmogelijk professioneel en kundig moeten zijn om de 
enorme hoeveelheid transacties zo snel af te wikkelen dat 
OTC-producten niet aan efficiëntie inboeten. Sterker nog, 
om nog enige vorm van toezicht te houden op de transac-ties 
zal waarschijnlijk standaardisatie van contracten nodig zijn. 
Natuurlijk zijn handelsregels onvermijdelijk. De OTC-markt 
houdt daarmee op te bestaan en verwordt tot een tweede 
gereglementeerde markt. De komst van de marktmeester 
luidt het einde van de grootste kapitaalmarkt in.

De marktmeester kan ons niet redden
Politici spreken schande van het ‘falend toezicht’ dat er niet 
in is geslaagd Nederland te behoeden voor de kredietcrisis. 
De vraag is hoeveel de toezichthouders hadden kunnen doen 
en wat de marktmeester méér kan doen. Het zorgwekkende 
is dat de kredietcrisis niet door een fout of een misdaad is 
ontstaan. Het verstrekken van de subprime-hypotheken was 
legaal, vanuit economisch oogpunt niet onverstandig en werd 
zelfs aangemoedigd door de Amerikaanse overheid. Een tijd 
lang werkte het systeem en zorgde het voor grote welvaart, 
met name onder de minder welgestelde Amerikanen. Het 
samenstellen van de hypotheekportefeuilles was legitiem 
en de OTC-transacties waren dat ook. Toezichthouders 
en marktmeesters kunnen in de toekomst hoogstens iets 
doen aan de paniek die ontstond in de financiële sector. 
Transparantie zou dan volstaan. De grote uitbreiding van het 
toezicht en het instellen van een marktmeester die wederpartij 
wordt in alle OTC-transacties zijn vooral symboolpolitiek. 
Een marktmeester kan geen nieuwe kredietcrisis voorkomen 
of verhelpen. 

gereglementeerde markten, multilaterale handelsfaciliteiten 
(MTF’s) en ‘de toonbank’. De gereglementeerde markt in 
Nederland is Euronext Amsterdam, bij sommigen mis-schien 
beter bekend onder de oude naam AEX. Deze markt en 
degenen die erop handelen staan al onder streng financieel 
toezicht. Het toezicht op MTF’s en met name op degenen die 
gebruik maken van hun diensten is al milder. De toonbank 
is eigenlijk geen markt, maar een verzamelterm voor een 
aantal transacties. Transacties die buiten de kapitaalmarkten 
plaatsvinden worden wel Over The Counter (OTC)-transacties 
genoemd. Kenmerkend voor deze transacties is het gebrek 
aan transparantie en het ontbreken van toezicht. De omvang 
van de kredietcrisis is mede te wijten aan OTC-transacties. Ik 
zal hieronder kort uitleggen hoe dat komt. 
Derivaten zijn de populairste OTC-producten. Derivaten 
zijn financiële producten die onder ande-re gebruikt 
kunnen worden om risico’s te spreiden (“hedgen”). Een 
voorbeeld: een bank heeft een risicovolle lening met een 
hoog rentepercentage verstrekt aan een debiteur. Het risico 
is hoog, om-dat er een reële kans is dat de debiteur failliet 
gaat en het geleende geld niet terug zal kunnen betalen. Om 
haar risico te spreiden, sluit de bank een contract met een 
hedgefund. Het contract bepaalt dat het hedgefund de bank 
moet betalen als de debiteur dat niet meer kan. Omgekeerd 
moet de bank het hedgefund periodieke betalingen doen 
zolang de debiteur zijn termijnen blijft betalen. Dit contract 
is een derivaat, meer precies een credit default swap. Het 
hedgefund heeft nu een risico en zal op zijn beurt weer 
proberen dit te hedgen, tegen gunstiger voorwaarden. Op die 
manier raken de financiële instellingen met elkaar verbonden. 
De transacties zijn OTC, waardoor de instellingen van elkaar 
niet weten welke andere OTC-producten zij hebben. 
Het instorten van de Amerikaanse huizenmarkt leidde ertoe 
dat veel hypotheken niet meer afge-lost konden worden. 
Financiële instellingen die obligaties in hypotheekportefeuilles 
hielden zagen deze waardeloos worden en moesten daardoor 
weer hun eigen waarde naar beneden bijstellen. Omdat deze 
instellingen op een niet-transparante manier met elkaar 
verbonden waren, begonnen de instellingen die niet geraakt 
werden door het instorten van de huizenmarkt zich zorgen te 
maken over de solvabiliteit van de getroffen organisaties. Zij 
konden er niet meer van op aan dat hun risico’s nog gedekt 
waren. Ook zij moesten dus waarde afschrijven. Paniek brak uit 
en er werden geen kredieten meer verstrekt. De maatschappij 
was juist bijzonder afhankelijk van de beschikbaarheid van 
krediet geworden: omdat risico’s gehedged konden worden, 

Een politieke, humanitaire of financiële crisis is de ultieme 
beproeving van ieder systeem. Er zijn veel problemen en weinig 
tijd. Machthebbers moeten kiezen: het systeem aanpassen of 
geheel vervangen. Onder druk van de financiële crisis die op 
dit moment over de wereldwijde kapitaal-markten raast en ook 
daarbuiten verwoestend tekeergaat moeten politici nu dergelijke 
keuzes maken. Na ‘de graaiende bankiers’ gepromoveerd te hebben 
tot zondebokken en de schatkist goed leeggeschud te hebben in de 
wonden van de economie was er geen mogelijkheid meer tot uitstel 
en is een keuze gemaakt in de kabinetsvisie op de toekomst van 
de financiële sector. Die visie lijkt  opvallend liberaal: de sector 
wordt gevraagd zelf haar verantwoordelijkheid te nemen. Maar 
staak jullie gejuich en let liever op de achterdeur! Daar komt de 
marktmeester binnen. 

Door: Wouter van den Wildenberg

De kabinetsvisie van 10 juli dit jaar blijkt nu al een pakje 
met een dubbele bodem te zijn. Dezelfde dag nog ging een 
wetsvoorstel op de post naar de Tweede Kamer waarin wordt 
voorgesteld clearing-instellingen onder direct toezicht van De 
Nederlandsche Bank (DNB) te plaatsen. Wie de kabinetsvisie 
leest, komt tot de conclusie dat dit pas het begin is: er komt 
toezicht op het beloningsbeleid van fi-nanciële instellingen, 
de macro-prudentiële monitoring door centrale banken 
moet versterkt worden en toezichthouders gaan werken met 
systeemperspectief. Het toezicht wordt niet alleen verzwaard, 
maar ook sterk uitgebreid. Het kabinet laat weten dat ‘alle 
belangrijke spelers en activiteiten aan toezicht onderhevig 
moeten zijn’. Daarmee worden de toezichthouders – met 
name DNB – markt-meesters. Of daardoor ook  de fervente 
wens van een ‘goede marktmeester’ van de Nederlandse 
politiek en vreemd genoeg zelfs van de JOVD in vervulling 
gaat, valt te bezien. Bepaalde markten bestaan juist bij de 
gratie van het ontbreken van een marktmeester. Bovendien 
kan een marktmeester weinig doen om een nieuwe financiële 
crisis te voorkomen. Problematisch blijft de controle op de 
marktmeester zelf. Ik vraag me dan ook af wie er geholpen is 
met de uitbreiding van het financiële toezicht.

De kapitaalmarkten
In deze discussie wordt regelmatig gesproken over 
‘de markt’. Daardoor kan een onjuist beeld ont-staan 
van de kapitaalmarkten. Er is niet één markt. De   vele 
kapitaalmarkten kunnen ingedeeld worden in drie categorieën: 

 ©Gerhard Taatgen
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Op 25 december 1991 leek het alsof het einde van de geschiedenis 
was bereikt. Terwijl de rode vlag voor het laatst werd gestreken 
op het dak van het Kremlin, leek het erop dat wereldvrede binnen 
handbereik was. Het Westen had gezegevierd, het communistische 
blok was tot stof verpulverd en daarmee was het duidelijk dat de 
wereld zich volledig aan het westerse model zou conformeren. Iets 
minder dan tien jaar later bleek het tegendeel. Op 11 september 
2001 kwam er een einde aan de Westerse droom van wereldwijde 
vrijheid volgens het Westerse model van democratie en vrijhandel.  
De destructieve krachten van religieus fundamentalisme bleken 
krachtig genoeg om een supermacht als de Verenigde Staten in het 
hart te raken. Naarmate het eerste decennium van de 21ste eeuw 
vorderde, wonnen autoritaire staten als Rusland en China aan 
invloed. Het was duidelijk, een serieuze tegenkracht was geboren 
die het Westen voor het eerst sinds de Koude Oorlog serieus partij 
kon bieden. 

Door: Daan Kramer Schippers

Het wereldbeeld dat zich nu aan het vormen is, is gebaseerd op 
multipolariteit en niet op mono- of bipolariteit. Dit houdt in 
dat de Verenigde Staten de status van supermacht kwijtraakt 
en één van de vijf grootmachten wordt. China, India, Europa, 
Rusland en wellicht ook Brazilië zullen aan invloed winnen. 
Dit betekent ook de terugkeer van de diplomatie, omdat het 
Westen niet langer in staat is om zijn maatschappijbeeld op 
te leggen aan de rest van de wereld.
Diplomatie is eigenlijk een verschijnsel waar we iedere dag 
wel mee te maken hebben, zij het op een kleine schaal. Denk 
maar eens aan zoiets simpels als het kerstdiner met die 
vreselijke familieleden die elk jaar voor de lieve vrede maar 
weer worden uitgenodigd. Of denk aan de onderhandelingen 
die zich afspelen tussen ouders en hun kinderen over hoe 
laat de kinderen thuis moeten zijn na het uitgaan. In feite 
is het weinig meer dan het afwegen van de belangen van 
de betrokken partijen. Hierbij is belangrijk dat je naast het 
eloquent overbrengen van je eigen standpunten, ook goed 
kunt luisteren naar de belangen van de ander. Als je het slim 
weet te spelen, kun je het ver schoppen. Als diplomatie op zo 
een laag niveau al van belang kan zijn, is het gemakkelijk om 
aan te nemen dat diplomatie op hoger niveau een nog veel 
doorslaggevender rol kan hebben. Niemand zit te wachten 
op een nieuwe Koude Oorlog waarbij de wereld door een 
ideologische scheidslijn in tweeën wordt gespleten en de 
defensiekosten nodeloos hoog oplopen. Een meer divers 
wereldbeeld leidt echter wel tot een verhoogd risico op 

vertegenwoordiger van de drie noordelijke provincies van 
ons land en haar zwijgzame collega. Ondergetekende was 
verbaasd over hoeveel zaken er eigenlijk gedaan worden op 
subnationaal niveau. Interessant was ook de spanning tussen 
de Rijksoverheid en de subnationale eenheden, die soms nog 
redelijk behoorlijk is.
Naast de uitstapjes kregen we ook visite van de Nederlandse 
ambassadeur in Bolivia. Omdat Bolivia toch een land is waar 
veel verandering plaats vindt, was het interessant om de 
inzichten te horen van iemand die er met zijn neus bovenop 
zit. Schokkend voor mij als liberaal was het verhaal over de 
nationalisatiepolitiek van de huidige president. Daar kan het 
land toch alleen maar slechter van worden. Ook de etnische 
en sociale spanningen (die sterk met elkaar verweven zijn) 
zijn reden tot grote zorg. Toch is er ook nog goed nieuws: 
Bolivia is een mooi land en men kan er prima wijn proeven. 
Misschien iets voor een studiereis.
Wat meer theoretische inzichten kregen we aangereikt 
van een hoogleraar van het instituut Clingendael. Hij wees 
ons onder meer op de verschuivende verhoudingen op het 
wereldtoneel en de opkomst van Azië. Tevens was hij hoopvol 
over de potentie van de Europese Unie om een verschil te 
maken in de wereld van morgen. Volgens hem inspireert de 
Europese Unie nu landen in andere delen van de wereld tot 
het aangaan van dergelijke samenwerkingsverbanden.
Al met al dus een boeiende masterclass, die ik niet had 
willen missen. Ik denk dat het belangrijk is dat de JOVD 
haar leden de kans blijft geven om zich door middel van 
dit soort masterclasses te ontwikkelen. Het is nu juist een 
van de leuke dingen aan het lidmaatschap van een politieke 
jongerenorganisatie. De kennis die je opdoet is de rest van 
je leven nuttig, wat je later ook besluit te doen. En zeg nou 
zelf… 40 euro voor deelname is toch eigenlijk een koopje? 

Daan Kramer Schippers was deelnemer landelijke 
Materclass Diplomatie

instabiliteit. Er zijn meer belangen die aandacht verdienen en 
ze zijn niet meer zo gemakkelijk van elkaar te onderscheiden 
als tijdens de Koude Oorlog. Om te voorkomen dat de 
grootmachten in deze nieuwe wereldordening botsen, is 
diplomatie van levensbelang. Vaak kunnen geschillen tussen 
staten vreedzamer worden opgelost dan door oorlog.
Diplomatie verdient dus meer de aandacht dan ooit te voren. 
Juist om die reden heb ik deelgenomen aan de masterclass 
diplomatie van de JOVD. Door mee te doen met de masterclass 
heb ik mijn inzichten over diplomatie kunnen verbreden en 
daarmee ook kunnen verbeteren. Tijdens mijn niet geringe 
verbazing kwam ik tijdens de masterclass tot de conclusie dat 
het wel lijkt alsof we teruggaan in de tijd. Hoewel de wereld 
kleiner wordt, lijkt het ook alsof de laag tussen de lokale 
overheden en de internationale gemeenschap steeds meer 
aan belang inboet. De natiestaat krijgt geduchte concurrentie 
van subnationale overheden op diplomatiek gebied. Grote 
steden als Shanghai, New York of Londen kunnen hun 
eigen boontjes wel doppen op diplomatiek gebied. Een 
situatie die eigenlijk doet denken aan de situatie van de 
renaissance, waar allerlei steden en kleine entiteiten zelf 
hun zaken regelden. Sommige ondernemingen, zoals Shell, 
opereren ook op eigen kracht in het diplomatieke speelveld, 
net zoals de VOC van eertijds. We zien dus dat de wereld 
tegelijkertijd twee richtingen op beweegt. Aan de ene kant 
worden internationale samenwerkingsverbanden als de EU 
steeds belangrijker, terwijl aan de andere kant subnationale 
overheden en multinationals steeds meer autonoom optreden 
op diplomatiek gebied. 
Diplomatiek gaat over meer dan alleen oorlog en vrede 
(hoewel ik moet bekennen dat tijdens het rollenspel bij de 
JOVD ondergetekende toch een lichte oprisping van Von 
Clausewitz ondervond). Voor de mensen die werkzaam zijn 
is de diplomatie ook gewoon een baan als alle andere. Tijdens 
ons uitstapje naar de Canadese ambassade kwam dat mooi aan 
het licht. Een komisch moment was het commentaar van een 
Canadese diplomaat op de Europese bezorgdheid rondom het 
jagen van zeehonden. De inkijk in het diplomatieke wereldje 
was bijzonder leerzaam. Zo leerden we bij de Canadese 
ambassade dat een ambassade niet het grondgebied is van 
het land dat die ambassade bezet (zoals vaak wordt gedacht), 
maar dat de wetgeving van het gastland er in principe 
alleen kan worden uitgevoerd op verzoek van de ambassade 
zelf. In Brussel deden we weer andere ervaringen op. We 
gingen op bezoek bij het lobbykantoor van de Nederlandse 
provincies. We werden welwillend te woord gestaan door de 

de terugkeer van de diplomatie 
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Najaarscongres 2009
21 en 22 november

Op 21 en 22 november zal het najaarscongres plaatsvinden. Het congres 
zal bestaan uit interessante werkgroepen, de hoofdbestuursverkiezin-
gen en een mooi feest. De locatie is dit jaar het Theaterhotel te Almelo.

Inschrijven voor diverse arrangementen kan via JOVD.nl

Zorg dat je erbij bent!
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gelederen van de JOVD is er in het verleden dan ook terecht 
een voorhoede liberale leiders voortgekomen. De kracht van 
onze vereniging is immers dat we het beste in mensen naar 
boven trachten te halen. Die functie moeten we koesteren, 
zeker in dit lustrumjaar. Wat we ook moeten koesteren is het 
kritische geluid waarmee de JOVD de politiek bestookt. En er 
is genoeg om kritisch over te zijn. Het kabinet Balkenende IV 
heeft bewezen niet in staat te zijn over partijpolitieke twisten 
heen te kunnen stappen en een sterke vuist te maken. Het is 
ondertussen zelfs zover met dit slagvaardige kabinet dat de 
premier het liefst naar verre Europese oorden vertrekt. Zijn 
ontkennen dat hij de functie van eerste Europese president 
ambieert werd erg pijnlijk voor hem en de regering toen een 
verklaring van de Poolse EU-ambassadeur Tombinski uitwees 
dat Balkende een sterke EU lobby had opgezet. Eerlijk gezegd 
betwijfel ik dat Balkenende een president met hoofdletter P 
zou kunnen zijn. Zijn beleid de afgelopen jaren heeft blijk 
gegeven van een voorliefde voor Jan en Yolanthe – misschien 
werd het daarom wel niets – maar niet van een voorliefde 
voor duurzaam werken aan een solide en bestuurbaar 
Nederland. Waarom stap je als CDA anders in de boot met 
de PvdA? In ieder geval niet als je een rustige coalitie voor 
ogen hebt. De enige regeringspartij die van de felle strijd 
tussen CDA en PvdA profiteert is de CU. Nu de voorpagina’s 
van de kranten worden gevuld met Balkenende en Bos 
ontsnappen de CU bewindslieden aan de kritiek die hun toe 
zou behoren te komen. Laten we maar hopen dat Balkenende 
IV snel ter ziele gaat, niemand wint nog iets bij dit kabinet. 
 
 

Allard Altena
hoofdredacteur Driemaster

Voor u ligt alweer de vijfde en tevens laatste Driemaster van 
deze jaargang. Voor mij persoonlijk is deze Driemaster de 
afsluiting van ruim drie jaar redacteurschap, jaren die ik heb 
ervaren als een enorme verrijking. Voor mij is de JOVD de 
leerschool gebleken die ze pretendeert te zijn. Ze heeft lessen 
over politiek, maatschappij en liberalisme in de aanbieding 
die maar zelden elders gevonden worden. Vanuit de 

Colofon

Driemaster is een uitgave van de JOVD

Jaargang 61, nummer 5

ISSN 0167-0786

Deadline ingezonden stukken voor komende editie: 21 januari 2010

Hoofdredacteur: Allard Altena (allard.altena@jovd.nl)

Eindredactie: Isabelle Buhre (Chef), Jeffrey Lemm

Redactie: Wouter van den Wildenberg, Mark Reijman, Inge Snip, Merel Schuppert 

Fotograaf/opmaak: Gerhard Taatgen (www.taatgen-fotografie.nl)

Ontwerp: Jan Kranendonk 

Drukkerij: Giethoorn ten Brink

Distributie: SANDD

Redactieadres: Herengracht 38a, 2511EJ Den Haag

Telefoon: 070-3622433

Fax: 070-3617304

E-mail: driemaster@jovd.nl

Website: www.jovd.nl/driemaster

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie geeft een verenigingsblad uit onder de naam Driemaster, 

met als doel elk lid te informeren over de mogelijkheden tot ontplooiing die de vereniging in het kader van 

de verwezenlijking van haar doelstellingen biedt, verslag te doen van activiteiten van de vereniging, bij 

te dragen aan de doelstelling van de vereniging om jongeren in kennis te brengen met en te doordringen 

van de verantwoordelijkheden die het staatsburgerschap hen oplegt - hen daarbij in het bijzonder 

voorlichtend omtrent de liberale beginselen zonder een politieke vorming in ruimere zin te verwaarlozen 

en stimulering van discussies over politieke onderwerpen in het kader van de liberale beginselen: vrijheid, 

verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. 

Met inachtneming van deze opdracht, is de hoofdredacteur vrij in de invulling en vormgeving van het 

verenigingsblad. Hij legt daarover enkel aan de algemene ledenvergadering verantwoording af en beslist 

zelfstandig over de samenstelling van zijn redactie. Dat verzekert de redactie van een sterke, onafhankelijke 

positie tegenover het hoofdbestuur; van de journalist ten opzichte van de bestuurder. Dat uitgangspunt 

van onafhankelijke journalistiek is een essentiële voorwaarde voor het functioneren van de democratie, ook 

binnen onze politieke jongerenorganisatie. Deze en nadere bepalingen werden opgenomen in een redactie-

statuut en stijlboek. Alle redacteuren zijn daaraan gehouden, al doet geen van beide afbreuk aan de door de 

de statuten, het huishoudelijk reglement, het financieel protocol en de algemene vergadering expliciet aan 

de hoofdredacteur en zijn redactie toegekende rechten en opgelegde plichten.

Tenzij anders vermeld is op alle vanwege Driemaster gepubliceerde werken de volgende Creative 

Commonslicentie van toepassing:

Indien niet anders overeengekomen vervalt het volledige auteursrecht op ingezonden kopij aan de 

redactie.

foto cover en achterpagina:  ©Gerhard Taatgen

 ©Gerhard Taatgen

7

16

26

‘Allereerst zijn er de 
nostalgische conservatieven 

die terug kijken naar het 
verleden en die denken dat 

er een tijd was waar alles 
beter was’

‘Niet liegen, echt nooit 
liegen’?

28



driemaster  3

Hoofdredactioneel         2

Colofon       2

HB Pagina       4

Voorzitterswoord      5

Liberalisme en conservatisme    7

Geloof in Darwin      8

ABC van het conservatisme  10

Moreel risico     12

2010: uitdagingen en kansen  14

Interview Patrick van Schie  16

Interview met Allard Altena  21

Interview met Ralf Willems   22

Negatieve discriminatie   23

Paarse Krokodil    24

De 10 geboden    26

Ducktales     29

Plasterks onzalige plannen   30

in deze driemaster

inhoud

17

gelederen van de JOVD is er in het verleden dan ook terecht 
een voorhoede liberale leiders voortgekomen. De kracht van 
onze vereniging is immers dat we het beste in mensen naar 
boven trachten te halen. Die functie moeten we koesteren, 
zeker in dit lustrumjaar. Wat we ook moeten koesteren is het 
kritische geluid waarmee de JOVD de politiek bestookt. En er 
is genoeg om kritisch over te zijn. Het kabinet Balkenende IV 
heeft bewezen niet in staat te zijn over partijpolitieke twisten 
heen te kunnen stappen en een sterke vuist te maken. Het is 
ondertussen zelfs zover met dit slagvaardige kabinet dat de 
premier het liefst naar verre Europese oorden vertrekt. Zijn 
ontkennen dat hij de functie van eerste Europese president 
ambieert werd erg pijnlijk voor hem en de regering toen een 
verklaring van de Poolse EU-ambassadeur Tombinski uitwees 
dat Balkende een sterke EU lobby had opgezet. Eerlijk gezegd 
betwijfel ik dat Balkenende een president met hoofdletter P 
zou kunnen zijn. Zijn beleid de afgelopen jaren heeft blijk 
gegeven van een voorliefde voor Jan en Yolanthe – misschien 
werd het daarom wel niets – maar niet van een voorliefde 
voor duurzaam werken aan een solide en bestuurbaar 
Nederland. Waarom stap je als CDA anders in de boot met 
de PvdA? In ieder geval niet als je een rustige coalitie voor 
ogen hebt. De enige regeringspartij die van de felle strijd 
tussen CDA en PvdA profiteert is de CU. Nu de voorpagina’s 
van de kranten worden gevuld met Balkenende en Bos 
ontsnappen de CU bewindslieden aan de kritiek die hun toe 
zou behoren te komen. Laten we maar hopen dat Balkenende 
IV snel ter ziele gaat, niemand wint nog iets bij dit kabinet. 
 
 

Allard Altena
hoofdredacteur Driemaster

Voor u ligt alweer de vijfde en tevens laatste Driemaster van 
deze jaargang. Voor mij persoonlijk is deze Driemaster de 
afsluiting van ruim drie jaar redacteurschap, jaren die ik heb 
ervaren als een enorme verrijking. Voor mij is de JOVD de 
leerschool gebleken die ze pretendeert te zijn. Ze heeft lessen 
over politiek, maatschappij en liberalisme in de aanbieding 
die maar zelden elders gevonden worden. Vanuit de 

Colofon

Driemaster is een uitgave van de JOVD

Jaargang 61, nummer 5

ISSN 0167-0786

Deadline ingezonden stukken voor komende editie: 21 januari 2010

Hoofdredacteur: Allard Altena (allard.altena@jovd.nl)

Eindredactie: Isabelle Buhre (Chef), Jeffrey Lemm

Redactie: Wouter van den Wildenberg, Mark Reijman, Inge Snip, Merel Schuppert 

Fotograaf/opmaak: Gerhard Taatgen (www.taatgen-fotografie.nl)

Ontwerp: Jan Kranendonk 

Drukkerij: Giethoorn ten Brink

Distributie: SANDD

Redactieadres: Herengracht 38a, 2511EJ Den Haag

Telefoon: 070-3622433

Fax: 070-3617304

E-mail: driemaster@jovd.nl

Website: www.jovd.nl/driemaster

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie geeft een verenigingsblad uit onder de naam Driemaster, 

met als doel elk lid te informeren over de mogelijkheden tot ontplooiing die de vereniging in het kader van 

de verwezenlijking van haar doelstellingen biedt, verslag te doen van activiteiten van de vereniging, bij 

te dragen aan de doelstelling van de vereniging om jongeren in kennis te brengen met en te doordringen 

van de verantwoordelijkheden die het staatsburgerschap hen oplegt - hen daarbij in het bijzonder 

voorlichtend omtrent de liberale beginselen zonder een politieke vorming in ruimere zin te verwaarlozen 

en stimulering van discussies over politieke onderwerpen in het kader van de liberale beginselen: vrijheid, 

verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. 

Met inachtneming van deze opdracht, is de hoofdredacteur vrij in de invulling en vormgeving van het 

verenigingsblad. Hij legt daarover enkel aan de algemene ledenvergadering verantwoording af en beslist 

zelfstandig over de samenstelling van zijn redactie. Dat verzekert de redactie van een sterke, onafhankelijke 

positie tegenover het hoofdbestuur; van de journalist ten opzichte van de bestuurder. Dat uitgangspunt 

van onafhankelijke journalistiek is een essentiële voorwaarde voor het functioneren van de democratie, ook 

binnen onze politieke jongerenorganisatie. Deze en nadere bepalingen werden opgenomen in een redactie-

statuut en stijlboek. Alle redacteuren zijn daaraan gehouden, al doet geen van beide afbreuk aan de door de 

de statuten, het huishoudelijk reglement, het financieel protocol en de algemene vergadering expliciet aan 

de hoofdredacteur en zijn redactie toegekende rechten en opgelegde plichten.

Tenzij anders vermeld is op alle vanwege Driemaster gepubliceerde werken de volgende Creative 

Commonslicentie van toepassing:

Indien niet anders overeengekomen vervalt het volledige auteursrecht op ingezonden kopij aan de 

redactie.

foto cover en achterpagina:  ©Gerhard Taatgen

 ©Gerhard Taatgen

7

16

26

‘Allereerst zijn er de 
nostalgische conservatieven 

die terug kijken naar het 
verleden en die denken dat 

er een tijd was waar alles 
beter was’

‘Niet liegen, echt nooit 
liegen’?

28



Woord van de voorzitter
de laatste voor diepemaat

Mijn laatste voorzitterswoord. Ik schrijf het zo’n drie weken 
voor mijn afscheidscongres in Almelo, maar het is nu pas te 
lezen. Ik heb altijd geprobeerd in mijn bijdragen op deze plek 
wat te schrijven over de politieke actualiteit, omdat de JOVD 
in de eerste plaats een politieke vereniging is die vanuit een 
kritische en onbevangen houding de politieke agenda probeert 
te beïnvloeden. Na negen van dat soort stukjes veroorloof ik 
het me iets meer van de kostbare ruimte hier in te nemen en 
terug te blikken op twee en half jaar de JOVD besturen.

Almelo is de stad waar ik ben opgegroeid en waar ook mijn 
politieke leven is begonnen. Op het Pius X College aldaar 
werd mijn interesse gewekt voor het debat in wedstrijdvorm. 
Ik nam deel aan het Model European Parliament, op weg naar 
het lagerhuis en het NK debatteren. Ook in die tijd schuilde 
in mij al een klein liberaaltje. Het duurde niet lang of ik werd 
lid van de JOVD.

Vanaf dat moment ging het snel. Heroprichting van de 
afdeling Twente, deelgenomen aan diverse projectgroepen, 
meegeschreven aan moties en notities en politiek commissaris 
defensie geweest. In mei 2007 werd ik Algemeen Secretaris 
en in november werd ik verkozen tot Landelijk Voorzitter.

Twee jaar na die verkiezing kan ik terug kijken op boeiende, 
maar politiek roerige tijden. Wilders schoot omhoog in de 
peilingen, zo ook zijn grootste belager (D66...) en ten slotte 
brak er ook nog een kredietcris uit.

Ondertussen zat het kabinet stil, zakte de PvdA als 
een baksteen in de peilingen en zijn wij met zijn allen 
aandeelhouder geworden van een aantal banken. Ella 
Vogelaar trad af, minister Cramer verbood de gloeilamp en 
weet iemand waar Maria van der Hoeven is gebleven?

Voorzitter van de JOVD zijn is niet altijd makkelijk. Aan 
de ene kant ben je het gezicht naar buiten toe, voor media, 
politiek en publiek. En aan de andere kant ben je ook de 
voorzitter van de vereniging, die het Hoofdbestuur moet 
aansturen en ook de vereniging als geheel in goede banen 
moet leiden. Dat is een hele onhandige spagaat die nogal 
wat creativiteit vergt. Je moet op hetzelfde moment politiek 
‘doen’, maar er ook voor zorgen dat de tandwielen van de 
organisatie geolied blijven.

Voor mij was de directe aanleiding om lid te worden van de 
JOVD mijn drive om iets met mijn liberale ideeën te doen. 
Debatteren over je idealen, die laten horen aan anderen en 

JOVD Hoofdbestuur contactgegevens

Landelijk Voorzitter
J.B. (Jeroen) Diepemaat
jeroen.diepemaat@jovd.nl
06 - 12 909 348

Algemeen Secretaris
M. (Marloes) Kuijpers
marloes.kuijpers@jovd.nl
06 - 30 92 09 73

Landelijk Penningmeester
B. (Bouke) Winsemius
bouke.winsemius@jovd.nl
06 - 81 15 00 71

Vice-voorzitter internationaal
J. (Jeroen) Benning
jeroen.benning@jovd.nl
06 - 46 25 07 17

AB Organisatie, Vorming & Scholing
N.H.S. (Nick) Grisèl
nick.grisel@jovd.nl
06 - 13 11 63 05

AB Promotie & Ledenwerving a.i.
A.S. (Annelien) zur Lage
annelien.zurlage@jovd.nl
06 - 47 49 90 04
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liberalisme en conservatisme: 

De afgelopen maanden zijn een aantal artikelen over liberalisme 
en conservatisme verschenen in Driemaster. Op zichzelf zijn 
deze artikelen niet onverdienstelijk, ik moest ten slotte naar 
de kapper. Een generale tendens in deze artikelen is echter dat 
concepten niet of nauwelijks gedefinieerd worden. Een diversiteit 
aan ‘vaktermen’ wordt daarentegen met graagte gebezigd. Dit is 
jammer, want deze combinatie doet af aan zowel de leesbaarheid 
als de kenbaarheid en vergelijkbaarheid van de ingenomen 
standpunten. In deze opmerkende dat de stukken van Buhre 
voorgaande kritiek het beste doorstaan.

DOOR: Peter K. Jongma

Mijns inzien is de kennelijke poging van sommige auteurs om 
erudiet over te komen ronduit deerniswekkend en streeft dit 
het doel van Driemaster voorbij. Ik ben volgens mij overigens 
niet de enige die hier over valt. Een verenigingsperiodiek is in 
beginsel niet in dien mate vakinhoudelijk dat slechts enkelen 
deze kunnen lezen. Dat wil niet zeggen dat geen inhoudelijke 
discussies gevoerd zouden moeten worden, integendeel. 
Deze zouden echter voor de bulk van het lezerspubliek te 
behappen moeten zijn. Mijn these in deze is dat het niet zo 
heel veel zin heeft om stukken te schrijven die slechts enkelen 
kunnen c.q. zullen lezen. Zienswijzen die niet alleen het 
stempel van Epimetheus, maar ook dat van Nimrod dragen 
zijn ten slotte weinig verhelderend. Als mijn standpunt in 
deze tot adversaire reacties leidt is dat jammer. Doel van mijn 
bijdrage is tenslotte noch het behalen van mijn gelijk, noch 
een deemoedige tentoonspreiding van mijn eruditie.
Om op de inhoud van de discussie in te gaan, dient het 
volgende opgemerkt te worden. Alleen al het bestaan van 
het ‘Acton Institute’ bewijst dat een ‘derde weg’, als in 
een combinatie van liberalisme en conservatisme in ieder 
geval als gedachtestroming bestaat. In deze bedoel ik met 
liberaal klassiek liberaal en met conservatief het christelijk 
georiënteerd conservatisme als onder het ‘ancien régime’. Voor 
geïnteresseerden, zie ondermeer Von Kuehnelt-Leddihn’s 
bekendere werken voor een verdere uitwijding. Überhaupt 
zouden de democraten onder ons er overigens goed aan doen 
om ‘The Menace of the Herd’ te lezen. Hetzelfde kan gezegd 
worden voor links-liberalen, democraten en hardere versies 
van socialisten met betrekking tot ‘Liberty or Equility’. 
Overigens blijft een interessante vraag of het volk wel wil 
regeren: “ze moeten … doen of nalaten”, “De hoge heren in 
Den Haag … “, “Het is allemaal niet meer normaal … vroeger 
beter.” Mijns inzien is ‘het volk’ als actor in het politieke 
meer een emotioneel dan een rationeel handelende entiteit. 

Om de gevoerde discussie, nu ik toch bezig ben,  verder aan 
te zwengelen een viertal vragen:

-Wie zou(den) macht uit moeten oefenen binnen een ju-
risdictie?

-Op welke manier zou deze macht uitgeoefend moeten 
worden?

-Met welk doel zou deze macht uitgeoefend moeten 
worden?

-Waar zou deze macht op gebaseerd moeten zijn? 

Ik laat kentheoretische en ‘wil’-vragen in deze buiten 
beschouwing. Op deze gebieden bevinden zich echter 
belangrijke ‘voorvragen’. Vragen die beantwoord moeten 
worden voordat überhaupt de vraagstukken of en waarom 
een actor macht zou moeten uitoefenen en de manier 
waarop en het doel waarvoor. De discussie zoals deze op 
dit moment gevoerd wordt bevat mijns inzien te weinig 
aanknopingspunten in deze om verhelderend te zijn. Ik roep 
auteurs dan ook op om een leesbare en coherente visie uiteen 
te zetten in deze.

 
Peter Jongma is tot begin November 2009 voorzitter van JOVD 

afdeling Utrecht en omstreken, is aan de Utrechtse Akademie 
afgestudeerd in Natuurwetenschap & Innovatiemanagement en 

ook bijna in de Rechtsgeleerdheid.
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een korte kritiek op de discussie zoals deze gevoerd Wordt

daar de wereld misschien een stukje beter mee te maken. 
Het organisatorische aspect van de functie was nooit mijn 
grootste hobby, maar het is wel het aspect waar ik het meeste 
van heb geleerd. Je krijgt immers niet elke dag de kans een 
organisatie met ruim 1700 leden, meer dan 20 afdelingen 
en een flink budget te besturen. En eigenlijk is dat politiek, 
partijpolitiek. En zoals actieve JOVD’ers weten kan dat in 
onze club een hele ongewisse vorm van politiek zijn…

Ik heb Nederland goed leren kennen de afgelopen twee en 
half jaar. Vanuit Enschede heb ik bijna elke stad in Nederland 
wel een keer bezocht, van Groningen tot Maastricht en van 
Amsterdam tot Middelburg. Ik ben in debat geweest met 
scholieren, studenten, PJO-leden van de meest uiteenlopende 
kleuren, VVD’ers, opiniemakers, politici uit alle lagen van 
bestuurlijk Nederland, linkse mensen, rechtse mensen, 
pensioenfondsbestuurders, ouderen, jongeren en natuurlijk 
JOVD’ers. Al die uren reizen, vaak per trein en soms per 
auto, waren met name in de heel vroege en zeer late uren een 
aanslag op mijn nachtrust, maar daarom niet minder leuk.

Wat leuk is, maar soms ook lastig, is dat je als voorzitter van 
een politieke jongerenorganisatie wordt gevraagd om op de 
meest uiteenlopende onderwerpen te reageren of er zelfs 
met specialisten over in debat te gaan. Vaak kende ik niet 
alle details, maar ik kon in ieder geval altijd terugvallen op 
de ideologische basis van het liberalisme. Het is ontzettend 
interessant om dieper in onderwerpen te duiken waar je tot 
dan toe nog niet veel weet van hebt. Daar word je toch elke 
keer weer een stukje wijzer van. Zo heb ik een boel bijgeleerd 
over onder andere de wetgeving op het gebied van kraken, de 
woningmarkt en ons onderwijssysteem.

Een groot voordeel is dat je geen zetels bezet in de tweede 
kamer en dus ook niet bang hoeft te zijn voor electorale 
gevolgen van wat je zegt. Je kunt dus altijd zeggen wat je echt 
vindt en hoe je de Nederland het liefst zou zien.

Ondanks alle aanvallen die, met name door links Nederland, 
zijn gedaan op het liberalisme sinds het uitbreken van de 
kredietcrisis ben ik de afgelopen jaren alleen maar meer 
overtuigd geraakt door het liberalisme.
Wat mij het meest stoort is dat alle vrijheden en liberale 
verworvenheden waar in Nederland tientallen jaren voor 
geknokt is op de helling zijn komen te staan. Dat geldt niet 
alleen voor het economisch liberalisme, maar vooral voor 
de persoonlijke vrijheden. Zoals bijvoorbeeld het recht 
op euthanasie en abortus, de vrijheid van meningsuiting 
en de rechten van homo’s binnen met name het bijzonder 
onderwijs.

Gelukkig heeft het kabinet Balkenende IV het momenteel 
iets te druk met het managen van de economische crisis (wat 
ook nog niet echt lukt), waardoor de eerder aangezwengelde 
discussies over euthanasie en abortus iets naar de achtergrond 
zijn verdwenen. Maar dat maakt het niet minder ernstig.

Er ligt voor liberalen, en dan met name de jonge generatie, 
een grote taak om die vrijheden te blijven verdedigen en 
uitbreiden. En om ervoor te zorgen dat de jonge generatie 
van nu niet het slachtoffer wordt van de economische crisis. 
Ik heb de afgelopen twee jaar mijn steentje daaraan bij 
proberen te dragen en zal daar zeker mee doorgaan. Maar nu 
is het aan mijn opvolger, Martijn Jonk, om dat stokje van mij 
over te nemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat met 
verve zal doen.

Er zijn veel mensen binnen en buiten de JOVD die mij de 
afgelopen tijd met raad en daad terzijde hebben gestaan, en 
die ben ik daarvoor heel veel dank verschuldigd.

Ik mag dan inmiddels wel zijn afgetreden als voorzitter van de 
JOVD, maar u bent nog niet van me af. Als overtuigd liberaal 
blijf ik knokken voor mijn idealen. Ik wil de JOVD bedanken 
dat mij deze mooie tijd en kans gegund is, en we zien elkaar 
ongetwijfeld nog terug in de toekomst!

Jeroen Diepemaat.
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geloof in darWin  

Een mooie zomermiddag in de maand augustus, de heerlijke stilte 
wordt af en toe afgewisseld met de prachtige zangkunsten van 
een voorbij trippelend vogeltje. De zomerzon bruint mijn gezicht, 
een zacht briesje zorgt voor verkoeling en laat de bloemen heen 
en weer wiegen. In de verte hinnikt een paard en een kat jaagt in 
de tuin achter een muis aan. De natuur pur sang, een genot waar 
de mens onderdeel van uitmaakt. Een vredig plaatje. Alhoewel, 
een hersenspinsel in mijn brein, dat nog steeds in ontwikkeling 
is, verstoord het luchtige beeld. De situatie waarin ik ‘en moment’ 
in verkeer, is helemaal niet zo simpel en luchtig zoals zojuist is 
geschetst! Wereldwijd hebben vele wetenschappers zich jaren 
gebogen over dit rustieke plaatje om de vragen die het oproept 
te kunnen beantwoorden. Wiens werk is dit geweest? Welke god 
zit hierachter? Of was het er al? En is er helemaal geen god? Is 
het voorbestemd of gewoon een natuurlijk proces? Deze en nog 
vele andere vragen die hierop volgden, hebben wetenschappers, 
gelovigen, leken en anderen die deel uitmaken van de 
wereldbevolking proberen te beantwoorden.

Door: Merel Schuppert

Het toeval wil dat mijn hersenspinsel plaatsheeft anno 2009, 
het jaar waarin de Britse wetenschapper Charles Darwin 
uitgebreid herdacht wordt. In 1809, tweehonderd jaar geleden, 
zag hij voor het eerst het licht en precies honderdvijftig 
jaar geleden publiceerde hij zijn wereldberoemde boek ‘On 
the Origin of Species by means of Natural Selection’. De 
theoreticus die, zijn aanstaande bruid Emma Wedgwood  
schreef ‘Ik denk dat je een mens van me zult maken en me 
binnenkort leert dat er een groter geluk bestaat dan theorieën 
ontwikkelen en feiten verzamelen in stilte en eenzaamheid’, 
wordt heden ten dage geprezen en vergruisd. Zijn theorie 
staat volgens sommigen als een huis, blijft voor anderen 
lariekoek en weer een ander vindt dat deze aan vernieuwing 
toe is. Wat is waar? En wanneer één van de drie als waar 
aangenomen wordt, is dit dan ook direct de waarheid die 
een ieder opgelegd kan worden? Neen. Dat is het mooie van 
‘mens-zijn’: iedereen heeft zijn eigen waarheid en dat maakt 
het des te lastiger om een theorie als die van Darwin als 
algemeen geldend te beschouwen. 

De wetenschappelijke wereld bestaat uit wetenschappers 
met verschillende achtergronden en daardoor verschillende 
uitgangspunten waarop zij hun bevindingen baseren. De 
één is darwinist, de ander katholiek, boeddhist, islamiet, 
hervormd et cetera of wellicht wel atheïst, materialist, agnost 
of gelooft in de theorie van het ‘Intelligent Design’. Het kan 
allemaal. Wat maakt de theorie van Darwin tot een theorie 

die door velen als algemeen geldend wordt beschouwd? En 
waarom Darwin, de man die het tien pond biljet siert, en niet 
Wallace?

Door de eeuwen heen heeft de mens goden, verhalen of 
gebeurtenissen ‘verzonnen’ om natuurverschijnselen, 
menselijk handelen en andere zaken te kunnen verklaren. 
Van de Egyptische zonnegod tot de Germaanse goden en van 
de geesten van de Indianen tot de Griekse mythen. Hieruit 
zijn fantastische verhalen ontstaan die zelfs de gebroeders 
Grimm niet konden overtreffen. Desondanks waren deze 
verhalen vergankelijk. De mens ontwikkelde zich en ontdekte 
de wereld of een nieuwe theorie die aannemelijker was. Zoals 
de Romeinen zich onder leiding van keizer Constantijn 
bekeerden tot het christendom en de meer avontuurlijke 
mythen daarmee achter zich lieten. Een doodzonde als u 
het mij vraagt, maar niet geheel verrassend. Fysiek heeft 
de mens zich volgens Darwin van aap, en nog verder terug 
van vis, geëvolueerd tot de mens in zijn huidige vorm. Het 
gedachtegoed van de mens evolueert, zoals zojuist geschetst, 
ook. Dit betekent dat de theorie van Darwin ook aan evolutie 
onderhevig is, aangezien het een menselijke gedachte is die 
door weer andere menselijke gedachten aanvaard is. Het is 
een zichzelf steeds vernieuwend proces dat waarschijnlijk 
nooit tot stilstand zal komen. De simpele variant van de 
evolutietheorie beschouw ik als één die bekend mag worden 
verondersteld bij de lezer.

De twee belangrijkste pijlers in de theorie van Darwin zijn 
‘survival of the fittest’ en ‘struggle for life’. De eerste pijler 
kan men pas vanaf 1869 in Darwin zijn boek terugvinden, 
namelijk in de vierde druk, en is oorspronkelijk een uitspraak 
van de filosoof Herbert Spencer. Beide pijlers zijn aannemelijk, 
maar geven meer een proces van een ontstaanswijze weer 
dan het ware beginsel. Dit maakt het des te lastiger om een 
discussie te voeren over de theorie van Darwin. Hij schetst 
een levensloop van een organisme door de eeuwen heen. 
Waar zijn theorie niet naar leidt, is de ontstaansbron van alle 
organismen op aarde. Wellicht wilde Darwin dit helemaal niet 
herleiden en vond hij het proces op zichzelf interessanter dan 
het zoeken naar de bron van dit alles. Hij noemde zich dan ook 
geoloog en voelde zich helemaal geen theoreticus zoals men 
van hem gemaakt heeft. Het verschil in uitgangspunt heeft 
voor vele onnodige discussies en misverstanden gezorgd. Wat 
betreft Wallace, hij had waardering voor de oudere Darwin, 
die zijn theorie eerder en daardoor minder compleet moest 
publiceren om te voorkomen dat de jongere Wallace, door 
zijn bevindingen die overeenkwamen met die van Darwin,  
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met de eer zou gaan strijken. Wallace liet Darwin in zijn 
waarde en behandelde hem als iemand die hoger in rang was. 
Daarbij was Darwin al langer bezig met het ontwikkelen van 
zijn theorie, wat hem meer aanzien gaf.

In hoeverre doet het er eigenlijk toe om te bewijzen welke 
theorie, welk geloof of welk gedachtegoed aanvaard moet 
worden? Het gaat om wat een ieder voor zichzelf als meest 
aanvaardbaar acht. De wetenschap is onmisbaar en werkelijk 
zeer interessant, maar uiteindelijk gaat het er om wat 
iemand zelf van het leven maakt. Het feit dat Darwin dit jaar 
in de spotlights staat, is daardoor voor velen storend, maar 
de positie die Darwin in zijn tijd had en zijn revolutionaire 
theorie maken hem tot een boegbeeld in de ontwikkeling van 
de mens en haar evolutie op verscheidene terreinen. Hopelijk 
neemt de huidige wetenschappelijke wereld een voorbeeld 
aan de durf van Charles Darwin om bestaande theorieën 
en conservatief ,vastgeroest gedachtegoed te doorbreken 
om zo een nieuwe visie te presenteren die wellicht voor een 
volgende generatie als aanvaardbaar gezien kan worden. 
De huidige wetenschap borduurt in veel gevallen voort op 
al jaren vastgelegde basistheorieën, waarvan sommige aan 
vernieuwing toe zijn. Het is van belang dat een ieder aan 
Darwin een voorbeeld neemt om zichzelf tot denken aan te 
zetten, hoe vreemd of tegendraads sommige gedachten ook 
kunnen zijn en zich niet laat meeslepen en overheersen door 
het algemeen geldende gedachtegoed van de meerderheid. 
Wellicht fluiten de nakomelingen van het voorbij trippelende 
vogeltje door de evolutie over vele jaren een ander wijsje. 
Dat ik liever naar het vogeltje luister dan naar de eenzijdig 
muziek die een verderop wonende buurman altijd door zijn 
auto laat bonken, is mijn persoonlijke voorkeur die zich 
vanaf mijn geboorte ontwikkeld heeft. Sta niet stil zolang de 
wereld draait, ontdek, ontwikkel en evolueer!  

Merel Schuppert is redacteur van dit blad

‘De wetenschap is onmisbaar en 

werkelijk zeer interessant, maar 

uiteindelijk gaat het er om wat iemand 

zelf van het leven maakt’
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tripple-A content

driemaster  11

Al enkele nummers lang woedt in dit blad de strijd tussen 
liberalisme en conservatisme. Sommige auteurs vinden dat het 
liberalisme verrijkt is door conservatieve invloeden en dat een 
conservatief-liberaal niet minder liberaal is dan zijn klassieke en 
sociale evenknieën. Andere schrijvers verafschuwen het idee dat 
de twee stromingen verenigbaar zijn en wijzen het conservatisme 
principieel af. Ondergetekende sluit zich aan bij de laatste groep. 
Hoewel liberalisme en conservatisme op enkele onderwerpen 
belangrijke overeenkomsten in zich hebben, zijn de beide leren 
uiteindelijk absoluut onverenigbaar. In dat kader een ABC van 
het conservatisme: van anarchie tot zomerschool. Fundamentele 
verschillen, ongefundeerd gebracht. 

Door Wouter van den Wildenberg

A is voor anarchie. Liberalisme in extremo, het complete 
ontbreken van elke overheid. Dat (vreedzaam) anarchisme 
tegelijkertijd het hoogste ideaal van de liberaal en het 
doembeeld van de conservatief is, moet bij onze vrienden 
conservatief-liberalen toch voor slapeloze nachten zorgen. 
Als een inktzwarte nachtmerrie je hoogste doel is…

B is voor (Edmund) Burke. Burke wordt gezien als de 
geestelijk vader van het ‘conservatief liberalisme’. De 
overtuigingskracht van deze man blijkt vooral uit het feit 
dat zijn hiërarchieminnende volgelingen zich eeuwen na zijn 
dood nog ‘liberaal’ noemen.

C is voor Christus. De liberaal kan uit de verhalen over 
het leven van Christus putten als bron van inspiratie, de 
conservatief mag ze slechts lezen als dogma’s en bevelen. 
Het liberalisme stimuleert haar aanhangers goed te leven, 
het conservatisme legt haar volgelingen op om na te apen.

D is voor (Benjamin) Disraeli. Deze notoire conservatief 
wist tot tweemaal toe het premierschap van Engeland te 
ontworstelen aan zijn liberale rivaal William Gladstone. 
Omdat de menselijke moraal toch niet best is, besloot Disraeli 
de zijne maar bij het vuilnis te zetten. Hij keek de andere 
kant op tijdens de genocide van Bulgaarse Christenen, viel 
Afghanistan binnen om de Russen natte voeten te bezorgen en 
promoveerde zijn koningin tot keizerin van India. De moraal 
van het verhaal? Dat is inmiddels een fossiele brandstof. 

E is voor erfzonde. Dit is de conservatief-christelijke 
benaming voor de rotzooi waarmee de mens van nature 
opgescheept zit. God almachtig schiep de mens, maar moest 
even de hoorn opnemen toen hij aan het geweten zat te 
sleutelen. Eenmaal matig multitasken en het gevolg kennen 

we allemaal: verboden fruit, brandend zwaard, Paradise Lost. 
Tijdenlang heeft de mens om redding gejammerd. Nu zijn we 
er achter dat we dat in eigen hand hebben. De erfzonde is 
niet erfelijk.

F is voor (Charles James) Fox. Burke’s oude mentor en 
latere politieke tegenstander wist de ware aard van Burke’s 
conservatisme te ontmaskeren. Toen Fox tijdens een debat in 
het Engelse parlement de idealen van de Franse revolutie prees 
en Burke’s ideaal van erfopvolging van koningen bestreed, 
viel laatstgenoemde tegen hem uit. In een vlammend betoog 
trok Burke van leer tegen de individuele vrijheden die door 
de Franse revolutionairen verdedigd werden. Nooit was 
duidelijker hoe onverenigbaar liberalisme en conservatisme 
zijn.

G is voor God. De liberaal heeft geen problemen met het 
geloven in God, maar wel met het absurde beeld van de 
hogere entiteit dat veel conservatieven voor juist houden. In 
de woorden van wijlen George Carlin: “The invisible man has 
a special list of ten things he does not want you to do.  And 
if you do any of these ten things, he has a special place full 
of fire, and torture, and anguish where he will send you to 
suffer, and burn, and choke, and scream, and cry forever and 
ever till the end of time... but he loves you. He loves you... 
and he needs money!”

H is voor hiërarchie. Burke meende dat de mens van nature 
geregeerd wil worden. Dit bracht hem tot het ontwerp van 
een klassenmaatschappij gebaseerd op bezit en maakte hem 
bovenal populair op feestjes van de ruling classes. 

I is voor individu. Het individu staat in een ideale 
conservatieve samenleving onder voortdurende controle van 
de staat en zo ongeveer zijn hele omgeving. Het liberalisme 
biedt hem daarnaast de mogelijkheid zijn reet met dat alles 
af te vegen en in grote bruine letters ‘conserve this’ achter 
te laten tussen de geschokte conservatieve modelburgers. 
Conformisme, my ass.

J is voor Joseph de Maistre. Deze antiverlichte geest 
predikte na de Franse Revolutie het herstel van de monarchie 
en een dikke vinger in de pap voor de paus. Velen beschouwen 
Maistre als een van de grondleggers van het conservatisme, 
maar de liberaal Isaiah Berlin wijst er op dat Maistre evengoed 
kan worden gezien als één van de vroegste fascisten. Ook het 
conservatisme bleek dus niet immuun voor het absolutisme 
waar Burke zo verwoed tegen streed.

abc van het conservatisme
K is voor koning. Hoe noem je het als iemand na eeuwen 
van moorden, oorlogen, intriges, verraad, genocide en God 
weet wat nog meer op de troon komt? De natuurlijke orde der 
dingen. En vergeet niet terug te zwaaien. 

L is voor (C.S.) Lewis. Deze schrijver – tegenwoordig vooral 
bekend van The Chronicles of Narnia – schreef ook een 
belangrijk conservatief werk: The Abolition of Man. Hierin 
komt hij tot de conclusie dat veel waarden universeel zijn, maar 
dat kinderen ze desondanks niet van nature meekrijgen en 
dat deze dus moeten worden bijgebracht. Waar de liberaal zou 
nadenken over de juistheid en universaliteit van die waarden, 
is de conservatief hier alleen geïnteresseerd in conformisme.  

M is voor markt. Zowel liberalen als conservatieven gunnen 
de markt graag haar vrijheid. Het verschil zit hem er in dat 
voor een liberaal buiten werktijd vrijheid meer is dan vrije tijd. 

N  is voor natie. Een mens is zijn natie trouw verschuldigd, 
want… gewoon. Aldus het conservatisme. Al is de misdaad van 
een natie nog zo groot, de conservatief gaat er graag voor dood. 

O is voor orde, het keurslijf dat de mens van oorlog af 
moet houden. Combineer dat met natie en patriotten en 
je hebt de gruwelijkste oorlogen die op deze aardbodem 
zijn uitgevochten. Guernica is chaos, maar niet door chaos.  

P is voor patriottisme. De patriot sterft met liefde voor 
koning en vaderland. A-kwaliteit kanonnenvlees, zeg maar.

Q is voor Quintilianus. Deze Romeinse retoricus achtte 
het van groot belang dat kinderen onderwezen werden in 
de moraal. Toch kan geconstateerd worden dat de moraal 
van zijn tijd een andere was dan die van deze tijd, al was het 
alleen maar omdat het Christendom toen nog nauwelijks 
verspreid was. Als een moraal over de tijd kan veranderen, 
waarom moet die dan zo opdringerig onderwezen worden?  

R  is voor revolutie. Voor veel conservatieven synoniem 
van ‘Verlichting’ en onlosmakelijk verbonden met 
het bijvoeglijk naamwoord ‘Franse’. Dat revoluties 
vaak een ultimum remedium zijn om een verstikkend 
regime omver te werpen deert de conservatief niet. 
De behoefte aan vrijheid is ondergeschikt aan de 
angst voor terreur. De nachtmerrie boven de droom. 

S is voor secularisme. De scheiding van kerk en staat is niet 
onverenigbaar met conservatisme, maar steunend op hun 
gewaardeerde tradities weten conservatieven hun geloof via 
de achterdeur vaak weer binnen te smokkelen. Hoe gescheiden 
zijn kerk en staat als de kerkgangers aan het roer staan? 
 

T is voor traditie. Volgens Burke uitermate geschikt 
als bouwgrond. De moderne conservatief negeert 
dat en leunt liever achterover op de fundamenten. 
Past prima in het plaatje: volgens Burke beschikt de 
mens immers slechts over beperkte kenvermogens…  

U is voor universiteit. De Edmund Burke Stichting richt 
zich louter op universitaire studenten en alumni. Het idee is 
kennelijk dat zij een elite vormen en dat na hun bekering tot 
het conservatisme de anderen als lemmingen zullen volgen. 
Deze tactiek toont aan hoe wereldvreemd de conservatieve 
beweging in Nederland is: de elite van de Nederlandse 
maatschappij is al lang niet meer alleen aan de universiteiten 
te vinden. De naamgever van de Stichting wist dat al… 

V is voor Verlichting. Als het kind met het badwater 
hebben conservatieven het denken van die tijd verworpen 
om de terreur van Robespierre. Onderdrukking smaakt ze 
kennelijk beter als het door een koning geserveerd wordt.  

W is voor wil. Andreas Kinneging onderscheidt de kwade 
neiging van de mens van diens goede wil. Als de mens 
kwaad doet, gebeurt dat volgens hem door wilszwakte of 
onwetendheid. Beide zijn te herleiden tot een gebrekkige 
zelfontplooiing, niet een kwaadaardige neiging. Daarom is 
vrijheid zo belangrijk: om zichzelf te ontplooien moet een 
mens niet alleen kunnen leren, maar ook kunnen ervaren.  

X  is voor x-rated. Wie meent dat dit geen woord is 
moge het googlen voor meer hits dan ’s werelds grootste 
rockbands. De vermeende noodzaak om van alles te 
moeten raten komt ook voort uit het conservatisme. 
Stickers op alles, dan kan gestructureerd gecensureerd 
worden. De mogelijkheid dat gevoelige zieltjes zich 
met iets anders gaan bezighouden is de conservatief 
onbekend: de samenleving moet en zal zijn moraal hebben. 

Y is voor yup. De young urban professional moet kunnen 
functioneren in een wereld waarin gebondenheid aan 
tradities, gebruiken en religie hem vervreemden van zijn 
medewereldburgers. Waar het conservatisme dit alles 
koestert (niet geheel onterecht), moet ook erkend worden 
dat bepaalde bagage eerder last dan hulpmiddel kan zijn. 
In een moderne wereld is juist behoefte aan mensen die 
tradities doorbreken en gewoontes ter discussie stellen.  

Z is voor zomerschool. Wie bij het lezen van dit artikel 
toch conservatieve kriebels meent te voelen, moet zich niet 
geremd voelen om zich te verdiepen in de vraag wat nu zijn 
ware politieke voorkeur is. Zowel de Teldersstichting als de 
Edmund Burke Stichting organiseren zomerscholen. Ik kan 
de twijfelaars alleen maar aanraden daar heen te gaan. Die 
vrijheid hebben jullie.

Wouter van den Wildenberg is redacteur van dit blad.

van anarchie tot zomerschool
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conservatief-liberaal niet minder liberaal is dan zijn klassieke en 
sociale evenknieën. Andere schrijvers verafschuwen het idee dat 
de twee stromingen verenigbaar zijn en wijzen het conservatisme 
principieel af. Ondergetekende sluit zich aan bij de laatste groep. 
Hoewel liberalisme en conservatisme op enkele onderwerpen 
belangrijke overeenkomsten in zich hebben, zijn de beide leren 
uiteindelijk absoluut onverenigbaar. In dat kader een ABC van 
het conservatisme: van anarchie tot zomerschool. Fundamentele 
verschillen, ongefundeerd gebracht. 

Door Wouter van den Wildenberg
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doembeeld van de conservatief is, moet bij onze vrienden 
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we allemaal: verboden fruit, brandend zwaard, Paradise Lost. 
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ever till the end of time... but he loves you. He loves you... 
and he needs money!”

H is voor hiërarchie. Burke meende dat de mens van nature 
geregeerd wil worden. Dit bracht hem tot het ontwerp van 
een klassenmaatschappij gebaseerd op bezit en maakte hem 
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conservatisme bleek dus niet immuun voor het absolutisme 
waar Burke zo verwoed tegen streed.

abc van het conservatisme
K is voor koning. Hoe noem je het als iemand na eeuwen 
van moorden, oorlogen, intriges, verraad, genocide en God 
weet wat nog meer op de troon komt? De natuurlijke orde der 
dingen. En vergeet niet terug te zwaaien. 

L is voor (C.S.) Lewis. Deze schrijver – tegenwoordig vooral 
bekend van The Chronicles of Narnia – schreef ook een 
belangrijk conservatief werk: The Abolition of Man. Hierin 
komt hij tot de conclusie dat veel waarden universeel zijn, maar 
dat kinderen ze desondanks niet van nature meekrijgen en 
dat deze dus moeten worden bijgebracht. Waar de liberaal zou 
nadenken over de juistheid en universaliteit van die waarden, 
is de conservatief hier alleen geïnteresseerd in conformisme.  

M is voor markt. Zowel liberalen als conservatieven gunnen 
de markt graag haar vrijheid. Het verschil zit hem er in dat 
voor een liberaal buiten werktijd vrijheid meer is dan vrije tijd. 

N  is voor natie. Een mens is zijn natie trouw verschuldigd, 
want… gewoon. Aldus het conservatisme. Al is de misdaad van 
een natie nog zo groot, de conservatief gaat er graag voor dood. 

O is voor orde, het keurslijf dat de mens van oorlog af 
moet houden. Combineer dat met natie en patriotten en 
je hebt de gruwelijkste oorlogen die op deze aardbodem 
zijn uitgevochten. Guernica is chaos, maar niet door chaos.  

P is voor patriottisme. De patriot sterft met liefde voor 
koning en vaderland. A-kwaliteit kanonnenvlees, zeg maar.

Q is voor Quintilianus. Deze Romeinse retoricus achtte 
het van groot belang dat kinderen onderwezen werden in 
de moraal. Toch kan geconstateerd worden dat de moraal 
van zijn tijd een andere was dan die van deze tijd, al was het 
alleen maar omdat het Christendom toen nog nauwelijks 
verspreid was. Als een moraal over de tijd kan veranderen, 
waarom moet die dan zo opdringerig onderwezen worden?  

R  is voor revolutie. Voor veel conservatieven synoniem 
van ‘Verlichting’ en onlosmakelijk verbonden met 
het bijvoeglijk naamwoord ‘Franse’. Dat revoluties 
vaak een ultimum remedium zijn om een verstikkend 
regime omver te werpen deert de conservatief niet. 
De behoefte aan vrijheid is ondergeschikt aan de 
angst voor terreur. De nachtmerrie boven de droom. 

S is voor secularisme. De scheiding van kerk en staat is niet 
onverenigbaar met conservatisme, maar steunend op hun 
gewaardeerde tradities weten conservatieven hun geloof via 
de achterdeur vaak weer binnen te smokkelen. Hoe gescheiden 
zijn kerk en staat als de kerkgangers aan het roer staan? 
 

T is voor traditie. Volgens Burke uitermate geschikt 
als bouwgrond. De moderne conservatief negeert 
dat en leunt liever achterover op de fundamenten. 
Past prima in het plaatje: volgens Burke beschikt de 
mens immers slechts over beperkte kenvermogens…  

U is voor universiteit. De Edmund Burke Stichting richt 
zich louter op universitaire studenten en alumni. Het idee is 
kennelijk dat zij een elite vormen en dat na hun bekering tot 
het conservatisme de anderen als lemmingen zullen volgen. 
Deze tactiek toont aan hoe wereldvreemd de conservatieve 
beweging in Nederland is: de elite van de Nederlandse 
maatschappij is al lang niet meer alleen aan de universiteiten 
te vinden. De naamgever van de Stichting wist dat al… 

V is voor Verlichting. Als het kind met het badwater 
hebben conservatieven het denken van die tijd verworpen 
om de terreur van Robespierre. Onderdrukking smaakt ze 
kennelijk beter als het door een koning geserveerd wordt.  

W is voor wil. Andreas Kinneging onderscheidt de kwade 
neiging van de mens van diens goede wil. Als de mens 
kwaad doet, gebeurt dat volgens hem door wilszwakte of 
onwetendheid. Beide zijn te herleiden tot een gebrekkige 
zelfontplooiing, niet een kwaadaardige neiging. Daarom is 
vrijheid zo belangrijk: om zichzelf te ontplooien moet een 
mens niet alleen kunnen leren, maar ook kunnen ervaren.  

X  is voor x-rated. Wie meent dat dit geen woord is 
moge het googlen voor meer hits dan ’s werelds grootste 
rockbands. De vermeende noodzaak om van alles te 
moeten raten komt ook voort uit het conservatisme. 
Stickers op alles, dan kan gestructureerd gecensureerd 
worden. De mogelijkheid dat gevoelige zieltjes zich 
met iets anders gaan bezighouden is de conservatief 
onbekend: de samenleving moet en zal zijn moraal hebben. 

Y is voor yup. De young urban professional moet kunnen 
functioneren in een wereld waarin gebondenheid aan 
tradities, gebruiken en religie hem vervreemden van zijn 
medewereldburgers. Waar het conservatisme dit alles 
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Afgelopen zomer mocht ik deelnemen aan de zomerschool van de 
Teldersstichting. In vier dagen kregen we met uitzondering van 
pauzes bijna twaalf uur per dag les over het liberalisme. Na de 
les werd er nog enthousiast doorgediscussieerd. Met achttien 
mensen kregen we privéles van Frits Bolkestein, Mark Rutte, 
Auke Leen en andere liberale sprekers. Deze vier dagen temidden 
van mijn afstuderen waren een bijzondere inspiratiebron voor 
mij. De groep was ook gezellig en de discussies hevig. Tijdens de 
discussies met de andere cursusgenoten viel mij een aantal dingen 
op. Overheersend hierbij was dat maar weinig van de cursisten 
vertrouwden in een kleine staat. De zomerschool was voor mij de 
aanleiding om dit betoog te schrijven.  

DOOR: Thomas de Jonge

Vertrouwen in de markt is bij een aantal van ons op het 
moment ver te zoeken. In het stuk van Mark Thiesen 
genaamd ‘Marktfundamentalisme’, wordt gepoogd met 
kreten als “dogmatisch geleuter” en “vertrouwen in de markt 
op het immorele af” het standpunt van Auke Leen over de 
economische crisis onderuit te halen. Hierbij gaat de heer 
Thiessen voorbij aan enkele essentiële marktmechanismen. 
Het gaat onder andere om prijsmechanismen, creative 
destruction en moreel risico (moral hazard). Ook tijdens 
discussies met cursisten van de zomerschool viel mij op, 
hoe mensen telkens weer de essentiële dynamieken van de 
markt vergaten. Dit heeft mij aan het denken gezet en geleid 
tot de conclusie dat veel mensen niet beredeneren vanuit 
het paradigma ’privatiseren tenzij’, maar ‘reguleren tenzij’. 
Reguleren is de regel, privatiseren is de uitzondering.

Moreel risico
De term moral hazard is op het moment bekend onder ons als 
het idee dat door het garant staan voor de fouten gemaakt 
door banken en autoproducenten dit in de toekomst een 
slechte invloed kan hebben. Door op dit moment als overheid 
garant te staan, wordt risiconemend gedrag gestimuleerd en 
risicomijdend gedrag ondermijnd. Het begin van de huidige 
crisis kan men terugleiden naar het moment waar het IMF 
en de Amerikaanse overheid steunfondsen  gaf aan Mexico 
ter hoogte van 50 miljard dollar om de instortende economie 
in 1994 tegen te gaan. In het boek ‘Commanding heights’ 
wordt dit feit doorgetrokken naar de Azië-crisis in 1997 en 
de daaropvolgende crisis in 2002 in de VS en Europa. Het 
lijkt erop dat we nooit uit de crisis zijn gekomen en we op een 
kunstmatige manier een terminale patiënt in leven proberen 
te houden. Investeerders zagen, dat als een land of bank too 
big to fail was, ze er veilig in konden investeren. Zonder de 
schuldvraag volledig bij de overheid te leggen, kan worden 

gesteld dat door de overheidsmaatregelen het negatieve 
gedrag van banken en andere bedrijven werd aangeleerd.    

Deze les staat echter niet op zich zelf. Niet alleen in de 
omgang met grote bedrijven veroorzaakt de overheid moreel 
risico. Dit geldt ook voor de omgang met de burger. De 
overheid heeft in honderd jaar de bevolking veranderd in 
een wezen dat amper in staat is voor zijn eigen handelen 
verantwoordelijkheid te nemen. Voor je bejaarde ouders hoef 
je niet te zorgen, je kind breng je naar de crèche, onderwijs 
is bijna gratis, zorg wordt ook geregeld, bij werkloosheid 
wordt de pijn verzacht door een uitkering, etc. Aan de 
andere kant wordt werken bestraft met een werkbelasting, 
ondernemen bestraft met een venootschapsbelasting, en 
dit geldt ook voor sparen en beleggen. Zo wordt er aan de 
ene kant verantwoordelijkheid nemen ontmoedigd en aan 
de andere kant vrijheid ontnomen. Wanneer deze ‘zachte 
despotie’, zoals de Tocqueville het in 1835 al omschreef, 
is gecreëerd zorgt vadertje staat voor het slaafse volk. En 
Balkenende doet er nog een schepje bovenop: “mensen in dit 
land moeten meer verantwoordelijkheid nemen.” Wanneer 
vervolgens allerlei voorbeelden van mensen en bedrijven 
naar voren komen die geen verantwoordelijkheid hebben 
genomen, wijzen we naar de overheid. Blijkbaar kunnen zij 
niet met hun verantwoordelijkheid omgaan, dus er moet 
worden gereguleerd. Dit is een eindeloze negatieve spiraal.   
Waar de Tachtigjarige Oorlog in Nederland begon met een 
belastingverhoging door middel van de Tiende Penning, 
zouden we nu goed kunnen leven met deze verhoging als 
de overheid beloofd alle wachtlijsten op te lossen. Mensen 
hebben in dit land geleerd op kosten van de ander te leven 
en iedereen maakt zich er schuldig aan, dus niemand heeft 
recht van spreken. Waar problemen zoals met een feest in de 
Hoek van Holland ontstaan, wijzen we naar de overheid die 

moreel risico
hoe de overheid steeds de consequenties van ons handelen verzacht 
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een nieuwe regel verzint. En waar een meisje van dertien een 
droom heeft om de wereld rond te varen, wordt dit initiatief 
weggenomen. 

Geconditioneerd
In de jaren zestig werd het experiment van Milgram 
uitgevoerd. Daarbij werd er een testpersoon in een hokje 
gezet en moest deze op een knop drukken wanneer een 
ander deelnemend persoon een verkeerd antwoord gaf. De 
testpersoon merkte al gauw dat wanneer hij dit deed, de 
beantwoordende deelnemer een elektrische schok kreeg. 
Echter, omdat er een wetenschapper in de zelfde ruimte 
als hem zat en hem dit werd verteld te doen, was marteling 
blijkbaar gerechtvaardigd. Mensen laten zich snel leiden 
door mensen met autoriteit. In sommige gevallen weigerde 
de testpersoon verder te gaan. Dit zegt ons iets over de locus 
of control van de testpersoon. Mensen met internal locus of 
control nemen eerder zelf verantwoordelijkheid voor hun 
handelen, waar mensen met een external locus of control de 
verantwoordelijkheid buiten henzelf leggen, oftewel ‘Befehl 
ist Befehl’. 
Doordat de overheid ons telkens leert dat we niet 
verantwoordelijk zijn voor het ongeluk dat ons overkomt 
worden we geconditioneerd tot een mens met een external 
locus of control. Dingen moeten dus ook niet door onszelf 
worden geregeld, maar door een centraal orgaan die geleid 
wordt door een streven naar het algemeen welzijn. Dergelijke 
mensen zijn ook een stuk makkelijker kneedbaar dan die 
vervelende individuen. Een liberaal zou zich naar mijn idee 
sterk afzetten tegen dit idee, omdat het indruist tegen onze 
aard. Dit wordt ook verwoord door Thomas Jefferson: “What 
has destroyed liberty and the rights of men in every government 
that has ever existed under the sun? The generalizing and 
concentrating of all cares and powers into one body.” 
Vaak vragen mensen “Aan de ene kant is het ook wel een 
goed idee, die vrije markt, maar de gezondheidszorg dan?”, 
“het onderwijs dan”, “theatersubsidies dan?”, “huursubsidie 
dan?”. Als ik al deze uitzonderingen van de regel weer 
bij elkaar optel zijn we terug bij de huidige situatie. Dit 
onderstreept wederom het idee dat mensen beredeneren 
vanuit een paradigma van ‘reguleren tenzij’. Voor alles valt 
wel iets goeds te zeggen, maar telkens werkt de dynamiek 
door in het creëren van een moreel risico. Het enige waar een 
rol van de overheid naar mijn idee is weggelegd is datgene 
berschermen waar we de rest van onze rechten aan ontlenen; 
het beschermen van eigendoms- en mensenrechten (lees: 
negatieve vrijheid). Mocht een Nederlandse overheid ooit 
nog tot dat inzicht komen, dan begrijpt zij dat de weg terug, 
naar een kleine overheid een stuk moeilijker is, dan de weg 
naar een grote overheid. 

Thomas de Jonge is lid van de afdeling Rijnmond
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gesteld dat door de overheidsmaatregelen het negatieve 
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je niet te zorgen, je kind breng je naar de crèche, onderwijs 
is bijna gratis, zorg wordt ook geregeld, bij werkloosheid 
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de andere kant vrijheid ontnomen. Wanneer deze ‘zachte 
despotie’, zoals de Tocqueville het in 1835 al omschreef, 
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land moeten meer verantwoordelijkheid nemen.” Wanneer 
vervolgens allerlei voorbeelden van mensen en bedrijven 
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de testpersoon verder te gaan. Dit zegt ons iets over de locus 
of control van de testpersoon. Mensen met internal locus of 
control nemen eerder zelf verantwoordelijkheid voor hun 
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Thomas de Jonge is lid van de afdeling Rijnmond



driemaster  15

De JOVD staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. 
Allereerst het kopen van een nieuw Algemeen Secretariaat. De 
op sommige vlakken broze relatie met de VVD doet de organisatie 
schade en moet verbeterd worden. De politieke relevantie van 
de JOVD moet meer dan ooit bevochten worden op andere 
politieke jongerenorganisaties. Op politiek gebied staat verder 
een druk jaar te wachten, bijvoorbeeld met belangrijke en 
noodzakelijke structurele sociaal-economische hervormingen 
en gemeenteraadsverkiezingen waarbij iedere (virtuele) zetel 
bevochten moet worden. Ik heb mij gekandideerd als voorzitter 
om samen met een team van enthousiaste en vindingrijke mensen 
een antwoord te vinden op al deze uitdagingen. In dit stuk zal 
ik een deel van onze plannen uit de doeken doen. De volledige 
plannen zal het kandidaat-hoofdbestuur presenteren op het 
najaarscongres waar het hoopt verkozen te worden door de 
leden.

Door: Martijn Jonk

Voor vrijheid en burgerrechten
Als het zwaard van Damocles hangen volgend jaar de grote 
structurele hervormingen en de besparingen boven het 
hoofd van het kabinet. Lastige en electoraal gevaarlijke 
keuzes zullen moeten worden gemaakt, terwijl de Tweede 
Kamerverkiezingen voor de deur staan. De JOVD hoeft niet 
voor iedere zetel krom te liggen en kan dus in deze en andere 
discussies voor een zuiver liberale inbreng zorgen. En die zal 
gehoord worden. Met veel campagnes zal de JOVD in het 
land te vinden zijn. Ledengroei krijg je namelijk niet door 
op het Algemeen Secretariaat in Den Haag aanwezig te zijn, 
maar op de Grote Markt in Groningen of op de Coolsingel in 
Rotterdam. De JOVD zal zichtbaar zijn om zo haar politieke 
relevantie te behouden en aantrekkelijk te zijn voor liberale 
jongeren. Als er één organisatie in de bres moet springen 
voor vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en burgerrechten 
dan zijn wij dat. En dat zullen wij ook doen!

Gemeenteraadsverkiezingen
Natuurlijk zijn er dan ook nog de gemeenteraadsverkiezingen. 
Hiervoor zal de JOVD thema’s aan de kaak stellen binnen 
gemeenten die het tot zo’n traag en onbegrepen gevaarte 
maken. Op het niveau van de lokale politiek gebeurt belangrijk 
werk en wordt beleid gemaakt dat de burger direct voelt en 
ziet. De lokale politiek staat dicht op de burger. JOVD’ers 
die op de lijst staan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
kunnen op de steun rekenen van de JOVD.
Politiek is dé bestaansreden voor de JOVD, daarom moet het 
niet alleen vanuit het hoofdbestuur, politiek commissariaat 
of campagnecommissie komen: afdelingen moeten hun 

verantwoordelijkheden nemen op het gebied van lokale 
politiek. De gemeenteraadsverkiezingen zijn de kans om 
de JOVD lokaal op de kaart te zetten. Sterke afdelingen 
maken een sterke JOVD, zonder sterke afdelingen kan het 
hoofdbestuur weinig bereiken. Daarom wil het kandidaat-
hoofdbestuur de relatie met de afdelingen verbeteren en 
hen actief begeleiden en stimuleren. De nadruk op de rol 
en verantwoordelijkheden van onze afdelingen wordt ook 
gelegd door op een aantal gebieden veel meer te vragen 
om de inbreng, participatie en creativiteit van afdelingen, 
bijvoorbeeld op politiek inhoudelijk of internationaal vlak.

Vorming
Een andere bestaansreden voor de JOVD is vorming en 
scholing. De JOVD moet vorming en scholing aanbieden op 
diverse niveau’s. Cursussen moeten worden aangeboden voor 
zowel onervaren JOVD’ers als ervaren JOVD’ers. Dit gebeurt 
onder andere door het voortzetten van masterclasses over 
diverse onderwerpen, en ook door het aanbieden van een 
politiek-filosofische zomerschool voor talentvolle JOVD’ers. 
Verder zal vorming en scholing ook de link leggen tussen 
politieke theorie aan de ene kant en de creativiteit van de 
markt en de weerbarstige praktijk aan de andere kant. Door 
werkbezoeken in samenwerking met de afdelingen, het politiek 
commissariaat en het hoofdbestuur zullen JOVD’ers achter 
de schermen kunnen kijken van de integratieproblematiek, 
gevangenissen maar ook bij bijvoorbeeld een basisschool of 
een VMBO. De JOVD heeft zichzelf immers verplicht om zijn 
leden een brede kijk op de wereld te geven.

Sterkere band met VVD
De relatie met de VVD moet worden verbeterd. Dit is in het 
voordeel van zowel de JOVD als de VVD. Het kandidaat-
hoofdbestuur wil waar het mogelijk is samen werken met 
de VVD en de banden aanhalen en de samenwerking tussen 
de afdelingen van de JOVD en de VVD bevorderen. Politiek 
zijn wij het vaak oneens. Dit was zo en dat zal zo blijven – 
sterker nog – de ‘hoe de wind waait, waait mijn jasje’-koers 
van de VVD verplicht het ons zelfs haar scherp te houden 
op de liberale waarden die zij zegt te vertegenwoordigen. 
De JOVD blijft politiek volledig onafhankelijk, maar kan op 
professioneel en organisatorisch vlak veel profijt hebben van 
meer samenwerking. Dit is ook van belang voor onze politieke 
invloed. Wil onze boodschap landen, dan moet ook de VVD 
de boodschap willen horen. Er zal ook meer discussie worden 
georganiseerd tussen Tweede Kamerleden van de VVD en 
JOVD’ers, bijvoorbeeld door discussiebijeenkomsten.

2010: uitdagingen en kansen

14  driemaster

plannen van het kandidaat-hoofdbestuur

Talent niet laten lopen
Binnen de organisatie is gelukkig nog steeds sprake van 
voldoende aanwas van actief kader, maar het verloop is véél 
te hoog. Daarom wil het kandidaat-hoofdbestuur ondermeer 
nieuwe afdelingsbestuurders actief ondersteunen en volgen. 
De kansen voor JOVD’ers in landelijke projectgroepen en 
commissies zullen nog nadrukkelijker onder de aandacht 
worden gebracht, en meer op maat worden aangeboden. 
Talent is te kostbaar om te laten lopen, en dat beseffen wij 
zeer goed.
JOVD’ers worden lid van de vereniging, omdat zij 
geïnteresseerd zijn in politiek en daar een mening over 
hebben, daarom is het zo vreemd dat er zo weinig hierover 
wordt gecommuniceerd met de leden. Het kandidaat-
hoofdbestuur wil daarom naast de nieuwsbrief van het 
Algemeen Secretariaat, een politieke nieuwsbrief maken. In 
deze nieuwsbrief zullen verslagen van activiteiten, columns, 
polls, interessante activiteiten en meer te vinden zijn. De 
nieuwsbrief zal iedere twee weken worden verstuurd en zal 
alle leden betrekken bij het politieke reilen en zeilen van de 
vereniging.

Meedoen
Al met al willen wij de JOVD zichtbaarder en onderscheidender 
maken. Zichtbaarheid ontstaat door een onderscheidende 
politieke mening en opvallende campagnes. Financieel zal 
dit ook voldoende ondersteund worden, onder andere door 
meer budget voor promotie en ledenwerving en vooral een 
effectievere besteding van het budget. 
Het kandidaat-bestuur heeft een hoop plannen en wil deze 
graag in samenwerking met alle JOVD’ers uitvoeren. Maar 
niemand heeft de wijsheid in pacht, en zo ook het kandidaat-
hoofdbestuur niet. Heb jij een goed idee? Neem dan contact 
op met het kandidaat-hoofdbestuur, en laten we samen werk 
maken van jouw idee.

Dit stuk is geschreven door Martijn Jonk  
 namens het kandidaat-hoofdbestuur.
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Driemaster interviewde Patrick van Schie, directeur van de 
Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau voor het liberalisme 
en de VVD. We spraken over zijn favoriete liberale filosofen, de 
nieuwe beginselverklaring van de VVD, de actuele politiek en 
natuurlijk het conservatisme: tegenstrijdig met het liberalisme of 
toch niet?

Door: Mark Reijman  

Patrick van Schie (1964) is van huis uit historicus en sinds 
2001 directeur van de Teldersstichting. In 2005 promoveerde 
hij op het proefschrift Vrijheidsstreven in Verdrukking. Liberale 
partijpolitiek in Nederland 1901-1940 waarin hij de voorlopers 
van de VVD in de eerste helft van de 20e eeuw beschrijft. 
Tot Van Schie’s voorgangers behoren onder meer Jozias van 
Aartsen en Joris Voorhoeve. Frits Bolkestein is voorzitter van 
het curatorium dat toezicht houdt op de wetenschappelijke 
kwaliteit van de publicaties van de Teldersstichting. Van 
Schie is momenteel zelf o.a. bezig met een werkgroep die 
het begrip eerlijkheid analyseert. Vragen die zullen worden 
beantwoord zijn onder meer of eerlijkheid voor liberalen een 
relevante politieke overweging is, en zo ja welke invulling het 
liberalisme aan dat begrip kan geven, ook in onderscheid met 
de socialistische notie van ‘rechtvaardigheid’.

Gevraagd naar zijn favoriete filosofen komt Van Schie direct 
met een top drie op de proppen: Adam Smith, John Stuart 
Mill en Leonard Hobhouse. Dit zijn niet geheel ontoevallig 
drie Britse liberalen die drie verschillende kanten van het 
liberalisme laten zien. Van Schie’s voorkeur voor Adam 
Smith betreft niet enkel zijn baanbrekende werk op het 
gebied van klassieke liberale economie, maar ook zijn morele 
theorieën, zoals uitgewerkt in zijn boek The Theory of Moral 
Sentiments. Smith neemt als typische proponent van de 
Schotse Verlichting als startpunt altijd de mens zoals hij 
daadwerkelijk is – met al zijn imperfecties – en niet de mens 
zoals hij zou moeten zijn volgens een utopisch ideaal. Smith 
laat bijvoorbeeld zien dat egoïsme als individuele eigenschap 
weliswaar onaangenaam kan zijn maar voor de maatschappij 
als geheel toch gunstig kan uitpakken. Tegelijkertijd laat 
Smith zien dat de liberale mensbeschouwing niet egocentrisch 
is maar juist zeer sociaal, in die zin dat het individu uit vrije 
wil zeer zeker rekening houdt met mensen in zijn of haar 
omgeving. John Stuart. Mill verdient een plek in Van Schie’s 
top drie vanwege zijn klassieke verdediging van individuele 
vrijheid -waaronder vrijheid van meningsuiting-, de invulling 
die hij geeft aan het schadebeginsel en omdat hij ongeveer 
de laatste liberale filosoof was die het klassieke liberalisme, 
het ontplooiingsliberalisme en het sociaalliberalisme wist te 
verzoenen of in elk geval combineerde. De minder bekende 
sociaal liberaal Leonard Hobhouse sluit Van Schie’s top 
drie af vanwege zijn pogingen om het individu als politiek 
uitgangspunt te verzoenen met het feit dat het individu niet 
alle maatschappelijke ontwikkelingen in zijn hand heeft. 
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Hobhouse deed dit zonder af te drijven naar het socialisme. 
Zijn ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog versterkten 
bij Hobhouse het waardevolle inzicht dat hoewel het individu 
de staat nodig heeft om tot ontwikkeling te komen, aan 
staatsoptreden gevaarlijke kanten zitten en de grenzen van 
de staatsmacht dus streng bewaakt moeten worden.

Als voorbeeld van een gevaarlijk filosoof noemt Van Schie de 
Zwitser Rousseau vanwege diens notie dat het individu zich 
ondergeschikt zou moeten maken aan de algemene wil (volonté 
générale). Voor filosofen vanaf de Verlichting met dictatoriale 
en revolutionaire neigingen zoals Marx was Rousseau dan 
ook een dankbare grondlegger. Een goede introductie tot het 
liberalisme is volgens Van Schie John Stuart Mill’s essay On 
Liberty. Als vervolg zou Van Schie Friedrich August Hayek’s 
The Constitution of Liberty aanraden, inclusief het postscript 
Why I am Not a Conservative. Een ander zeer actueel boek 
van Hayek met het oog op de neiging van overheden tot 
ingrijpen in verband met de kredietcrisis, is voorts The Road 
to Serfdom uit 1944, waarin hij waarschuwde hoe de vrijheid 
in het Westen door de alsmaar toenemende staatsinvloed 
sluipenderwijs zou worden ondermijnd.

De Teldersstichting is volgens Van Schie onafhankelijker dan 
de wetenschappelijke burelen van het CDA en de PvdA. Dat 
betekent enerzijds dat de impact van het wetenschappelijke 
werk van de Teldersstichting op de VVD nog moeilijker 
te kwantificeren is, maar anderzijds dat men losser van 
partijpolitieke overwegingen en dus scherper te werk kan 
gaan. Er verschijnen dan ook geregeld publicaties waar de 
VVD-fractie in de Tweede Kamer of zelfs Van Schie zelf 
het -ten dele- mee oneens zijn, maar die wel degelijk een 
zinvolle wetenschappelijke bijdrage op liberale grondslag aan 
maatschappelijke discussies opleveren. Van Schie zoekt dan 
ook geen stafleden die alles omarmen wat de VVD zegt, maar 
wetenschappers die een zekere scepsis tonen.

De nieuwe beginselverklaring van de VVD is volgens 
Van Schie een verbetering ten opzichte van de oude 
beginselverklaring uit 1980 omdat het profiel van de partij 
ermee is aangescherpt. Tegelijk constateert Van Schie dat de 
VVD nog te weinig met de nieuwe beginselverklaring doet. 
Zo staan op de VVD-website onder het kopje ‘liberalisme’ nog 
steeds de vijf liberale beginselen uit de verklaring van 1980 
vermeld -vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, 

‘Allereerst zijn er de nostalgische 

conservatieven die terug kijken naar 

het verleden en die denken dat er 

een tijd was waar alles beter was’
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Driemaster interviewde Patrick van Schie, directeur van de 
Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau voor het liberalisme 
en de VVD. We spraken over zijn favoriete liberale filosofen, de 
nieuwe beginselverklaring van de VVD, de actuele politiek en 
natuurlijk het conservatisme: tegenstrijdig met het liberalisme of 
toch niet?

Door: Mark Reijman  
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2001 directeur van de Teldersstichting. In 2005 promoveerde 
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daadwerkelijk is – met al zijn imperfecties – en niet de mens 
zoals hij zou moeten zijn volgens een utopisch ideaal. Smith 
laat bijvoorbeeld zien dat egoïsme als individuele eigenschap 
weliswaar onaangenaam kan zijn maar voor de maatschappij 
als geheel toch gunstig kan uitpakken. Tegelijkertijd laat 
Smith zien dat de liberale mensbeschouwing niet egocentrisch 
is maar juist zeer sociaal, in die zin dat het individu uit vrije 
wil zeer zeker rekening houdt met mensen in zijn of haar 
omgeving. John Stuart. Mill verdient een plek in Van Schie’s 
top drie vanwege zijn klassieke verdediging van individuele 
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de laatste liberale filosoof was die het klassieke liberalisme, 
het ontplooiingsliberalisme en het sociaalliberalisme wist te 
verzoenen of in elk geval combineerde. De minder bekende 
sociaal liberaal Leonard Hobhouse sluit Van Schie’s top 
drie af vanwege zijn pogingen om het individu als politiek 
uitgangspunt te verzoenen met het feit dat het individu niet 
alle maatschappelijke ontwikkelingen in zijn hand heeft. 
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Zijn ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog versterkten 
bij Hobhouse het waardevolle inzicht dat hoewel het individu 
de staat nodig heeft om tot ontwikkeling te komen, aan 
staatsoptreden gevaarlijke kanten zitten en de grenzen van 
de staatsmacht dus streng bewaakt moeten worden.

Als voorbeeld van een gevaarlijk filosoof noemt Van Schie de 
Zwitser Rousseau vanwege diens notie dat het individu zich 
ondergeschikt zou moeten maken aan de algemene wil (volonté 
générale). Voor filosofen vanaf de Verlichting met dictatoriale 
en revolutionaire neigingen zoals Marx was Rousseau dan 
ook een dankbare grondlegger. Een goede introductie tot het 
liberalisme is volgens Van Schie John Stuart Mill’s essay On 
Liberty. Als vervolg zou Van Schie Friedrich August Hayek’s 
The Constitution of Liberty aanraden, inclusief het postscript 
Why I am Not a Conservative. Een ander zeer actueel boek 
van Hayek met het oog op de neiging van overheden tot 
ingrijpen in verband met de kredietcrisis, is voorts The Road 
to Serfdom uit 1944, waarin hij waarschuwde hoe de vrijheid 
in het Westen door de alsmaar toenemende staatsinvloed 
sluipenderwijs zou worden ondermijnd.

De Teldersstichting is volgens Van Schie onafhankelijker dan 
de wetenschappelijke burelen van het CDA en de PvdA. Dat 
betekent enerzijds dat de impact van het wetenschappelijke 
werk van de Teldersstichting op de VVD nog moeilijker 
te kwantificeren is, maar anderzijds dat men losser van 
partijpolitieke overwegingen en dus scherper te werk kan 
gaan. Er verschijnen dan ook geregeld publicaties waar de 
VVD-fractie in de Tweede Kamer of zelfs Van Schie zelf 
het -ten dele- mee oneens zijn, maar die wel degelijk een 
zinvolle wetenschappelijke bijdrage op liberale grondslag aan 
maatschappelijke discussies opleveren. Van Schie zoekt dan 
ook geen stafleden die alles omarmen wat de VVD zegt, maar 
wetenschappers die een zekere scepsis tonen.

De nieuwe beginselverklaring van de VVD is volgens 
Van Schie een verbetering ten opzichte van de oude 
beginselverklaring uit 1980 omdat het profiel van de partij 
ermee is aangescherpt. Tegelijk constateert Van Schie dat de 
VVD nog te weinig met de nieuwe beginselverklaring doet. 
Zo staan op de VVD-website onder het kopje ‘liberalisme’ nog 
steeds de vijf liberale beginselen uit de verklaring van 1980 
vermeld -vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, 
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sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid-,terwijl de 
nieuwe beginselverklaring een duidelijk onderscheid maakt 
tussen individuele vrijheid en verantwoordelijkheid als 
liberale kernwaarden enerzijds en een reeks andere liberale 
waarden die hiermee samenhangen, maar die niet primair 
zijn anderzijds. Politici hoeven wat hem betreft niet dagelijks 
naar de beginselverklaring te kijken, maar zouden haar wel 
vaker als ijkpunt kunnen gebruiken om te controleren of de 
concrete en soms pragmatische standpunten die zij in hun 
dagelijkse werk innemen eigenlijk wel in lijn zijn met de 
liberale beginselen. Van Schie meent dat de waarde van de 
nieuwe beginselverklaring mede moet worden gezocht in 
dat Rutte er zijn eigen lijn in heeft kunnen neerleggen. Van 
Schie constateert dat de discussie over de nieuwe verklaring 
bij de algemene vergadering van de VVD in november 2008 
behoorlijk tam was in vergelijking met de uitgebreide en 
felle debatten die de PvdA in 2001 en 2005 voerde over haar 
beginselen. Bij de PvdA, “absoluut geen gezellige partij”, is 
er volgens Van Schie een meer inhoudelijk debat geweest en 
leven de beginselen meer onder de leden.

De partijen die uit de verzuiling stammen, PvdA, CDA 
en VVD, hebben volgens Van Schie vanwege de vele jaren 
regeringsverantwoordelijkheid nog steeds moeite met het 
neerzetten van een geloofwaardige case for change. De VVD 
is een bestuurderspartij geworden: zij heeft in de afgelopen 
32 jaar driekwart van de tijd in de regering gezeten. Specifiek 
voor de VVD geldt daarenboven dat zij nog steeds niet gewend 
is geraakt aan het idee dat er concurrentie op rechts zit in 
de vorm van de PVV. Mark Rutte is er nog niet in geslaagd 
de VVD in de peilingen omhoog te krijgen. Van Schie meent 
dat journalistieke luiheid gedeeltelijk verantwoordelijk is 
voor Rutte’s softe profiel. Elkaar naschrijvende journalisten 
leverden het onjuiste beeld op dat Rutte richting D66 zou 
koersen en zelfs serieus over een samengaan van de partijen 
dacht. Ook Rutte’s bestuurlijke profiel zit hem in de weg; hij 
is de good guy die redelijk wil blijven en aan regeren denkt 
en daardoor in de ogen van ontevreden kiezers door Geert 
Wilders wordt overschaduwd.

Van Schie verwerpt met klem het idee dat Wilders in de hoek 
van de NSB zou zitten of een ‘fascist’ zou zijn: “dat is quatsch”. 
Hoewel Wilders van zijn strijd voor de Nederlandse cultuur 
en tegen de Islamitische cultuur bekend is en daarin geregeld 
doorslaat, kwam tijdens Prinsjesdag en in het debat over het 
WAO-akkoord een andere kant van Wilders naar voren: zijn 
strijd voor het behoud van een uitgebreide verzorgingsstaat. 
Van Schie is gematigd optimistisch over de kansen die dit 
biedt aan de VVD om Wilders uit de rechter hoek te drukken. 
Het zou het iets eenvoudiger maken om de eigen kiezers te 
behouden en een gedeelte van de verloren kiezers terug te 
winnen als Rutte duidelijk kan maken dat Wilders ondanks 
al zijn gescheld op links zelf linkse standpunten inneemt om 
mogelijke kiezers achterna te kunnen lopen.foto: Jana Kollárová
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die geen enkele verandering willen. Met deze conservatieven 
is iets interessants aan de hand. Als deze conservatieven tien 
jaar later menen dat het vroeger toch beter was; dan worden 
zij conservatieven van de eerste variant. Als zij tien jaar 
later nog steeds vinden dat alles goed is en geen verandering 
wenselijk is, zijn hun ideeën betreffende het goede leven 
blijkbaar (zij het misschien onmerkbaar) veranderd omdat 
de samenleving in tien jaar tijd veranderd. Zij zijn in dat 
geval conservatieven van de derde variant geworden. De 
derde groep conservatieven kijkt paradoxaal genoeg naar de 
toekomst. Zij zien dat de maatschappij verandert en vinden 
dat de politiek maatschappelijke arrangementen moet 
creëren die deze veranderingen faciliteren. De politiek is in 
deze variant niet behoudzuchtig, maar evenmin sturend; zij 
sluit zich aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en 
probeert daartoe de onderstroom te determineren in plaats 
van voor de troepen uit te lopen.
Van Schie geeft aan eerder affiniteit te hebben met deze 
derde variant van het conservatisme dan met het socialisme. 
Het conservatisme en het liberalisme hebben immers enkele 
zaken gemeen. Zo zijn beide wars van revoluties en drastische 
verandering. Van Schie is dan ook van mening dat iemand 
zichzelf als liberaal kan beschouwen en tegelijkertijd zijn 
waardering voor bepaalde aspecten van het conservatisme 

Gevraagd naar welke acties van het kabinet-Balkenende IV 
hem het meest irriteren, noemt Van Schie er twee. Allereerst 
de ongelooflijk langzame reactie van Bos en Balkenende op 
de kredietcrisis: op het redden van enkele banken na kostte 
het een jaar voordat er überhaupt ambtelijke werkgroepen 
werden opgericht om bezuinigingen en, zo valt te vrezen, 
waarschijnlijk ook lastenverzwaringen in kaart te brengen. Van 
Schie denkt niet dat deze coalitie de moed heeft om daarna, 
al is het dan te laat, daadkrachtige beslissingen te nemen. Ten 
tweede, en Van Schie betreurt het dat de VVD fractie daaraan 
heeft meegewerkt, het feit dat het Verdrag van Lissabon is 
geratificeerd zonder de bevolking te raadplegen terwijl de 
tekst voor 98% gelijk was aan de tekst van de verworpen 
Europese Grondwet. De uitslag van het referendum van 2005 
werd daarmee feitelijk naar de prullenbak verwezen en dat is 
een schande voor de democratie. Van Schie: “of je raadpleegt 
het volk niet per referendum, of je raadpleegt het volk wel 
en dan handel je daar ook naar”. Dat de stem van de kiezers 
nu terzijde is geschoven laat volgens Van Schie zien hoe de 
klassieke politieke partijen denken over de burger en het 
is een van de oorzaken dat burgers het vertrouwen in deze 
partijen verliezen. De klassieke partijen beseffen volgens 
hem nog onvoldoende dat de burger niet langer meer, zoals 
vaak in de tijd van de verzuiling, een lijdelijk object is dat zich 
knollen voor citroenen laat verkopen. Van Schie: “de burger 
is geëmancipeerd; de verwachting dat burgers enkel knikken 
en ja zeggen hoort thuis achter het IJzeren Gordijn en is een 
liberale democratie als de onze onwaardig.”

Gevraagd naar zijn mening over het conservatisme, maakt 
Van Schie een onderscheid tussen drie verschillende vormen 
van conservatisme. Allereerst zijn er de nostalgische 
conservatieven die terug kijken naar het verleden en die 
denken dat er een tijd was waar alles beter was. Voorbeelden 
zijn de recente zucht naar de ‘rustige’ jaren 50 en de ‘Ostalgie’ 
van mensen uit de voormalige DDR. Het verleden wordt hierin 
geromantiseerd en van zijn onhebbelijkheden ontdaan, maar 
de klok kan je nu eenmaal niet terugdraaien. Daarnaast zijn 
er conservatieven die alles wel goed vinden zoals het nu is en 
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sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid-,terwijl de 
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liberale kernwaarden enerzijds en een reeks andere liberale 
waarden die hiermee samenhangen, maar die niet primair 
zijn anderzijds. Politici hoeven wat hem betreft niet dagelijks 
naar de beginselverklaring te kijken, maar zouden haar wel 
vaker als ijkpunt kunnen gebruiken om te controleren of de 
concrete en soms pragmatische standpunten die zij in hun 
dagelijkse werk innemen eigenlijk wel in lijn zijn met de 
liberale beginselen. Van Schie meent dat de waarde van de 
nieuwe beginselverklaring mede moet worden gezocht in 
dat Rutte er zijn eigen lijn in heeft kunnen neerleggen. Van 
Schie constateert dat de discussie over de nieuwe verklaring 
bij de algemene vergadering van de VVD in november 2008 
behoorlijk tam was in vergelijking met de uitgebreide en 
felle debatten die de PvdA in 2001 en 2005 voerde over haar 
beginselen. Bij de PvdA, “absoluut geen gezellige partij”, is 
er volgens Van Schie een meer inhoudelijk debat geweest en 
leven de beginselen meer onder de leden.

De partijen die uit de verzuiling stammen, PvdA, CDA 
en VVD, hebben volgens Van Schie vanwege de vele jaren 
regeringsverantwoordelijkheid nog steeds moeite met het 
neerzetten van een geloofwaardige case for change. De VVD 
is een bestuurderspartij geworden: zij heeft in de afgelopen 
32 jaar driekwart van de tijd in de regering gezeten. Specifiek 
voor de VVD geldt daarenboven dat zij nog steeds niet gewend 
is geraakt aan het idee dat er concurrentie op rechts zit in 
de vorm van de PVV. Mark Rutte is er nog niet in geslaagd 
de VVD in de peilingen omhoog te krijgen. Van Schie meent 
dat journalistieke luiheid gedeeltelijk verantwoordelijk is 
voor Rutte’s softe profiel. Elkaar naschrijvende journalisten 
leverden het onjuiste beeld op dat Rutte richting D66 zou 
koersen en zelfs serieus over een samengaan van de partijen 
dacht. Ook Rutte’s bestuurlijke profiel zit hem in de weg; hij 
is de good guy die redelijk wil blijven en aan regeren denkt 
en daardoor in de ogen van ontevreden kiezers door Geert 
Wilders wordt overschaduwd.

Van Schie verwerpt met klem het idee dat Wilders in de hoek 
van de NSB zou zitten of een ‘fascist’ zou zijn: “dat is quatsch”. 
Hoewel Wilders van zijn strijd voor de Nederlandse cultuur 
en tegen de Islamitische cultuur bekend is en daarin geregeld 
doorslaat, kwam tijdens Prinsjesdag en in het debat over het 
WAO-akkoord een andere kant van Wilders naar voren: zijn 
strijd voor het behoud van een uitgebreide verzorgingsstaat. 
Van Schie is gematigd optimistisch over de kansen die dit 
biedt aan de VVD om Wilders uit de rechter hoek te drukken. 
Het zou het iets eenvoudiger maken om de eigen kiezers te 
behouden en een gedeelte van de verloren kiezers terug te 
winnen als Rutte duidelijk kan maken dat Wilders ondanks 
al zijn gescheld op links zelf linkse standpunten inneemt om 
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die geen enkele verandering willen. Met deze conservatieven 
is iets interessants aan de hand. Als deze conservatieven tien 
jaar later menen dat het vroeger toch beter was; dan worden 
zij conservatieven van de eerste variant. Als zij tien jaar 
later nog steeds vinden dat alles goed is en geen verandering 
wenselijk is, zijn hun ideeën betreffende het goede leven 
blijkbaar (zij het misschien onmerkbaar) veranderd omdat 
de samenleving in tien jaar tijd veranderd. Zij zijn in dat 
geval conservatieven van de derde variant geworden. De 
derde groep conservatieven kijkt paradoxaal genoeg naar de 
toekomst. Zij zien dat de maatschappij verandert en vinden 
dat de politiek maatschappelijke arrangementen moet 
creëren die deze veranderingen faciliteren. De politiek is in 
deze variant niet behoudzuchtig, maar evenmin sturend; zij 
sluit zich aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en 
probeert daartoe de onderstroom te determineren in plaats 
van voor de troepen uit te lopen.
Van Schie geeft aan eerder affiniteit te hebben met deze 
derde variant van het conservatisme dan met het socialisme. 
Het conservatisme en het liberalisme hebben immers enkele 
zaken gemeen. Zo zijn beide wars van revoluties en drastische 
verandering. Van Schie is dan ook van mening dat iemand 
zichzelf als liberaal kan beschouwen en tegelijkertijd zijn 
waardering voor bepaalde aspecten van het conservatisme 

Gevraagd naar welke acties van het kabinet-Balkenende IV 
hem het meest irriteren, noemt Van Schie er twee. Allereerst 
de ongelooflijk langzame reactie van Bos en Balkenende op 
de kredietcrisis: op het redden van enkele banken na kostte 
het een jaar voordat er überhaupt ambtelijke werkgroepen 
werden opgericht om bezuinigingen en, zo valt te vrezen, 
waarschijnlijk ook lastenverzwaringen in kaart te brengen. Van 
Schie denkt niet dat deze coalitie de moed heeft om daarna, 
al is het dan te laat, daadkrachtige beslissingen te nemen. Ten 
tweede, en Van Schie betreurt het dat de VVD fractie daaraan 
heeft meegewerkt, het feit dat het Verdrag van Lissabon is 
geratificeerd zonder de bevolking te raadplegen terwijl de 
tekst voor 98% gelijk was aan de tekst van de verworpen 
Europese Grondwet. De uitslag van het referendum van 2005 
werd daarmee feitelijk naar de prullenbak verwezen en dat is 
een schande voor de democratie. Van Schie: “of je raadpleegt 
het volk niet per referendum, of je raadpleegt het volk wel 
en dan handel je daar ook naar”. Dat de stem van de kiezers 
nu terzijde is geschoven laat volgens Van Schie zien hoe de 
klassieke politieke partijen denken over de burger en het 
is een van de oorzaken dat burgers het vertrouwen in deze 
partijen verliezen. De klassieke partijen beseffen volgens 
hem nog onvoldoende dat de burger niet langer meer, zoals 
vaak in de tijd van de verzuiling, een lijdelijk object is dat zich 
knollen voor citroenen laat verkopen. Van Schie: “de burger 
is geëmancipeerd; de verwachting dat burgers enkel knikken 
en ja zeggen hoort thuis achter het IJzeren Gordijn en is een 
liberale democratie als de onze onwaardig.”

Gevraagd naar zijn mening over het conservatisme, maakt 
Van Schie een onderscheid tussen drie verschillende vormen 
van conservatisme. Allereerst zijn er de nostalgische 
conservatieven die terug kijken naar het verleden en die 
denken dat er een tijd was waar alles beter was. Voorbeelden 
zijn de recente zucht naar de ‘rustige’ jaren 50 en de ‘Ostalgie’ 
van mensen uit de voormalige DDR. Het verleden wordt hierin 
geromantiseerd en van zijn onhebbelijkheden ontdaan, maar 
de klok kan je nu eenmaal niet terugdraaien. Daarnaast zijn 
er conservatieven die alles wel goed vinden zoals het nu is en 
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dienen. Dat maakt dat conservatieven in de negentiende 
eeuw niet hebben gepleit voor afschaffing van slavernij en 
invoering van vrouwenkiesrecht, en zich nu niet snel hard 
zullen maken voor bijvoorbeeld de emancipatie van vrouwen 
in moslimgemeenschappen. Immers, zij redeneren dat zaken 
nu eenmaal zo zijn gegroeid en dat de geschiedenis haar logica 
heeft. Dit verschil met liberalen komt ook naar voren in het 
eerdergenoemde Why I am Not a Conservative van Hayek. Het 
conservatisme kan geen richting geven aan een maatschappij 
maar enkel op de rem staan bij veranderingen. Conservatisme 
kan slechts de snelheid vertragen, terwijl de liberaal eerst 
naar de bestemming van een ontwikkeling kijkt alvorens te 
bepalen of hij op de rem moet staan, het gas moet indrukken 
of moet sturen in een andere richting. Het conservatisme is in 
tegenstelling tot het liberalisme te relativistisch en zal minder 
snel geneigd zijn waarden universeel toepasbaar te verklaren. 
 
Ter informatie: elk jaar organiseert de Teldersstichting voor 
jonge liberalen een vierdaagse cursus – de zomerschool 
– over de filosofische grondslagen van het liberalisme. 
Toelating vindt plaats na aanmelding per brief met 
motivatie en CV en na selectie(gesprekken). Daarnaast is het 
mogelijk om scriptiestage te lopen bij de Teldersstichting. 
Zie www.teldersstichting.nl voor meer informatie en 
contactgegevens.
 

Mark Reijman liep in 2008 van februari tot juni stage bij de 
Teldersstichting en studeerde vervolgens cum laude af op zijn 
scriptie: ‘Tussen Mill en God: een rechtsfilosofisch onderzoek 

naar de verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en 
godsdienstvrijheid’.

W: “De JOVD vaart dus haar eigen koers. Is die vol-
gens jou liberaal genoeg? Waar zie je ruimte voor verbe-
tering?”

A:  “De koers van de JOVD wordt bepaald door onze 
leden. Op het moment discussiëren we erg over de ideologie 
van de JOVD. Mijns inziens kunnen we discussiëren over het 
wat en hoe van het liberalisme, maar niet over het feit dat de 
JOVD een liberale vereniging is.”

W: “Van de JOVD wordt wel eens gezegd dat het een 
club van corpsballen en salonliberalen is. Denk jij dat we 
een imagoprobleem hebben?”

A: “Het jasje-dasje imago hangt al sinds de stichting 
van de JOVD om ons heen. Eerlijk gezegd interesseer ik me 
niet in imago’s, maar in resultaten. De JOVD is al 60 jaar een 
vereniging die doet wat ze moet: een leerschool zijn voor 
liberale jongeren. Het vooroordeel van ballenclub heeft daar 
in ieder geval niet aan in de weg gestaan. Zolang we niet 
doorschieten in formaliteit en ons doel niet uit ogen verliezen 
is een imago slechts iets dat zich in de periferie beweegt.”

W: “De JOVD als leerschool. Wat heb jij bij de JOVD 
geleerd?”

A: “De JOVD heeft mij geleerd de politiek dieper te 
doorgronden. De JOVD onderricht theorie en praktijk. 
Lezingen, excursies en politiek in de vereniging zelf 
bevorderen onze kennis van het liberalisme en de werking 
van de parlementaire democratie.”

W: “Je stopt nu met Driemaster. Wat staat er vervol-
gens op het programma?”

A: “Komend congres is inderdaad het einde van mijn 
hoofdredacteurschap. De tijd die vrijkomt zal ik allereerst 
stoppen in mijn studie. Dit jaar rond ik mijn bachelor rechten 
af, dat is dus de eerste prioriteit. Of er daarnaast nog tijd is 
voor een nieuw JOVD hoofdstuk laat ik in het midden. Ik zie 
wel wat er op mijn pad komt.”

Na drie jaar Driemaster zwaait Allard Altena af. Drie maal drie 
levert negen vragen aan de man in het authentieke colbert op. 
Eén daarvan is een inside joke,dus die is niet gepubliceerd. De 
overige acht wel.

Door Wouter van den Wildenberg

W: “Wat is je het meest bijgebleven van het afgelopen 
jaar? “

A: “Het hele proces van een Driemaster maken is erg 
indrukwekkend. De communicatie met redacteuren, het 
opmaakproces en de gang naar de drukker. Enkele weken voor 
de deadline bouwt de spanning steeds meer op en in de twee 
weken voor de verschijning zit de werkdruk hoog. Wat me 
desondanks nog het meest is bijgebleven is de goede sfeer en 
prettige verstandhouding waarin dit alles gebeurt. Het goed 
samenwerken met de redactie - stuk voor stukke fantastische 
mensen - is voor een hoofdredacteur het belangrijkste.”

W: “Je hebt zelf ook heel wat interviews afgenomen. 
Welk interview zou je nog eens over willen doen?”

A: “Er is geen interview geweest waarin ik geen boeiende 
persoon heb gesproken. In die zin zou ik met allemaal nog 
wel eens om de tafel willen. Een keuze kan ik daarom niet 
maken.”

W: “Een aantal van je interviews waren met VVD’ers. 
Zelf ben je ook actief geweest bij de VVD. Sommige 
JOVD’ers zouden graag meer afstand tussen de VVD en 
de JOVD zien. Wat vind je daar van?”

A: “Driemaster kiest haar interviews op basis van 
politieke relevantie. De hele redactie beslist mee wie er 
geïnterviewd wordt. Daar zitten nu en dan VVD’ers tussen, 
maar dat is niet meer dan logisch gezien de VVD een politiek 
relevante partij is.”

W: “Zo diplomatiek hoeft het niet . Hoe dient de 
relatie tussen JOVD en VVD volgens jou te zijn?”

A: “De VVD is belangrijk voor de JOVD aangezien er 
een ideologisch en financieel verband is tussen beide partijen. 
De JOVD moet echter haar eigen koers varen, zoals ze al 60 
jaar doet. De relatie VVD-JOVD mag en kan geen afbreuk 
doen aan de onafhankelijke positie van de JOVD. We zijn en 
blijven de onafhankelijke liberale jongeren.”

intervieW
met de scheidend hoofdredacteur

kan uitdragen. Het is volgens hem dan ook onjuist om 
te menen dat er geen plaats zou zijn voor iemand die 
bijvoorbeeld tegenstander van het homohuwelijk is binnen 
een liberale organisatie zoals de Teldersstichting, de VVD 
of de JOVD. Zo kan een liberaal tegen het homohuwelijk 
zijn omdat vanuit het perspectief van de bescherming van 
(geadopteerde) kinderen geredeneerd niet direct vast staat 
dat opgroeien met twee vaders of twee moeders het beste 
voor hem of haar is.

Van Schie ‘gunt’ het conservatisme de vaststelling dat zij 
een beter oog heeft voor de niet rationele elementen van 
het leven dan sommige liberalen. Zo missen Nederlandse 
liberalen die een republiek bepleiten de symbolische waarde 
van een monarch die hem in staat stelt een rol te vervullen 
die een president (bijna altijd een (oud)politicus) nooit zou 
kunnen vervullen gelet op de tijdelijkheid en partijdigheid 
van zijn functie. Het liberalisme heeft hiervan geleerd: 
hoewel het vaak als een optimistische stroming wordt gezien 
is het liberale idee van checks and balances juist ontstaan 
vanuit de erkenning dat de mens niet perfect is en dat 
staatsmacht zelfs in de minst slechte staatsvorm beteugeld 
dient te worden om misbruik te voorkomen. Adam Smith 
vormt een goed voorbeeld van een liberaal die niet louter 
rationalistisch te werk ging. Maar anders dan socialisten of 
christen-democraten trok hij uit de observatie dat mensen 
zich vaak door emoties laten leiden en meeslepen, niet de 
conclusie dat er dus een moraliserende taak voor de politicus 
of de dominee is weggelegd.
Het conservatisme heeft echter wel degelijk ook enkele 
mankementen. Het grootste is volgens Van Schie dat elke 
vorm van conservatisme worstelt met het ontdekken welke 
tradities of ontwikkelingen er nu precies in de samenleving 
bestaan en behouden zouden moeten worden; wat de morele 
waarde ervan is. De conservatief heeft veel minder dan de 
liberaal een set waarden die als standaard en maatstaf kunnen 
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dienen. Dat maakt dat conservatieven in de negentiende 
eeuw niet hebben gepleit voor afschaffing van slavernij en 
invoering van vrouwenkiesrecht, en zich nu niet snel hard 
zullen maken voor bijvoorbeeld de emancipatie van vrouwen 
in moslimgemeenschappen. Immers, zij redeneren dat zaken 
nu eenmaal zo zijn gegroeid en dat de geschiedenis haar logica 
heeft. Dit verschil met liberalen komt ook naar voren in het 
eerdergenoemde Why I am Not a Conservative van Hayek. Het 
conservatisme kan geen richting geven aan een maatschappij 
maar enkel op de rem staan bij veranderingen. Conservatisme 
kan slechts de snelheid vertragen, terwijl de liberaal eerst 
naar de bestemming van een ontwikkeling kijkt alvorens te 
bepalen of hij op de rem moet staan, het gas moet indrukken 
of moet sturen in een andere richting. Het conservatisme is in 
tegenstelling tot het liberalisme te relativistisch en zal minder 
snel geneigd zijn waarden universeel toepasbaar te verklaren. 
 
Ter informatie: elk jaar organiseert de Teldersstichting voor 
jonge liberalen een vierdaagse cursus – de zomerschool 
– over de filosofische grondslagen van het liberalisme. 
Toelating vindt plaats na aanmelding per brief met 
motivatie en CV en na selectie(gesprekken). Daarnaast is het 
mogelijk om scriptiestage te lopen bij de Teldersstichting. 
Zie www.teldersstichting.nl voor meer informatie en 
contactgegevens.
 

Mark Reijman liep in 2008 van februari tot juni stage bij de 
Teldersstichting en studeerde vervolgens cum laude af op zijn 
scriptie: ‘Tussen Mill en God: een rechtsfilosofisch onderzoek 

naar de verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en 
godsdienstvrijheid’.

W: “De JOVD vaart dus haar eigen koers. Is die vol-
gens jou liberaal genoeg? Waar zie je ruimte voor verbe-
tering?”

A:  “De koers van de JOVD wordt bepaald door onze 
leden. Op het moment discussiëren we erg over de ideologie 
van de JOVD. Mijns inziens kunnen we discussiëren over het 
wat en hoe van het liberalisme, maar niet over het feit dat de 
JOVD een liberale vereniging is.”

W: “Van de JOVD wordt wel eens gezegd dat het een 
club van corpsballen en salonliberalen is. Denk jij dat we 
een imagoprobleem hebben?”

A: “Het jasje-dasje imago hangt al sinds de stichting 
van de JOVD om ons heen. Eerlijk gezegd interesseer ik me 
niet in imago’s, maar in resultaten. De JOVD is al 60 jaar een 
vereniging die doet wat ze moet: een leerschool zijn voor 
liberale jongeren. Het vooroordeel van ballenclub heeft daar 
in ieder geval niet aan in de weg gestaan. Zolang we niet 
doorschieten in formaliteit en ons doel niet uit ogen verliezen 
is een imago slechts iets dat zich in de periferie beweegt.”

W: “De JOVD als leerschool. Wat heb jij bij de JOVD 
geleerd?”

A: “De JOVD heeft mij geleerd de politiek dieper te 
doorgronden. De JOVD onderricht theorie en praktijk. 
Lezingen, excursies en politiek in de vereniging zelf 
bevorderen onze kennis van het liberalisme en de werking 
van de parlementaire democratie.”

W: “Je stopt nu met Driemaster. Wat staat er vervol-
gens op het programma?”

A: “Komend congres is inderdaad het einde van mijn 
hoofdredacteurschap. De tijd die vrijkomt zal ik allereerst 
stoppen in mijn studie. Dit jaar rond ik mijn bachelor rechten 
af, dat is dus de eerste prioriteit. Of er daarnaast nog tijd is 
voor een nieuw JOVD hoofdstuk laat ik in het midden. Ik zie 
wel wat er op mijn pad komt.”

Na drie jaar Driemaster zwaait Allard Altena af. Drie maal drie 
levert negen vragen aan de man in het authentieke colbert op. 
Eén daarvan is een inside joke,dus die is niet gepubliceerd. De 
overige acht wel.

Door Wouter van den Wildenberg

W: “Wat is je het meest bijgebleven van het afgelopen 
jaar? “

A: “Het hele proces van een Driemaster maken is erg 
indrukwekkend. De communicatie met redacteuren, het 
opmaakproces en de gang naar de drukker. Enkele weken voor 
de deadline bouwt de spanning steeds meer op en in de twee 
weken voor de verschijning zit de werkdruk hoog. Wat me 
desondanks nog het meest is bijgebleven is de goede sfeer en 
prettige verstandhouding waarin dit alles gebeurt. Het goed 
samenwerken met de redactie - stuk voor stukke fantastische 
mensen - is voor een hoofdredacteur het belangrijkste.”

W: “Je hebt zelf ook heel wat interviews afgenomen. 
Welk interview zou je nog eens over willen doen?”

A: “Er is geen interview geweest waarin ik geen boeiende 
persoon heb gesproken. In die zin zou ik met allemaal nog 
wel eens om de tafel willen. Een keuze kan ik daarom niet 
maken.”

W: “Een aantal van je interviews waren met VVD’ers. 
Zelf ben je ook actief geweest bij de VVD. Sommige 
JOVD’ers zouden graag meer afstand tussen de VVD en 
de JOVD zien. Wat vind je daar van?”

A: “Driemaster kiest haar interviews op basis van 
politieke relevantie. De hele redactie beslist mee wie er 
geïnterviewd wordt. Daar zitten nu en dan VVD’ers tussen, 
maar dat is niet meer dan logisch gezien de VVD een politiek 
relevante partij is.”

W: “Zo diplomatiek hoeft het niet . Hoe dient de 
relatie tussen JOVD en VVD volgens jou te zijn?”

A: “De VVD is belangrijk voor de JOVD aangezien er 
een ideologisch en financieel verband is tussen beide partijen. 
De JOVD moet echter haar eigen koers varen, zoals ze al 60 
jaar doet. De relatie VVD-JOVD mag en kan geen afbreuk 
doen aan de onafhankelijke positie van de JOVD. We zijn en 
blijven de onafhankelijke liberale jongeren.”
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kan uitdragen. Het is volgens hem dan ook onjuist om 
te menen dat er geen plaats zou zijn voor iemand die 
bijvoorbeeld tegenstander van het homohuwelijk is binnen 
een liberale organisatie zoals de Teldersstichting, de VVD 
of de JOVD. Zo kan een liberaal tegen het homohuwelijk 
zijn omdat vanuit het perspectief van de bescherming van 
(geadopteerde) kinderen geredeneerd niet direct vast staat 
dat opgroeien met twee vaders of twee moeders het beste 
voor hem of haar is.

Van Schie ‘gunt’ het conservatisme de vaststelling dat zij 
een beter oog heeft voor de niet rationele elementen van 
het leven dan sommige liberalen. Zo missen Nederlandse 
liberalen die een republiek bepleiten de symbolische waarde 
van een monarch die hem in staat stelt een rol te vervullen 
die een president (bijna altijd een (oud)politicus) nooit zou 
kunnen vervullen gelet op de tijdelijkheid en partijdigheid 
van zijn functie. Het liberalisme heeft hiervan geleerd: 
hoewel het vaak als een optimistische stroming wordt gezien 
is het liberale idee van checks and balances juist ontstaan 
vanuit de erkenning dat de mens niet perfect is en dat 
staatsmacht zelfs in de minst slechte staatsvorm beteugeld 
dient te worden om misbruik te voorkomen. Adam Smith 
vormt een goed voorbeeld van een liberaal die niet louter 
rationalistisch te werk ging. Maar anders dan socialisten of 
christen-democraten trok hij uit de observatie dat mensen 
zich vaak door emoties laten leiden en meeslepen, niet de 
conclusie dat er dus een moraliserende taak voor de politicus 
of de dominee is weggelegd.
Het conservatisme heeft echter wel degelijk ook enkele 
mankementen. Het grootste is volgens Van Schie dat elke 
vorm van conservatisme worstelt met het ontdekken welke 
tradities of ontwikkelingen er nu precies in de samenleving 
bestaan en behouden zouden moeten worden; wat de morele 
waarde ervan is. De conservatief heeft veel minder dan de 
liberaal een set waarden die als standaard en maatstaf kunnen 
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Visie Driemaster
Driemaster is een blad voor leden door leden 
en behoort zoals zodanig ook midden in de 
vereniging te staan. Naar buiten toe verkondigt 
zij de ideeën, gedachten en meningen binnen de 
vereniging, maar minstens zo belangrijk: zij 
vormt een platform voor interne discussie. Als 
zodanig vormt zij een onmisbaar medium, de lijm 
die onze (landelijke) vereniging bij elkaar 
houdt; Groningen tot Maastricht, van dat 
dorpje achter de “duinuh” tot aan de annexa van 
Nijmegen.

Dat midden in de vereniging staan is belangrijk; 
wil Driemaster kunnen rekenen op een vaste groep 
leveranciers van kopij en een trouwe schare lezers, 
dan moeten zij bij het wel en wêe van Driemaster 
betrokken blijven: het is tweerichtingsverkeer. 
De afgelopen tijd is hierin een stijgende lijn 
waar te nemen en ook komend jaar zal hier dan 
ook zeker aandacht aan worden besteed.
 
Met vriendelijke groet,

Ralf Willems

Sinds een aantal jaren ben ik lid van onze 
vereniging. Mijn actieve leven als lid van de 
JOVD begon pas echt in 2006 toen in ons 
afdelingsblad “Consciëntia” nieuw leven in 
blies. Daarna was ik als voorzitter van de 
afdeling Utrecht e.o. een graag geziene gast in 
den lande en op algemene vergaderingen en heb 
ik mijn best gedaan de afdeling andermaal op 
de kaart te zetten. Daarnaast ben ik vanaf het 
begin nauw betrokken geweest bij de oprichting 
van JongerenPolitiek Utrecht, een platform 
van de Utrechtse afdelingen van politieke 
jongerenorganisaties en ben ik sinds 2008 
JOVD-cursusleider.

Visie op JOVD
De JOVD is niet alleen dé liberale 
jongerenorganisatie, het is ook ‘s lands 
voornaamste politieke kweekvijver. Tallozen 
hebben in de zestig jaar dat onze vereniging 
nu bestaat de weg gevonden naar een politieke 
loopbaan. Maar ook voor hen die geen politieke 
loopbaan nastreven heeft de JOVD een hoop te 
bieden: onze vereniging biedt de gelegenheid om je 
talenten te ontplooien op tal van vlakken.

intervieW ralf Willems 

Toch wordt er door de verdedigers van ‘positieve’ discriminatie 
vaak geklaagd over een glazen plafond dat het voor vrouwen 
niet mogelijk maakt om werkelijk de top te bereiken of over 
het feit dat allochtonen moeilijker toegang vinden tot de 
arbeidsmarkt. Nu zal het vast zo zijn dat er moeilijkheden zijn 
op de arbeidsmarkt, omdat nu eenmaal niet iedere werkgever 
hetzelfde is en een perfecte arbeidsmarkt een illusie is. Daar 
hoeven we niets aan te romantiseren. We moeten echter niet 
vergeten dat we vele eeuwen een patriarchale samenleving 
hebben gehad en dat gehuwde vrouwen pas sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw zelfstandige wettelijke handelingen 
kunnen verrichten. Voor die handelingen had de vrouw haar 
echtgenoot, want van haar werd verwacht dat ze zich zou 
wijden aan het moederschap. Tot die tijd werden gehuwde 
vrouwen als handelingsonbekwaam bestempeld: men kan 
niet verwachten dat volledige emancipatie van de ene op de 
andere dag een feit is. Dit kost tijd en duurt misschien wel 
eeuwen, maar wellicht zijn we over enkele decennia al klaar

Wel kan de overheid de kaders scheppen waarin iedereen 
gelijke rechten en kansen heeft bij sollicitaties. Niet meer 
en niet minder, want anders is er geen werkelijke sprake van 
emancipatie. Die moet namelijk uit eigen kracht komen en 
wanneer de overheid de vrouw en allochtoon aan het handje 
naar een baan toebrengt, zullen die vrouw en allochtoon 
het op die positie uiteindelijk toch zelf moeten doen. Of wil 
de overheid ze soms door ambtenaren laten schaduwen die 
controleren of die vrouw en allochtoon het werk naar behoren 
en net als ieder ander uitvoeren? De zogenaamd positieve 
discriminatie is niet alleen een belediging voor autochtone 
mannen, maar geeft ook niet veel blijk van vertrouwen in 
vrouwen en allochtonen. Laat hen hun eigen weg vinden, 
schep daarbij de kaders en gun het proces vooral de tijd. Hoe 
ging dat gezegde ook alweer over gehaaste spoed?

Jeffrey Lemm is eindredacteur van dit blad

Wellicht moet u even nadenken over de titel van dit stuk. 
Discriminatie is toch per definitie negatief? Dat is het ook, maar 
om het allemaal wat minder overzichtelijk te maken heeft de 
linkse politiek ooit ‘positieve’ discriminatie uitgevonden. Niet 
alleen een contradictio in terminis, maar ook grote flauwekul die 
geen werkelijke bijdrage levert aan emancipatie van wie dan ook.

Door: Jeffrey Lemm

De arbeider, de vrouw en de allochtoon. Allen zijn zij in 
de afgelopen eeuw geholpen zichzelf te verheffen en een 
gelijkwaardige positie in te nemen in onze samenleving. De 
vroegere omstandigheden van bijvoorbeeld fabrieksarbeiders 
en de achtergestelde positie van de vrouw waren verre van 
goed en het is dan ook juist dat die tijden voorbij zijn. Ieder 
mens behoort dezelfde kansen en rechten te hebben om 
wat van zijn of haar leven te maken, om zichzelf volledig te 
kunnen ontplooien. Bovendien garandeert onze Grondwet 
een gelijke positie voor iedere burger van Nederland. Toch 
is het gek dat juist de overheid, zij het zogenaamd met de 
beste bedoelingen, afwijkt van de gelijke rechtspositie van 
burgers waar de Grondwet vanuit gaat. Er lijkt de laatste 
decennia welhaast een kruistocht gaande tegen de blanke, 
hoogopgeleide en grijze man. 

Eerder dit jaar gaf minister Ter Horst aan het liefst zoveel 
mogelijk vrouwen en allochtonen in de politietop te willen 
benoemen en veel overheidsinstellingen werven vaak op 
dezelfde wijze. Zo viel mijn oog op een advertentie van een 
gemeente in een niet nader te noemen bestuurlijk vakblad. 
‘Kandidaten van allochtone herkomst worden nadrukkelijk 
verzocht te solliciteren’, zo viel er subtiel te lezen in de 
laatste zin. Met andere woorden: beste autochtoon, vergeet 
de advertentie die je zojuist hebt gelezen, want we hebben 
liever iemand met een andere afkomst. Dit is geen ‘positieve’ 
discriminatie, maar gewoon discriminatie en daarmee een 
negatief verschijnsel. Daar is wat mij betreft geen woord 
Spaans aan. Het gaat niet om autochtoon of allochtoon, 
man of vrouw, maar om iemands persoonlijke kwaliteiten 
en ambities. Deze laatste elementen moeten leidend zijn 
bij de beoordeling van sollicitanten. Niemand heeft wat 
aan werknemers die kwalitatief onder de maat presteren, 
maar wel in een maatschappelijk hokje zijn te plaatsen. Dit 
zal eerder een negatieve werking hebben op het imago van 
vrouwen en allochtonen op de arbeidsmarkt. 

negatieve discriminatie

‘Kandidaten van allochtone 

herkomst worden nadrukkelijk 

verzocht te solliciteren’

kandidaat hoofdredacteur driemaster
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Visie Driemaster
Driemaster is een blad voor leden door leden 
en behoort zoals zodanig ook midden in de 
vereniging te staan. Naar buiten toe verkondigt 
zij de ideeën, gedachten en meningen binnen de 
vereniging, maar minstens zo belangrijk: zij 
vormt een platform voor interne discussie. Als 
zodanig vormt zij een onmisbaar medium, de lijm 
die onze (landelijke) vereniging bij elkaar 
houdt; Groningen tot Maastricht, van dat 
dorpje achter de “duinuh” tot aan de annexa van 
Nijmegen.

Dat midden in de vereniging staan is belangrijk; 
wil Driemaster kunnen rekenen op een vaste groep 
leveranciers van kopij en een trouwe schare lezers, 
dan moeten zij bij het wel en wêe van Driemaster 
betrokken blijven: het is tweerichtingsverkeer. 
De afgelopen tijd is hierin een stijgende lijn 
waar te nemen en ook komend jaar zal hier dan 
ook zeker aandacht aan worden besteed.
 
Met vriendelijke groet,

Ralf Willems

Sinds een aantal jaren ben ik lid van onze 
vereniging. Mijn actieve leven als lid van de 
JOVD begon pas echt in 2006 toen in ons 
afdelingsblad “Consciëntia” nieuw leven in 
blies. Daarna was ik als voorzitter van de 
afdeling Utrecht e.o. een graag geziene gast in 
den lande en op algemene vergaderingen en heb 
ik mijn best gedaan de afdeling andermaal op 
de kaart te zetten. Daarnaast ben ik vanaf het 
begin nauw betrokken geweest bij de oprichting 
van JongerenPolitiek Utrecht, een platform 
van de Utrechtse afdelingen van politieke 
jongerenorganisaties en ben ik sinds 2008 
JOVD-cursusleider.

Visie op JOVD
De JOVD is niet alleen dé liberale 
jongerenorganisatie, het is ook ‘s lands 
voornaamste politieke kweekvijver. Tallozen 
hebben in de zestig jaar dat onze vereniging 
nu bestaat de weg gevonden naar een politieke 
loopbaan. Maar ook voor hen die geen politieke 
loopbaan nastreven heeft de JOVD een hoop te 
bieden: onze vereniging biedt de gelegenheid om je 
talenten te ontplooien op tal van vlakken.

intervieW ralf Willems 

Toch wordt er door de verdedigers van ‘positieve’ discriminatie 
vaak geklaagd over een glazen plafond dat het voor vrouwen 
niet mogelijk maakt om werkelijk de top te bereiken of over 
het feit dat allochtonen moeilijker toegang vinden tot de 
arbeidsmarkt. Nu zal het vast zo zijn dat er moeilijkheden zijn 
op de arbeidsmarkt, omdat nu eenmaal niet iedere werkgever 
hetzelfde is en een perfecte arbeidsmarkt een illusie is. Daar 
hoeven we niets aan te romantiseren. We moeten echter niet 
vergeten dat we vele eeuwen een patriarchale samenleving 
hebben gehad en dat gehuwde vrouwen pas sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw zelfstandige wettelijke handelingen 
kunnen verrichten. Voor die handelingen had de vrouw haar 
echtgenoot, want van haar werd verwacht dat ze zich zou 
wijden aan het moederschap. Tot die tijd werden gehuwde 
vrouwen als handelingsonbekwaam bestempeld: men kan 
niet verwachten dat volledige emancipatie van de ene op de 
andere dag een feit is. Dit kost tijd en duurt misschien wel 
eeuwen, maar wellicht zijn we over enkele decennia al klaar

Wel kan de overheid de kaders scheppen waarin iedereen 
gelijke rechten en kansen heeft bij sollicitaties. Niet meer 
en niet minder, want anders is er geen werkelijke sprake van 
emancipatie. Die moet namelijk uit eigen kracht komen en 
wanneer de overheid de vrouw en allochtoon aan het handje 
naar een baan toebrengt, zullen die vrouw en allochtoon 
het op die positie uiteindelijk toch zelf moeten doen. Of wil 
de overheid ze soms door ambtenaren laten schaduwen die 
controleren of die vrouw en allochtoon het werk naar behoren 
en net als ieder ander uitvoeren? De zogenaamd positieve 
discriminatie is niet alleen een belediging voor autochtone 
mannen, maar geeft ook niet veel blijk van vertrouwen in 
vrouwen en allochtonen. Laat hen hun eigen weg vinden, 
schep daarbij de kaders en gun het proces vooral de tijd. Hoe 
ging dat gezegde ook alweer over gehaaste spoed?

Jeffrey Lemm is eindredacteur van dit blad

Wellicht moet u even nadenken over de titel van dit stuk. 
Discriminatie is toch per definitie negatief? Dat is het ook, maar 
om het allemaal wat minder overzichtelijk te maken heeft de 
linkse politiek ooit ‘positieve’ discriminatie uitgevonden. Niet 
alleen een contradictio in terminis, maar ook grote flauwekul die 
geen werkelijke bijdrage levert aan emancipatie van wie dan ook.

Door: Jeffrey Lemm

De arbeider, de vrouw en de allochtoon. Allen zijn zij in 
de afgelopen eeuw geholpen zichzelf te verheffen en een 
gelijkwaardige positie in te nemen in onze samenleving. De 
vroegere omstandigheden van bijvoorbeeld fabrieksarbeiders 
en de achtergestelde positie van de vrouw waren verre van 
goed en het is dan ook juist dat die tijden voorbij zijn. Ieder 
mens behoort dezelfde kansen en rechten te hebben om 
wat van zijn of haar leven te maken, om zichzelf volledig te 
kunnen ontplooien. Bovendien garandeert onze Grondwet 
een gelijke positie voor iedere burger van Nederland. Toch 
is het gek dat juist de overheid, zij het zogenaamd met de 
beste bedoelingen, afwijkt van de gelijke rechtspositie van 
burgers waar de Grondwet vanuit gaat. Er lijkt de laatste 
decennia welhaast een kruistocht gaande tegen de blanke, 
hoogopgeleide en grijze man. 

Eerder dit jaar gaf minister Ter Horst aan het liefst zoveel 
mogelijk vrouwen en allochtonen in de politietop te willen 
benoemen en veel overheidsinstellingen werven vaak op 
dezelfde wijze. Zo viel mijn oog op een advertentie van een 
gemeente in een niet nader te noemen bestuurlijk vakblad. 
‘Kandidaten van allochtone herkomst worden nadrukkelijk 
verzocht te solliciteren’, zo viel er subtiel te lezen in de 
laatste zin. Met andere woorden: beste autochtoon, vergeet 
de advertentie die je zojuist hebt gelezen, want we hebben 
liever iemand met een andere afkomst. Dit is geen ‘positieve’ 
discriminatie, maar gewoon discriminatie en daarmee een 
negatief verschijnsel. Daar is wat mij betreft geen woord 
Spaans aan. Het gaat niet om autochtoon of allochtoon, 
man of vrouw, maar om iemands persoonlijke kwaliteiten 
en ambities. Deze laatste elementen moeten leidend zijn 
bij de beoordeling van sollicitanten. Niemand heeft wat 
aan werknemers die kwalitatief onder de maat presteren, 
maar wel in een maatschappelijk hokje zijn te plaatsen. Dit 
zal eerder een negatieve werking hebben op het imago van 
vrouwen en allochtonen op de arbeidsmarkt. 

negatieve discriminatie

‘Kandidaten van allochtone 

herkomst worden nadrukkelijk 

verzocht te solliciteren’

kandidaat hoofdredacteur driemaster
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Jonge socialisten

DOOR: Nils Nijdam

Ach ja, het tweepartijenstelsel. Eens per zoveel jaren wordt dit 
plannetje weer door D66 op de politieke agenda geslingerd. 

Achter de keuze voor wel of geen tweepartijenstelsel, 
ligt de keuze voor een kiesstelsel. In de 19e eeuw heeft 
Nederland een meerderheidskiesstelsel met twee blokken, 
rechts confessionelen en links liberalen. Nederland is 
opgedeeld in districten, per district moet één kandidaat een 
meerderheid halen. Vanwege uitbreiding van het kiesrecht, 
worden politieke partijen opgericht en ontstaat een 
veelkleurig politiek landschap. Verschillende politici willen 
deze politieke veelkleurigheid beter tot uitdrukking laten 
komen in de kamer en strijden voor een ander kiesstelsel. 
In 1917 krijgt Nederland het evenredige kiesstelsel dat we 
nu nog steeds hebben. De verkiezingen gaan niet langer om 
lokale districtskandidaten, maar om het landelijke aantal 
partijstemmen. Kleinere partijen kunnen zo ook kamerzetels 
halen. 
Na de Tweede Wereldoorlog bestaat behoefte aan een 
krachtig bestuur. Het idee bestaat om terug te keren naar een 
tweepartijenstelsel met één grote conservatieve partij en één 
grote vooruitstrevende partij. In de jaren ’60 verandert het 
politieke klimaat en ontstaat onvrede over de invloed van de 
kiezer op de kabinetsformatie. Na decennia onderzoek door 
staatscommissies, zijn slechts bescheiden wijzigingen aan 
het bestaande kiesstelsel doorgevoerd. Tijdens Paars worden 
concepten in elkaar geknutseld die geringe steun in de kamer 
krijgen. De laatste oprisping tot staatkundige vernieuwing 
is tijdens het kabinet Balkenende 2 als een ingewikkeld 
gemengd kiesstelsel wordt voorgesteld. 

Bij de vraag wat voor kiesstelsel je kiest, speelt ook nog weer 
mee wat de verkiezingen moeten uitwijzen. Kies je voor 
de politieke pluriformiteit van minderheden, dan is het 
evenredig kiesstelsel prima. Wil je een duidelijke meerderheid 
om te regeren, dan is een meerderheidsstelsel het beste.
Nederlandse kent nu een parlementair stelsel waarin elke 
politieke mening gehoord wordt. In een pluriform land als het 
onze moeten we deze diversiteit koesteren. Daarbij komt dat 
we verkiezingen hebben voor onze volksvertegenwoordiging 
in de kamer, dit moet niet gaan om de keuze voor of een 
links of een rechts kabinet. Kortom, Nederland moet géén 
tweepartijenstelsel krijgen.

  
Nils Nijdam, lid JS en afgestudeerd op een scriptie over het 

Nederlands kiesstelsel. 

Reactie Allard Altena:

Jammer genoeg vervalt de auteur, met uitzondering van de 
allerlaatste drie zinnen, in het schrijven van een uitgebreide 
beschouwing in plaats van het maken van een politiek 
statement. Een opmerking over de PvdA en het nemen van 
standpunten zou ik kunnen maken, maar goed, dat heb ik 
net dus ook gedaan. Nederland wordt onbestuurbaar, dat 
valt niet te ontkennen. Het failliet van het poldermodel 
blijkt bij debatten over onder meer de AOW en de economie. 
Coalitieakkoorden, voortvloeiend uit ons huidige kiesstelsel, 
belemmeren een eenduidige regeringsaanpak. Het is dus 
jammer dat de JS in deze rubriek zich in slechts drie zinnen 
uitlaat over de bestuurbaarheid van ons land.

Moet die bom onder het bestel? Moeten we gaan 
hervormen richting een tweepartijenstelsel? Ik denk dat we 
terughoudend moeten zijn. Laten we ons eerst richten op 
geoliede samenwerking tussen gelijkgestemden en problemen 
aanpakken die er werkelijk toe doen. Een kabinet dat weigert 
te regeren, vraagt om een stevige oppositie die niet bang is 
om verbonden te sluiten. Als deze samenwerking uiteindelijk 
leidt tot fusies en verschuivingen in het politieke landschap, 
dan is de tijd mogelijk rijp voor een tweepartijenstelsel. Maar 
laten we die bom voorlopig nog maar even bewaren. 

Coen Brummer is hoofdredacteur van DEMO, het 
ledenmagazine van de Jonge Democraten.

Reactie  Allard Altena: 

In mijn eigen stuk – geplaatst in de DEMO en Lava – pleit 
ik tegenstelling tot de auteur wel om ‘de bom onder het 
bestel’ tot ontploffing te brengen en wel omdat ik meen 
dat er een gekozen Minister-president moet zijn die zich 
eindelijk president met hoofdletter P mag noemen. Een 
ambtsdrager die zich bezig houdt met het land te besturen 
zonder altijd over de schouder te moeten blijven kijken 
om de dolken van de coalitiegenoten te ontwijken. En een 
volksvertegenwoordiging die voor de volle 100% procent 
bestaat uit de stem van het volk en niet wordt gehinderd 
door de macht van politieke partijen om lijsten vast te 
stellen. Dèmos Kratos, de macht van het volk, dat behoort de 
leidraad te zijn in onze staat. Tijd voor een knal dus!

paarse krokodil

Jonge democraten

DOOR: Coen Brummer

Een bom onder het bestel leggen. Dat was de intentie toen 
het initiatief comité D’66 in 1966 het Appel verspreidden, 
uit bezorgdheid over de ‘ernstige devaluatie van onze 
democratie.’ In dit inmiddels 43 jaar oude pamflet staan 
ernstige problemen opgesomd die nog altijd actueel zijn. 
Zo kiest in de huidige situatie de kiezer niet zijn regering, 
maar een volksvertegenwoordiger, waarna pas een regering 
wordt gevormd. De kiezer heeft geen invloed op de signatuur 
van een regering: Een stem op het CDA kan leiden tot 
samenwerking met de VVD, maar ook tot een rooms-rood 
kabinet. Het legt daarnaast spanning op de werking van 
het duale systeem. Kamerleden voelen zich gebonden aan 
het regeerakkoord, terwijl zij in de eerste plaats een kritisch 
volksvertegenwoordiger moeten zijn. Momenteel is de frictie 
rond het dualisme zichtbaar aan de schandelijke wijze waarop 
de PvdA het parlement muilkorft inzake Irak.

Er zijn dus voldoende problemen die aandacht behoeven 
in de Nederlandse democratie. Zou een tweepartijenstelsel 
uitkomst bieden? Laten we voorop stellen dat dit stelsel 
duidelijkheid schept: geharrewar over coalitievorming 
waarbij naar de wil van het volk geraden wordt, is hiermee 
verleden tijd. Twee kandidaten nemen het tegen elkaar op. 
Hij die wint regeert en hij die regeert wordt afgerekend op 
zijn prestaties. 

Toch zijn er problemen. Zit de kiezer te wachten op deze 
hervorming? Hebben we geen grotere problemen om aan te 
pakken? Wie gaat het met wie doen? Is de VVD liberaal of 
conservatief? D66 links of rechts? Weet de PvdA überhaupt 
wel wat ze wil? Waar hoort de PVV bij? Deze partij mag 
dankzij ‘wetenschappelijk’ onderzoek blijkbaar het label 
‘extreem-rechts’ opgeplakt krijgen, maar sociaaleconomisch 
prediken zij de communistische heilstaat.

Niets is belangrijker voor een mens dan het scherpen van de geest. Wie je ook bent en wat je ook doet: om als volwaardig individu te kunnen 
functioneren is een kritische blik op de maatschappij onontbeerlijk. Om deze reden wordt er weer in Driemaster een rubriek opgenomen, 
genaamd ‘De Paarse Krokodil’. Deze rubriek is een samenwerkingsverband tussen de hoofdredacteuren van de JOVD, Jonge Democraten 
(JD) en Jonge Socialisten (JS). En  mocht u het zich afvragen: de rubriek is inderdaad genoemd naar zowel het kabinet als de reclame.

Allard Altena, hoofdredacteur Driemaster

Ten geleide:

stelling : nederland moet gÉÉn tWee partiJenstelsel kriJgen
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Jonge socialisten

DOOR: Nils Nijdam

Ach ja, het tweepartijenstelsel. Eens per zoveel jaren wordt dit 
plannetje weer door D66 op de politieke agenda geslingerd. 

Achter de keuze voor wel of geen tweepartijenstelsel, 
ligt de keuze voor een kiesstelsel. In de 19e eeuw heeft 
Nederland een meerderheidskiesstelsel met twee blokken, 
rechts confessionelen en links liberalen. Nederland is 
opgedeeld in districten, per district moet één kandidaat een 
meerderheid halen. Vanwege uitbreiding van het kiesrecht, 
worden politieke partijen opgericht en ontstaat een 
veelkleurig politiek landschap. Verschillende politici willen 
deze politieke veelkleurigheid beter tot uitdrukking laten 
komen in de kamer en strijden voor een ander kiesstelsel. 
In 1917 krijgt Nederland het evenredige kiesstelsel dat we 
nu nog steeds hebben. De verkiezingen gaan niet langer om 
lokale districtskandidaten, maar om het landelijke aantal 
partijstemmen. Kleinere partijen kunnen zo ook kamerzetels 
halen. 
Na de Tweede Wereldoorlog bestaat behoefte aan een 
krachtig bestuur. Het idee bestaat om terug te keren naar een 
tweepartijenstelsel met één grote conservatieve partij en één 
grote vooruitstrevende partij. In de jaren ’60 verandert het 
politieke klimaat en ontstaat onvrede over de invloed van de 
kiezer op de kabinetsformatie. Na decennia onderzoek door 
staatscommissies, zijn slechts bescheiden wijzigingen aan 
het bestaande kiesstelsel doorgevoerd. Tijdens Paars worden 
concepten in elkaar geknutseld die geringe steun in de kamer 
krijgen. De laatste oprisping tot staatkundige vernieuwing 
is tijdens het kabinet Balkenende 2 als een ingewikkeld 
gemengd kiesstelsel wordt voorgesteld. 

Bij de vraag wat voor kiesstelsel je kiest, speelt ook nog weer 
mee wat de verkiezingen moeten uitwijzen. Kies je voor 
de politieke pluriformiteit van minderheden, dan is het 
evenredig kiesstelsel prima. Wil je een duidelijke meerderheid 
om te regeren, dan is een meerderheidsstelsel het beste.
Nederlandse kent nu een parlementair stelsel waarin elke 
politieke mening gehoord wordt. In een pluriform land als het 
onze moeten we deze diversiteit koesteren. Daarbij komt dat 
we verkiezingen hebben voor onze volksvertegenwoordiging 
in de kamer, dit moet niet gaan om de keuze voor of een 
links of een rechts kabinet. Kortom, Nederland moet géén 
tweepartijenstelsel krijgen.

  
Nils Nijdam, lid JS en afgestudeerd op een scriptie over het 

Nederlands kiesstelsel. 

Reactie Allard Altena:

Jammer genoeg vervalt de auteur, met uitzondering van de 
allerlaatste drie zinnen, in het schrijven van een uitgebreide 
beschouwing in plaats van het maken van een politiek 
statement. Een opmerking over de PvdA en het nemen van 
standpunten zou ik kunnen maken, maar goed, dat heb ik 
net dus ook gedaan. Nederland wordt onbestuurbaar, dat 
valt niet te ontkennen. Het failliet van het poldermodel 
blijkt bij debatten over onder meer de AOW en de economie. 
Coalitieakkoorden, voortvloeiend uit ons huidige kiesstelsel, 
belemmeren een eenduidige regeringsaanpak. Het is dus 
jammer dat de JS in deze rubriek zich in slechts drie zinnen 
uitlaat over de bestuurbaarheid van ons land.

Moet die bom onder het bestel? Moeten we gaan 
hervormen richting een tweepartijenstelsel? Ik denk dat we 
terughoudend moeten zijn. Laten we ons eerst richten op 
geoliede samenwerking tussen gelijkgestemden en problemen 
aanpakken die er werkelijk toe doen. Een kabinet dat weigert 
te regeren, vraagt om een stevige oppositie die niet bang is 
om verbonden te sluiten. Als deze samenwerking uiteindelijk 
leidt tot fusies en verschuivingen in het politieke landschap, 
dan is de tijd mogelijk rijp voor een tweepartijenstelsel. Maar 
laten we die bom voorlopig nog maar even bewaren. 

Coen Brummer is hoofdredacteur van DEMO, het 
ledenmagazine van de Jonge Democraten.

Reactie  Allard Altena: 

In mijn eigen stuk – geplaatst in de DEMO en Lava – pleit 
ik tegenstelling tot de auteur wel om ‘de bom onder het 
bestel’ tot ontploffing te brengen en wel omdat ik meen 
dat er een gekozen Minister-president moet zijn die zich 
eindelijk president met hoofdletter P mag noemen. Een 
ambtsdrager die zich bezig houdt met het land te besturen 
zonder altijd over de schouder te moeten blijven kijken 
om de dolken van de coalitiegenoten te ontwijken. En een 
volksvertegenwoordiging die voor de volle 100% procent 
bestaat uit de stem van het volk en niet wordt gehinderd 
door de macht van politieke partijen om lijsten vast te 
stellen. Dèmos Kratos, de macht van het volk, dat behoort de 
leidraad te zijn in onze staat. Tijd voor een knal dus!

paarse krokodil

Jonge democraten

DOOR: Coen Brummer

Een bom onder het bestel leggen. Dat was de intentie toen 
het initiatief comité D’66 in 1966 het Appel verspreidden, 
uit bezorgdheid over de ‘ernstige devaluatie van onze 
democratie.’ In dit inmiddels 43 jaar oude pamflet staan 
ernstige problemen opgesomd die nog altijd actueel zijn. 
Zo kiest in de huidige situatie de kiezer niet zijn regering, 
maar een volksvertegenwoordiger, waarna pas een regering 
wordt gevormd. De kiezer heeft geen invloed op de signatuur 
van een regering: Een stem op het CDA kan leiden tot 
samenwerking met de VVD, maar ook tot een rooms-rood 
kabinet. Het legt daarnaast spanning op de werking van 
het duale systeem. Kamerleden voelen zich gebonden aan 
het regeerakkoord, terwijl zij in de eerste plaats een kritisch 
volksvertegenwoordiger moeten zijn. Momenteel is de frictie 
rond het dualisme zichtbaar aan de schandelijke wijze waarop 
de PvdA het parlement muilkorft inzake Irak.

Er zijn dus voldoende problemen die aandacht behoeven 
in de Nederlandse democratie. Zou een tweepartijenstelsel 
uitkomst bieden? Laten we voorop stellen dat dit stelsel 
duidelijkheid schept: geharrewar over coalitievorming 
waarbij naar de wil van het volk geraden wordt, is hiermee 
verleden tijd. Twee kandidaten nemen het tegen elkaar op. 
Hij die wint regeert en hij die regeert wordt afgerekend op 
zijn prestaties. 

Toch zijn er problemen. Zit de kiezer te wachten op deze 
hervorming? Hebben we geen grotere problemen om aan te 
pakken? Wie gaat het met wie doen? Is de VVD liberaal of 
conservatief? D66 links of rechts? Weet de PvdA überhaupt 
wel wat ze wil? Waar hoort de PVV bij? Deze partij mag 
dankzij ‘wetenschappelijk’ onderzoek blijkbaar het label 
‘extreem-rechts’ opgeplakt krijgen, maar sociaaleconomisch 
prediken zij de communistische heilstaat.

Niets is belangrijker voor een mens dan het scherpen van de geest. Wie je ook bent en wat je ook doet: om als volwaardig individu te kunnen 
functioneren is een kritische blik op de maatschappij onontbeerlijk. Om deze reden wordt er weer in Driemaster een rubriek opgenomen, 
genaamd ‘De Paarse Krokodil’. Deze rubriek is een samenwerkingsverband tussen de hoofdredacteuren van de JOVD, Jonge Democraten 
(JD) en Jonge Socialisten (JS). En  mocht u het zich afvragen: de rubriek is inderdaad genoemd naar zowel het kabinet als de reclame.

Allard Altena, hoofdredacteur Driemaster

Ten geleide:

stelling : nederland moet gÉÉn tWee partiJenstelsel kriJgen
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dat wilde of wilde God juist deze tien geboden omdat ze al 
moreel waren? In het eerste geval is moraliteit totaal arbitrair: 
God had iets anders kunnen willen en dan had de wereld tien 
totaal andere geboden gekend. In het tweede geval erkennen 
we dat God niet tien andere geboden had kunnen willen en 
concluderen we dat zelfs God gebonden is aan moraliteit en 
dat deze dus onafhankelijk van Gods wil bestaat.

Monopolie
Wat in elk geval een duidelijk teken van menselijke 
interventie is, is het feit dat joden, katholieken, protestanten 
en orthodoxen er verschillende indelingen op na houden. 
Dé tien geboden bestaan dus niet eens. Het eerste gebod 
volgens de Rooms-katholieke kerk luidt: “Ik ben de Heer 
uw God, Gij zult geen andere goden hebben, Gij zult geen 
afgodsbeelden hebben” en wordt door de andere richtingen 
als twee aparte geboden beschouwd. Dit gebod heeft 
natuurlijk niets met moraliteit te maken; het is een ordinair 
non-concurrentiebeding! Het is het gebod van een onzekere 
God die de competitie niet aandurft met andere goden en 
profeten-wannabe’s, en een monopoliepositie voor zichzelf 
opeist. Neelie Kroes, doe er wat aan! 

Geen godverdomme
Het tweede gebod luidt “Gij zult de naam van God niet 
misbruiken”. Waarschijnlijk bedoeld de Bijbel daarmee dat je 
geen godverdomme mag zeggen. Helder gevalletje beperking 
van vrijheid van meningsuiting dus, die helaas nog steeds 
voorkomt in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, artikel 
247c: godslastering. Sterk staaltje ironie: Jezus werd ter dood 
veroordeeld vanwege… juist: godslastering. De regerende 
elite vond het niet zo leuk dat hij de Zoon van God uithing. 
Tegelijk is dit een gebod dat door middel van taal een poging 
doet een debat in de kiem te smoren, want zodra je kritische 
vragen gaat stellen over God, luidt de aanklacht godslastering 
en de straf steniging, kruisiging of de brandstapel. Dat is best 
een afknapper voor de marketplace of ideas. 

Heidense zondag
Door naar het derde gebod: “Gedenk de sabbat en hou hem 
in ere”. Dat betreft dus de zaterdag, preciezer de periode 
van zonsondergang vrijdagavond tot zonsondergang 
zaterdagavond. De Romeinse keizer Constantijn ruilde 
echter de zaterdag in voor de zondag als algemene rustdag 
in een poging alle tegenstrijdige religies in zijn keizerrijk een 
gemeenschappelijke basis te geven. Zondag als rustdag is 
dus eigenlijk superheidens, want ter verering van de zon en 
niet de Sabbat. Daarnaast is dit gebod niet praktisch als je op 
zondag boodschappen wilt doen.

Censuur? 

de tien geboden,

 nader beschouWd

In de Mel Brooks-film History of the World: Part 1 zien we 
Mozes, die op de berg Sinaï drie stenen tafelen met elk vijf 
geboden van God ontvangt. Hij draagt ze vervolgens de berg af 
en spreekt zijn volk toe: “The Lord, the Lord Jehovah has given 
unto you these fifteen…” dan valt een van de stenen tafelen kapot 
op de grond, waarna Mozes rustig vervolgt: “Wait… ten, ten 
commandments for all to obey”. Flauw natuurlijk, maar het geeft 
wel te denken: waarom precies tien geboden? Waarom geen 7 of 
11 geboden? Zo’n mooi rond getal lijkt eerder het product van een 
menselijke geest. Zo bezien was de keuze voor tien geboden een 
marketingbeslissing.

Door Mark Reijman

“If you see God, don’t be afraid to kiss her,
If she’s not there, who cares? We’ll never miss her.”
- Aerosmith

Thou shalt think
Ik vond dat het tijd was om dé tien geboden eens aan een 
nader onderzoek te onderwerpen, want wie kent ze eigenlijk 
nog? Doch voordat ik mij door de tien geboden heen worstel, 
waag ik me eerst aan enkele preliminaire overpeinzingen. 
De tien geboden worden vaak geassocieerd met moraliteit, 
maar kunnen ze er ook de bron van zijn, zoals vaak wordt 
beweerd? Iemand die het helderder kon verwoorden dan ik, 
schreef: “If I were to speak your kind of language, I would say 
that man’s only moral commandment is: thou shalt think. 
But a ‘moral commandment’ is a contradiction in terms. 
The moral is the chosen, not the forced; the understood, not 
the obeyed. The moral is the rational, and reason accepts no 
commandments.”  Pas als ik mijn verstand gebruik en begrijp 
dat stelen, liegen en vermoorden slecht is, ben ik een moreel 
persoon. Als ik niet steel, lieg en moord omdat het me wordt 
bevolen door een almachtige entiteit wiens straf ik vrees ben 
ik niet moreel, maar slechts een onnadenkend, gehoorzaam 
non-persoon die buigt voor autoriteit. Lang geleden heette 
dat “de tien geboden”, iets minder lang geleden heette het 
“befehl ist befehl” en er is niets moreels aan.

Arbitrair of moraliteit?
De kans is natuurlijk groot dat je met behulp van je gezonde 
verstand gedeeltelijk tot dezelfde conclusies komt als God. 
Dat is alleen maar mooi en betekent dat je God niet nodig 
hebt: gefeliciteerd. Maar hoe is God eigenlijk op de tien 
geboden gekomen? Zijn de tien geboden moreel omdat God 
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dat wilde of wilde God juist deze tien geboden omdat ze al 
moreel waren? In het eerste geval is moraliteit totaal arbitrair: 
God had iets anders kunnen willen en dan had de wereld tien 
totaal andere geboden gekend. In het tweede geval erkennen 
we dat God niet tien andere geboden had kunnen willen en 
concluderen we dat zelfs God gebonden is aan moraliteit en 
dat deze dus onafhankelijk van Gods wil bestaat.

Monopolie
Wat in elk geval een duidelijk teken van menselijke 
interventie is, is het feit dat joden, katholieken, protestanten 
en orthodoxen er verschillende indelingen op na houden. 
Dé tien geboden bestaan dus niet eens. Het eerste gebod 
volgens de Rooms-katholieke kerk luidt: “Ik ben de Heer 
uw God, Gij zult geen andere goden hebben, Gij zult geen 
afgodsbeelden hebben” en wordt door de andere richtingen 
als twee aparte geboden beschouwd. Dit gebod heeft 
natuurlijk niets met moraliteit te maken; het is een ordinair 
non-concurrentiebeding! Het is het gebod van een onzekere 
God die de competitie niet aandurft met andere goden en 
profeten-wannabe’s, en een monopoliepositie voor zichzelf 
opeist. Neelie Kroes, doe er wat aan! 

Geen godverdomme
Het tweede gebod luidt “Gij zult de naam van God niet 
misbruiken”. Waarschijnlijk bedoeld de Bijbel daarmee dat je 
geen godverdomme mag zeggen. Helder gevalletje beperking 
van vrijheid van meningsuiting dus, die helaas nog steeds 
voorkomt in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, artikel 
247c: godslastering. Sterk staaltje ironie: Jezus werd ter dood 
veroordeeld vanwege… juist: godslastering. De regerende 
elite vond het niet zo leuk dat hij de Zoon van God uithing. 
Tegelijk is dit een gebod dat door middel van taal een poging 
doet een debat in de kiem te smoren, want zodra je kritische 
vragen gaat stellen over God, luidt de aanklacht godslastering 
en de straf steniging, kruisiging of de brandstapel. Dat is best 
een afknapper voor de marketplace of ideas. 

Heidense zondag
Door naar het derde gebod: “Gedenk de sabbat en hou hem 
in ere”. Dat betreft dus de zaterdag, preciezer de periode 
van zonsondergang vrijdagavond tot zonsondergang 
zaterdagavond. De Romeinse keizer Constantijn ruilde 
echter de zaterdag in voor de zondag als algemene rustdag 
in een poging alle tegenstrijdige religies in zijn keizerrijk een 
gemeenschappelijke basis te geven. Zondag als rustdag is 
dus eigenlijk superheidens, want ter verering van de zon en 
niet de Sabbat. Daarnaast is dit gebod niet praktisch als je op 
zondag boodschappen wilt doen.

Censuur? 

de tien geboden,

 nader beschouWd

In de Mel Brooks-film History of the World: Part 1 zien we 
Mozes, die op de berg Sinaï drie stenen tafelen met elk vijf 
geboden van God ontvangt. Hij draagt ze vervolgens de berg af 
en spreekt zijn volk toe: “The Lord, the Lord Jehovah has given 
unto you these fifteen…” dan valt een van de stenen tafelen kapot 
op de grond, waarna Mozes rustig vervolgt: “Wait… ten, ten 
commandments for all to obey”. Flauw natuurlijk, maar het geeft 
wel te denken: waarom precies tien geboden? Waarom geen 7 of 
11 geboden? Zo’n mooi rond getal lijkt eerder het product van een 
menselijke geest. Zo bezien was de keuze voor tien geboden een 
marketingbeslissing.

Door Mark Reijman

“If you see God, don’t be afraid to kiss her,
If she’s not there, who cares? We’ll never miss her.”
- Aerosmith

Thou shalt think
Ik vond dat het tijd was om dé tien geboden eens aan een 
nader onderzoek te onderwerpen, want wie kent ze eigenlijk 
nog? Doch voordat ik mij door de tien geboden heen worstel, 
waag ik me eerst aan enkele preliminaire overpeinzingen. 
De tien geboden worden vaak geassocieerd met moraliteit, 
maar kunnen ze er ook de bron van zijn, zoals vaak wordt 
beweerd? Iemand die het helderder kon verwoorden dan ik, 
schreef: “If I were to speak your kind of language, I would say 
that man’s only moral commandment is: thou shalt think. 
But a ‘moral commandment’ is a contradiction in terms. 
The moral is the chosen, not the forced; the understood, not 
the obeyed. The moral is the rational, and reason accepts no 
commandments.”  Pas als ik mijn verstand gebruik en begrijp 
dat stelen, liegen en vermoorden slecht is, ben ik een moreel 
persoon. Als ik niet steel, lieg en moord omdat het me wordt 
bevolen door een almachtige entiteit wiens straf ik vrees ben 
ik niet moreel, maar slechts een onnadenkend, gehoorzaam 
non-persoon die buigt voor autoriteit. Lang geleden heette 
dat “de tien geboden”, iets minder lang geleden heette het 
“befehl ist befehl” en er is niets moreels aan.

Arbitrair of moraliteit?
De kans is natuurlijk groot dat je met behulp van je gezonde 
verstand gedeeltelijk tot dezelfde conclusies komt als God. 
Dat is alleen maar mooi en betekent dat je God niet nodig 
hebt: gefeliciteerd. Maar hoe is God eigenlijk op de tien 
geboden gekomen? Zijn de tien geboden moreel omdat God 
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en ze als verlengstuk van je eigen doelen maakt in plaats van 
ze als volwaardige en autonome personen te behandelen. Dit 
komt neer op de categorische imperatief zoals verwoord door 
onder meer Immanuel Kant: “Gebruik de ander nooit enkel 
als middel, maar ook als doel op zich.”

Echt nooit liegen?
Het probleem met het zevende en achtste gebod is de vraag 
hoe absoluut ze zijn. Mag je nooit stelen, ook geen voedsel 
als het de enige manier is om je kind in leven te houden? 
Mag je nooit liegen, ook niet tegenover de Nazi de vraagt 
waar de joden of de mensen van het verzet zich hebben 
verstopt? De werkelijkheid is oneindig gecompliceerder dan 
de Tien Geboden doen voorkomen. Blijkbaar komen we er 
niet onderuit om zelf na te denken. Schande aan hen die 
ontkennen zelf te moeten nadenken met een beroep op de 
Bijbel: zij zijn gevaarlijk, want ze denken niet, maar volgen!

Productieve burger
Het negende en tiende gebod gaan over het feit dat je de 
vrouw én de spullen van je buurman niet mag begeren. 
Begeerte is een typisch menselijke emotie. Wie nooit jaloers 
is geweest, werpe de eerste steen. Het betreft hier dus een 
gebod om een onderdeel van je mens-zijn te ontkennen, te 
verafschuwen en af te schilderen als kwaad, als de Duivel. 
Maar begeerte is niet per se slecht. Begeerte is de motor van 
menselijke ontwikkeling. Gordon Gekko zei het al: “Greed 
is good”. Omdat ik een gavere auto en een duurder horloge 
wil hebben dan mijn buurman, ben ik een hardwerkende, 
productieve burger en daar profiteert de hele samenleving 
van. Het is geen toeval dat een van de synoniemen van 
filosofie wijsbegeerte is. Het zou beter zijn als iedereen zou 
leven volgens vier keuzes in plaats van tien geboden.

Mark Reijman is redacteur van dit blad

ducktales

Op een regenachtige dinsdagmorgen ontwaakte Duckie uit een 
diepe slaap. Het was nog donker, hoewel de eerste tekenen van 
de dagenraad daar waren. De flarden van de voorgaande avond 
dwaalden nog door zijn hoofd… Wijn, veel wijn… Goedkope wijn. 
Van dat Zuid-Afrikaanse bocht voor krap twee euro per fles. Maar 
ja, wat wil je op het Algemeen Secretariaat der JOVD. Partij voor 
de rijken? Uit de wijnselectie lijkt dit in ieder geval niet te blijken! 
Duckie nam snel een glas water in de ijdele hoop het aroma van 
autobanden en bitterballen weg te spoelen. Het mocht niet baten. 
Het zou een zware dag worden. Ten slotte moest het baasje weer 
aan het werk. De financiële sector. Een sector bijna net zo droog 
als Duckie’s keel. Gelukkig liet het krieken van de dagenraad nog 
even op zich wachten. Duckie wentelde zich in een diepe slaap.

DOOR: Eén onzer leden

Met gepaste irritatie ontwaakte Duckie door het ambetante 
geluid van de wekker. Het gedweeë ochtendritueel stond 
hem reeds voor de ogen. Ontbijt met twee sneetjes volkoren 
met kaas, kopje laté en een gekookt eitje. Vervolgens naar 
de sigarenhandel en dan aan het werk. Het kon Duckie’s 
aandacht niet meer verdienen. Met weemoed dacht hij terug 
aan de tijd dat hij nog deel van een boom was. Aan de tijd dat 
hij nog groeide en bloeide. Hij kreeg een warm gevoel, alsof 
hij de sapstromen weer door zijn lichaam voelde stromen. Het 
gevoel om onderdeel van een groter geheel te zijn. Misschien 
is dit hetgeen staatssocialisten voelen vanuit hun vertekende 
en misplaatste collectieve besef. Duckie moest denken aan 
Nietzsche. De Staat als koudste van alle koudste monsters. 
Een waarheid als in steen gebeiteld. Een koude rilling ging 
door hem heen. Het warme gevoel was verdwenen. Slechts 
een holle leegte bleef over.

Na een lange dag gewerkt te hebben was het tijd voor enig 
vertier. Voor een goed glas cognac. En dat zonder dat een of 
ander figuur luidkeels zijn visie over ethiek, eten of Utrecht in 
zijn oren stond te galmen. Bij de sigarenbar aangekomen werd 
Duckie geplaatst aan de rand van de bar. Toen zijn baasje met 
gepaste ontspanning aan zijn cognac nipte en een terechte 
sigaar opstak overdacht Duckie de voorgaande avond. Een 
borrel op het Algemeen Secretariaat. Gezellige avond. Leuke 
mensen. Maar waarom, in naam van de Almachtige, toch 
die eeuwige bitterballen? Het leek hem bijna lastiger van 
die krengen af te komen dan van de gemiddelde zombie: dat 
verdorven spul blijft maar terugkomen. Wat je ook doet. Met 
een diepe teug ademde Duckie de rook in. Echte sigaren. Niet 
van die klapsigaren van de grootgrutter. Van dat spul dat 
puisterige pubers kopen om stoer te doen. Van die pubers die 

zich vervolgens brakend in de bosjes naast de wipkip in het 
speeltuintje aantreffen. Duckie kon er alleen nog maar om 
lachen. Zijn baasje bestelde een tweede cognac en verzocht 
de kelner hem in te lichten over het menu du jour. Gelukkig 
was het baasje bij sommige nevens snelwegen gelegen ketens 
niet zo vrijpostig. Duckie was verblijd dat deze gelegenheden 
doorgaans gemeden werden. Kersen noch appelmoes waren 
zijn ding ten slotte. Daarbij achtte hij gouden kettingen die 
opzichtige wijze over T-shirts gedragen werden niet zo ‘vo. 
Misschien vonden sommige mensen hem nu dedain, maar 
dat kon Duckie niet raken. Ce ça zou een zekere professor 
stellen.

Het ‘diner’ achter de rug hebbende, besloot het baasje om 
voor één wijntje, écht ééntje maar, nog even bij het AS langs te 
huppelen. Er bleek een achterkamertjessessie in gang te zijn. 
Met de overige aanwezigen was het baasje dus veroordeelt 
tot het nuttigen van enige consumptie bij het barretje. Nu 
had het baasje een vooruitziende blik gehad in deze en had 
hij een adequate fles wijn meegebracht. Deze werd onder 
luid gejuich van de aanwezigen geopend. Duckie werd door 
elkaar geschud. Het baasje schrok. Hij kreeg een hand op 
zijn schouder geworpen. Één van de achterkamers had zich 
bij het bargezelschap gevoegd en vroeg: “Marrrrrtijn, hoe is 
het ermee? leuk dat je er bent!” Duckie waande zich terstond 
in de Beemster. “Nou, mijn waarde heer,” antwoordde het 
baasje, “om uw vraag te beantwoorden, uitstekend eigenlijk. 
Hetgeen hier voor wijn plachte voor wijn door te gaan 
gisteravond, is namelijk reeds uit mijn systeem verdwenen. 
En als u kunt zien heb ik  deze avond gepaste maatregelen 
getroffen.” Met een frivole vitaliteit stuiterde het hoofd van 
de achterkameraar heen en weer. “Uitstekend, uitstekend” 
schetterde hij. Hij kon kennelijk wel lachen om het antwoord 
van het baasje. Inmiddels waande Duckie zich als een Tokkie 
in een bungalowpark. Het baasje legde zijn sigaar naast zich 
neer, en keek het verveeld het vertrek rond. Toen diende zich 
aan voor een goed gesprek, het patroon van de Suit Supply. Al 
met al beloofde het best een leuke avond te worden.

De auteur van dit artikel wenst anoniem te blijven. De naam 
van de auteur is echter bekend bij de Hoofdredactie. De 

Hoofdredactie verzekert dat de schrijver één der leden der 
JOVD is, niet zijnde een lid van de redactie van Driemaster.

Respect
Door naar het vierde gebod, “Eer uw moeder en vader”, 
ofwel het gehoorzamen van autoriteit. In een wereld van 
Maasmeisjes en Fritzl’s lijkt het me evident dat moeder 
en vader geen onvoorwaardelijke eer of respect verdienen. 
Als de eer onvoorwaardelijk is, dan is er geen keuzevrijheid 
en kan er dus geen sprake zijn van enige morele waarde. 
Moeder en vader zullen hun eer en respect gewoon moeten 
verdienen.

God heeft een punt
Het vijfde gebod is de eerste winnaar: “Gij zult niet doden”. 
Hoewel de Bijbel er vol van staat (niet in de laatste plaats 
door God zelf, maar inconsistentie en hypocrisie hebben 
nog nooit een gelovige tegengehouden), heeft God hier wel 
een punt. “So long as men desire to live together, no man 
may initiate the use of physical force against others.”  Hier 
wordt soms het onderscheid gemaakt tussen het ruimere 
begrip “doden” en het engere begrip “moorden”.

Vreemdgaan…
Het zesde gebod is weer een misser: je mag niet vreemdgaan. 
Net als andere zaken die zich in de slaapkamer (of keuken, 
auto, lift, bos of woonkamer) afspelen tussen twee 
consenting adults, dienen zij de vrijheid te hebben hun 
relatie naar eigen inzicht in te richten. Trouwens, als Jozef 
zijn vrouw niet bezwangerde, is zelfs de “maagd” Maria 
vreemd gegaan en Jezus dus geboren uit overspel. Ofwel 
God heeft de huwelijkse trouw tussen Jozef en Maria 
gebroken, of – de theorie van Paul Verhoeven, die een boek 
schreef over Jezus – een Romeinse soldaat heeft Maria 
verkracht. In tegenstelling tot vreemdgaan is verkrachten 
weer wel stout, maar dát staat nergens expliciet in de tien 
geboden.

Rationeel privé-eigendom
Het zevende gebod komt weer voort uit de menselijke, 
rationele geest: “Gij zult niet stelen”. Een wereld waarin 
mensen ongestraft kunnen stelen zou instorten en zou 
zich niet verder ontwikkelen dan een apenrots, en zelfs 
daar wordt het stelen van een banaan nog afgestraft. 
Het instituut privé-eigendom is een van de pijlers en 
randvoorwaarden van elke samenleving en de reden dat 
elke communistische aspiratie heeft geleid tot geestelijke 
en fysieke armoede, honger, dood en verval.

Nooit liegen
Het achtste gebod, “Gij zult geen valse getuigenis afleggen”, 
wordt meestal uitgelegd als een verbod om te liegen. Liegen 
is verkeerd omdat je daarmee andere mensen manipuleert 
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en ze als verlengstuk van je eigen doelen maakt in plaats van 
ze als volwaardige en autonome personen te behandelen. Dit 
komt neer op de categorische imperatief zoals verwoord door 
onder meer Immanuel Kant: “Gebruik de ander nooit enkel 
als middel, maar ook als doel op zich.”

Echt nooit liegen?
Het probleem met het zevende en achtste gebod is de vraag 
hoe absoluut ze zijn. Mag je nooit stelen, ook geen voedsel 
als het de enige manier is om je kind in leven te houden? 
Mag je nooit liegen, ook niet tegenover de Nazi de vraagt 
waar de joden of de mensen van het verzet zich hebben 
verstopt? De werkelijkheid is oneindig gecompliceerder dan 
de Tien Geboden doen voorkomen. Blijkbaar komen we er 
niet onderuit om zelf na te denken. Schande aan hen die 
ontkennen zelf te moeten nadenken met een beroep op de 
Bijbel: zij zijn gevaarlijk, want ze denken niet, maar volgen!

Productieve burger
Het negende en tiende gebod gaan over het feit dat je de 
vrouw én de spullen van je buurman niet mag begeren. 
Begeerte is een typisch menselijke emotie. Wie nooit jaloers 
is geweest, werpe de eerste steen. Het betreft hier dus een 
gebod om een onderdeel van je mens-zijn te ontkennen, te 
verafschuwen en af te schilderen als kwaad, als de Duivel. 
Maar begeerte is niet per se slecht. Begeerte is de motor van 
menselijke ontwikkeling. Gordon Gekko zei het al: “Greed 
is good”. Omdat ik een gavere auto en een duurder horloge 
wil hebben dan mijn buurman, ben ik een hardwerkende, 
productieve burger en daar profiteert de hele samenleving 
van. Het is geen toeval dat een van de synoniemen van 
filosofie wijsbegeerte is. Het zou beter zijn als iedereen zou 
leven volgens vier keuzes in plaats van tien geboden.

Mark Reijman is redacteur van dit blad

ducktales

Op een regenachtige dinsdagmorgen ontwaakte Duckie uit een 
diepe slaap. Het was nog donker, hoewel de eerste tekenen van 
de dagenraad daar waren. De flarden van de voorgaande avond 
dwaalden nog door zijn hoofd… Wijn, veel wijn… Goedkope wijn. 
Van dat Zuid-Afrikaanse bocht voor krap twee euro per fles. Maar 
ja, wat wil je op het Algemeen Secretariaat der JOVD. Partij voor 
de rijken? Uit de wijnselectie lijkt dit in ieder geval niet te blijken! 
Duckie nam snel een glas water in de ijdele hoop het aroma van 
autobanden en bitterballen weg te spoelen. Het mocht niet baten. 
Het zou een zware dag worden. Ten slotte moest het baasje weer 
aan het werk. De financiële sector. Een sector bijna net zo droog 
als Duckie’s keel. Gelukkig liet het krieken van de dagenraad nog 
even op zich wachten. Duckie wentelde zich in een diepe slaap.

DOOR: Eén onzer leden

Met gepaste irritatie ontwaakte Duckie door het ambetante 
geluid van de wekker. Het gedweeë ochtendritueel stond 
hem reeds voor de ogen. Ontbijt met twee sneetjes volkoren 
met kaas, kopje laté en een gekookt eitje. Vervolgens naar 
de sigarenhandel en dan aan het werk. Het kon Duckie’s 
aandacht niet meer verdienen. Met weemoed dacht hij terug 
aan de tijd dat hij nog deel van een boom was. Aan de tijd dat 
hij nog groeide en bloeide. Hij kreeg een warm gevoel, alsof 
hij de sapstromen weer door zijn lichaam voelde stromen. Het 
gevoel om onderdeel van een groter geheel te zijn. Misschien 
is dit hetgeen staatssocialisten voelen vanuit hun vertekende 
en misplaatste collectieve besef. Duckie moest denken aan 
Nietzsche. De Staat als koudste van alle koudste monsters. 
Een waarheid als in steen gebeiteld. Een koude rilling ging 
door hem heen. Het warme gevoel was verdwenen. Slechts 
een holle leegte bleef over.

Na een lange dag gewerkt te hebben was het tijd voor enig 
vertier. Voor een goed glas cognac. En dat zonder dat een of 
ander figuur luidkeels zijn visie over ethiek, eten of Utrecht in 
zijn oren stond te galmen. Bij de sigarenbar aangekomen werd 
Duckie geplaatst aan de rand van de bar. Toen zijn baasje met 
gepaste ontspanning aan zijn cognac nipte en een terechte 
sigaar opstak overdacht Duckie de voorgaande avond. Een 
borrel op het Algemeen Secretariaat. Gezellige avond. Leuke 
mensen. Maar waarom, in naam van de Almachtige, toch 
die eeuwige bitterballen? Het leek hem bijna lastiger van 
die krengen af te komen dan van de gemiddelde zombie: dat 
verdorven spul blijft maar terugkomen. Wat je ook doet. Met 
een diepe teug ademde Duckie de rook in. Echte sigaren. Niet 
van die klapsigaren van de grootgrutter. Van dat spul dat 
puisterige pubers kopen om stoer te doen. Van die pubers die 

zich vervolgens brakend in de bosjes naast de wipkip in het 
speeltuintje aantreffen. Duckie kon er alleen nog maar om 
lachen. Zijn baasje bestelde een tweede cognac en verzocht 
de kelner hem in te lichten over het menu du jour. Gelukkig 
was het baasje bij sommige nevens snelwegen gelegen ketens 
niet zo vrijpostig. Duckie was verblijd dat deze gelegenheden 
doorgaans gemeden werden. Kersen noch appelmoes waren 
zijn ding ten slotte. Daarbij achtte hij gouden kettingen die 
opzichtige wijze over T-shirts gedragen werden niet zo ‘vo. 
Misschien vonden sommige mensen hem nu dedain, maar 
dat kon Duckie niet raken. Ce ça zou een zekere professor 
stellen.

Het ‘diner’ achter de rug hebbende, besloot het baasje om 
voor één wijntje, écht ééntje maar, nog even bij het AS langs te 
huppelen. Er bleek een achterkamertjessessie in gang te zijn. 
Met de overige aanwezigen was het baasje dus veroordeelt 
tot het nuttigen van enige consumptie bij het barretje. Nu 
had het baasje een vooruitziende blik gehad in deze en had 
hij een adequate fles wijn meegebracht. Deze werd onder 
luid gejuich van de aanwezigen geopend. Duckie werd door 
elkaar geschud. Het baasje schrok. Hij kreeg een hand op 
zijn schouder geworpen. Één van de achterkamers had zich 
bij het bargezelschap gevoegd en vroeg: “Marrrrrtijn, hoe is 
het ermee? leuk dat je er bent!” Duckie waande zich terstond 
in de Beemster. “Nou, mijn waarde heer,” antwoordde het 
baasje, “om uw vraag te beantwoorden, uitstekend eigenlijk. 
Hetgeen hier voor wijn plachte voor wijn door te gaan 
gisteravond, is namelijk reeds uit mijn systeem verdwenen. 
En als u kunt zien heb ik  deze avond gepaste maatregelen 
getroffen.” Met een frivole vitaliteit stuiterde het hoofd van 
de achterkameraar heen en weer. “Uitstekend, uitstekend” 
schetterde hij. Hij kon kennelijk wel lachen om het antwoord 
van het baasje. Inmiddels waande Duckie zich als een Tokkie 
in een bungalowpark. Het baasje legde zijn sigaar naast zich 
neer, en keek het verveeld het vertrek rond. Toen diende zich 
aan voor een goed gesprek, het patroon van de Suit Supply. Al 
met al beloofde het best een leuke avond te worden.

De auteur van dit artikel wenst anoniem te blijven. De naam 
van de auteur is echter bekend bij de Hoofdredactie. De 

Hoofdredactie verzekert dat de schrijver één der leden der 
JOVD is, niet zijnde een lid van de redactie van Driemaster.

Respect
Door naar het vierde gebod, “Eer uw moeder en vader”, 
ofwel het gehoorzamen van autoriteit. In een wereld van 
Maasmeisjes en Fritzl’s lijkt het me evident dat moeder 
en vader geen onvoorwaardelijke eer of respect verdienen. 
Als de eer onvoorwaardelijk is, dan is er geen keuzevrijheid 
en kan er dus geen sprake zijn van enige morele waarde. 
Moeder en vader zullen hun eer en respect gewoon moeten 
verdienen.

God heeft een punt
Het vijfde gebod is de eerste winnaar: “Gij zult niet doden”. 
Hoewel de Bijbel er vol van staat (niet in de laatste plaats 
door God zelf, maar inconsistentie en hypocrisie hebben 
nog nooit een gelovige tegengehouden), heeft God hier wel 
een punt. “So long as men desire to live together, no man 
may initiate the use of physical force against others.”  Hier 
wordt soms het onderscheid gemaakt tussen het ruimere 
begrip “doden” en het engere begrip “moorden”.

Vreemdgaan…
Het zesde gebod is weer een misser: je mag niet vreemdgaan. 
Net als andere zaken die zich in de slaapkamer (of keuken, 
auto, lift, bos of woonkamer) afspelen tussen twee 
consenting adults, dienen zij de vrijheid te hebben hun 
relatie naar eigen inzicht in te richten. Trouwens, als Jozef 
zijn vrouw niet bezwangerde, is zelfs de “maagd” Maria 
vreemd gegaan en Jezus dus geboren uit overspel. Ofwel 
God heeft de huwelijkse trouw tussen Jozef en Maria 
gebroken, of – de theorie van Paul Verhoeven, die een boek 
schreef over Jezus – een Romeinse soldaat heeft Maria 
verkracht. In tegenstelling tot vreemdgaan is verkrachten 
weer wel stout, maar dát staat nergens expliciet in de tien 
geboden.

Rationeel privé-eigendom
Het zevende gebod komt weer voort uit de menselijke, 
rationele geest: “Gij zult niet stelen”. Een wereld waarin 
mensen ongestraft kunnen stelen zou instorten en zou 
zich niet verder ontwikkelen dan een apenrots, en zelfs 
daar wordt het stelen van een banaan nog afgestraft. 
Het instituut privé-eigendom is een van de pijlers en 
randvoorwaarden van elke samenleving en de reden dat 
elke communistische aspiratie heeft geleid tot geestelijke 
en fysieke armoede, honger, dood en verval.

Nooit liegen
Het achtste gebod, “Gij zult geen valse getuigenis afleggen”, 
wordt meestal uitgelegd als een verbod om te liegen. Liegen 
is verkeerd omdat je daarmee andere mensen manipuleert 

Fotograaf: Ronn van Dinther - www.randomvisions.com
Visagie: Majella Maas - www.randomvisions.com
Model: Lolita - www.lolitaofficial.com
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onderwijs te laten genieten, maar wenst hij zelfs het hele 
hoger onderwijs naar dat model te vormen! Van zijn eerdere 
kritiek: te breed, te weinig vak-inhoudelijke kennis en te weinig 
praktische ervaring (m.n. in de natuurwetenschappen waar 
bijvoorbeeld vierdejaars studenten geen pipet vast konden 
houden), hoort men niets meer. Zie hier een traditionele 
PvdA-180 graden-draai waar Wouter Bos trots op zou zijn!

Twee werelden
Bijna schadelijker nog dan Plasterks overduidelijke hypocrisie 
op dit punt is dat hij ten volle voorbij gaat aan het principiële 
verschil tussen de twee typen hoger onderwijs die wij in ons land 
kennen: het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 
(of academisch) onderwijs. Deze scheiding stamt uit de 
negentiende eeuw en is in mijn ogen erg belangrijk. Het idee 
hierachter is dat een hoger beroepsopleiding een opleiding is 
die na vier jaar van relatief praktijkgericht onderwijs mensen 
aflevert die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Aan de andere 
kant is er het wetenschappelijk onderwijs dat wetenschappers 
opleidt. Een universiteit leidt dus in principe niemand op 
tot een bepaald beroep, hoogstens dat van onderzoeker (en 
enkele traditionele beroepen als artsen). Ook al studeert 
iemand rechtsgeleerdheid, de opleiding tot het beroep van 
advocaat of notaris vindt buiten de universiteit plaats. 
Wat een universiteit dus pertinent niet is, is een kant-en-
klaar opleidingsinstituut voor bepaalde beroepen, waar een 
hogeschool dat pertinent wel is. En zo zou het ook moeten 
zijn.
Dat er problemen zijn in het hoger onderwijs is evident. Er 
zijn veel te veel studenten en het niveau ligt over het algemeen 
te laag. Maar Plasterks remedie, het opheffen van deze 
scheiding tussen beroeps en wetenschappelijk onderwijs, is 
geen oplossing voor de problemen. Veelal wordt deze grens 
juist niet strikt genoeg gehandhaafd. Plasterk merkt terecht 
op dat er op de universiteiten een boel studenten rondlopen 
die daar alleen maar zijn om een beroep te leren, blijkens 
ook uit zijn opmerking waarin hij het Humboldtiaanse 
ideaalbeeld een fictie noemt. Feitelijk zitten die mensen 
daar dus verkeerd. Wat Plasterk vervolgens wil, is het hele 
systeem van hoger onderwijs hervormen en op deze mensen 
‘aan te passen,’ zonder naar de onderliggende oorzaken te 
kijken; symptoombestrijding dus.

Problemen met de hogescholen
Het is veel interessanter te kijken naar waarom er zoveel 
beroepsgerichte studenten kennelijk hun heil zoeken op 
de universiteit. Volgens mij heeft dit een aantal oorzaken: 
ten eerste een stelselmatige onderwaardering voor hogere 
beroepsopleidingen, de wildgroei van onduidelijke en vage 
‘managementopleidingen’ en het te lage niveau van de 
vooropleidingen. 

Enige tijd geleden verscheen een opiniestuk van de hand van 
minister Plasterk (NRC-Handelsblad, 1 september 2009) waarin 
hij pleitte voor verregaande herziening van het stelsel voor het 
hoger onderwijs. Hij pleit hierin voornamelijk voor het opheffen 
van het verschil tussen academische en hoger beroepsopleidingen 
en meent dat wij zouden moeten streven naar een systeem dat 
hij aanduidt als het Californische model. De argumentatie die 
hij hiervoor aanvoert is dat het hoger onderwijs uit zijn voegen 
barst en er dus ingrijpen geboden is. Kennelijk is er weinig geleerd 
is door deze PvdA-bestuurder van de strekking van het rapport 
Dijsselbloem, dat zeer kritisch was over de - vooral door de 
PvdA geïnstigeerde - onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 
vijfenveertig jaar. Maar afgezien van de onwenselijkheid van 
wederom een grootschalige onderwijsvernieuwing zijn er ook 
inhoudelijke argumenten tegen Plasterks plannen.
Plasterks klacht daarnaast was dat het duale systeem van hoger 
onderwijs zoals wij dat nu kennen - dus een onderscheid tussen 
hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs - te rigide 
zou zijn en dat een diverse groep studenten door twee typen 
onderwijs geperst zou worden.

DOOR: Ralf Willems

“Middenschool”
ZIjn voorstel noemt hij het ‘Californische model’ en bestaat 
uit een gezamenlijke bachlorfase, vervolgens verschillende 
opeenvolgende steeds hoger reikende trapjes onderwijs. 
Niet alleen lijkt mij een dergelijk systeem ingewikkeld en 
onpraktisch, in feite streeft Plasterk naar een “middenschool” 
in het hoger onderwijs. De middenschool in het voortgezet 
onderwijs is gelukkig van de baan, hoewel deze onderwijsvorm 
nog steeds een weliswaar kleine schare hardnekkige zeloten 
kent. Het idee van de middenschool is dat eenzelfde groep 
leerlingen allemaal een aantal jaren exact hetzelfde onderwijs 
krijgt, waarna mogelijkheid is om daarna hogere graden van 
onderwijs te genieten; een soort uitgestelde basisschool. 
De - halfbakken - nederlandse implementatie van de 
middenschool heette dan ook ‘basisvorming.’ In theorie zou 
het moeten zorgen voor minder achterstanden bij groepen 
afkomstig uit minder kansrijke sociale milieu’s, in de praktijk 
zorgt het ervoor dat leerlingen die beter zo spoedig mogelijk 
een vak kunnen leren, struikelen over theoretische vakken 
en vreemde talen, terwijl leerlingen die intellectueel meer 
aan kunnen ontmoedigd worden om iets met hun hersens te 
doen. Kortom: heilloos idee, die middenschool.
In het voortgezet onderwijs is dat nu van de baan, maar nu 
lijkt het hoger onderwijs aan de beurt. Trok prof. Plasterk 
enkele jaren voor zijn ministerschap nog van leer tegen de 
opkomende university colleges - feitelijk gewoon drie jaar 
middelbare school extra - nu lijkt hij van mening dat het niet 
alleen voor het academisch onderwijs een goede ontwikkeling 
zou zijn om meer studenten op dit soort instituten hun 

Wat betreft de stelselmatige onderwaardering wil ik het 
volgende opgemerkt hebben. Deze onderwaardering vindt 
vooral plaats in kringen van academici en beleidsmakers 
en getuigt van een zeker dédain voor mensen die met hun 
handen werken - in zekere zin zou men dit zelfs terug 
kunnen voeren op Plato. Daarnaast is er sinds de jaren 
zestig en zeventig een cultuur gegroeid waarin het lijkt 
alsof men niet meetelt als men ‘slechts hbo’ gedaan heeft. 
Iedereen moest maar studeren, zo vond men, want dit was 
toch evident het hoogst haalbare voor een mens? (denk aan 
Keerpunt ’72, waarin een gelijke spreiding van inkomen, 
macht en kennis werd bepleit) Dit past in het klimaat van 
maakbaarheid dat sinds die tijd als een gure en verraderlijke 
wind gewaaid heeft door beleidsland en is waarschijnlijk ook 
de oorsprong van het achterlijke OESO-streven om de helft 
van de bevolking ‘hoger op te leiden.’ Pertinente onzin, dat 
streven. Wie niet inziet dat bij een hoge toegankelijkheid van 
het hoger onderwijs dat streven naar die magische grens van 
vijftig procent leidt tot vervlakking en ten koste gaat van het 
niveau van onderwijs en onderzoek, heeft oogkleppen op. En 
dat is dan ook wat structureel gebeurd is in het voortgezet 
onderwijs sinds de invoering van de Mammoetwet in 1968.
Deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor een afbreuk van 
de reputatie van de hogeschool als volwaardige voorbereiding 
op een professionele carrière. Dat er vanuit het bedrijfsleven 
nog steeds veel vraag is naar met name technisch geschoolde 
hbo’ers op de arbeidsmarkt, onderstreept alleen maar dat 
de elite en ook minister Plasterk het mis hebben. Er is juist 
vraag vanuit de markt naar praktijkgerichte mensen en veel 
minder naar mensen die slechts met het hoofd werken. Een 
andere oorzaak van de afbreuk is de wildgroei aan opleidingen 
binnen het hoger beroepsonderwijs. Dit hangt wellicht 
samen met schaalvergroting en steeds meer ‘eenheidsworst’ 
tussen hogescholen onderling. Wil een opleiding ‘scoren’ 
(lees: voldoende scholieren aantrekken), dan zal zij iets 
‘unieks’ aan moeten bieden. Dus komen hogescholen met 
nieuwe opleidingen met aantrekkelijke namen waarin vaak 
iets voorkomt met ‘management,’ waarmee zij ten onrechte 
de indruk wekken dat wanneer iemand de opleiding na vier 
jaar zal hebben voltooid, hij of zij volleerd ‘manager’ is. Grote 
uitval (men komt erachter dat de opleiding niet inhoudt 
wat men er op grond van de naam van verwacht had) en 
onduidelijk gequalificeerde starters zijn het resultaat.

Startqualificaties en de universiteit
Tussen een academicus en iemand die van een hogeschool 
komt, zijn er nu eenmaal verschillen en daar is niets mis 
mee. De eerste is meer theoretisch en de tweede is meer 
praktisch onderlegd; de samenleving heeft beide nodig en in 
zoverre kan een ieder maar beter doen waar hij de meeste 
aanleg voor heeft. Waar Plasterk met zijn plannen heen 
wil, is zorgen voor uitstroom van universitaire bachelors: 
een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Zijn verwijzingen 
naar het angelsaksische systeem zijn onterecht, dat is 

een compleet ander onderwijsstelsel (het onze is door 
liberalen als Thorbecke gebaseerd op het zeer succesvolle 
duitse onderwijssysteem van Wilhelm von Humboldt1). 
Waar Plasterk aan voorbij gaat is dat een universitaire 
bachelor (voor hen van voor ’89: vergelijkbaar met het 
kandidaatsexamen) geen startqualificatie is, waar een hbo-
bachelor dat uitdrukkelijk wèl is.
De universitaire bachelor is slechts een tussenstation op weg 
naar het behalen van de mastergraad, zoals de kandidaats dat 
was op weg naar het doctoraal. De praktijk wijst dit ook uit: 
zeer weinig (universitair)studenten kiezen ervoor om met 
studeren te stoppen na hun bachelor.

Cultuuromslag
Op de arbeidsmarkt is er een grote vraag naar hoger opgeleide 
professionals. Wanneer de hogeschool zowel zijn imago 
herstelt en weer duidelijke en hoogwaardige opleidingen 
aanbiedt, zal de studentendruk op de universiteiten afnemen. 
Dit betekent ook dat zij die daar nu niet mee kunnen 
komen, terecht komen op het mbo, wat ook daar ten bate 
zal komen aan het niveau. Ik zou dan ook willen pleiten voor 
een herwaardering van de hogere beroepsopleiding, maar 
voor deze cultuursomslag moeten er wel zaken veranderen. 
Ten eerste moet er een duidelijker onderscheid worden 
gemaakt tussen hogeschool en universiteit: de eerste dient 
hoogwaardig op te leiden tot een duidelijk beroep en op de 
laatste horen eigenlijk geen beroepsopleidingen thuis en zij 
leidt in de eerste plaats dan ook wetenschappers op. Ten 
tweede moet het niveau van de vooropleidingen (HAVO en 
VWO) significant omhoog. Als dit tot minder toestroom leidt, 
is dat geen probleem: qualiteit zou het criterium moeten zijn 
en niet quantiteit.
Plasterks gedrag en ideeën zijn symptomatisch voor een beleid 
dat de afgelopen dertig a veertig jaar gevoerd, waarin op papier 
een zo groot mogelijke hoeveelheid mensen ‘hogeropgeleid’ 
moeten zijn, waarin universiteiten en hogescholen worden 
beoordeeld en gefinancierd op basis van quantiteit en niet 
op basis van qualiteit en wat allemaal zo min mogelijk mag 
kosten. Er heerst een idee dat van bovenaf opgelegde grote 
stelselwijzigingen oplossingen biedt voor problemen die 
lang niet altijd evident zijn of correct benoemd worden, wat 
in het minst slechte geval niets op lost en in het slechtste 
geval alleen nieuwe problemen schept. Typisch geval van een 
middel dat erger is dan de kwaal.
Uiteraard zijn er nog tal van problemen in het onderwijs, 
waaronder het beschamende budget; er wordt in dit land 
structureel te weinig voor wetenschappelijk onderzoek en 
hoger onderwijs uitgegeven. Ook schaalvergroting en de wijze 
waarop onderwijsinstellingen geleid worden door ‘managers,’ 
alsmede de wijze van financiering die niveauafkalving en 
verschraling in de hand werkt, zijn grote problemen. Maar 
daarover wellicht een volgende keer.

Ralf Willems is kandidaat hoofdredacteur van Driemaster
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onderwijs te laten genieten, maar wenst hij zelfs het hele 
hoger onderwijs naar dat model te vormen! Van zijn eerdere 
kritiek: te breed, te weinig vak-inhoudelijke kennis en te weinig 
praktische ervaring (m.n. in de natuurwetenschappen waar 
bijvoorbeeld vierdejaars studenten geen pipet vast konden 
houden), hoort men niets meer. Zie hier een traditionele 
PvdA-180 graden-draai waar Wouter Bos trots op zou zijn!

Twee werelden
Bijna schadelijker nog dan Plasterks overduidelijke hypocrisie 
op dit punt is dat hij ten volle voorbij gaat aan het principiële 
verschil tussen de twee typen hoger onderwijs die wij in ons land 
kennen: het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 
(of academisch) onderwijs. Deze scheiding stamt uit de 
negentiende eeuw en is in mijn ogen erg belangrijk. Het idee 
hierachter is dat een hoger beroepsopleiding een opleiding is 
die na vier jaar van relatief praktijkgericht onderwijs mensen 
aflevert die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Aan de andere 
kant is er het wetenschappelijk onderwijs dat wetenschappers 
opleidt. Een universiteit leidt dus in principe niemand op 
tot een bepaald beroep, hoogstens dat van onderzoeker (en 
enkele traditionele beroepen als artsen). Ook al studeert 
iemand rechtsgeleerdheid, de opleiding tot het beroep van 
advocaat of notaris vindt buiten de universiteit plaats. 
Wat een universiteit dus pertinent niet is, is een kant-en-
klaar opleidingsinstituut voor bepaalde beroepen, waar een 
hogeschool dat pertinent wel is. En zo zou het ook moeten 
zijn.
Dat er problemen zijn in het hoger onderwijs is evident. Er 
zijn veel te veel studenten en het niveau ligt over het algemeen 
te laag. Maar Plasterks remedie, het opheffen van deze 
scheiding tussen beroeps en wetenschappelijk onderwijs, is 
geen oplossing voor de problemen. Veelal wordt deze grens 
juist niet strikt genoeg gehandhaafd. Plasterk merkt terecht 
op dat er op de universiteiten een boel studenten rondlopen 
die daar alleen maar zijn om een beroep te leren, blijkens 
ook uit zijn opmerking waarin hij het Humboldtiaanse 
ideaalbeeld een fictie noemt. Feitelijk zitten die mensen 
daar dus verkeerd. Wat Plasterk vervolgens wil, is het hele 
systeem van hoger onderwijs hervormen en op deze mensen 
‘aan te passen,’ zonder naar de onderliggende oorzaken te 
kijken; symptoombestrijding dus.

Problemen met de hogescholen
Het is veel interessanter te kijken naar waarom er zoveel 
beroepsgerichte studenten kennelijk hun heil zoeken op 
de universiteit. Volgens mij heeft dit een aantal oorzaken: 
ten eerste een stelselmatige onderwaardering voor hogere 
beroepsopleidingen, de wildgroei van onduidelijke en vage 
‘managementopleidingen’ en het te lage niveau van de 
vooropleidingen. 

Enige tijd geleden verscheen een opiniestuk van de hand van 
minister Plasterk (NRC-Handelsblad, 1 september 2009) waarin 
hij pleitte voor verregaande herziening van het stelsel voor het 
hoger onderwijs. Hij pleit hierin voornamelijk voor het opheffen 
van het verschil tussen academische en hoger beroepsopleidingen 
en meent dat wij zouden moeten streven naar een systeem dat 
hij aanduidt als het Californische model. De argumentatie die 
hij hiervoor aanvoert is dat het hoger onderwijs uit zijn voegen 
barst en er dus ingrijpen geboden is. Kennelijk is er weinig geleerd 
is door deze PvdA-bestuurder van de strekking van het rapport 
Dijsselbloem, dat zeer kritisch was over de - vooral door de 
PvdA geïnstigeerde - onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 
vijfenveertig jaar. Maar afgezien van de onwenselijkheid van 
wederom een grootschalige onderwijsvernieuwing zijn er ook 
inhoudelijke argumenten tegen Plasterks plannen.
Plasterks klacht daarnaast was dat het duale systeem van hoger 
onderwijs zoals wij dat nu kennen - dus een onderscheid tussen 
hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs - te rigide 
zou zijn en dat een diverse groep studenten door twee typen 
onderwijs geperst zou worden.

DOOR: Ralf Willems

“Middenschool”
ZIjn voorstel noemt hij het ‘Californische model’ en bestaat 
uit een gezamenlijke bachlorfase, vervolgens verschillende 
opeenvolgende steeds hoger reikende trapjes onderwijs. 
Niet alleen lijkt mij een dergelijk systeem ingewikkeld en 
onpraktisch, in feite streeft Plasterk naar een “middenschool” 
in het hoger onderwijs. De middenschool in het voortgezet 
onderwijs is gelukkig van de baan, hoewel deze onderwijsvorm 
nog steeds een weliswaar kleine schare hardnekkige zeloten 
kent. Het idee van de middenschool is dat eenzelfde groep 
leerlingen allemaal een aantal jaren exact hetzelfde onderwijs 
krijgt, waarna mogelijkheid is om daarna hogere graden van 
onderwijs te genieten; een soort uitgestelde basisschool. 
De - halfbakken - nederlandse implementatie van de 
middenschool heette dan ook ‘basisvorming.’ In theorie zou 
het moeten zorgen voor minder achterstanden bij groepen 
afkomstig uit minder kansrijke sociale milieu’s, in de praktijk 
zorgt het ervoor dat leerlingen die beter zo spoedig mogelijk 
een vak kunnen leren, struikelen over theoretische vakken 
en vreemde talen, terwijl leerlingen die intellectueel meer 
aan kunnen ontmoedigd worden om iets met hun hersens te 
doen. Kortom: heilloos idee, die middenschool.
In het voortgezet onderwijs is dat nu van de baan, maar nu 
lijkt het hoger onderwijs aan de beurt. Trok prof. Plasterk 
enkele jaren voor zijn ministerschap nog van leer tegen de 
opkomende university colleges - feitelijk gewoon drie jaar 
middelbare school extra - nu lijkt hij van mening dat het niet 
alleen voor het academisch onderwijs een goede ontwikkeling 
zou zijn om meer studenten op dit soort instituten hun 

Wat betreft de stelselmatige onderwaardering wil ik het 
volgende opgemerkt hebben. Deze onderwaardering vindt 
vooral plaats in kringen van academici en beleidsmakers 
en getuigt van een zeker dédain voor mensen die met hun 
handen werken - in zekere zin zou men dit zelfs terug 
kunnen voeren op Plato. Daarnaast is er sinds de jaren 
zestig en zeventig een cultuur gegroeid waarin het lijkt 
alsof men niet meetelt als men ‘slechts hbo’ gedaan heeft. 
Iedereen moest maar studeren, zo vond men, want dit was 
toch evident het hoogst haalbare voor een mens? (denk aan 
Keerpunt ’72, waarin een gelijke spreiding van inkomen, 
macht en kennis werd bepleit) Dit past in het klimaat van 
maakbaarheid dat sinds die tijd als een gure en verraderlijke 
wind gewaaid heeft door beleidsland en is waarschijnlijk ook 
de oorsprong van het achterlijke OESO-streven om de helft 
van de bevolking ‘hoger op te leiden.’ Pertinente onzin, dat 
streven. Wie niet inziet dat bij een hoge toegankelijkheid van 
het hoger onderwijs dat streven naar die magische grens van 
vijftig procent leidt tot vervlakking en ten koste gaat van het 
niveau van onderwijs en onderzoek, heeft oogkleppen op. En 
dat is dan ook wat structureel gebeurd is in het voortgezet 
onderwijs sinds de invoering van de Mammoetwet in 1968.
Deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor een afbreuk van 
de reputatie van de hogeschool als volwaardige voorbereiding 
op een professionele carrière. Dat er vanuit het bedrijfsleven 
nog steeds veel vraag is naar met name technisch geschoolde 
hbo’ers op de arbeidsmarkt, onderstreept alleen maar dat 
de elite en ook minister Plasterk het mis hebben. Er is juist 
vraag vanuit de markt naar praktijkgerichte mensen en veel 
minder naar mensen die slechts met het hoofd werken. Een 
andere oorzaak van de afbreuk is de wildgroei aan opleidingen 
binnen het hoger beroepsonderwijs. Dit hangt wellicht 
samen met schaalvergroting en steeds meer ‘eenheidsworst’ 
tussen hogescholen onderling. Wil een opleiding ‘scoren’ 
(lees: voldoende scholieren aantrekken), dan zal zij iets 
‘unieks’ aan moeten bieden. Dus komen hogescholen met 
nieuwe opleidingen met aantrekkelijke namen waarin vaak 
iets voorkomt met ‘management,’ waarmee zij ten onrechte 
de indruk wekken dat wanneer iemand de opleiding na vier 
jaar zal hebben voltooid, hij of zij volleerd ‘manager’ is. Grote 
uitval (men komt erachter dat de opleiding niet inhoudt 
wat men er op grond van de naam van verwacht had) en 
onduidelijk gequalificeerde starters zijn het resultaat.

Startqualificaties en de universiteit
Tussen een academicus en iemand die van een hogeschool 
komt, zijn er nu eenmaal verschillen en daar is niets mis 
mee. De eerste is meer theoretisch en de tweede is meer 
praktisch onderlegd; de samenleving heeft beide nodig en in 
zoverre kan een ieder maar beter doen waar hij de meeste 
aanleg voor heeft. Waar Plasterk met zijn plannen heen 
wil, is zorgen voor uitstroom van universitaire bachelors: 
een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Zijn verwijzingen 
naar het angelsaksische systeem zijn onterecht, dat is 

een compleet ander onderwijsstelsel (het onze is door 
liberalen als Thorbecke gebaseerd op het zeer succesvolle 
duitse onderwijssysteem van Wilhelm von Humboldt1). 
Waar Plasterk aan voorbij gaat is dat een universitaire 
bachelor (voor hen van voor ’89: vergelijkbaar met het 
kandidaatsexamen) geen startqualificatie is, waar een hbo-
bachelor dat uitdrukkelijk wèl is.
De universitaire bachelor is slechts een tussenstation op weg 
naar het behalen van de mastergraad, zoals de kandidaats dat 
was op weg naar het doctoraal. De praktijk wijst dit ook uit: 
zeer weinig (universitair)studenten kiezen ervoor om met 
studeren te stoppen na hun bachelor.

Cultuuromslag
Op de arbeidsmarkt is er een grote vraag naar hoger opgeleide 
professionals. Wanneer de hogeschool zowel zijn imago 
herstelt en weer duidelijke en hoogwaardige opleidingen 
aanbiedt, zal de studentendruk op de universiteiten afnemen. 
Dit betekent ook dat zij die daar nu niet mee kunnen 
komen, terecht komen op het mbo, wat ook daar ten bate 
zal komen aan het niveau. Ik zou dan ook willen pleiten voor 
een herwaardering van de hogere beroepsopleiding, maar 
voor deze cultuursomslag moeten er wel zaken veranderen. 
Ten eerste moet er een duidelijker onderscheid worden 
gemaakt tussen hogeschool en universiteit: de eerste dient 
hoogwaardig op te leiden tot een duidelijk beroep en op de 
laatste horen eigenlijk geen beroepsopleidingen thuis en zij 
leidt in de eerste plaats dan ook wetenschappers op. Ten 
tweede moet het niveau van de vooropleidingen (HAVO en 
VWO) significant omhoog. Als dit tot minder toestroom leidt, 
is dat geen probleem: qualiteit zou het criterium moeten zijn 
en niet quantiteit.
Plasterks gedrag en ideeën zijn symptomatisch voor een beleid 
dat de afgelopen dertig a veertig jaar gevoerd, waarin op papier 
een zo groot mogelijke hoeveelheid mensen ‘hogeropgeleid’ 
moeten zijn, waarin universiteiten en hogescholen worden 
beoordeeld en gefinancierd op basis van quantiteit en niet 
op basis van qualiteit en wat allemaal zo min mogelijk mag 
kosten. Er heerst een idee dat van bovenaf opgelegde grote 
stelselwijzigingen oplossingen biedt voor problemen die 
lang niet altijd evident zijn of correct benoemd worden, wat 
in het minst slechte geval niets op lost en in het slechtste 
geval alleen nieuwe problemen schept. Typisch geval van een 
middel dat erger is dan de kwaal.
Uiteraard zijn er nog tal van problemen in het onderwijs, 
waaronder het beschamende budget; er wordt in dit land 
structureel te weinig voor wetenschappelijk onderzoek en 
hoger onderwijs uitgegeven. Ook schaalvergroting en de wijze 
waarop onderwijsinstellingen geleid worden door ‘managers,’ 
alsmede de wijze van financiering die niveauafkalving en 
verschraling in de hand werkt, zijn grote problemen. Maar 
daarover wellicht een volgende keer.

Ralf Willems is kandidaat hoofdredacteur van Driemaster
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