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Inhoudsopgave

Driemaster
De Jongeren Organisatie Vrijheid en Demo-
cratie 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 doelstellin-
gen 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 doordrin-
gen 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 leden-
vergadering 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 uitgangs-
punt van onafhankelijke journalistiek is een 
essentiële voorwaarde voor het functi-
oneren van de democratie, ook binnen 
onze politieke jongerenorganisatie. Deze 
en nadere bepalingen werden opgenomen 
in een redactiestatuut 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 hoofdredac-
teur en zijn redactie toegekende rechten en 
opgelegde plichten.

JOVD
De JOVD is de Jongerenorganisatie Vrijheid 
en Democratie en bestaat al sinds 1949. 
Sinds 1 januari 2000 is zij officieel de jon-
gerenorganisatie van de VVD. De JOVD is 
echter in politiek opzicht volledig onafhan-
kelijk, zodat standpunten kunnen afwijken. 
De fundamenten van de JOVD lees je in de 
beginselverklaring.

Over de

Onder het artikel ‘Duur Pensioen’ in Drie-
master 5, jaargang 62, staat abusievelijk 
vermeld dat Jeroen van Dijken de auteur 
is. Het artikel is echter geschreven door 
Vincent Roeleveld.
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Voorwoorden

© Tobias van Elferen

Van de hoofdredacteur

Schepping
Waarde lezer,

Welkom! Dit is de eerste editie van Driemaster van 2011, in een 
nieuw jasje zoals u ziet!

Hoe zou de inhoud van dit verenigingsblad er uit zien zonder vrij-
heid? Stelt u zich eens voor: geen vrijheid om te schrijven over 
onderwerpen die u boeien, geen vrijheid om te interviewen, mis-
schien zelfs geen vrijheid om uw woordkeuze te bepalen… 

In ons land worden auteurs behoorlijk vrij gelaten. Zij zijn niet ge-
bonden aan artistieke restricties van een dictatoriaal regime en mo-
gen vrijwel alles schrijven en maken wat hun hartje begeert. Wel 
zijn er enkele wettelijke beperkingen waaraan een kunstwerk, boek 
of film gehouden is: ‘eenvoudige’ belediging is niet toegestaan, die-
renmishandeling als vanzelfsprekend niet, maar ook bijvoorbeeld 
blasfemie of schennis van de Majesteit is verboden. 

Toch hoeft een auteur niet gauw bang te zijn dat hij die wettelijke 
grenzen overschrijdt; de eisen daarvoor zijn (gelukkig) tamelijk 
zwaar. Het ‘Ezelsproces’ dat Gerard Reve in de zestiger jaren moest 
voeren is daarvan het bekendste voorbeeld: ondanks zijn, door ve-
len als pervers gekwalificeerde voorstelling van God in het boek 
‘Nader tot U’ (Reve stelde zich voor dat God een ezeltje was waar-
mee hij de liefde bedreef), werd hij vrijgesproken van smalende 
godslastering. 

Desalniettemin zullen auteurs, tijdens het scheppen van een werk, 
een beroep doen op hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel en 
misschien zelfs op hun fatsoen. Doen zij dat niet, dan kan dat twee 
consequenties hebben: enerzijds is daar het gevaar dat de maker 
aan de schandpaal genageld wordt. Maakt hij immers een werk 
waarvan het publiek vindt dat dat ‘niet kan’, dan kan dat schadelijk 
zijn. Kunstenares Tinkebell gebruikt diertjes in haar werken. Dood 
of levend; maar weinigen zijn in staat een overweldigend enthousi-
asme voor haar werk op te brengen.

Anderzijds is het ook mogelijk, dat wanneer een auteur de grenzen 
van fatsoen overschrijdt, dat juist eerder het predikaat ‘toegestane 
kunst’ toekomt, omdat het publiek een dergelijk statement wel kan 
waarderen. Denk hierbij aan de vleesjurk van Lady Gaga. Het is 
misschien een onsmakelijk verschijnsel; toch verwerft het niemen-
dalletje wereldwijde faam en is er slechts weerstand van enkele 
woedende vegetariërs. Maar zelfs dat gegeven maakt de jurk alleen 
maar meer bijzonder. 

Of kunst nu fatsoenlijk is of niet: het is zonneklaar dat voor de 
schepper van een werk vrijheid van groot belang is. Het biedt hem 
enige ruimte om zich te onderscheiden.

Deze editie
Sinds november 2010 mag ik mezelf hoofdredacteur van Driemas-
ter noemen. Mijn besluit om Driemaster meer gevarieerd en toe-
gankelijk te maken, krijgt geleidelijk aan gestalte. Door te werken 
met verschillende thema’s voor de redactie ontstaat er een grotere 

diversiteit aan artikelen en de puike opmaak zorgt ervoor dat die 
artikelen prettiger lezen.

Wat kunt u verwachten van deze editie? Onze redactie heeft het 
genoegen gehad om Theodor Holman te interviewen. Het resultaat 
van dit interview is zeker het lezen waard: Holmans’ visie op vrij-
heid, kunst en politiek is opmerkelijk en interessant. 

Nieuw is het dubbelinterview met leden van de JOVD. Twee leden 
met een boeiende baan bereiden vragen voor voor elkaar. Het is 
fraai te zien hoe verschillend de mannen zijn. Wat hen bindt is de 
JOVD.  

Actueel is het verzet tegen de voorgenomen bezuinigingen op het 
hoger onderwijs. Onze redactie heeft ook hieraan zorg besteed en 
gaat in op de zogenaamde halbeheffing. 

Op 2 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Denkt 
u: ‘Hoe werken die verkiezingen ook al weer?’, neemt u dan een 
kijkje op pagina 22. 

Ik wens u veel leesplezier!

Vivianne Vermeulen
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Van de voorzitter

Na ons de zondvloed?
Sinds kort kan de Nederlandse kiezer zich verheugen op de komst 
van een heuse ouderenpartij, alhoewel we het volgens draaideur-
partijoprichter Jan Nagel niet zo mogen noemen. Zijn partij, 50+, 
is er volgens hem namelijk ook voor de kinderen van die oude-
ren. Dat moet ongetwijfeld blijken uit het streven van de partij om 
de erfbelasting af te schaffen, want verder hoeft de jongere kiezer 
weinig van de partij te verwachten. Sterker nog: tezamen met de 
programma’s van SP en de PVV behoort het tot de categorie slecht-
ste programma’s voor de jongere generatie. Het is een opsomming 
van uiteenlopende standpunten, een lading snoepjes waarvan het 
wikkel meldt: na ons de zondvloed. 

Het politieke programma van 50+ is overzichtelijk: het gaat over 
pensioen. En dan vooral over méér pensioen. De ouderen zijn vol-
gens de partij in de steek gelaten door de politieke partijen. Hen is 
van alles beloofd, maar telkens werden zij verraden. Hen is beloofd 
dat zij op een ruimhartig pensioen kunnen rekenen. Dat laatste is 
helaas waar. Pensioenfondsen en overheid hebben veel te lang 
weggekeken terwijl het pensioenstelsel op ramkoers lag en ze heb-
ben veel te lang ontkend dat veranderingen noodzakelijk zijn. Maar 
hoezeer zij er niet om hebben gevraagd en al die tijd wellicht zijn 
misleid, het ontslaat hen niet van de plicht om ervoor te zorgen 
dat zij geen hypotheek leggen op de generaties na hen. Zeker niet 
als de meeste van ons tegelijkertijd steeds gezonder en vitaal oud 
worden. 

En dat laatste is Jan Nagel met me eens. Waar de SP ouderen graag 
neerzet als zonderlinge wezens, versleten en doorleeft van de ar-
beid, zet 50+ ouderen op hele andere wijze neer. Volgens hen is 

er nooit een generatie ouderen geweest die fysiek en geestelijk zo 
sterk was en zo lang midden in het leven stond als deze. Dat klinkt 
als een generatie die nog een hoop werk kan verrichten, maar niets 
is minder waar: als het aan 50+ ligt, blijft de AOW-leeftijd van 65 
onverkort gehandhaafd. Alsof het een goddelijk gegeven is, in ste-
nen tafelen gebeiteld: het blijft zoals het is. De zekerheid van een 
pensioen zoals het altijd was en alsof de samenleving nooit veran-
derd is.

Wij weten wel beter. Het pensioenstelsel is allesbehalve zeker en 
wanneer we niets doen is de kans groot dat vroeg of laat de wal 
hardhandig het schip gaat keren. Maar niets van dat in het verkie-
zingsprogramma van 50+. Het programma noemt het woord ver-
grijzing slechts één keer. Het is duidelijk dat er volgens 50+ niets 
aan de hand is en dat is stuitend. Sterker nog, als het aan de partij 
ligt moet er geld bij. Naast een pleidooi voor een stevige indexatie 
van de pensioenen, moeten gepensioneerden kunnen rekenen op 
een vakantietoeslag van 8% (nu 5,5%) en een volledige dertiende 
maand.

Als je niets aan het functioneren van het pensioenstelsel wilt doen, 
wanneer je daarop dus niets wilt bezuinigen, dan moet er ergens 
geld gevonden worden om het toekomstige gapende gat in ons 
stelsel te dichten. Een uitgebreid pakket aan bezuinigingen is dus 
op zijn plaats. Daar denkt 50+ anders over. De partij komt niet ver-
der dan een opsomming van redelijk obligate bezuinigingen: het 
verminderen van het aantal ambtenaren, het verminderen van de 
inhuur van externen, het afschaffen van de Eerste Kamer en het 
verkleinen van de Tweede Kamer. Daarnaast moet de Commissa-
ris van de Koningin er aan geloven, moet het aantal generaals in 
het leger verminderd worden en worden subsidies voor politieke 
partijen afgeschaft. Kroon op het pakket is ongetwijfeld het plan 
om de hypotheekrenteaftrek te hervormen. Bestaande gevallen 
worden hierbij ontzien, terwijl nieuwe woningkopers slechts nog 
aftrek krijgen over hun eerste hypotheek. Een hervorming die wei-
nig oplevert en de woningmarkt volledig op slot gooit. De acht (!) 
bezuinigingen zijn een druppel op de gloeiende plaat en niet eens 
voldoende om het huidige begrotingstekort te dichten. Laat staan 
dat het de gaten in een begroting kan dichten die door zijn hoeven 
zakt door extreme uitgaven aan zorg en pensioen.

50+ Is niets meer dan een aardig stukje politiek ondernemerschap 
van Jan Nagel. Hij zag een gat in de markt (binnen afzienbare tijd 
maken vijftigplussers ruim de helft van de bevolking uit) en maakte 
daar een cadeaupakketje voor. En de rest van de bevolking? Ach, 
na ons de zondvloed.

Martijn Jonk
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Onafhankelijke media

Media niet meer onafhankelijk!
Over hoe het soms toch fout gaat…
Het eerste wat een journalist zal noemen als je hem vraagt naar welke waarde het belangrijkst is voor 
zijn vak, dan zal dat het onafhankelijkheid zijn. De journalist wil ongebonden zijn. Ongebonden ten 
opzichte van een redactie, persvoorlichters, politieke partijen, geldschieters en ga zo maar door. Toch 
zal ook een journalist soms zijn principes laten schieten om een interessant artikel te schrijven of een 
scoop te hebben. De roep van een hoofdredacteur of directeur om hogere lees- dan wel kijkcijfers 
leidt soms tot berichtgeving die op zijn minst tendentieus te noemen is. Een blik op de website voor 
de Raad voor de Journalistiek (rvdj.nl) laat zien dat er in de afgelopen jaren weliswaar klachten zijn 
ingediend tegen diverse journalisten inzake tendentieuze berichtgeving, maar dat deze klachten voor 
het merendeel ongegrond  werden verklaard.  Je zou op grond van deze informatie kunnen conclude-
ren dat het wel goed zit met de onafhankelijkheid van de journalist. Ik duik wat dieper in de richtlijnen 
die de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) stelt ten opzichte van de onafhankelijkheid van 
journalisten.

Door Paul Vledder, redacteur van dit 
blad.

Het leven van een journalist gaat niet over 
rozen. Elke dag weer een hijgende redac-
teur in je nek die zeurt om je artikel; pers-
conferenties die uren duren waarvan je 
integraal verslag moet doen; of uren aan 
de telefoon hangen om de juiste persoon 
te spreken te krijgen. Nee, om journalist te 
zijn moet je vele ontberingen meemaken. 
Nu is een journalist gelukkig ook maar een 
mens, en er bestaan dus ook journalisten in 
alle geuren en kleuren. Luie journalisten, ar-
rogante, vriendelijke, kritische en natuurlijk 
ook gewoon goede journalisten. Een goede 
journalist is volgens de ethische codes van 
de NVJ iemand die waarheidsgetrouw, onaf-
hankelijk en fair is in zijn berichtgeving en 
met een open vizier zijn nieuws vergaart. 

Waarheidsgetrouw
‘Waarheidsgetrouw’ wil zeggen dat de 
journalist de situatie zoals hij die aantreft 
als uitgangspunt neemt. Dat wil dus zeg-
gen dat je niet eerst een zogenaamd frame 
neerzet, waarbij je voor een mooi shot de 
situatie veranderd. Een goed voorbeeld van 
dit framen zie je vaak in Afghanistan; de 
Taliban beweerden dat de NAVO-troepen 
verantwoordelijk waren voor burgerdoden 
en leveren vervolgens zelf beelden aan van 
dode vrouwen en kinderen. Omdat er geen 
onafhankelijke media ter plekke zijn, kun je 
dus niet zomaar aannemen dat de beelden 
waarheidsgetrouw zijn. Daarnaast moet de 

journalist ook een duidelijk onderscheid 
aanbrengen tussen feiten, beweringen en 
meningen. In het voorgaande geval zou een 
journalist dus ter plekke moeten onderzoe-
ken of de burgers daadwerkelijk slachtof-
fer waren van de NAVO-troepen. Tenslotte 
moet de journalist zich baseren op zijn ei-
gen waarneming of betrouwbaar geachte 
bronnen. Om nog even bij het voorbeeld uit 
Afghanistan te blijven; zijn de Taliban een 
betrouwbare bron of ga je als journalist op 
zoek naar andere bronnen voor bevesti-
ging?

Fair
‘Fair’ houdt in dat de journalist allereerst 
zijn bronnen beschermt. Beroemd is het 
voorbeeld van enkele jaren geleden waarbij 
het Openbaar Ministerie twee verslagge-
vers van De Telegraaf liet gijzelen omdat ze 
hun bronnen niet wilden prijsgeven. Uiter-
aard geldt de bronbescherming alleen wan-
neer de journalist dit heeft toegezegd aan 

desbetreffende bron. Daarnaast, en mis-
schien wel net zo belangrijk, houdt ‘fair’ in 
dat de journalist niet nodeloos de privacy 
aantast van de persoon waar het nieuws 
betrekking op heeft. GeenStijl maakt vaak 
items die grenzen aan het toelaatbare op 
dit gebied, met als resultaat dat de Raad 
voor de Journalistiek al enkele malen een 
klacht gegrond heeft verklaard. Tenslotte 
valt onder ‘fair’ ook het begrip hoor- en we-
derhoor. Dit houdt concreet in dat ook de 
direct betrokkene gevraagd wordt naar een 
reactie. Vaak lees je dit overigens terug in 
zinnen als: “er was niemand in de gelegen-
heid te reageren” of het welbekende “geen 
commentaar”.

Met open vizier
‘Open vizier’ houdt concreet in dat de jour-
nalist altijd kenbaar maakt dat hij een jour-
nalist is. Uitzonderingen zijn er altijd, denk 
bijvoorbeeld aan Alberto Stegeman die met 
zijn programma Undercover Nederland al-
lerlei misstanden aan de kaak stelde door 
zich voor te doen als iemand anders. Het 
principe blijft echter dat de journalist al-
tijd kenbaar maakt wie hij is. Ook mag de 
journalist geen incidenten uitlokken om zo 
nieuws te vergaren. Tenslotte betaalt de 
journalist nooit voor ‘gestolen’ informatie 
en zal hij zelf ook nooit informatie stelen. 
Ook mag de journalist geen gebruik maken 
van onrechtmatig verkregen informatie, 
tenzij daar een groot maatschappelijk be-
lang is gediend. Het meest recente voor-
beeld van dit soort informatie zijn de docu-

Journalisten 
hebben te 
maken met 
knellende 
deadlines
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menten die Wikileaks heeft aangeboden aan 
onder andere het dagblad Der Spiegel. Hoe-
wel de informatie onrechtmatig verkregen 
was, zijn de documenten volgens de jour-
nalisten dusdanig belangrijk, dat ze deze 
wel móesten gebruiken. Zonder de hulp van 
Wikileaks waren ze waarschijnlijk nooit op 
de bureaus van de journalisten beland. En 
daarmee kom je automatisch op het begrip 
onafhankelijkheid: zijn deze journalisten 
wel onafhankelijk, of worden ze gewoon 
gebruikt door Wikileaks?

Hapklare informatie
De NVJ stelt dat de journalist zijn werk doet 
in onafhankelijkheid. Maar is dat wel altijd 
mogelijk? Ik denk het niet. Zoals al eerder 
gesteld, hebben journalisten vaak knellende 
deadlines. Dat houdt in dat zij zoveel mo-
gelijk informatie kant en klaar willen heb-
ben, zodat ze niet veel bewerkingen hoeven 
uit te voeren om er een leesbaar verhaal 
van te maken. Diverse commerciële- en 
overheidsorganisaties spelen hier handig 
op in door perskits aan de journalist aan 
te bieden. Deze haalt alle informatie uit de 
documentatie en plaatst dat in zijn artikel. 
Zouden deze organisaties dat niet doen, dan 

moet de journalist allerlei facts & figures 
zelf uit gaan zoeken. Dat is dan weer lastig 
gezien de beperkte tijd van een journalist. 
Het gevolg laat zich raden: de meeste jour-
nalisten maken gretig gebruik van de aan-
geboden documentatie en zijn in die zin dus 
ook afhankelijk van de organisatie voor de 
informatievoorziening.

Daarnaast speelt ook nog mee dat de jour-
nalist vaak afhankelijk is van de organisatie 
waar hij op bezoek is. Een recent voorbeeld 

is een reportage in De Volkskrant van en-
kele maanden geleden over kledingfabrie-
ken in India. Door goed bronnenonderzoek 
kwamen journalisten erachter dat er bij de 
productie van kleding voor C&A en H&M 
nogal wat misstanden waren. Wanneer de 
verslaggever vervolgens een kijkje gaat 
nemen bij de bewuste fabriek, blijkt alles 
echter koek en ei te zijn. Het is te verwach-
ten dat de fabrikant de journalist alleen laat 
praten met gelukkige werknemers, of nog 
erger, met een ingehuurde figurant. En denk 
nu niet dat dit alleen in bananenrepublieken 
gebeurt, ook in Nederland zijn er genoeg 
organisaties die een strikt mediabeleid heb-

ben om negatieve publiciteit te vermijden. 
Je bent als journalist dus bijna altijd afhan-
kelijk van de welwillendheid van organisa-
ties om transparant te zijn. Vaak is er echter 
ook een wisselwerking tussen de organisa-
tie en de journalist. De organisatie zal vaak 
met een boodschap naar buiten willen tre-
den en de journalist is op zoek naar nieuws. 
Wanneer beide elkaar vinden is er sprake 
van een wederzijdse afhankelijkheid.

Conclusie
Tot slot: zijn journalisten altijd onafhanke-
lijk? Ik denk het niet; er is altijd een bepaal-
de afhankelijkheid, al is het maar die van 
een hoofdredacteur of van een organisatie. 
De vraag is echter of het erg is wanneer 
een journalist afhankelijk is. Ook daar moet 
het antwoord wat mij betreft ontkennend 
luiden. Van een ieder mag een gezonde 
kritische houding verwacht worden ten op-
zichte van het nieuws dat dagelijks via aller-
lei media bij ons binnenkomt. De taak van 
de journalist is, zoals eerder al aangehaald, 
om waar te nemen en daar verslag van te 
doen. Wanneer je bij het lezen van de krant 
in je achterhoofd houdt dat deze afhanke-
lijkheidsrelatie bestaat, ben je uitstekend in 
staat om het nieuws zelf te duiden en is de 
journalistieke prestatie er niet minder om. 
Er is dan ook geen reden om panisch vast 
te houden aan de onafhankelijkheid van 
journalisten. We zouden verstandig genoeg 
moeten zijn om zelf chocola te maken van 
het nieuws, ook al is het dan een beetje ‘ge-
kleurd’.•

Er is geen reden om panisch 
vast te houden aan de onaf-
hankelijkheid van journalisten
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Etymologie

Een politiek dier
Dieren zijn in Nederland steeds meer onderdeel geworden van 
het politiek vocabulaire. Als enige land ter wereld kennen wij een 
parlementair vertegenwoordigde dierenpartij, maar ook over het 
begrip mastodont was afgelopen jaar toch wel het een en ander te 
doen. Bij mastodonten denken veel mensen aan grote en vooral 
oude olifantachtige wezens, maar ook aan oude, grijze bemoei-
zuchtige politici van gevestigde partijen. Met name het CDA bleek 
gedurende de formatie van dit kabinet een heus dierenasiel vol met 
beestjes die zich verwaarloosd voelden. Mastodont, een prachtig 
begrip dat past bij de semantiek van de politiek waar ik eerder 
over schreef, maar waar komt het eigenlijk vandaan?

Door Jeffrey Lemm, eindredacteur van 
dit blad.

Oude politici die zich als olifanten in de por-
seleinkast bewegen is niets nieuws, maar de 
benaming mastodont is pas de laatste tijd 
populair. Net als veel andere nieuwe poli-
tieke termen heeft Wilders ook dit begrip 
populair gemaakt. Ineens is iedere oude 
politicus die een 
mening heeft 
over het hande-
len van zijn partij 
een mastodont. 
Een stempel te-
gen wil en dank, 
een afrekening 
met het verle-
den. En waag 
het niet om als 
gepensioneerde 
politicus een 
mening te heb-
ben, want dan 
wordt je naar 
de politieke die-
rentuin verban-
nen. Ed van Thijn, voormalig burgemees-
ter van Amsterdam en misschien zelf wel 
PvdA-mastodont, bracht in 2008 een aardig 
boek uit genaamd ‘Kroonprinsenleed’ over 
machtswisselingen in de politiek. Vaak gaan 
die gepaard met een hoop gedoe en ze ver-
lopen zelden zonder ego’s te krenken. En 
als dat niet op het moment van de wisse-
ling gebeurt, komt er vaak nog een trap na 
middels een boek of interview. Dat is bijna 
onvermijdelijk, want de meeste nieuwe lei-
ders willen het anders aanpakken dan hun 
voorgangers. 

Het was de socialistische rivale van Sar-
kozy, Ségolène Royal, die in 2007 de term 
‘olifanten’ introduceerde tijdens een radio 
interview. Deze olifanten waren de oudge-
dienden binnen haar partij die haar op alle 
fronten zouden hebben tegengewerkt. Haar 
voorganger, Jospin, werd gezien als de voor-
naamste olifant en middels een boek ging 
hij later in op de minpunten van Royal. Met 

name de kwa-
lificatie olifant 
maakte Jospin 
boos. Volgens 
hem had Royal 
juist gebruik 
moeten maken 
van de kennis 
van de oudge-
dienden binnen 
de partij, maar 
op haar beurt 
sloeg ook zij 
terug met een 
boek. En weer 
waren de oli-
fanten die haar 
steeds voor de 

voeten liepen de gebeten hond.

Voor zover bekend danken wij de toename 
van de olifantenpopulatie in de politiek dus 
aan mevrouw Royal. Waar komt de bena-
ming vandaan? Is het omdat oude politici 
grijs en oud zijn? Dat beeld is er inmiddels 
wel, maar de olifanten en mastodonten heb-
ben in ieder geval nog wat grappigs en ge-
zelligs. Wanneer de slang gedomesticeerd 
raakt op het Binnenhof zullen de politieke 
titels minder grappig en gezellig zijn... •

Politiek  
Filosofisch 
Weekend 
I - 2011
Op 19 en 20 maart a.s. zal op het Alge-
meen Secretariaat van de JOVD in Den 
Haag het eerste Politiek Filosofisch 
Weekend (PFW) van 2011 plaatsvinden. 
Dit weekend is een uitstekende manier 
om je vanuit verschillende invalshoe-
ken te verdiepen in het liberalisme en 
een goede gelegenheid voor het voeren 
van diepgaande discussies. 

Liberalisme en ethiek
Het thema van het PFW zal ‘Libera-
lisme en ethiek’ zijn. Hierbij staat de 
vraag centraal of het liberalisme een 
voldoende morele basis kan vormen 
van een samenleving waarin religie en 
andere ideologieën meer en meer in de 
marge terecht zijn gekomen.  

Met dit thema in het achterhoofd zul-
len werkgroepen over uiteenlopende 
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld on-
derwijs en integratie, worden geor-
ganiseerd alsook een drietal plenaire 
lezingen. Hierbij zal onder anderen 
Floris van den Berg, filosoof en initia-
tiefnemer van de atheïsmecampagne in 
Nederland, komen spreken. 

Inschrijven
Naast het inhoudelijke programma zal 
er op zaterdagavond een borrel worden 
georganiseerd. Binnenkort kun je je via 
www.jovd.nl inschrijven voor het PFW. 
Informatie over het programma volgt 
via de website!

Activiteit
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“Freedom cannot require that 
he should be free not to be 
free”

John Stuart Mill

Leer van een wijsgeer

John Stuart Mill
John Stuart Mill is één van de bekendste filosofen uit de liberale 
traditie. Hij werd op 20 mei 1806 geboren in Engeland. Mills’ vader 
was vastberaden een wonderkind van zijn zoon te maken en stelde 
hem bloot aan een intellectueel zeer intensieve en uitdagende 
opvoeding. En niet zonder resultaat. Al op 6-jarige leeftijd schreef 
Mill over de geschiedenis van de Romeinen en op 7-jarige leeftijd 
las hij de werken van Plato – in het Grieks welteverstaan. Deson-
danks heeft Mill zichzelf nooit als hoogbegaafd beschouwd.

Door Bas van Schelven, redacteur van 
dit blad.

Toen Mill vijftien jaar oud was vond zijn va-
der het tijd om hem kennis te laten maken 
met het utilitarisme. Deze morele theorie 
was ontwikkeld door de boezemvriend van 
Mills vader, Jeremy Bentham. Benthams’ 
utilitarisme houdt in dat handelingen goed 
zijn als zij het algehele geluk bevorderen. 
De maximalisatie van genot en minimalisa-
tie van pijn staan centraal in deze theorie. 
Mill was er erg enthousiast over en zou de 
jaren daarop het utilitarisme met verve ver-
dedigen in debatten en artikelen. 

Maar toen sloeg op 20-jarige leeftijd het 
noodlot toe. De eenzijdige aandacht voor 
het rationele gedurende zijn opvoeding 
en de daarmee gepaard gaande verwaar-
lozing van het emotionele braken Mill op. 
Hij belandde in een crisis waarin zichzelf als 
‘reasoning machine’ zag die niets van de 
emotionele kant van het leven kende. Om 
dit gat in zijn opvoeding op te vullen stortte 
Mill zich op de poëzie. Bovendien raakte hij 
bevriend met Harriet Taylor – met wie hij la-
ter zou trouwen – en uiteindelijk kwam Mill 
uit zijn crisis. Taylor zou uiteindelijk de muze 
vormen voor Mills’ boeken en het is zelfs 
niet helemaal zeker of sommige van Mills’ 
ideeën niet eigenlijk van Taylor afkomstig 
waren. 

Nadat Mill uit zijn crisis kwam, schreef hij 
zijn twee meest belangrijke boeken: On Li-
berty en Utilitarianism. Daarin werkte hij 
zijn eigen visie op het utilitarisme uit, die in 
principe een herziening van Benthams utili-
tarisme was. 

Het verschil tussen beide versies wordt 
goed geïllustreerd door twee uitspraken 
van beide heren tegenover elkaar te zet-

ten. Bentham: ‘Call them soldiers, call them 
monks, call them machines: so they were 
but happy ones, I should not care.’ Mill: ‘It 
is better to be Socrates dissatisfied than a 
pig satisfied; better to be Socrates dissatis-
fied than a fool satisfied. And if the fool or 
the pig, are a different opinion, it is because 
they only know their own side of the ques-
tion. The other party to the comparison 
knows both sides.’ Oftewel, waar het voor 
Bentham niet uitmaakte waar het plezier 
van de mensen uit bestond, maakte dit voor 
Mill wel degelijk uit. 

In Utilitarianism maakte Mill dan ook on-
derscheid tussen hogere en lagere vormen 
van plezier. Dat onderscheid kwam Mill op 
veel kritiek te staan omdat hij daarmee het 
utilitarisme zou ondergraven. Immers, het 
maken van onderscheid tussen lage en 
hoge vormen van plezier zou betekenen dat 
er een maatstaf bestaat, buiten het utilita-
risme om, aan de hand waarvan dat onder-
scheid kan worden vastgesteld. Maar wie 
Utilitarianism en On Liberty goed leest, kan 
concluderen dat Mill dat niet bedoelde. Mill 
zag het utiliteitsprincipe namelijk niet als 
een principe waarmee de morele juistheid 
van handelingen werd vastgesteld, maar als 
principe waarmee kan worden vastgesteld 
welke handelingen intrinsieke waarde heb-
ben – het fungeerde voor Mill als een zoge-
naamd ‘axiologisch principe’ [principe van 
de waardeleer, red.]. De handelingen met 
een intrinsieke waarde waren voor Mill de 

handelingen die de mens tot een autonoom 
persoon maken: een mens die zelf bepaalt 
welke doelen hij in het leven wil nastreven, 
want voor Mill is is de mens pas dan echt 
vrij. 

Om zich te ontwikkelen tot een autonoom 
persoon heeft de mens een bepaalde ruimte 
nodig waarin hij vrijelijk kan handelen. Een 
ruimte waarin hij kan experimenteren met 
verschillende levensvormen. Die ruimte 
werd door Mill gecreëerd met behulp van 
zijn wereldberoemde schadeprincipe. Dit 

principe houdt in dat niemand het recht 
heeft inbreuk te maken op de handelings-
vrijheid van een persoon in zoverre die met 
zijn handelen anderen geen schade berok-
kent. 

Het principe komt ook tegenwoordig nog 
veel terug in allerlei discussies. Mill zou 
zeer waarschijnlijk echter niet zo blij zijn 
geweest met het absolute karakter dat 
men tegenwoordig aan zijn schadebegin-
sel toekent. Voor Mill was vrijheid immers 
geen waarde op zich, maar een middel om 
de mens zich te kunnen laten ontplooien 
tot een autonoom wezen. Handelingen die 
de autonomie van mensen ondermijnen, 
zouden zo bezien waarschijnlijk niet ‘be-
schermd’ worden door het schadebeginsel. 

•

Library of Congress



We hebben eindelijk een kabinet 
met een liberale premier. Het is te 
hopen voor Nederland dat er nu an-
dere tijden aanbreken en dat er een 
einde komt aan de afbraak van onze 
economie. De redactie van de Drie-
master vindt het belangrijk om de 
lezers op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen van het nieuwe 
kabinet en over reacties van socia-
listen. Staan we aan het begin van 
een Liberale Lente? In deze aanvul-
ling op ‘De Gloeilamp’ staan we stil 

bij het goede nieuws.

Goed nieuws

Door Thomas de Jonge, redacteur van dit blad.

Half miljoen ambtenaren moet nu een echte baan zoeken – Lang hebben ze op 
hun lauweren moeten rusten, maar de Britse overheid gaat 90 miljard Euro bezuini-
gen. Voor een half miljoen ambtenaren betekent dit dat ze nu een echte baan moeten 
zoeken. Eindelijk kunnen ze nu een bijdrage leveren aan het BBP, in plaats van er op te 
parasiteren(Bron: telegraaf.nl) 

Ontwikkelingshulp is zóóóó 2010 – In Nederland blijkt er steeds minder draagvlak te 
zijn voor ontwikkelingshulp. In 2010 was 45% van de Nederlanders voor het verlagen 
van de Nederlandse bijdrage aan ontwikkelingshulp. In 2009 was dit nog 34%. Steeds 
meer Nederlanders beginnen in te zien dat ontwikkelingshulp een achterhaald concept 
is. Ontwikkelingshulp is de activiteit die geld van arme mensen in rijke landen over-
draagt aan rijke mensen in arme landen – Michael Parenti. (Bron: elsevier.nl)    

Milieuclubs verliezen veel leden – De milieuclubs verliezen veel leden. De op een na 
grootste organisatie, Natuurmonumenten ging in 2010 van 830.000 naar 767.000 leden. 
Ook Greenpeace verloor 18.000 leden. (Bron: elsevier.nl) 

Greenpeace: Biobrandstof leidt tot meer CO2 – Greenpeace is behoorlijk bijge-
draaid als het gaat om het gebruik van biobrandstof. In tegenstelling tot Europa dat 
stimuleert meer biobrandstof te gebruiken, zegt Greenpeace dat dit juist leidt tot meer 
CO2-uitstoot. Doordat bomen moeten worden gekapt om de grondstoffen voor bio-
brandstof te laten groeien, zorgt deze brandstof uiteindelijk niet voor het gewenste 
effect. (Bron: rtl.nl) 

Nederland heeft overheidsfinanciën goed op orde – Vaak wordt Nederland in Eu-
ropees verband genoemd als beste jongetje van de klas. Het gaat dan dikwijls om een 
vergaande implementatie van een Europese Richtlijn. Volgens het ING Economisch Bu-
reau doet Nederland het ook goed wat betreft het op orde hebben van de overheidsfi-
nanciën. In vergelijking met andere Europese landen staat Nederland er het beste voor 
van allemaal. (Bron: rtl.nl) 

Ron Paul versus the FED – De Federal reserve heeft honderden miljarden dollars ge-
print en uitgeleend aan (buitenlandse) banken. Echter het is geheel onduidelijk waar dit 
geld heen is gegaan. Ron Paul, als lid van het Huis van Afgevaardigden en sinds januari 
hoofd van de House subcommittee that oversees the Federal Reserve gaat deze audit 
nu uitvoeren. Ron Paul voert al jaren strijd tegen het destructieve beleid van de FED en 
heeft al lang voor 2008 gewaarschuwd voor de gevaren van dit beleid. Wellicht wordt 
dit jaar duidelijk waar de Federal Reserve het geld van de Amerikaanse belastingbeta-
lers aan heeft uitgegeven. (Bron: bloomberg.com) 

Rand Paul: Regering moet plaats maken – Rand Paul, de zoon van Ron Paul, is recen-
telijk verkozen tot senator in de VS. Net als zijn vader heeft ook hij sterk liberale roots. 
Zijn boodschap aan de Amerikaanse bevolking: “We moeten de overheid uit de weg 
ruimen.” Ook bekritiseerde hij de overheid die telkens aangeeft dat ze banen creëert. 
Volgens hem creëert de overheid geen banen, maar moeten de Amerikanen dat zelf 
doen. (Bron: trouw.nl)  

Opstelten: asociale jeugd wordt de buurt uitgezet – Als het aan minister van Justitie 
Opstelten ligt worden asociale jongeren, die hun buurt terroriseren, hun wijk uitgezet. 
Hiermee wordt beoogd dat er een einde komt aan de problemen die zich onder andere 
in Gouda voordoen. (Bron: elsevier.nl) 

Klimaatbeleid van kabinet werpt nu al zijn vruchten af – Het plaatsen van wind-
molens, het verbieden van gloeilampen, de subsidie voor zonnepanelen, kortom het 
klimaatbeleid van het vorige kabinet werpt nu al zijn vruchten af. We staan mogelijk aan 
de vooravond van een nieuwe ijstijd. Of zou dit te maken hebben met het feit dat de 
zon “dood” is? Emeritus hoogleraar Kees de Jager denkt dat dit laatste een meer waar-
schijnlijke verklaring is voor een van de koudste winters sinds het begin van de meting. 
Ook NASA stort zich vol op de zonnevlekkentheorie. (Bron: telegraaf.nl)

De 
Liberale 

Lente

suggesties? 
liberalelente@jovd.nl



Door Thomas de Jonge, redacteur van dit blad.

Happymeal? Das ist verboten! – In San Fransisco viert het gezondheidsfascisme 
hoogtij. Er is besloten dat Happy Meals verboden moeten worden. Reden hiervoor: 
kinderen zijn te dik. (Bron: rtlz.nl)  

Geen gloeilampen! – Het bizarre plan van het Europees Parlement om de 75 en 100 
watt gloeilampen te verbieden, blijkt niet op zichzelf te staan. De klimaatkerkpredikan-
ten van de Verenigde Naties willen de symboolpolitiek wereldwijd invoeren. De lijst met 
verboden goederen en meningen wordt steeds langer. (Bron: telegraph.co.uk) 

Mogelijk koudste winter in Groot-Brittannië sinds 1000 jaar – In het Verenigd Ko-
ninkrijk is de winter van 2010 mogelijk de koudste sinds 1000 jaar. Zijn wij met z’n allen 
druk bezig gloeilampen te verbieden, windmolens te bouwen en CO2 onder de grond 
op te slaan; NASA meldt dat global warming wellicht de gevolgen van een nieuwe ijstijd 
kan temperen. (Bronnen: dailystar.co.uk en spitsnieuws.nl) 

Roken? Verboden! – Als je denkt dat de antirookmaffia in Nederland ver gaat, dan 
sta je nog te kijken van wat er is verzonnen op het eiland Tasmanië. De overheid op 
het eiland dat ooit ontdekt werd door de Groningse ontdekkingsreiziger Abel Tasman, 
wil roken op het eiland vanaf 1 januari 2011 verbieden. Het verbod is van kracht tijdens 
het werk, in publieke ruimtes, op straat, op je balkon, in je huis, ja zelfs op je zolder! 
Mensen die toch willen roken, moeten maar emigreren. (Bron: depers.nl) 

Lenen lenen, betalen betalen – Het gaat inmiddels weer zo goed met de wereld-
economie dat overheden in 2011 wereldwijd 10 biljoen dollar moeten bijlenen. Dit is 
7% meer dan in 2010. Als je je afvraagt hoe bubbels in de economie ontstaan: zo dus! 
(Bron: rtlz.nl) 

We’re all terrorists now – Ging het eerst alleen om een paar verwarde moslims in 
een grot in Afghanistan, nu is de geest uit de fles. Pure controle en vernedering van het 
slaafse volk:  mensen met piercings, gehandicapten, driejarige kinderen, hoogbejaar-
den; niemand op Amerikaanse vliegvelden ontkomt aan het verplicht uitkleden voor de 
Transportation Security Administration -ambtenaren. (Bron: geenstijl.nl) 

Gerommel met inflatiecijfers in VS – Wat veel mensen niet weten is dat inflatie 
vroeger werd gemeten aan de hand van de toename in de geldhoeveelheid, maar dat 
dit tegenwoordig wordt gedaan door een gezellig ‘boodschappenmandje’, waarvan de 
samenstelling wordt bepaald door overheidsstatistici. Grootinvesteerder Jim Rogers 
wijst erop dat in de VS de inflatiecijfers sterk worden gekoppeld aan huizenprijzen, die 
ernstig in waarde zijn afgenomen. Energieprijzen en voedselprijzen worden niet mee-
genomen in het ‘mandje’ . Jim Rogers zegt dat de inflatie hierdoor wordt onderschat, 
maar dat de inflatie in Nederland geen 1,5% is kan elke huismoeder je ook wel vertellen. 
(Bron: reuters.com) 

Verkrachting in Zweden: als je condoom scheurt – Sinds Julian Assange is aange-
klaagd weten we iets meer over een bizar onderdeel van de Zweedse rechtspraak. Als 
je in Zweden seks met elkaar hebt en je bent voornemens om een condoom te gebrui-
ken, maar je doet dit uiteindelijk niet, of als je condoom scheurt, dan kan je worden 
aangeklaagd voor verkrachting. Ook de advocaat van de aanklagers moet toegeven: “Je 
moet meester in de rechten zijn om te weten of je bent verkracht of niet in Zweden.” 
(Bron: nrc.nl) 

Federal Reserve drukt nog wat extra bij – Als je denkt dat 700 miljard dollar bijdruk-
ken veel was, dan sta je nu helemaal versteld. Er is besloten om nog eens 600 miljard 
bij te drukken. Echter, volgens Goldman Sachs ligt de economie van de VS bijna in coma 
en moet er 4 biljoen dollar in de economie worden gepompt. Hoeveel geld er daadwer-
kelijk wordt bijgedrukt is niet duidelijk, want een paar jaar geleden besloot de FED om 
deze cijfers niet meer te publiceren. (Bronnen: rtlz.nl en elsevier.nl) 

Slecht nieuws

De  
Gloeilamp

Door de toenemende snelheid 
waarmee een veelheid aan absurde 
wetsvoorstellen en andere items in 
het nieuws opduikt, is het tijd voor 
de rubriek “De Gloeilamp”. Deze 
rubriek is afgeleid van het bespot-
telijke plan van de EU om de ver-
koop van de 100 Watt gloeilamp te 
verbieden. Als redactie houden we 
ons dagelijks bezig met het vinden 
van opmerkelijk nieuws, maar we 
krijgen ook graag input van oplet-

tende lezers.

suggesties? 
gloeilamp@jovd.nl
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“Rechtsonzekerheid: het 
 veranderen van de spelregels 
tijdens de wedstrijd”

Arjen Maathuis

Studiefinanciering

Door Arjen Maathuis, eindredacteur 
van dit blad. 

De plannen van nieuwbakken staatssecreta-
ris Zijlstra liegen er niet om. Er komen be-
zuinigingen op het hoger onderwijs om in 
2015 de bezuinigingen en investeringen in 
het onderwijs in evenwicht te hebben. He-
lemaal nieuw zijn de plannen nu ook weer 
niet. In 2010 kondigde toenmalig demis-
sionair minister De Jager de bezuinigingen 
al aan in de begrotingsplannen voor 2011. 
Maar Zijlstra heeft ambitie en gooit er graag 
een schep bovenop om zo, in zijn ogen, 
de kwaliteit van het hoger onderwijs naar 
een hoger niveau te tillen. Nederland moet 
weer in de top 5 van kenniseconomieën 
komen en daarom worden onder andere 
de langstudeerders aangepakt. De student 
mag nu nog maar één jaar uitlopen op de 
bachelorfase en één jaar op de masterfase 
van de studie. Lukt dit niet, dan gaat hij 
3.000 euro boete betalen per uitgelopen 
collegejaar. Dit geld mag geleend worden 
en dient na afloop van de studie naar rato 
van inkomen terugbetaald te worden. Ener-
zijds valt er wel wat te zeggen voor deze 
maatregel. Het bevordert de eigen verant-
woordelijkheid van de student, spoort aan 
tot efficiënter c.q. effectiever studeren en 
aan kwalitatief goed hoger onderwijs hangt 
nu eenmaal een prijskaartje. ‘Er lopen wat 
flapdrollen rond op een universiteit’, om 
maar eens met de woorden van een oud-af-
delingsvoorzitter te spreken. En ja, die heb-
ben echt een schop onder hun kont nodig. 
Anderzijds is het beboeten van uitloop wel 
een zeer curieuze maatregel. Temeer omdat 
de ‘Halbe-heffing’ iets tracht te bewerkstel-

ligen waar de overheid helemaal niet op uit 
is, namelijk dat er geen langstudeerders in 
Nederland zijn. Immers, de inkomsten die 
Zijlstra nodig heeft om zijn echte bezuini-
gingen op het hoger onderwijs op te heffen, 
bestaan bij de gratie van de langstudeerder. 
Als elke Nederlandse student zich aan de 
twee-maal-één-regel [één jaar uitloop voor 
bachelor, één jaar uitloop voor master, red.] 
houdt, dan kan Zijlstra fluiten naar z’n cen-
ten. Nu zal dat niet zo snel gebeuren, maar 
vaststaat dat bezuinigingen daadwerkelijk 
bezuinigingen moeten zijn en ze dienen niet 
tot vergroting van de overheidsinkomsten. 
Dit werd treffend verwoord door onze lan-

delijk voorzitter Martijn Jonk in een persbe-
richt namens de JOVD. 

Ondertussen vraag ik me af wanneer de 
eerste rechtszaak aangespannen zal wor-
den wegens aantasting van de rechtszeker-
heid van de student, ook wel bekend als 
het veranderen van de spelregels tijdens 
de wedstrijd. Wie nu al onomkeerbare be-
slissingen heeft genomen, zoals een ver-
keerde studiekeuze en een jaar bestuur in 
de bachelorfase, gaat mijns inziens onte-
recht de bietenbrug op. Zijlstra vindt daar-
entegen dat maatregelen direct genomen 

en geëffectueerd dienen te worden; een 
overgangsmaatregel duurt te lang waar-
door investeringen in het hoger onderwijs 
uitblijven. En ook komt het studentenacti-
visme door de Halbe-heffing onder druk te 
staan. Overheden, onderwijsinstellingen en 
het bedrijfsleven hechten waarde aan stu-
dentenactivisme, zoals een jaar een bestuur 
van een vereniging draaien. Logisch, erva-
ringen opdoen voordat je aan de slag gaat, 
daar draait het om! Maar wie daardoor een 

boete van 3.000 euro riskeert, bedenkt zich 
wel tien keer. Ik vrees dan ook voor het 
voortbestaan van kleinere, maar essentiële 
studie- en/of studentenverenigingen. 

Een bezuiniging op de studiebeurs van 30 
procent, zoals door het JOVD-hoofdbestuur 
voorgesteld, is een schappelijke optie en le-
vert ook nog eens 400 miljoen euro op. Ja, 
dat doet pijn, maar veel studenten zullen dan 
bereid zijn die 75 euro per maand wel (bij) 
te willen lenen als ze het echt nodig hebben. 
Elke student, en niet alleen de langstudeer-
der, betaalt mee aan een kwaliteitsimpuls 

Financiën op orde! 
De Halbeheffing
Neemt Zijlstra de  
langstudeerder te grazen?
Ja, het heeft wel iets, zo’n demonstratie in Den Haag. ‘Een fantas-
tisch verjaardagscadeau’, dacht Halbe Zijlstra bij het betreden van 
het podium op het Malieveld. We schrijven 21 januari 2011. De dag 
waarop ik netjes aan mijn bureau zat om te studeren voor het ten-
tamen productiemanagement van de woensdag erop.  Of ik anders 
wel bij de demonstratie was geweest, weet ik niet. 
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van het hoger onderwijs. Langstudeerders 
worden hiermee niet gesanctioneerd. Het 
levert de overheid meteen geld op, hetgeen 
linea recta kan worden geïnvesteerd in de 
kwaliteit van het hoger onderwijs, zelfs 30 
miljoen meer dan de 370 miljoen euro die 
Zijlstra tracht binnen te harken. Ook geeft 
de overheid dan het signaal af dat de stu-
dent in de toekomst meer verantwoordelijk 
wordt voor een investering in zichzelf.  Het 
sociaal leenstelsel, zoals dat in het Verenigd 
Koninkrijk van toepassing is, dient als voor-
beeld te worden gesteld voor een nieuwe 
vorm van studiefinanciering in Nederland. 
Het woord studiefinanciering dient niet sy-
noniem te zijn voor het ophouden van je 
hand. Het dient studenten in staat te stel-
len c.q. te faciliteren te investeren in hun 
eigen toekomst, ongeacht afkomst. Een be-
langrijk aspect lijkt mij het in stand houden 
van de aanvullende beurs (in het Verenigd 
Koninkrijk heeft men ‘grants’), om zo niet 
te tornen aan de laagdrempeligheid van het 
hoger onderwijs.  

Tot slot blijft de hamvraag of Zijlstra mid-
dels zijn nieuwe allocatie van financiën Ne-
derland binnen tien jaar weer in de top 5 
van kenniseconomieën krijgt. Ik heb hier 
mijn twijfels bij; hiervoor is Nederland als 
kennisland mijns inziens te alfa en gamma 
georiënteerd en door de Halbe-heffing’ 
wordt dat alleen maar meer. Immers, de 
twee-maal-één-regel is ook van toepassing 
op bètastudies, die meestal meerdere stu-

diejaren beslaan. Als gevolg van de heffing 
zal de belangstelling voor bètastudies ver-
moedelijk nog meer teruglopen, omdat het 
risico om beboet te worden groter is. Kort-
om, wil Nederland in de top 5 komen dan 
dient Zijlstra op z’n minst zijn heffing aan te 
passen voor bètastudies en meer te inves-
teren in technische vakken in het basis- en 

middelbare onderwijs. Interesse voor bèta-
studies zou er met de paplepel moeten wor-
den ingegoten; een omissie in het huidige 
onderwijsbeleid. En eigenlijk zou Zijlstra er 
veel beter aan doen om zijn heffing van tafel 
te vegen en het plan van de JOVD te imple-
menteren. •

Statusangst
Auteur: Alain de Botton
Waar gaat het over?: Waarom zijn we ambitieus? Waar komt de angst 
vandaan dat we niet aan de verwachtingen van anderen tegemoet kunnen 
komen? Wat hebben we überhaupt aan status?      
We zijn voortdurend op zoek naar de waardering van anderen en lijken die af te 
dwingen met materialisme en op ons vakgebied geleverde prestaties. Wanneer we 
daarin zouden falen komt die klap keihard aan. De Botton helpt. 

Waarom lezen: Het is zo herkenbaar! Het boek vangt aan met de ‘oorzaken van 
statusangst’. Helder wordt uiteengezet hoe –met name- westerlingen statusangst 
hebben ontwikkeld. Het tweede gedeelte van het boek komt met oplossingen deze 
angst te overwinnen. De tekst is goed vertaald en wordt hier en daar opgeluisterd 
met fraaie illustraties en doodsimpele, doch verhelderende grafiekjes. Lezen!

Boekenhoekje
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Toekomstbeeld

“Lady Gaga  
met een vintage 
pakje uit 2011”

Thomas de Jonge

Een dag naar het werk
We bevinden ons in het jaar 2038, twee jaar na het verhaal van de zoldersessie (Driemaster, jaargang 
61 nr. 4). Onze hoofdpersoon heeft zichzelf herpakt en is inmiddels twee maanden aan het werk bij 
een door de EU geïnitieerd werkgelegenheidsproject om werkloze getalenteerde ICT-ers aan het werk 
te helpen. 

Door Thomas de Jonge, redacteur van 
dit blad.

Hij stapt zijn deur uit, dik ingepakt tegen 
de extreme kou. Het is wel 25 graden on-
der nul! Het is een kilometer lopen naar het 
metrostation. Bij het metrostation loopt hij 
de trap af en door de tunnel. Een enorme 
mensenmassa loopt door de betonnen tun-
nel. Hij kijkt in de gezichten van de mensen, 
maar ze kijken niet terug. Als een stel doel-
loze zombies lopen ze voor zich uit starend 
naar het perron. Een voor een pakken ze 
een gratis krantje van de stapel en lopen 
dan naar de poortjes. Ze houden hun hand 
voor het poortje en als hun chip is herkend 
gaat het poortje open. Peter heeft zelf nog 
geen chip in zijn hand. Hij weet dat je 50% 
korting krijgt op reizen en allerlei andere 
overheidsdiensten, maar hij weigert er aan 
mee te doen. Voor de verandering pakt hij 
ook een krantje, ook al weet hij dat er niets 
in staat. 

Hij stapt in en er is zowaar een zitplek voor 
hem. Hij kijkt in de krant. Op de voorkant 
staat een portret van de Europese presi-
dent met een kerstkrans achter hem. Oh 
ja, want met Kerst hebben er een handjevol 
ambtenaren een vrije dag, terwijl de rest 
van het creperende volk moet werken. Tien 
jaar geleden was de zaterdag afgeschaft 
als vrije dag. Daarentegen was de 40-urige 
werkweek niet afgeschaft. Mensen werkten 
vaak 60-70 uur; de 40-uurs regel van de 
Arbodienst is er alleen maar om te zorgen 
dat mensen niet meer dan 40 uur betaald 
krijgen. In totaal blijft er van alles wat je 
bruto verdient nog 20% over na belastin-
gen, het is gewoon dwangarbeid! Hij slaat 
de pagina om, maar ziet al snel dat er alleen 
onzin in staat: een kat uit de sloot gered, 
Lady Gaga met vintage leren pakje uit 2011 
op het podium, global warming eindelijk 
verslagen, talentenshow “met je kop op 
TV” gewonnen door Eppo Klaassen, de eco-
nomie trekt aan, gloeilamp eindelijk wereld-
wijd uitgebannen, werkloosheid gedaald tot 
1,5%. In vier minuten heeft hij het krantje 
uit, het heeft geen nieuwswaarde. De hon-

derdduizenden mensen die zijn gestorven 
van de honger, de concentratiekampen aan 
de andere kant van de oceaan, de implode-
rende economie, de gierende werkloosheid, 
de genocide gepleegd door VN-soldaten in 
Afrika, er staat niets over in. Alleen maar in-
fotainment om het in slaap gesukkelde volk 
bezig te houden. 

Het meest interessant vindt hij om andere 
mensen te bekijken terwijl ze het krantje 
lezen. Een vrouw is nu al 15 minuten bezig 
met een puzzel en kijkt erbij alsof ze een 
geleerde is. Het puzzeltje zou in het vorige 
millennium door een brugklasser in 3 minu-
ten zijn opgelost, maar sinds het onderwijs 
nu volledig in handen is van de EU, leren 
studenten alleen nog politiek correcte tek-
sten uit hun hoofd. Met kritisch denken of 
het scherpen van de geest heeft dit niets te 
maken. Een man tegenover hem slaat snel 
en agressief de pagina’s 
om, alsof hij verbaasd is 
over het feit dat er niets 
in staat. 

Over een half uur is hij 
weer op zijn werk. Hij zal 
weer mee moeten doen 
met het oppervlakkige 
gelul over voetbal of over 
grappen die worden verteld over willekeu-
rig gekozen burgers, wier hele privéleven 
wordt uitgelicht. Peter baalt ervan dat hij 
als ambtenaar aan de slag is, maar het is 
pure noodzaak. Europa produceert zelf heel 
weinig. Vanuit China komt er goedkoop 
voedsel op de markt. Het is een soort hard 
plastic met een zoutige smaak. Hij had het 
weleens gegeten toen er geen ander voed-
sel meer was. In het begin kreeg hij braak-
neigingen. Het vult, je gaat er niet dood aan 
en het kan haast niet verrotten, maar daar is 
ook alles mee gezegd. Als hij niet zou wer-
ken als ambtenaar, dan zou hij binnenkort 
ook dit soort voedsel moeten eten. Zijn opa 
had hem nog verteld over Thomas Jeffer-
son, die zou hebben gewaarschuwd voor de 
tirannieke wereld van vandaag. Over voed-
sel en de overheid zou hij hebben gezegd: 

If people let the government decide what 
foods they eat and what medicines they 
take, their bodies will soon be in as a sorry 
state as the souls who live under tyranny. 
Peter had daarom zijn eigen groentetuintje. 
Zijn groentetuintje was echter niet genoeg 
om het gehele jaar voedsel te leveren en al 
meer dan de helft van de zilvervoorraad van 
zijn opa was op. 

Zijn werkzaamheden bestaan uit het door-
spitten van alle gegevens van burgers. Tien 
dossiers per dag is het minimum. Er moet 
dan aan de hand van allerlei gegevens wor-
den vastgesteld of een Europees burger 
verdacht gedrag vertoont. Reisgegevens, 
internetverkeer, aangiften via de anonieme 
kliklijn, verdachte boodschappen in win-
kels, alle legale uitgaven zijn te traceren 
door het afschaffen van het cash geld. Op 
deze manier moet dan een verslag wor-

den opgesteld met erbij vermeld hoe hoog 
het risiconiveau is van de burger en of het 
waarschijnlijk is dat hij in opstand komt te-
gen de overheid, of erger nog, dat hij in het 
verzet zit. Aan de ene kant voelt hij zich een 
verrader, maar wat zijn Europese werkgever 
niet weet, is dat hij met opzet verdachte 
personen lager in risico inschaalt. Zo hoopt 
hij dat hij het verzet kan helpen. Om niet 
zelf verdacht te worden, gaat hij mee in de 
politieke discussies van zijn collega’s. Ook 
doet hij erg zijn best om hun enthousiasme 
na te bootsen, wat hem tot nu toe erg goed 
afgaat. 

De metro komt aan en de zelfde grijskleu-
rige massa loopt weer door een tunnel. 
Eenmaal aangekomen op zijn werk instal-
leert hij zich achter zijn bureau. Zo, nog 11 
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uur werken en dan is het zondag. Mo komt 
naar hem toe. “Peter, moet je zien, ik heb 
er een, hij heeft op de zwarte markt alco-
hol en sigaretten gekocht! Ook heeft hij een 
aantal eurosceptische websites bezocht, 
die de EU bestempelen als een nieuwe com-
munistische heilstaat. De antiterreurpolitie 
is nu naar zijn huis onderweg om hem te ar-
resteren. Ik hoop dat hij wordt veroordeeld 
en naar een heropvoedingskamp wordt 
gestuurd. Theo zei dat ik dan misschien 
wel promotie krijg!” Peter kan zijn woede 
amper inhouden, maar doet het toch: “Mo, 
goed werk, je hebt Europa weer een stuk 
veiliger gemaakt!” Peter weet het, hij moet 
aan het einde van de maand een verdacht 
persoon hebben gemeld, anders wordt zijn 
contract mogelijk niet verlengd. Hij speelde 
met de gedachte om bewijs te vervalsen en 
Mo aan te melden, die vuile rat!

Opeens springt zijn beeldscherm op zwart en 
wordt een verplichte boodschap vertoond. 
Het is de Europese president die het volk 
wil toespreken tijdens een speciale kerstuit-
zending: “Goedenavond Europeanen, het is 
Kerstmis en op deze heugelijke avond wil ik 
jullie persoonlijk toespreken. De mensheid 
en Europa in het bijzonder bevindt zich nu 
op het hoogtepunt van menselijke ontwik-
keling. In het begin van dit millennium, toen 
onze prachtige Europese staat nog maar net 
geboren was, stelden we ons tot doel om de 
CO2 uitstoot drastisch te verminderen en de 
aardopwarming tegen te gaan. Dankzij de 
inzet van Europa is dit gelukt; ik spreek jul-
lie toe vanuit Brussel, waar het -20 graden 
Celsius is. We bevinden ons werkelijk op 

het hoogtepunt van onze ontwikkeling. De 
economische problemen van de afgelopen 
decennia zijn het gevolg van de schadelijke 
marktwerking, die alleen uitbuiting tot ge-
volg heeft. De speculanten, grootaandeel-
houders en andere fraudeurs zijn al flink 
aangepakt. Zij hebben er voor gezorgd dat 
de voedselprijzen sterk zijn gestegen. Maar 
er is goed nieuws: China helpt ons met de 
levering van goedkoop voedsel voor onze 
hongerigen en de inflatie over het afgelopen 
jaar is maar 1,5%, dus de koopkracht van de 
burger is niet ernstig aangetast…” 

De toespraak gaat zo nog tien minuten door, 
maar Peter probeert niet te luisteren. Hij 
krijgt migraine aanvallen als die man gaat 
praten. Bijna ondragelijk vindt hij het als 
hij dit soort verplichte boodschappen moet 
aanhoren. Vanuit Azië kwam veel geld om 
Europa uit de economische misère te halen. 
Maar in plaats van de landen failliet te la-
ten gaan en te zorgen dat ze hun problemen 
structureel zouden oplossen bleef Europa 
zo doormodderen met hun economie. De 
rente op de schulden werd betaald door 
meer belasting en minder dienstverlening 
door de overheid. Na de boodschap discus-
siëren de collega’s met elkaar. “Wat een 
geweldige man is het ook”, zegt Wouter. 
“Ik ben helemaal in extase, we hebben de 
eer om dit hoogtepunt mee te maken”, zegt 
Geert. Peter luistert al lang niet meer, hij 
maakt zijn werk af en gaat naar huis. 

Thuis doet hij zijn zeemanskist open en 
haalt er een fles cognac uit, om de hoofd-
pijn te verdringen. Hij pakt zijn opa’s dag-

boek erbij en leest: Ze zullen zeggen dat de 
inflatie laag is, maar je komt al snel bedro-
gen uit. Vroeger werd inflatie gemeten aan 
de hand van de toename van de geldhoe-
veelheid, maar omdat de resultaten hiervan 
niet gewenst zijn, is er besloten om een 
telkens veranderend boodschappenmandje 
te gebruiken. Luister niet naar die mensen, 
het zijn corrupte ambtenaren. De hoofdpijn 
trok weer weg. Als hij het dagboek niet had, 
waar anders kon hij nog over de waarheid 
lezen? Hij mist de zoldersessies en wil op 
zoek naar mensen die hij kan vertrouwen en 
waar hij vrijuit kan spreken. 

Hij haalt uit zijn bureaulade een briefje te-
voorschijn. Twee weken geleden was hij 
Tom tegengekomen in een winkel. Door 
voorzichtig vragen kwamen ze er achter 
dat ze allebei de overheid zagen als de te-
genstander van vrijheid. Tom had Peter een 
briefje in zijn handen geduwd om hem bin-
nen twee weken te ontmoeten in een oud 
gebouw. Tom had erbij verteld dat hij con-
necties had met het verzet. Als Peter hem 
weer wil zien om er achter te komen of hij 
werkelijk in het verzet zit, moet hij van-
avond gaan. Hij weet dat het gevaarlijk is, 
maar hij kan het niet langer verdragen om 
aan de zijlijn te staan. Er moet iets worden 
gedaan aan al die moorden op onschuldige 
burgers en al die leugens die je de hele dag 
moet aanhoren. Het is nu of nooit!•
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Profiel
Leeftijd: 23 jaar 
JOVD Afdeling: Tilburg 
Functies binnen de JOVD: geen 
Favoriete politiek figuur: Stef Blok. Hij 
maakt het verschil tussen het kabinet en 
de Kamerfractie duidelijk door in debatten 
zijn eigen lijn te kiezen, die meestal wat 
harder ‘VVD’ is dan Mark Rutte laat zien als 
Minister-President. Het lijkt mij goed om 
deze tegenstelling ook aan de VVD-kiezer 
te laten zien. Het VVD geluid blijft bestaan, 
ook al hebben we een aantal compromis-
sen moeten sluiten bij de vorming van dit 
kabinet.

Jay Waarom ben je ondernemer?
Ik pas niet goed binnen de hiërarchische 
structuur van een bedrijf. Ik heb dan het ge-
voel dat ik opgesloten zit en eigen ideeën 
niet kan uitwerken. Je wordt beperkt in je 
handelen. 

Jay Wat voor onderneming heb je; wat 
doet de onderneming precies?
Ik heb een bedrijf in internetmarketing en 
en webdesign: Content Management Sys-
temen, websites bouwen, domeinnamen 
registreren, hosting, internetmarketing, 
zoekmachineoptimimalisatie, adverteren op 
zoekmachines, sociale media… 

Jay Hoe kwam je op het idee om in deze 
branche te werken?
Dat is een moeilijke vraag. Ik heb de oplei-
ding Small Business en RetailManagement 
gedaan, wat niet per se iets met deze bran-
che te maken had. De opleiding is een aftak-
king van Commerciele Economie. De focus 
ligt op marketing, maar je wordt opgeleid 
voor een eigen zaak. Ik vond, en vind, 
Google het meest interessante bedrijf dat 
er is. Ik ben daar al jaren in geïnteresseerd. 
Ik weet veel van internet. Op school heb ik 
mezelf daar wat meer in verdiept en ben 
ik gaan onderzoeken hoe je daar een heel 
mediaplatform van kunt maken. Ik heb bij 
een bedrijf gewerkt. Ik was erg goedkoop 
en kon mezelf alles leren. Ik heb webdesign 
gecombineerd met een softwarepakket. 
Daarna heb ik ook voor klanten van hem 
gebouwd. 

Jay Wilde je altijd al zelfstandig zijn?
Mijn vader is ondernemer en ik wilde nooit 
worden zoals hij. Uiteindelijk zit ik ook nog 

eens in dezelfde branche als hij. Mijn moe-
der had een brief van mij bewaard die ik 
naar mezelf had gestuurd op de basisschool 
waarin je moest vertellen wat je later wilde 
worden. Daar stond in dat ik ondernemer 
wilde worden. In mijn puberteit was ik hele-
maal van dat idee af en nu ben ik het toch. 

Jay Hoe onderscheid je je van alle andere 
dienstverleners in deze branche?
Ik heb nog geen specifiek unique selling 
point. Als je kijkt naar webdesign, dan kun 
je wel zeggen dat ik me onderscheid door 
het te combineren met internetmarketing; 
ik doe het allebei.  Meestal heb je een bu-
reau dat een van de twee doet. 

Jay Wat vind je het belangrijkst? Kwaliteit, 
prijs of service?
Ik vind de prijs niet zo belangrijk. Daar ko-
men we wel uit. Binnen mijn bedrijf vind ik 
het heel erg belangrijk om kwaliteit te le-
veren. En daarmee service. Je kunt met je 
webdesign-opdracht ook wel naar de buur-
jongen gaan die er ook wel iets van af weet, 
maar zo’n jongen heeft dan weer geen kaas 
gegeten van zoekmachinemarketing.  

Jay Je bedrijf bestaat sinds juli 2010. Hoe 
bevalt het tot nu toe?
Ontzettend goed. Alles wat een bedrijf doet, 
acquisitie en accountancy enzovoort, vind 
ik allemaal leuk om te doen. 

Jay Wat is het hoogtepunt tot nu toe? 
Mijn bedrijf bestaat nog niet zo heel lang, 
dus het is best een moeilijke vraag. Maar 
ik was wel erg blij toen ik mijn eerste klant 
had. Verrassend, ik ben ik juli begonnen, in 
septemeber zwaar gaan netwerken. Eerst in 
Tilburg, toen naar Den Bosch en vanuit Den 
Bosch kwam ik terug met een klant. Dat was 
wel een hoogtepunt.

Jay Wat wil je bereiken met je bedrijf?
Geld speelt niet echt een rol. Ik ben wel 
gek op auto’s, dus als ik ooit een mooie  
auto kan kopen, dan lijkt me dat wel fijn, 
maar dat is niet mijn doel. Ik wil een bedrijf 
hebben waar mensen het leuk vinden om 
te werken, waar ze het naar hun zin heb-
ben.  Zoals je vroeger Philips had die huis-
jes bouwde; iedereen wilde daar wonen en 
werken. Een toonaangevend bedrijf. 

Jay Waar zie je jezelf over 5 jaar?
Dan zie ik mezelf in een bedrijf met 10 werk-
nemers die in dat beeld passen. 

Jay Waar kunnen mensen je vinden als ze 
je zoeken?
www.myndo.nl•

Ondernemer Joost Verheijen
In elke editie een dubbelinterview met en door JOVD-leden. Deze Driemaster: een jonge ondernemer 
en militair interviewen elkaar. 

Dubbelinterview
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Militair Jay Vries
Profiel
Leeftijd: 25 jaar 
Afdeling: Zoetermeer 
Functies: Voorzitter JOVD Zoetermeer e.o. 
Favoriete politicus: Henk Kamp

Joost Waarom heb je gekozen voor een 
carrière als militair?
Als klein jongetje vond ik het leger heel 
mooi. Toen ik een jaar of 19 was ben ik naar 
een voorlichting van Defensie geweest.  Dat 

leek me toen wel wat. Zo ben ik toen in het 
leger gekomen en intussen zit ik er al een 
hele tijd. 

Joost Hoelang zit je er dan nu?
Ik ben sinds februari 2005 in dienst. 

Joost Wat doe je binnen defensie?
Ik ben korporaal en zit bij de Explosieven 
OpruimingsDienst (EOD). Wij hebben een 
bijzondere taak binnen Defensie en in Ne-
derland en het buitenland. Wat we doen is 
echt voor de veiligheid van onze eigen troe-
pen. 

Joost Je werkt op uitzending en in het bin-
nenland?
Ja. In Nederland staan wij 24 uur per dag, 
365 dagen per jaar met een ploeg van 3 per-
sonen klaar. Als er een verdacht pakketje op 
het station wordt gevonden, zoals onlangs 
op Tilburg Centraal, dan gaan we daar naar-
toe. Binnen 5 minuten zijn we op weg. 

Joost Vind je het leuk werk?
Ja, ik vind het een hele leuke functie. Het 
unieke van mijn functie is dat er maar 16 
personen binnen de hele krijgsmacht zijn 
met dezelfde baan als ik.  Dat maakt het 
specialistisch. De verantwoordelijkheden 
liggen ook hoger dan gemiddeld. We wor-
den zo opgeleid om zelf initiatief te nemen. 
Ik ben zeer tevreden.

Joost Wist je, toen je het leger in ging, dat 
je bij de EOD zou gaan werken?
Nee, dat wist ik niet. Ik ging het leger in om 
een gevechtsfunctie te bekleden. In eerste 
instantie werd ik afgekeurd omdat je een 
bepaalde lichaamsbouw nodig hebt. Je hebt 
een zware tas en het is erg inspannend. 
Toen mocht ik herkeurd worden. Toen ben 
ik goedgekeurd op een lichtere functie. Toen 
heb ik een logistieke functie bekleed. Maar 
dat was oefenen, oefenen, oefenen, maar er 
gebeurde nooit wat. Ik was dat zat en wilde 
iets doen wat je dagelijks kon doen; de ma-
rechaussee, de luchtmacht of de EOD. Ik 
kwam zodoende bij de EOD terecht.

Joost Heb je dan nu al je rijbewijzen? 
Ik heb rijbewijs, B, C en ik mag rijden voor 
de ADR gevaarlijke stoffen. Verder heb ik 
veel certificaten binnen defensie. 

Joost Zelf heb ik ervaring met hiërarchi-
sche structuren. Ik kan daar niet tegen.  In 
het leger is ook een grote mate van hiërar-

chie. Bots je daar wel eens mee? 
Nee, ik bots daar niet mee. Defensie kun je 
zien als een willekeurig ander bedrijf. Een 
generaal is een algemeen directeur, een lui-
tenant een afdelingsmanager. We hebben 
alleen wel rangen en standen. Elke rang of 
stand heeft zijn eigen verantwoordelijkhe-
den en taken. Bij de EOD heb ik veel vrij-
heid en verantwoordelijkheden. Ik moet na-
tuurlijk wel verantwoordelijkheid afleggen, 
maar ik heb daar geen problemen mee. Ik 
krijg een opdracht en mag die uitvoeren. Ik 
mag vaak zelf mijn planning maken.  Ik vind 
Defensie een bijzondere werkgever. Het 
systeem van defensie werkt goed. Iedereen 
kent zijn plek.  Je kunt meteen zien wie ser-
geant of luitenant is. 

In de burgermaatschappij ben je misschien 
mijn manager, maar je vervanger of jou col-
lega manager  van een ander filiaal  zou ik 
niet kennen. Ook bij ons moet alles in de 
lijn, maar je weet wel naar wie je kunt. Het 
mooie is dat het je heel zelfstandig bent.  

Joost Merk jij iets van psychische proble-
men?
Ik ben twee keer uitgezonden naar Afghani-
stan. Het wordt door niemand ontkend dat 
er psychische problemen kunnen optreden 
bij terugkomst. Ik ken alleen geen percenta-
ges, maar het bestaat. Ik weet dat het er is. 
Ik denk dat wat ik nu nog niet heb, later nog 
kan komen. Er gebeuren ook dingen waar-
door je psychische problemen kunt krijgen. 
Ik heb geen last van psychische problemen, 
maar ben wel erg veranderd, zeggen ze 
thuis.

Joost Je zit in het leger en bent voorzitter 
van de JOVD Zoetermeer. Wat doe je er 
nog meer naast?
Ik ben ook bezig met het opzetten van een 
eigen onderneming in evenementen, pro-
motie, drukwerk, marketing, advertenties, 
reclames. 

Joost Zit je over tien jaar nog steeds bij 
Defensie?
Dat is een moeilijke vraag. Ik weet wel waar 
ik over tien jaar wil staan. Ik hoop dat mijn 
onderneming dan groter is; een holding, 
werknemers… Ik denk dat ik de militaire or-
ganisatie als goed voorbeeld kan gebruiken: 
het werken met rangen en standen, maar 
dan in een burgerorganisatie. Defensie 
loopt erg gesmeerd. ik wil voorlopig nog bij 
defensie werken.•

© Settia Tin
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Het was niet moeilijk om Theodor Holman op te sporen in Brasserie de 
 Keyzer in Amsterdam. Met chaotisch zittend zilvergrijs haar en kijkend 
vanachter een klein rond brilletje lacht hij ons toe. Zijn naam is haast 
 onlosmakelijk verbonden met die van Theo van Gogh. Als schrijver, 

 columnist en filmmaker laat Holman thans nog zijn publiek zien hoe hecht 
zijn vriendschap met de vermoorde cineast was. Daarnaast maakt hij ons 

deelgenoot van de door hen beide nauwkeurig geformuleerde theorieën over 
vrijheid. Verslag van een leuke ontmoeting.

Interview Theodor Holman

Interview met  
Theodor Holman

Door Vivianne Vermeulen, hoofdredacteur van dit blad en 
Yair da Costa, redacteur van dit blad.

Driemaster We gaan terug in de tijd. Vertel eens over de vriend-
schap met Theo van Gogh.
Ik kwam Theo tegen in het café. Hij had mij eerder een hele leuke 
brief geschreven; hij vertelde mij daarin, op een echte Theo-manier, 
dat hij wel eens kennis wilde maken. Ik had hem al eens in café 
De Pieper gezien. We ontmoetten elkaar nog eens en dat cafébe-
zoek is toen helemaal uit de hand gelopen. Veel drank en drugs; 
het was een iets andere studententijd dan nu. We werden ontzet-
tend dronken en probeerden dames te verleiden. Dat vonden de 
heren, die daar opeens bij hoorden, niet zo prettig. Theo woonde 
toen op een woonboot. Zoiets had ik nog nooit gezien; de vloer 
bestond alleen uit kranten. Theo moest van zijn moeder altijd twee 
sinaasappeltjes eten. Hij gooide de schillen op de grond en hij deed 
daar dan kranten overheen, zodat je die schillen niet zag. Ik dacht 
tegelijkertijd dat dat een vorm van artisticiteit was. Dat is nu bijna 
30 jaar geleden. 

We zeiden altijd dat we films zouden gaan maken, maar ik schreef 
vooral veel en werd redacteur bij Propria Cures. Theo ging echt 
films maken. De laatste twee jaar voor zijn dood gingen we meer 
samenwerken. We kwamen elkaar altijd tegen in cafés en dan ging 
het gesprek aan de gang: ‘wat heb jij gelezen?’, ‘Heb je dat idiote 
stuk gelezen van die en die?’. Heb je dat belachelijke op televisie 
gezien? Ik vind dit en dit ervan…

Driemaster Het klinkt als een intellectuele vriendschap. 
Ik heb achteraf wel eens gedacht: het was meer het ontwikkelen 
van een mentaliteit. Het was een intellectuele vriendschap, maar 
het was ook gewoon drugsgebruik en alcoholmisbruik. Dat vonden 
we ook leuk. We hebben héél veel films gekeken, heel erg veel. 
Soms wel acht op een dag. 

Driemaster Was Theo toen al die ‘dorpsgek’?
Hij was een Van Gogh, dus hij had al een vangnet, en dat bedoel 
ik niet eens financieel. Hij durfde veel en vond het prettig om in 
zijn manier van denken tot het uiterste te gaan. De basis van de 

hele discussie over de vrijheid van meningsuiting was dat hij het 
belachelijk vond dat je dingen niet mocht zeggen. Vrijheid van me-
ningsuiting, dat vonden wij zo belangrijk. Ik ben ervan overtuigd 
dat we álles mogen zeggen wat we willen. Echt alles. En dan komt 
altijd de vraag: wat vind je van een oproep tot geweld? Oproepen 
tot geweld, daar ben ik een tijd tegen geweest en Theo ook, maar 
eigenlijk konden we daar geen goede argumenten voor vinden. Wel 
kun je je afvragen of het een mening is. Als ik zeg: ‘schiet hem 
neer’, dan is dat een opdracht. Is het een oproep tot geweld als je 
zegt: ‘het zou verstandig zijn om hem neer te schieten’? Ik vind dat 
je dat mag zeggen. 

Ik mag niet zeggen ‘schiet hem neer’, want dan maak ik me schul-
dig aan een strafbaar feit. Het mag niet van het strafrecht. Maar ik 
vind dat je alles mag vinden. Ik vind dat een man de Holocaust mag 
ontkennen. Als hij dat wil zeggen, dan moet hij dat zelf maar we-
ten. Ik vind het een domoor en ik vind het walgelijk, maar hij moet 
het kunnen zeggen, want anders krijgt het al gauw iets hypocriets: 
ik mag wel zeggen: ‘God bestaat niet’, maar ik mag de Holocaust 
niet ontkennen. Dus iets dat in de ogen van miljarden mensen veel 
machtiger is, God, daar mag ik wel kritiek op leveren, maar de Ho-
locaust mag niet ontkend worden. Dat is niet consequent. Je mag 
alles zeggen en natuurlijk moet iemand die domme dingen zegt, 
verbaal vernietigd worden. 

Theo en ik hadden een discussie over schelden. We kregen vaak 
te horen: ‘jullie schelden alleen maar en dat is onbeschaafd’. Wij 
vonden juist dat schelden een vorm van beschaving was. Een beest 
die de taal niet machtig is, die verscheurt je meteen. De primitieve 
mens zal je ook direct achternazitten met een knots. Die discussië-
ren niet, die slaan je neer. Schelden is dus ooit een keer een vorm 
van beschaving geweest. Je zou het beschaving kunnen noemen, 
omdat ik je, als ik je uitscheldt, in elk geval geen klap in je gezicht 
geef.

Driemaster Heb je het idee dat je Theo’s stem nog moet laten 
horen? Is dat niet erg vermoeiend?
Wat is zijn stem laten horen? Ik heb me in elk geval voorgenomen 
om elke vijf jaar iets te doen. Na 1 jaar schreef ik ‘Theo is dood’ – 
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 ‘Elke ideologie leidt tot vernietiging van iets dat goed is’

columns over Theo. Na vijf jaar schreef ik Theo-Theo; 211 sonnetten 
over Theo, met daarbij een heel notenapparaat waarin je veel rod-
dels aantreft. Ik ga over 4 jaar weer iets doen.

Driemaster Is dat een manier om te verwerken?
Nee, verwerken is onzin. Romantisch gezeik. Het is treurig en droe-
vig en naar, maar ik kan wel blijven verwerken zeg…

Driemaster Heb je contact met de familie van Theo?
Jazeker. Ik heb geen contact met zijn zoon, wat ik erg jammer vind, 
maar ik heb wel contact met zijn moeder en vader. Het is belangrijk; 
ik vind het mooi om van Theo cultuur te maken. 

Driemaster Dat lukt toch aardig?
Ik hoop van wel. Ik kan niet anders dan over Theo blijven schrijven; 
hij was een keerpunt in mijn leven. We hebben er voor gezorgd dat 
die nagedachtenis bleef. We hebben een box uitgegeven met al z’n 
films, compilaties van zijn interviews enzovoort. We hebben ook 
een remake van z’n film gemaakt. 

Driemaster Hoe heet die film?
Somewhere Tonight. Je hebt geen primeur, het is al ergens versche-
nen. Dat is een remake van 06. Net als dat je met regelmaat de 
Tweede Wereldoorlog herdenkt, herdenken wij, de vrienden, Theo. 
Ik ga niet bij het beeld staan, ik ga geen kransen leggen, daar hou ik 
niet van. Ik vind dat onzin. Je moet met werk iets doen. 

Driemaster In jouw werk ‘Theo is dood’, zeg je: ‘Ik ben niet links, 
niet rechts, maar een humanist’.
Dat ben ik niet meer. Theo’s ouders waren lid van het Humanis-
tisch Verbond, mijn ouders ook. Theo en ik waren beide jongens 

die totaal antireligieus waren. We noemden ons toen humanisten. 
Nu weet ik beter en vind ik het humanisme te ideologisch. We von-
den toen dat je ons humanist kon noemen. Nu zou ik zeggen dat ik 
atheïst ben.

Driemaster Heb je ook geen geloof meer in de mens?
Nee, ik heb helemaal geen geloof meer in de mens. Ik ben echt elk 
idealisme verloren.

Driemaster Is het dan een woede tegen ideologieën die zich bij 
jou heeft ontketend?
Elke ideologie is verkeerd. Elke ideologie leidt tot vernietiging van 
iets dat goed is. Ik ben meer darwinist. Al is dat altijd gevaarlijk om 
te zeggen. Ik weet niet wat het betekent om vertrouwen in de mens 
te hebben. Welke mens? Welk vertrouwen? 

Driemaster Misschien kan de mens de toekomst bespelen door 
te leren uit het verleden? 
We moeten niet in het verleden kijken. In de tijd van de Grieken 
was er een soort stijgende lijn [Theodor tekent met zijn vinger een 
grafiekje op het tafelblad]. Toen kwamen de Romeinen en toen ging 
het omlaag, laten we zeggen met Nero. Toen kwam de Middeleeu-
wen. Toen kwam de Verlichting, weer een stijgende lijn, en nu gaat 
het weer omlaag.

Driemaster Waarom gaat het nu weer omlaag?
Dat is mijn gevoel. We hebben de laatste twintig jaar zoveel aan 
vrijheid ingeboet. Dertig jaar geleden kon je rustig praten over 
pedofilie. Pedofilie was wel een serieuze afwijking waarmee je re-
kening moest houden, maar men zei; wat kan binnen de pedofilie 
wel en wat kan niet? Er kwamen boeken over bij Athenaeum. Zo’n 

© Gerhard Taatgen
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Robert M. mag wat mij betreft de doodstraf krijgen, zo woedend 
ben ik er over, maar je ziet wel dat de bespreekbaarheid daarvan 
en de vrijheid van meningsuiting enorm achteruit zijn gegaan. Niet 
alleen in Nederland, maar in heel Europa voelen schrijvers en car-
toonisten zich bedreigd.

Driemaster Jij ook?
Ik ben wel eens bedreigd en voor het gerecht gesleept. De vrij-
heid van meningsuiting en handelen is ingeperkt. De regelgeving 
is enorm uitgebreid. Er zijn allerlei bestuurslagen bijgekomen. Dan 
heb je ook nog eens de invloed die de islam op ons gaat uitoefenen. 
Ik ben er erg somber over gestemd. 

Driemaster Hoe komt het dat die vrijheden zijn ingeperkt? Is dat 
moreel besef?
Als jij een term gebruikt als ‘moreel besef’, dan weet ik niet wat 
dat is. Moraliteit bestaat niet. Ik ben ervan overtuigd dat de moor-
denaar van Theo van Gogh, Mohammed Bouyerie, naar zijn morele 
oordeel, goed gehandeld heeft. Maar dat is niet mijn moraal. Co-
hen verwijt de huidige regering een gebrek aan eerlijkheid, recht-
vaardigheid en solidariteit. Wat betekent dat in godsnaam? Dat de 
huidige regering geïnspireerd raakt door voortdurend te liegen en 
oneerlijk te zijn? Dat is niet zo. Cohen verwijt Rutte morele on-
verantwoordelijkheid, omgekeerd Rutte aan Cohen. Morele onver-
antwoordelijkheid wordt Cohen verweten als het bijvoorbeeld om 
de missie naar Afghanistan gaat. Ik weet niet hoe ik er over moet 
denken. Ik heb mijn eigen moraliteit en die is vrij simpel. 

Cliteur ziet een oplossing, hij zegt: we moeten naar het morele Es-
peranto. Hij bedoelt: we moeten ons baseren op een paar uitgangs-
punten, zoals de mensenrechten en van daaruit redeneren. Chine-
zen begrijpen een recht als verbod op slavernij niet. Zij hebben daar 
een andere visie op. 

Driemaster Er is, zo lijkt het, geen morele waarheid?
Er is geen morele waarheid. Daarom ben ik ook somber gestemd: 
we doen voortdurend een beroep op die morele waarheid, terwijl 
die niet bestaat. Mijn agressie tegen de sociaaldemocratie en tegen 
de wat linksere partijen is dat zij voortdurend uitgaan van hun eigen 
morele superioriteit. Er bestáát zoiets als een linkse kerk. Dat zijn 
mensen die zeggen: ‘wij denken goed over de moraliteit, want wij 
komen op voor de allerarmsten’. Dan denk je: keurig. Maar wat 
betekent het opkomen voor de allerarmsten? Ik ben echt nog een 
oude hippie: ik vind het leuk om uit het niets dingen te maken. Je 
vrijheid wordt bepaald door het feit dat je zelf zaken kunt vormge-
ven. Ik vind dat de overheid zo klein mogelijk moet zijn, juist omdat 
we dan meer vrijheid hebben. Ik denk dat iedere kunstenaar dat 
moet willen.

Driemaster Als je het over kunst hebt en je bent darwinist, kun 
je dan zeggen: ‘de beste kunst overwint, ook zonder subsidie?’
Nee, je kunt ook een niche vinden. Als de beste schoenen zou-
den ‘winnen’, dan zouden we allemaal op dezelfde schoenen lopen. 
Ik schrijf romans, maar die hebben echt geen ‘Riesenverkauf’, die 
worden niet per se goed verkocht, maar ik wil ze schrijven. 

De consequentie is dat ik elders mijn geld moet verdienen. Stel je 
voor dat de overheid de inhoud van mijn boeken zou bepalen en ik 
zou daarvoor geld krijgen, dan zou ik dat wel aannemen, want ik zie 
dat als een soort belastingverlaging. Ik betaal belasting, ik krijg geld 
terug. Ik ben vóór belastingverlaging en ik vind dat je subsidiegeld 
mag accepteren, ik vind alleen niet dat je het moet willen. 

Spike Lee, een Amerikaanse filmmaker, was onlangs in Amsterdam. 
Hij maakt veel films over zwarte mensen. Een maand geleden was 
hij in Amsterdam. Hij zei: ik wil een Nederlands ghetto zien. Toen 
hebben ze hem naar de Bijlmer gebracht en daar was een bijeen-
komst met allemaal zwarte filmmakers. Hij vroeg: wat zijn de pro-
blemen en moeilijkheden bij jullie. De anderen staken hun vinger op 
en zeiden: de grootste moeilijkheid is hier dat we minder subsidie 
kregen. Spike Lee wist niet wat hem overkwam. Hij zei: Geld? Over-
heid? Film? Ik heb nog nooit geld van de overheid gekregen om een 
film te maken. Je moet zelf geld bij elkaar zoeken! En als je geen 
geld hebt, dan heb je toch een mobiele telefoon? Daar kun je ook 
een film mee maken en die zet je dan op YouTube. Ik moest toen 
denken aan een film die ik met Theo maakte, ‘Hoe ik mijn moeder 
vermoordde’. Die film hebben we gemaakt voor 3000 gulden. Dat 
was een film, nota bene met mijn eigen moeder, die nog is uitgezon-
den ook. Twee of drie keer door de AVRO en AT5. Eddy Terstall kan 
ook heel goedkoop films maken. Dat staat haaks op de subsidiefilm-
makers. Zij zijn woedend als hun mooie project, door gebrek aan 
subsidiegeld, niet door kan gaan. 

Als je niet datgene maakt wat Thomas Berge of Marco Borsato 
maakt, dan zul je je in een niche moeten plaatsen. Film in Nederland 
is niet te maken zonder subsidie. We hebben maar 17 miljoen men-
sen, een klein taalgebied. Ik wil een ware rotfilm met veel mense-
lijk drama maken, waar misschien minder mensen naar toe willen, 
maar dat betekent niet dat ik het niet zou willen maken. Een kunste-
naar moet de noodzaak voelen om zoiets te maken. Van Gogh, de 
schilder, heeft in zijn leven maar één schilderij verkocht. Hij vond 
het erg dat hij armoedig was en dat hij niets te vreten had, maar 
het ging hem om het schilderen. Je maakt kunst omdat je dat móet 
doen. Als iemand tegen Van Gogh had gezegd: je kunt bij verzeke-
ringsmaatschappij ’t Singel gaan werken en dan krijg je geld, mits je 
van 8 tot 5 elke dag aanwezig bent. Dat had hij nooit gedaan, want 
hij wilde schilderen. 

Kunstenaars zijn zielig en zwak. Zij willen kunst maken en geen fijne 
bijdrage leveren aan de maatschappij. Ik wil dat ook niet. Ik wil 
zielig en zwak zijn en daar dan over schrijven. 

Rembrandt is ook niet altijd populair geweest. Bach is 150 jaar weg-
gebleven. Op een gegeven moment ontdekt iemand dat weer. Mijn 
voorspelling: Van Gogh (Vincent, red.) wordt als auteur in de Ne-
derlandse literatuur amper erkend, maar hij is echt een literator. 
We zien hem nu als schilder, maar hij was als auteur net zo goed, 
of misschien wel beter. Ik vind het onverstandig als de overheid te 
veel geld uitgeeft aan kunst. Het moet liefdadigheid blijven. 

Driemaster Je geeft veel af op politieke partijen. Zit er niets bij 
van jouw gading?
Ik vond het heel moeilijk om te stemmen. Toen Ayaan Hirsi Ali bij de 
VVD zat, stemde ik VVD. Ik heb de laatste keer niet gestemd, omdat 
ik het echt niet wist. Ik vind Wilders te links omdat ik alles wat hij 
over de AOW zegt, zo idioot vind. Dat soort standpunten vind ik 
te links. Ik heb geen VVD gestemd, want ik vind ze te ideologisch 
bevlogen. Ik vind dat de Provinciale Staten, als bestuurslaag, weg 
moet. Ik vind ook dat de Eerste Kamer weg moet, die is volstrekt 
overbodig. Ik geef daarvan blijk door niet te stemmen. 

Driemaster Het islamstandpunt van Wilders moet jou toch aan-
spreken?
Dat spreekt me ook zeker aan. Maar op enkele punten ook niet; 
ik vind ze erg fanatiek op de hoofddoekjes. Ik vind dat mensen 
gekleed mogen gaan zoals ze willen. Ik vind niet dat rechters of 
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Met de Provinciale Statenverkiezingen kiezen we op de eerste 
plaats de leden die zich bezig gaan houden met de provinciale 
politiek. De Provinciale Staten 
zijn het controlerend orgaan 
van de Gedeputeerde Sta-
ten; dit zijn de door en uit de 
Provinciale Staten benoemde 
afgevaardigden die zich gaan 
bezighouden met het dagelijks 
bestuur. Je kunt de taken van 
Provinciale Staten in grote lij-
nen het beste vergelijken met 
die van de gemeenteraad of de 
Tweede Kamer. 

In de tweede plaats stemmen 
we op 2 maart 2011 omdat de 
gekozen leden van de Provin-
ciale Staten de leden van de 
Eerste Kamer kiezen. Stemge-
rechtigden kunnen deze leden 
dus niet rechtstreeks kiezen 
(zoals wel het geval is bij de 
Tweede Kamerverkiezingen), 
maar deze verkiezing verloopt 
‘getrapt’, indirect. 

De Eerste Kamer heeft andere bevoegdheden dan de Tweede 
Kamer. Zo heeft de Eerste Kamer niet het recht van initiatief 

(het recht om wetsvoorstel-
len te doen) en niet het recht 
van amendement (het recht 
om wetsvoorstellen te wij-
zigen).  Leden van de Eerste 
Kamer verdienen hun brood 
doorgaans met ander werk; ze 
werken vaak maar een paar da-
gen in de week voor de Kamer. 
Sommige liberalen pleiten voor 
afschaffing van de Eerste Ka-
mer, omdat dat het besluitvor-
mingsproces zou versnellen. 
Anderen stellen dat de Eerste 
Kamer meer (een dubbele) de-
mocratische legitimatie biedt 
en dat deze Kamer dus behou-
den moet blijven. 

Er zijn ook enkele JOVD-leden 
verkiesbaar voor de Provinci-
ale Staten. Steun ze en stem op 
2 maart 2011!

politieagenten hoofddoekjes mogen dragen, maar verder kan het 
me niet zo veel schelen. 

Driemaster Komt jouw ‘stemgedrag’ voort uit een onvrede over 
de democratische legitimatie?
Ik denk dat de democratie ontzettend onder druk staat. Ik ben erg 
voor het Amerikaanse systeem. Ik wil rechters kunnen kiezen, bur-
gemeesters, hoofdcommissarissen van Politie en het Openbaar Mi-
nisterie. Zover zijn we nog niet en ik denk ook niet dat we ooit zo 
ver zullen komen. Ik ben ook voor juryrechtspraak. Daarmee zullen 
wel fouten worden gemaakt, maar die worden nu ook gemaakt. 

Driemaster Had u op Fortuyn gestemd?
Ja, zeker. Ik heb alleen toen Van Gogh dood was, niet op de LPF 
gestemd. Ik heb hem ook wel eens ontmoet, samen met Theo. Ik 
heb er spijt van dat ik daar geen foto’s van heb. Dat was een hele 
grappige avond. We hebben geborreld en we spraken veel over 
seks [Theodor zet een hoog stemmetje op en imiteert Fortuyn]: ‘Een 
darkroom zie ik vaker dan een kerk’. 

Driemaster Vertel eens iets over dat relletje met Hakim (Traïda; 
Nederlands-Algerijnse mimespeler, ook bekend van Sesamstraat, 
red.).
Ik las op Twitter dat Nina Jurna enige banden zou hebben met Sha-
ria4Holland. Ik ga dat uitzoeken. Ik zag op Facebook dat Sharia-

4Holland verschillende vrienden heeft, waaronder Nina, Hakim en 
nog wat andere mensen. Ik dacht: hoe kun je zo stom zijn. Maar zij 
vertelden me dat ze niet wisten dat ze facebookvriend waren van 
Sharia4Holland. Zij krijgen heel veel verzoeken omdat ze populair 
zijn en accepteren iedereen die dat verzoekt. Dat vind ik stom. Daar 
is een boel over te doen geweest. Hakim heeft zomaar op die face-
bookpagina geaccepteerd en ik heb dat aangevallen, maar daar is 
zo’n heibel over gekomen. Ik vind dat ik gelijk heb, ik heb gewoon 
gelijk. 

Zij hebben op enig moment iemand toegelaten als vriend. En dan 
wordt er gezegd: op Facebook heeft het woord ‘vriend’ een andere 
betekenis. Maar een vriend is verdorie een vriend. Ik moet nu rec-
tificeren omdat ik een mening daarover heb gegeven, terwijl ze ook 
echt geen vriend zijn van Sharia4Holland.  

Driemaster Komt er ooit nog een Lijst Holman?
Nooit. Ik ga nooit de politiek in. Ik ga langs de zijkant staan en po-
litici inspireren. Ik zou het wel spannend vinden, maar ik ben daar 
karakterologisch ongeschikt voor, ik moet dat niet doen. Ik krijg 
meteen ruzie met iedereen. •

Hoe zat het ook alweer?
Provinciale Statenverkiezingen

© M. Rutte (CC-by)
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Aan Mark Rutte 
 Torentje, Den Haag 

Van Jeffrey Lemm, eindredacteur van dit blad.

Hooggeachte heer Rutte, beste Mark,

Een minister en zeker een premier wordt doorgaans met excellentie aangesproken en hoewel dit in officiële kringen nog zal gelden, ben 
je voor veel mensen gewoon Mark. Afstandelijke bestuurders zijn in de horizontale samenleving niet meer zo populair, maar een people-
manager als jij valt toch al niet binnen die categorie.  En ondanks dat het geen makkelijke tijden zijn, blijf je een vrolijke en optimistische 
premier. Verfrissend na de technocraat Balkenende, chagrijn Kok en driftkop Lubbers. In 2006 en de eerste jaren daarna was het niet 
makkelijk als leider van de VVD, maar je politieke prestatie van vorig jaar maakt van jou toch dé comeback kid van Nederland.  

Maar dat optimistische brengt me meteen op iets anders. Want ondanks dat ik bij mijn positieve woorden van hierboven blijf, zijn er ook 
wat zaken die ik met kritische urgentie wil meegeven. Je bent een aanhanger van het vooruitgangsdenken, van het besef dat jongeren het 
beter gaan hebben dan de vorige generatie. Toch hebben steeds meer jongeren het gevoel dat ze het absoluut niet beter zullen hebben 
dan hun ouders. Met name op het gebied van wonen en onderwijs is er de nodige zorg onder jongeren. Met dit schrijven wil ik je het 
‘woonprobleem’ voorleggen. Het is voor starters die een eigen woning willen kopen geen makkelijke tijd. Terwijl men in de jaren tachtig 
en negentig voor een redelijke prijs een eigen woning kon aanschaffen, is er in de laatste jaren een ware zeepbel ontstaan. Megalomane 
prijzen die gebaseerd zijn op lucht en in stand worden gehouden door onder meer de hypotheekrenteaftrek. Schulden hebben wordt 
hierdoor aantrekkelijk en mensen gaan kopen terwijl ze dat eigenlijk niet zouden kunnen zonder deze subsidie. Dit was natuurlijk ook 
de oorspronkelijke bedoeling van de huidige vorm van hypotheekrenteaftrek: een woning voor iedereen. Natuurlijk draait de stijging 
van huizenprijzen ook om de markt van vraag en aanbod, maar die wordt juist verstoord door de hypotheekrenteaftrek. Deze kostbare 
overheidssubsidie heeft haar eigen doelstelling de das om gedaan, want de jongeren op de woningmarkt hebben het nakijken: geen wo-
ning voor iedereen. Een geleidelijke afschaffing is onvermijdelijk, dat zien zowel kenners als kiezers. En als er eenmaal over een bepaald 
probleem wordt gesproken in de politiek, dan wordt er op termijn ook echt wat aan gedaan. De vreemdelingenproblematiek is daar een 
mooi voorbeeld van. Die horde is genomen en inmiddels is ook het ‘H-woord’ uit de doofpot en wordt dit woord weer voluit geschreven. 

Nu waren de kiezers natuurlijk de reden voor de VVD om de hypotheekrenteaftrek te verdedigen tijdens de vorige verkiezingen. De partij 
wilde kiezers aan zich binden en ze de indruk geven dat hun bezit bij de VVD in veilige handen is. Dat is in principe ook wel het geval: 
juist deze partij zou het lef en de daadkracht moeten hebben om grondige langetermijnoplossingen te bieden voor sociaal-economische 
vraagstukken. Juist door de verstarde instandhouding van de huidige status quo zal de huizenmarkt zichzelf op den duur corrigeren, net 
als in de overgang van de jaren zeventig op de jaren tachtig. De huidige prijzen zijn voor starters nauwelijks op te brengen en moeten 
worden gecompenseerd met nationale hypotheekgaranties en andere leningen. Ondoordacht, of misschien juist heel goed doordacht, is 
dan ook de eenzijdige keuze om alleen de huurmarkt aan te pakken. Het voordeel van jonge starters om goedkoop te huren en tege-
lijkertijd te sparen voor een koopwoning wordt teniet gegaan, want zeker tweeverdieners komen al snel over het bruto inkomen van 
€33.614,00. Een lage grens, zeker als je bedenkt dat je daarboven niet voor onder de €652,- kunt huren vanaf dit jaar. Als je niet maande-
lijks veel geld wilt besteden aan huur, word je gedwongen tot de aanschaf van een te dure woning. Een jonge starter met dito salaris die 
kapitaal wil opbouwen zit dus redelijk in de val die het huidige kabinet snel heeft opgezet. 

Het ‘scheefwonen’ is zeker niet alleen iets van de huurmarkt; de woningmarkt moet integraal worden aangepakt. Wanneer de hypo-
theekrente op een stabiele en geleidelijke wijze wordt afgebouwd en beperkt, kan er een gezonde woningmarkt ontstaan. Mensen uit het 
vastgoed wijzen al snel naar Zweden waar het mis ging, maar in Groot-Brittannië ging het op deze manier wel goed. Wel moet het juiste 
moment worden afgewacht, maar daar heeft het Rijk vast genoeg knappe economen voor in dienst. Momenteel zit je vast aan een harde 
verkiezingsbelofte, maar de volgende keer kan ook de VVD niet meer om dit punt heen. De kiezers begrijpen het wel en het sentiment, dat 
economisch zo belangrijk is, is aan het rijpen.  Ik weet zeker dat je jezelf dan weer behendig door het politieke doolhof zal begeven en de 
lof zal oogsten die een ware staatsman verdient. Misschien niet nu, maar zeker over dertig jaar als de hypotheekrenteaftrek is uitgefa-
seerd. 

Mark, veel succes!

Met liberale groet, 
Jeffrey Lemm

Open brief
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Democratie

Hoe voer je  
democratie in?
Ontwikkelingssamenwerking is één van de onderwerpen waar 
tijdens een economische crisis op bezuinigd gaat worden. Ja, het 
kan effectiever. Nee, ontwikkelingssamenwerking schrappen omdat 
we eerst onze eigen financiële problemen willen oplossen lijkt me 
wel erg laf om te zeggen. Wat dat betreft ben ik blij dat het een 
centraal thema is van het Kabinet Rutte/Verhagen in de komende 
jaren. En toch gaat er een hoop mis.

Door Bas van Burik,  lid van de afde-
ling Baronie van Breda. 

In ‘Charter of the United Nations ‘ wordt in 
hoofdstuk 1 omschreven wat de doelstellin-
gen zijn. Artikel 1.2 wordt als volgt weerge-
geven: 

‘To achieve international co-operation in 
solving international problems of an eco-
nomic, social, cultural, or humanitarian 
character, and in promoting and encoura-
ging respect for human rights and for fun-
damental freedoms for all without distinc-
tion as to race, sex, language, or religion’

De NAVO omschrijft het zo:
‘NATO promotes democratic values and 
encourages consoltation and cooperation 
on defence and security issues to build 
trust and, in the long run, prevent con-
flict.’

Beide organisaties grijpen militair in of 
verzorgen vredesmissies, maar ze hebben 
ook een belangrijke taak bij wederopbouw. 
Beide organisaties verspreiden de westerse 
waarden en normen van een parlementaire 
democratie en de mensenrechten die zijn 
opgenomen in menig grondwet. Het zijn 
mooie doelstellingen, al is het verspreiden 
van democratie veel moeilijker dan we den-
ken. Waarom? Onze vaderlandse geschie-
denis leert ons die les.

Democratie in Nederland
Toen in 1919 vrouwen naast passief ook ac-
tief kiesrecht kregen, hadden we in Neder-
land een volledige democratie. Als we stap 
voor stap terug gaan in de tijd komen we 
eerst uit in 1917 toen actief kiesrecht voor 
alle mannen en passief kiesrecht voor vrou-
wen mogelijk werd. De volgende stap terug 

is de grondwet die er in 1848 kwam. Be-
langrijkste uitgangspunt was om de macht 
van de koning in te perken en dus meer 
macht voor de volksvertegenwoordigers in 
het parlement. Waarom? Omdat vanaf 1813 
Nederland wel een grondwet had, maar ko-
ning Willem I via koninklijke decreten ont-
zettend veel macht naar zich toe trok. Ook 
de benoeming en ontslag van ministers was 
een taak van de koning. Als we nog een stap 
terug doen in de tijd komen we uit in 1796 
als de Fransen het land bezet hebben en de-
mocratische verkiezingen uitschreven. Die 
verkiezingen waren het resultaat van Franse 
hervormingen, op basis van de verlichtings-
filosofie van Voltaire, Montesqieu, Smith en 
Rousseau, maar ook de wil van Nederland-
se patriotten om meer macht bij het volk 
te leggen. 

De volgende stap terug is te vinden in de 
16e eeuw als door de invloeden van weten-
schap, filosofie en kunst de katholieke kerk 
een klein deel van haar invloed verliest. De 
gedachte dat men eerst zelf onderzoek moet 
doen en niet klakkeloos moet geloven wat 
de bijbel voorschrijft, heeft een zelfbewust-
zijn voortgebracht. Zelfbewustzijn is een 
belangrijk onderdeel van de vrijheid van 
meningsuiting en pers. Die vrijheden heb-
ben de basis gelegd voor de verlichting en 
de politieke hervormingen die het teweeg 
heeft gebracht . De volgende stap terug 
leidt ons naar de Late Middeleeuwen, als de 
Nederlanden via huwelijkspolitiek allereerst 
toekomen aan de Hertog van Bourgondië 
en later keizer Karel V. Er was al sprake 
van een verdeling in Gewesten. Binnen die 
Gewesten bestuurden groepen edelen en 
kooplieden de steden zelfstandig. Binnen 
de Gewestelijke vergadering werden alleen 
over de gewestelijke belangen beslissingen 

genomen door een groep afgezanten. Een 
nog kleinere groep edelen stond de land-
voogd in Brussel bij. Dit regeren in groepen 
wordt door historici genoemd als de kern 
van onze democratie. Het is dan ook niet 
verrassend dat vanaf 1588 de Staten Gene-
raal de Republiek regeert.

Ontwikkelingslanden en  

democratisering
Deze fasen zijn van belang als we de de-
mocratie willen invoeren in andere landen. 
Laat ik beginnen met een Afrikaans land 
waar nu sprake is van een redelijk stabiele 
democratie. Zuid-Afrika wist zich onder lei-
ding van de charismatische Nelson Mandela 
te ontdoen van het apartheidsregime. De 
grondwet werd ingrijpend veranderd. Wat 
was de voorwaarde voor het succes van dit 
proces? De bevolking wilde de ingrijpende 
wijziging en meer democratisering. Intern 
groeide het verzet. Intern was er de vurige 
wens zonder dat het door andere landen 
was opgelegd. Ja, er is nog steeds sprake 
van corruptie en armoede. Maar de welwil-
lendheid en vastberadenheid van de arme 
bevolking gaat ervoor zorgen dat de demo-
cratisering een succes kan gaan worden. 

Marokko is een land waar een parlement de 
macht deelt met de koning. Als we kijken 
naar de Marokkaanse economie, economi-
sche groei en onderwijsgraad, is het een 
land dat goed draait. Dat er nog geen vol-
ledige democratie is, valt de buitenwereld 
nauwelijks op. Positief is dat door de groei-
ende welvaart en de grotere bereikbaarheid 
van onderwijs in Marokko er steeds meer 
mensen te vinden zijn die de macht van de 
koning willen inperken. Hier is de democra-
tie in verregaande ontwikkeling.
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Azië
Als we naar Azië gaan, zien we voorbeelden 
waarin de kolonisten een grote rol gespeeld 
hebben. In Nederlands-Indië werd, mede 
door het boek ‘Max Havelaar’ van Eduard 
Douwes Dekker, vanaf 1860 de discussie 
over de onderdrukking van de Indische be-
volking steeds heftiger. Dit leidde tot wijzi-
ging van het koloniale beleid. Vanaf 1870 
overheerste de gedachte door onderwijs 
een inheemse elite op te leiden tot nieuwe 
bestuurders die op termijn een onafhanke-
lijk Indië zouden gaan besturen. Dat de na-
tionalisten blij waren met de komst van de 
Japanners in 1942, was omdat dit proces te 
lang duurde en Nederland te lang de ‘vinger 
in de pap’ wilde hebben . Die nieuwe elite, 
en de daaropvolgende generatie,  heeft 
langzaamaan met veel horten en stoten In-
donesië gedemocratiseerd.

India is een nog mooier voorbeeld. Gandhi, 
die studeerde in Engeland, kwam in aanra-
king met ideeën over een vrijemarktecono-
mie, mensenrechten en democratie. Hij be-
gon een beweging die de kolonie Engeland 
aansprak op haar onderdrukkende rol. Na-
dat Engeland zich in 1947  terugtrok en de 
staten India en Pakistan werden opgericht is 
de democratie in India vrij geforceerd inge-
voerd. Corruptie tierde welig en de macht 
kwam terecht bij een kleine groep rijke bur-
gers die zich vooral bezig hielden met buur-
landen en gebiedsuitbreiding. Na tientallen 
jaren van burgeroorlogen groeit de wel-
vaart in India en wordt de democratisering 
een groter succes, omdat de bevolking de 
talloze conflicten met Pakistan en Birma zat 
is en er een nieuwe geschoolde elite is, die 
hier goed op inspeelt.

Het midden-oosten: zorgenkindjes
Tenslotte gaan we naar het Midden Oosten. 
Iran is een land waar de democratisering 
op termijn een succes kan gaan worden. 
Waarom? De jonge Iraniërs hebben, mede 
door internet en scholing, een groot verlan-
gen naar vrijheid van pers, meningsuiting 
en vergadering. Nu worden protesten nog 
hardhandig neergeslagen. Maar als over 
een jaar of tien de jonge Iraniërs belangrijke 
functies bekleden in het bedrijfsleven, leger 
en samenleving, verwacht ik dat de rege-
ring moet gaan buigen voor de wensen van 
de bevolking.

De oorlogen in Irak en Afghanistan zijn of-
ficieel afgelopen. Maar de rust is niet weer-
gekeerd. Amerika heeft naast het verkrijgen 
van de Iraakse olievelden twee dictatoriale 
regimes getorpedeerd. Saddam Hussein is 
inmiddels geëxecuteerd en er hebben de-
mocratische verkiezingen plaatsgevonden. 
Is er sprake van democratie? In zijn geheel 
niet. De bevolking is eeuwenlang gewend 
geweest aan sultans als wereldlijke en 
geestelijke leiders. De stamhoofden wer-
den buiten de steden belangrijke factoren 
van macht. De bevolking is gewend aan één 
man die alle beslissingen neemt. En omdat 
het welvaartspeil in Irak nog altijd erg laag 
is, houden die stamhoofden alle macht. 
Irakezen kijken nog altijd onbegrijpelijk 
naar een stembiljet en maken zich meer zor-
gen over de werkloosheid en tekorten aan 
voedsel. Daarnaast heeft Amerika ze deze 
regering opgedrongen nadat ze het land zijn 
binnengevallen en met veel geweld dorpen 
en steden hebben ontdaan van aanhangers 
van Saddam Hussein.

In Afghanistan gebeurt hetzelfde. Amerika 
valt binnen en verdrijft de Taliban. Daar val-
len veel burgerslachtoffers bij en dorpen en 
steden zijn geëindigd in puin. Ook hier is de 
democratie van buitenaf opgedrongen. En 
ook hier is de macht van de democratisch 
gekozen regering erg klein. Enerzijds omdat 
op het platteland en in de berggebieden de 
stamhoofden nog altijd veel macht hebben. 
Anderzijds is het welvaartspeil zo laag dat 
als de Taliban zijn aanhangers terug wil, ze 
alleen maar wat geld hoeven te beloven. 
Van een Afghaanse democratie hoeven we 
de komende twintig jaar niet veel te ver-
wachten.

Conclusie
Concluderend: Hoe moet het dus wel? Cre-
eer om te beginnen een zeker welvaartsni-
veau en stimuleer onderwijs en de bescher-
ming van de fundamentele mensenrechten. 
Pas als de bevolking dan doorkrijgt welke 
voordelen een democratie oplevert en in-
tern het democratiseringsproces ingezet 
wordt, heeft democratie een kans. Daarmee 
trap ik tenslotte een bekende open deur in. 
WMO, EU, China en Amerika, stop met im-
portheffingen en protectionistische maat-
regelen en geef ontwikkelingslanden een 
serieuze kans op de wereldmarkt. Ik hoop 
dat de NAVO zijn lessen geleerd heeft van 
het falende beleid in Irak en Afghanistan. 
Focus alle missies op de interne veiligheid, 
opbouw en vooral het verbeteren van de 
binnenlandse economieën. •
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Ingezonden

PVvdA
Door Tobias van Gent, VVD kandidaat-
lid Provinciale Staten van Zeeland.

Ik weet niet hoe het veel van mijn partijge-
noten vergaat, maar ik moet me de laatste 
tijd op feestjes, recepties en in de wandel-
gangen veelvuldig verdedigen tegenover 
het verwijt van onze linkse medeburgers 
dat mijn partij de PVV in het zadel van de 
macht heeft geholpen. De ‘verderfelijke’ 
ideeën van Wilders zouden nu dankzij zijn 
samenwerking met de VVD gemeen-
goed zijn geworden. Bij dergelijke 
felle terechtwijzingen worden asso-
ciaties met ‘bruin’ en fascisme niet 
geschuwd. 

Tot op zekere hoogte benijd ik mijn 
linkse vrienden om de stelligheid van 
hun overtuigingen. Enige vorm van 
twijfel of nuance lijkt voor hen niet 
nodig en hun argumenten worden 
ook altijd omgeven door een zweem 
van morele superioriteit. Gelukkig 
ben ik me er echter van bewust dat 
er in het verleden ook standpunten 
door links met even veel overtui-
gingskracht en hartstocht zijn be-
leden die naderhand toch wel wat 
minder idyllisch of onweerlegbaar 
bleken. Ik refereer slechts aan de 
linkse liefde voor het Cubaanse regi-
me in jaren zestig, de DDR-staat in ja-
ren zeventig of het gevaar voor zure 
regen in jaren tachtig. De gemid-
delde VVD-er relativeert dan toch 
wat meer. Dit heeft in ieder geval tot 
positief gevolg dat er in onze partij 
meer gelachen wordt. Overigens valt 
op de principiële houding tegenover 
Wilders van onder andere de PvdA 
nog wel wat af te dingen. Voor de 
herverkiezing van haar parlementariër Ver-
beet als voorzitter van de Tweede Kamer 
werd de steun van de PVV bijvoorbeeld 
maar al te graag aanvaard. 

Het valt me zelfs op dat er een zekere over-
eenkomst zit in zowel de woedende linkse 
reacties op de vorming van het Kabinet Rut-
te I als in de verbetenheid waarmee de PVV-
aanhang blijk geeft van zijn afkeer van de 
Haagse politiek en de multiculturele samen-
leving. Beide slaan hierbij zonder aanzien 
des persoon even hard om zich heen. Veel 

PVV-ers hebben misschien nog wel meer 
aversie tegen linkse mensen die van kunst 
en multiculti houden dan tegen islamitische 
immigranten, terwijl het linker deel der na-
tie de VVD en het CDA meer de schuld lijkt 
te geven voor de opkomst van de PVV dan 
Wilders zelf. 

Wat de gemiddelde PVV-er en PvdA-er 
ook bindt is dat zij zich steeds minder in 
het hedendaagse Nederland herkennen en 

een hang naar het verleden hebben. Voor 
de Wildersaanhanger lijken de jaren vijftig 
ideaal toen Nederland nog een monocul-
turele samenleving was en de nog kleine 
en overzichtelijke EU nog EEG heette en 
zich alleen met economie bezighield. Veel 
linkse mensen dwepen daarentegen met de 
jaren zeventig toen ‘solidariteit’ nog hoog 
in het vaandel stond. Nederland kende 
veertig jaar geleden een veel ruimhartiger 
verzorgingstaat met slechts een kleine vrije 
marktsector en iedere vluchteling (het be-
trof toen enkel een handjevol Vietnamese 

en Chileense asielzoekers) werd gastvrij 
opgevangen. 

Duidelijk mag zijn dat beide groepen hier-
mee een achterhoedegevecht voeren. De 
21ste eeuw is een tijdperk van globalisering 
en het is net zozeer een illusie te denken dat 
een open samenleving als Nederland zich 
kan afsluiten van invloeden van buitenaf. 
De aantrekkingskracht van het rijke West-
Europa op immigranten uit minder ontwik-

kelde landen blijft onverminderd 
groot. Maar er bestaat ook een grote 
druk om onze economie en overheid 
te hervormen om de Nederlandse 
welvaart en concurrentiepositie in de 
vergrijsde toekomst niet in gevaar te 
brengen. 

De wens van de PVV om de invloed 
van Europa terug te dringen, inter-
nationale verdragen op te zeggen en 
de vrijheid van religie te beperken is 
volkomen onrealistisch. Maar even-
zeer is de linkse Pavlovreactie om 
zo’n beetje bij ieder beleidsvoorstel 
aan te dringen op inkomensnivelle-
ring door de ‘sterkste schouders de 
zwaarste lasten’ te laten dragen niet 
meer van deze tijd. Soms lijkt het er 
wel of de linkse partijen vergeten dat 
onze verzorgingsstaat al tot de meest 
genereuze ter wereld behoren en is 
gefinancierd met behulp van gasop-
brengsten, een hoge staatsschuld en 
door een van de hoogste belasting-
drukken ter wereld. De Nederlandse 
middenklasse is al overbelast en de 
voortschrijdende globalisering biedt 
de (kleine) elite van grootverdieners 
en de multinationals ook steeds meer 
mogelijkheden om een verdere ver-

zwaring van lasten te ontlopen. 

Net zozeer als de Islam niet meer zal ver-
dwijnen uit ons land is het een utopie te 
denken dat de onvrede onder de Neder-
landers tegenover de Haagse politiek, de 
toename van het aantal buitenlanders of 
de hoge lasten zullen overwaaien, ook niet 
wanneer Wilders van het politieke toneel 
vertrokken zal zijn. •

© Mieke Wijnen
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België

Nil Volentibus Arduum
Met deze Latijnse zinsnede luidde Bart de Wever, partijvoorzitter van de Vlaams-nationalistische 
Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), de huidige regeringsonderhandelingen over de toekomst van België 
in. Nil Volentibus Arduum, wat zich vrij laat vertalen als: “niets is onmogelijk voor hen die willen”. 
Dat is thans, op het moment van schrijven, 220 dagen geleden. De onderhandelingen over een com-
munautair akkoord zitten  muurvast en over zelfs ook maar de contouren is er in de verste verten 
geen consensus. 

Door Niels Hunck.

Vooralsnog blijkt de kloof dieper dan ooit 
tevoren. Waar in Vlaanderen de centrum-
rechtse en Vlaams-nationalistische N-VA 
de federale verkiezingen van 13 juni 2010 
met een monsterscore won, was het in 
Wallonië de socialistische en belgicistische 
Parti Socialiste (PS) van Elio di Rupo die 
triomfeerde. Na de afwijzing van compro-
misnota’s van zowel Bart de Wever als van 
de Vlaamse socialist Johan 
vande Lanotte is de politiek 
het spoor bijster. De nota De 
Wever werd door de Frans-
talige partijen als “ontgoo-
chelend”, “vernederend” 
en “te Vlaams” getypeerd,  
terwijl er in de nota Vande 
Lanotte volgens de N-VA en 
de CD&V nog fundamentele 
onderdelen ontbreken. Op die 
laatstgenoemde nota hebben 
de Franstalige partijen boven-
dien ook nog vele op- en aan-
merkingen. Wat voor de PS  
een verregaand compromis 
is, is voor de N-VA een lacher-
tje. De partijprogramma’s van deze twee 
overwinnaars liggen zodanig uit elkaar, dat 
ieder compromis voor of de één of de an-
der onaanvaardbaar is, of dat een compro-
mis zo ingewikkeld is dat er geen werkbare 
structuur uit voortkomt. 

De huidige politieke situatie geeft duidelijk 
blijk van hét grote probleem van België: het 
land is de optelsom geworden van twee ta-
len, culturen, economieën en democratie-
en. Zowel de communautaire als de socio-
economische belangen van de Vlamingen 
en de Franstaligen staan op dit moment di-
ametraal tegenover elkaar. Langzaam maar 
zeker komt men daarom steeds meer tot de 
conclusie dat het land ‘België’, ten minste 
op het vlak van regeerbaarheid, niet meer 
werkt. 

Zij het nu, zij het over een aantal jaar - de 
splitsing van België zal een feit worden. 
Wanneer het bestuur van een land als zoda-
nig volledig vastligt over letterlijk alles (tot 
de kleur van de kentekenplaten aan toe), 
zal men er vroeg of laat eens is aan moe-
ten gaan geloven. En wanneer het moment 
daar is, dan is het zowel aan de politici van 
het huidige Nederland als aan die van het 
huidige Vlaanderen, om een handreiking 
naar elkaar te maken. Om meer samen te 
gaan werken; en op den duur wellicht, door 

middel van referenda, zelfs weer één land 
te vormen. 

Deze ‘Verenigde Nederlanden’ zou 23 mil-
joen burgers tellen en daarmee in één klap 
een serieuze speler in Europa worden.  Cul-
tuurhistorisch behoren wij tot één natie, 
bestaande uit vele subculturen (Hollanders, 
Brabanders, Vlamingen, Friezen, Gronin-
gers, Twentenaren, Limburgers, Zeeuwen, 
etc.). De verklaring hiervoor ligt in onze 
geschiedenis als onafhankelijke ‘staten’ 
binnen de toenmalige Lage Landen. Staten, 
die echter wel uit gezamenlijke belangen sa-
menwerkten voor de welvaart en veiligheid 
van de natie.  

Economisch gezien zullen wij samen de tien-
de economie ter  wereld vormen, met een 

BBP van ruim € 800 Miljard (2007). Door 
de (verdere) samenwerking en mogelijke 
integratie van onze Mainports (Rotterdam 
– Antwerpen & Schiphol – Zaventem) zijn 
er schaalvoordelen te bereiken welke vele 
malen groter zijn dan louter de som van de 
twee respectievelijke havens en luchtha-
vens. Ook de inrichting van onze economie-
en komt sterk overeen, wat er overigens in 
resulteert dat steeds meer Vlamingen in Ne-
derland werkzaam zijn en visa versa. Wor-
den bijvoorbeeld de plaatsen op de as Leu-

ven-Eindhoven-Twente met 
elkaar verbonden, dan kan dit 
Verenigde Nederland bogen 
op een eigen ‘Silicon Valley’, 
met de Katholieke Universi-
teit Leuven aan het zuidelijk 
eind, de technologiehub bij 
Eindhoven in het midden, en 
de Universiteit Twente aan het 
andere einde. 

Ook juridisch en politiek 
komen  Vlaanderen en Ne-
derland op een breed vlak 
overeen. Uiteraard zijn er ver-
schillen in wetgeving, maar 
deze kunnen, mettertijd, ge-

lijkgetrokken worden. Ook onze  politieke 
partijen hebben een inhoudelijk brede geza-
menlijke basis. 

Door velen wordt deze hereniging thans 
nog afgedaan als een ver ideaal, welke al-
leen gedragen wordt door nationalisten 
en extreemrechtse politici. Niets is echter 
minder waar. Uit peilingen van TNS NIPO in 
2007 blijkt dat 85% van de ‘Nederlandse’ 
bevolking meer samenwerking met de ‘Vla-
mingen’ wil aangaan. Tweederde ziet een fu-
sie zelfs als wenselijk. In Vlaanderen is men 
zeker ook in voor meer samenwerking (zo 
zeer zelfs, dat de Vlaamse overheid er een 
speciale nota aan heeft gewijd), al bestaat 
er nog niet echt een eenduidige peiling over 
een mogelijke gezamenlijke toekomst.
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België

“Zelfs al verdwijnt 
België niet,  
dan nog is  
samenwerking 
goed mogelijk.”

© Erf-goed.be
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Veelal wordt er echter beweerd dat ‘de Vla-
ming’ niet in zou zijn voor een fusie. Nu rijst 
er, bij mij althans, dan toch de  vraag of die 
vermeende ‘anti-Nederlandsheid’ ook echt 
iets te maken heeft met een mogelijke fusie 
met Nederland, als dan wel met de angst 
voor het verdwijnen van de staat België. 
Laten we immers wel wezen, de meeste 
Vlamingen hebben eigenlijk niets tegen de 
Walen. Historisch gezien zijn de Walen voor 
een groot deel immers ook verfranste inwo-
ners van de toenmalige Zuidelijke Nederlan-
den. Het is vooral de visie op de staatsin-
richting, waarover men fundamenteel van 
mening verschilt; en dat is nu juist wat de 
twee gemeenschappen van elkaar scheidt 
en hen steeds verder van elkaar brengt, tot 
men tot de logische conclusie komt dat het 
niet meer gaat. Nederland en Vlaanderen, 
daarentegen, groeien juist steeds meer naar 
elkaar toe.

Natuurlijk heeft 180 jaar aan scheiding wel 
een zekere afstand gecreëerd, namelijk dat 
wij onszelf de jure zijn gaan zien als ‘de Ne-
derlanders’ en ‘de Vlamingen’, terwijl dat 
cultureel en praktisch toch net iets anders 
ligt. Veel meer is er de culturele scheidings-
lijn van de Rijn, welke de historische Lage 

Landen in de Noordelijke en de Zuidelijke 
Nederlanden verdeelde. 

Is dit verschil in cultuur echter een on-
overkomelijk probleem? Hebben wij zulke 
fundamentele problemen met elkaar, dat 
samenwerking onmogelijk is? In de hui-
dige (Nederlandse) context vrijwel niet. 
Men moet alleen wel oppassen dat het zo-
genaamde ‘Den Haag’ (c.q. Holland), niet 
te veel de hoofdrol tracht te gaan spelen. 
Wanneer wij (wederom) één land vormen, 
zal dat op basis van gelijkwaardigheid zijn 
voor alle gebieden; van annexatie kan geen 
sprake zijn! 

Nu heeft hetgeen wat ik over deze mogelijk 
toekomstige staat geschreven heb, nog een 
lange weg te gaan. België bestaat immers 
nog! En wie zegt, inderdaad, dat Vlaande-
ren, indien het eenmaal los is van de artifi-
ciële staat België, dan (met de tijd) weer zou 
willen fuseren met Nederland? 

Ik denk dat het antwoord vooral in de logica 
ligt. Uiteraard kan Vlaanderen, wanneer het 
onafhankelijk is, gewoon een eigen staat 
vormen, en daarmee basta! Maar, het biedt 
zoveel meer voordelen om intensiever sa-

men te werken en mogelijkerwijs één land 
te vormen, dan dat er nadelen zijn. Zelfs al 
verdwijnt België niet, dan nog is samenwer-
king goed mogelijk, veel meer nog dan nu 
het geval is. Ik zou bijna zeggen dat het dom 
zou zijn om niet samen te werken, louter 
vanwege oude vetes en vooroordelen. Er is 
zoveel te leren van elkaar en er zijn zoveel 
mogelijkheden samen. Daarom wil ik afslui-
ten met dat ene citaat van Bart de Wever: 
“Nil Volentibus Arduum”. Want als de wil er 
is, dan staat niets ons in de weg! •

© Dr. Les Sachs© D. Misson
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Verzorgingsstaat

De onwenselijke 
 verzorgingsstaat?
Het bestaan van de Nederlandse verzorgingsstaat staat zelfs voor de meeste JOVD’ers boven twijfel 
verheven. Is dat echter terecht? En hoe verhoudt de verzorgingsstaat zich tot het liberale gedachte-
goed? Vanuit morele en praktische overwegingen valt er namelijk veel af te dingen op ons systeem 
van sociale zekerheid.

Door Imre Wessels.

In deze tijd wordt het steeds duidelijker dat 
de sociale beloften van de overheid loze 
toezeggingen waren. De overheidsuitgaven 
zijn de afgelopen jaren enorm opgelopen 
en onze ‘sociale zekerheid’ werd deels ge-
financierd door schuldpapier uit te geven. 
Dit heeft op haar beurt voor veel politieke 
en financiële instabiliteit gezorgd. In Grie-
kenland, Frankrijk, Ierland, Engeland en ook 
Nederland is sprake van stakingen, rellen 
en demonstraties vanwege onvrede over 
bezuinigingen. Landen als Spanje en Portu-
gal lijken hetzelfde te moeten ondergaan. 
Door heel Europa blijken de beloofde ze-
geningen en zekerheid van de verzorgings-
staat opeens niet langer werkelijkheid.

Laten we eens naar wat praktische argu-
menten tegen de verzorgingsstaat kijken 
om te bepalen of de verzorgingsstaat daad-
werkelijk onwenselijk is. 

Het systeem
Allereerst ontbreekt er bij elke overheids-
instelling de prikkel om problemen efficiënt 
op te lossen. Een ambtenaar die armoede-
bestrijding in zijn portefeuille heeft zal er na-
melijk geen baat bij hebben als de armoede 
daadwerkelijk afneemt.   Dit zou immers zijn 
eigen baan overbodig zou maken. Natuurlijk 
is het niet zo dat ambtenaren slechte men-
sen zijn. Het systeem waarin ze werken is 
juist de oorzaak dat ze dergelijke impulsen 
krijgen. Zo bleek uit onderzoek door Rutger 
Koopmans dat het Amsterdamse armoede-
beleid juist armoede in stand houdt dankzij 
deze systematiek. 

Vier manieren van geld uitgeven
Daarnaast is de verzorgingsstaat zeer inef-
ficiënt. In sommige wijken komen bijvoor-
beeld miljoenen euro’s aan uitkeringsfraude 
aan het licht.  Als mensen uit liefdadigheid 
geld geven willen zij zekerheid dat hun geld 

goed terecht komt. Wanneer de overheid 
de verantwoordelijkheid neemt met ander-
mans geld, ontbreekt die zekerheid omdat 
overheden nu eenmaal niet zo zorgzaam kij-
ken naar belastinggeld. 

Volgens de Amerikaanse econoom Milton 
Friedman zijn er vier manieren om geld uit 
te geven. Je eigen geld aan jezelf, je eigen 
geld aan anderen, andermans geld aan je-
zelf en andermans geld aan anderen. Bij 
de eerste manier let je op zowel kosten als 
kwaliteit. Bij de volgende twee alleen op 
kwaliteit of op kosten en bij de vierde let 
je niet op kwaliteit of kosten. Die laatste 
manier is zoals de overheid geld uitgeeft. 
Hierdoor lopen de kosten hoog op en is de 
kwaliteit en efficiëntie van veel overheids-
diensten zo belabberd. 

Moraliteit
Een vermeend pluspunt van de verzorgings-
staat is dat het zekerheid biedt. Als er geen 
verzorgingsstaat is moet je maar afwachten 
of iemand je hulp biedt wanneer je dit nodig 
hebt.

Toch kunnen we veronderstellen dat onze 
democratie een ruwe afspiegeling vormt 
van wat de bevolking wil. Als de bevolking 
het belangrijk vindt dat er voor de armen 
gezorgd wordt dan hebben zij de keus om 
op een ‘sociale’ partij te stemmen. Een ‘so-
ciale’ partij is zo eigenlijk een onnodig inter-
mediair. Dit komt omdat mensen blijkbaar 
de wens koesteren om voor anderen te zor-
gen en er geen enkele aanleiding is aan te 
nemen dat mensen zonder het bestaan van 
deze ‘sociale’ partij hiervan zouden afzien. 
Moraliteit bestaat nu eenmaal niet alleen in 
een stemhokje. 

Sociale cohesie
Wie voorstander is van sociale cohesie zou 
eigenlijk tegen de verzorgingsstaat moeten 
zijn. Een kleinere overheid en grotere in-

dividuele vrijheid zou volgens veel linkse 
politici tot een afbraak van sociale cohesie 
leiden. Niets is echter minder waar. 

Omdat mensen in tijden van nood geen be-
roep meer hoeven te doen op familie, be-
drijf, kerkgenootschappen, vrienden etc., 
maar terecht kunnen bij de overheid heeft 
dit juist familieverbanden afgebroken en 
de gemeenschapszin verminderd. Vroeger 
moest je je goed gedragen of goede banden 
met je familie en buurt onderhouden omdat 
anderen je anders niet zouden helpen als je 
hulpbehoevend werd. Tegenwoordig is die 
noodzaak grotendeels weggevallen omdat 
de overheid mensen altijd helpt, ongeacht 
hoe lui, onbetrouwbaar of asociaal ze zijn. 
Het is niet voor niets dat sinds de opkomst 
van de verzorgingsstaat asociaal gedrag, 
criminaliteit en verloedering sterk zijn toe-
genomen.  

Behalve de afbraak van sociale cohesie 
heeft de verzorgingsstaat ook als gevolg 
dat het groepen tegen elkaar opzet. De 
overheid heeft immers beperkte middelen. 
Wanneer sommige groepen onevenredig 
veel van die middelen lijken te krijgen dan 
ontstaan er spanningen. 

Neem als voorbeeld de bezetting van ban-
ken door Engelse studenten die meer voor 
hun studie moeten betalen terwijl de ban-
kensector miljarden aan overheidsgeld 
krijgt of bijv. de naderende solidariteitscri-
sis tussen generaties. 

Uiteindelijk is de verzorgingsstaat op lange 
termijn simpelweg onhoudbaar.  Vroeger 
bestond het politieke spectrum uit links en 
rechts. Bij links moest je meer belasting be-
talen maar regelde de overheid ook meer 
voor je. Bij rechts betaalde je iets minder 
en kreeg je daarom ook iets minder. Tegen-
woordig zijn we in een nieuwe realiteit be-
land waarbij we steeds meer belasting beta-
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“Bij rechts betaalde je minder en 
kreeg je daarom ook iets minder.”

Imre Wessels

len en hiervoor steeds minder terugkrijgen 
van de overheid. Dit vraagt om frisse alter-
natieven over hoe we de samenleving kun-
nen inrichten, te beginnen bij een nieuwe 
politiek spectrum.  

Niet liberaal
Bovenstaande argumenten zijn praktisch 
van aard, maar misschien zijn de morele 
argumenten tegen de verzorgingsstaat wel 
het belangrijkst. Onze verzorgingsstaat is 
namelijk helemaal niet zo moreel en sociaal. 
Een verzorgingsstaat is namelijk gebaseerd 
op dwang, aangezien zij wordt gefinancierd 
zonder toestemming van het individu. Afge-

dwongen solidariteit lijkt een contradictio 
in terminis, maar het is helaas een correcte 
beschrijving van de verzorgingsstaat. Echte 
solidariteit kan daarentegen alleen op vrij-
willige basis bestaan. Daarom is het nood-
zakelijk om liberale vrijheid (de afwezigheid 
van dwang) als basis te nemen voor de 
inrichting van onze samenleving. Het libe-
ralisme is de politiek-filosofische stroming 
die de individuele vrijheid verdedigt. Dit 
zou dus betekenen dat liberalen eigenlijk 
bezwaar zouden moeten maken tegen het 
dwangmatige karakter van de verzorgings-
staat, nog afgezien van de negatieve prakti-
sche gevolgen die het heeft. 

Afschaffing van de verzorgingsstaat zou 
veel positieve gevolgen hebben. De sociale 
cohesie zou groter worden omdat mensen 
weer op elkaar aangewezen zijn en niet op 
de overheid. Omdat hulp veel doelgerichter 
en efficiënter zou worden verstrekt worden 
de hulpbehoevenden beter geholpen terwijl 
de belastingen laag blijven. Hierdoor groeit 
zowel de arbeidsparticipatie als de wel-
vaart. Als echte liberalen zouden JOVD’ers 
zich dan ook openlijk tegen de Nederlandse 
verzorgingsstaat moeten keren. •



Verenigingsperiodiek Van de Jongerenorganisatie VriJheid en democratie

21 januari 2011: Studenten demonstreren massaal tegen voorgenomen bezuinigingen 
kabinet. Ook JOVD-voorzitter Martijn Jonk deed mee, maar vond het in de namiddag wel 
welletjes en besloot het stille protest voort te zetten op het Plein:

“Heerlijk hè, pilsje in de hand… We zitten eerste rang.”
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De Jongeren Organisatie Vrijheid en Demo-
cratie 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 doelstellin-
gen 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 doordrin-
gen 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 leden-
vergadering 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 uitgangs-
punt van onafhankelijke journalistiek is een 
essentiële voorwaarde voor het functi-
oneren van de democratie, ook binnen 
onze politieke jongerenorganisatie. Deze 
en nadere bepalingen werden opgenomen 
in een redactiestatuut 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 hoofdredac-
teur en zijn redactie toegekende rechten en 
opgelegde plichten.

JOVD
De JOVD is de Jongerenorganisatie Vrijheid 
en Democratie en bestaat al sinds 1949. 
Sinds 1 januari 2000 is zij officieel de jon-
gerenorganisatie van de VVD. De JOVD is 
echter in politiek opzicht volledig onafhan-
kelijk, zodat standpunten kunnen afwijken. 
De fundamenten van de JOVD lees je in de 
beginselverklaring.
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© Tobias van Elferen

Van de hoofdredacteur

Voorjaar
Waarde lezer,

Kijkend vanuit de kamer waar ik dit voorwoord schrijf, heb ik een 
prachtig uitzicht over de Nijmeegse skyline. De frisse, heiige lente-
zon beschijnt de ‘landmarks’ van de stad. Ik zie de universiteit met 
haar Erasmustoren liggen, de toren van de St. Stevenskerk gloeit 
kopergroen en de Waalbrug met een eindeloze file laat enkele spij-
len zien. 

De lente. Nu de temperaturen niet meer onder het vriespunt liggen 
vervullen de warme stralen van de zon menig Nederlands mensen-
hart met hernieuwde levensvreugde. De rest van de wereld lijkt 
in brand te staan door aardbevingen, tsunami’s en kernrampen, 
zinkende schepen met vluchtelingen, schreeuwende mannen die 
vechten voor hun vrijheid, presidentiële pitbulls in Afrika en een 
moppentappende Italiaanse premier die voor van alles en nog wat 
vervolgd wordt.  Het biedt te veel inspiratie voor zomaar even een 
voorwoord. 

Hoe luidt Nederland de (politieke) lente in? We worden gestoord 
door een kabinet dat studiebeurzen en andere subsidies afschaft en 
voornemens is minimumstraffen in te voeren. We kleden defensie 
uit en willen de ontvangers voor digitale televisie standaardiseren. 
Daar komt dan nog bij het oorverdovende geluid van tjilpende vo-
gels, ingewikkelde tentamenvragen, hooikoorts en een mekkerende 
overbuurman die vindt dat onze laurierhaag 30 centimeter gesnoeid 
moet worden. Mocht u onder genoemde condities nog beschikken 
over relativeringsvermogen, onthoud u dan dat er ook in Nederland 
een aardbeving van 7.0 op de schaal van Richter kan voorkomen?* 

Deze editie
Misschien merkt u dat de inhoud van Driemaster doorgaans gedo-
mineerd wordt door artikelen van mannelijke auteurs. Driemaster 
is  een verenigingsblad en doet een beroep op inbreng van álle 
leden.  Als vrouwelijke auteur hoeft u dus niet langs de zijlijn te blij-
ven staan! Schrijft u een verslag over uw afdelingsactiviteit, maak 
foto’s,  vertel over nieuwe initiatieven… U mag zelfs reclame maken 
voor uw afdeling (mits binnen redelijke proporties)! Alle bijdragen 
zijn welkom! 

In februari vond een symposium plaats van de afdeling JOVD Rijk 
van Nijmegen c.a. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezin-
gen werd gediscussieerd over de toekomst van de provincie en 
over het gebruik van social media in verkiezingstijd. In deze editie 
van Driemaster leest u hoe het was!

Starend naar de omslag van deze editie denkt u misschien: alweer 
een vijfenvijftigplusser voor het hoofdinterview? Wees niet bang, 
het is puur toeval. Echter zoals het ook een goed Nederlands (doch 
weinig liberaal) staatsburger betaamt zal Driemaster een quotum 
handhaven en in de volgende editie een jongmens interviewen. 

Johan Derksen ken ik niet anders als een man met een waanzin-
nig ouderwetse uitstraling. Ik kom hem zo nu en dan eens tegen 

op televisie. Hij zit dan naast een ginnegappende designerbril met 
sneeuwwit haar en een spleetje tussen zijn tanden over voetbal te 
praten. Ik vind er niets aan. Toch is het maar wat leuk om te zien 
hoe de beste man leuk en nuchter over politieke en maatschappe-
lijke aangelegenheden kan vertellen! 

Bladert u ook eens door het artikel over politiek jargon. Helder en 
duidelijk krijgt u uitgelegd wat  ‘Straattuig’ is en ‘Zondagsrust’. 

Ik wens u veel leesplezier!

Vivianne Vermeulen

* Getuige de uitzending van EenVandaag d.d. 21 maart 2011.
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© Gerhard Taatgen

Van de voorzitter

Arabische lente
Politici, journalisten, deskundigen, iedereen in Nederland raakt 
niet uitgesproken over de pracht van de Arabische Lente. Het volk 
dat zich verzet tegen zijn dictators en roept om vrijheid. Mannen, 
vooral veel mannen, die met de vuisten gebald opkomen voor hun 
rechten, voor democratie. Tienduizenden mensen die zich niet naar 
huis laten sturen en de angst van zich hebben afgeworpen. Het is 
ook niet gek dat we kriebels in onze buik krijgen van de beelden. 
Vijfenzestig jaar vrede en democratie, zoals wij die kennen, maakt 
lui en de barricaden opgaan voor vrijheid lijkt zo lang geleden en 
is zo romantisch. Het is zelfs zo erg dat ik mezelf er af en toe op 
betrap dat ik denk ‘Stond ik er maar tussen.’ Overigens is het niet 
de eerste keer dat we zo begaan zijn met de opstandelingen. Op het 
net Geschiedenis24 zond de publieke omroep een reportage uit die 
Nederlandse journalisten hadden gemaakt tijdens de vorige Libi-
sche revolutie. Volstrekt kritiekloos werd de succesvolle vrijheids-
strijd van kameraad Khaddafi verslagen. Het kan verkeren. Enfin, 
toch maak ik me zorgen, want wat krijgen we ervoor terug?

Die zorgen lijken niet geheel onterecht. In Egypte zijn vrouwen-
rechtenorganisaties en minderheden, zoals de christelijke Kopten, 
bezorgd na het aannemen van de nieuwe grondwet. Nu het stof van 
de revolutie langzaam neerdwarrelt, blijkt de nieuwe grondwet niet 
zo democratisch als gedacht. Want een democratie is niet hetzelfde 
als een liberale democratie. Een liberale democratie heeft ook oog 
voor hen die met weinig zijn, anders denken of er anders uitzien. 
En juist daar zijn de vrouwen en Kopten in Egypte niet gerust op. Zij 
maken zich zorgen over de rechten van vrouwen en minderheden 
en zien dat de beste kansen binnen de nieuwe constitutie bij de 

moslimbroeders  liggen. Slecht uitgevoerd, is een democratie niets 
anders dan een dictatuur van de meerderheid. En is een dictatuur 
van de meerderheid minder erg dan een dictatuur van een enke-
ling?

Hetzelfde beeld in Libië. Diverse malen heb ik enthousiaste vrij-
heidsstrijders op televisie horen roepen dat Khaddafi een ‘Jood’ is 
en dood moet. Als deze vox populi het voor het zeggen krijgt in 
het Midden-Oosten, dan staat ons nog heel wat te wachten. Ook 
de militaire operatie die verschillende landen zijn gestart na het 
aannemen van de resolutie van de Veiligheidsraad is een hache-
lijke operatie. Niet alleen omdat het einddoel onduidelijk is (hoever 
gaan we om Khaddafi weg te krijgen?), maar ook omdat het vraagt 
om optreden op andere plaatsen. Direct na het bekendmaken van 
de resolutie en de aanvallen van de eerste Franse jachtvliegtuigen, 
riepen opstandelingen in Syrië, Jemen en Qatar ook om steun van 
het Westen. En gaan we ‘nee’ zeggen als de regering in Syrië (dat 
bekend staat als een zeer gewelddadig en repressief regime) haar 
eigen burgers annex opstandelingen stelselmatig aanvalt? Selec-
tieve verontwaardiging is de motor van buitenlands beleid, maar 
de vraag is of we kunnen wegkijken of dat we nog een avontuur 
aangaan?

Niets is zeker, denk ik dan maar. Misschien blijken al mijn zorgen 
ongegrond en ontstaan er prachtige democratieën. Misschien komt 
het Midden-Oosten weer tot volle wasdom en laat het gebied zich 
vreedzaam meevoeren op de golven van de vaart der volkeren. 
Waar ik nu het grootste probleem mee heb? Het grootste probleem 
is dat je in het heden nooit weet of je in de toekomst denkt aan de 
goede kant te hebben gestaan. Daar moet ik dan maar mee leren 
leven.

Martijn Jonk
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Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen
Oude wijn in nieuwe zakken?
Duurzaamheid is hot. Niet alleen milieuclubs en consumenten gaan voor duurzaam, 
tegenwoordig heeft ook ieder zichzelf respecterend bedrijf een sustainability officer 
en zijn veel bonussen in de top van bedrijven afhankelijk van prestaties op de duur-
zaamheidsgraadmeter van de Dow Jones. Zo laten ze zien wat ze wel niet over heb-
ben voor het welzijn van deze wereld en haar toekomst. Uiteraard trekt dat bewuste 
consumenten en bijbehorende omzet. De vraagt lijkt dan ook terecht in hoeverre 
al deze inspanningen oprecht zijn. Maar belangrijker nog, wat wordt er nu eigenlijk 
bedoeld met die duurzaamheid? Is het een hype?

Door Ralf Willems,  
oud-hoofdredacteur van dit blad.

In 1987 verscheen ‘Our Common future’, 
ook bekend als het Brundtland-rapport. Het 
rapport kaartte mondiale milieuproblemen 
aan en riep op tot duurzame ontwikkeling. 
Deze werd als volgt gedefinieerd: “een 
ontwikkeling die voorziet in de behoeften 
van de huidige generatie zonder daarbij de 
behoeften van de toekomstige generaties 
in gevaar te brengen.” Prima facie een lo-
venswaardig streven, maar wan-
neer men dieper nadenkt over 
de implicaties, dan loopt men 
tegen twee kwesties aan: ener-
zijds kunnen wij niet weten wat 
precies de behoeften van toe-
komstige generaties zullen zijn 
en anderzijds lijkt de definitie 
te wijzen op het handhaven van 
een status quo; een voortzetten 
van een huidige situatie tot het 
eind der dagen. Gezien het feit 
dat alles verandert, altijd, is dat 
een weinig realistisch streven. 
Hoewel van de bovenstaande 
Brundtland-definitie nog immer 
een behoorlijke autoriteit uit-
gaat, wordt duurzaamheid in de 
dagelijkse gang van zaken vaak 
vertaald met people, planet, pro-
fit (PPP).

People
Met people wordt bedoeld dat in de eerste 
plaats aan mensen gedacht moet worden 
bij het nemen van beslissingen over toe-
komstige ontwikkelingen. Dit streven kan 

zich uitstrekken naar verschillende groepen 
mensen zoals werknemers en direct om-
wonenden. Het doel van duurzame ontwik-
keling zou het toekomstig welzijn van deze 
mensen moeten zijn. Het is duidelijk dat een 
dergelijke kreet als people dusdanig vaag 
is, dat men er alle kanten mee op kan. En 
in situaties waarin belangen van verschil-
lende groepen mensen conflicteren, geeft 
deze geen doorslag. Het lijkt er dan ook op 
dat in heel het duurzaamheidsstreven, wat 
dat dan ook is, er in behoorlijk grote mate 

sprake is van Gesinnungsethik: de ethische 
waarde van een handeling hangt sterk sa-
men met de intenties achter de handeling, 
in tegenstelling tot Verantwortungsethik, 

waarin de ethische 
waarde van een 
handeling wordt 
afgezet tegen het 
behaalde resultaat. 
‘The road to hell is 
paved with good in-
tentions,’ zo schreef 
de toonaangevende 
liberale denker uit 
de twintigste eeuw 
Friedrich von Hayek.

Planet 
Planet is een kreet die veel meer 
op de voorgrond is komen te 
staan sinds voormalig vice-
president van de VS Al Gore de 
wereld over trok met zijn on-
heilsboodschap: we maken de 
aarde en haar klimaat kapot. 
Inmiddels worden er honderden 
miljarden per jaar uitgegeven – 
(volgens sommigen over de balk 
gesmeten) met projecten voor 
windmolens, het afvangen en 
ondergronds opslaan van kool-
stofdioxide (dé vermeende grote 
boosdoener) en ander ‘klimaat-
beleid’. Waar echter totaal aan 
voorbij wordt gegaan, door een 
zeer antropocentrisch beeld van 
de werkelijkheid, is dat het de 
aarde bijzonder weinig uit zal ma-
ken of het enkele graden warmer 

of kouder wordt: zij blijft gewoon bestaan. 
Ze is er al veel langer dan wij en heeft wel 
voor hetere vuren gestaan èn voor bitterder 
kou. De enige reden waarom de mens iets 
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zou willen doen aan ons leefmilieu, is voor 
ons eigen voortbestaan. Planet is dus eigen-
lijk niets anders dan people.

Profit
Nu kunt u zich afvragen “en die profit 
dan?” Wel, winst maken, belangrijk voor 
iedere onderneming, doet men niet zomaar. 
Winst is nodig om het bedrijf aan de gang 
te houden, om investeringen te doen. Inno-
vaties zijn nodig om de toekomst voor het 
bedrijf en werknemers zeker te stellen en 
om aandeelhouders, die een deel van hun 
privévermogen in een onderneming steken, 
tevreden te houden. Goh, hoor ik u denken: 
“uiteindelijk gaat dat dus ook om... men-
sen?” Helemaal juist, PPP draait allemaal 
om mensen. 

Angst
Kortom: duurzaamheid (of toekomstbe-
stendigheid)- is niets nieuws; wat journa-
listen, activisten of politici ons ook willen 
doen geloven. De ongemakkelijke, incon-
venient question waarom duurzaamheid 

dan juist nu zoveel aandacht krijgt, dringt 
zich op. In mijn optiek tekent dit het gelijk 
af van bovengenoemde Von Hayek, die in 
‘The intellectuals and socialism’ al schetst 
dat de klasse van intellectuelen (journa-
listen, docenten, publicisten, kunstenaars 
etc.) die ideeën doorgeven aan de massa 
een bijzonder enthousiasme hebben voor 
bepaalde, modieuze ideeën. Niet zelden 
zijn deze etatistisch, interventionistisch en 
postmodernistisch van aard. Wanneer der-
gelijke lieden de mensheid angst aanpraten 
(als ze niet naar hun boodschap luisteren 
gaat de wereld naar de filistijnen), dan slaat 
dat aan. Klaarblijkelijk is het een heel effec-
tieve techniek, gezien de enorme aandacht 
die het thema duurzaamheid krijgt. 

Dikdoenerij over duurzaamheid is nergens 
voor nodig. Ieder bedrijf dient rekening te 
houden met haar werknemers en hun ge-
zondheid, met de leefomgeving van het 
bedrijf en met aandeelhouders en dus met 
het voortbestaan van het bedrijf. In die zin 
is elk bedrijf dat tot op de dag van vandaag 

bestaat, duurzaam te noemen: zij is immers 
niet eerder dan vandaag over de kop gegaan. 
Duurzaamheid lijkt dan ook vooral een dure 
term met een weinig verrassende, klassieke 
inhoud. Wanneer men gewetensvol handelt, 
met de lange termijn en aandacht voor de 
mensen om ons heen, bestendigt men in 
veel gevallen het voortbestaan van de on-
derneming. Dat is niets nieuws, denkers als 
Locke en Smith noemden dit eeuwen gele-
den al van groot belang. •
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Interview Chris Jager

Waarom ben je naar de VS vertrokken? 
Na twee afgeronde studies en een jaar werken leek het me interes-
sant om de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken. Na een 
poosje werken in Nederland vroeg ik mezelf af: is dit alles? Ik had 
al eens een zomersemester in Berkeley gedaan en ik besloot om 
het erop te wagen. Als ik dit niet had gedaan, had ik mezelf wellicht 
afgevraagd of het niet leuker was geweest om in de VS te leven. In 
Californië heerst een laidback mentaliteit, een beetje zoals in Eu-
ropa. Al zijn de activiteiten die ik doe voor het bedrijf hier, niet veel 
anders dan in Nederland, de andere cultuur en taal zorgen ervoor 

dat het een enorme verrijking van mijn werkervaring is. Ook vind 
ik het leuk om met internationale studenten om te gaan. Het zijn 
mensen die een risico nemen. Ze komen van ver, ze staan voor veel 
dingen open en zijn heel ondernemend. 

Hoe is het tot nu toe bevallen? 
Heel goed, in San Diego en de omgeving is er een hoop te doen. Je 
zit lekker aan het strand en je kunt surfen, maar ook heerlijk fiet-
sen, hardlopen en uitgaan. Verder zit je praktisch aan de grens met 
Mexico, waar je overheen kunt lopen. Ook heb je Los Angeles in de 

JOVD’er Chris Jager studeert Business Management aan de University of Ca-
lifornia in San Diego. Sinds negen maanden woont hij daar en in het tweede 
jaar gaat hij een jaar werken. Hij heeft inmiddels een baan gevonden bij een 
telecombedrijf. Voordat hij naar de VS vertrok studeerde hij af in de informa-
tica (HBO) en in Business Information Technology (WO) in Nederland. Een 
interview over zijn belevenissen aldaar. 

California Dreamin’ 
in San Diego
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buurt en kun je skiën in Big Bear. Daarnaast is het weer perfect, het 
is aangenaam warm en het regent bijna nooit. Als ik in Nederland 
de deur uit ging checkte ik altijd eerst buienradar. 

Aan de andere kant was het in het begin ook wel moeilijk. Er is 
weinig werk te vinden in Californië. De crisis is hier hard aange-
komen. De meeste buitenlandse studenten kunnen dan ook geen 
baan vinden en vertrekken na het eerste jaar. Het gaf me dan ook 
voldoening toen het me was gelukt om een baan te vinden.

In de werkcultuur is me opgevallen dat je werkgever je veel meer 
waardeert. Het wordt niet voor lief genomen als je je inzet. Wel 
hebben Amerikanen veel minder vakantie en maken ze langere da-
gen. Ik weet niet of dit de productiviteit ten goede komt. Verder zijn 
Amerikanen overtuigd van hun gelijk. Als ze ergens van overtuigd 
zijn, kun je er beter niet te veel tegen in gaan. Ze zijn eigenwijzer 
dan Nederlanders.

Vertel eens iets over de politieke situatie in Amerika
Allereerst, ik zie mezelf als klassiekliberaal. Als uitzondering op de 
nachtwakersstaat zie ik nog wel een taak weggelegd voor de over-
heid om te zorgen voor een goede infrastructuur. 

De Amerikaanse overheid is niet in staat om drastisch te bezuini-
gen, vooral niet op defensie. Aan de ene kant stijgen de uitgaven 
van de overheid, maar ook de belastingdruk stijgt. Daarbij komt 
ook nog de hoge inflatie. Ik zie het enigszins somber in voor de VS. 

De beloofde change van Obama heeft niet gebracht waar Amerika 
aan toe is. Ook heb ik ernstige twijfels over het hervormen van het 

gezondheidsstelsel door de federale overheid. Ze hebben een der-
gelijk centralisatie ook ingevoerd in het onderwijs, en dit heeft de 
kwaliteit alleen maar verslechterd. Wat betreft de keuze van Obama 
om naar Libië te gaan, hier sta ik niet achter. Ik ben tegen militair 
ingrijpen, waar dan ook ter wereld. Ik ben geen aanhanger van de 
‘war is peace’ filosofie, al denk ik wel dat een sterke lobby vanuit 
de VN heeft bijgedragen aan deze keuze van Obama. 

Ten slotte de situatie in Californië. De staat is virtueel failliet. Je ziet 
dit aan verschillende dingen: hoge werkloosheid, daklozen, geen 
onderhoud aan de wegen, verminderde dienstverlening van ver-
schillende overheidsinstellingen en verloedering en verpaupering 
van hele buurten. Ook zie je steeds meer RV’s langs de kant van 
de weg staan, waar mensen noodgedwongen in moeten leven. De 
hoge verkeersboetes zijn ook een typisch instrument om de staat te 
financieren. Een voorbeeld is de California stop ($300 voor het niet 
volledig tot stilstand komen voor een stopbord). Wel stimuleert de 
onzekere situatie het aantal ondernemers, omdat baanzekerheid 
niet bestaat. Veel voormalig werknemers beginnen dan ook voor 
zichzelf.

Wat is voor jou de American dream?
Voor iedereen is dit anders. Een Braziliaanse studiegenoot van mij 
wilde gewoon veiligheid. Voor mij is het: mooi weer, aan het strand 
wonen, een baan met flexibele arbeidstijden en waardering voor je 
bijdrage. •
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Leer van een wijsgeer

Naast individueel gericht, is Epicurus’ hedo-
nisme ook een denkwijze die verantwoor-
delijkheid eist. Volgens Epicurus moeten wij 
namelijk bij elke beslissing die we maken, 
met ons verstand (phronêsis) de hedonis-
tische calculus toepassen: wij moeten altijd 
berekenen hoeveel genot, en ook hoeveel 
risico, een beslissing oplevert. Dit betekent 
dat elke conclusie van deze calculus in feite 
een daad van matigheid is: wij kunnen er 
bijvoorbeeld wel voor kiezen deel te ne-
men aan een schranspartij, wat ons op dat 
moment genot oplevert, maar het risico 
bestaat dat wij hier later buikpijn van krij-
gen. Epicurus zou dus altijd voor ingetogen 
maaltijd kiezen, om te vermijden dat hij in 
een later stadium verdriet of pijn zal krijgen. 
Epicurus’ hedonisme kent dus een vorm van 

matigheid en genot op de lange termijn.  

Wie een visie heeft, kan ook kritiek ver-
wachten. Zo was Epicurus in zijn tijd al ob-
ject van polemiek. Aanhangers van de Stoa 
(eveneens een filosofische stroming in de 
Hellenistische periode) vonden Epicurus’ 
levenswijze op zijn zachts gezegd verwerpe-

Door Jorik Kuipers, voorzitter van de 
JOVD Utrecht en eindredacteur van dit 
blad

De in 341 v. Chr. op het eiland Samos gebo-
ren Epicurus vestigde zich, na het vervullen 
van zijn dienstplicht en enkele omzwervin-
gen op andere Griekse eilanden, in 307 v. 
Chr. in Athene alwaar hij zijn school stichtte. 
Bij zijn huis had hij een grote ommuurde tuin 
(eenvoudigweg ‘de Tuin’ (kêpos) genoemd) 
waar hij onderwijs gaf; zelfs aan slaven en 
vrouwen. Het ter beschikking stellen van de 
‘therapeutische’ levenslessen aan meer dan 
alleen intellectuelen was kenmerkend voor 
de Hellenistische filosofie. Epicurus wist het 
heel treffend te verwoorden in de openings-
zin van zijn brief aan Menoeceus: ‘Laat noch 
de jongere uitstellen te filosoferen, noch de 
oudere het moe worden te filoso-
feren’. 

Kenmerkend van Epicurus’ filosofie 
is het individualisme dat als een 
rode draad door zijn filosofie loopt: 
Goden bestaan volgens Epicurus 
wel, maar ze bemoeien zich niet 
met mensen; alles moet dus uit 
onszelf komen. Dit individualisme 
is ook terug te vinden in zijn hedo-
nistische ethiek: de levenshouding 
die genot als hoogste goed na-
streeft. Volgens Epicurus is genot 
het vermijden van verdriet en pijn. 
Epicurus kende hierbij 3 soorten gemoeds-
toestanden: een positieve toestand (actief 
genot), een negatieve toestand (pijn/ver-
driet) en een neutrale toestand (door niks 
verstoord; het meest voorkomend). Voor 
Epicurus waren zowel de positieve als de 
neutrale toestand genot. 

lijk. Zo hielpen zij de leugen de wereld in 
dat de hedonist Epicurus zo’n drie keer per 
dag braakte om zo meer te kunnen eten: hij 
zou een ‘genotzuchtig zwijn’ zijn. Daarnaast 
werd hem verweten dat zijn geopperde neu-
trale positie helemaal geen genot kan zijn, 
aangezien deze toestand vergelijkbaar is 
met die van een lijk. Bovendien is het lastig 
om genot als constante factor te zien, dus 
alleen een positieve toestand zou als wer-
kelijk genot gedefinieerd kunnen worden, 
aldus de Stoa. Epicurus zelf maakte al korte 
metten met deze bezwaren, aangezien een 
neutrale toestand volgens hem statisch en 
daarmee prettig is; pijn en verdriet zijn im-
mers afwezig.

Ironisch is dat de beste man zelf geteisterd 
werd door een constante negatie-
ve toestand gedurende vele jaren 
van zijn leven: een zwakke fysieke 
gezondheid en nierstenen zorgden 
voor een ondraaglijke pijn en heb-
ben waarschijnlijk tot zijn dood 
geleid. Toch bleef hij optimistisch, 
tot zijn sterfbed aan toe waar hij 
de volgende inspirerende woorden 
schreef: ‘Ik schrijf jullie dit op deze 
gelukkige dag die mijn laatste zal 
zijn. De kolieken en de pijn die de 
dysenterie mij bezorgt zijn zo hevig 
dat erger niet mogelijk is. Maar te-
genover dit alles staat voor mij de 

geestelijke vreugde van de herinnering aan 
de gesprekken die wij hebben gevoerd. (Di-
ogenes Laertius X, 22)

Individualisme, verantwoordelijkheid en 
optimisme zijn dus waarden die Epicurus’ 
filosofie typeren. Zie daar een liberale voor-
vader! •

Epicurus
Met zijn devies ‘lathe biosas’ (leef in het verborgene) - hiermee 
voor ogen hebbende het prefereren van een teruggetrokken le-
ven in eigen kring en het vermijden van publieke functies - toonde 
Epicurus (341 v. Chr. – 270 v. Chr.) zich als een ware antipoliticus. 
Ondanks het feit dat Epicurus geen politieke filosofie heeft ontwik-
keld, is vooral de ethiek van deze Griekse filosoof, ook voor libera-
len, een noemenswaardige inspiratiebron. Hoewel nog maar weinig 
documenten van zijn enorme oeuvre bewaard zijn gebleven, geven 
zijn ‘leerbrieven’, leerstellingen en enkele fragmenten van latere 
schrijvers een aardig kijkje in de ethiek van deze Hellenistische 
wijsgeer.

“Vriendschap danst 
de wereld rond en 
roept ons allen op te 
ontwaken en onszelf 
gelukkig te prijzen.”

Epicurus, Sententiae Vaticanae 52

© Sting
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Nieuwe afdeling

Nieuw:  
JOVD afdeling Flevoland!
De JOVD als vereniging is alive and kickin’. Zo ook als het gaat om het oprichten van 
nieuwe afdelingen. Diverse nieuwe afdelingen hebben de afgelopen maanden het 
levenslicht mogen zien. In deze editie van Driemaster stelt de eerste in een reeks 
nieuwe afdelingen zich voor: de afdeling Flevoland.

Door Tabitha Mann, KC Jongeren-
functionaris van de VVD Flevoland en 
Algemeen Bestuurslid Promotie & Le-
denwerving van de JOVD afdeling Fle-
voland.

Jong, liberaal en nieuw in Flevoland. Een 
steeds groter wordende groep jongeren in 
Flevoland die weten wat zij willen en daar 
ook voor gaan. Flevoland is een uitgestrek-
te provincie bestaande uit zes gemeenten 
waarvan allen een eigen karakter hebben. 
Omdat wij geheel Flevoland vertegenwoor-
digen vinden wij het belangrijk dat wij over-
al actief en zichtbaar zijn. 

Het begon toen Jori Faber (voorzitter JOVD 
Flevoland), Tabitha Mann (KC Jongerenfunc-
tionaris VVD Flevoland) benaderde over het 
oprichten van de JOVD in Flevoland. Ge-
zamenlijk hebben ze een enthousiast team 

om zich heen weten te verzamelen: Remco 
Hammer, secretaris, en Patrick Masseur, 
penningmeester. In december 2010 is de 
JOVD Flevoland officieel opgericht met het 
slaan van de welbekende hamer van Hans 
Wiegel.

Momenteel zijn we een spetterende activi-
teitenkalender aan het samenstellen: een 
tour langs ondernemers, een gezellige BBQ 
competition op het strand, interessante 
workshops, cursussen, politieke cafés en 
nog veel meer. In januari heeft de Wel-
komstborrel al plaats gevonden. De gezel-
ligheid en motivatie om te ondernemen was 
gelijk al aanwezig. Een nu nog kleine actieve 
groep jongeren heeft het streven om de af-
deling JOVD Flevoland te laten groeien. Mo-
menteel merken wij dat ons enthousiasme 
aan het overslaan is op andere jongeren. 
Ook zij zien de mogelijkheden en kansen 

die de JOVD kan bieden en grijpen deze kan-
sen. De dynamiek en energie zullen terug te 
vinden zijn in de activiteiten, de leden maar 
bovenal in het gezicht van JOVD Flevoland.

Onder het mom van gezelligheid en interes-
se in het liberalisme willen wij alle jongeren 
in Flevoland bereiken. Zo heeft het bestuur 
van JOVD Flevoland een divers team. Deze 
diversiteit willen wij ook uitstralen, en het 
vooroordeel van het imago van de JOVD 
doorbreken. 

Met dit diverse team zullen wij de JOVD ver-
tegenwoordigen in Flevoland. Graag willen 
wij jou ook uitnodigen op onze activiteiten! 

•
-> Voor meer informatie kun je terecht op 
www.jovdflevoland.nl 
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Nu half Nederland de lente in z’n bol heeft voelt Drie-
master zich genoodzaakt de wellicht nog in winter-
slaap verkerende hersenen een ongenuanceerde (!) 
boost te geven. Dus bent u op zoek naar die ene term 
die op een of andere wijze uit uw geheugen is ver-
dwenen, dan heeft u zomaar kans dat u die hieronder 
tegenkomt.  

Achterban: de mensen die een per-
soon of partij steunen. Het is niet 
noodzakelijk zelf actief mee te doen. 

Boekestijntje: per ongeluk een stort-
vloed aan staatsgeheime rommel 
openbaar maken en daar vervolgens 

veel spijt van krijgen. 

Cohen: was ooit Burgemeester van 
Amsterdam; heeft spijt van zijn over-
stap naar de landelijke politiek. Als 

oppositieleider nauwelijks zichtbaar. 

Demoniseren: het negatief afbeel-
den van een persoon, personen of 
zaak met als doel de mening over 

die persoon, personen of zaak te beïnvloe-
den. Pim Fortuyn en Geert Wilders voelden 
zich onder andere gedemoniseerd. De laat-
ste van de twee demoniseert volgens velen 
op zijn beurt weer de profeet Mohammed. 
Kortom, een lastig begrip. 

Extreem: een bijvoeglijk naamwoord. 
Extreem linkse mensen zijn vaak kra-
kers; extreem rechtse mensen zijn ra-

cistisch.  

Fraude: bouwfraude, verkiezingsfrau-
de, hypotheekfraude, verzekerings-
fraude, belastingfraude, examenfrau-

de; de politiek heeft het er maar druk mee. 

Gedoogsteun: tegenwoordig een 
hip begrip in Den Haag en omstre-
ken. Geeft aan dat we in Nederland 

een minderheidskabinet hebben of toch ei-
genlijk wel weer een meerderheidskabinet. 
Het is maar hoe je het uitlegt, maar de PVV 
vervult deze taak in de Staten-Generaal.  

Harde aanpak: een van de ‘selling 
points’ van Opstelten en Teeven. Zie 
ook Straattuig. Denk aan de manier 

waarop dikbuikige wijkagenten baldadige 
heerschappen in de kraag vatten. 

Immigratie: de inkomende stroom van 
migranten. Immigratie wordt door het 
Kabinet Rutte sterk teruggedrongen. De 

focus ligt op het weren van kansarme mi-
granten.  

Journaille: Klinkt chique, is het niet.

 

Kiezersbedrog: Gouden bergen 
beloven, maar het volk beroven.  

Legaliseren: iets wat eerst niet mocht, 
mag nu wel, zonder strafrechtelijke 
vervolging. Vroeger wilde de VVD 

het softdrugsbeleid nog legaliseren; nu niet 
meer. Zie ook ‘harde aanpak’.

Multiculturele samenleving: een 
samenleving waarbij verschil-
lende bevolkingsgroepen naast 

elkaar bestaan. Bolkestein signaleerde en 
benoemde de mislukking hiervan als een 
van de eersten in de politiek.  

Politiek jargon

Van Achterban... ...tot Zondagsrust

© Sebastiaan ter Burg



Driemaster jaargang 63 nummer 2 • 13

Nieuwspoort: perscentrum en soci-
eteit. De plek waar je moet zijn voor 
de broodnodige persaandacht. 

Sommigen vinden het nodig er klappen uit 
te delen. Weer anderen gaan er vreemd. 
Hoofdbestuurders lunchen er graag om sta-
tus uit te stralen. 

Omroep: publieke omroep. Deze 
media worden door de overheid 
gefaciliteerd; er gaat te veel geld 

naartoe en programma’s zijn veelal van een 
hoog sociaaldemocratisch niveau. Kan nut-
tiger worden ingericht. 

Poldermodel: het consensusmodel 
tussen werkgevers, vakbonden en de 
overheid met een ja- en amencultuur 

waar het CDA nog een puntje aan kan zui-
gen. 

Qlimaat: de gemiddelde weerstoe-
stand over 30 jaar. Met een Q van 
‘quatsch’. Vraagtekens mogen altijd 

gezet worden bij de extrapolaties voor de 
komende honderd jaar, toch meneer Gore? 

Rijken: een zeldzaam soort in Neder-
land. Wonen voornamelijk in kolo-
nies in de regio Gooi en Vechtstreek. 

Dit soort werd door de kredietcrisis met 
uitsterven bedreigd. De ‘survival of the fit-
test’ gaat voor dit soort niet op. Ze worden 
met onevenredige belastingen het geld uit 
de zakken geklopt. 

Straattuig: volgens de PVV zijn dit 
Marokkaanse jongens met bont-
kraagjassen die zich in de criminali-

teit bevinden. Hoewel ze het woord zelf niet 
bezigen, beschouwen Opstelten en Teeven 
de aanpak van deze doelgroep als een van 
hun ‘selling points’. Zie ook ‘harde aanpak’.

Tegen: het meest favoriete woord 
van de erevoorzitter der JOVD, Hans 
Wiegel, in de ‘Nacht van Wiegel’. Wij 

verwijzen u naar dit gouwe ouwe politiek 
fragment op YouTube.  

UWV: Uitvoeringsinstituut Werkne-
mersVerzekeringen. Volgens de 
PvdA zou hier het geld eerlijker ver-

deeld moeten worden. 

Vogelaarwijken: wijken die geken-
merkt worden door sociale, econo-
mische en infrastructurele proble-

men. De naamgever is oud-minister Ella 
Vogelaar. Er is veel geld gestopt in sociale 
welzijnsprojecten; bleek vaak niet effectief.

WikiLeaks: zie ook Boekestijntje, 
maar dan met opzet en zonder 
spijt. De affaire houdt elke rege-

ring in de wereld, de Nederlandse incluis, 
in zijn greep. Immers, wie iets te verbergen 
heeft…

X-factor: Menig politicus wil graag 
weten waar de X voor staat en buigt 
zich over de volgende algebraïsche 

formule: X ≠ JPB, edoch X = MR.  

Yves Leterme: Belgische collega van 
Rutte en ‘mattie’ van Jan Peter Bal-
kenende. Waar de laatste uit zijn lij-

den werd verlost, zit Leterme nog immer 
met een zwaar verdeeld politiek spectrum. 
Voorlopig geen wachtgeldregeling voor 
Yves; maar hard doorbuffelen. Deze rare 
snuiter weet het onderscheid niet te maken 
tussen de Brabançonne en de Marseillaise.

Zondagsrust: gaat weer straf inge-
voerd worden indien Rutte een zetel 
in de Eerste Kamer tekort komt en be-

reid is met de SGP in zee te gaan. 

Van Achterban... ...tot Zondagsrust



We hebben eindelijk een kabinet 
met een liberale premier. Het is te 
hopen voor Nederland dat er nu an-
dere tijden aanbreken en dat er een 
einde komt aan de afbraak van onze 
economie. De redactie van de Drie-
master vindt het belangrijk om de 
lezers op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen van het nieuwe 
kabinet en over reacties van socia-
listen. Staan we aan het begin van 
een Liberale Lente? In deze aanvul-
ling op ‘De Gloeilamp’ staan we stil 

bij het goede nieuws. 

Goed nieuws

De 
Liberale 

Lente

suggesties? 
liberalelente@jovd.nl

Door Bas van Schelven, redacteur van dit blad.

Minister Kamp zet alles op alles om nieuw integratiedrama te voorkomen – In 
tegenstelling tot de linkse regenten van weleer is dit kabinet niet blind voor aanko-
mende integratieproblemen. Nu blijkt dat soms wel 40% van de mensen in de daklo-
zenopvang Pools is, trekt minister van Sociale Zaken Henk Kamp aan de noodrem. Hij 
gaat er alles aan doen om arbeidsmigranten die geen werk hebben zo snel mogelijk het 
land uit te zetten. Veel logischer kun je het niet krijgen. (Bron: dagelijksestandaard.nl)

Obamacare ongrondwettelijk – Met het naar socialisme riekende Obamacare heeft 
de federale overheid haar grondwettelijke bevoegdheden overschreden; nergens geeft 
de Amerikaanse Grondwet de federale overheid de bevoegdheid mensen dwingend een 
ziektekostenverzekering op te leggen. Oftewel: Obamacare is in strijd met de Ameri-
kaanse Grondwet, aldus een federale rechter uit Florida. De zoveelste tegenslag voor 
de Obama administration. (Bron: elsevier.nl)

Rutte en Verhagen verklaren multiculturele samenleving mislukt – In navolging 
van Merkel, Sarkozy en Cameron is nu ook de Nederlandse regering overstag: het mul-
ticulturele experiment is mislukt. Dit paradepaardje van de generatie ’68 dat individuen 
aan hun culturele lot overlaat, heeft de afgelopen 35 jaar veel schade aangericht. De 
ermee gepaard gaande politieke correctheid en alle verspilde miljarden belastinggeld 
zijn daarvan slechts twee weerzinwekkende voorbeelden. Met de komst van de liberale 
lente heeft het multiculturalisme eindelijk haar Waterloo gevonden. (Bron: Ad.nl)

Kamer boos over allochtonenquota – Net wanneer je denkt dat het allemaal niet 
gekker kan, blijkt het dan toch nog te kunnen. Recent kwam aan het licht dat de met 
belastinggeld gefinancierde Nederlandse Publieke Omroep een allochtonenquota han-
teert; maar liefst 11 procent van de deskundigen die op TV verschijnen moeten van 
niet-westerse afkomst zijn. Gelukkig zijn onze parlementariërs ten tijde van de liberale 
lente goed wakker en hebben zij dit staaltje ouderwetse positieve discriminatie – o, de 
gruwel – direct met de grond gelijk gemaakt. (Bron: elsevier.nl)

Rutte-I pakt uitkeringsfraudeurs aan – Door middel van een uitkering garandeert 
een beschaafd land het bestaansminimum voor zij die buiten hun schuld om niet mee 
kunnen doen aan het arbeidsproces. Zo ook in Nederland. Mensen die daar misbruik 
van maken dienen hard te worden afgestraft. Zij zijn namelijk niet de slachtoffers van 
hun economische situatie (zoals links doorgaans wil doen geloven), maar achterbakse 
profiteurs. Prima idee dus om hen vijf jaar lang het recht op een uitkering te ontnemen. 
Hulde aan minister Kamp en zijn staatssecretaris De Krom. (Bron: trouw.nl)

Nederlandse bevolking waardeert Liberale Lente – Hoewel de exitpolls van de 
staatsomroepen aan het begin van de avond ons anders wilde doen laten geloven, 
heeft Rutte-I de eerste grote test doorstaan: bij de Provinciale Statenverkiezingen van 
2 maart jl. behaalde VVD, CDA en PVV gezamenlijk 37 Eerste Kamerzetels. Met de ene 
zetel van de SGP erbij opgeteld, heeft Rutte-I daarmee een meerderheid in de Eerste 
Kamer. (Bron: elsevier.nl)



Slecht nieuws

De  
Gloeilamp

Door de toenemende snelheid 
waarmee een veelheid aan absurde 
wetsvoorstellen en andere items in 
het nieuws opduikt, is het tijd voor 
de rubriek “De Gloeilamp”. Deze 
rubriek is afgeleid van het bespot-
telijke plan van de EU om de ver-
koop van de 100 Watt gloeilamp te 
verbieden. Als redactie houden we 
ons dagelijks bezig met het vinden 
van opmerkelijk nieuws, maar we 
krijgen ook graag input van oplet-

tende lezers.

suggesties? 
gloeilamp@jovd.nl

Door Thomas de Jonge, redacteur van dit blad.

Ierland zet de drukpersen aan – De Ierse centrale bank heeft vijftig miljard euro 
aan noodkrediet bijgedrukt. Volgens de ECB is dit niet erg, zolang er geen hoeveelhe-
den worden gedrukt die ‘systematically significant’ zijn. Hierdoor wordt de euro steeds 
waardelozer. (Bron: rtlz.nl) 

Antiterreurambtenaar zet zijn vrouw op terreurlijst – Een Britse antiterreuramb-
tenaar was zijn vrouw zat en heeft haar op een antiterreurlijst gezet. De vrouw werd 
aangehouden op een vliegveld en heeft vervolgens drie jaar vastgezeten in Pakistan. 
Het voorval kwam aan het licht bij een doorlichting van de man voor een promotie. 
(Bron: powned.tv) 

Gloeilamp in VS straks ook verboden – Ook in de VS wordt de gloeilamp verboden. 
In fasen worden de verschillende wattages afgeschaft. In 2014 is de 40 Watt gloeilamp 
aan de beurt. In sommige staten zijn 100 Watt gloeilampen nu al verboden. Er lijkt een 
wereldwijde kruistocht begonnen tegen gloeilampen, ondanks de verschillende bezwa-
ren hiertegen. (Bron: usatoday.com) 

Conciërges en tiepmiepen moeten blijven – De universiteiten moeten bezuinigen. 
In plaats van te bezuinigen op allerlei triviale diensten, wordt de student aangepakt. De 
studiefinanciering moet worden afgeschaft en het collegegeld moet worden verhoogd. 
Ambtenaren vinden het altijd moeilijk om te snijden in eigen vlees, dit is veel gemak-
kelijker. (Bron: trouw.nl) 

Vuilnismannen weigeren ophalen levensgevaarlijke spaarlampen – In het Ver-
enigd Koninkrijk weigeren de vuilnismannen het ophalen van spaarlampen. Veel Britten 
gooien hun spaarlampen bij het gewone afval. Echter volgens een Duits onderzoeksbu-
reau bevatten de spaarlampen een twintig keer hogere hoeveelheid giftige kwikdamp 
dan de grenswaarde. (Bron: dailymail.co.uk) 

Nederlandse garanties voor Europees noodfonds richting vijftig miljard euro – 
Het zou ons volgens minister de Jager allemaal niets kosten, maar inmiddels lopen de 
kosten voor het Europese noodfonds richting de vijftig miljard euro. (Bron: volkskrant.
nl) 

Korpschef Rijnmond: alle Nederlanders in DNA-databank – Die paar criminele 
personen die in de DNA-databank staan, zijn niet genoeg. Volgens de Rotterdamse 
Korpschef moeten alle Nederlanders in de DNA-databank: ‘Als samenleving zijn we te 
voorzichtig. Als je de wereld veiliger wilt maken, moet je daar een prijs voor betalen’. 
(Bron: elsevier.nl)   

Europarlementariërs geven het goede voorbeeld – Vijftienhonderd euro loons-
verhoging per maand was de wereldverbeteraars in het Europarlement niet genoeg. 
Met de steeds verder wegkwijnende euro moest er een extra onkostenvergoeding bij-
komen. Daarom hebben de ambtenaren besloten nog eens vijftienhonderd euro per 
maand extra aan zichzelf te geven bovenop hun bestaande salaris van achttienduizend 
euro. (Bron: telegraaf.nl)

Eurlings blijkt Bourgondische partyanimal - Dat extra asfalt is allemaal leuk en 
aardig; Eurlings’ bewind bleek toch een behoorlijk duur grapje. Weliswaar zijn er veel 
wegen opgeleverd tijdens het kabinet Balkenende IV: de kosten voor amusement, cate-
ring en dansende graafmachines komen al met al op een dikke miljoen euro. Kaatsjing! 
(elsevier.nl).
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Geliefd en gehaat, maar ook altijd in voor felle discussies. Sinds het WK van 
vorig jaar is Johan Derksen (1949) steeds vaker te zien op de Nederlandse 

televisie en hebben steeds meer mensen een mening over hem. De besnorde 
hoofdredacteur van Voetbal International is niet alleen vaste gast in  zijn 

eigen programma, maar hij schuift ook regelmatig aan bij programma’s als 
Pauw & Witteman. Derksen heeft niet alleen een ongezouten mening over 
voetbal, maar ook over politiek en de samenleving. Wie is nu die bekende 

bromsnor, VVD-stemmer en aanhanger van Mark Rutte? 

De filosofie van 
Johan Derksen

Door Jeffrey Lemm en Jorik Kuipers, beide eindredacteur 
van dit blad.

Omringd door kasten met honderden boeken over voetbal houdt 
Derksen kantoor in Gouda. Aan de wand hangt een Amerikaanse 
landkaart waarop met punaises is aangegeven welke plaatsen hij 
heeft bezocht. “Elke zomer ga ik een maand naar Amerika om te 
toeren en de blues achterna:, fascinerend land.” 

Gouda
Naast zijn werk had Derksen vroeger ook zijn woning in Gouda, 
maar door de overlast van Marokkaanse jongeren is hij verhuisd. 
Terwijl hij zijn eerste sigaar opsteekt vertelt hij over de verloedering 
die hij ziet toenemen. “Er wonen in Gouda 70.000 mensen waar-
bij 80 procent van de criminaliteit wordt veroorzaakt door Marok-
kaanse hangjongeren. Mijn vrouw en ik woonden in een pandje 
in het centrum en hebben aan den 
lijve ondervonden dat er flink wat 
overlast werd veroorzaakt door die 
lui. Daar had die gladjanus van een 
makelaar ons natuurlijk niet op ge-
wezen. Toen er voor onze ogen een 
Nederlander werd neergestoken, 
omdat hij deze jongens tot de orde 
riep toen ze zich misdroegen, was de 
maat vol. Ik besloot mijn huis in de 
verkoop te zetten. We hadden een PvdA-burgemeester die alles af-
deed als een incident en continu met zijn wethouders naar Marokko 
vloog om de cultuur beter te begrijpen. Een softe politiek die niets 
uitvoerde met de PvdA voorop. Dan heb je ook nog GroenLinks die 
alleen maar pseudowetenschappelijke taal uitslaat en overal begrip 
voor heeft. De onfatsoenlijke rechtse partijen hebben dorpsidioten 
in de raad die niet serieus genomen worden. En veel VVD-mensen 
zijn mensen die willen opscheppen met het feit dat ze dat bij de 
VVD en dus bij de beter gesitueerden horen. Die hebben veel babla, 
maar doen eigenlijk ook niks. Er zijn in deze stad met 70.000 man 
’s avonds maar twee politiewagens beschikbaar. Eer die bij je huis 
zijn, is je huis al leeggeroofd of ben je al vermoord. Ik had geen 
enkel vertrouwen meer in de Goudse politiek.” 

Hoewel hij nooit zou willen begrijpen waarom iemand PVV stemt, 
denkt hij wel dat het een logisch gevolg is van de falende politiek. 
“Je komt in zo’n situatie simpelweg op het punt dat je, als je het je 
financieel kan veroorloven, gaat verhuizen. Ik kon dat en heb dat 
gedaan. De mensen die dat niet konden en bleven zijn allemaal PVV 
gaan stemmen. Tel uit je winst. Inmiddels ben ik zelfs op het punt 
gekomen dat ik me afvraag of ik nog wel in Nederland wil blijven 
wonen na mijn pensioen. De overlast is gigantisch; Gouda is een 
onleefbare stad geworden. Ik ben ook verhuisd omdat ik ongenuan-
ceerd werd. Ik ging hetzelfde taalgebruik bezigen als Rob Oudkerk 
door over kutmarokkanen te gaan praten. Dat is natuurlijk absurd, 
want in Gouda wonen ook veel goede Marokkanen. Je moet tegen-
woordig al naar het platteland in Nederland om rustig te kunnen 
wonen. De politie doet haar uiterste best hoor, maar er zijn er niet 
meer. Ik woon nu in een plaats met 10.000 mensen en de dichtstbij-
zijnde agent moet uit Woerden komen, van meer blauw op straat is 

daar geen sprake. Dat zijn van die verkiezingskreten die er in gaan 
als koek bij de Nederlander.”

Op het veld
Op de vraag of er een parallel is tussen de verloedering in de maat-
schappij en het voetbalveld, reageert Derksen bevestigend. “Het 
is misschien wat makkelijk scoren, maar op het voetbalveld zie je 
die verloedering als eerste. En in het voetbal is dat veel agressiever 
en primitiever. Als je daar een mening hebt over de plaatselijke 
linksbuiten, moet je blijkbaar in dit land politiebescherming en bo-
dyguards hebben. Het is dus een mening over niks; over voetbal. 
Supportersharten zijn zo snel gekrenkt, daar word je gek van. Als 
ik aan smaad zou doen, moet ik aangepakt worden. Maar als ik 

Interview

“Als ik een mening heb, vind ik 
niet dat ik politiebescherming 
nodig moet hebben.”

Johan Derksen



Driemaster jaargang 63 nummer 2 • 17

een mening heb, vind ik niet ik dat politiebescherming nodig moet 
hebben.” 

Voetballers zijn echte VVD-stemmers volgens Derksen, maar tot 
zijn teleurstelling niet uit overtuiging. “Ze krijgen uit de overleve-
ring mee dat ze als veelverdieners VVD moeten stemmen. Het zou 
natuurlijk om het liberalisme en de inhoud moeten gaan. De linkse 
partijen houden dat idee van een partij voor veelverdieners helaas 
goed in stand.” Zelf is hij, op en enkele keer na, al decennialang 
VVD-stemmer. Hoewel hij niks met de PvdA heeft is hij via zijn moe-
ders familie verwant aan Evert Vermeer, oud-partijvoorzitter van de 
sociaal-democraten. “Ik ben nooit uit onvrede VVD gaan stemmen, 
maar omdat het programma het beste bij me past. Ik heb deze keer 
wel getwijfeld over D66, maar ik stoor me zo aan die Pechtold. Die 
discussieert niet omdat het relevant is, maar omdat er een camera 
in de buurt is. Er gaat bij die man een knop om als hij weet dat hij in 
beeld is. Hij is niet oprecht. 

Fatsoenlijk rechts
Ik vind Mark Rutte een uitstekende politicus waar ik het volste 
vertrouwen in heb. Ik wil zelf fatsoenlijk rechts stemmen. Je gaat 
snel te rechts in dit land, want na de VVD kom je al gauw in de 
onbeschaafde hoek terecht, daar moet je altijd mee uitkijken. Ik 
ben het binnen de VVD helemaal eens met de standpunten van 
vriend Rutte : die vertegenwoordigt mijn standpunten. Liberalisme 
betekent voor mij een leven zonder betutteling, dat je als mens de 
mogelijkheden en vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen, zonder 
dat een overheid als een handrem aan je trekt. Dat is voor mij een 
heel groot goed. De VVD moet onze lieve heer dankbaar zijn dat 
Rutte toen de interne verkiezingen heeft gewonnen van die vrese-
lijke mevrouw, want anders was het leed niet te overzien geweest..
Verdonk was een sprekende pop van die mannetjesmaker die in 

Amerika stage had gelopen. Ze was alleen op eigen eer uit. Ze had 
geen kwaliteiten en werd door een groepje adviseurs naar voren 
geschoven.”

Beeldvorming
De hoofdredacteur van Voetbal International, die inmiddels zijn 
tweede sigaar opsteekt, vindt dat er in de politiek teveel naar uiter-
lijkheden en te weinig naar inhoud wordt gekeken. “Al die VVD-po-
litici zijn allemaal mannetjes met een pak en das en zien er allemaal 
hetzelfde uit. Waarom mag een VVD-politicus geen spijkerbroek of 
lang haar dragen? Het mag wel iets progressiever dan altijd die 
foute dassen. Ik ben 62 maar kom nog in Paradiso: ik kom daar 
niemand van de VVD tegen” lacht hij. “Allemaal dezelfde types, zet 
ze maar naast elkaar. Iedere lul kan zijn baard afscheren, naar de 
kapper en een pak aan, maar het gaat om de inhoud. Het zijn voor-
gefabriceerde etalagepoppen die ze uitstallen en die allemaal op 
elkaar lijken. Daar wil ik niet bijhoren. De tijdsgeest met de nieuwe 
media drijf je niet meer terug.” Toch betrapt ook hij zichzelf erop 
dat hij heel erg naar de personen kijkt in de politiek. Zo heeft hij 
ook op de persoon Rutte gestemd. “Op Rutte heb ik echt gestemd 
omdat ik hem goed vond, net als die humoristische Zalm vroeger. 
Rutte heeft dat pedante studentikoze, maar hij wordt nooit weg-
gevaagd.” Derksen is ook positief over Ivo Opstelten met wie hij 
journalistiek is opgegroeid. “Ik was een jeugdige journalist bij het 
Nieuwsblad van het Noorden in Groningen. Opstelten begon als 
heel jonge burgemeester in Dalen en ik moest verslag doen van de 
politiek daar. Toen Dalen 700 jaar bestond zat ik al gauw met bur-
gemeester Opstelten in zo’n comité. Hij had toen al dat natuurlijke 
gezag met zijn zware stem. Ik zie hem alleen niet als premier, daarin 
is Rutte een uitstekende keus: Rutte is de allerbeste van Neder-
land in discussies.” Toch denkt Derksen niet dat premier Rutte en 
bondscoach Bert van Marwijk makkelijk zouden kunnen ruilen van 

Johan Derksen: “Liberalisme betekent voor mij een 
leven zonder betutteling.”
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functie. “Van Marwijk zou geen goede premier zijn, want die houdt 
niet van discussies in het openbaar. Rutte zie ik niet in het voetbal, 
hij heeft volgens mij ook nooit gevoetbald. Die is niet geschikt voor 
ons wereldje, omdat voetbal nergens over gaat. Voetballerij is heel 
opportunistisch: ieder besluit is heel emotioneel en gaat om winst 
en verlies. Een politicus moet met nederlagen om kunnen gaan, een 
trainer niet: die wordt meteen ontslagen. Een politicus moet veel 
meer eelt op zijn ziel hebben en raakt gehard door het contact met 
de media.” 

Net als op televisie is Derksen ook tijdens dit gesprek uitgesproken 
negatief over FIFA-voorzitter Blatter die in zijn ogen volslagen cor-
rupt is. “Het is onbegrijpelijk dat Nederlandse politici geprobeerd 
hebben Blatter te steunen om het WK hiernaartoe te halen. Het is 
niet te verkopen aan de mensen die straks in de file staan als er 
naast hen een snelweg wordt afgezet voor Blatter in zijn limousine. 
Of dat alle winst belastingvrij naar zijn rekening in Zwitserland gaat. 
Alle postbodes, agenten en mensen in de zorg moeten inleveren 
en daar kun je het gewoon niet aan verkopen. Vanuit de politiek 
is dit typisch spelen op onderbuikgevoelens, omdat men weet dat 
er veel voetballiefhebbers zijn. Het is slechte politiek en goedkoop 
scoren, want de belastingbetaler draait ervoor op. Nederland kan 
de race nooit volhouden ten opzichte van de grote landen, daar 
gaat veel meer geld om in het voetbal.” Het financiële aspect van 
voetbal gaat volgens hem ook voorbij aan het feitelijk sportieve 
doel van voetbal. “In Nederland floreert de competitie, maar spe-
len we tweederangs door geldgebrek. De lamme speelt tegen de 
blinde en dat is spannend, want iedereen kan winnen. Maar zodra 
je de grens over gaat, stel je begrotingtechnisch niets voor. Het is 
emotie, Amsterdam tegen Rotterdam: daar komt een streek op af. 
Je moet je plek kennen en genoegen nemen met je positie. Dus niet 
willen concurreren met Spanje, Duitsland en Engeland. Gewoon 
niet meer uitgeven dan er binnenkomt zodat we nog jaren voor 
passieve recreatie kunnen zorgen.”

Steun van de gemeente
Hij is onverbiddelijk als het gaat om slecht presterende voetbal-
clubs. “Voor citymarketing, het aanzien van een streek of stad is 
zo’n plaatselijke Nederlandse club fantastisch. Maar als die om-
valt, heb je ontevreden supporters die een bedreiging vormen. En 
zo vlak voor de verkiezingen zijn politici natuurlijk ook bang om 
stemmen te verliezen. Het is oneerlijke concurrentie wanneer de 
gemeente in Breda wel voor NAC betaalt maar de gemeente in Til-
burg dat niet doet voor Willem II. Voetbalclubs moeten niet met ge-
meenschapsgeld worden ondersteund; de problemen met Organon 
in Oss vind ik dan veel belangrijker dan TOP Oss. Die clubs moet 
het maar zelf regelen. De clubs in de eredivisie hebben het afgelo-
pen jaar gezamenlijk 80 miljoen verlies gedraaid. Er gaat meer geld 
uit dan er binnenkomt, omdat men teveel dure spelers koopt. Zo-
dra succesvolle zakenmensen het voetbal ingaan, wordt het emo-
tiemanagement:  het willen winnen verandert in financieel wanbe-
leid. Het gaat allemaal om ego’s want als je voorzitter bent van de 
plaatselijke voetbalclub ben je meteen een lokale bekendheid. Men 
moet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, want ze speculeren 

met geld dat er niet is. Ze nemen een voorschot op de toekomst 
die er niet is. Een bedrijf was met dat beleid al lang omgevallen.”

Nederland kan volgens Derksen onmogelijk zonder voetbal. “Het 
is historisch zo gegroeid en voor honderdduizenden mensen bijna 
een religie. Ze zeggen weleens dat er teveel voetbalprogramma’s 
op tv zijn, maar die bestaan dankzij de hoge kijkcijfers. Als er afge-
lopen week zo’n 800.000 mensen naar dat stamtafelgeneuzel van 
ons zitten te kijken, dan kan het contract wel verlengd worden. Er 
is kennelijk een markt voor.” Toch heeft hij zelf verrassend genoeg 
helemaal niet zoveel met de voetbalwereld. “Het is natuurlijk te gek 
voor woorden dat een willekeurige linksachter van een club meer 
verdient dan de premier, terwijl hij veel minder verantwoordelijk-
heid heeft. Maar internationaal gezien valt het wel mee. Die inter-
nationale markt verpest het. Ze weten van gekkigheid vaak niet 
wat te doen met al dat geld. Ze zijn sneller financieel onafhankelijk 
dan volwassen. De voetballerij is heel oppervlakkig en smakeloos, 
je wordt beoordeeld op je horloge. Die hele voetbalwereld is niets 
voor mij, daar kots ik vaak van. Het gaat mij om het draaien van 
een eigen mediafabriekje, dat is mooi. De kracht van voetbal is wel 
magisch, ook in dit verdeelde landje van homo’s, gereformeerden, 
katholieken, PVV-stemmers en moslims. We vechten elkaar de tent 
uit hier, maar als Oranje in Zuid-Afrika speelt, lopen we met zijn 
allen de polonaise. Voetbal is magisch. Dat blaadje en programma 
van mij lopen als een tierelier. Ik ben er gewoon in verdwaald ge-
raakt, maar in Nederland denken ze in etiketten. Zo zien ze mij bij 
de Volkskrant maar als een domme voetbaljournalist.” Zelf heeft 
hij geen politieke ambities, al denkt hij dat het hem weinig moeite 
zou kosten. “Ik ben daar te oud voor. Als ik in dat dorp van mij 
mijn vinger opsteek ben ik over een paar jaar wethouder en als je 
ambitie hebt zit je ook in de Provinciale Staten. Na twee goede tv-
optredens zit je vervolgens in de Tweede Kamer. Als je streetwise 
bent, blijf je wel overeind. Het is nauwelijks een verdienste om in 
de politiek te gaan. Met weinig kennis en kunde kun je ver komen, 
je moet het een beetje leuk weten te brengen en dan heb je al snel 
een politieke carrière.”

Rariteitenkabinet
Hoewel hij zelf ook van de directe taal is, vindt hij dat Wilders te ver 
gaat. “Wilders is een gevaarlijke gek. Hij is namelijk van het pad af 
en daarbij heel intelligent. Hij had onder de hoede moeten blijven 
van een oude wijze VVD’er die hem coachte en waar hij respect 
voor had. Ik was het wel eens met Wilders over Turkije; dat land 
is qua mensenrechten nog lang niet klaar voor de EU. Toch denk 
ik dat we als VVD blij moeten zijn dat we van hem af zijn, want 
ook die bom was eens gebarsten. Wilders zegt ook goede dingen, 
maar alleen die rare en extreme uitspraken komen naar voren in 
de media. In dat kader schiet hij zichzelf in de voet. Ik vind het eng 
dat veel mensen achter hem aanlopen. Ik sluit niet uit dat hij meer 
macht krijgt; alles is mogelijk. Janmaat kon men negeren, maar dat 
laat Wilders niet met zichzelf gebeuren. Die is veel beter. Het is de-
magogie om dingen te roepen die het volk wil horen, maar die niet 
waar te maken zijn. Je schrikt er weleens van hoe naïef de Neder-
landse kiezer is. Er hoeft maar één gek op te staan met allerlei tek-

“Die hele voetbalwereld is  
niets voor mij.”

Johan Derksen
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sten en hele volksstammen rennen er achteraan. Zo’n PVV-fractie 
is net een rariteitenkabinet: ik snap niet dat mensen stemmen op 
van die dorpsidioten die bij bejaarden in de brievenbus pissen. Jan 
Marijnissen was veel te links, met dat klassieke communistische 
geleuter over salarissen inleveren. Toch bleef hij wel fatsoenlijk in 
tegenstelling tot Wilders. De VVD moet met al haar kwaliteit en 
ervaring in staat zijn Wilders weer in zijn hok te krijgen, daar ben 
ik van overtuigd.”

Amerika
Niet alleen de Amerikaanse cultuur, maar ook het politieke systeem 
is aantrekkelijk. Deze aantrekkingskracht komt volgens Derksen 
voort uit de mankementen en uitwassen van de Nederlandse coa-
litiepolitiek. “Ik maak me ook zorgen over het kiesstelsel in Neder-
land. Ik neigde de vorige verkiezingen misschien wel iets naar D66, 
maar heb toch gekozen voor de VVD, omdat ik niet zeker was van 
coalities waar Pechtold mee zou komen. Ik hoopte zelf op Paars, 
maar dat was een misvatting. Als ik dit had geweten had ik geen 
VVD gestemd, want ik denk dat niemand echt blij is met deze ge-
doogconstructie. Ik denk dat veel VVD-stemmers anders hadden 
gestemd als ze van die gedoogconstructie hadden geweten. Er wa-
ren helaas geen echte mogelijkheden en ik vind dat we Rutte nu 
ook die kans moeten geven. Het is als oppositie erg goedkoop om 
nu alles wat Rutte doet af te branden, je moet geen Belgische toe-
standen krijgen. Rutte verdient het voordeel van de twijfel.” Ook is 
hij wel voor een tweepartijenstelsel en vervolgt terwijl hij een hijs 
neemt van zijn sigaar: “Dat komt eigenlijk omdat ik laatst bij een 
programma naast Marianne Thieme van die dierenpartij zat. Hoe 
diep kun je zinken als je op zo’n partij gaat stemmen?? De wereld 
staat in brand en er worden overal mensenrechten geschonden, 

terwijl zij het had over hamsters in de polder. Mensen die niet we-
ten wat te stemmen komen bij zo’n mevrouw uit, die ik trouwens 
niet helemaal toerekeningsvatbaar acht. Ook schijnt ze als een 
soort van potentaat haar zeehondencrèche te leiden. Ik kom veel in 
Amerika, maar krijg die dierenpartij niet uitgelegd. Ze zitten je dan 
aan te kijken alsof je uit een bananenrepubliek komt.”

“Landen als Zuid-Afrika en Rusland willen de sociale wantoestan-
den bedekken door een groots WK te organiseren en zo de aan-
dacht af te leiden. Gelukkig is Wilders nog niet zo ver dat we een 
WK in Nederland moeten organiseren omdat we ons zo voor hem 
schamen. In 1978 zag ik in Argentinië de wantoestanden die Videla 
op zijn geweten had. Ik vind onze prinses heel sympathiek, maar 
haar vader is een oorlogsmisdadiger die medeverantwoordelijk is. 
Geen enkele politicus die zijn mond opendoet, ik snap daar hele-
maal niks van. Het koningshuis is heilig in Nederland en dan zie je 
hoe selectief verontwaardigd Nederland kan zijn. Daarin moet je 
principieel zijn. Ik heb nog nooit een VVD’er horen opstaan voor 
wat betreft vader Zorreguieta. Ik ben, denk ik, een van de weinige 
VVD’ers die niks met, maar ook niks tegen het koningshuis heeft. Ik 
vind het zo verschrikkelijk gedateerd. Stel dat er morgen een oudste 
prins wordt geboren die een dorpsidioot blijkt te zijn: dat wordt dan 
onze koning. Dat is niet meer van deze tijd en als die mensen enig 
zelfrespect zouden hebben, zouden ze zelf terugtreden. Ik vrees al-
leen dat dat er niet van komt. Het is in Nederland zinloos om actie 
te voeren voor de republiek. Je moet je als democraat neerleggen 
bij wat de mensen willen. Ik heb niks tegen het koningshuis en vind 
ze hartstikke sympathiek. Ik vind ze alleen wel overbodig.” “En 
Wilders…,” verzucht Derksen terwijl hij zijn inmiddels derde sigaar 
uitblaast “…moet dat natuurlijk weer zeggen..” •

© Gerhard Taatgen



Laïcité

Steun de laïcité!
Onlangs interviewde dagblad De Pers Jeanine Hennis-Plasschaert, Tweede Kamerlid voor de VVD. In 
dat interview brak zij een lans voor de religieus neutrale staat, ook wel ‘laïcité’ genoemd. Het is een 
liberaal begrip bij uitstek, waarover helaas een aantal hardnekkige misverstanden bestaat.

Door Bas van Schelven, eindredacteur 
van dit blad.

Vaak wordt door tegenstanders van de laï-
cité gezegd dat de laïcité anti-religieus zou 
zijn, of beter nog, dat de laïcité atheïsme 
zou propageren. Dat is onjuist. De laïcité 
gaat namelijk niet over de vraag of er wel of 
geen God bestaat, maar houdt zich puur en 
alleen bezig met de vraag hoe de staat met 
religie om dient te gaan. Het antwoord dat 
de laïcité daarop geeft, luidt dat de staat een 
neutrale positie moet innemen ten opzichte 
van religie. Dat wil zeggen dat de staat ten 
eerste de ene godsdienst niet bevoordeelt 
ten opzichte van een andere godsdienst, en 
ten tweede dat de staat gelovigen niet be-
voordeelt ten opzichte van niet-gelovigen. 

Daarmee komen we bij een andere vaak 
gehoorde kritiek op de laïcité, namelijk dat 
de laïcité helemaal niet neutraal zou zijn. Op 
zich snijdt die kritiek hout, in zoverre dat de 
laïcité gefundeerd is op de idee van vrijheid 
van geweten en een basis heeft in de men-
senrechtenlijke traditie en het gelijkwaar-
digheidsbeginsel. Nogmaals, hetgeen waar-
in de laïcité neutraal pretendeert te zijn, is 
in de houding ten opzichte van religies; die 
acht de laïcité allen gelijk te zijn.

Is de laïcité dan niet in strijd met de vrij-
heid van godsdienst? Het zou immers be-
tekenen dat ambtenaren in hun contact 
met de burger geen zichtbare religieuze 
symbolen mogen dragen. Een moslima zou 
haar hoofddoek af moeten doen, een jood 
zijn keppeltje en ga zo maar door. Het ant-
woord hierop is dat het mensen geheel vrij 
staat om als privépersoon zoveel en zo vaak 
uiting te geven aan hun geloofsovertuiging 
als dat zij zelf willen, maar dat wanneer zij 
als overheidsfunctionaris optreden zij zo 
neutraal mogelijk voor de dag moeten ko-
men. Vanwege de grote macht die de staat 
heeft, moet iedere schijn van partijdigheid 
worden vermeden. Let wel: het is dus geen 
enkel probleem  wanneer iemand onder zijn 
of haar trui een kettinkje met daaraan een 
kruisje of  Fatima-hand wil dragen; waar 
het om te doen is, is het vermijden van de 

schijn van partijdigheid. Dat een persoon 
door het afdoen van zijn keppeltje of haar 
hoofddoekje niet opeens van opvatting ver-
anderd, is daarbij natuurlijk evident.

Sommigen menen dat zij het er dan wel mee 
eens zijn dat de staat religieus neutraal moet 
zijn, maar vullen die neutraliteit dan zo in 
dat die inhoudt dat de staat ieder religieus 
symbool toe moet staan. Met andere woor-
den: als ware neutraliteit een vorm van plu-
riformiteit is, moeten naar die opvatting alle 
godsdiensten zichtbaar zijn binnen de staat. 
In een multiculturele samenleving als de 
onze is dat echter ondoenlijk. Daarmee doel 
ik uitdrukkelijk niet op de inrichting van de 
samenleving naar multiculturalistische ide-
alen (dat experiment is zoals verscheidene 
Europese regeringsleiders onlangs terecht 
opmerkten faliekant mislukt), maar op de 
feitelijke constatering dat er zich in Neder-
land mensen van zeer divers cultureel plui-
mage bevinden. Aangezien er zich onder die 
mensen niet alleen grote culturele maar ook 
religieuze verschillen bestaan, lijkt neutrali-
teit als pluriformiteit praktisch ondoenlijk. 
Immers, waar wordt de grens getrokken? 
Mag de Sikh bijvoorbeeld de hem door zijn 
religie voorgeschreven dolk (de Kirpaan) 
bij zich dragen? En mag de Hare-Krishna 
aanhanger in het zo kenmerkende oranje 
gewaad plaatsnemen achter het gemeen-
teloket? De laïcité vermijdt deze discussie 
doordat het alle religieuze uitingen gelijk 
behandelt in de zin dat er geen één is toe-
gestaan.

Hiermee zijn de meest gehoorde kritieken 
op de laïcité afdoende weerlegd. Daarenbo-
ven vormt de laïcité een noodzakelijk princi-
pe binnen iedere democratische rechtsstaat 
waarin het iedere burger vrij staat te gelo-
ven wat hij of zij wil. Om die reden dient 
iedere ware liberaal dit principe dan ook ten 
volste te steunen. VVD’ers als Amsterdams 
gemeenteraadslid Werner Toonk, die uit 
protest tegen het pleidooi van Hennis-Plas-
schaert tijdens de zitting van de Amster-
damse gemeenteraad met een hoofddoek 
om verscheen, raad ik dan ook aan om bij-
voorbeeld eens het boek Moreel Esperanto 

van Paul Cliteur te lezen. Naar verwachting 
zullen ook zij dan inzien dat de laïcité niet 
in strijd is met het liberale vrijheidsideaal, 
maar daar juist dienstbaar aan is. •
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Door Bas van Burik, lid van de afdeling 
Rijnmond.

Voor de oorsprong van de waterschappen 
moeten we terug naar de vroege middel-
eeuwen. Boeren hadden veel te lijden on-
der jaarlijks terugkerende overstromingen. 
Om zich hier tegen te wapenen, namen 
kloosterordes het initiatief tot het aanleg-
gen van dijken. Daarnaast werd ook voor 
het ontginnen van woeste gronden voor 
landbouwdoeleinden samengewerkt tus-
sen adel, kloosterordes en boeren. In de 
loop van de eeuwen zijn meer dorpsge-
meenschappen met elkaar gaan samenwer-
ken. Dit resulteerde in de oprichting van 
waterschappen. Tegenwoordig zijn deze 
waterschappen verantwoordelijk voor het 
waarborgen van kwaliteit van het water, dat 
er voldoende water is en dat Nederland be-
schermd is tegen overstromingen.

Voor de provincies gaan we terug naar de 
late middeleeuwen. De ‘Nederlanden’ kwa-
men via huwelijkspolitiek in handen van 
Bourgondië en waren later onderdeel van 
het Spaanse Wereldrijk van Karel V. Omdat 
Karel V vanuit Madrid wilde gaan regeren 
en niet altijd in Brussel kon zijn, stelde hij 
een landvoogd aan. Deze landvoogd werd 
dan weer bijgestaan door de Gewestelijke 
vergaderingen. Ieder Gewest had een be-
hoorlijke mate van zelfstandigheid op het 
gebied van strafrecht, belastingen en in-
frastructuur. Alleen voor landelijke aange-
legenheden reisden vertegenwoordigers 
af naar Brussel. Na 1588, het jaar van de 
oprichting van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, ging men voor de landelijke 
aangelegenheden (defensie, admiraliteit, 
buitenlandse betrekkingen) naar de Staten-
Generaal in Den Haag. De Gewestelijke 
vergaderingen bleven bestaan en behielden 
een grote mate van zelfstandigheid.

Taken
Anno 2011 is een sterk regionaal bestuur 
niet meer nodig. Enerzijds omdat we niet 
meer met paard en wagen naar de landelij-
ke gebieden hoeven af te reizen, anderzijds 
omdat het Rijk vanaf eind 18e eeuw steeds 
meer taken naar zich toe heeft getrokken. 
Rijkswaterstaat werd opgericht in 1798 voor 
de aanleg en onderhoud van wegen, vaar-
wegen en waterhuishouding. Vaarwegen en 
waterhuishouding? Juist, taken die tot die 
tijd bij de waterschappen hoorden. Wegen? 
Dat was tot 1798 een taak van gemeenten 
en waterschappen. Deltawerken en dijken? 
Als dat ‘bij elkaar genomen wordt’, is Rijks-
waterstaat hiervoor verantwoordelijk en 
niet de waterschappen.

Dit terwijl de Provincie zich blijft profileren 
als het bestuursorgaan dat zorgt voor ruim-
te, natuur en infrastructuur. In de praktijk 
komt het erop neer dat er bij onderhoud 
aan een dijk, waar een weg overheen loopt, 
een stortvloed van instanties (Provincie, 
één of meer gemeenten, Waterschappen 
en Rijkswaterstaat) aan het overleggen en 
plannen is. Eer dat we kunnen bouwen, zijn 
we gerust drie jaar verder. Ook de verde-
ling van kunst- en cultuurgelden gebeurt nu 
door gemeenten én provincies.  Daarnaast 
is er ook al jarenlang een discussie over wie 
jeugdzorg op zich neemt: provincie of Ge-
meente? Deze discussie is door het kabinet 
Rutte/Verhagen in het voordeel van de ge-
meenten uitgevallen. Zijn deze bestuurlijke 
overlappingen anno 2011 wenselijk? En kan 
het wellicht anders?

Kunnen we het anders doen?
De JOVD is een voorstander van minder 
provincies. D66 wil de provincies ophef-
fen en komen tot vier landsdelen. Maar met 
418 gemeenten zal vrijwel elke vorm van 
bestuurlijke vernieuwing vastlopen omdat 
het onmogelijk wordt om vat te houden op 
zoveel gemeenten.

Ik wil daarom nog een stap verder gaan. De 
Provincie als bestuursorgaan wordt opge-
heven. Rijkswaterstaat wordt verantwoor-
delijk voor onderhoud aan alle vaarwegen, 
wegen en spoorwegen. Ook de Waterschap-
pen gaan op in Rijkswaterstaat. De 418 ge-
meenten moeten via herindelingen samen-
gevoegd worden tot 60 kerngemeenten. Na 
verkiezingen voor de gemeenteraad mag de 
grootste politieke partij één vertegenwoor-
diger afvaardigen naar de Eerste Kamer.

Wat zijn de voordelen van dit systeem? Ten 
eerste komt er meer duidelijkheid met be-
trekking tot wie waarvoor verantwoordelijk 
is. We voorkomen teveel bestuurlijke over-
lappingen met teveel bureaucratie en be-
sluitvormingsprocessen. Het zal de snelheid 
van besluitvorming zeker ten goede komen. 
Een ander voordeel heeft te maken met de 
Kieswet. Nu is het zo dat de Provinciale Sta-
ten de senatoren in de Eerste kamer kiezen. 
Dit is een onwenselijk systeem omdat door 
het trapsgewijze systeem en het onderling 
verdelen van restzetels de kiezer uiteinde-
lijk nauwelijks invloed heeft op de samen-
stelling van de Eerste Kamer. Ik vind het dan 
niet zo gek dat men niet warm loopt voor de 
Provinciale Statenverkiezingen. Voor de ge-
meenteraad is de opkomst een stuk hoger. 
Gebruik dit in je voordeel! Stuur uit elke 
kerngemeente één vertegenwoordiger van 
de grootste politieke partij. De burger heeft 
dan meer directe invloed op het effect van 
zijn/haar stem en de regio’s worden beter 
gerepresenteerd. Nu zien we dat namens de 
provincies Friesland, Groningen en Drenthe 
er niemand daadwerkelijk in de Eerste Ka-
mer terecht komt.

Directer bestuur van regio’s met minder 
bestuurslagen en organen en een direct ge-
kozen Eerste Kamer? Dat lijkt mij een goed 
alternatief voor de huidige provincies. En 
dat dit op termijn bezuinigingen oplevert? 
Dat is alleen maar mooi meegenomen. •

Weg met de provincie!
Met een opkomstpercentage van 56% was er voor de afgelopen verkiezingen van de Provinciale Sta-
ten (en indirect de Eerste Kamer) in ieder geval meer belangstelling dan in 2007. Ja, we wisten duide-
lijk waarvoor we gingen stemmen, namelijk het landelijk belang van de Eerste Kamer. Stemden we ook 
echt voor de Provincie? Dat zullen we nooit helemaal goed kunnen inschatten, maar ik durf te stellen 
dat men nauwelijks weet wat de Provincie kan betekenen voor de inwoners van Nederland. Ligt dat 
aan de desinteresse van de kiezers of vraagt men zich af waarvoor de provincies en waterschappen 
nog dienen? Welke taken conflicteren met die van de gemeenten en de Rijksoverheid? 

Provincie
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Symposium

Gelderse charme
Verslag van een afdelingsactiviteit
Elke maand vinden in het hele land activiteiten plaats met een liberale gedachte, georganiseerd door 
de vele actieve JOVD-afdelingen. Deze activiteiten variëren van cursussen liberalisme tot het beoefe-
nen van het bierpompliberalisme. Uw redacteur begaf zich op een frisse zaterdagmorgen in februari 
naar Arnhem, om aldaar een symposium bij te wonen, georganiseerd door de afdeling Rijk van Nijme-
gen c.a. Hieronder vindt u de bevindingen van uw razende reporter.

Door Paul Vledder, redacteur van dit 
blad.

Initiatiefnemer en organisator van het 
symposium namens de JOVD was Maarten 
Wolff. Maarten is vicevoorzitter van de af-
deling Rijk van Nijmegen c.a. en liep al vanaf 
het begin van zijn bestuursperiode rond met 
het idee om een symposium te organiseren. 
Met de Provinciale Statenverkiezingen in 
het verschiet was er tevens een mooie aan-
leiding gevonden.  Het thema van het sym-
posium was dan ook:  ‘De toekomst van de 
Provincie’. Omdat een symposium organi-
seren erg veel tijd en moeite kost, werd al 
snel aangeklopt bij de VVD. De VVD, in de 
persoon van Lowieke Kateman, was natuur-
lijk niet te beroerd om mee te helpen.   ‘Zo’n 
symposium is de perfecte opmars naar de 
verkiezingen. De VVD kan op deze manier 
in contact komen met JOVD’ers en ook de 
standpunten van de VVD nog eens bena-
drukken’, aldus Kateman.

Voorbereiding
De voorbereidingen voor dit symposium 
zijn al in een vroeg stadium gestart. Begin 
november zijn de initiatiefnemers bij elkaar 
gaan zitten om te bekijken wat ze precies 
wilden gaan doen. De insteek van Wolff was 
in ieder geval er een voor de leden leuk en 
interessant symposium van te maken.  Het 
moeilijkste in dit geval was het regelen van 
een goede locatie en interessante sprekers.  

Locatie
Waar Den Haag Hotel Des Indes heeft, 
Amsterdam het Okura Hotel en Rotterdam 
Parkheuvel, heeft Arnhem Villa Sonsbeek. 
Een klassieke locatie, waar de crème de la 
crème van Arnhem en omstreken komt voor 
een hapje en een drankje. Een locatie die bij 
uitstek geschikt is voor een symposium van 
de JOVD en VVD. De obers waren klassiek 

in het zwart/wit gestoken, een bruisend wa-
tertje van Chaudfontaine stond op tafel en 
aan de inrichting kon Jan des Bouvrie nog 
een puntje zuigen. Kortom, met de locatie 
is niets mis.

Sprekers
De organisatie was erin geslaagd om enkele 
voorname sprekers te strikken. Zo was als 
dagvoorzitter Sander Janssen gestrikt. Een 
bekende voor 
vele JOVD’ers en 
lid van verdien-
ste van onze ver-
eniging. Voor het 
openingswoord 
had Mark Verhe-
ijen, waarnemend 
parti jvoorzitter 
van de VVD, ruim-
te vrijgemaakt 
in zijn agenda. 
Aan het debat 
over de toekomst 
van de Provincie 
werd deelgeno-
men door Martijn 
Jonk, Mike Walt-
mans (kandidaat 
Provinciale Staten namens de VVD) en Erik 
van Kaathoven (kandidaat Provinciale Sta-
ten namens de SP) Het debat was enigszins 
teleurstellend, aangezien de SP op het ge-
bied van mobiliteit en economie blijkbaar 
dezelfde standpunten heeft als de VVD en 
de JOVD.

’s Middags was het tijd voor een debat over 
social media. Voor deelname had de orga-
nisatie niemand minder dan Klaas Dijkhof 
bereid gevonden. Naast Tweede Kamerlid 
voor de VVD is Dijkhof fervent gebruiker 
van social media. Met een gloedvol en hu-
moristisch betoog wist hij al snel een groot 

deel van de zaal op zijn hand te krijgen. 
Overigens wist onze landelijk voorzitter ook 
zijn steentje bij te dragen.

Het slotwoord van het symposium was aan 
de lijsttrekker van de Provinciale Statenver-
kiezingen van Gelderland, Conny Bieze. Zij 
wist in een kort en helder betoog nog eens 
uiteen te zetten waarvoor de VVD in Gel-
derland staat.  

Met aantrekkelijke sprekers en leuke, in-
houdelijke debatten stond het programma 
als een huis. Ook de verzorging in de vorm 
van koffie was goed geregeld en natuurlijk 
konden de bierpompliberalen onder ons 
zich na afloop nog laven aan de tap. Het 
bleef nog lang onrustig in Arnhem…. •
-> Heb jij ook een verslag van een afdelings-
activiteit? Schrijf in maximaal 600 woorden 
op hoe het was, mail het naar kopij@jovd.
nl en wellicht wordt het geplaatst in Drie-
master!

© JOVD Rijk van Nijmegen
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Studiereis

Toekomst van de  
gezondheidszorg
Bijeenkomst Jeunes Talents in Lyon
Vijftig jonge mensen (allen jonger dan 36) uit Frankrijk en Nederland verzamel-
den zich op 17 en 18 juni 2010 in Lyon. Zij bezochten de bijeenkomst ‘Gezond-
heidszorg in Europa’ van de Frans-Nederlandse-Academie. Deze bijeenkomst 
had als doel de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk te verster-
ken. Twee jaar eerder was er een bijeenkomst over duurzaamheid in Maastricht.

Door Judith Anna Dekker, Politiek 
Commissaris zorg & welzijn JOVD.

Twee dagen lang werd er op de Université 
Claude Bernard Lyon gediscusseerd over 
een drietal onderwerpen: ethiek (privacy 
issues, biotechnologie, zorg rondom het le-
venseinde), preventie (de strijd tegen obe-

sitas, aanwenden van gezonde levensge-
woonten) en kosten (vergrijzing, medische 
inflatie, verantwoordelijkheid voor eigen 
gezondheid, transparantie in kosten).

De vijfentwintig Franse en vijfentwintig 
Nederlandse jongeren waren afkomstig uit 
verschillende disciplines. Zo waren er art-
sen, onderzoekers, economen, journalisten, 
artiesten en natuurlijk jonge politici. Het 
was een mix die het nodige out-of-the-box-
denken opleverde. De Nederlandse politie-
ke jongeren waren goed vertegenwoordigd 
met Arjen Joosse (CDJA), Hasan Eker en 

Matthijs van Muijen (beide deelraadsleden 
voor de PvdA in Rotterdam) en mijzelf.

Wij nuchtere Hollanders voelden er met 
name voor om het over de kosten te heb-
ben. De kosten van de vergrijzing, maar 
ook van de steeds duurder wordende tech-
nologie waarin steeds meer mogelijk is, zijn 

aanzienlijk en zullen in de toekomst alleen 
maar stijgen. Toch kunnen deze elementen 
ook kansen bieden.

Helderheid
Informatietechnologie kan meer transpa-
rantie over kwaliteit en kosten van zorg le-
veren en tevens de rol van de patiënt in zijn 
verantwoordelijkheid voor ziekte verstevi-
gen. Zo kan eHealth ervoor zorgen dat pati-
enten de dokter electronisch raadplegen. In 
de toekomst kunnen patiënten wellicht de 
dokter van hun keuze uitzoeken en verge-
lijken op sites als independer.nl. Patiënten 

met suikerziekte en hoge bloeddruk zouden 
dit zelf op kunnen meten om de vervolgens 
de waarden online te registreren op een 
besloten gedeelte van een artsenwebsite. 
Open source software communities van pa-
tiënten, artsen en ondersteunend personeel 
kunnen gegevens uitwisselen over ziekte en 
behandeling. Dit bevordert educatie en on-

derzoek naar die ziekte.

Transparantie over kosten 
is essentieel voor de be-
heersing ervan. Als ik als 
co-assistent een verdacht 
plekje uit iemands rug snij, is 
dat zo’n €360,- in de zieken-
huis-setting. Doe ik dezelfde 
handeling bij de huisarts dan 
kost het maar €90,-. De kwa-
liteit is echter vergelijkbaar; 
ik ben immers dezelfde co-
assistent en gebruik dezelfde 
instrumenten. 

Solidariteit en effectiviteit
Als gedachte-experiment werd gelanceerd 
dat iedere patiënt 1% van zijn behandelkos-
ten zelf zou moeten betalen. Dat is genoeg 
om kostenbesef te bewerkstelliggen, maar 
een relatief klein gedeelte om toch de toe-
gankelijkheid van de zorg te kunnen behou-
den.

Een ander controversieel thema was de 
health-care-basket van de sociale zeker-
heid. Welke behandelingen zitten wel of 
niet in het basispakket van de solidariteit en 
hoe ga je daar verantwoordelijk mee om? 

Als ik een verdacht plekje uit 
iemands rug snijd, is dat zo’n 
€360  in de ziekenhuis-setting. 
Doe ik dezelfde handeling bij de 
huisarts dan kost het maar €90. 
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Waar gaat het over?
Justitiële missers, rechterlijke blunders en potsierlijke politici: er 
is veel commotie in de wereld van het recht. De afgelopen jaren 
is het vertrouwen van de burger in de rechtspraak danig op de 
proef gesteld. In het boek ‘Op drijfijs: Over het functioneren 
van de rechtsstaat’ legt oud-rechter Willem van Bennekom uit 
wat de problemen zijn waar onze rechtsstaat momenteel mee 
kampt. Is er eigenlijk nog wel sprake van een rechtsstaat in 
Nederland? Feit is in ieder geval dat de term rechtsstaat dikwijls 
wordt gebezigd in het debat, maar wat is een rechtsstaat eigen-
lijk? 

Van Bennekom beschrijft op een toegankelijke manier en met 
behoud van inhoud de problemen van de Nederlandse rechts-
orde anno nu. Wat te denken namelijk van de invloed van 
Europa? Brussel heeft een flinke greep op ons recht, maar stelt 
daar geen transparantie tegenover. En liggen de verwachtingen 
ten aanzien van de rechtspraak niet veel te hoog? Zijn rechters 
superhelden of ook maar mensen?

Waarom lezen? 
‘Op drijfijs’ is een must-read voor iedereen. Het geeft de geïnte-
resseerde leek een boeiende inkijk in de wereld van het recht, 
terwijl het essay de kenner juist een kritische spiegel voorhoudt; 
‘Justitie’ wordt de komende tijd een heet hangijzer, zeker met 
vergaande voorstellen als minimumstraffen, meer camera’s in 
de openbare ruimte en de aanleg van centrale databanken. Tijd 
dus voor goede reflectie!

Willem van Bennekom, Op drijfijs: over het functioneren van de 
rechtsstaat, Amsterdam: Cossee 2010 (ISBN: 978-90-5936-299-
4)

Allard Altena is Politiek Commissaris Veiligheid, Justitie 
en Burgerschap

Boekenhoekje
Op drijfijs
Auteur: Willem van Bennekom

Er zijn daarin verschillende strategiën denk-
baar. Er is een spectrum van indicaties voor 
behandelingen die nu voor vergoeding in 
aanmerking komen. Centraal daarin is dat 
de behandeling bewezen effectief moet zijn. 
Daarnaast moet het redelijk zijn om de soli-
dariteit aan te spreken voor deze indicaties. 
Zo zijn er waarschijnlijk indicaties waarvan 
vrijwel iedereen het opmerkelijk vindt dat 
deze binnen de solidariteit vallen: neuscor-

recties, ooglidcorrecties, moedervlekver-
wijdering en het laseren van spataderen 
waarvan doorgaans geldt dat er alleen 
cosmetische redenen voor de ingreep be-
staan. Ook zijn er waarschijnlijk indicaties 
waarvan vrijwel iedereen het vindt dat deze 
binnen de solidariteit vallen: borstkanker 
op jonge leeftijd, netvlieskanker bij kinde-
ren. Zelfs leeftijd kan daarin een rol spelen. 
Door vanuit de uitersten van dit spectrum 

naar binnen toe te werken kunnen de gren-
zen van de health-care-basket bepaald en 
gedefineerd worden. Al moet dit wel de rol 
van professionals zijn. •
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Openbaar vervoer

Door Bart Voorn, secretaris bij de 
JOVD waterland.

Jij stelt het volledig privatiseren van in-
frastructuur voor. Wat is de belangrijk-
ste redenering daarachter?
Elk jaar sterven tussen de vijfhonderd en 
de duizend mensen in verkeersongelukken 
in Nederland alleen. De verklaring die de 
meeste politici hiervoor geven is dat die 
ongelukken gebeuren door verkeersfouten, 
roekeloos rijden en slechte weersomstan-
digheden. Maar dat zijn enkel de recht-
streekse oorzaken. De echte achterliggende 
oorzaak is dat zij die de wegen bezitten er 
geen baat bij hebben om het aantal onge-
lukken te doen afnemen. Het kost ze niets 
als er iets fout gaat.

Dus de overheid is schuldig aan de 
sterfgevallen in het verkeer?
Ik zeg niet dat er geen doden zullen vallen 
in een systeem waarin de infrastructuur ge-
privatiseerd is, maar wel minder. Als infra-
structuur in private handen is, dan zijn de 
eigenaars van de wegen erbij gebaat om zo 
weinig mogelijk ongelukken te laten gebeu-
ren op hun wegen. Anders jagen ze immers 
hun klanten weg, of erger nog, worden ze 
ervoor aangeklaagd. In het huidige systeem 
heeft de overheid er niet direct baat bij om 
het aantal ongelukken te doen afnemen. Ik 
zeg niet dat ze het niet proberen, maar er zit 
geen stimulans in het systeem.

Hoe zouden wegenbezitters bijvoor-
beeld voor meer veiligheid kunnen zor-
gen?
Dat moeten ze zelf bepalen. Zaken die vaak 
ongelukken opleveren, zoals bumperkleven, 
zijn onder het huidige systeem moeilijk te 

voorkomen. Onder een systeem waarin in-
frastructuur privaat geregeld is kost het de 
wegenbezitters heel veel als er ongelukken 
gebeuren. Wanneer bumperkleven op hun 
wegen voorkomt, zullen zij er dan ook als 
de kippen bij zijn om het te bestraffen of 
op een andere manier te stoppen. Dat resul-
teert in veel meer verkeersveiligheid.

Heeft het privatiseren nog andere voor-
delen?
Eén van de problemen die we hebben in 
de huidige situatie is het bekende filepro-
bleem. Dat probleem zal in een situatie met 
geprivatiseerde infrastructuur verdwijnen. 
Bedrijven kunnen meer wegen of meer 
spoorwegen bouwen om het wegenaanbod 
te vergroten. Daar is in de huidige situatie 
bij de overheid simpelweg geen geld voor. 
Ook zouden ze de tarieven kunnen ver-
hogen in de spits, wanneer de vraag naar 
wegen veel hoger is, waardoor mensen al-

Minder ongelukken? 
Privatiseer de infrastructuur!
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In Nederland is ons publieke systeem voor infrastructuur algemeen geaccepteerd. De politieke par-
tijen die ons vertegenwoordigen discussiëren enkel over de hoeveelheid geld die geïnvesteerd moet 
worden in infrastructuur en waarin dat dan geïnvesteerd moet worden. Zij schieten echter hun doel 
voorbij: het zorgen voor verkeersveiligheid, het oplossen van het fileprobleem en het zorgen voor het 
milieu. Ik stel iets nieuws voor: het privatiseren van het gehele systeem van infrastructuur in Neder-
land. De rest van dit artikel toont de vragen die mensen mij het meest stellen en de antwoorden die ik 
die mensen geef.

ternatieven gaan zoeken. Zo kunnen files ef-
fectief worden bestreden.

Maar is privatiseren van infrastructuur 
dan niet heel slecht voor het milieu?
Luchtverontreiniging houdt eigenlijk in dat 
mensen of bedrijven een collectief goed, de 
atmosfeer, vervuilen. In de huidige situatie 
kan niemand daarvoor echt aangepakt wor-
den, want er zijn miljoenen autobezitters 
die zich hieraan schuldig maken. Als infra-
structuur geprivatiseerd is dan kunnen de 
wegenbezitters worden aangeklaagd voor 
die vervuiling, en de boetes die ze opgelegd 
krijgen worden dan weer doorgewerkt in de 
prijs. Dat doet pas echt eer aan het principe 
‘de vervuiler betaalt’. Voorwaarde is dan 
wel dat het aanklagen van bedrijven voor 
vervuiling van collectieve goederen een 
stuk makkelijker moet gaan. Door de boetes 
die de wegenbezitters vervolgens krijgen 
worden de prijzen voor het gebruik van hun 

wegen hoger. Autoproducenten zullen ver-
volgens zoeken naar schonere methoden, 
omdat de vraag daarnaar is toegenomen. 
Het milieu wordt door privatisering van in-
frastructuur alleen maar geholpen.

Die verhoogde rechtstreekse kosten, 
werken die dan niet in het nadeel van 
de armen?
Infrastructuur hoeft niet meer van belas-
tinggeld te worden betaald, dus de belas-
tingdruk, ook voor de armen, wordt sterk 
teruggedrongen. Ook wordt weggebruik op 
termijn een stuk goedkoper, omdat de we-
gen worden overgelaten aan een spel van 
vraag en aanbod. De armeren zullen zich 
zeker gebruik van de wegen kunnen veroor-
loven. Anders zullen er zeker liefdadigheids-
programma’s worden opgezet om daarvoor 
te zorgen, zoals dat in de geschiedenis altijd 
al eens is gebeurd. Kijk bijvoorbeeld naar 
zorg en onderwijs in de Verenigde Staten. 

Wie zich dat niet kan veroorloven, wordt 
door liefdadigheidsinstellingen en de over-
heid geholpen. Hetzelfde kan gebeuren met 
infrastructuur.

Waarom zien politici de voordelen van 
het privatiseren van infrastructuur niet 
in?
Het is volgens mij slechts een kwestie van 
tijd voordat privatisering van de rest van 
het infrastructuur een punt van discussie 
wordt. •

-> Reageren? Stuur je reactie naar kopij@
jovd.nl

© Silver Spoon
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liberale beginselen zonder een politieke 
vorming in ruimere zin te verwaarlozen en 
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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 leden-
vergadering 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 uitgangs-
punt van onafhankelijke journalistiek is een 
essentiële voorwaarde voor het functi-
oneren van de democratie, ook binnen 
onze politieke jongerenorganisatie. Deze 
en nadere bepalingen werden opgenomen 
in een redactiestatuut 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 hoofdredac-
teur en zijn redactie toegekende rechten en 
opgelegde plichten.

JOVD
De JOVD is de Jongerenorganisatie Vrijheid 
en Democratie en bestaat al sinds 1949. 
Sinds 1 januari 2000 is zij officieel de jon-
gerenorganisatie van de VVD. De JOVD is 
echter in politiek opzicht volledig onafhan-
kelijk, zodat standpunten kunnen afwijken. 
De fundamenten van de JOVD lees je in de 
beginselverklaring.

Ledenadministratie
Richt u zich voor vragen over de ledenad-
ministratie, alsmede uitschrijvingen, tot 
onze ledenadministratie via ledenadminis-
tratie@jovd.nl.
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© Tobias van Elferen

Van de hoofdredacteur

Arte Povera
Waarde lezer, 

Staand voor Mondriaans’ Victory Boogie Woogie hoorde ik een 
man verveeld door de witte ruimte van het Gemeentemuseum in 
Den Haag geeuwen: ‘Dat kan ik ook’.

Hij leek niet te beseffen dat de grote meester in zijn onvoltooide 
kunstwerk ritme, jazz, ruimte, oorlog en vrijheid had verwerkt. Het 
werk is meer dan alleen een lijnenspel van tape; het gaat om de 
verbeelding, het idee. Je moet er maar op komen. 

Kunst en cultuur moeten het in de toekomst met minder overheids-
geld doen. Wat gebeurt er met de musea, de vioollessen en de thea-
ters? Gaan ze hoe dan ook ten onder of is het zo dat als het publiek 
geboeid blijft, dat dan de kunst ook wel blijft? Moeten we kunst en 
cultuur pas als zodanig kwalificeren als het, ook zonder subsidie, 
blijft bestaan? De praktijk zal moeten uitwijzen of deze darwinis-
tische benadering (survival of the fittest) past binnen de ‘sector’. 

Ondertussen wil Amerika het schuldenplafond verhogen. Het kre-
dietlimiet is niet meer toereikend. Biljoenen zijn er gegaan naar 
oorlogen en belastingverlagingen. Met moeite komen nu bezuini-
gingsprogramma’s op gang, al dan niet in combinatie met belasting-
verhogingen. De republikeinen zien niets in dat laatste. Zij willen 
dat Amerika de kunst van het bezuinigen beter leert verstaan. Zo 
wordt ‘Arte Povera’ ook de ‘kunst om sober te zijn.’  

Deze editie
De redactie is op vakantie geweest. Uitgerust en bijgebruind knak-
ken we onze vingers voor de laatste twee edities van dit jaar. Na de 
vorige oproep (schrijf meer!) kwam er behoorlijk veel kopij binnen 
en die kunt u vinden in deze augustuseditie. 

Op de dag dat we Anouk van Eekelen, bekend van onder andere het 
televisieprogramma ‘Dames in de Dop’ zouden interviewen, ston-
den eindredacteur Jorik Kuipers en ik keurig op tijd voor de deur 
van het Algemeen Secretariaat. Een kwartier. Een halfuur. Een uur. 
Net nu we alles goed wilden voorbereiden en opruimen (we wilden 
immers geen modderfiguur slaan bij de etiquettedeskundige), kon-
den we niet naar binnen. De redactie verloor even haar onafhanke-
lijkheid toen Martijn Jonk vijf minuten voor de afspraak zijn auto op 
de stoep racete en ons hijgend de sleutel kwam overhandigen. Op 
pagina 18 vindt u het resultaat van een gezellige ontmoeting met 
Anouk van Eekelen. 

Het artikel ‘Economie als achilleshiel’ geeft duidelijk weer waar 
de kansen liggen voor de Amerikaanse presidentskandidaten. De 
auteur betoogt dat het niet zo vanzelfsprekend is dat de huidige 
president Obama in 2012 herkozen wordt. Het artikel is bijzonder 
lezenswaardig. 

Er zijn verschillende reacties binnengekomen van JOVD-leden op 
het artikel ‘Privatiseer de infrastructuur!’. U vindt ze op pagina 10 
en 11. Wilt u ook reageren op een artikel? Stuurt u uw reactie dan 
gerust naar hoofdredactie@jovd.nl. 

Tot slot wil ik graag onze eindredacteur Jeffrey Lemm bedanken 
voor zijn jarenlange inzet voor Driemaster. Dit was de laatste Drie-
master waar hij aan heeft meegewerkt. De korte tijd dat ik met hem 
samengewerkt heb, was erg prettig. U vindt zijn column op pagina 
13. 

 

Ik wens u veel leesplezier!

Vivianne Vermeulen
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Van de voorzitter

Over Europa
Europa zit in de hoek waar de klappen vallen, zoveel is duidelijk. 
Griekenland wankelt en de steun voor de grote Europese droom 
al evenzeer. Niet in de laatste plaats door de ronkende woorden 
van Geert Wilders, maar ook onze eigen premier doet een goede 
duit in het zakje. Het is de schuld van Europa. Niet bepaald. Het is 
de schuld van politici –ook Nederlandse- die zo’n tien jaar geleden 
flink geblunderd hebben en waar wij –en andere Europeanen- nu de 
wrange vruchten van plukken. We zijn in een wankel bootje gestapt 
met een onrustig pruttelend motortje. En wat ging het lekker tot de 
storm opstak. De golven bonkten tegen de boot en tot overmaat 
van ramp begaf het motortje het met plof. Helaas: er bleken geen 
riemen aan boord, geen noodfakkel en zelfs een reddingsvest was 
in geen velden of wegen te vinden. Waterscheppen en wachten tot 
de storm luwde, dat was alles wat ons restte.

De moraal van het verhaal: er is iets goed mis met Europa, maar dat 
kun je Europa niet aanrekenen. Net als je de auto niet kunt aanre-
kenen dat hij het begeeft, maar de bouwer. Te snel, te ondoordacht 
en met halve  compromissen is de Europese Unie gebouwd. De 
Eurocrisis, het legitimiteitsprobleem van het Europees Parlement 
en de moeizame positie van de hoge EU-vertegenwoordiger Ash-
ton zijn slechts drie voorbeelden, maar tekenend voor halfbakken 
Europese ideeën. Natuurlijk is het Europese project gedurfd, uniek 
en nergens aan te spiegelen. Het gaat vooruit met kleine stapjes, 
en soms weer een paar stappen achteruit. Een einddoel is moeilijk 
te formuleren en misschien is dat wel beter ook. Maar dat betekent 
niet dat we “maar wat moeten doen”.

Daarom schrok ik ook zo toen Servië openlijk zinspeelde op een 
toetreding tot de Europese Unie na de uitlevering van oorlogsmis-
dadiger Mladic aan het Joegoslaviëtribunaal. De massale toetreding 
van vele onderontwikkelde Oost-Europese landen heeft een zware 
wissel getrokken op het vertrouwen in de Unie en de beginselen 
van vrije beweging van goederen, diensten en personen. De grote 
trek naar bijvoorbeeld Nederland en het Verenigd Koninkrijk zorgt 
voor sociale problemen, maar ook voor lastige dilemma’s op het 
gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

Daarom is het tijd om ‘nee’ te zeggen. Geen nieuwe lidstaten er-
bij, eerst orde op zaken stellen. En dat laatste is hard nodig. Want 
buiten de grote economische problemen en falend Europees toe-
zicht op de financiën van lidstaten, kent de Unie nog een scala aan 
andere problemen. De besluitvorming is ook na het Lissabon-ver-
drag (beter bekend als de Grondwet zonder vlag en volkslied) nog 
steeds ondoorzichtig en verschrikkelijk complex. Gevolg daarvan 
is dat de Europese Unie steevast te laat komt. Of het nu gaat over 
buitenlandse politiek of de komkommerkwestie met Rusland.

Het wordt dus tijd om pas op de plaats te maken. Niet omdat ik 
mijzelf aansluit in de rij met mensen die de EU afserveert, maar juist 
omdat ik het te belangrijk vind om te laten mislukken. Daarom geen 
Servië erbij en zeker geen Turkije. Eerst de boel op orde krijgen, 
daarna praten we verder.

Martijn Jonk
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Verkiezingen

“Trumps’ clowneske optreden 
over irrelevante onderwerpen 
maakte hem bij voorbaat een 
even kansloze als irrelevante 
kandidaat.”

Krijn Lock

Economie als achilleshiel
De voorverkiezingen voor de Republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap is in 
volle gang. De geschiedenis heeft uitgewezen dat iedere voorspelling van de winnaar van de nomina-
tie en de uiteindelijke verkiezingsoverwinning volkomen arbitrair is. Het grote verschil met de verkie-
zingen in 2008 is dat in 2012 een zittende president herkiesbaar is. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn 
alleen Jimmy Carter en George H.W. Bush niet herkozen na een volledige termijn als president. Hieruit 
kan men concluderen dat een zittende president verslaan erg moeilijk is.

Door Krijn Lock, bestuurskundige en 
oud-voorzitter van de afdeling Twente.

Garandeert dit Obama’s herverkiezing en 
zijn de republikeinen kansloos? De con-
stante negatieve aandacht van conser-
vatieve analisten en de groeiende kritiek 
van de Amerikaanse linkervleugel op het 
compromissenbeleid van Obama doen an-
ders vermoeden. Het afgelopen jaar kreeg 
Obama zelfs negatieve aandacht vanuit 
onverwachtse Nederlandse hoek. Grote 
Obama-aanhangers vanuit diverse politieke 
partijen zijn teleurgesteld. Tweede Kamerlid 
Harry van Bommel (SP) beklaagde zich bij-
voorbeeld dat Obama’s eerste termijn een 
niet-gesloten Guantanamo Bay, een voort-
durende strijd in Irak en een puinhoop in 
Afghanistan heeft opgeleverd.

Met de beoordeling van het Amerikaanse 
staatshoofd gaat altijd veel opportunisme 
gepaard. In 2008 leek de democratische 
partij het politieke landschap voor de ko-
mende generatie te hebben veroverd. Na 
een jaar regeren zorgde de matige econo-
mische groei en oplopende staatsschuld dat 
de Yes we can-boodschap van de president 
belachelijk werd gemaakt.

Reaganomics
De negatieve tendens kreeg recent een 
onverwachte positieve wending met de uit-
schakeling van Osama bin Laden door Ame-
rikaanse speciale eenheden. Bovendien lukt 
het de republikeinen tot op heden niet om 
een verkiesbare kandidaat naar voren te 
schuiven. Daarnaast bestaat aan de zijde 
van de Grand Old Party (GOP) het probleem 
dat ze geen sterk economisch verhaal heb-
ben. Het aloude adagium ‘cut taxes’ wordt 
dagelijks in debatten en in interviews aan-
gedragen, maar door dit soort uitspraken 
hebben de republikeinen retorisch boter 
op hun hoofd. De hoofdverantwoordelijke 
voor de enorme schuldenlast met als een 
belangrijkste oorzaak dat er al 10 jaar twee 

oorlogen in Afghanistan en Irak worden ge-
voerd, ligt bij Obama’s voorganger en hangt 
als een mokersteen om de republikeinse 
nek.

Bovendien beseffen steeds meer conserva-
tieve kiezers dat Reagonomics, flinke belas-
tingverlaging in combinatie met verhoogde 
defensie-uitgaven zoals uitgevoerd in de 
jaren ’80 onder Ronald Reagan, een enorm 
begrotingstekort oplevert en op lange ter-
mijn een negatieve invloed op de economie 
kan hebben. Georg H.W. Bush verloor in 
1992, kort na de succesvol verlopen eer-
ste golfoorlog, door de slechte economi-
sche ontwikkeling de verkiezingen van Bill 
Clinton. Regelmatig wordt hierbij verwezen 
naar de beroemde uitspraak van Clinton-
adviseur James Carville ‘It’s the economy 
stupid’ ter illustratie van het belangrijke 
verkiezingsthema.

Kandidaten
Een voorspelling wie de potentiële republi-
keinse kandidaten zijn is in dit stadium erg 
moeilijk. Obama deed een tactisch slimme 
zet door de populaire generaal David Pa-
traeus te kandideren als directeur van de 
Central Intelligence Agency (CIA) waar-
mee hij de facto uitgeschakeld is voor het 
presidentschap. Veel aandacht gaat in de 
Amerikaanse media uit naar het optreden 
van Sarah Palin en Michelle Bachmann, de 

trotse zelfbenoemde vertegenwoordigers 
van de conservatieve Tea Party. Maar een 
serieuze kans op het presidentschap maken 
zij vooralsnog niet omdat hun optreden tij-
dens inhoudelijke debatten en interviews 
regelmatig te wensen over laat. Deze con-
clusie had Donald Trump al voor zichzelf 
getrokken. Zijn clowneske optreden over 
irrelevante onderwerpen als het geboor-
tecertificaat van Obama maakte hem bij 
voorbaat een even kansloze als irrelevante 
kandidaat. Ook Newt Gingrich heeft zichzelf 
buiten spel gezet door eerst het budgetplan 
voor de ziektekostenverzekering voor oude-
ren van collega-republikein Paul Ryan aan 
te vallen en de dag erna de kritiek weer in 
te trekken. Bovendien vallen zijn buitenech-
telijke verhoudingen niet goed binnen het 
conservatieve segment van de GOP, zeker 
omdat dit onderwerp het centrale thema 
was van zijn voortdurende aanvallen op Bill 

Clinton tijdens zijn presidentschap in de ja-
ren ’90.

Op dit moment ligt de voormalige gouver-
neur van Massachusetts Mitt Romney nog 
voor in de republikeinse peilingen, maar 
door zijn Mormoonse achtergrond en de 
door hem ondertekende zorgwet voor Mas-
sachusetts, wat sterk overeenkomt met 
Obama’s zorgwetgeving, maakt hij waar-
schijnlijk geen kans op de republikeinse 
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“Buitenechtelijke relaties wa-
ren het centrale thema van 
voortdurende aanvallen op 
Bill Clinton tijdens zijn presi-
dentschap in de jaren ’90.”

Krijn Lock

nominatie. Wat dat betreft zou Jeb Bush, de 
zoon en broer van respectievelijk de 41e en 
43e president, wel een serieuze kans maken. 
Maar de voormalige gouverneur van Florida 
bewaart zijn kandidatuur waarschijnlijk voor 
2016, als Obama niet meer verkiesbaar is. 
Op dit moment lijken de relatief gematigde 
republikeinen Jon Huntsman jr. of Tim Paw-
lenty de meeste aanspraak op de republi-
keinse nominatie te maken. Gematigdheid 
is wat de republikeinen nodig zullen hebben 
om een deel van het 
electoraat van Obama 
uit 2008 voor zich te 
winnen, zonder ove-
rigens het conserva-
tief christelijke deel 
van de achterban van 
zich te vervreemden. 
Wie de republikeinse 
voorve rk i e z i ngen 
ook wint, het zal zeer 
moeilijk worden om 
Barack Obama te ver-
slaan in 2012. 

Ron Paul
De serieuze en meest interessante verkie-
zingsstrijd zou zonder twijfel tussen Obama 
en het Texaanse congreslid Ron Paul zijn. 
Deze libertaire voorvechter van de Ameri-
kaanse constitutie is wars van grote overhe-
den en is hierin, in tegenstelling tot andere 
republikeinen, ook consistent in zijn stem-
gedrag en opinievorming. Paul is binnen 
republikeinse kring uniek in zijn standpunt 
dat hij wil bezuinigen op defensie en de 

macht wil inperken van het oppermachtige 
militair-industrieel complex. Het adagium 
‘cut taxes’ krijgt bij Paul dus wel het bijbe-
horende ‘reduce spending’. Voorts wil hij 
diverse ministeries, zoals die van Onder-
wijs, afschaffen en dit zoveel mogelijk aan 
de individuele staten overlaten. 

Ondanks dat het republikeinse establish-
ment Paul niet ziet zitten, moet zelfs het 
invloedrijke populistisch conservatieve Fox 

News inmiddels toegeven dat de Texaan 
een consistente kandidaat is. Obama ver-
tegenwoordigt in deze strijd de democrati-
sche vleugel die een serieuze rol voor de 
federale overheid ziet voor veel binnen- en 
buitenlandse problemen. Paul vertegen-
woordigt precies het tegenovergestelde en 
is derhalve de echte vertegenwoordiger van 
de Tea Party. Hierdoor valt er voor het Ame-
rikaanse electoraat oprecht wat te kiezen.

Tweede termijn
De belangrijkste oppositie voor de zittende 
president komt dan ook niet uit de republi-
keinse partij, maar van het verloop van de 
economie in de aanloop naar de verkiezin-
gen. Blijft de economie haperen met een 
hoog werkloosheidspercentage, dan heb-
ben de republikeinen met de juiste kandi-
daat een kans zoals de overwinning van Bill 
Clinton in 1992 heeft bewezen.

In tegenstelling tot 
wat Tweede Kamer-
lid Harry van Bom-
mel etaleert, is het 
Obama gelukt om in 
zijn eerste termijn 
zowel uit Afghanistan 
als Irak een deel van 
de troepen terug te 
trekken en een over-
gangsprogramma aan 
lokale autoriteiten te 
initiëren. Dat dit een 
moeizaam proces is 
behoeft geen uitleg. 
Obama heeft boven-

dien zijn herziening van de gezondheidszorg 
door het congres gekregen, iets wat zijn po-
pulaire democratische voorganger Bill Clin-
ton nooit is gelukt. Met een aantrekkende 
economie en groeiende werkgelegenheid 
is een tweede termijn vrijwel gegaran-
deerd.•
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Zorgwekkend

Het biometrisch paspoort
Na 9/11 is er vermeerdering waar te nemen van velerlei beveiligingsmethodes. 
Gevolg hiervan is dat privacy wordt aangetast. Een groot aantal (internationale) 
besluiten nam de (Nederlandse) bevolking op de koop toe, daar niet de dreiging, 
maar de angst voor islamitische terreur in het bijzonder, toenam. De discussie over 
veiligheid versus privacy is lang uitgebleven maar eindelijk treedt nu een algemene 
bewustwording op. Er wordt steeds meer bekend over het belang van privacy. Dat 
dit vraagstuk niet valt of staat bij de kwestie of je iets te verbergen hebt is evident.

Door Thijs Roest, aspirant-redacteur 
van dit blad.

Geheel passend binnen het kader van de 
JOVD themamaanden ‘privacy’ kwam het 
volgende nieuws voorbij: het kabinet stopt 
voorlopig met het opslaan van vingeraf-
drukken uit biometrische paspoorten. De 
zogenoemde paspoortwet kan niet meer re-
kenen op steun van een meerderheid in de 
Tweede Kamer nu ook regeringspartij VVD 
tegen is.

De Europese Unie heeft besloten dat vin-
gerafdrukken in de chip van het paspoort 
moeten worden vastgelegd. Het malheur 
begon pas toen het ministerie van Binnen-
landse Zaken twee jaar terug een centrale 
databank besloot te starten waarin vinger-
afdrukken en gelaatscans van Nederlanders 

met een paspoort worden opgeslagen. Deze 
motie is in de herfst van 2009 door de Ka-
mer aangenomen. Was de volledige linkse 
oppositie eerder al tegen –SP, D66, PvdD 
later ook PvdA en CU-, de VVD trekt nu pas 
zijn steun in. Belangrijk in deze is wel dat dit 
echter gebeurt op andere gronden. Name-
lijk na de constatering dat er nog te grote 
foutmarge is en aan de techniek mankeert 
nog van alles.

Vingerafdrukken namaken is niet meer inge-

wikkeld te noemen. Het is zelfs zo eenvou-
dig dat het als middel van bewijsvoering in 
de rechtszaal in het geding komt. De nieuwe 
biometrische paspoorten, met deze digitale 
vingerafdruk, vormen een groot risico, om-
dat gedigitaliseerde prints kunnen worden 
nagemaakt.

Fraude
De Telegraaf schreef al over grootschalige 
fraude met vingerafdrukken. De Utrechtse 
hoogleraar J.H.A.M. Grijpink, tevens advi-
seur van het ministerie van Justitie, heeft 
het departement gewaarschuwd voor de 
risico’s in een rapport van zijn eigen weten-
schapscentrum. Volgens de bijzonder hoog-
leraar is inmiddels meer dan 6 procent van 
de vingerafdrukken in de politiebestanden 
vervalst. Van de 1,6 miljoen afdrukken zijn 
er zeker 100.000 frauduleus. Tevens bleek 

dat er veel criminelen zijn die deze afdruk-
ken gebruiken om anderen hun straf te la-
ten uitzitten.

Echter, het is geen irreversibel besluit. Don-
ner spreekt expliciet uit dat één centrale 
reisdocumentendatabank het uiteindelijke 
doel blijft. De veiligheid, betrouwbaarheid 
maar zeker ook noodzaak hiervan moet ge-
noeg zijn bewezen. Voor dit gebeurt zal er 
dus eerst een goed debat moeten plaats-
vinden. Er zullen in ieder geval strikte voor-

waarden gesteld 
moeten worden, 
waarin de visie ge-
richt moet zijn op 
de toekomst. Het 
trauma van de Jo-
denvervolging in 
Nederland vanwege 
de uitmuntende persoonsregistratie kan in 
deze discussie als voorbeeld dienen. 

Waarborgen tegen misbruik
In deze tijd blijkt het kabinet genoeg ver-
trouwen te hebben om een adequaat be-
heer van zulke privacygevoelige informatie 
te waarborgen en zo oneigenlijk gebruik te 
voorkomen. Is dit terecht? En welke par-
tijen krijgen er toegang toe en met welke 
bevoegdheden en onder welke voorwaar-
den? Is uitwisseling met het buitenland toe-
gestaan? De crux zit hem hier meer in het 
gebruik en het doel van de database dan de 
database op zich.

In de tijd van de besluitvorming is informa-
tie achtergehouden. Deskundigen hebben 
afgelopen maand kanttekeningen geplaatst 
bij de betrouwbaarheid van de vingeraf-
drukken en opslag van gegevens. Dit heeft 
de doorslag gegeven voor de VVD om de 
stop er provisoir uit te trekken. 

We zijn maar wat blij met een kabinet dat 
niet plannen doorzet louter en alleen om-
dat deze zijn ingezet. Toetsen, testen en 
controleren en waar nodig logischerwijs 
aanpassen. Dit is maar een eerste stap naar 
de maatregelen die wij zouden moeten am-
biëren. Er moet sneller en concreet gerea-
geerd worden op huidige constateringen. 
Om een voorbeeld te noemen welke net 
voor de deadline aan het licht komt: tele-
foonmaatschappijen slaan elke 7 seconden 
op waar wij zijn. Dit in combinatie met de 

In deze tijd blijkt het kabinet 
genoeg vertrouwen te heb-
ben om een adequaat beheer 
te waarborgen

Thijs Roest
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mogelijkheid tot het doorzoeken van onze 
sms-berichten levert een vervaarlijke bron 
aan persoonlijke informatie op.

Centrale databank
De vingerafdrukken blijven wel op het 
nieuwe biometrische paspoort opgeslagen, 
aangezien dat is verplicht door de Europese 
Unie. Maar een landelijke databank waar 
al die gegevens zullen worden verzameld, 

die gaat er voorlopig niet meer van komen. 
Wat gebeurt er nu met gegevens die al op-
geslagen zijn? Tot nu toe zijn de afdrukken 
voorlopig decentraal opgeslagen, dus door 
gemeenten zelf, in afwachting van een cen-
trale databank. Een niet te prefereren mo-
gelijkheid zou zijn dat de gemeenten uitein-
delijk zelf gaan beslissen wat te doen met 
deze gevoelige informatie. Het is een lande-
lijk genomen besluit wat onze privacy aan-

gaat, en wanneer men hier vanaf stapt, kan 
het beheer van gevoelige informatie niet 
neergelegd worden bij de lokale besturen.

VVD’er Jeanine Hennis-Plasschaert is ver-
klaard tegenstander van de centrale opslag. 
Ze ziet graag dat de al opgenomen vinger-
afdrukken vernietigd worden. Daar zal ze 
minister Donner in het Kamerdebat om 
vragen, twitterde ze. Wij kunnen dit alleen 
maar toejuichen. •

Blufpoker
Auteur: Geert-Jan Knoops

Waar gaat het over? 
Internationaal recht en internationale politiek: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo concludeert althans topadvocaat 
Geert-Jan Knoops in zijn nieuwe boek ‘Blufpoker: De duistere wereld van het internationaal recht.’ Knoops zet duidelijk uiteen hoe 
vertroebeld onze visie op internationaal recht eigenlijk wel niet is. In tegenstelling tot wat men wel eens denkt over internationaal 
recht, is er geen internationaal wetboek of een echte internationale rechter die de burger altijd en overal kan beschermen. Enkel 
losse, dikwijls niet afdwingbare verdragen zijn de kern van het internationaal recht. In grote mate zijn we in het internationaal recht 
dus volledig afhankelijk van overheden. Overheden die wel stellen zo goed en zuiver mogelijk om te springen met het (internatio-
nale) recht, maar die maar moeilijk op de vingers te tikken zijn als ze dat niet doen.

Waarom lezen?
In ‘Blufpoker’ schetst Knoops voor zowel leek als professional nog eens duidelijk de problemen die inherent zijn aan het interna-
tionale recht. Staatssoevereiniteit, politieke belangen en de wil van de sterkste: zowel terechte en onterechte drempels voor een 
internationale rechtsorde passeren de revue aan de hand van historische en contemporaine voorbeelden. Een must read voor 
iedereen met een juridische interesse! 

Geert-Jan Knoops, Blufpoker, Amsterdam: Balans 2011 (ISBN: 978-94-600-3356-8)

Allard Altena is Politiek Commissaris Veiligheid, Justitie en Burgerschap.

Boekenhoekje
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Ingezonden reacties
Het artikel van Bart Voorn (‘Privatiseer de infrastructuur’, Driemaster 2, jaargang 63) heeft geleid tot 
twee ingezonden reacties, die we u niet wilden onthouden. 

Door Robbert Manders, JOVD-lid

Is dit artikel serieus? Er hoeft namelijk niet 
lang nagedacht te worden om er achter te 
komen dat het voorgestelde systeem van 
geprivatiseerde infrastructuur (met meer-
dere aanbieders) in de praktijk niet gaat 
werken. 

Allereerst is de huidige situatie niet slecht; 
de Nederlandse wegen behoren tot de best 
onderhouden wegen ter wereld. 

Nu naar de nieuwe situatie: hoe worden de 
tolgelden geïnd? Via tolhuisjes waar men 
om de zoveel kilometer moet stoppen? Via 
een onbetrouwbaar KM-registratiesysteem 
dat in no time gekraakt is? Een abonne-
mentstructuur is onwerkbaar als er sprake 
is van meerdere aanbieders. Uiteindelijk zal 
er veel arbeid nodig zijn om deze tolgelden 
te innen. 

Vervolgens is het uiterst onzeker of de 
veiligheid beter zal worden. Als argument 
wordt in het artikel genoemd dat aanbie-
ders anders hun klanten wegjagen. Tenzij er 
parallelle wegen komen zal de automobilist 
niet een andere weg kiezen als dit betekent 
dat deze vele kilometers moet omrijden. En 
als dat wel gebeurt draagt dit bij aan ver-
vuiling en drukte op de wegen omdat niet 
van de kortste/snelste route gebruik wordt 
gemaakt. Het argument dat de eigenaar van 
de weg aangeklaagd kan worden is ook een 
losse flodder, aangezien deze uiteraard zul-
len vermelden dat het gebruik van de weg 
op eigen risico is. Hoe vaak is de Neder-
landse staat aangeklaagd voor het (volgens 
sommigen falende) onderhoud van de infra-
structuur? 

Het idee dat wegenbezitters boetes kunnen 
uitdelen aan automobilisten is krankzinnig 
en dient geen verdere uitleg. 

Ik denk dat met het voorgestelde systeem 

een hoger percentage van het BNP naar 
infrastructuur zou gaan, terwijl het onder-
houd van de infrastructuur achteruit gaat. 
Daarnaast is er de kans dat er meer brand-
stof verbruikt zal worden omdat men niet 
op ‘dure’ wegen wil rijden en omwegen 
zoekt.

Door Roy Breurken, JOVD-lid

In de Driemaster nummer twee van dit jaar, 
pleit JOVD secretaris van de afdeling Water-
land Bart Voorn voor het privatiseren van 
de infrastructuur. De belangrijkste redene-
ring hierachter is volgens hem het aantal 
dodelijke verkeersongelukken in Neder-
land. De huidige wegeneigenaar (de over-
heid) zou er geen baat bij hebben om het 
aantal ongelukken te doen afnemen. Maar 
is dat wel zo?

In 1996 overleden er 
1251 mensen door 
deelname aan het 
verkeer, in 2010 is 
dit aantal gedaald 
naar 640 personen. 
Het aandeel waarbij 
een personenauto 
was betrokken is het 
grootst, 246 doden 
vielen hier te be-
treuren. Het aantal 
overlijdensgevallen 
‘Overige deelname’ 
in 2010 was 7 mensen, 
hieronder valt het Open-
baar Vervoer en landbouw-
voertuigen (bron: CBS).

Volgens het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu worden er wel degelijk maatrege-
len genomen voor de verbetering van de 
verkeersveiligheid. ‘Met voorlichtingscam-
pagnes, aanpassingen aan wegen en een 
hardere aanpak van verkeersovertreders 
wil de overheid het aantal verkeersdoden 

verder terugbrengen. Ook worden nieuwe 
maatregelen genomen om de verkeersvei-
ligheid te verbeteren, zoals begeleid rijden 
voor jongeren vanaf 17 jaar’ (bron: over-
heid.nl) Daarnaast heeft de overheid de 
doelstelling om in 2020 het aantal verkeers-
doden terug te brengen naar maximaal 500 
personen. De uitgaven aan verkeersveilig-
heid bedroegen in 2007 ongeveer drie mil-
jard euro volgens het SWOV (Wetenschap-
pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). 

De overheid heeft er wel degelijk baat bij 
dat het aantal verkeersongelukken afneemt. 
Volgens het SWOV bedroegen de kosten 
van verkeersongevallen ongeveer 12 miljard 
Euro, 2,1% van het BBP. Naast het feit dat 
elk verkeersslachtoffer er een te-
veel is, zijn de 

Reacties
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BPM (Belasting van personenauto’ s en mo-
torrijwielen) en MRB (Motorrijtuigenbelas-
ting) uitstootafhankelijk zijn.

Volgens Voorn zullen ook de files verdwij-
nen bij een geprivatiseerde infrastructuur. 
Dit zou komen doordat de onderneming(en) 
meer wegen en spoorwegen zal aanleggen 
omdat hier bij de overheid geen geld voor 
is. Uiteraard heeft de overheid niet altijd 
geld beschikbaar voor de aanleg van bij-
voorbeeld een snelweg. Een veelvoorko-
mend probleem bij de aanleg van wegen in 
Nederland is de bureaucratie en de protes-
ten tegen een aanleg. Het meest bekende 
voorbeeld hiervan is een 7 kilometer lang 
deel van de A4 waar sinds de jaren `50 
van de vorige eeuw over is gediscussieerd. 
Meer geld doet daar niets aan af. 

Het privatiseren van de wegen heeft als ge-
volg dat de overheid haar inkomsten van 
MRB en BPM ziet verdwijnen. Het kan niet 
zo zijn dat de automobilist dubbel moet be-
talen, aan de private onderneming en ook 
nog eens aan de overheid. In 2007 werd 
56% van de totale inkomsten uit MRB, BPM 

en accijnzen aan aanleg en onder-
houd van wegen besteed. 

Voor een groot 
d e e l 

kosten uiteraard een extra stimulans voor 
de overheid om het aantal ongelukken te-
rug te dringen. Bij een geprivatiseerde in-
frastructuur zullen deze kosten niet opeens 
afnemen. 

Voorn stelt ook dat o.a. bumperkleven on-
der het huidige systeem moeilijk te voorko-
men is. Onder het bewind van een private 
onderneming zal dit niet anders zijn. De 
kosten om dit te monitoren zullen vele ma-
len hoger zijn dat de baten. De private we-
genbezitters zullen dus niet meer bijdragen 
aan de veiligheid dan dat nu het geval is. 
Bovendien zijn bestuurders, net zoals dat nu 
het geval is, zelf verantwoordelijk voor hun 
handelen. Bij een aanrijding of overtreding 
zullen de kosten daarvan op de verantwoor-
delijke bestuurder verhaald worden, en niet 
bij de eigenaar van het wegennet (tenzij de 
wegbeheerder nalatig is geweest). Daarom 
heeft het aanklagen van wegenbezitters, 
wegens het verontreinigen van de lucht, 
zoals Voorn voorstelt, geen zin omdat deze 
onmogelijk verantwoordelijk gehouden kan 
worden voor de uitstoot van een bepaalde 
auto. ‘De vervuiler betaalt’ wordt in het 
huidige systeem al toegepast 
omdat de 

dragen deze belastingen dus bij aan de al-
gemene middelen. De daling van de inkom-
sten is groter dan de daling van de uitgaven, 
de overheid zit dus met een groter tekort en 
moet dit geld ergens anders vandaan halen. 
De belastingdruk kan zoals Voorn beweert 
niet sterk worden teruggedrongen. 

Ten slotte zal de privatisering van een weg 
leiden tot een monopolie op die weg (geen 
monopolie op reizen). Het streven van een 
monopolie is winstmaximalisatie. Hierdoor 
zullen de prijzen over het algemeen stijgen, 
en bestaat er dus een kans dat een deel van 
de bevolking het gebruik van een bepaalde 
weg niet meer kan veroorloven.

Het Nederlandse wegennet is (niet geheel 
volgens de definitie) een collectief goed. Dit 
maakt het mogelijk om ook de minder be-
deelden in de samenleving gebruik te laten 
maken van deze vorm van reizen. Laten we 
dit niet inruilen voor een Amerikaans sys-
teem waarbij armen door liefdadigheidsin-
stellingen worden geholpen om de rekening 
van het ziekenhuis te betalen, of failliet wor-
den verklaard.* •

*’Kijk bijvoor-
beeld naar zorg 
en onderwijs in 
de Verenigde 
Staten. Wie zich 
dat niet kan ver-
oorloven, wordt 
door liefdadig-
heidsinstel l in-
gen en de over-
heid geholpen. 
Hetzelfde kan 
gebeuren met 
infrastructuur’ 
(Bart Voorn, 
Driemaster jaar-
gang 63 nummer 
2).

Ook reageren op een artikel uit Driemaster? Mail je reactie naar  

kopij@jovd.nl!
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Reisverslag

Afdelingsreis: Praag!
[inleiding] In het kader van de jaarlijkse afdelingsreis  van de afdeling Rijk van Nijmegen c.a. zijn er in 
de periode van 4 t/m 9 mei twaalf JOVD’ers afgereisd naar Praag. Er was een gevarieerd programma 
samengesteld van politieke historie en cultuur rond Praag en de Tsjechische inwoners. Naast alle be-
zoeken die we hebben gebracht aan de Praagse Burcht, het stadhuis, het nationaal historisch museum 
en de verschillende rondleidingen door de stad en de joodse wijk, hebben wij ook een aantal interes-
sante ontmoetingen gehad met onder andere Tsjechische politieke jongeren van de politieke partij 
ODS. 

Door Thijs Ticheler en Lowieke Kate-
man, afdelingsleden van JOVD Afde-
ling Rijk van Nijmegen c.a.

Politieke Jongeren
De ODS is in Tsjechië een van de belangrijk-
ste partijen en is conservatief en liberaal. 
Tijdens onze ontmoeting hebben we een 
breed aantal zaken bediscussieerd, waaron-
der de rol van 
de Europese 
Unie, corruptie 
in de Tsjechi-
sche republiek 
en de proble-
matiek met 
achtergestelde 
b e v o l k i n g s -
groepen als de 
Roma. Uiter-
aard zijn we 
ook ingegaan 
op het Neder-
landse kabi-
netsbeleid en 
de gedoogcon-
structie van dit 
kabinet met 
Geert Wilders.

Ambassade en Aartsbisdom
Bij het bezoek aan de Nederlandse ambas-
sadeur in Praag, de heer Henneman, be-
vestigde hij dat corruptie in Tsjechië helaas 
nog alom aanwezig is. Het gesprek met de 
ambassadeur was hoogst interessant. Na 
ons ambassadebezoek stond er nog een 
ontmoeting gepland met de secretaris van 
de Aartsbisschop van Praag. Van hem kre-
gen we een rondleiding langs de schatten 
van het Aartsbisschoppelijk paleis, buiten 
de platgetreden paden van het massatoeris-
me. Tijdens de rondleiding gaf de secretaris 
aan dat het Aartsbisdom van grote invloed 
op de regio was én is. Ook is het Aartsbis-
dom in diplomatiek opzicht erg actief. Het 

bisdom verkeert in een diplomatiek proces 
waarbij geprobeerd wordt de in het com-
munistisch tijdperk genationaliseerde bezit-
tingen terug te krijgen.

Feest!
Praag is een ontzettend mooie en middel-
eeuws aandoende stad, met een bruisend 
nachtleven. De laatste dag van onze politie-

ke reis in Praag was daarnaast acht mei: de 
dag waarop Tsjechië haar bevrijding viert, 
waardoor wij de hele stad in een feestelijke 
stemming aan konden treffen.

De reis was ontzettend geslaagd en heeft 
het inzicht van de deelnemers in politieke 
en diplomatieke processen vergroot. Door 
het aanhalen van de banden met andere 

politieke jongeren is de wereld weer een 
stukje kleiner gemaakt. •

©

©
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Opinie

Door Jeffrey Lemm, eindredacteur van 
dit blad.

Inmiddels heeft Wilders het electorale stok-
je van Fortuyn overgenomen en ook de SP 
doet regelmatig een duit in het zakje. Deze 
nieuwe partijen zijn een concurrent voor 
de traditionele partijen die samen met hun 
voorgangers ruim een eeuw de politieke 
dienst hebben uitgemaakt. De PvdA en 
het CDA hebben het 
als voormalige mas-
sapartijen met een 
communitaristische 
ideologie het meest 
lastig, het liberalisme 
van de VVD lijkt een 
comeback te hebben 
gemaakt en meer te 
passen bij de mo-
derne Nederlander. 
Er wordt weleens 
gesproken van het 
gevaar dat populisti-
sche partijen vormen, 
maar behalve een ge-
vaar voor de gevestigde orde valt het wel 
mee. Populisme heeft vaak nog een nega-
tieve bijklank, maar zou eigenlijk moeten 
worden gezien als een positieve uitdaging. 
De nieuwe partijen houden met hun con-
currentiepositie bestaande partijen immers 
scherp. De retoriek die daarbij hoort is ken-
nelijk onderdeel van de tijdsgeest en dient 
in zekere mate geaccepteerd te worden. 
Overigens zijn de voorganger van de PvdA 
(de SDAP) en D66 (toen nog met apostrof) 
ook min of meer begonnen als populistische 
partijen en dat is ook wel logisch.  Politieke 
partijen behoren een bepaald deel van het 
electoraat te emanciperen en vertegen-
woordigen, een duidelijke boodschap is dan 

onvermijdelijk. Overigens is er vaker sprake 
geweest van polarisatie in de Nederlandse 
politiek, met de verzuiling als meest symbo-
lische voorbeeld: ook toen werden er rake 
woorden gesproken.

Als gezapigheid en vastgeroest zijn beteke-
nen dat een partij niet populistisch is, dan 
is het nog maar de vraag of populisme als 
negatief is te zien. De traditionele partijen 

hebben hun ideologische veren verloren en 
een catch-all strategie ontwikkeld die min 
of meer heeft geleid tot een politiek kartel 
waar buitenstaanders moeilijk binnen ko-
men. Fortuyn was de eerste die dat kartel 
succesvol doorbrak en de traditionele par-
tijen confronteerde met de maatschappij 
die zij al uit het oog waren verloren. Politie-
ke partijen dienen flexibel om te gaan met 
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. 
Zij zijn bij uitstek de instituties die de maat-
schappij moeten aanvoelen en vertegen-
woordigen. Als hun traditionele boodschap 
kennelijk niet meer genoeg marktaandeel 
heeft onder het electoraat, dan betekent 
dat aanpassen of wegwezen uit de politiek. 

De populistische partijen bewijzen dat be-
paalde thema’s spelen en dat aansprekend 
leiderschap en persoonlijke communicatie 
nodig zijn om de politiek met de bevolking 
te verbinden. Het populisme bewijst hier-
mee een vitaliserende werking te hebben en 
kan een impuls zijn voor de democratie en 
ook de traditionele partijen. Waar de PvdA 
er was ter emancipatie van de arbeiders, is 
de PVV er nu ter emancipatie van de on-

tevredenen en ‘niet-
vertegenwoordigden’. 
De traditionele partijen 
moeten hier niet voor 
terugdeinzen, maar de 
nieuwe partijen juist ver-
welkomen als vertegen-
woordigers van hun ei-
gen verloren electoraat. 
Dat electoraat moet je 
niet criminaliseren, maar 
accepteren en proberen 
te begrijpen. Het popu-
lisme hoeft met haar sig-
naalfunctie dus niet puur 
als verwildering te wor-

den gezien, maar kan best als een fortuin 
worden bestempeld. 

Naschrift 
Dit was mijn laatste nummer als eindre-
dacteur en markeert mijn afscheid van 
Driemaster. Graag wil ik dan ook al mijn 
collega-redactieleden van de afgelopen ja-
ren bedanken voor de prettige samenwer-
king. Driemaster is een fantastisch forum 
met een rijke historie en is een rots in de 
branding in dit digitale tijdperk. Ik ben er-
van overtuigd dat dit voorlopig ook zo zal 
blijven. •

Een fortuin of een 
verwildering?
Sinds de opkomst van Pim Fortuyn in 2002 wordt er in de Nederlandse politiek steeds meer een 
populistische trend waargenomen. Ontevredenheid over het ‘establishment’ en haar gebrek om 
problemen onder de bevolking aan te voelen en op te pikken hebben nieuwe politieke partijen ruimte 
gegeven. Burgers voelen zich onveilig en niet serieus genomen, terwijl de culturele scheidslijn tussen 
de westerse en islamitische wereld sinds de aanslagen van 11 september 2001 drastisch is vergroot. 
Massa-immigratie en slechte integratie van de islamitische bevolking completeert de cocktail die een 
voedingsbodem blijkt voor populisme.

“Als gezapigheid en vastge-
roest zijn betekenen dat een 
partij niet populistisch is, dan 
is het nog maar de vraag of 
populisme iets negatiefs is”

Jeffrey Lemm



We hebben eindelijk een kabinet 
met een liberale premier. Het is te 
hopen voor Nederland dat er nu an-
dere tijden aanbreken en dat er een 
einde komt aan de afbraak van onze 
economie. De redactie van de Drie-
master vindt het belangrijk om de 
lezers op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen van het nieuwe 
kabinet en over reacties van socia-
listen. Staan we aan het begin van 
een Liberale Lente? In deze aanvul-
ling op ‘De Gloeilamp’ staan we stil 

bij het goede nieuws. 

Goed nieuws

De 
Liberale 

Lente

suggesties? 
liberalelente@jovd.nl

Door Arjen Maathuis, eindredacteur van dit blad.

Hoogopgeleiden zijn klimaatsceptisch, tenzij socialist  – Volgens een onderzoek 
van de Yale University is je politieke achtergrond, en dus niet je wetenschappelijke 
achtergrond, bepalend voor je mening over de mate waarin de mens het klimaat beïn-
vloedt. De hypothese dat klimaatscepsis verdwijnt naarmate je opleidingsniveau stijgt 
is onjuist gebleken. Bovendien zijn collectivistisch ingestelde mensen meer bezorgd 
over het klimaat dan individualistisch ingestelde mensen. Collectivistisch ingestelde 
mensen scoren op een schaal van 1 tot 10 (1 is geen risico op klimaatverandering; 10 
is een extreem risico op klimaatverandering) een gemiddelde van 7.4. Individualistisch 
ingestelde mensen scoren een gemiddelde van 3.15. (Bron: dagelijksestandaard.nl) 

Zijlstra bezuinigt 200 miljoen op cultuur – Door deze bezuinigingsronde verdwijnt 
bijna een kwart van het totaalbudget aan cultuursubsidies. Zijlstra wil een cultuurstelsel 
‘dat toekomstvast is en waarbij men, ten opzichte van het verleden, minder afhankelijk 
is van de overheid’. Volgens Zijlstra moeten culturele instellingen en kunstenaars zich 
meer op het ondernemerschap richten; een groter deel van hun inkomsten dient zelf 
verworven te worden. (Bron: eenvandaag.nl) 

Zwaardere straffen voor pubercriminelen – Als het aan staatssecretaris Fred Tee-
ven ligt wordt het zogenoemde adolescentenstrafrecht ingevoerd. Jongeren tussen de 
15 en 23 jaar, die ernstig de fout in gaan kunnen dan op een zwaardere straf rekenen. 
Als de plannen worden uitgevoerd dan wordt de maximumduur van de jeugddetentie 
verhoogt van twee naar vier jaar en kan een zwaar zeden- of geweldsmisdrijf niet meer 
met enkel een taakstraf worden afgedaan. (Bron: volkskrant.nl)

Overdrachtsbelasting voor één jaar omlaag – Het kabinet heeft besloten de over-
drachtsbelasting, ook wel de verhuisboete genoemd, voor één jaar te verlagen van 6 
naar 2 procent. Hiermee tracht het kabinet de in het slop verkerende woningmarkt een 
impuls te geven. Het eigenwoningbezit wordt door de verlaging gestimuleerd. Eigen-
woningbezit draagt bij aan het opbouwen van een eigen vermogen, de zelfredzaamheid 
van burgers en de leefbaarheid van buurten en wijken. (Bron: nos.nl) 

Eindelijk pensioenakkoord – minister Kamp heeft met de sociale partners overeen-
stemming bereikt over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. De AOW-
leeftijd gaat in 2020 van 65 naar 66 jaar en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar. Bo-
vendien stijgt de AOW-uitkering jaarlijks met 0,6 procent bovenop de inflatiecorrectie. 
Eerder stoppen met werken kan, maar dan wordt de AOW-uitkering met 6,5 procent 
gekort. (Bron: nu.nl) 

PvdA de weg kwijt – terwijl van het VVD-duo Opstelten en Teeven het ene naar het 
andere plan lanceert om de veiligheid op straat te verbeteren, zoekt de PvdA de bes-
te ideeën uit de samenleving om Nederland veiliger te maken. De bedenkers van de 
beste ideeën ontvangen een prijs en mogen, jawel, hun oplossingen presenteren aan 
de Tweede Kamerfractie. Partijlid of niet, iedereen mag mee doen. Dus beste lezer, 
schroom niet…(Bron: nu.pvda.nl) 

Dat stukje A4 komt er toch – De A4 mag van Delft naar Schiedam worden doorge-
trokken. De Raad van State heeft de bezwaren tegen de verlenging ongegrond ver-
klaard. Hiermee komt een eind aan het jarenlange getreiter van milieuorganisaties en 
geitenwollen sokken omwonenden. ‘Na 50 jaar praten kan de schop de grond in. Dat is 
geweldig voor de weggebruikers, de mensen in het gebied, de Randstad en de econo-
mie, aldus minister Schultz van Haegen. (Bron: nos.nl) 

VVD in Europees Parlement tegen vrouwenquotum – De delegatieleider van de 
VVD in het Europees Parlement, Hans van Baalen, heeft tegen een resolutie gestemd 
waarin het bedrijfsleven verplichte quota wordt opgelegd van vrouwen in de top. ‘Het 
is verstandig dat meer vrouwen in het management van het bedrijfsleven worden be-
noemd, maar dat dient op basis van vrijwilligheid te geschieden’, Aldus Van Baalen. 
Positieve discriminatie is slecht voor de vele vrouwen die reeds nu vanwege hun kennis 
en ervaring tot de boardrooms zijn doorgedrongen en zij die dit nog zullen doen. (Bron: 
hansvanbaalen.nl) 



Slecht nieuws

De  
Gloeilamp

Door de toenemende snelheid 
waarmee een veelheid aan absurde 
wetsvoorstellen en andere items in 
het nieuws opduikt, is het tijd voor 
de rubriek “De Gloeilamp”. Deze 
rubriek is afgeleid van het bespot-
telijke plan van de EU om de ver-
koop van de 100 Watt gloeilamp te 
verbieden. Als redactie houden we 
ons dagelijks bezig met het vinden 
van opmerkelijk nieuws, maar we 
krijgen ook graag input van oplet-

tende lezers.

suggesties? 
gloeilamp@jovd.nl

Door Thomas de Jonge, redacteur van dit blad.

Rokers korten op loon - Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio en zorgverzekeraar CZ 
onder werkgevers en werknemers blijkt een toename in het aantal mensen dat vindt 
dat rokende werknemers moeten worden gekort op hun loon. Was dit vorig jaar 18%, 
inmiddels is dit opgelopen tot 25% van de ondervraagden. Straks moet iedereen zich 
conformeren aan de leefnormen van de meerderheid. (Bron: spitsniews.nl) 

Verbod op drank en sigaretten – Volgens het Haarlems Dagblad is de luchthaven 
Schiphol bang voor een verbod op de verkoop van sigaretten. De Wereld Gezondheids-
organisatie WHO heeft namelijk een plan liggen dat de verkoop van sigaretten en drank 
aan banden moet leggen. (Bron: powned.tv) 

Smurfen totalitair en racistisch – De Franse schrijver Antoine Buéno heeft een boek 
geschreven waarin hij uitlegt dat de Smurfen racistisch, totalitair en seksistisch zijn. 
De Smurfen leven in een totalitaire utopie doordrenkt van stalinisme en nazisme. Zo 
mogen de smurfen geen particulier eigendom hebben en worden ze geleid door de zeer 
autoritaire Grote Smurf. Ook zou Gargamel een Joodse achtergrond hebben, wat duidt 
op antisemitisme. Tenslotte zouden de smurfen macho’s zijn, omdat er maar een vrouw 
in het dorp woont en zou Smurfin het Arische schoonheidsideaal vertegenwoordigen. 
(Bron: volkskrant.nl) 

Einde Wet Openbaar Bestuur in zicht? – Minister Donner vindt het maar vervelend, 
al die oplettende journalisten die het leven van de politicus lastig maken. “Om misbruik 
door journalisten” te voorkomen wil Donner de WOB aanpassen. Op die manier wordt 
het de media moeilijker gemaakt om stukken te achterhalen. (Bron: powned.tv)  

Spaarlampen blijken kankerverwekkend – Als je denkt dat het niet nog gekker kan, 
dan heb je het mis. Uit onderzoek van Duitse wetenschappers blijken spaarlampen 
naast kwikdampen ook Fenol, Naftaleen en Styreen te bevatten. ‘Deze kankerverwek-
kende stoffen moeten zo ver mogelijk uit de buurt van mensen worden gehouden,’ 
zegt Peter Braun in The Britse Telegraph. Nu de gloeilamp steeds meer verboden wordt 
hebben consumenten niet meer de vrijheid om gloeilampen te kopen, ook niet als dit in 
belang is van hun gezondheid.  (Bron: elsevier.nl) 

Solidariteit met Griekse ambtenaren – De Europese Unie wil extra geld uitlenen 
aan Griekenland, maar als je je verdiept in de weelde onder de ambtenaren, vraag je 
jezelf af waarom. Een kwart van het land is ambtenaar. Sommige ambtenaren behouden 
ondanks de crisis hun 16de maand. Anderen krijgen bonussen en premies voor onder 
andere: handen wassen, op tijd komen, werken als het buiten onder de 8 graden Cel-
sius is, of voor de motor warm laten draaien. Op deze manier is het mogelijk om hun 
maandsalaris van ongeveer 3900 euro te verhogen naar 8600 euro. Tenslotte loopt de 
Griekse fiscus naar schatting 30 miljard mis door zwart werk op grote schaal. (Bron: 
telegraaf.nl) 

Obama ziet verhogen schuldenplafond als noodzaak – Na de dood van Bin Laden 
is de aandacht wat minder gericht op de binnenlandse politiek, dus begint President 
Obama een hernieuwd offensief om de Keynesiaanse geldpomp weer aan te zetten. 
Volgens Obama zal er een nog diepere recessie komen als de Federale overheid niet 
nog meer geld mag lenen. (Bron: rtl.nl)
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Verenigde Staten

Door Thomas de Jonge, redacteur van 
dit blad. 

Misschien kun je wel stellen dat de Verenig-
de Staten erin geslaagd zijn om de langst 
aaneengesloten periode een vrije samenle-
ving te behouden. Tot ergens aan het be-
gin van de 20ste eeuw slaagden de Ame-
rikaanse burgers erin om goed te luisteren 
naar de waarschuwingen van de founding 
fathers. Door middel van de grondwet werd 
de macht van de overheid binnen de perken 
gehouden. 

Als we de huidige situatie beschouwen is er 
echter niet veel meer over van deze vrijheid 
en de hiermee gepaard gaande economi-
sche welvarendheid. Natuurlijk zijn de VS 
nog steeds de grootste economie, maar 
door de enorme uitbreiding van de over-
heid, de herverdeling van middelen en het 
kapotmaken van de middenklasse ziet het 
toekomstbeeld van de VS er verre van roos-
kleurig uit. Naar mijn idee is voor de Ame-
rikaanse republiek, net als destijds voor de 
Nederlandse republiek, een einde in zicht. 
Thomas Jefferson bracht dit in een van zijn 
waarschuwingen mooi onder woorden: I 
predict future happiness for Americans 
if they can prevent the government from 
wasting the labors of the people under the 
pretense of taking care of them. Om mijn 
stelling te bekrachtigen, zal ik zowel argu-
menten uit de praktijk aanhalen als uit de 
statistieken. 

Californië
Tijdens een bezoek aan een goede vriend 
van mij in San Diego (zie ook Driemaster 
2, jaargang 63, pagina 8 en 9, red.), had ik 
de tijd om de situatie eens van dichtbij te 
bekijken. Aangezien Californië een staat is 
die virtueel failliet is, zou ik hier aanwijzin-
gen moeten kunnen vinden van het econo-
mische verval. Na mijn aankomst in 
Los Angeles moest ik nog een stuk 
met het openbaar vervoer reizen 
om op mijn eindbestemming te 
geraken. Om nog maar te zwij-
gen over de staat van 
het openbaar 

staten wordt gesproken van de Californian 
stop-sign ($300 boete voor niet volledig tot 
stilstand brengen van het voertuig voor een 
stopbord). Het ergste vind ik nog de vele 
auto’s en campers die geparkeerd staan 
langs de weg, waar hele families verblijven, 
omdat ze een huis niet meer kunnen beta-
len. 

De statistieken
Natuurlijk bieden de bovenstaande voor-
beelden slechts de symptomen van eco-
nomisch verval. Daarom zal ik door middel 
van een aantal statistieken het grotere eco-
nomische plaatje weergeven. 

De crisis heeft hard toegeslagen in de VS. 
Vergelijkbaar met het Europees gemiddelde 
ligt de werkloosheid nu op ongeveer 10%. 
Doordat er inde VS  een minder gesociali-
seerd vangnet is zijn de gevolgen hiervan 

een stuk ingrijpender. Dit heeft ook ge-
volgen voor het aantal mensen dat af-

hankelijk is van voedselbonnen. 

Van 2007 tot 2011 is dit aantal geste-
gen van 26 miljoen naar 43 miljoen men-

sen. Het stijgen van de voedselprijzen ver-
sterkt de afhankelijkheid nog meer. 

Het falen van de economie in de VS wordt 
door socialisten vaak aangehaald als het fa-
len van het kapitalisme. In de werkelijkheid 
zijn de VS helemaal niet zo’n kapitalistische 
staat als het lijkt. Als we de stijging van de 
overheidsuitgaven als percentage van het 
BBP bekijken, dan is te zien dat dit van de 
jaren ’50 naar 2010 is gestegen van 23% tot 
42%. Het percentage is dan ook niet veel 
lager dan dat van gemiddelde Europese lan-
den. Door de gepaard gaande belastingdruk 
is het dan ook moeilijk om te concurreren 
met lagelonenlanden, de ondernemingslust 
wordt verstikt. 

Einde van de republiek?
America, land of the free… oud-hoofdredacteur van Driemaster Ralf Willems kan getuigen dat telkens 
als ik een Amerikaanse toerist tegenkom, ik mezelf verontschuldig voor de vele anti-Amerikaanse 
Europeanen en vertel wat een geweldige geschiedenis de VS heeft. Naar mijn idee is de laatste legale 
vorm van xenofobie de haat jegens Amerikanen. Een sentiment vol vooroordelen. Ik kan hier persoon-
lijk zeer slecht tegen, omdat ik niet vind dat je het Amerikanen kwalijk kunt nemen dat ze een derge-
lijk achterlijke overheid hebben. De EU vind ik ook achterlijk en hiervoor wil ik ook niet verantwoor-
delijk worden gehouden. 

vervoer, merkte 
ik hoeveel gaten er in 

de weg zitten. De wegen worden 
s l e c h t onderhouden. Andere dingen 
die ik zag: veel zwervers, hoogbe-
jaarden die werken, nutteloze baantjes 
vervuld door graaf-en-vul-ambtenaren, 
veel huizen te koop, hoge boetes (zoals 
$1000 voor dingen op straat gooien) en 
overijverige politieagenten die er alles aan 
doen om hun quota te halen en het gat in 
het politiebudget te dichten. Dit zijn ook 
allemaal observaties die ik later heb na-
getrokken bij de lokale bevolking. Tijdens 
een road trip hoorde ik dat er in naburige 

Dit artikel is geschreven in maart 
2011, hierdoor neemt het de 
recente discussie over het schul-
denplafond niet in beschouwing
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De gestegen overheidsuitgaven worden ook 
weerspiegeld in de staatsschuld van de VS. 
Tot 1970 lijkt de schuld vrij stabiel, maar 
vanaf dan is er exponentiële groei omhoog 
ingezet. De schuld is nu bijna 100% van het 
BBP. 

Toch is dit nog niet alles. Vanaf begin ja-
ren ’70 is de goudstandaard afgeschaft. 
Hierdoor kon het “grote drukken” begin-
nen. Vanaf de jaren ’70 tot en met nu, is 
de Dollar 75% van zijn waarde verloren ten 
opzichte van de Zwitserse Frank. De grote 
geldontwaarding wordt nog duidelijker als 
je naar de het historische waardeverloop 
van goud kijkt. Tot aan 1971 zag dat er vrij-
wel vlak uit, maar vanaf toen was het één 
weg omhoog. Op het moment staat goud 
zelfs hoger dan $1500. Ook ten opzichte van 
de Euro staat goud hoog, dus ook in de EU 
wordt geld bijgedrukt. Volgens critici heeft 
de hoge goudprijs te maken met speculatie, 
maar dezelfde trend geldt voor de olieprijs 
en voor voedsel. Speculanten zijn slechts de 
boodschapper. De Dollar is geïnflateerd tot 
Mickey Mousegeld. Deze geldontwaarding 
raakt de Amerikaanse burger hard in de 
portemonnee.

De politieke situatie
Op het moment is Barack Obama president, 
de persoon die meteen al de Nobelprijs voor 
de Vrede ontving, zonder iets van betekenis 
te hebben gedaan. Hij zou Guantanamo Bay 
sluiten, de oorlogen in Irak en Afghanistan 
stoppen en zorgen voor een dialoog met de 
Islamitische landen. De oplopende span-
ningen met Pakistan en Iran lijken weinig in 
lijn met deze beloften. In plaats van minder 
oorlogen, is er juist nog een oorlog bijge-
komen in Libië. Blijkbaar wordt het devies 
War = Peace gebruikt en wordt democratie 
beoogd door vredesbommen te gooien. 
Wederom een ongrondwettelijke oorlog. De 
oorlogen in Irak, Afghanistan en Libië zijn 
allen begonnen zonder hierover het Huis 
van Afgevaardigden te laten stemmen. Dit 
is ongrondwettelijk, de VS gaat de laatste 
decennia in oorlog onder een VN resolutie 
en wordt op deze manier ook niet meer ge-
rund als een soeverein land, maar door 
een VN-lobby. 

Ik kan me nog de vele blije reacties herin-
neren van naïeve JOVD-ers over de benoe-
ming van “Verlosser” Obama als president. 
Tegenover een lopend lijk als McCain is 
natuurlijk iedereen een goede kandidaat. 
De arme schapen geloven nog steeds in 
het oude links-rechts paradigma en denken 
daarnaast dat de ideeën van de JOVD het 
meest overeenkomen met democraten in 
de VS. Waar echter rechts en links beide 
een grote overheid beogen, biedt het libe-
ralisme maar beperkte ruimte voor de over-
heid. 

Democraten of republikeinen? De geves-
tigde orde in beide partijen zijn voor uitbrei-
ding van de overheid, het maakt niets uit, 
liberaler wordt het er niet op. Het grootste 
gedeelte van de Amerikanen is de waarden 
vergeten waarop deze eens zo geweldige 
vrijheidsstaat was gevestigd. Een bekende 
anekdote gaat over een oude vrouw die aan 
Benjamin Franklin vraagt wat voor overheid 
er is gesticht. Hierop antwoord hij: “A repu-
blic ma’am if you can keep it.”

Een uitweg
Toch is er nog een mogelijkheid voor een 
heropleving. De laatste jaren is er een vrij-
heidsbeweging opgekomen. Veel jongeren 
beginnen de trend van meer belasting en 
het verminderen van diensten te doorzien. 
Voordat de grassroots Tea Party beweging 
werd gekaapt door mainstreamrepublikei-
nen, was de beweging een groot voorstan-
der van een kleine overheid. Er is een kans 
dat Ron Paul, een klassiek-liberaal en een 
van de grondleggers van de beweging, 
in 2012 opnieuw de strijd aangaat voor 
het presidentschap. Hij wil alle Ame-
rikaanse troepen over de gehele 
wereld terughalen, het financiële 
stelsel grondig hervormen en 
wil jongeren de kans geven 
om niet mee te doen aan 
de verzorgingsstaat en 
de mogelijkheid ge-
ven voor zichzelf 
te zorgen. Uit 
een Ras-

mussen poll blijkt 
dat hij een aardige 
kans maakt om de 
strijd succesvol aan 
te gaan tegen Oba-
ma. Hij blijft niet ver 
achter ten opzichte 
van bijvoorbeeld 
Mitt Romney, of Sa-
rah Palin. Voordat 
hij het echter zou 
mogen opnemen 
tegen Obama, zou 
hij eerst de interne 
strijd moeten win-
nen. Verder zal de 
wederopbouw 
niet eenvoudig 
zijn, maar het 
belangri jkste 
dat we van 
Amerikanen 
kunnen leren 
is hun opti-
misme en 
o n d e r n e -
mingslust. 
•
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Interview

De lessen van  
Anouk van Eekelen

Op een onstuimige ochtend bewoog Driemaster zich richting het JOVD-
hoofdkwartier aan de Herengracht. Op verzoek van Anouk van Eekelen zou 
de ontmoeting op het AS plaatsvinden. Etiquettespecialist, fractievoorzitter 
van de VVD in de gemeenteraad van Wassenaar, eigenaar van trainings- en 
adviesbureau LifeEvents en moeder van twee kinderen. Anouk van Eekelen 
doet het allemaal. Bij het grote publiek is ze vooral bekend als keurige dame 
van het televisieprogramma Dames (en Heren) in de Dop. Driemaster trok de 
stoute schoenen aan en ging in gesprek met deze oud-JOVD’er.

Door Vivianne Vermeulen, hoofdredacteur van dit blad en 
Jorik Kuipers, eindredacteur van dit blad.

Vervlogen tijden
De vele herinneringen die er liggen waren reden om af te spreken 
op het Algemeen Secretariaat. Glunderend vertelt ze over haar tijd 
bij de JOVD. “Ik weet niet meer precies wanneer ik lid ben geweest 
van de JOVD. Het zal zo ongeveer vanaf mijn 16de zijn geweest tot 
het niet meer mocht, dus tot mijn 31ste. De betrokkenheid was die 
hele periode niet altijd zo groot. In mijn actiefste periode, die vooral 
in de beginjaren van mijn lidmaatschap was, heb ik echt van alles 
gedaan. Van Driemasterredactie tot het Internationaal Secretari-
aat. Van allerlei commissies tot mijn afdelings- en districtsbestuur 
(resp. Bergen op Zoom en Leiden). Ook ben ik landelijk functionaris 
Vorming en Scholing geweest, een functie die toen door de ALV 
benoemd werd. Ik heb er vervolgens voor gezorgd dat die functie 
in het Hoofdbestuur kwam; dat werkte namelijk een stuk gemak-
kelijker. 

Ik heb er een ontzettend leuke tijd gehad en heb er ook heel veel 
geleerd. Trainingen geven, trainingen organiseren, trainingen vol-
gen. Dat vind ik nog steeds ontzettend belangrijk; daar ligt echt de 
basis. De JOVD was een heerlijke 
leerschool. De felste discussies 
werden gevoerd over helemaal 
niets. We wonden ons ook altijd 
vreselijk op over verschillen din-
gen. Dan kwamen wij weer aan-
zetten met: ‘De JOVD waarschuwt 
China voor de laatste keer! Let op de mensenrechten!’. Achteraf 
is dat heel grappig. Naast een fantastische tijd en het opdoen van 
veel vaardigheden, heb ik bij de JOVD ook vrienden voor het leven 
gemaakt: Remco van Lunteren, Jeroen de Veth, Liselotte Verwaayen 
zijn mensen die ik nog steeds heel vaak zie. Die vriendschap is be-
gonnen bij de JOVD. Dat is toch mooi!”

Leerschool
“Bij de JOVD leer je een beetje hoe het spel werkt. Je leert hoe 
politiek werkt. Ik merk dat nu in de gemeenteraad. Je weet dat je 

de felste discussies met iemand kunt hebben, maar na afloop met 
elkaar aan de bar wel weer een biertje drinkt. Ciska Scheidel en ik 
hadden veel politieke aanvaringen en discussies, maar nu gaan we 
samen naar het theater. Tussen persoonlijke en politieke relaties zit 
een scheiding en dat is wel heel waardevol. Ik wist, toen ik 17 jaar 
oud was, hoe ik een motie moest maken. Er zijn ook mensen die 
voor het eerst in de politiek komen en nog nooit een motie hebben 
gemaakt. Dat is ook prima hoor, maar ik denk wel dat JOVD-kennis 
daar waardevol voor is.”

“Ook mooi: bij elkaar op ALV’s komen en daar dan een beetje pes-
ten door bijvoorbeeld altijd naar die microfoon toe te lopen totdat 
ze je bijna de zaal uit wilden zetten. Ik heb veel met Vorming en 
Scholing gedaan en dat vind ik nog steeds heel belangrijk. Daarom 
is onderwijs ook zo belangrijk. Je moet jezelf steeds blijven verdie-
pen en blijven leren.”

De hoffelijkheid moet terug
“Hoffelijkheid is niet iets wat de staat kan regelen, of wat je kunt 
opleggen. Mensen moeten het met elkáár organiseren. Het is ook 
liberaal om te zeggen: ‘wij zijn het zat. Laten we gewoon respectvol 
met elkaar omgaan. Andrée van Es is wethouder van Groenlinks 

in Amsterdam. Zij was oud-PSP, 
vrij radicaal, zou ik bijna willen 
zeggen. Zij heeft een open brief 
geschreven aan de inwoners van 
Amsterdam waarin ze schreef dat 
de hoffelijkheid terug moet. Ze 
haalde ook Rawls aan. Ik vond het 

opvallend dat uitgerekend zij met Rawls kwam aanzetten en zei: 
het is veel meer de verantwoordelijkheid van mensen, de overheid 
is geen geluksmachine. Ik help geen mensen die niet willen. Wie 
ben ik om te zeggen hoe je je moet gedragen? Als mensen vragen: 
‘Waarom krijg ik niets voor elkaar op m’n werk?’, dan kan ik ze best 
adviseren over hoe zich te kleden of over hoe zich op te stellen. Als 
je wil, kan iedereen veranderen. Volgens Rawls heb je een soort 
burgerschap nodig waarbij je, als je het fundamenteel oneens bent 
met elkaar, wel zorgt dat de omgangsvormen goed blijven. Als je 
elkaar op die manier netjes behandelt, dan pas kun je aan de kern 

“Mensen zijn een 
beetje verwend.”

Anouk van Eekelen
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Anouk van Eekelen

van de zaak beginnen. Politiek is daar altijd een goed voorbeeld van 
geweest: de felste debatten in de Kamer, maar na afloop geef je 
elkaar een hand. Mensen zijn soms wel eens verbaasd: ‘die Wilders 
geeft zomaar Job Cohen een hand!’

Van Es zei: als een meisje met een hoofddoekje langs een groepje 
jongens met bomberjacks loopt, zijn ze vaak beiden agressief tegen 
elkaar, terwijl ze elkaar niet kennen. Ze zouden elkaar ook kunnen 
groeten op straat. Ik vind het zo grappig dat het van een Groen-
Links-wethouder komt. Zo’n boodschap moeten we wel omarmen.

“Hoe ver zijn wij doorgeschoten in tolereren?” De vernielingen aan 
verschillende Amsterdamse musea raken Anouk. “Ik zou zeggen: 
leuk dat je voetbalclub heeft gewonnen, maar je gaat niet op de 
steigers springen van een museum dat na drie keer faillissement 
van de bouwer eindelijk eens wordt afgebouwd. Er zitten veel ha-
ken en ogen aan de openbare orde op dit moment. We zijn erg 
doorgeschoten: ‘ik mag doen wat ik wil.’ We houden weinig reke-
ning met de ander. Je verplaatsen in een ander, voorkomen dat een 
ander zich ongemakkelijk voelt, dát is de basis van etiquette.”

Dames in de Dop
Dan komen we te spreken over het het populaire tv-programma 
‘Dames (en heren) in de dop’ waar Anouk als etiquettespecialist 
probeert om jonge mannen en vrouwen te veranderen in nette 
mensen. “Sommige deelnemers doen alleen mee voor het spel en 
leren er niets van. Maar er is ook een aantal dat echt leert van het 
programma. Ze merken: ‘Als ik aardig doe, dan krijg ik ook iets te-
rug, dan gaat alles veel beter.’ Ik kan honderd keer zeggen hoe het 
moet, maar dat heeft echt geen effect. Ik wil bereiken dat die knop 
omgaat. Dat ze denken: ‘als ik me anders opstel, dan doen anderen 
dat ook en hebben we het met zijn allen veel leuker.’ Iemand moet 

het voortouw nemen. Deze mensen hebben gezegd dat ze willen 
veranderen, maar weten niet hoe het moet. Dan wil ik ze daarbij 
graag begeleiden. Je moet echt merken dat anderen zich ook anders 
opstellen tegenover jou. Niemand vindt Oh Oh Cherso normaal.” 

Niets elitairs
Etiquette is niet per definitie iets elitairs, aldus de oud-JOVD’er. “Ik 
geef les op de weekendschool. Kinderen uit achterstandswijken 
met weinig bagage krijgen er drie jaar lang op zondag lessen van 
verschillende orde. Zo is er het vak recht. Dan komt er een politie-
agent of een rechter of gaan ze een keer naar de rechtbank. Het 
is onwijs leuk om daar les te geven. Dat soort mensen wil ik heel 
graag helpen! Etiquette is niet iets elitairs. Het heeft niets met geld 
te maken. Stuur mij naar H&M en ik kan menigeen op straat leuker 
kleden dan zij zichzelf, maar daar gaat het niet om. Het gaat om een 
innerlijke norm. We zijn niet meer gewend om na te denken over 
het effect van ons eigen gedrag op een ander. Mij gaat het er echt 
niet om hoe je de tafel dekt. Als je dat met Ikea-servies en Blok-
kerservetjes doet: fantastisch! Ik vind belangrijk hoe het gesprek 
aan tafel is. Ben je er echt voor je gasten of zet je de televisie aan? 
Heb je aandacht voor de ander? Natuurlijk is het wel handig om te 
weten hoe je je bestek legt bij een zakelijk diner en wat je op welk 
moment moet doen, anders word je onzeker. Het gaat erom dat je 
de ander geen ongemakkelijk gevoel geeft. 

We zijn erg gewend dat de overheid alles wel zou oplossen. Dat 
is natuurlijk niet zo. De overheid is niet hard genoeg geweest. Als 
de overheid te veel tolereert, dan gaan we dat ook in huiselijkere 
kring doen. Wij liberalen zeggen: dat moet de overheid niet doen, 
we gaan het eerst maar eens zelf oplossen. Mensen zijn een beetje 
verwend.”
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Chantal Modaal: “Iedere week hetzelfde gezeur“

Anouk van Eekelen
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Wassenaar
Anouk van Eekelen is fractievoorzitter van de VVD in Wassenaar, 
maar met het heersende imago van Wassenaar maakt van Eekelen 
korte metten: “Wassenaar is niet ’t Gooi. Het is niet het laten zien 
wat je allemaal hebt. Het is een prachtig dorp. Ik woonde in de 
binnenstad van Den Haag toen mijn man eens tegen mij zij dat ik 
een keer moest komen kijken in Wassenaar. Ik had enorme voor-
oordelen, zoals veel mensen dat hebben. Wat bleek: het is echt een 
fantastisch dorp. Toegegeven: er staan in Wassenaar veel villa’s, 
maar Wassenaar Centrum en Noord zijn weer heel anders van ka-
rakter. Zo is er een jaren dertig wijk met veel jonge gezinnen met 
kinderen. De zee is ook nog eens vlakbij en er zijn leuke winkels. 
We hebben ook gewoon een Zeeman in Wassenaar hoor! Je kunt er 
natuurlijk ook op een terrasje zitten en volgens mij hebben ze niet 
eens champagne op de kaart. Wassenaar is klein. Er wonen zo’n 
26.000 inwoners waaronder veel ambassadeurs en CEO’s. Ik maak 
wel eens de grap dat iedereen advocaat ís of naast een advocaat 
woont. Het is voor de gemeenteraad ook wel eens lastig omdat we 
in Wassenaar veel mondige burgers hebben. Dit resulteert jaarlijks 
in een groot aantal bezwaarschriften en juridische procedures. Dat 
is niet erg, want het dwingt je om als politicus nog zorgvuldiger te 
werk te gaan.” 

“Wat ik ook zo mooi vind, is dat Wassenaar echt een heel liberaal 
dorp is. De VVD is nu drie keer op rij de grootste partij geworden: 
op gemeentelijk, landelijk en provinciaal niveau. In Wassenaar wa-
ren die cijfers hoog en ik vind het zelf heel prettig dat mensen ons, 
als VVD, al dat vertrouwen geven. Omdat het zo klein is, kom je ook 
mensen tegen waarmee je eens even over de politiek kan praten. Ik 
vind het leerzaam om nu ook zelf volksvertegenwoordiger te zijn. Ik 
ben dan ook blij dat ik die stap heb gezet. Aan de ene kant komen 
heel veel dingen samen in zo’n functie: de kennis en de ervaring die 
je hebt opgebouwd. Aan de andere kant is het ook interessant om 
te ervaren hoe je je liberale rol het beste uit kan dragen. In een co-
alitie van VVD-CDA-D66, met 7 zetels voor de VVD in de gemeente-
raad en 2 wethouders, is dat ook echt een uitdaging!”

Taarten bakken
Naast dit alles is er ook nog zoiets als een gezinsleven. Prima te 
combineren, aldus de zakenvrouw. “Wat dat betreft ben ik mo-
dern. Mijn man en ik hebben de zorgtaken eerlijk verdeeld. Ik las 
onlangs toevallig een interview waarin men een vrouwelijke CEO 
vroeg of werk en gezin te combineren was. Waarop die mevrouw 
antwoordde met: ‘Waarom vraagt u dat aan mij? Ik lees zo’n vraag 
nooit in een interview met een mannelijke CEO.’ Het is nu, zo blijkt, 
nog steeds een heel issue. Ik vind het leuk om alles te combine-
ren. Je moet wel zorgen dat je een goede partner vindt, zodat je 
alles goed kan regelen en de taken eerlijk verdeelt. Daarnaast is het 
handig om zoveel mogelijk uit te besteden. Op het moment dat je 
praktische zaken zoals schoonmaak kunt uitbesteden, dan moet je 
dat vooral doen en jezelf niet gek maken. Je hoeft ook niet altijd in 

alles de allerbeste te zijn. Want ben je pas een goede moeder als je 
goede taarten kunt bakken? Nouja, bij mij mislukt het ook wel eens. 
Ik geloof ook niet dat de beste moeder de moeder is die de meeste 
tijd aan haar kinderen besteedt. Het gaat erom dat je er voor ze 
bent als het nodig is en dat je ook een beetje structuur in jouw en 
hun leven aanbrengt. Het is bijvoorbeeld niet erg om iedere dag om 
kwart over zes te eten. Dat soort patronen zijn belangrijk. Wij pro-
beren bijvoorbeeld altijd samen te ontbijten. Ik ben vaker met het 
eten weg dan mijn man, maar hij probeert dan ook weer ’s avonds 
thuis te zijn als ik er niet ben.” 

Aan het werk!
“Ik vind het ook erg jammer dat heel veel vrouwen zich tegenwoor-
dig nog steeds de kans ontnemen om te werken. Ik bedoel, je hebt 
niet voor niks gestudeerd. Ik denk ook echt dat je de beste moeder 
bent als je gewoon werkt. Dan voel je je prettig en ben je erkend 
in de maatschappij. Daarnaast is het ook een goed voorbeeld voor 
je kinderen. Het is een beetje raar dat kinderen van deze tijd nog 
meekrijgen dat moeder alleen maar de hele dag in de keuken staat 
en vader het vlees komt snijden. Ik vind het niet meer bij deze tijd 
passen. Zo is het ook normaal dat sommige vriendjes en vriendin-
netjes twee vaders of twee moeders hebben. Dat moet je ze ook 
gewoon meegeven, laten zien dat dat er is.” 

“Ook denk ik dat het prettig is voor een man om een vrouw te heb-
ben die werkt, anders heeft ze vrij weinig te vertellen. Want om de 
hele dag maar alleen naar kinderpraat te luisteren... Vrouwen zoals 
prinses Máxima en minister Edith Schippers zijn een goed voor-
beeld van hoe het kan. Ook zie je mannelijke politici die een dag 
of een middag tijd vrijmaken. Dat vind ik geweldig! Aan de andere 
kant moet een kind ook leren hoe de maatschappij werkt. De maat-
schappij is ook dat je als kind moet spelen met andere kinderen op 
een crèche. Samen spelen, samen delen; dat leer je niet als je als 
kind alleen maar thuis zit. En we willen ook niet van die Italiaanse 
prinsjes van ze maken die tot hun 30ste thuis blijven wonen en er 
vervolgens achter komen dat niet iedereen voor hen zorgt als ze 
de arbeidsmarkt opgaan. Je wilt toch ook dat je kind een beetje 
weerbaar wordt?” •

“Je moet jezelf steeds blijven 
 verdiepen en blijven leren.” 

Anouk van Eekelen

“Je verplaatsen in 
een ander, dát is de 
basis van etiquette”

Anouk van Eekelen
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Aanpakken

Door Paul Vledder, redacteur van dit 
blad.

Praktische tips
De beste ideeën beginnen vaak met een 
kleine ergernis over iets, in de kroeg of ’s 
nachts tijdens het slapen. Om deze stap 
concreet te maken zijn er diverse instanties 
die je kunnen helpen. Denk aan de diverse 
brainports die universiteiten door het hele 
land opzetten. Je kunt kosteloos gebruik 
maken van de voorzieningen van de uni-
versiteit. Voor jonge ondernemers voor wie 
dat geen optie is, biedt de Kamer van Koop-
handel uitkomst. Op hun site kun je door 
middel van een 10-stappenplan redelijk 
eenvoudig je eigen onderneming beginnen. 
Om de jonge ondernemer een klein beetje 
op weg te helpen volgen hier beknopt de 
tien stappen:

1. Breng uw kwaliteiten in kaart. Zo-
als het Oudhollands spreekwoord zegt: 
Schoenmaker, blijf bij uw leest. Als je slecht 
bent in talen, richt dan geen vertaalbureau 
op. Ben je goed in het bouwen van web-
sites, start dan een ict-bedrijfje op.

2. Verken de markt. Ook dit is bijna een 
open deur: begin geen kebabzaak in een 
dorp waar al vier goedlopende toko’s zijn. 
Tenzij jij natuurlijk de beste, lekkerste of 
goedkoopste kebab kan leveren in de hele 
regio.

3. Bepaal je marketingstrategie: de al-
ombekende marketingmix. Een combina-
tie tussen de P’s van Product, Prijs, Plaats 
en Promotie. Je kunt ervoor kiezen je pro-
duct weg te zetten als goedkoopste, exclu-
sief, alleen in Amsterdam te koop. Je kunt 
ook je product aanbieden als sample tijdens 
een evenement. Het gaat erom dat je jezelf 
bewust bent van hoe je je product of dienst 
wil wegzetten in de ogen van je klant.

4. Bedenk een bedrijfsnaam. Te vaak 
zie je bij jonge ondernemers dat de geko-
zen naam voor het bedrijf/product een stu-
dentikoze kwinkslag heeft. Dat is leuk als je 
doelgroep alleen studenten is, maar bedenk 
wel dat je bedrijfsnaam voor een groot deel 
bepaalt of klanten voor jou kiezen of voor je 
directe concurrent. Kortom, kies een naam 
die blijft hangen, herkenbaar is en die dui-
delijk maakt wat het bedrijf te bieden heeft.

5. Kies een rechtsvorm. Elke onderne-
ming heeft een rechtsvorm nodig. Het is 
wel belangrijk hier goed over na te denken, 
vooral omdat elke ondernemingsvorm zijn 
eigen regels met betrekking tot aansprake-
lijkheid heeft. Daarnaast kent elke onderne-
mingsvorm bepaalde fiscale voordelen.

6. Stel algemene voorwaarden op. Ze-
ker niet het leukste werk als startende on-
dernemer, maar wel erg belangrijk. In deze 
voorwaarden stel je bijvoorbeeld de leve-
ringsvoorwaarden en betalingstermijnen 
vast. Het biedt je houvast als ondernemer 
en de klant weet wat hij van jou als onder-
nemer kan verwachten. Mocht je hier nou 
echt geen zin in hebben dan zijn er op In-
ternet diverse modelvoorwaarden te vinden 
die je kunt gebruiken.

7. Schrijf een ondernemingsplan. Een 
plan voor jezelf om richting te geven aan je 
handelen. Op die manier kun je gestructu-
reerd werken in het opzetten van je onder-
neming. Daarnaast kun je dit plan ook mee-
nemen naar de bank, mocht je financiering 
nodig hebben voor je plannen.

8. Regel je financiën. Voor de meeste 
jonge ondernemers zal er niet een enorme 
behoefte zijn aan extern kapitaal, maar ook 
het lenen van geld van oma kun je het beste 
in een plan verwoorden. Mocht je wel ex-
terne financiering (bank) nodig hebben, dan 
moet je hier veel aandacht aan 
besteden. Zonder gedegen fi-
nancieel plan kun je namelijk 
fluiten naar geld. Zet dus goed 
op een rij hoeveel omzet je 
verwacht te maken, wanneer 
je winst verwacht te maken en 
hoe je de investeringen denkt 
te financieren.

9. Schrijf je bedrijf in bij de 
KvK. Zij regelen vervolgens 
dat je bedrijf ook wordt aan-
gemeld bij de Belastingdienst. 

10. Heb je al deze stap-
pen doorlopen dan ben je 
officieel ondernemer. Dit 
is natuurlijk slechts de start 
van een glorieuze loopbaan 
als succesvol ondernemer, 
nu moet je nog klanten zien 
te vinden. Kortom, acquisitie 
lopen via belacties, internet, 
netwerkbijeenkomsten enz.

Valkuilen
Heb je inmiddels je eerste 
stappen op het pad van het 
ondernemerschap gezet, dan 
is het goed om je te realiseren 
dat lang niet elke onderneming 
succesvol wordt of blijft. In de 
eerste vier maanden van 2011 

Jong ondernemen
Ondernemen is iets wat je in het bloed moet zitten. Goede ondernemers zien kansen waar anderen ze 
niet zien, zetten door waar anderen al lang zouden opgeven en durven risico’s te nemen. Want dat is 
wat ondernemen is: risico’s nemen. Je kunt er enorm mee op je plaat gaan, maar de andere kant van 
de medaille is succes, status en vrijheid. Wat zijn de do’s en don’ts van ondernemen?

Heb je zelf al een onderneming en wil je 
graag andere jonge ondernemers ont-
moeten? Dan biedt de Kamer van Koop-
handel via diverse Juniorkamers de ge-
legenheid om in contact te komen met 
andere jonge ondernemers en op die 
manier je netwerk te verbreden. Ook kun 
je via deze kamers jezelf verder ontwik-
kelen als ondernemer.

Ben je al  
ondernemer?
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gingen er van de 11.000 starters bijna 500 
failliet.  Er is een aantal valkuilen die ik hier 
wil benoemen waar je op bedacht moet zijn 
als (startende) ondernemer.

1: Het beschermen van je product. Je zal 
de eerste niet zijn die een briljant product 
bedacht heeft, waarmee vervolgens een an-
der aan de haal gaat. Zorg ervoor dat je in 
zo’n geval een octrooiaanvraag doet. Denk 
ook aan het registreren van een domein-
naam. Ook hier kan je voor lelijke verras-
singen komen te staan wanneer een slimme 
whizzkid al jouw gewenste domeinnaam ge-
claimd heeft.

2: Internetoplichting. Veel ondernemers 
hebben een webshop of werken alleen maar 
online. Dit zorgt ervoor dat internetsites 
een geliefd object zijn van hackers. Het kan 
zo maar zijn dat je webshop gekraakt wordt 
als je niet zorg draagt voor een goede be-
veiliging. Daarnaast moet je natuurlijk zor-
gen voor een goed beveiligd betalingssys-
teem, bijvoorbeeld IDeal.

3: Debiteurenregeling. Zorg ervoor dat 
je achter het geld van je klanten blijft aan-
zitten. De meeste klanten zullen netjes op 

tijd betalen, maar er is altijd een percentage 
klanten dat niet betaalt, ook niet na aanma-
ningen. Daar kunnen diverse redenen voor 
zijn, maar je moet ervoor waken dat het 
jouw probleem wordt. 

Zoals in de inleiding al werd gesteld is on-
dernemen risico lopen. Dat wil niet zeggen 
dat je daarom ondernemen maar moet laten 
voor wat het is. Met een dosis gezond ver-
stand, een gedegen voorbereiding en een 
scherp oog voor de bedrijfsvoering moet je 
een heel eind kunnen komen in het opzetten 
van een goedlopend bedrijf. Neem je daar-
bij bovenstaand stappenplan in acht, dan 

heb je in ieder geval een goede basis om 
je bedrijfje van de grond te krijgen. Houd je 
daarbij ook nog rekening met de valkuilen 
die ik in dit artikel heb geschetst, dan is die 
toekomst van succes, status en vrijheid in 

ieder geval een stuk zekerder. En wie weet 
is die Quote 500-notering lang niet zo ver 
weg als je nu denkt. Een vermogen van 51 
miljoen is de ondergrens… •

“Met een dosis gezond ver-
stand, een gedegen voorberei-
ding en een scherp oog voor 
de bedrijfsvoering moet je een 
heel eind kunnen komen.”
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Interview

Hoe bevalt het tot nu toe in de kamer?
Eerlijk gezegd: geweldig. Er zijn momenten in je leven dat je het 
gevoel hebt dat je precies bent waar je thuishoort. Dit is voor mij 
zo’n moment.

Het is een voorrecht en een eer volksvertegenwoordiger te mogen 
zijn. Je krijgt de kans om dichtbij te leren van de beste en jezelf 
verder te ontwikkelen. Je komt op plaatsen waar je anders niet zo 
snel terecht komt en krijgt de kans je uit de naad te werken voor je 
idealen. Dat is gewoon gaaf. 

Merk je binnen de fractie dat je het jongste VVD Kamerlid 
bent en gaan andere fracties anders om met jonge Kamer-
leden?
Ik heb er geen last van. In de fractie word je serieus genomen in 
de mate dat je een serieuze en zinnige bijdrage levert. Vanuit an-
dere fracties merk je dat ook niet. Ik ben in debatten gewoon de 
vertegenwoordiger van de grootste partij die ook nog eens in de 
regering zit. Iedereen neemt dat bloedserieus en ze gaan je echt 
niet zachter aanpakken omdat je jong bent. Volkomen terecht, want 
ik houd me ook niet in.

Je bent ook fractievoorzitter van de VVD Breda: wat zijn vol-
gens jou de grootste verschillen tussen de gemeentelijke en 
landelijke politiek?
Het meest opvallende verschil is de mediadruk. Dat geeft in Den 
Haag een extra dimensie die je niet kunt vergelijken met hoe het er 
in ons prachtige Breda aan toe gaat.

Daarnaast is voor mij persoonlijk het verschil dat ik in Breda de 
voorzitter ben van de grootste coalitiepartij. Dan heb je een andere 
rol in het spel. Meer over de dossiers heen en verantwoordelijk 
voor de strategie van de hele coalitie. Dat helpt vervolgens in Den 
Haag ook weer om de belangen over je eigen portefeuille heen te 
kunnen zien.

Je bent in december gepromoveerd op het oorlogsrecht: wat 
is het grootste verschil tussen de wetenschap en de politiek?
Hmm ja, heb je even? Dat promotietraject heb ik ervaren als een 
prachtige hondenbaan. Je krijgt de kans je jarenlang te verdiepen 
in een onderwerp waar je passie voor hebt en mag daar zelf een 
boek over schrijven. Het is alleen ook taai, je doet het werk in je 
eentje en er is weinig dynamiek. Als de telefoon gaat, is het meestal 
‘verkeerd verbonden’. 

Ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb. Als je een keer een speci-
fiek onderwerp helemaal van alle kanten geanalyseerd hebt, kun je 

daarna sneller bij andere zaken de analyse maken en verschillende 
invalshoeken erop loslaten. Dat komt in de politiek goed van pas, 
omdat daar nu juist de tijd ontbreekt om heel lang te broeden op 
een standpunt als er zich iets voordoet. Die dynamiek van de poli-
tiek vind ik trouwens heerlijk. 

Je bent een zeer fervent twitteraar: wat zijn de voordelen van 
twitter voor de politiek?
Je kunt laagdrempelig het gesprek aangaan. Met critici, met mensen 
die werken in de sector waar je over gaat, met liberalen. Mensen 
die je langere tijd volgen en waar je af en toe eens mee in gesprek 
raakt, krijgen ook een breder beeld van je als persoon. En dat drie-
kwart van de journalisten op twitter volgt wat politici zeggen kan 
ook geen kwaad. Trouwens, dat kan het wel, maar het is zaak geen 
domme of rare dingen te twitteren. •

Onze redactie is erg benieuwd hoe het nu gaat met Klaas Dijkhoff,  
het jongste VVD-lid van de Tweede Kamer. Klaas is woordvoerder Europa, 

Mensenrechten, Internationale    verdragen en organisaties, non-proliferatie 
en consulaire zaken. We bellen hem op.

Bellen met Klaas Dijkhoff

Klaas Dijkhof
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Rechtsstaat

Gedenk de rechtsstaat!
De rechtsstaat. Samen met de democratie het fundament van Nederland. Terecht. Zonder rechtsstaat 
is het maar al te makkelijk om te vervallen in een tirannie van enkelen, met een oncontroleerbare 
overheid en een monddood gemaakte burger. Dat doemscenario zal zich in Nederland niet snel reali-
seren. We bouwen immers op een rijke democratische en rechtsstatelijke traditie, waarin de overheid 
altijd aan banden is gelegd en burgers vele klassieke grondrechten toekomen. Dat gooi je niet zomaar 
overboord. Dat laatste wil echter niet zeggen dat we de rechtsstaat dan maar als een gegeven moeten 
zien. Vooral in tijden als deze, waarin er vanuit politieke hoek veel – soms terechte, soms onterechte 
– kritiek te horen is op de werking van de rechtsstaat, is het belangrijk nog eens te herhalen wat de 
rechtsstaat is, waarom we ervoor kiezen en ons af te vragen hoe we in Nederland de rechtsstaat 
vorm willen geven.

Door Allard Altena, Politiek Commissa-
ris Veiligheid, Justitie en Burgerschap.

Vrijheid en gebondenheid. In het kort zijn dat 
de keerzijden van de medaille die de rechts-
staat is. Vrijheid voor ons en gebondenheid 
voor de overheid. Grondrechten garande-
ren immers dat wij als burgers veel mogen 
zonder dat iemand het recht heeft daar in-
breuk op te maken. Een eigen mening, het 
recht te vergaderen en nog veel meer. Maar 
bovenal biedt de rechtsstaat ons de vrijheid 
om ons leven in te mogen richten zoals wij 
dat willen: dat is wat de rechtsstaat ons als 
burgers biedt. De overheid wordt echter ge-
bonden door de rechtsstaat. Elke stap die ze 

zet moet een wettelijke basis hebben. En bij 
elke stap wordt ze gecontroleerd: door de 
Tweede Kamer, door de rechter en door de 
kritische burger. De rechtsstaat in het kort 
is dus de vrije burger en de onvrije over-
heid.

Dat we daarvoor hebben gekozen is logisch. 
Enkel partijen met dictatoriale trekjes kun-
nen tegen de rechtsstaat zijn, terwijl ieder-
een die van de vrijheid geniet haar omarmt. 
Wie pleit voor afschaffen van de rechtsstaat 
pleit voor onvrije burgers en een overheid 
die alles mag doen wat ze wil. Als jonge li-
beralen is dat precies wat we niet willen in 
Nederland, en gelukkig wil geen enkel zin-

nig mens dat. Dat wil niet zeggen dat de 
rechtsstaat in Nederland nu ‘af’ is. Net zoals 
de maatschappij continu in beweging is, is 
de rechtsstaat dat ook. 

De rechtsstaat is het fundament van Neder-
land en beschermt ons dag in en dag uit te-
gen een monsterlijke overheid die overal en 
altijd invloed op ons heeft. De rechtsstaat 
mag best wat vaker op de voorgrond treden 
in het publieke debat en de regering mag 
haar nooit verloochenen bij het maken van 
nieuwe wetten. Dat dit liberale kabinet en 
deze liberale premier dat niet zullen doen 
is iets waar ik op hoop. Kortom: gedenk de 
rechtsstaat! •



26 • Driemaster jaargang 63, nummer 3

Individualisme

Door Dirk Verhofstadt, politiek filosoof 
en kernlid van de Vlaamse liberale 
denktank Liberales.be

Mijn stelling is dat mensen de voorbije de-
cennia juist minder egoïstisch geworden 
zijn, en dat ze in tegenstelling tot vroeger 
meer empathie betuigen ten aanzien van 
hun medemensen, en zelfs van levende we-
zens in het algemeen. En de belangrijkste 
motor daartoe is datgene wat ik in de korte 
tekst die ik toegestuurd kreeg tussen de 
lijnen als oorzaak van ‘achteruitgang’ lees: 
het individualisme. 

Eerst wil ik kort verduidelijken wat indivi-
dualisme is, want veel mensen stellen dit 
gelijk met egoïsme of egocentrisme, maar 
daar heeft het helemaal niets mee te maken. 
Individualisme betekent het recht op zelfbe-
schikking of anders gezegd, het recht van 
elke volwassen en wilsbekwame mens, man 
of vrouw, om zelf te beslissen van hij of zij 
met haar leven doet. Of men trouwt of niet 
trouwt, en als men trouwt met wie. Of men 
kinderen heeft of niet. Wat men studeert. 
Welk beroep men uitoefent. Waar men gaat 
wonen. Met wie men vriendschappen on-
derhoudt en met wie niet. Welk geloof of 
ongeloof men belijdt. Enzovoorts.

Het individualisme is naar mijn mening de 
meest belangrijke ontwikkeling in de mens-
heid. Het is pas in de jaren zestig dat de 
geest van het individualisme in onze con-
treien definitief uit de fles is. U hoort mij 
goed, ik verdedig tegen alle conservatieve 
en nieuw politiek correcte denkers in, mei 
1968 als een zegen voor miljoenen mensen. 
Het was namelijk dank zij die opstand te-
gen de patriarchale dominantie en door het 
geloof gedicteerde traditie, dat de zo beju-

belde rechten en vrijheden van mensen, die 
men in 1948 als universeel had verklaard, 
werkelijkheid werden. Denk aan de secula-
risering, denk aan de strijd tegen de segre-
gatie van de zwarten in de VS, denk aan de 
strijd tegen Apartheid in Zuid-Afrika, denk 
aan de strijd voor vrouwenrechten, en later 
de strijd voor homoseksuelen.

Niemand kan ontkennen dat we sindsdien 
er zowel maatschappelijk, materieel als 
geestelijk op vooruit gaan. Het is trouwens 
ook die drang naar zelfbeschikking die naar 

mijn oordeel de belangrijkste factor was in 
het neerhalen van de Berlijnse Muur waar-
door miljoenen mensen die voordien in 
onvrijheid leefden, ook konden en kunnen 
genieten van die rechten en vrijheden die 
wij al zolang evident vinden.

Maar laat mij terugkeren naar die valse 
indruk dat het vroeger allemaal veel beter 
was en dat nu het egoïsme mainstream zou 
zijn. Het was vroeger niet beter. Mijn ouders 
en grootouders werden binnen de verzuilde 
maatschappij toen onder de knoet gehou-
den. Vrouwen moesten kinderen krijgen en 
het zware huishoudelijke werk doen. Man-
nen gingen aan de slag in geestesdodende 
arbeidsomstandigheden. Ja, er waren toen 
minder echtscheidingen, maar ik ben er ze-
ker van dat veel mensen, vooral vrouwen 

en kinderen, vroeger niet bijzonder gelukkig 
waren. Uit de echt scheiden was zo goed als 
verboden en voorbehoedsmiddelen mocht 
ook al niet van de kerk die zoveel druk uit-
oefende.

Ja, er was meer contact met de onmiddel-
lijke naasten. Vaak onvermijdelijk contact. 
Maar ik ben er niet zeker van dat er vroeger 
meer liefde en mededogen voor elkaar be-
stond. Wie denkt dat er vroeger geen hui-
selijk geweld, geen verkrachtingen en geen 
seksueel misbruik van kinderen gebeurde, 

moet maar eens 
de rapporten le-
zen die over de 
jaren ’50 en ’60 
handelen. Dat de 
empathie voor de 
naasten, ook voor 
diegenen die niet 
onmiddellijk in 
onze nabijheid 

wonen is een feit. Kijk naar de reactie van 
mensen als medemensen in nood zijn. Niet 
alleen in de eigen familie, de eigen stad of 
het eigen land – alhoewel populisten hame-
ren op het principe van ‘eigen volk eerst’ 
– maar ook voor mensen die in Afrika, in 
Haïti of in Japan diep in de miserie zitten. 
Kijk naar elke goeddoel-actie en je ziet dat 
nieuwe records gebroken worden inzake 
geldinzameling, het doneren van bloed of 
het adopteren van kinderen.

Solidariteit is dan nodig om diegenen die 
niet in staat zijn om over zichzelf te beschik-
ken, kansen te geven. Daarom zijn ook li-
beralen – in tegenstelling tot wat sommige 
andere ideologieën beweren – voorstander 
van een sterke overheid. Een overheid die 
moet voorzien in kritisch onderwijs zodat 

Vroeger was het 
helemaal niet beter!
Een pleidooi voor individualisme
“In het publieke leven lijkt het moderne bestaan te draaien om geld, seks, macht en andere lagere motieven; het hogere wordt niet erkend 
omdat er een mensbeeld domineert dat sterk in het teken staat van egoïsme en cynisme,” aldus cultuursocioloog Gabriël van den Brink. Ik 
ben het absoluut niet eens met deze uitspraak. Die geeft de indruk dat het vroeger allemaal veel beter was, dat mensen elkaar veel meer 
hielpen, dat ze gelukkiger waren en dankzij een – meestal opgelegd – geloof meer houvast hadden of meer aandacht voor het ‘hogere’, wat 
dat ook moge betekenen. Het omgekeerde is het geval.

“De mensheid gaat er 
op vooruit, al is het met 
vallen en opstaan.”

Dirk Verhofstadt
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kinderen op volwassen leeftijd eigen, be-
wuste keuzes kunnen maken. Een overheid 
die moet voorzien in een goede sociale ze-
kerheid zodat de zieken, gepensioneerden, 
gehandicapten, werklozen en andere zwak-
keren in de samenleving ook hun zelfbe-
schikkingsrecht maximaal kunnen uitoefe-
nen. Een overheid is nodig om ons milieu 
te behoeden voor vernietiging opdat onze 
kinderen en kleinkinderen ook hun recht op 
zelfbeschikking op dit vlak kunnen realise-
ren.

Calculerend en zelfzuchtig gedrag vloeien 
niet voort uit individualisme maar wel uit 
onrechtvaardigheden in het sociaal en eco-
nomisch systeem dat mensen toelaat en 
zelfs aanmoedigt hun verantwoordelijkheid 
te ontlopen. Of erger nog zijn diegenen, 
doorgaans populistische, nationalistische 
en religieusconservatieve politici die de 
mensen wijsmaken dat alles hier naar de 
verdommenis gaat omdat ‘Anderen’ voor 
problemen zorgen. Daarbij verwijzen ze 
naar de teloorgang van de ‘geborgenheid’, 
de ‘eigenheid’, en zelfs ‘zuiverheid’ van de 
gemeenschap en het volk en naar de onder-
mijnende krachten van vreemdelingen ten 
aanzien van de eigen westerse cultuur. Ze 
spelen in op de angst voor de ‘Ander’ en be-
pleiten een afsluiting van de grenzen voor 
vreemde invloeden.

Vanuit hun behoudsgezindheid stellen ze 
ook de moderniteit zelf in vraag. Ze heb-
ben heimwee naar de tijd waarin de man 
als hoofd van het traditionele gezin, de 
onderwijzer als hoofd van de klas en de 
pastoor als hoeder over de parochie hun 

autoriteit konden doen gelden. Voor hen 
moet de mens ondergeschikt zijn aan ‘ho-
gere’ waarden zoals het geloof, het volk, de 
natie en het ras. Devotie, zelfverloochening 
en plichtsbesef tegenover de volksgemeen-
schap beschouwen ze als positieve, zelfs 
noodzakelijke waarden, terwijl het vaak 
enkel neerkomt op groepsegoïsme en on-
verschilligheid voor het lot van mensen die 
toevallig niet in dit land zijn geboren, maar 
daarom niet minder mens zijn.

De voornaamste reden van een morele 
leegte en innerlijke verarming is niet de 
keuzevrijheid, maar de onverschilligheid. En 
die onverschilligheid is het grootst in lan-
den die er collectivistische of conservatief-
religieuze ideeën op na houden. Kijk naar 
het lot van de Roemeense kinderen die ge-
dumpt werden in erbarmelijke weeshuizen. 
Kijk naar het lot van moslimmeisjes in onze 
eigen contreien die niet mogen kiezen met 
wie ze trouwen. Kijk naar de manier waarop 
een gewezen born-again president in de VS 
en zijn partij zich blijven verzetten tegen 
een minimaal sociaal beschermingssysteem 
waardoor miljoenen mensen in de miserie 
en de onvrijheid blijven zitten. Het individu-
alisme moet dus niet getemperd maar inte-
gendeel aangemoedigd worden, vooral in 
die gemeenschappen waar mensen wegens 
religieuze, sociale en culturele tradities 
onderdrukt worden. Waarbij vrouwen het 
slachtoffer zijn omdat ze als minderwaardig 
worden beschouwd dan de man.  

Nog één woord over het ‘hogere’. Ik ben 
altijd op mijn hoede als iemand begint over 
‘hogere’ waarden want dan denk ik al snel 

aan de verering van het Vaderland, de lok-
roepen van de Romantiek en de morele 
banbliksems van een paus die in feite aan 
het hoofd staat van een van de meest im-
morele instituten die in de geschiedenis en 
ook vandaag nog bestaan heeft. Ik bespaar 
u mijn kritiek over de manier waarop ze 
een bisschop die gedurende jaren twee kin-
deren verkracht heeft het hand boven het 
hoofd houden. 

Het enige dat ik zie is dat er nog nooit zo-
veel jongeren verder studeren, dat er nog 
nooit zoveel boeken verkocht werden, dat 
er nog nooit zoveel volk ging naar alle mo-
gelijke culturele manifestaties. Wat ik wil 
zeggen is dat de mensheid er niet op ach-
teruitgaat maar vooruit, al is het met vallen 
en opstaan. De morele kring waarvoor we 
ons inzetten wordt steeds groter en bereikt 
stilaan de hele wereld. Dat is een positieve 
evolutie. In plaats van het recht op zelfbe-
schikking gelijk te stellen met egoïsme en 
het individualisme zo te verketteren, zou-
den we ons allen beter inspannen om de 
rechten en vrijheden, en de enorme keuze-
mogelijkheden waarover wij hier vandaag 
kunnen beschikken, ook mogelijk te maken 
voor de vele honderden miljoenen mensen 
die daar alleen nog maar kunnen van dro-
men. •

Zie voor meer informatie en  
de gratis nieuwsbrief van Liberales:  
www.liberales.be

Individuele keuze
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Door Bas van Schelven, eindredacteur 
van dit blad.

Eerst even een korte situatieschets. Artikel 
44 Gezondheids- en welzijnswet voor die-
ren verbiedt het onbedwelmd slachten van 
dieren. Omdat de Thora en Koran (zouden) 
voorschrijven dat een dier onbedwelmd 
moet worden geslacht, wordt er in datzelf-
de artikel (om precies te zijn in het derde 

lid) een uitzondering gemaakt voor deze re-
ligieuze slachtwijzen. De vrijheid van gods-
dienst zou dat immers voorschrijven.

De Partij voor de Dieren (PvdD) lobbyt ech-
ter al sinds jaar en dag voor de afschaffing 
van die uitzondering. Uit wetenschappelijk 
onderzoek zou blijken dat dieren veel meer 
lijden wanneer zij onbedwelmd worden ge-
slacht dan wanneer zij bedwelmd worden 

geslacht, en het dierenwelzijn zou derhalve 
hier volgens Marianne Thieme en consorten 
moeten prevaleren boven de vrijheid van 
godsdienst.

Zo langzamerhand lijkt het erop dat de 
PvdD een meerderheid bij elkaar heeft we-
ten te krijgen voor dit plan; alleen de drie 
christelijke partijen zijn nog tegen. Het be-
vreemdende aan de argumentatie van de 
tegenstanders van deze (naar het zich laat 
aanzien) aanstaande schrapping van reli-
gieuze privileges is dat het een soort van 
mengelmoes van religie en wetenschap is. 

Ten eerste wordt veelal gesteld dat het 
hier om een onrechtmatige inperking van 
de vrijheid van godsdienst gaat. Er wordt 
dan gezegd dat dieren rechtsobjecten zijn, 
geen rechtssubjecten. Kortweg betekent 
dat dat dieren juridisch gezien zaken zijn, 
en waarom zou je een klassiek grondrecht 
als de vrijheid van grondrecht inperken ten 
behoeve van zaken?

Zo op het eerste gezicht zit daar iets in. 
Maar wie even iets langer nadenkt, zal toch 
al snel tot de conclusie komen dat wij als 
mensen toch niet zomaar alles met dieren 
mogen doen. Ons mens-zijn verplicht ons 
om op een waardige manier met dieren om 
te gaan; het is als het ware een morele ver-
plichting voor de mens. 

Daarbij komt nog eens dat het nog maar 
de vraag is in hoeverre er hier nou echt 
sprake is van een inperking van de vrij-
heid van godsdienst.  De door de Thora 
en Koran voorgeschreven slachtwijzen zijn 
immers slechts middel ten behoeve van 
de consumptie van ‘rein’  vlees (het doel). 
De vraag die er dus moet worden gesteld 
is of het aan mensen onmogelijk wordt ge-
maakt om ritueel onbedwelmd vlees te con-
sumeren. Aangezien het na de aanstaande 
schrapping nog steeds mogelijk is om ritu-
eel onbedwelmd geslacht vlees te importe-
ren, is al snel duidelijk dat het met die in-
perking van de vrijheid van godsdienst dus 

Ritueel slachten

Onbedwelmd slachten - godsdie nstvrijheid of dierenwelzijn?
In Nederland is het verboden om dieren onbedwelmd te slachten. Maar zoals wel vaker het geval is met Ned erlandse wetgeving wordt er aan religie een uitzonderingspositie gegeven. Echter lijkt het er op dat de wet-
gever snel korte metten zal gaan maken met dit privilege. In het debat hierover voeren de tegenstanders een aantal vreemde argumenten aan, die in het geheel geen hout snijden.
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allemaal wel meevalt. Nogmaals, het 
is niet zozeer de slacht zelf waarop de 
vrijheid van godsdienst ziet, maar de 
consumptie van ritueel (onbedwelmd) 
geslacht vlees.

Als tweede argument halen tegen-
standers dan vaak de gedachte achter 
de door de religies voorgeschreven 
slachtwijzen uit de kast: dierenwelzijn. 
Inderdaad, precies dezelfde reden als 
gebruikt door de voorstanders van de 
schrapping van het religieuze privilege 
tot onbedwelmd slachten.

Onder verwijzing naar ander weten-
schappelijk onderzoek stellen de te-
genstanders dan dat die eeuwenoude 
voorschriften nog steeds veel dier-
vriendelijker zouden zijn dan de he-
dendaagse bedwelmde slachtmetho-
des. Al hoewel het ondoenlijk is om al 
die onderzoeken te vergelijken, voelt 
iedereen toch wel aan dat het op zijn 
minst vreemd zou zijn dat voorschrif-
ten uit premoderne tijden het dieren-
welzijn beter zouden waarborgen dan 
de hedendaagse inzichten. 

Maar wat nu echt bevreemd is het feit dat 
tegenstanders zich voor hun religieuze ver-

bod op de wetenschap beroepen. Die zou 
immers aantonen dat het dierenwelzijn be-
ter gewaarborgd is door de voorschriften 

uit de Thora en Koran. Oftewel: het hele 
argument vóór schrapping van hun privi-
lege – dierenwelzijn – is in wezen juist hèt 
argument tégen die schrapping. 

De vraag dringt zich dan op waar het die 
tegenstanders nu daadwerkelijk om te 
doen is: godsdienstvrijheid (‘onze gods-

dienst schrijft ons dit voor, wij kunnen niet 
anders’) of dierenwelzijn (‘onze religieuze 
voorschriften zijn het best voor dieren’). 

Als dat laatste het geval zou zijn, zou dat 
immers betekenen dat wanneer onomstote-
lijk komt vast te staan dat bedwelming het 
dierenwelzijn het best waarborgt de tegen-
standers van nu dan ook voorstanders zul-
len zijn. Daardoor lijkt het er dan ook op dat 
het de tegenstanders om de godsdienstvrij-
heid te doen is; zoals gebleken, wordt die 
echter niet (onrechtmatig) ingeperkt, en 
staat niets de schrapping van die religieuze 
privilege in de weg. •

Onbedwelmd slachten - godsdie nstvrijheid of dierenwelzijn?
In Nederland is het verboden om dieren onbedwelmd te slachten. Maar zoals wel vaker het geval is met Ned erlandse wetgeving wordt er aan religie een uitzonderingspositie gegeven. Echter lijkt het er op dat de wet-
gever snel korte metten zal gaan maken met dit privilege. In het debat hierover voeren de tegenstanders een aantal vreemde argumenten aan, die in het geheel geen hout snijden.

“Ons mens-zijn verplicht ons 
om op een waardige manier 
met dieren om te gaan; het is 
als het ware een morele ver-
plichting voor de mens.”

Bas van Schelven
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Opiniemakend

Vraag een senator in Den Haag of hij mee wilt werken aan het opheffen van de Eerste Kamer, en hij zal 
zeer waarschijnlijk ‘nee’ zeggen. Waarom? Zolang een politicus betaald wordt door de overheid waar 
hij zelf onderdeel van is, zal hij er alles aan doen om dat salaris en zijn positie te behouden. Vraag een 
gezin dat een uitkering ontvangt, of op een andere manier qua inkomsten afhankelijk is van de over-

Door Bas van Burik, lid van de JOVD 
afdeling Rijnmond. 

Laat ik dit uitleggen aan de hand van enkele 
voorbeelden. Bezuinigen op de overheid 
is een hot item. Helaas komt men in coa-
lities niet verder dan de holle frasen ‘effi-
ciënter werken’ en meer ‘efficiency’ op de 
werkvloer. Waarom durft geen enkele par-
tij echt te bezuinigen op bestuurslagen en 
overheidsinstellingen en dus overgaan tot 
opheffing daarvan. Dat heeft te maken met 
het fenomeen ‘vriendjespolitiek’. Iedereen 
in en rond Den Haag kent elkaar door en 
door. Iedereen wil elkaar te vriend houden 
en iedereen vindt elkaar ook zo belangrijk, 
dat ze er niet over zullen peinzen om deze 
belangrijke functies weg te bezuinigen. En 
dus moeten de gewone ambtenaren het 
vooral ontgelden. Maar heren politici uit dat 
‘old boys network’, hoe lang blijven we nog 
met een bestuurlijke chaos zitten van een 
immense rijksoverheid, 12 provincies en 
418 gemeenten in een land waar je in iets 
meer dan 3 uur rijden doorheen komt? Echt 
bezuinigen kan maar op één manier: Rigou-
reus snijden in het aantal bestuurslagen en 
dus boven het fenomeen ‘vriendjespolitiek’ 
uit kunnen stijgen.

Slecht nieuwsgesprek
Nog zo’n voorbeeld. Ook op de onderwijs-
begroting moet bezuinigd worden. Ik durf te 
stellen dat dit wel degelijk kan. Hoe? Laten 
we beginnen met de PO raad, VO raad, MBO 
raad en HO raad op te heffen en gewoon 
weer uit te gaan van één Onderwijsraad die 
de regering adviseert. Dit scheelt weer in 
vier gebouwen, vier personeelsbestanden 

en vier raden van bestuur. Maar ja, hoe ga je 
een goede vriend vertellen dat hij zijn baan 
gaat kwijtraken?  Waar ook op bezuinigd 
kan worden zijn de grote bestuursinstel-
lingen in het onderwijs. Maar ja, hoe ga je 
opnieuw een andere vriend vertellen dat hij 
zijn baan en pluche stoel gaat kwijtraken?

Hypotheekrenteaftrek
Een ander voorbeeld is de huizenmarkt. 
Hiermee wil ik nog een zwak punt in 
de politiek bloot leggen. Negen 
van de tien economen roepen 
alle jaren dat de hypotheek-
renteaftrek afgeschaft moet 
worden. Zelfs binnen de 
VVD wil een klein deel 
van de aanhang dat 
aan dit systeem iets 
veranderd moet wor-
den. Waarom wijzen 
PVV, CDA en VVD 
het idee dan toch 
af in het regeerak-
koord? Omdat ze 
dan stemmen gaan 
verliezen en daar-
mee ook over vier 
jaar de kans op een 
nieuwe deelname aan 
een coalitie. Maar, ook 
wij als kiezers doen hier 
vrolijk aan mee. Juist omdat 
de achterban van de genoem-
de partijen flink geprofiteerd 
heeft van de hypotheekrenteaftrek, 
zullen ze dus niet in eigen vlees gaan 
snijden. Ditzelfde kan gebruikt worden bij 

gezinnen die qua inkomen op één of andere 
manier afhankelijk zijn van de overheid. Je 
zou wel gek zijn als je stemt op de VVD ter-
wijl je een uitkering krijgt. Dan stem je op 
een partij die wellicht jou je uitkering kan 
afpakken, omdat de regels veranderd moe-
ten worden. Want bezuinigen op het sociale 
stelsel is hard nodig. Dat is voor de VVD wel 
makkelijk te verkopen, omdat de 
achterban hier geen 
gebruik van 
maakt. 

De naakte waarheid... ...over de politiek
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heid, of ze willen stemmen op een partij die willen bezuinigen op de overheidsorganisaties, dan is het 
antwoord ‘nee’. Want dan snijd je in het eigen vlees en dat is niet de bedoeling. Plato waarschuwde 
ons al voor dit fenomeen. De ultieme zwakte van de mensheid. We zijn hebberig, omkoopbaar en 
doen er alles aan om beter uit een situatie te komen.

Terwijl de PvdA en SP het afschaffen van de 
hypotheekrenteftrek ook wat moeilijk kun-
nen verkopen, omdat ook de achterban van 
deze partijen van deze regeling heeft kun-
nen profiteren.

Wij, stemmers en burgers van Nederland, 
kiezen voor de partij die ons het mooiste 

toekomstplaatje voorschotelt. En 
dat is vaak gekoppeld 

aan een goed 
e c o -

nomisch vooruitzicht zonder dat we er zelf 
op achteruit hoeven gaan. Wij zijn dus om-
koopbaar, altijd op zoek naar beter en meer. 
En als dat ten koste gaat van een ander? We 
verpakken het in mooie politieke argumen-
ten, maar zeggen eigenlijk dat we dat niet 
zo erg vinden.

Plato
Plato waarschuwde ons al hiervoor. Zo-

lang er geld, macht en politiek hand 
in hand gaan, zijn we omkoop-

baar, denken we aan ons eigen 
belang en letten minder op 

het landsbelang. Als we 
dat combineren met het 

huidige partijenstelsel, 
waarin gezien de ze-
telverdeling minimaal 
drie partijen tot een 
regeerakkoord moe-
ten komen, is Ne-
derland in mijn ogen 
verworden tot een 
bestuurlijke chaos. 
De PvdA weigerde 
tijdens de onder-
handelingen voor 

Paarsplus mee te gaan 
in bezuinigen van 18 

miljard, waarmee de on-
derhandelingen mislukten. 

Zij wilden niet aan hun ach-
terban verkopen dat ze breken 

met de traditie van een grote en 
sterke overheid. Zij wilden ook niet 

vertellen dat er gesneden moet gaan 
worden in het sociale leenstelsel. Partij-

politiek egocentrisme past hier het beste 
bij. Maar ook de VVD heeft hier vrolijk aan 
meegedaan door te stellen dat aan de hy-
potheekrenteaftrek niks veranderd dient 
te worden. Terwijl het voor diezelfde VVD 
een stuk gemakkelijker is om de liberalise-
ring van de huurmarkt te verkopen aan hun 
achterban, omdat die achterban hier niet 
door geraakt wordt. Dit is voor de PvdA dan 
weer een stuk moeilijker te verkopen.

Als we het landsbelang boven het partijbe-
lang durven stellen, dan snapt iedereen dat 
eerst de koopwoningmarkt hervormd moet 
worden, en dat je daarna pas wijzigingen 
kan gaan aanbrengen in de huurmarkt. En 
als we willen bezuinigen op het onderwijs, 
dan zullen bestuursorganen en adviesraden 
eraan moeten geloven. En dat de provincies 
en waterschappen opheffen pas de echte 
oplossing is, om Nederland uit de bestuur-
lijke chaos te halen, durf ik wel te zeggen. 
Waarom? Ik wil aan het werk als docent en 
zie liever dat het geld besteed wordt aan 
het verkleinen van klassen. Waarmee ik 
een grotere kans heb op een vaste baan. Ik 
moet de komende tien jaar gaan huren en 
daarna mag ik hopen op een koopwoning. 
En ik werk niet voor de provincie of water-
schappen en verlies dus niet mijn baan en 
inkomen. 

Zie je, ook ik ben net zo omkoopbaar, heb-
berig en egocentrisch als al die andere 
stemmers en politici. Daarmee ben ik één 
van de 16,9 miljoen egoïsten in één land. 
Nu snap ik de bestuurlijke chaos veel be-
ter....•

De naakte waarheid... ...over de politiek
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Driemaster
De Jongeren Organisatie Vrijheid en Demo-
cratie 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 doelstellin-
gen 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 doordrin-
gen 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 leden-
vergadering 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 uitgangs-
punt van onafhankelijke journalistiek is een 
essentiële voorwaarde voor het functi-
oneren van de democratie, ook binnen 
onze politieke jongerenorganisatie. Deze 
en nadere bepalingen werden opgenomen 
in een redactiestatuut 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 hoofdredac-
teur en zijn redactie toegekende rechten en 
opgelegde plichten.

JOVD
De JOVD is de Jongerenorganisatie Vrijheid 
en Democratie en bestaat al sinds 1949. 
Sinds 1 januari 2000 is zij officieel de jon-
gerenorganisatie van de VVD. De JOVD is 
echter in politiek opzicht volledig onafhan-
kelijk, zodat standpunten kunnen afwijken. 
De fundamenten van de JOVD lees je in de 
beginselverklaring.

Ledenadministratie
Richt u zich voor vragen over de ledenad-
ministratie, alsmede uitschrijvingen, tot 
onze ledenadministratie via ledenadminis-
tratie@jovd.nl.
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Van de hoofdredacteur

We doen al zo normaal!
Geert Wilders doet een kunstje met een schoothondje en een be-
drijfspoedel. Jolande Sap legt uit hoe je een stekker uit een stek-
kerdoos trekt. Schertsvertoningen als deze zijn in parlementen niet 
zeldzaam. Sterker nog: we horen ‘er’ nu eindelijk een beetje bij. 

Over de hele wereld grijpen parlementsleden elkaar (letterlijk) naar 
de keel. Zo werd een meningsverschil over begrotingsplannen in 
Zuid-Korea beslecht met geduw, geschreeuw en gegooi met parle-
mentair pluche en ook in de Oekraïne houdt het parlement er niet 
altijd een zachtzinnige en welwillende mentaliteit op na. De situatie 
daar deed denken aan de opening van een waanzinnige uitverkoop 
bij één van exclusievere warenhuizen die ons land rijk is. Toch bleek 
de Kamervoorzitter daar op effectieve wijze bestand tegen het ei-
erstruif en de rookbommen: hij ontvouwde enkele paraplu’s en 
maande daaronder vandaan iedereen tot rust en stilte. 

In Suriname beschuldigde een parlementariër de voorzitter van cor-
ruptie. Ook dit ontaarde in een handgemeen. Dichter bij huis laat 
parttime premier Silvio Berlusconi zich op weinig gepaste wijze uit 
over zijn collega Merkel... Afijn, u kent de verhalen.

De Nederlandse situatie: ijdeltuiterij ten behoeve van electoraal ge-
win. Ons parlementsgebouw biedt een prachtig podium voor slecht 
improvisatietoneel en ruwe neologismen. Verwacht bij ons geen 
temperament dat leidt tot fysieke knokpartijen. Wij gaan ‘het taal-
gebruik in de kamer’ bespreken, eindeloos opiniëren en wijden er 
voorwoorden aan. 

We doen al zo normaal. Wat is dat een geruststelling. 

Deze editie
In deze editie een interview met de voorzitter van FNV Jong, Dennis 
Wiersma. Hij vindt dat de jonge leden van de JOVD af moeten van 
het idee dat de FNV een ‘links bolwerk’ is. Wil je weten waarom? Je 
leest het vanaf pagina 16. 

Een omstreden thema is de legalisatie van orgaanhandel. Zouden 
we in staat zijn om het probleem van organentekort op te lossen 
door de handel in organen vrij te maken? Imre Wessels durft de 
discussie aan en schreef er een artikel over. Je vindt het stuk op 
pagina 9. 

Een lezenswaardig artikel over Europa vindt u op pagina 24. Wat 
is de rol van Europa tijdens de economische crisis? Moet Brussel 
meer bevoegdheden krijgen of juist niet? 

En dan de rol van onze Koningin. Na een rustig verlopen Prinsjes-
dag en de onstuimige Algemene Beschouwingen maken we de ba-
lans op; instandhouding van een monarchie is behoorlijk kostbaar, 
maar dan heb je ook wat: zwaaien naar de Koninklijke familie is een 
belevenis. Mag je zo redeneren? Kijk gauw op pagina 26!

Ik wens u veel leesplezier!

Vivianne Vermeulen
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Van de voorzitter

Uitgepolderd
De komst van het pensioenakkoord van werkgevers, werknemers 
en kabinet lijkt het einde te hebben ingeluid van de polder, het fa-
meuze orgaan waarin de belangen van werknemers, werkgevers en 
overheid samenkomen en belangrijke sociaaleconomische beslis-
singen genomen worden. De polder heeft aan de wieg gestaan van 
belangrijke afspraken in de jaren tachtig toen, na een economische 
crisis  en potverterende kabinetten in de jaren zestig en zeventig, 
grote bezuinigingen en nieuwe economische groei noodzakelijk wa-
ren. Het akkoord van Wassenaar. Een akkoord waar sociale part-
ners en het kabinet oog hadden voor de lange termijn en over hun 
eigen schaduw heen stapten. Het pensioenakkoord breekt met die 
traditie. 

Het pensioenakkoord is een product van dof eigenbelang. De 
werkgevers hebben een paar van de vele gaten in de boeg van 
het zinkende schip gedicht, maar zijn zelf voor de zekerheid uitge-
stapt aan de kade, de vakbonden hebben ervoor gezorgd dat het 
pensioenstelsel in ieder geval hun achterban overleeft en het ka-
binet heeft de felbegeerde verhoging van de AOW-leeftijd binnen. 
Iedereen blij. Volgens de onderhandelaars was het akkoord “klaar 
voor de toekomst”, “historisch” en natuurlijk “goed voor jong én 
oud”. Deze ronkende woorden kunnen echter niet verhullen dat 
het pensioenstelsel na dit akkoord allesbehalve toekomstbestendig 
is geworden.

Maar als de meerderheid van de werkenden en werkgevenden in 
Nederland dit OK vinden, dan is er toch niets aan de hand. Zo werkt 
democratie nu eenmaal, zul je wellicht denken. Daar zit nu net het 
probleem: de democratische legitimiteit is ver te zoeken. 

De vakbonden vertegenwoordigen zo’n 23 procent van de werk-
nemers en hebben in totaal zo’n 1,8 miljoen leden waarvan nog 
eens twintig procent inmiddels gepensioneerd. Sterker nog: als het 
pensioenakkoord sneuvelt dankzij het referendum onder de leden 
van FNV Bondgenoten, dan zou het betekenen dat uiteindelijk vier 
procent van de werknemers voor de andere 96 procent bepaalt 
hoe hun pensioen er in de toekomst uitziet.

Eerder dit jaar had ik een discussie op de radio met een vakbonds-
historicus (hoe toepasselijk) en die gebruikte het argument dat ik 
sindsdien keer op keer tegengeworpen heb gekregen: als je invloed 
wilt, word dan maar lid van de vakbond. De wereld op z’n kop. Ik 
moet helemaal nergens lid van worden wanneer ik mijn belang wil 
verdedigen. Klaarblijkelijk hebben wij niet alleen een sociaal con-
tract met de staat, maar ook met de vakbonden.

Wanneer je in het buitenland gevraagd wordt naar het polderen 
zul je het vast omschrijven als een stelsel waarbij iedereen met 
iedereen spreekt en gezamenlijk gezocht wordt naar een oplossing 
die het algemeen belang het beste dient. Aan die notie is met dit 
akkoord een einde gekomen: het algemeen belang is verworden 
tot een belang van een smaldeel van de samenleving dat zich al-
lerminst druk maakt over de lange termijn.

Het pensioenakkoord is –om maar in polderbeeldspraak te blijven- 
een eerste scheur in de dijk. Het voldeed toen vakbonden nog na-
mens de samenleving spraken, namens jongeren, ouderen en alles 
wat er tussenin zit. Die tijd is voorbij, lang voorbij. In dat opzicht 
lijken de vakbonden wel op de politieke partijen: vroeger van de 
massa, nu een vergrijzend bolwerk van fanatiekelingen of mensen 
die er per ongeluk zijn blijven hangen. Maar met één belangrijk 
verschil: de agenda van politieke partijen wordt niet geheel en al 
bepaald door de leden, maar bovenal door de kiezers. Politieke 
partijen zien dat hun ledental steeds kleiner wordt en dat de over-
gebleven leden allesbehalve representatief zijn voor het “volk”. De 
partij wordt steeds meer een politieke vehikel en steeds minder 
ledenpartij. Kiezersonderzoek wordt meer en meer toegepast en 
politieke partijen hebben stelselmatig de invloed van het ooit mach-
tige kader teruggebracht om sneller te kunnen acteren op het poli-
tieke toneel. Een ontwikkeling die overduidelijk aan de vakbonden 
voorbij is gegaan.

Als de sociale partners het einde van de polder willen voorkomen, 
dan zullen ze deze draai moeten maken. Want voor hen die de tijd 
niet voelen is er geen toekomst.

Martijn Jonk
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“De Chinese besluitvorming 
is zeer diffuus, complex en 
intransparant.”

Geert Jansen

China

Door Geert Jansen, oud-hoofdredac-
teur van Driemaster. Werkt tegen-
woordig als Financial Trainee op de 
ambassade van het Koninkrijk der 
Nederlanden in Beijing.

Het Stelsel
China heeft een meerpartijenstelsel, waar-
van er een partij het politieke spectrum 
domineert, de Communistische Partij van 
China (CPC). Daarnaast zijn er acht kleinere 
partijen actief die de facto worden geleid 
door de CPC, maar aparte zetels in het Na-
tionaal Volkscongres bezitten. Zo wordt de 
indruk van een democratisch stelsel in le-
ven gehouden. Het Nationale Volkscongres 
is op papier het belangrijkste orgaan van 
China, maar heeft in werkelijkheid relatief 
weinig macht. De werkelijke macht is ver-
deeld tussen de CPC en 
de overheid, twee van 
elkaar gescheiden poli-
tieke entiteiten die door 
de combinatie van func-
ties door politici toch 
nauw met elkaar verbon-
den zijn. Zowel de Partij 
als de overheid bestaat 
uit een groot aantal ver-
ticale en horizontale structuren. Regionaal 
zijn er zo’n 45.000 regionale overheden. 
En daarnaast is er een groot aantal organi-
saties, commissies, onderzoeksinstituten, 
werkgroepen en andere specialistische or-
ganen. Allen hebben in meer of mindere 
mate een stem in bepaalde politieke besluit-
vorming. De belangrijkste organen worden 
hieronder uiteen gezet.

De Partij
De Communistische Partij van China (hier-
na: de Partij) werd in 1921 opgericht en 
heeft na de burgeroorlog in 1949 de abso-
lute macht gegrepen over het gehele land 

exclusief Taiwan. De Partij is met zo’n 80 
miljoen leden de grootste politieke partij 
ter wereld. De belangrijkste formele insti-
tutie is het 24-leden tellende Politbureau, 
terwijl de dagelijkse leiding bij het uit 9 
leden bestaande Standing Committee van 
dit Politbureau ligt. De secretaris generaal, 
tevens de president van China, staat aan 
het hoofd van beide organen. Onduidelijk 
is waar de belangrijkste beslissingen wor-
den genomen. Enerzijds zou het ontbreken 
van een officiële vergaderagenda van het 
Politbureau erop kunnen duiden dat alleen 
complexe beslissingen in dit orgaan worden 
genomen. Anderzijds zou het bij de toege-
nomen consensuspolitiek passen als beslis-
singen tegenwoordig vaker door het gehele 
Politbureau worden genomen. 

Elke vijf jaar wordt het Nationale Partijcon-
gres gehouden, waarin het algemene beleid 
van de Partij wordt vastgesteld en de leden 
van het Politbureau worden gekozen. In de 
praktijk is dit een klapmachine waar het 
gemiddelde VVD-congres nog wat van zou 
kunnen opsteken. Over alle beslissingen is 
al op voorhand besloten. Ook op regionaal 
niveau zijn er Partijcongressen, waarin de 
afgevaardigden voor de hogere Partijcon-
gressen worden gekozen. Daarnaast heb-
ben alle regionale overheden partijcommis-
sies, evenals veel scholen, staatsbedrijven, 
private ondernemingen en zelfs buitenland-
se bedrijven. De Partij is op die manier ver-

tegenwoordigd in vrijwel elk aspect van het 
dagelijks leven.

De Partij handelt vanuit een ‘democratisch 
centralisme’, wat betekent dat discussie 
binnen de Partij is toegestaan, maar dat de 
Partijleden naar buiten toe altijd met één 
mond spreken. Lagere Partijleden kunnen 
zo hun mening geven over conceptbeleid 
voordat deze naar buiten is gebracht, maar 
worden geacht na publicatie hun mond te 
houden. Waar het gaat om hete hangijzers, 
zoals de democratisering van de Partij, lij-
ken deze discussies dan ook intern meer te 
worden besproken dan buiten op straat. 

Lagere partijorganisaties zijn hiërarchisch 
ondergeschikt aan hogere partijorganisa-
ties, maar de hogere leiding is wel afhan-

kelijk van de lagere leden 
voor de toewijzing van 
een functie. Dit betekent 
dat er noodzaak is tot het 
creëren van loyaliteit bij 
de achterban. Dit zorgt 
er dan ook voor dat lage-
re partijcongressen wel 
degelijk iets in de melk 
te brokkelen hebben. Se-

lectie is niet vanzelfsprekend en zeker op 
lagere niveaus is er regelmatig sprake van 
meerdere kandidaten voor een functie. Dit 
laat onverlet dat selectie op hogere niveaus 
stukken onduidelijker en achter de scher-
men plaatsvinden.

De Overheid
De Chinese overheid is sinds de jaren tach-
tig los komen te staan van de Partij. Deng 
Xiaoping splitste de Partij en de overheid 
en zorgde ervoor dat de overheid geen 
taak meer had in de administratieve en be-
leidstaken. Hierdoor kwam de Partij meer 
op afstand van de overheid te staan en 

Een liberaal in China
Wie aan de Volksrepubliek China (hierna: China) denkt, denkt veelal aan een autoritair land, waar 
een partij de absolute macht bezit onder de bezielende leiding van een sterk leider. In de tijden van 
Mao Zedong en Deng Xiaoping werd er inderdaad met harde hand over China geregeerd. Inmiddels 
is dat al lang niet meer het geval en lijkt de Chinese politiek eerder enige trekjes te krijgen van heuse 
Nederlandse polderpolitiek. Uiteraard met Chinese karakteristieken, want bijna niets is in dit land 
hetzelfde als ergens anders ter wereld. Dit artikel probeert een licht te werpen op de werking van het 
Chinese politieke stelsel.
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hield deze zich alleen nog bezig met brede 
beleidsdoelen en beslissingen over gevoe-
lige onderwerpen. Wel zie je dat vrijwel alle 
senior Partijleden ook belangrijke functies 
binnen de overheid vervullen. Voor een 
hoge functie binnen de overheid is het Par-
tijlidmaatschap echter geenszins verplicht, 
alhoewel de allerhoogste functies uiteraard 
wel onder Partijleden zijn verdeeld.

De premier staat aan het hoofd van de 
Staatsraad, waarin ongeveer vijftig leden 
zitten. De dagelijkse leiding is ook hier in 
handen van een Standing Committee, welke 
naast de premier bestaat uit vier vicepre-
miers, vijf leden van de staatsraad en de se-
cretaris generaal. Dit orgaan spreekt twee 
keer per week met elkaar en neemt de be-
langrijkste beslissingen. De Staatsraad geeft 
leiding aan de 25 ministeries, de centrale 

bank, het nationaal audit bureau en de vele 
tientallen overige organisaties die onder di-
recte controle van de regering staan.

De ministeries vallen dus formeel onder 
de Staatsraad, maar hebben in de praktijk 
relatief veel beleidsvrijheid. Door de grote 
kennis binnen een ministerie, de complexi-
teit van het beleid en de mogelijkheid om 
de vaak vage wetgeving op een bepaalde 
manier te interpreteren, implementeren 
en prioriteren, kunnen ministers vaak erg 
veel macht naar zich toetrekken. Omdat 
de carrière van een minister evenals zijn 
ambtenaren voor een belangrijk deel wordt 
bepaald door zijn of haar prestaties wordt 
het belang van een ministerie met man en 
macht verdedigd. Dit leidt niet zelden tot 
onenigheden tussen ministeries over ge-
meenschappelijke onderwerpen. 

Regionaal is de overheid verdeeld in provin-
cies, prefecturen, county’s en gemeenten. 
Overheidslagen hebben weer regionale 
afdelingen van ministeries en uiteraard re-
gionale overheden. Het is voornamelijk op 
dit niveau dat corruptie veel voorkomt. De 
regio’s liggen meestal ver van Beijing af 
(China heeft ongeveer de grootte van Eu-
ropa inclusief het Europese deel van Rus-
land), wat ze moeilijk controleerbaar maakt 
voor de centrale overheid. Daarnaast is de 
bestuurder van de overheid vaak dezelfde 
persoon als de Partijsecretaris, die op ge-
meenteniveau geen sprake is van perio-
dieke roulatie. Dit creëert al snel een basis 
voor lokale maffiabaasjes.

Het Congres
Het Nationale Volkscongres is het centrale 
congres van het volk dat jaarlijks plaats-
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China

vindt en de ongeveer 3.000 leden worden 
voor vijf jaar afgevaardigd door lagere 
Volkscongressen. Het Congres stemt onder 
andere over overheidsbeleid, waaronder 
het Vijfjarenplan, en over de leden van de 
regering.

Volgens de Grondwet is dit het machtigste 
orgaan van het land, maar in de praktijk is 
dit in het verleden een tandloos orgaan ge-
bleken. In tegenstelling tot het vijfjaarlijkse 
Nationale Partijcongres (zie: de Partij) heeft 
dit Congres sinds de jaren negentig echter 
meer macht naar zich toe kunnen trekken. 
Het Congres is onafhankelijker en asser-
tiever gaan opereren. Meer nog dan het 
nationale congres is dit bij de regionale 
parlementen het geval, waar kandidaten 
tegenwoordig worden geweigerd. Maar ook 
nationaal neemt het aantal nee-stemmen 
langzaam maar zeker toe. 

Het Leger
Het Volksbevrijdingsleger is met zo’n drie 
miljoen militairen het grootste leger ter we-
reld. Hoewel de exacte rol van het leger bin-
nen de Chinese politiek tegenwoordig on-
duidelijk is, heeft het leger lange tijd sterke 
invloed gehad op de politiek. Mogelijk is dit 
tegenwoordig na hervormingen minder het 
geval. Het leger rapporteert aan de Cen-
trale Militaire Commissie (CMC), waarvan 
er zowel een overheidstak als een Partijtak 
is, maar waarvan de leden effectief dezelfde 
zijn. De leden van de CMC worden door de 
respectievelijke Standing Committees ge-
kozen en kunnen daarmee een belangrijke 
brug vervullen tussen Partij, overheid en 
leger. De voorzitter van de CMC is de pre-
sident van China cq. de secretaris generaal 
van de Partij.

De Besluitvorming
De wijze waarop besluitvorming in de Chi-
nese politiek plaatsvindt, is zeer diffuus, 
complex en intransparant. De onderlig-
gende dynamiek van politieke macht is in 
geheimzinnigheid gehuld. Verschillende 
factoren compliceren de transparantie. Al-
lereerst hebben formele instituties lang niet 
altijd de rol die je zou verwachten, terwijl 
informele organen belangrijker kan zijn dan 
op papier blijkt. Zo is het bestaan bekend 
van Leidende Groepen waarin vertegen-
woordigers van verschillende organen en 
verschillende niveaus zijn vertegenwoor-
digd, om consensus te bouwen, terwijl het 
officiële bestaan en de voormalige (dus niet 
de huidige) leden pas recentelijk zijn be-
vestigd en gepubliceerd. Daarnaast zijn er 
diverse onderzoeksinstituten en denktanks 
die grote invloed op beleid kunnen hebben. 
Zij doen aanbevelingen over toekomstige 

wetgeving en evalueren bestaand beleid. 
Het lijkt erop dat er door politici een steeds 
groter belang aan deze clubs wordt gehecht 
met de toenemende complexiteit van poli-
tieke besluitvorming.

Daarnaast maakt de grote combinatie van 
functies in de Partij, de overheid en het le-
ger die politici combineren het lastig om te 
bepalen waar bepaalde beslissingen worden 
genomen. Partijleden kunnen een veelvoud 
aan posities opbouwen. De samenhang van 
deze posities kan een indruk geven van het 
toekomstige carrièrepad van een politicus. 
Zo heeft Xi Jinping bijvoorbeeld een dusda-
nig pallet aan functies verzameld dat hij de 
meest waarschijnlijke opvolger van de hui-
dige president Hu Jintao is. Maar hoe een 
zekere combinatie precies uitpakt voor de 
macht van een politicus is hoogst onduide-
lijk.

Wanneer besluitvorming, soms na veel 
moeite en vele jaren of zelfs decennia, 
heeft plaatsgevonden, is het zeker niet van-
zelfsprekend dat wetgeving daadwerkelijk 
wordt opgevolgd. De centrale overheid is 
al blij als er een deel van haar wetgeving 
wordt overgenomen en opgevolgd. Regio-
nale overheden kunnen regels immers ook 
weer op een bepaalde manier interpreteren, 
ondergeschikt achten aan andere wetten of 
bij gebrek aan controle simpelweg niet uit-
voeren. 

Mooi voorbeeld is het rookverbod. Hoewel 
er al meerdere malen anti-rookwetten zijn 
aangenomen was het de overheid vorige 
maand echt menens. Een algeheel rook-
verbod voor alle publieke ruimtes moest 
ervoor zorgen dat Chinezen voortaan alleen 
nog maar longkanker van de buitenlucht 
konden krijgen. Ik heb inmiddels één bar 
gezien waar niet mocht worden gerookt, 
althans in het achterste gedeelte. Voor de 
rest kan roken gewoon nog steeds in elke 
horecagelegenheid.

De Democratie
Het kan lastig zijn om als liberaal in China 
rond te lopen. Enerzijds zie je een land dat 
het in veel opzichten steeds beter voor 
elkaar heeft. Een meritocratie waarbin-
nen politici en bewindspersonen voor een 
belangrijk deel op hun prestaties worden 
afgerekend. En een Partij waar in toene-
mende mate democratische bewegingen te 
zien zijn. Anderzijds ontbreekt er een schei-
ding van machten, een goed functionerend 
rechtssysteem en natuurlijk een democra-
tisch stelsel.

Democratisering is een vast onderdeel van 

de Vijfjarenplannen, zo ook de twaalfde ver-
sie die afgelopen maart door het Congres 
is vastgesteld, waar in de praktijk niet altijd 
evenveel mee is gedaan. Dit neemt niet weg 
dat er wel degelijk bij tijd en wijle op lokaal 
niveau met openlijke verkiezingen wordt 
geëxperimenteerd. Democratie is in China 
echter een middel, geen doel op zich. Argu-
menten voor de Partij om meer in te zetten 
op democratisering zijn het creëren van een 
grotere legitimiteit voor gekozen leiders, 
overheidsmanagement verbeteren en cor-
ruptie verminderen. 

Naast deze experimenten met locale ver-
kiezingen worden ook meer beslissingen 
tegenwoordig op basis van stemmen geno-
men en zijn er voor sommige posities tegen-
woordig meerdere kandidaten. Officieus is 
er ook een maximum van twee termijnen 
voor hogere functies en een pensioensleef-
tijd van 68 jaar. Als die laatste wederom 
wordt toegepast zullen er van het huidige 
Politbureau Standing Committee na 2012 
nog maar twee leden overblijven.

Toch zijn echte democratische verkiezin-
gen helaas nog niet van de grond gekomen. 
Besluitvorming vindt nog altijd plaats in 
achterkamertjes waar een raspoliticus zijn 
vingers bij af kan likken. Campagne voeren, 
netwerken aanspreken, allianties creëren, 
manipuleren, onderhandelen en compro-
missen sluiten; het hoort er allemaal bij. 
Dus wie het voor het zeggen heeft in China 
is bij nieuwe beslissingen altijd weer de 
vraag. •
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Vrije handel

Door Imre Wessels.

Probleem
De reden waarom Nederland een organen-
tekort kent, heeft meerdere kanten. Zo is 
het aantal patiënten met nierfalen de afge-
lopen twintig jaar verdubbeld door de toe-
name  van diabetespatiënten. Ook de vraag 
naar donorlevers neemt toe, o.a. omdat 
steeds meer mensen besmet raken met he-
patitis, een virus dat de lever aantast. 

Daarnaast blijft het aanbod van organen 
achter. Terwijl er in Nederland 3,1 miljoen 
mensen op een donor-
lijst staan en 2,4 miljoen 
mensen deze keus voor 
orgaandonatie aan hun 
familie overlaten, blijven 
er jaarlijks 1400 mensen 
op een wachtlijst voor 
een orgaan. De kans 
dat de organen van de 
enorme groep potentiële 
donoren daadwerkelijk beschikbaar komen, 
is erg klein. Dit komt omdat organen lucht 
nodig hebben willen ze geschikt zijn voor 
transplantatie. Pas wanneer iemand her-
sendood sterft of levend organen doneert, 
kunnen deze geschikt zijn voor transplanta-
tie. Het aantal hersendode donoren neemt 
echter af door o.a. verbeterde verkeersvei-
ligheid.  

Juist omdat het vrijwel zinloos is om nóg 
meer mensen te werven voor een donorlijst 
is het nodig om te kijken naar een nieuwe 
oplossing om het organentekort te vermin-
deren. Deze oplossing ligt bij het aantrek-
ken van meer levende donoren door middel 
van een financiële compensatie. Juist door 
een financiële prikkel zullen meer mensen 
bereid zijn om een orgaan te verkopen. 

Bezwaren
Dit voorstel stuit natuurlijk op een aantal 
bezwaren. Zo zou het immoreel zijn om geld 
te vragen voor organen die levens kunnen 
redden. Men moet een orgaan afstaan uit 

solidariteit en niet uit winstbejag. Wan-
neer dit bezwaar legitiem zou zijn, dan zou 
dit ook voor dokters moeten gelden. Ook 
dokters leveren diensten die levens redden 
en vragen daar geld voor. Toch pleiten er 
weinig mensen om dokters te dwingen hun 
diensten gratis te leveren. Hetzelfde zou 
moeten opgaan voor de verkoop van een 
orgaan. 

Een ander bezwaar is dat orgaanhandel zou 
leiden tot uitbuiting van mensen die geld no-
dig hebben en die niet zouden doneren als 
ze er geen geld voor zouden krijgen. Toch 

zou dit principe net zo goed kunnen opgaan 
voor iedereen met een baan. Weinig men-
sen zouden willen werken zonder hier loon 
voor te krijgen. Moeten we daarom, met het 
oog op deze verkapte vorm van dwang, alle 
lonen afschaffen? Waarom zou iemand wel 
mogen werken voor een loon, maar niet vrij 
zijn om een eigen orgaan te verkopen? 

De standaard repliek hierop is dat de ver-
koop van een orgaan risico’s met zich mee-
brengt. Zo is er een kans van 0.03% om te 
overlijden tijdens de operatie; dit is even-
veel als iedere andere operatie onder gehele 
narcose. Daarnaast is er nog een kans van 
0.02% dat de donor later in zijn leven een 
complicatie krijgt aan zijn enige functione-
rende nier. Hierbij moet wel gezegd worden 
dat dit vaak pas op latere leeftijd voorkomt 
en dat zulke complicaties dan vrijwel altijd 
het functioneren van beide nieren aantas-
ten. Donoren die later complicaties krijgen 
aan hun enige werkende nier zouden waar-
schijnlijk hoe dan ook op een bepaald mo-
ment zelf een transplantatie nodig hebben.   

Natuurlijk blijven deze risico’s bestaan, of 
een donor geld krijgt of niet. Het argument 
dat het risico te groot zou zijn zou daarom 
ook moeten gelden voor onbetaalde dono-
ren. 

Een derde bezwaar is dat de legalisering van 
orgaanhandel criminelen stimuleert om or-
ganen te roven. Toch is hier weinig reden 
voor. Juist door het verbod op orgaanhandel 
is een groot tekort aan organen ontstaan. 
Bij legalisering van orgaanhandel zal het 
aanbod van organen toenemen, waardoor 
de prijs van organen zal dalen. Hierdoor 

valt er minder winst te 
behalen met het roven 
van organen, zodat er 
voor criminelen minder 
reden is om zich hiermee 
bezig te houden. Boven-
dien is het een kwestie 
van toezicht dat organen 
niet op onvrijwillige basis 
worden verkregen. 

Conclusie
Met het huidige beleid reguleert de over-
heid ieder jaar 200 mensen onnodig de 
dood in. Ook ontneemt de overheid mensen 
de optie om hun financiële positie te ver-
beteren door een orgaan te verkopen. Juist 
het wegnemen van de optie om een orgaan 
te verkopen, is een vorm van dwang, niet 
de verkoop ervan. Daarnaast spelen liberale 
principes een belangrijke rol: Want wie be-
zit jouw lichaam nu eigenlijk? Jijzelf of de 
overheid?•

Reageren? Stuur uw reactie naar  
hoofdredactie@jovd.nl!

Legaliseer orgaanhandel!
Terwijl er jaarlijks 200 mensen vroegtijdig sterven door het gebrek aan een orgaan, blijft het publieke 
debat in een marginale invalshoek dat geen echte oplossingen biedt. Daarom is het broodnodig om de 
oorzaken van het organentekort te herzien en een echte oplossing te bieden. 

“Het zou immoreel zijn een 
orgaan af te staan uit winst-
bejag. ”
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9/11

Door Krijn Lock, bestuurskundige en 
oud-voorzitter van de afdeling Twente

Terrorisme heeft zowel oorzaken als symp-
tomen. Repressief overheidsbeleid richt zich 
louter op symptomen. Dit is cruciaal omdat 
plots ter ontwrichting van de westerse sa-
menleving te allen tijde bestreden dienen te 
worden. In Nederland kennen we de zoge-
heten ‘brede benadering’ waarin zowel de 
oorzaken als gevolgen van terrorisme door 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (i&v-
diensten) worden aangepakt. Door op tijd 
radicalisering in kaart te brengen en tijdig in 
de kiem te smoren, kan worden voorkomen 
dat smeulend radicalisme leidt tot terroristi-
sche daden. Dat dit een moeizaam traject is 
waar de diverse i&v-diensten nauw samen-
werken met decentrale partners behoeft 
geen uitleg.

In de Verenigde Staten (VS) bestond voor-
afgaand aan de aanslagen vrijwel alleen 
aandacht voor de repressieve kant van ter-
rorismebestrijding. Slechts enkele hoog-
geplaatste veiligheidfunctionarissen, zoals 
Paul Pillar en Richard Clarke, waarschuw-
den destijds dat de VS een legitiem doelwit 
werd voor al Qa‘ida door de verhoudingen 
in het Midden-Oosten en de rol van de VS 
hierin. 

Rekruten
Na de overtuigende overwinning op Sad-
dam Hoessein van de geallieerde troepen-
macht onder leiding van de VS tijdens de 
Eerste Golfoorlog begin jaren ’90, behiel-
den de Amerikanen met toestemming van 
het Huis van Saoed een troepenmacht in 
Saoedi-Arabië. De militaire aanwezigheid 

op het Arabisch schiereiland, een onderdeel 
van het heilige land, was een flinke doorn in 
het oog van veel salafistische moslims. Dat 
Osama bin Laden, net als vijftien van de ne-
gentien kapers, Saoediër was stimuleerde 
dit nog eens extra.

Een tweede belangrijk rekruteringsmiddel 
voor Bin Laden en de zijnen was de onvoor-
waardelijke steun van de VS aan Israël in 
het Israëlisch-Palestijnse conflict. Al Qa’ida 
exploiteerde deze steun als een strijd van 
het westen tegen alle moslims. Hierdoor 
kon Bin Laden iedere aanval op de VS moti-
veren als vergelding voor Israëlische acties. 
De regering

Clinton trachtte in 1993 met de Osloakkoor-
den een oplossing voor het conflict tussen 
de Joodse staat en de Palestijnen tot stand 
te brengen. Maar na de moord op de Israë-
lische premier Yitzchak Rabin, door een ra-
dicale Joodse activist en de mislukte Camp 
David Summit in het jaar 2000, is er nooit 
een daadwerkelijke oplossing voor het con-
flict gekomen.

Westerse waarden
Voorts hebben diverse Amerikaanse politici 
en bestuurders ten onrechte verondersteld 
dat westerse vrijheden en democratie de-
zelfde waardering genieten in het Midden-
Oosten. Modernisering en tevens alle nega-
tieve neveneffecten zijn, in tegenstelling tot 
in sommige Arabische landen, gemeengoed 
en noodzakelijk voor de westerse samenle-
ving ter ontplooiing van de civil society en 
democratische rechtsorde. Dit wil niet zeg-
gen, zoals George W. Bush regelmatig ver-
onderstelde, dat veel moslims anti-westers 

zijn because they hate us for our freedom. 
De weerzin werd veel meer opgeroepen 
door het exporteren van deze waarden naar 
Arabische landen dan door wat er op wes-
ters grondgebied zelf gebeurde. Het zoge-
noemde home grown terrorism ontstond 
pas later.

Tenslotte werd te beperkt ingespeeld op de 
facilitering van al Qa’ida door de Taliban 
in Afghanistan. De aanslagen op de Ame-
rikaanse ambassades in Kenia en Tanzania 
in 1998 gaven wat dat betreft een uitste-
kende policy window om aspecten van het 
terrorismebeleid te heroverwegen. In 2000 
kwam hier een vervolg op door de zelf-
moordaanslag op het Amerikaanse marine-
schip Cole in de havenstad Aden in Jemen. 
Met name de laatste constatering heeft een 
sterk ‘met de kennis van nu’ gehalte waarbij 
men niet eenvoudig kan claimen dat mili-
tair ingrijpen in 1998 of 2000 middels een 
executive order kon plaatsvinden. Maar er 
werden in die jaren nauwelijks acties onder-
nomen jegens Afghanistan ondanks dat de 
genoemde facilitering van al Qa’ida hier tus-
sen 1996 en 2001 wel aanleiding toe gaven. 
Bin Laden had immers in 1998 openlijk de 
oorlog verklaard aan de VS.

Blowback
De bovenstaande oorzaken laten de zoge-
noemde blowback nog buiten beschou-
wing. Deze term wordt door Amerikaanse 
i&v-diensten gebruikt ter omschrijving van 
onbedoelde gevolgen van (clandestiene) 
acties. Steun aan pro-westerse, maar soms 
corrupte, Arabische regimes is hier een 
voorbeeld van. De Amerikaanse militaire en 
logistieke steun in de jaren ’80 aan de Mu-

De ideologie die leidde tot 11 
september 2001
Onlangs was het tien jaar geleden dat de lang voorbereide aanslagen in New York en Washington wer-
den uitgevoerd. In diverse kranten, televisieprogramma’s en ook hier in Driemaster wordt aandacht 
geschonken aan de negentien kapers die onder aansturing van Khalid Sheik Mohammed en Osama bin 
Laden vier vliegtuigen kaapten en bijna drieduizend slachtoffers maakten. De verantwoordelijkheid 
voor de dood van bijna 3000 onschuldige mensen op 11 september 2001 en alle andere aanslagen 
voor en na deze noodlottige dinsdagochtend in september ligt voor het volle pond bij de terroristen 
die de aanslagen uitvoerden. Het is alleen belangrijk om het westers beleid voorafgaand en na afloop 
van de aanslagen tegen het licht te houden, ofwel de gevolgen van de zogenoemde Pax Americana.
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jahideen in haar strijd tegen de Sovjet-Unie 
en daarmee indirect en onbedoeld Osama 
bin Laden een blauwdruk gaf van het ef-
fectief organiseren van een (terroristische) 
organisatie, is hier een tweede voorbeeld 
van. Regelmatig is gewezen op (vermeen-
de) gebrekkige inlichtingenanalyses en een 
informatiediscrepantie tussen Amerikaanse 
i&v-diensten in de aanloop naar de aansla-
gen. Maar mocht dit al een belangrijke oor-
zaak zijn, betreft het slechts een gebrekkige 
vorm van symptoombestrijding, oftewel re-
pressie. Bovendien blijft de status quo in de 
besluitvorming en uitvoering door de Ame-
rikaanse National Security Council hierdoor 
buiten beschouwing.

Aangescherpte maatregelen
Veel maatregelen die tussen de Eerste en 
de Tweede Golfoorlog niet mogelijk waren 
konden na de aanslagen op 11 september 
2001 zonder problemen worden doorge-
voerd. De hieruit voortgekomen security 
state in de VS zorgde alleen niet voor de 
beoogde verbetering. Naast de verruimde 
wetgeving en twee gevoerde oorlogen 
kreeg de Central Intelligence Agency (CIA) 
voor het eerst het formele mandaat om op 
binnenlands grondgebied te opereren, een 
mandaat dat voorheen op die schaal alleen 
aan de Federal Bureau of Investigation (FBI) 
was toegekend. Voorts ontstond met de 
oprichting van allerlei nieuwe veiligheids-
organisaties, zoals het enorme Department 
of Homeland Security (DHS) en de National 
Counterterrorism Center (NCTC), een om-
vangrijke bureaucratische uitbreiding van 
de veiligheidszorg. Dit kwam de beoogde 
verbeterde samenwerking tussen de ver-
schillende i&v-diensten niet ten goede.

Minder slagkracht
Al Qa’ida heeft als centraal aansturende or-
ganisatie momenteel niet de slagkracht van 
tien jaar geleden. Dit is een rechtstreeks 
gevolg van gericht inlichtingenbeleid met 
speciale eenheden en niet van omvangrijke 
bureaucratische organisaties en grootscha-
lig militair optreden. Overigens wil dit niet 
zeggen dat er geen aanslag op westers 
grondgebied meer zou kunnen plaatsvin-
den. De focus van regionale aan al Qa’ida 
gelieerde organisaties, zoals al Qa’ida in de 
Islamitsche Maghreb (AQIM), Al Shabaab, 
al Qa’ida in Irak (AQI) en al Qa’ida op het 
Arabisch Schiereiland (AQAS), is de afgelo-
pen tijd richting het westen verschoven.

De recente opstanden in diverse Arabische 
landen zijn intern ontstaan en uitgevoerd 

zonder overmatige westerse invloed, de 
NAVO-luchtsteun in Libië daargelaten. De 
inzet van de genoemde regionale jihadis-
tische organisaties in deze gebieden en 
de recente focus op het westen baart wel 
zorgen. Effectieve samenwerking hiertegen 
door internationale i&v-diensten en diplo-

maten met lokale partijen zal beter resultaat 
boeken op de lange termijn dan expansief 
en agressief westers buitenland beleid. •

© CC by-nc-sa Anthony Quintano
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Censuskiesrecht

de laatste groep een middel in 
handen om zichzelf beter te ma-
ken ten koste van de welgestel-
den: het verhogen van belastin-
gen. Politieke partijen met een 
minder gefortuneerde ach-
terban vinden het dan ook 
helemaal geen probleem 
als het hoogste tarief van 
de inkomensbelasting 
wordt verhoogd, liefst 
naar zestig of gewoon 
weer vijfenzeventig 
procent. Het geld van 
anderen uitgeven blijkt 
vaak makkelijker dan 
dat van jezelf, vooral als 
je zelf niet zo bijster veel 
hebt. Politici zijn vaak erg 
vrijgevig met andermans 
geld, vooral als het is om 
hun achterban en de bonden 
te behagen.

De mensen die graag geld uitgeven, 
hebben het voor het zeggen; ook op 
Europees gebied de laatste tijd. In de 
existentiële crisis waarin de Euro zich op 
dit moment bevindt zijn het vooral politici 
uit de probleemlanden of mogelijk toekom-
stige probleemlanden die aan de knoppen 
zitten: de EC-voorzitter komt uit Portugal, 
komend ECB-president Draghi is een Itali-
aan (en rommelde zijn land de Euro in) en 
aan het hoofd van de vergadering van re-

Door: Ralf S. Willems, oud-hoofdredac-
teur van dit blad.

Censuskiesrecht
In de negentiende eeuw kenden de meeste 
West-Europese staten een censuskiesrecht: 
om te mogen stemmen voor de volksver-
gadering diende men een bepaald bedrag 
aan belastingen op te brengen. Volgens het 
principe ‘wie betaalt, bepaalt’ was het dan 
ook vooral de burgerij die de dienst uit-
maakte. Gaande de negentiende eeuw werd 
het kiesrecht opgerekt, tot aan het einde 
van de negentiende eeuw in feite de gehele 
mannelijke bevolking. Dit mits men kon le-
zen en schrijven en niet van armenzorg af-
hankelijk was.

Na de introductie van het algemeen kies-
recht in 1917 volgde dan ook een politieke 
aardverschuiving ten koste van de burgerij 
(en de liberalen). Hiermee verloren zij die 
het grootste deel van de belastingen op-
brachten, een groot deel van hun invloed 
over deze belastingen. Vroeger zorgde deze 
invloed voor een rem op de uitgaven; nu 
was deze er niet op die manier. Zeker toen 
na de Tweede Wereldoorlog Nederland 
steeds meer uitgroeide tot een verzorgings-
staat en de individualisering toesloeg, bleek 
dat er nauwelijks nog een directe reden was 
om de uitgaven te beteugelen.

Macht van de meerderheid
In een democratische samenleving zijn de 
meest succesvolle individuen vrijwel altijd 
in de minderheid, wat betekent dat de min-
der succesvolle individuen en lanterfanters 
niet alleen in de meerderheid zijn, maar ook 
nog eens de dienst uitmaken. Hiermee heeft 

Over het censuskiesrecht
Op het laatste voorjaarscongres van de JOVD was er een korte discussie over het verschijnsel census-
kiesrecht. Het discussiepanel (bestaande uit Geert Wilders-aanklager René Danen, publicist Rob Rie-
men en VVD’er Frits Huffnagel) weigerde in feite om deel te nemen aan de discussie. Bij monde van 
Huffnagel werd de discussie als een trivialiteit afgedaan: ‘dat is iets negentiende-eeuws en niet meer 
van deze tijd.’ ‘Huffy’ liet echter na om argumenten te geven voor zijn stelling. Hiermee wordt niet al-
leen een zekere intellectuele ledigheid tentoongespreid, helaas vaak al te kenmerkend voor VVD’ers, 
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geringsleiders staat de Belg Van 
Rompuy, ook niet bepaald een 
burger van een AAA-land (staats-
schuld België ligt rond de 100% 
van het BNP). Men hoeft geen 
waarzegger te zijn om met deze 
gegevens in het achterhoofd 
met enige zekerheid te voor-
spellen waar dit heen gaat: naar 
een Europese verzorgingsstaat 
van landen. Het hardwerkende 
Noorden gaat het bureaucrati-
sche en inefficiënte Zuiden op 
de been houden. Wat zou het fijn 

geweest zijn als de landen die het 
geld opbrengen er ook daadwerke-

lijk een evenredig deel van de zeg-
genschap over zouden hebben!

Uitdijende kosten
Sinds de jaren zestig zijn de overheids-

uitgaven almaar uitgedijd. Een ‘linkse’ of 
een ‘rechtse’ regering maakt eigenlijk niet 
uit: nooit zijn de overheid en de verbonden 
kosten gekrompen. Het geeft dan ook geen 
pas om een middel om deze ongebreidelde 
groei te vertragen of om te draaien per 
definitie buiten de discussie te laten. Daar-
naast is het op morele gronden niet meer 
dan redelijk om zij die (fors) bijdragen, mee 

te laten beslissen over wat er met hun geld 
gedaan wordt.

Wanneer zij die het geld verdienen, meer in-
vloed zouden hebben op hoe dat wordt uit-
gegeven, zouden veel financieringsproble-
men wellicht kunnen worden voorkomen. 
Hiermee pleit ik niet voor de herinvoering 
van een census naar negentiende-eeuws 
model, of dat nu politiek haalbaar is of niet. 
Het is een interessante gedachte wanneer 
men denkt aan het terugbrengen van de 
overheidsuitgaven om een automatische 
rem in te bouwen. Over het effect van een 
wettelijk schuldenplafond kan men twisten, 
gezien het feit dat de VS deze al decennia 
zonder enige politieke tegenstelling heb-
ben kunnen verhogen. Nee, een rem op 
de uitgaven hoeven we niet zo snel van de 
politiek verwachten. Waarom de invloed 
hierop niet leggen bij de burger die het geld 
verdient? Bijvoorbeeld door een gewogen 
stemrecht gekoppeld aan de belastingschij-
ven. Zo zijn er vast nog vele mogelijkheden 
die het waard zijn om over na te denken, al 
is het maar om uiteindelijk te concluderen 
dat dat niet is wat men wil. •

maar ook de bereidheid om met de onconventionele - en wellicht: controversiële - oplossingen te 
komen waarom de grote problemen van deze tijd vragen. Laten we daarom, zeker nu het verdelen van 
welvaart van een enkel nationaalpolitieke kwestie er één op Europees niveau is geworden, kijken wat 
de geschiedenis ons kan leren. Daarnaast verdient ieder onderwerp een open en eerlijke discussie.



We hebben eindelijk een kabinet 
met een liberale premier. Het is te 
hopen voor Nederland dat er nu an-
dere tijden aanbreken en dat er een 
einde komt aan de afbraak van onze 
economie. De redactie van de Drie-
master vindt het belangrijk om de 
lezers op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen van het nieuwe 
kabinet en over reacties van socia-
listen. Staan we aan het begin van 
een Liberale Lente? In deze aanvul-
ling op ‘De Gloeilamp’ staan we stil 

bij het goede nieuws. 

Goed nieuws

De 
Liberale 

Lente

suggesties? 
liberalelente@jovd.nl

Door Jorik Kuipers, eindredacteur van dit blad.

Minister Kamp walst over FNV heen – Zoals we gewend zijn, doet het immer ge-
frustreerde clubje van Agnes Jongerius er altijd alles aan om het de dames en heren 
politici zo moeilijk mogelijk te maken om beleid uit te voeren. Echter is VVD-minister 
Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn kunstjes van Defensie nog lang 
niet verleerd. Hij zet het protesterende gezelschap doodleuk buitenspel wanneer het in 
september alsnog tegen het pensioenakkoord stemt en gaat dan zonder de vakcentrale 
verder met het uitvoeren van zijn wetsvoorstel. (bron: DePers.nl)

Wethouders nemen verantwoordelijkheid – In een tijd waarin de beroepsethiek zo 
nu en dan wordt vergeten bij besturend Nederland, heeft men in Schiedamse stadhuis 
de politieke beroepscode – te laat weliswaar, maar ach- weer eens van stal gehaald. Na 
de blamage van de inmiddels afgetreden VVD-burgemeester Wilma Verver (wegens on-
der andere belangenverstrengeling) zijn, na het vernietigende rapport over deze zwarte 
bladzijde in de gemeentelijke historie, alle 4 de wethouders (PvdA’ers incluis!) opge-
stapt. Lezen jullie mee Mariko Peters en Aleid Wolfsen? (bron: GeenStijl.nl)

Glurende douaniers krijgen nul op rekest – De omstreden bodyscanners op lucht-
havens worden in Duitsland niet ingevoerd. Doordat de scanners op de luchthaven van 
Hamburg een dermate hoge foutmarge hadden (elke zweetplek of vouw was ineens 
verdacht, wat resulteerde in veel fouilleergedrag), heeft de Duitse regering besloten om 
de scanners eerst betrouwbaarder te maken alvorens ze en masse worden geplaatst. 
(bron: powned.tv)

Economisch erfgoed Melkert op de tocht – VVD-staatssecretaris Paul de Krom van 
SZW gelooft in de kracht van mensen. Zo gelooft hij dat 150.000 tot 200.000 van de 
ongeveer 350.000 mensen in de bijstand kunnen werken. Gepaard met een bezuiniging 
van 190 miljoen op het participatiebudget voor bijstandsgerechtigden, zullen gemeen-
ten flink gaan snoeien in het aantal gesubsidieerde banen. (bron: trouw.nl)

Religieus keukengerei – Regels worden gemaakt om er vervolgens zo veel mogelijk 
uitzonderingen voor te bedenken. Zo krijgen mensen vaak op basis van hun religieuze 
of levensbeschouwelijke overtuiging een uitzonderingspositie, bijvoorbeeld toestem-
ming om –in tegenstelling tot anderen- wel hoofdbedekking te hebben op de paspoort-
foto. Een 34-jarige Oostenrijkse ondernemer was zo klaar met deze bevoorrechte po-
sitie dat hij verklaarde lid te zijn van de ‘Kerk van het Vliegende Spaghettimonster’ en 
dat hij als ‘pastafari’ verplicht een vergiet moest dragen op zijn hoofd. Dus ook op zijn 
paspoortfoto. En zo geschiedde (weliswaar nadat een arts had vastgesteld dat hij wel 
degelijk lekker in zijn hoofd was).(bron: nrc.nl)

Facebook wordt steeds liever - De sociale netwerksite ligt al enige tijd onder vuur 
wegens allerhande 1984-praktijken, maar door een hoop gemopper van gebruikers gaat 
het miljardenbedrijf nu het een en ander veranderen aan de instellingen ten faveure van 
de privacy. Zo kun je er straks heel gemakkelijk voor zorgen dat je baas je belastende 
weekendfoto’s –en/of je ingevulde bijzondere hobby’s na werktijd- niet meer kan zien 
en kun je voorkomen dat je lollige vrienden de meest schaamteloze foto’s onder jouw 
naam taggen. (bron: vk.nl)

Liberalen zijn gezellig – Waar de typering van linkse politici doorgaans niet veel ver-
der komt dan het hebben van een lage pH-waarde, staan liberalen er om bekend dat 
ze wel van een feestje houden. Gewapend met een biertje, een bitterbal en een sigaar 
struinen ze menig Dixieland-partijtje af. Waar voormalig premier Balkenende voorheen 
tijdens tevergeefse skatepogingen meer vermaak was dan dat hij zich vermaakte, zo 
staat onze minister-president en erelid van de vereniging Mark Rutte gewoon vrolijk 
alle politieke strubbelingen van zich af te dansen op Dance Valley. Toegegeven: zoals 
Job Cohen de polonaise kan dansen, kan niemand het.(bron: DePers.nl)



Slecht nieuws

De  
Gloeilamp

Door de toenemende snelheid 
waarmee een veelheid aan absurde 
wetsvoorstellen en andere items in 
het nieuws opduikt, is het tijd voor 
de rubriek “De Gloeilamp”. Deze 
rubriek is afgeleid van het bespot-
telijke plan van de EU om de ver-
koop van de 100 Watt gloeilamp te 
verbieden. Als redactie houden we 
ons dagelijks bezig met het vinden 
van opmerkelijk nieuws, maar we 
krijgen ook graag input van oplet-

tende lezers.

suggesties? 
gloeilamp@jovd.nl

Door Thomas de Jonge, redacteur van dit blad.

20 miljoen euro voor Linkse Europese propaganda in VS – Jaarlijks spendeert de 
EU 20 miljoen euro om in de VS de publieke opinie te beïnvloeden. Onderwerpen die 
in de VS controversieel zijn worden de Amerikanen door de strot geduwd. Het zou hier 
gaan om westerse waarden, maar er worden vooral linkse onderwerpen gepropageerd: 
klimaatverandering, groene energie, een einde aan de doodstraf en het internationaal 
gerechtshof. (bron: telegraaf.nl) 

Groot nieuws: grote massa’s zijn soms intelligenter dan handjevol experts – De 
Metro bericht hierover. Het blijkt dat grote groepen mensen soms beter in staat is 
om problemen op te lossen dan experts. Weinig nieuwswaardig voor een liberaal, dit 
bewijst slechts dat de vrije markt werkt en dat een handjevol bureaucraten achter de 
feiten aanloopt. (bron: metronieuws.nl) 

Obama tekent voor een verlenging van de Patriot Act voor nog 4 jaar – Na de 
toegenomen populariteit van de oorlog tegen terreur met de dood van Osama Bin La-
den een maand eerder was de baan vrij voor President Obama om de Patriot Act met 
4 jaar te verlengen. Media lijken te meten met twee standaarden. Waar George Bush 
een oorlogsmisdadiger is, is Obama nog steeds erg geliefd in Europa. Obama, die al een 
Nobelprijs voor de Vrede ontving voordat er iets noemenswaardigs was ondernomen, 
doet niets anders dan de buitenlandse politiek van zijn voorganger voortzetten. (bron: 
abcnews.com) 

Wet in Tennesee verbiedt websites die “emotional distress” veroorzaken – Om 
voor verdere inperking van de vrijheid te zorgen is er in de staat Tennesee een wet 
ingevoerd om websites die emotionele verontrusting veroorzaken te sluiten. Met een 
dergelijke wet kan de overheid straks bepalen wat verontrustend is en vervolgens een 
website sluiten. (bron: geenstijl.nl)

Klimaatalarmisten noemen David Beckham een slecht voorbeeld door vierde 
kind – Aanhangers, zogenaamde experts en nu ook politici (MP van de groenen in het 
VK) van de kant van de klimaatkerk keuren het af dat de Beckhams een vierde kind heb-
ben gekregen. Volgens de dogmatici zorgen kinderen voor te veel CO2 uitstoot. (bron: 
guardian.co.uk) 

Barroso: nog meer geld nodig voor noodfonds – Jan Kees de Jager verzekerde ons 
dat het ons niets zou kosten. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat het zwarte gat niet 
te dichten is. Barroso wil nu dat het noodfonds nog groter wordt. Dit is nodig om onder 
andere Italië te redden. Gevolgen van het opkopen van staatschulden van Europese 
landen door de ECB is de dalende waarde van de euro t.o.v. de Zwitserse Frank (laag-
ste stand ooit) en de waarde van goud. Wanneer houdt het grote drukken op? (bron: 
elsevier.nl) 

Inconvenient lie: ijsberenpopulatie neemt toe – Na al het gehuil van de global 
warming kerk, worden steeds meer leugens blootgesteld. Inmiddels is ook duidelijk 
geworden dat de populatie ijsberen is toegenomen van 5.000 naar 10.000 in de jaren 
’50 en ’60 tot 20.000 – 25.000 nu. Aan de andere kant worden vanuit de EU steeds 
meer maatregelen ingevoerd om CO2 terug te dringen, terwijl het onderliggende bewijs 
wordt ontkracht. (bron: irishcentral.com) 

Ron Paul tweede in Iowa straw poll maar volledig genegeerd door media – De 
klassiek-liberale Ron Paul is tweede geworden in de Iowa straw poll (belangrijke graad-
meter voor het VS presidentschap). Michelle Bachman werd eerste met 29% en Ron 
Paul had 1% minder. De media lijken hier echter volledig aan voorbij te gaan en geven 
alleen aandacht aan bijvoorbeeld Rick Perry (4.3%)  en Mitt Romney (3.4%). Ron Paul 
wil de overheidsuitgaven praktisch halveren en alle militairen over de hele wereld naar 
huis halen, iets dat niet erg populair is bij de gevestigde orde.  (bron: thestreet.com) 
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Interview

Door Yair da Costa, redacteur, en Jorik Kuipers,  
eindredacteur van dit blad.

Van ondernemerszoon naar vakbondsbestuurder
Je zou het niet verwachten van iemand met zo’n ‘rechts CV’ – hij 
heeft ook bij de linkse LsVB gezeten – maar toch is Dennis Wiersma 
(25 ) naast voorzitter van FNV Jong – de jongerentak van de groot-
ste vakbond van Nederland – ook nog eens VVD-lid. Dat hij bij FNV 
Jong is beland, was niet zo vanzelfsprekend. ‘Mijn vader is onderne-
mer, die heeft een snackbar.’ Hij is wel iemand met een liberaal hart 
die ondernemer van zijn eigen leven wil zijn: ‘Ik heb altijd gezegd: 
probeer elke keer weer meer uit het leven te halen. Je kan heel veel 
van je leven maken: het kan altijd hoger, beter en mooier. Ik heb 
ook wel het gevoel dat heel veel dingen beter kunnen’.

Het waren echter de teleurstellingen in het huidige kabinet die 
Wiersma hebben doen besluiten om bij FNV Jong te gaan. ‘Dat je 
juist – zoals John Stuart Mill het ook zegt – mensen in hun jonge 
jaren zoveel mogelijk toestopt zodat ze zelfredzaam kunnen zijn. 
Ik heb het gevoel dat er op dit moment veel meer inzit om die 
jongeren die tools te geven. Kijk eens naar het erg 
lage minimumloon, de vele tijdelijke contracten en 
het onderwijs. Dat kan veel beter. Daar is allemaal 
heel weinig aandacht en geld voor. Allemaal uitda-
gingen die laten zien dat jongeren geen prioriteit 
zijn, terwijl ze dat wel zouden moeten zijn. Beloofde 
investeringen in het onderwijs zijn niet gedaan. Dat 
zijn enorme teleurstellingen. Wie moeten het hier in 
Nederland uiteindelijk gaan rooien? Voor dat ver-
haal ben ik bij FNV Jong gegaan.’

Links bolwerk
Zo ook voor jongeren, want dat is immers waar Wiersma zich graag 
voor inzet. Links bolwerk of niet. ‘Jullie moeten echt af van het 
idee dat FNV een links bolwerk is, zegt Wiersma stellig. ‘Dat is het 
toch echt niet! Ik durf te beweren dat de leden van FNV – dat zijn 
er 1,4 miljoen – een afspiegeling zijn van de maatschappij. Deze 
afspiegeling is ook zichtbaar in de stemverhoudingen, dus alle par-
tijen zijn wel vertegenwoordigd. Er zitten dus ook PVV’ers, VVD’ers 

en GroenLinksers bij de vakbond. Goed, het kan natuurlijk dat een 
bepaalde partij soms wat meer aandacht trekt omdat ze wat harder 
schreeuwen. Dat kan. Maar FNV staat los van de politiek. Dat zou 
ook erg onverstandig zijn, FNV is voor álle hardwerkende Neder-
landers.’ 

Rechtse rakker
Ook ziet VVD’er Wiersma zichzelf niet als ‘rechtse rakker’ die de 
vakbond van binnenuit wil bewerken. ‘Nou, ik zie me dus niet als 
rechtse rakker. Die hokjes zinnen mij niet zo. Die polarisatie is niet 
terecht. Alles wordt maar tegenover elkaar gezet. Volgens mij heb-
ben jongeren zich veel meer zorgen te maken over de economische 
situatie en ook hoe ze hier over 40 jaar nog een mooi land van ma-
ken met zoveel oudere mensen dan over het denken in hokjes. De 
discussie moet veel meer gaan over de tools die zij nu nodig heb-
ben, niet of je dat links of rechts invult. Want uiteindelijk hebben 
links en rechts hetzelfde belang, namelijk zorgen dat het goed gaat 
in Nederland. Dat is niet links of rechts, dat is toekomstgericht. 
Daar hebben jongeren behoefte aan.’

Jong versus oud
Volgens Wiersma ligt de tweedeling voor jongeren niet bij links of 
rechts, maar eerder tussen jong en oud. ‘Jongeren zijn meer in de 
minderheid. Een kwart van de kiezers is maar onder de 35 jaar en 
het politieke belang ligt dus boven deze leeftijd. Dat zie je vaak ook 
terug. Dan is het bijna logisch om de hypotheekrenteaftrek te ver-
kiezen boven top MBO-onderwijs, maar op lange termijn zal je daar 
wel de schadelijke gevolgen van zien. Je ziet dat het onderwijs nu 
minder toegankelijk wordt gemaakt door hoge boetes in het hoger 

Utrecht, eind augustus. Een rendez-vous met Dennis Wiersma, ex-Jonge 
Fortuynist, VVD-lid en… voorzitter van FNV Jong, staat op de agenda. Drie-

master stuurde haar twee favoriete ‘vakbondsliefhebbers’ op hem af om 
erachter te komen wat deze frisse student in vredesnaam bezielde om bij dat 
linkse bolwerk te gaan. Met geslepen messen bewoog de redactie zich naar 
het prachtige café Stadkasteel Oudaen om de jonge Fries het vuur aan de 

schenen te leggen. Er werd gesproken over linkse bolwerken, het pensioen-
akkoord en staakgedrag. Het verslag van een bijzondere ontmoeting.

De wereld volgens Wiersma

“Jullie moeten echt af van 
het idee dat FNV een links 
bolwerk is.”

Dennis Wiersma
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onderwijs, maar ook door slechte aansluiting op de arbeidsmarkt 
bij veel mbo-opleidingen. Maar vergeet niet dat als we een succes-
volle kenniseconomie willen zijn, we moeten zorgen dat we zoveel 
mogelijk talent in het onderwijs krijgen. Zo niet, dan kan dit uitein-
delijk negatieve gevolgen hebben voor wat je als samenleving wil 
bereiken. Misschien merk je dat nu niet direct, maar over 30, 40 
jaar zeker wel. Dan zijn we écht de verloren generatie.’

Pensioenakkoord
Niet alleen de be-
zuinigingen zijn erg 
actueel, ook het pen-
sioenakkoord is een 
onderwerp waarover 
flink getwist wordt en 
waarbij de vakbonden 
een grote rol spelen. Wiersma staat hier genuanceerd tegenover. 
‘En nuance in deze situatie is lastig, want het is nu of ja, of nee. Je 
bent óf voor, óf tegen het akkoord. Daarnaast moet je je ook rea-
liseren waar de discussie over dit onderwerp binnen FNV nu over 
gaat. Je hebt een aantal partijen dat denkt dat het nog anders moet. 
Maar dat ‘anders’ is naar mijn idee niet in het belang van jongeren. 
Heel veel mensen die nu nog kritiek hebben op het pensioenak-
koord moeten zich ook indenken dat wat sommige bonden nu nog 
willen veranderen aan dit akkoord, niet direct in het belang is van 
jongeren, maar van ouderen, die ruim vertegenwoordigd zijn in de 
meeste bonden. Die willen meer zekerheid voor de pensioenen. En 
meer zekerheid betekent automatisch dat dit ofwel linksom ofwel 
rechtsom een keer betaald moet worden en dat dit dus uiteindelijk 
voor de rekening van de jongeren komt. Ik denk dat je ook moet 

kijken naar de premies die je nu al betaalt als jongere: die zijn nu al 
ontzettend hoog. Een dag in de week lever je in, terwijl je op jonge 
leeftijd al niet heel veel verdient. Voor ons is koopkracht het meest 
belangrijk geweest in de discussie, dat de premies (op korte ter-
mijn) niet verhoogd worden en op de lange termijn de pensioenen 
van voldoende niveau zijn. Dat je dus geld hebt op je oude dag waar 
je je boodschappen mee kunt doen. En daarom staan wij genuan-
ceerd in dit akkoord, omdat we denken dat een aantal dingen in 
het akkoord goed is. De premiestabilisatie die in het akkoord staat, 

is goed. Ik denk dat 
jongerenorganisaties 
dat met mij eens zijn. 
Wat ook belangrijk is 
bij pensioenen: je moet 
kijken of je het kan in-
dexeren, want een niet 

te indexeren pensioen is niks waard. Een niet geïndexeerd pensioen 
is geld in een oude sok stoppen en een oude sok wordt nooit een 
gouden sok.’

Met de verhoging van de pensioensleeftijd,  is Wiersma het wel  
eens. ‘Op elke 65-plusser zijn er momenteel vier werkenden: over 
twintig jaar zijn dat er 1 op 2. In 2040 zijn de kosten van de AOW 
drie keer zo hoog als nu. En die gaan wij jongeren betalen. Als je 
dan niet verwacht dat mensen wat langer doorwerken, dan gaan we 
nóg meer betalen. We moeten kijken hoe we de positie van oude-
ren in de samenleving nog wat beter in kunnen bedden. Zij kunnen 
een heel nuttige rol vervullen. Dat moet ook zeker kunnen en dan 
gaan ze er ook zelf in geloven.’

“Een oude sok wordt nooit 
een gouden sok”

Dennis Wiersma

© Maan Limburg
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Staken
Over staken heeft onze vakbondsliberaal het volgende te zeggen: 
‘Als werkgevers en werknemers uitgesproken zijn met elkaar, mo-
gen werknemers best van zich laten horen. Het is ook goed, zo 
houd je elkaar scherp. Als dat niet gebeurt, kun je extreme situaties 
krijgen waarin honderdduizenden mensen de straat op gaan en die 
de staat miljarden kosten. Als een staking breed gedragen wordt, 
dan denk ik dat het heel goed is. Maar ook als één persoon zegt 
dat iets niet goed is en de rest zegt van wel, wil dat niet zeggen dat 
die ene persoon ongelijk heeft. Ook dat is een liberaal principe: dat 
de waarheid van één niet de waarheid van andere mensen omver 
werpt; de tirannie van de meerderheid. Het is goed dat er gestaakt 
kan worden, want zo weten werknemers dat ze belangrijk zijn, mee-
doen en invloed hebben. Werkgevers en werknemers houden el-
kaar in evenwicht.’

Toekomst van de vakbond
Vakbonden lijken steeds meer tanende. Er zijn in verhouding erg 
weinig jongeren lid van een vakbond. Wiersma is er echter niet van 
overtuigd dat de FNV bij onderhandelingen hiermee aan legitimiteit 
verliest als vertegenwoordiger van werkende jongeren. ‘Wij zijn 
met 200.000 jongeren de grootste jongerenorganisatie in Neder-
land, dus als iemand recht van spreken heeft (voor jonge werkne-
mers) dan zijn wij het. Het is ook een liberaal beginsel dat op het 
moment dat je een regering hebt dat er ook groepen zijn die deze 
regering scherp houden. Er moet een mix ontstaan tussen uitvoe-
ring en toezicht, tussen de overheid en waar de overheid dingen 
voor regelt. Dit zijn voor een groot deel werknemers (waarvan 1 á 
2 miljoen jongeren). Ik denk dus dat de vakbond an sich een heel 
mooi instituut is. Maar je moet je afvragen of het op deze manier 
voldoende jongeren aanspreekt of dat jongeren zich wellicht op 
een heel andere manier organiseren. Ik denk dat het nut er zeker 
is. Ik ben bang voor een diplomademocratie, waarbij je een hele 
grote groep laagopgeleiden hebt. Deze groep zit niet te wachten op 
eigen cao-onderhandelingen of om hun eigen pensioen te regelen. 
Die vinden het fijn zoals het is, mits het maar in goede handen is. 
Dan worden de risico’s ook politiek afgedekt. Dat is prima. Ik kan 
me wel voorstellen dat er soms meer keuzevrijheid nodig is in de 
toekomst. Ik denk ook dat het goed is om daar naar te kijken. Je 
moet er voor zorgen dat je je als vakbond aanpast aan hoe je je als 
samenleving organiseert. Jongeren organiseren zich dus minder in 
een vakbond, doen het op nieuwe manieren, bijvoorbeeld online. 
Maar ik ben er van overtuigd dat jongeren wel een belang heb-
ben bij een vakbond die de cao-onderhandelingen doet. Dat belang 
moet je niet verwarren met de noodzaak om ook als vakbond con-
tinu te innoveren.’

Politiek
Hij zit nu dan wel bij de vakbond, aanvankelijk begon Wiersma als 
16-jarige in de politiek. ‘Pim Fortuyn was de reden dat ik in poli-
tiek geïnteresseerd raakte. De manier waarop hij dat uitdroeg was 
heel interessant, heel to the point. Dat inspireerde me toen en dat 
zie je nu meer in de politiek. De keerzijde is dat alles in de politiek 
nu veel meer opgepompt wordt en er veel meer tegenover elkaar 
wordt gezet. “Dat moeten we juist niet hebben”, dacht ik toen bij 
mezelf.’ Wiersma waarschuwt jongeren er ook voor om niet blind 
op hun moederpartijen te vertrouwen. ‘Als jonge kiezers verwor-
den wij steeds meer tot de minderheid. We moeten niet geloven dat 
al onze grote moederpartijen het allemaal zo goed gaan doen voor 
jongeren omdat die er electoraal heel veel aan hebben om vooral 
veel voor ouderen te doen.’ 

Of hij als jonge VVD’er ooit bij de JOVD komt? ‘Dat heb ik bewust 
nooit gedaan. Ik had er altijd een slecht beeld van: sigarenrokende 
jongetjes die belangrijk willen doen. Ik zag weleens foto’s. Ik had 
er niet zo’n goed gevoel bij, het sprak mij niet zo aan. Ik ben wat 
minder van de borrels, maar meer van het nadenken over concrete 
dingen of boeken lezen. Voor mijn gevoel lag dat ‘corpsidee’ niet in 
lijn van hoe ik mijzelf als liberaal zie. Gedurende mijn FNV Jongjaren 
zal ik niet politiek actief zijn, dus ik ga geen lid worden.’ •

“Ik ben bang voor een diploma-
democratie, waarbij je een hele 
grote groep laagopgeleiden hebt.”

Dennis Wiersma

© Maan Limburg
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Door Bart Voorn

Iedereen over de hele wereld was geschokt. 
Beelden van huilende jongeren, foto’s van 
slachtoffers en camerabeelden van volge-
laden traumahelikopters druppelden lang-
zaam binnen. Tekenen van rouw waren te 
zien bij iedereen over de hele wereld; onder 
de slachtoffers heerste vooral onbegrip. 
Zoals altijd na een dergelijk verdrietige er-
varing veranderde dit onbegrip langzaam in 
woede gericht jegens de dader, jegens de 
regering, jegens het systeem. 

De woede richtte zich bovendien jegens de 
wapenwetgeving; ook in Nederland. Na de 
eerdere traumatische ervaring in Alphen 
aan de Rijn hoorde je veel mensen zich al 
afvragen ‘hoe kunnen zulke idioten aan wa-
pens komen?’ Veel Nederlanders, Noren 
en andere Europeanen zijn het erover eens: 
de wapenwetgeving is duidelijk niet streng 
genoeg. Of is de wetgeving juist te streng?

Omdat de Nederlandse wapenwetgeving 
vergelijkbaar is met de Noorse en die van 
de meeste andere Europese landen, zal ik 
de Nederlandse als voorbeeld nemen. De 
Nederlandse Wapenwet (de belangrijkste 
wet binnen de Nederlandse wapenwetge-
ving) stamt uit 1919 en legt grote restricties 
op het bezit van vuurwapens. In tegenste-
ling tot wat veel mensen denken werd deze 
wet in eerste instantie echter níet ingevoerd 
om criminaliteit te bestrijden. De reden 
waarom de Wapenwet destijds is ingevoerd, 
was om de dreiging van een bolsjewistische 
revolutie in Nederland tegen te gaan. Veel 
mensen leefden toentertijd in slechte om-
standigheden als gevolg van de Eerste We-
reldoorlog en het communisme werd door 
veel in armoede levende Nederlanders als 
een aantrekkelijk alternatief gezien. In de 

Handelingen van de Tweede Kamer over 
de Wapenwet valt te lezen dat de wet was 
bedoeld om ‘vuurwapens te houden uit de 
handen van vuile socialisten’. In de loop van 
de tijd is de Wapenwet aangescherpt onder 
het mom van ‘minder wapens, minder cri-
minaliteit’, en zodoende is het houden van 
vuurwapens illegaal in Nederland.

Minder misdrijven
Desalniettemin wisten de daders van de 
schietpartijen in Alphen en Oslo aan een 
vuurwapen te komen, een automatisch 
vuurwapen nog wel. Toegegeven, beide da-
ders hadden legaal een vergunning weten te 
verkrijgen, maar als je ziet in hoeverre bei-
den hun daad van tevoren hadden gepland, 
is het logisch aan te nemen dat ze anders 
via de zwarte markt wel aan een wapen had-
den kunnen komen. Het is maar weer duide-
lijk dat het verbod op vuurwapens crimine-
len niet weet te treffen. Dat is natuurlijk ook 
logisch, want criminelen staan er over het 
algemeen niet om bekend zich aan de wet 
te houden. Hoewel misdadigers moeiteloos 
aan wapens kunnen komen, is de gemid-
delde vredelievende en onschuldige burger, 
die slechts een wapen wil bezitten om zijn 
leven en bezit te verdedigen, zijn wapens 
afgenomen. Het instellen van wapenwet-
geving resulteert in een maatschappij waar 
gevaarlijke criminelen gewapend zijn, maar 
onschuldige, vredelievende burgers zijn 
ontwapend.

Het devies van ‘minder wapens, minder 
criminaliteit’ is dan ook moeilijk te verdedi-
gen. Juist nu, met strenge wapenwetgeving 
in Nederland, wordt het criminelen gemak-
kelijker gemaakt om een misdaad te plegen. 
Een gewapende crimineel weet immers dat 
hij op weinig verzet kan rekenen als hij in-
breekt in een appartement of huis waar een 

hoogbejaard gezin woont. De crimineel zal 
dan ook sneller de misdaad plegen. Maar 
wanneer het hoogbejaarde gezin een dub-
belloops geweer in huis heeft liggen, zal de 
crimineel wel twee keer nadenken voordat 
hij inbreekt. Méér wapens zorgen ervoor 
dat mensen minder snel worden verleid tot 
het plegen van een misdaad en daardoor 
juist voor minder criminaliteit.

De Verenigde Staten
De meeste tegenstanders wijzen naar de 
VS als een voorbeeld van een land waar 
wapenbezit zorgt voor onrust en chaos. 
En alhoewel het duidelijk moge zijn dat de 
Verenigde Staten een land is met veel crimi-
naliteit, ligt de daadwerkelijke oorzaak voor 
die criminaliteit vermoedelijk niet bij de 
Amerikaanse wapenwetgeving. Wie goed 
naar de criminaliteitspercentages in de VS 
kijkt, kan immers zien dat in de staten met 
de strengste regelgeving op het gebied van 
wapenbezit er meer criminaliteit is dan in 
de staten waar er bijna geen beperkingen 
bestaan op wapenbezit. 

Ik zal dit met enkele voorbeelden illustre-
ren: In 1976 introduceerde Washington D.C. 
één van de strengste wapenwetten in de VS. 
Sindsdien is het aantal moorden daar met 
134% gestegen, terwijl het aantal moor-
den in het gehele land met 2% is gedaald. 
Washington D.C. staat nu bekend als ‘de 
moordhoofdstad van de wereld’. Daarente-
gen is de staat Vermont, waar vrijwel ieder-
een het recht heeft om zonder vergunning 
wapens te dragen, volgens statistieken van 
de Amerikaanse federale overheid de op 
één na veiligste staat in de Verenigde Staten 
als je kijkt naar alle misdaden, en nummer 
47 wat betreft het aantal moorden. Een an-
der duidelijk voorbeeld is Texas. Hier werd 
in 1990 een wet aangenomen die het men-

Wapens zijn gevaarlijk,  
wapenwetten gevaarlijker
Het is nog niet zo lang geleden dat we werden opgeschrikt door een grote, aangrijpende ramp. Een 
ramp die de wereld met onbegrip aanzag en die jongerenorganisaties over de hele wereld ontredder-
de. Ik heb het uiteraard over de ramp in Noorwegen. Op 22 juli van dit jaar schoot een als politieagent 
verklede man op het congres van de sociaaldemocratische jongerenpartij AUF zeker 76 mensen dood, 
onder wie veel jongeren. Dit nadat hij eerder een bomaanslag in Oslo  had gepleegd. 

Wapenfeiten
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sen mogelijk maakt gewapend over straat 
te lopen. Sindsdien is het aantal moorden 
in Texas met 25% gedaald, terwijl het aantal 
inwoners met bijna de helft is toegenomen.

Oorlog
Wapens redden de burgers niet alleen ten 
tijde van vrede, maar ook ten tijde van oor-
log. Probeer je eens voor te stellen hoe de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland zou zijn 
verlopen als de meeste Nederlanders wa-
pens in hun huizen hadden gehad. Het ver-
zet had een stuk effectiever kunnen werken 
en Joden hadden een kans gehad om zich te 
verzetten tegen de totalitaire staat die hen 
op treinen richting Auschwitz zette.

In de Verenigde Staten heeft wapenbezit 
een gewapende bezetting al eerder voorko-
men: in 1916 viel de Mexicaanse generaal 
en bandiet Pancho Villa met 600 gewapen-
de mannen de stad Columbus binnen. Hoe-
wel het een verrassingsaanval was, kwa-
men slechts zeventien Amerikanen om het 
leven, in tegenstelling tot de 94 Mexicanen 
uit het leger van Villa.

Geen alternatief
Tenslotte is er simpelweg geen alternatief 
voor wapenbezit uit verdedigingsoogpunt. 
Als een crimineel je huis binnendringt, heb 
je gewoonweg geen tijd om de politie te bel-
len. Zelfs in het uitzonderlijke geval dat je 
daar wel de tijd voor zou hebben, zal het 
nog eens een minuut of tien duren voordat 
de politie is gearriveerd.

Dus beste kamerleden, schaf de Wapenwet 
toch af! Zover ik weet heeft Nederland niets 
meer te vrezen van een bolsjewistische re-
volutie en zonder de vrijheidsbeperkende 
vuurwapenwet zal Nederland weer een vei-
lig en leefbaar land worden. De criminaliteit 
zal snel dalen, bejaarden zullen weer in Ne-
derland kunnen leven zonder de constante 
angst te hebben beroofd te worden en de 
gemiddelde Nederlander die geen vlieg 
kwaad doet zal zich weer kunnen bescher-
men tegen mensen die wél kwaad in de zin 
hebben. 

Wat de schietpartijen in Alphen en op Utoya 
betreft: zouden deze nooit zijn voorgeval-

len als Nederland en Noorwegen hun wa-
penwetgeving af zouden schaffen? Nee, die 
bewering zou al te veel van het goede zijn. 
Maar als één van de honderden aanwezigen 
in het Alphense winkelcentrum of op het 
congres in Utoya een vuurwapen bij zich 
had gedragen, dan had de schade beperkt 
kunnen blijven. Nederland is beter af zon-
der wapenwetgeving. Nederland is beter af 
met een liberaal wapenbeleid. •

Reageren? Stuur uw reactie naar redac-
tie@jovd.nl!
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Rechtspraak

Door: Bas van Schelven, eindredac-
teur van dit blad.

Dat de strafzaak tegen Geert Wilders de 
nodige stof zou doen opwaaien, stond op 
voorhand al vast. Hoe de zaak zich echter 
uiteindelijk heeft ontsponnen, zal niemand 
hebben kunnen vermoeden. Meerdere wra-
kingsverzoeken, een rits zichzelf belachelijk 
makende benadeelde partijen en de getui-
genverhoren over ‘het  eetcomplot’ zorg-
den voor een rechtszaak die ons nog lang 
zal heugen.

Vrijspraak
Ondanks dat Wilders’ vrijspraak door velen 
als niet verrassend wordt gezien, is die al-
gehele vrijspraak toch minder vanzelfspre-
kend dan diegenen dat doen voorkomen. 
Een beetje vindingrijke strafrechter kan in 
de meerderheid van de gevallen namelijk 
iedere verdachte zowel veroordelen als vrij-
spreken – met name in zaken waar het draait 
om subjectieve begrippen als ‘beledigen’ 
en ‘haatzaaien’. Gelukkig heeft de Amster-
damse rechtbank beseft dat zelfs de klein-
ste veroordeling tot grote maatschappelijke 
onrust had kunnen leiden. Het is daarbij 
tekenend dat op een enkeling na iedereen 
– van links tot rechts – zich lijkt te kunnen 
vinden in de vrijspraak. 

Na de aanslagen van 11 september 2001 
en met name na de moord op Theo van 
Gogh hebben we in Nederland een uitvoe-
rig maatschappelijk debat gevoerd over de 
grenzen van de vrijheid van meningsuiting. 
Het vonnis van de Amsterdamse rechtbank 
kan met recht als sluitstuk van die discus-
sie worden beschouwd. We hebben nu dui-
delijk dat de juridische begrenzing van de 
vrijheid van meningsuiting in Nederland erg 
ruim is: met kritiek op religies en culturen 
mag erg ver worden gegaan, zij mag zelfs 
denigrerend en kwetsend zijn. Het vonnis 
van de Amsterdamse rechtbank is dan ook 
een grote overwinning voor de vrijheid van 

meningsuiting, maar hiermee zijn we er nog 
lang niet.

Schrappen
Ten eerste zullen opiniedelicten als groeps-
belediging, haatzaaien en godslastering zo 
snel mogelijk uit het Wetboek van Straf-
recht moeten worden geschrapt. Daarvoor 
lijkt een Kamermeerderheid voorhanden te 
zijn. Want hoewel het CDA niet zal staan te 
trappelen om de opiniedelicten te schrap-
pen, bepleitte Wilders direct na zijn vrij-
spraak al wel een dergelijke schrapping en 
heeft ook de VVD in een notitie uit 2009 
nog vóór schrapping gepleit. Tel daarbij op 
de steun die de PvdA, D66 en GroenLinks 
ongetwijfeld zullen verlenen, en schrapping 
van de opiniedelicten lijkt dichterbij dan 
ooit. Wel moet hierbij rekening worden ge-
houden met de schijnbare SGP-houdgreep 
waarvan de VVD tegenwoordig zo nu en 
dan last lijkt te ondervinden.

Dreiging voorkomen
Ten tweede, en minstens zo be-
langrijk, zal er iets moeten worden 
gedaan aan de constante dreiging 
van geweld tegen hen die deelne-
men aan het maatschappelijk de-
bat. De moorden op Pim Fortuyn 
en Theo van Gogh, een fotografe 
die onderdook (Sooreh Hera), co-
lumnisten die hun toetsenbord aan 
de wilgen hingen (o.a. Paul Cliteur) 
en ga zo maar door, allemaal het 
gevolg van (dreiging met) geweld 
door mensen die daarmee een hun 
onwelgevallige mening de kop in 
willen drukken. Het zijn precies 
deze mensen die keihard moeten 
worden aangepakt. Zolang zij vrij 
spel hebben, is een echt vrij debat 
per slot van rekening onmogelijk. 

Fatsoen
Waar het bij de vorige twee pun-
ten om opdrachten voor de politiek 

gaat, is het derde punt een opdracht aan de 
maatschappij zelf. Met het vonnis van de 
Amsterdamse rechtbank is immers duide-
lijk geworden dat we in Nederland een juri-
disch zeer ruime vrijheid van meningsuiting 
hebben. Die juridische begrenzing is echter 
slechts een ondergrens. Het is nu aan de 
deelnemers van het maatschappelijk debat 
zelf om daarbovenuit te stijgen. Hoe meer 
vrijheid hoe meer verantwoordelijkheid. Dat 
er veel kan worden gezegd, betekent name-
lijk niet dat je ook maar alles moet zeggen. 
Met andere woorden: nu duidelijk is waar 
de juridische grenzen van de vrijheid van 
meningsuiting liggen, is het noodzaak om 
te bepalen door welke fatsoensnormen de 
vrijheid van meningsuiting wordt begrensd. 
Dat het recht daarvoor niet het juiste mid-
del is mag inmiddels duidelijk zijn, en de bal 
ligt nu dus bij de samenleving zelf. •

Vrijspraak in de zaak-Wilders: 
hoe nu verder?
Op 23 juni 2011 sprak de Amsterdamse rechtbank Geert Wilders vrij van alle hem tenlastegelegde 
feiten en maakte daarmee een einde aan de strafzaak die zich uiteindelijk zo’n tweeënhalf jaar heeft 
voortgesleept. Wat nu?

© CC by-nc Roel Wijnants
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Door Yair da Costa, redacteur van dit 
blad en lid van de afdeling Amsterdam 
e.o.

Het City Club hotel in het centrum was de 
uitvalsbasis vanwaar wij diverse activiteiten 
ondernamen.  Direct na aankomst in het 
hotel werd de stad verkend. Met tempera-
turen van rond de 28 graden was het warm, 
maar dat weerhield de groep er niet van om 
te voet door de stad te lopen. Er werden 
verschillende terrassen aangedaan waar-
bij het terras van Café Italia aan het oude 
stadsplein toch wel tot een van de mooiste 
gerekend mag worden. In het algemeen is 
Tsjechië erg goedkoop. Zo is een halve liter 
bier al te krijgen voor nog geen 1,20 euro. 
Spotgoedkoop 
als je dat moet 
vergelijken met 
de prijzen in 
Amsterdam. De 
eerste dag werd 
afgesloten met 
een zalig diner 
met uitstekende 
service in het 
Kampa Park res-
taurant naast de 
Middeleeuwse 
Karelbrug met 
uitzicht op de 
Moldau.

De tweede dag 
begon met een 
bezoek aan de 
Nederlandse ambassade. Ondanks dat we 
helemaal doorweekt van de regen op de 
ambassade aankwamen was het bezoek 
zeer geslaagd. De Amsterdamse JOVD’ers 
waren erg benieuwd naar de politieke situ-
atie in het land, de functies die de ambas-
sade in Tsjechië vervult en in hoeverre de 
bezuinigingen de ambassade zullen treffen. 
Ambassadeur drs. J.C. Henneman legde 
uit dat ook Tsjechië last heeft van de eco-

nomische crisis en flink moet bezuinigen 
waardoor het zittende kabinet niet populair 
is. Wat betreft de bezuinigingen op de Ne-
derlandse ambassade zal er volgens de am-
bassadeur vanuit efficiencyoogpunt vaker 
gewerkt worden vanuit één centraal punt 
in Den Haag. ‘Zelfs op de koekjes op deze 
tafel zullen we bezuinigen’, grapte de am-
bassadeur. Tevreden en goed geïnformeerd 
verlieten we de ambassade.

De reis bestond niet alleen uit politieke ac-
tiviteiten, maar ook uit het bezoeken van 
historische en culturele plekken. Omdat de 
meeting met de jongerenafdeling van de 
ODS – de Tsjechische liberalen – niet door-
ging gingen de Amsterdammers door naar 

de burcht. Daar vlakbij was een prachtig 
terras bij een gebouw uit 1891 waarvan het 
uitzicht een plaatje was. In de burcht zelf 
hebben we de verschillende kerken en his-
torische gebouwen bezocht.

De laatste avond werd afgesloten met een 
bezoek aan de Praagse opera. Verdi’s Na-
bucco – vernoemd naar de Babylonische 
koning Nebukadnezar – stond die avond op 

het programma. De JOVD’ers gingen goed 
gekleed naar de opera. Op het zonnige bal-
kon werd er nog genoten van een alcoholi-
sche versnapering voordat de voorstelling 
begon in het prachtig gedecoreerde gebouw 
uit 1888. Het was een prachtige voorstelling 
waarbij menig bezoeker kippenvel kreeg bij 
het horen van onder andere Va Pensiero, 
sull’ali dorate.

Het laatste avondmaal voor de groep in 
Praag werd gehouden op een terras tegen-
over het Black Light Theater nabij de Karel-
brug. Voor een zeer schappelijke prijs deden 
we ons tegoed aan een zalige maaltijd en 
cocktails. Als rasechte JOVD’ers sloten we 
de maaltijd af met gran corona’s uit Nicara-

gua die een van 
de leden mee 
had genomen. 
De sigaar deed 
een enkele ex-
centriekeling in 
rokkostuum lij-
ken op de cliché-
beeld kapitalist 
uit de negentien-
de eeuw.

Nadat – geheel in 
de JOVD-traditie 
– ook het roze 
nachtleven in 
Praag werd ver-
kend werd het 
dan toch echt 
tijd om terug te 

keren naar het hotel. Met een chronisch 
slaaptekort en vele ervaringen rijker keer-
den de Amsterdammers terug naar Neder-
land. Het was een zeer leuke reis die aan 
iedereen aan te raden is die houdt van een 
mix van historie, cultuur en een uitgebreid 
uitgaansleven. •

Afdelingsactiviteit

Amsterdam wilde ook  
naar Praag!
In de vroege ochtend van donderdag 18 augustus jl. toog een groep van acht JOVD’ers naar Schiphol 
om het vliegtuig te pakken. De bestemming: Praag. In navolging van de reis van de afdeling Nijmegen 
c.a. was het de beurt aan de Amsterdammers om deze prachtige stad te gaan verkennen.
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“Europa was in de 15e eeuw 
zo ‘booming’ door haar 
enorme diversiteit van staten 
en mensen.”

Europese Unie

Door: Jelmer Hiemstra. 

Rooskleurig Europa
Tientallen jaren geleden leek de toekomst 
van Europa er nog goed uit te zien. We heb-
ben een langdurige vrede die, zo zei men 
toen, dankzij de EU kon worden gegaran-
deerd. We hadden immers een gemeen-
schappelijke markt gekregen. Vrij verkeer 
van personen, goederen en diensten en 
de komst van de euro, één gemeenschap-
pelijke sterke munt die in het begin al met-
een liet zien dat het een sterkere munt was 
dan de dollar. De bureaucraten in Brussel 
droomden ervan dat Europa de 21e eeuw 
zou gaan domineren zoals de Amerikanen 
de 20e eeuw hebben gedomineerd, en met 
de uitbreiding van de EU met Centraal- en 
Oost-Europese landen leek het fundament 
voor een “European Empire” te zijn gelegd.

In het debat op Intelligencesquared, waar 
Valery Giscard, president van Frankrijk tus-
sen 1974-1981, aan deelnam werd gezegd: 
“In a World of giants, you need to be a gi-
ant”. Dit is ook een quote die veel wordt ge-
bruikt door mensen om te beargumenteren 
dat Brussel nog meer bevoegdheden nodig 
heeft. Dit argument lijkt op het eerste ge-
zicht plausibel, maar is erg misleidend. De 
grootte van een land of het aantal inwoners 
is totaal niet van belang voor de invloed, 
welvaart of prestige van een land. Singa-
pore is welvarender dan Indonesië, net als  
Hongkong welvarender is dan China. Wat 
van belang is, is de manier waarop je de 
economie reguleert, belastingen hanteert 
en het klimaat van ondernemerschap. 

Europa als zooitje
Op dit moment is een Europa dat als voor-
beeld dient voor de wereld verder weg dan 
ooit. Griekenland heeft te kampen met een 
zware budgetcrisis, Ierland heeft te maken 
met een bankencrisis, Portugal met een 
private debt crisis en Spanje zit tegen een 

crisis aan die te maken heeft met alle drie 
de factoren. De koers van de euro is ten op-
zichte van valuta als de Zwitserse frank be-
hoorlijk gedaald, met 36% maar liefst sinds 
2008. Wat vooral een schokkende statistiek 
is, is het percentage van het wereldwijde 
nominale bruto binnenlands product (BBP). 
West-Europa, en dan heb ik het over de 
twaalf landen waarmee de EEG is begonnen, 
had in 1974 36% van het wereldwijde BBP, 
maar begin dit jaar was dat teruggelopen 
naar 26% en in 2020 zal dit 15% zijn. Dit 
wijst erop dat de EU steeds minder relevant 
wordt en er geen uitzicht is op een veran-
dering hierin. Het BBP van de Verenigde 
Staten  is in de periode 1974 tot nu rond de 

25 tot 26 procent gebleven. Met de huidige 
crisis zal ook dit aandeel slinken.

Zelfs binnen de JOVD zien mensen het over-
dragen van meer bevoegdheden naar Brus-
sel als de oplossing voor de schuldencrisis 
waarin wij ons op dit moment in bevinden. 
Dit doet me erg denken aan de SP-oplossing 
op nationaal niveau. Hebben we een pro-
bleem, dan nationaliseren we het toch ge-
woon? Hebben we een probleem in Europa, 
dan geven we toch meer bevoegdheden aan 
Brussel en lossen zij het vanzelf op.

Op dit moment hebben China en vooral In-
dia de geheimen ontdekt waardoor het klei-
ne West-Europa zo dominant kon zijn. West- 
Europa is zo dominant geworden juist door 

decentralisatie, concurrentie, 
ondernemerschap en versprei-
ding van macht. Hoewel China, 
zeker als het gaat om persoon-
lijke vrijheden, allesbehalve vrij 
is, heeft het wel op economisch 
gebied de nodige hervormingen 
gemaakt en het zal niet lang meer 
duren dat China Europa op veel 
gebieden zal overtreffen. 

Nooit gecentraliseerd
Dat Europa sinds de 15e eeuw kon 
uitgroeien tot een supermacht 
heeft vooral te maken met het 
feit dat Europa nooit gecentraliseerd en ge-

uniformeerd is. In het boek The rise and fall 
of the Great Powers, geschreven door Paul 
Kennedy, worden de  belangrijkste oorzaken 
waardoor de grote rijken in Azië  uiteindelijk 
in verval kwamen genoemd; de oorzaak lag 
in het feit dat mensen van verschillende na-
tionaliteiten in één grote superstaat worden 
gestopt. Door de centralisatie van macht 
en de neiging naar uniformiteit verdwijnt 
binnen een groot rijk de diversiteit, plura-
lisme (verscheidenheid in culturen en soci-
ale subsystemen) en de variatie van allerlei 
mensen. Hiermee verdwijnt de innovatieve 
kracht die tot het voor economische groei 
zo belangrijke competitieve voordeel leidt. 
Europa was in die eeuwen zo “booming” 
door haar enorme diversiteit van staten en 
mensen. Landen beconcurreerden elkaar 

Eenheid of diversiteit?
Naar aanleiding van de Griekse schuldencrisis laait de discussie op over wat wij nou eigenlijk 
willen met Europa. Eigenlijk zijn er twee visies over de rol die Europa zou moeten hebben: aan 
de ene kant meer centralisatie en meer macht naar Brussel (waarbij enkelen zelfs een Euro-
pees ministerie van financiën willen) en aan de andere kant is er de visie van decentralisatie 
en meer zelfbeschikkingsrecht voor individuele landen waarbij juist de diversiteit van Europa 
centraal komt te staan.
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keken naar elkaar en namen van elkaar over 
wat het beste werkte. Juist in deze periode 
was Europa enorm dynamisch en werd er 
op technologisch, economisch en weten-
schappelijk gebied enorm veel bereikt. Op 
dit moment zijn wij in Europa precies op de 
verkeerde weg, die van centralisatie, meer 
macht voor een overheid die zich met alles 
bezighoudt terwijl landen als China en India, 
waartegen de EU zich wil laten gelden, juist 
de kant opgaan van decentralisatie, onder-
nemerschap, concurrentie en deregulering. 

Economisch en politiek
In mijn hoofd hoor ik eurofiele JOVD’ers al 
zeggen: “Maar je hebt het nu vooral over 
economie, niet over politiek. Europa is be-
langrijk om de vrede te bewaren, zonder de 
EU krijgen we binnen de kortste keren weer 
oorlog”. Ik ben het fundamenteel oneens 
met de bewering dat we de vrede in Europa 
te danken zouden hebben aan de bureau-
cratie in Brussel. Handel is dan ook een 
belangrijke factor bij het voorkomen van 
oorlog. In de eerste plaats zullen volwassen 
democratieën zelden of nooit een oorlog 
met elkaar voeren; in de vele oorlogen die 
gevoerd zijn was er vrijwel altijd sprake dat 
één van de vechtende partijen een totalitair 
regime was ofwel een absolute monarchie. 
Verder zijn de Europese landen allang ver-

bonden via de NAVO in militaire allianties. 
Tot slot helpt de aanwezigheid van nucleaire 
wapens ook bij het voorkomen van een oor-
log. In de koude oorlog was alleen de drei-
ging van totale vernietiging de reden dat de 
USSR en de VS elkaar nooit direct hebben 
bevochten.

Nederland heeft als handelsland natuurlijk 
veel baat bij vrijhandel en open grenzen. 
Deze voordelen worden ook genoten door 
landen als Zwitserland en Noorwegen en 
kunnen en zullen ook blijven bestaan zon-
der het bureaucratische moloch in Brussel. 
Frederic Bastiat zei ook al: “When goods 
cannot cross borders, armies will”. Multi-
nationale staten en politieke unies werken 
niet, we moeten ophouden met mensen 
een Europese identiteit aan te praten. Je 
kunt geen identiteit creëren door een pen-
nenstreep. De kracht van Europa ligt in haar 
diversiteit, namelijk dat Europa bestaat uit 
Nederlanders, Fransen, Britten, Scandinavi-
ers, Duitsers etc. Juist deze diversiteit kan 
er voor zorgen dat we dynamisch, onder-
nemend en concurrerend zijn. Een beetje 
patriottisme of nationalisme betekent niet 
dat je neerkijkt op andere Europese landen. 
Integendeel, juist door de behoefte om als 
Nederland beter te presteren dan Duitsland 
en Groot Brittannië haal je de dynamiek bij 

mensen naar boven om het beste uit henzelf 
te halen. Europese landen kunnen hierdoor 
kijken wat het beste werkt in welk land en 
vervolgens dat systeem kopiëren en zelf 
invoeren. Of het nu gaat om bijvoorbeeld 
gezondheidszorg, sociale zekerheid, regel-
geving of onderwijs. Wanneer je Europa op 
al deze terreinen laat voorschrijven hoe alle 
landen hun beleid moeten voeren dan weet 
je zeker dat de kracht van Europa, namelijk 
de verscheidenheid en diversiteit, het gaat 
afleggen tegen China, India en zelfs de Ver-
enigde Staten. 

Bye Bye Brussel
Europa’s moment om de supermacht te zijn 
van de 21e eeuw lijkt te zijn uitgespeeld en 
dit hebben we te danken aan de roep om 
meer macht te geven aan Brussel en meer 
macht te centraliseren. Als jongerenvereni-
ging van  de grootste partij in Nederland 
hebben wij de mogelijkheid om te pleiten 
voor een Europa van natiestaten gebaseerd 
op de liberale principes van decentralisa-
tie, concurrentie, ondernemerschap en de 
spreiding van macht. De kracht van Europa 
ligt in het feit dat Europa gelukkig nog nooit 
gecentraliseerd is. De geschiedenis staat 
vol met voorbeelden van politieke unies van 
multinationale staten en we weten allemaal 
dat het simpelweg niet werkt! •
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Monarchie

“Those who imagine that a 
politician would make a bet-
ter figurehead than a heredi-
tary monarch might perhaps 
make the acquaintance of 
more politicians.”

Margaret barones Thatcher, Premier van het Verenigd Koninkrijk van 
1979 tot 1990

Door Martijn Lier, oud-voorzitter van de 
afdeling Eindhoven

De voortdurende pogingen om een monar-
chie als een anachronistisch instituut neer 
te zetten is betreurenswaardig te noemen. 
Zoals vele instituten binnen een samenle-
ving die verandert, moet ook een monar-
chie onderworpen worden aan onderzoek. 
Dan kan worden bepaald welke onderdelen 
moeten worden verbeterd. Op deze manier 
blijft een monarchie relevant. Dit is exact 
wat thans ook wordt gedaan. Commissies 
worden aangesteld om te onderzoeken hoe 
de monarchie moet functioneren zowel in 
het heden als in de toekomst. Vele republi-
keinen stellen dat een land niet vooruit kan 
wanneer een monarchie gehandhaafd blijft. 
Dit zou betekenen dat landen zoals Neder-
land, het Verenigd Koninkrijk, België, Dene-
marken, Luxemburg, Noorwegen, Spanje, 
Zweden, Liechtenstein, Monaco en Japan 
niet vooruit gaan. Dit is natuurlijk geklets 
in de ruimte. De meerderheid van de bevol-
king van deze landen wenst niet te breken 
met de monarchie simpelweg omdat de mo-
narchie heilzaam is voor het land zelf.

Herstel van monarchie
In vele landen die vanouds een monarchie 
hadden en thans een republiek zijn, wenst 
de bevolking de monarchie te herstellen, 
zelfs in een troosteloos land als Irak werd 
een poging gedaan om de monarchie te her-
stellen omdat het een waardevol symbool 
van eenheid voor zowel het volk als het 
land is. Men kan stellen dat een monarchie 
ondemocratisch is. Dit is niet juist. Een mo-

narchie is juist democratisch omdat de be-
volking in meerderheid heeft gekozen voor 
een monarchie en tevens omdat deze mo-
narchie over en boven de politiek, benoe-
mingen, verkiezingen en termijnen staat. 
Een monarchie zorgt voor de continuïteit in 
het heden en de toekomst.

Republiek
Wat is een republiek? Een republiek is in 
beginsel een staatsvorm waarbij de presi-
dent het staatshoofd en regeringsleider is. 
Men denke aan de Verenigde Staten. Dit 

zijn twee compleet verschillende posities. 
Te veel macht wordt aan een president 
toevertrouwd, daar de voorgenoemde po-
sities van staatshoofd en regeringsleider 
samenvallen in dit ambt. Akkoord, er zijn 
checks en balances, maar dit volstaat he-
laas niet. Als staatshoofd en regeringsleider 

heeft een president van een republiek een 
uitermate hoge werklast en vele verant-
woordelijkheden. Beide posities zijn veelal 
onverenigbaar en tijdrovend. Een monar-
chie zorgt ervoor dat de boegbeeldfunctie, 
ceremoniële en verenigende functies bij de 
regeringsleider worden weggenomen. Hier-
door zal een regeringsleider zich totaal kun-
nen richten op staatszaken.

Duitsland
Duitsland is een republiek; toch heeft dit 
land een president die een positie bekleed 

vrijwel gelijk aan de positie van een mo-
narch binnen een monarchie. Het nadeel 
van een ceremonieel presidentschap zo-
als deze is vanzelfsprekend; ten eerste is 
deze positie gebonden aan een termijn, ten 
tweede tracht deze positie de persoon die 
dit ambt bekleed over en boven de poli-

Een monarchie verenigt; een 
republiek verdeelt ons!
Nederland is een monarchie, een parlementaire constitutionele monarchie om exact te zijn, met als 
staatshoofd Hare Majesteit Koningin Beatrix. Hare Majesteit is weer onderdeel van het Koninklijk Huis 
en de Koninklijke familie. De Koninklijke familie is van onschatbare waarde voor Nederland. Tegen-
woordig wordt er echter niet veel aandacht aan de activiteiten van de Koninklijke familie besteed. 
Men kan eens een kijkje in de agenda op de website van het Koninklijk Huis nemen, daar zal men zien 
dat het vele activiteiten betreft. Het werk wordt onderschat. Men is zich niet bepaald bewust hoe ge-
varieerd en uitgebreid de rol van de Koninklijke familie is. De reden is eenvoudig: over dit onderwerp 
wordt nauwelijks gesproken binnen het onderwijs. Indien dit wel het geval zou zijn, dan zou men de 
argumenten voor een monarchie en tegen een lafhartige republiek kennen.
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tiek te plaatsen. Dit is echter niet mogelijk, 
daar de Bundespräsident deel uitmaakt van 
een politieke partij en veelal een persoon 
is die niet de mogelijkheid heeft om de his-
torie en de eensgezindheid van het land te 
symboliseren. Daarnaast is deze persoon 
veelal onbekend in het buitenland en in uit-
zonderlijke gevallen zelfs bij het volk. In alle 
republieken wordt de president door het 
volk verkozen. Deze president zal vrijwel 
altijd zijn of haar partij en macht boven het 
welzijn van het land plaatsen. Een monarch, 
in de westerse samenleving, doet dit niet. 
Een monarch heeft de mogelijkheid om de 
gecumuleerde successen van zijn of haar 
voorvaderen te continueren en de positie 
van zijn of haar opvolgers te versterken.

De macht van de monarch
Een monarch, zoals Hare Majesteit, heeft 
een onschatbare kennis en ervaring tot 
haar beschikking. Hierdoor heeft zij de 
mogelijkheid om als klankbord te fungeren 
en haar ervaring over te brengen aan onze 
politici. De Koninklijke familie onderneemt 
meer ceremoniële verplichtingen en lief-
dadigheidstaken dan een presidentiele fa-
milie ooit zou kunnen opbrengen, daar de 
laatstgenoemde het merendeel van de tijd 
vult met de aangelegenheden van politieke 
partijen en verkiezingen. Men kan het argu-
ment opwerpen dat binnen een monarchie 
men niet het hoogste ambt kan bereiken, 
aangezien dit ambt door erfopvolging wordt 

bepaald. Dit is onjuist. Het ambt van mo-
narch is niet de hoogste positie. De hoogste 
positie is minister-president en deze posi-
tie staat open voor een ieder. De monarch 
heeft de mogelijkheid om een bepaalde 
macht uit te oefenen, deze macht wordt 
over het algemeen enkel op advies van de 
regering gebruikt.

Prijzig?
Is een monarchie niet veel te duur? Uit 
onderzoek door een commissie onder lei-
ding van Gerrit Zalm is gebleken dat de 
monarchie Nederland jaarlijks 39 miljoen 
euro kost, per belastingbetaler moet hier 
ongeveer twee euro en drieënveertig cent 
voor worden afgetikt. Wanneer Nederland 
een presidentieel systeem zou kennen dan 
zou dat vergelijkbare kosten met zich mee-
brengen. Bovendien komen daar weer de 
kosten van verkiezingscampagnes en wat 
dies meer zij bij. De monarchie levert Ne-
derland jaarlijks vier tot vijf miljard euro op. 
De heilzame werking van de monarchie ligt 
voornamelijk in de jaarlijkse handelsdelega-
ties die de Koninklijke familie vergezellen 
tijdens bezoeken aan het buitenland. Dit le-
vert ongeveer 200 miljoen per handelsmis-
sie op. Doordat een monarchie een grootse 
stabiliteit uitstraalt zijn investeerders eer-
der geneigd om te investeren in een land 
waar deze vorm heerst dan wanneer het 
een republiek betreft.

Tot slot
Het is inderdaad juist dat een monarch niet 
democratisch is gekozen. Een monarchie 
staat echter geheel onder democratisch 
toezicht, maar staat ook over en boven 
politieke partijen en verkiezingen en wordt 
zelf door de meerderheid van de politieke 
partijen en de bevolking gesteund. Een mo-
narchie zal niet voortbestaan tenzij men de 
houding van de bevolking in acht neemt. 
Indien de bevolking geen monarchie wenst, 
zal deze ophouden te bestaan. Men behoeft 
enkel Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en 
Italië aan te halen. Tegenwoordig wenst het 
merendeel – ongeveer 80% - van de Neder-
landsche bevolking de monarchie niet af te 
schaffen en hierdoor zal onze monarchie ge-
lukkigerwijs blijven voortbestaan. Onze mo-
narchie heeft zichzelf door de eeuwen heen 
ontwikkeld en de monarchie zal dit blijven 
doen voor het welzijn des ’s-lands en haar 
bevolking. Een monarch zal altijd een groots 
symbool van niet-politiek-eensgezindheid 
en associatie met een land blijven uitstra-
len. Vandaar dat wij nimmer onze meest 
geliefde monarchie moeten afschaffen. •
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Lecton salutem! 
Voor dit laatste voorwoord vraag ik me af: wat maakt een mens 

rustelozer? iets voor de eerste keer doen of iets voor de laatste 

keer doen? 

Iets voor de eerste keer doen betekent geconfronteerd worden 

met je eigen onervarenheid, onkunde en naïviteit. Word je je be-

wust van deze confrontatie, dan zal aan die mix van onwetendheid 

ook nog een defaitistisch mespuntje, eetlepeltje of kopje faalangst 

worden toegevoegd. Zonder een gedegen tegenwicht in de vorm 

van optimisme of enthousiasme is iets voor de eerste keer doen 

gedoemd te mislukken. 

Iets voor de laatste keer doen brengt grote onzekerheid met zich. 

Tot het tijdstip waarop je - echt - je laatste adem uitblaast weet je 

zelden zeker of je iets voor de laatste keer hebt gedaan. Wat een 

leed. 

Wat was het mooi om een jaar hoofdredacteur te zijn van Driemas-

ter. Met een hoop ambitie, vertrouwen en vernieuwende plannen 

wilde ik vijf prachtige edities bij de ruim 2000 lezers afleveren. 1k 

ben Bernard, onze vormgever, erg dankbaar. Zonder zijn inzet was 

ik zelf gaan pielen met Photoshop en Word en had Driemaster er 

uitgezien als een middelmatige schoolkrant. Ondanks zijn langdu-

rige verblijf in het buitenland, vond Bernard telkens de tijd om een 

strak vormgegeven Driemaster bij de drukker te plaatsen. 

De redactie heeft zich dit jaar op een prettige manier ingespannen 

kopij te leveren van diverse aard. Een lichtfilosofische verhandeling 

over de Trias Politica of liever een relaas over de oplossingen voor 

de financiële crisis? U vond het in Driemaster. 

Deze editie 

In deze editie vindt u een openhartig interview met  Mgr.  De Korte. 

Wat vindt hij van het homohuwelijk? Overlappen het liberalisme 

en het Rooms-katholicisme elkaar? En hoe denkt hij over het aan 

het licht gekomen seksueel misbruik binnen de katholieke kerk? Je 

vindt het interview op pagina 14. 
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Dan hebben we nog kunstliefhebber James. Hij wakkert de discus-

sie aan: wat is nu kunst? Deze vraag kan van belang zijn in het licht 

van de bezuinigingen. Moet kunst een bepaalde mate van  virtuosi-

telt hebben of is het enkel als zodanig kwalificeren al voldoende? 

Kijk gauw op pagina 19! 

Martijn Jonk wordt geïnterviewd op pagina 24 en verder. Het is een 

man met flair. Na twee jaar zwaait de beste man af. We leggen hem 
wat ingewikkelde keuzes voor. Wat dacht je van de keuze tussen 

#martijnjonk of #martijndrunk? Zou hij kunnen kiezen tussen een  

Honda  zonder chauffeur of een Fiat met chauffeur? 

Beste lezer, loyaal aan dit voorwoord: blijf schrijven en blijf debat-

teren! DeJOVD is een leerschool! 

Ik wens je veel leesplezier! 

Vivianne Vermeulen 
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De laatste keer 
Dit is de laatste keer dat Ik dit voorwoord voor u schrijf. Onwil-

lekeurig moet ik denken aan de eerste keer dat ik bij de JOVD over 
de vloer kwam. Het was een paar jaar terug ergens in januari toen 

ik eens ging kijken bij de afdeling Den Haag. Ik weet niet precies 

meer waar de avond over ging, maar het eindigde in de kroeg en 
toen ik later naar buiten liep was Ik bestuurslid van de afdeling. Het 

tekent de JOVD: iedereen die wil kan zichzelf ontwikkelen binnen 

deJOVD. Of het nu internationaal is, binnen een politieke denktank 

of als vormgever van deze Driemaster. Een vereniging om trots op 

te zijn. Al ruim 62 jaar is de JOVD een plek waar nieuwe ideeën 

gedebatteerd worden en waar talent voor alle uithoeken van de 

maatschappij groot wordt. Allemaal liberalen. Maar zoals bekend 

worden de heftigste debatten niet gevoerd tussen socialisten en 

liberalen, maar tussen liberalen en liberalen. juist onderling debat-

teren wij constant over de-misschien wel- heftigste vraag voor een 

liberaal: wat is nu eigenlijk liberaal? 

Ik zal in dit voorwoord niet mijn visie geven. Dat doe ik niet alleen 

omdat die nauwelijks in een tekst van pak 'm beet een woord of 

600 te vatten is, maar ook omdat het niet aan mij is om te vertel-

len wat u een liberaal zou maken. Wat ons uiteindelijk bindt zijn 

onze drie kernwaarden, de beginselen van de JOVD: vrijheid, ver-

antwoordelijkheid en verdraagzaamheid. 

Wie naar de hedendaagse samenleving kijkt weet in ieder geval dat 

we op het gebied van de laatste twee de afgelopen decennia te ver 

afgedwaald zijn. Ie veel ging het over rechten, en te weinig over  

plichten. En meer en meer zijn we minder van elkaar gaan verdra-

gen. Voor het laatste is een gebeurtenis in Amsterdam, niet zo lang 

geleden, exemplarisch. Ieder jaar reed een optocht van brandweer-
auto's, politieauto's en ambulances jonge chronisch of ernstig zieke 

kinderen naar Artis. Vinden die kinderen prachtig en het is een 

mooie manier om hun leven een stukje leuker te maken. Toch von-
den een aantal bewoners van de Plantagebuurt het nodig om bij de 

gemeente te klagen over de herrie die het evenement veroorzaakt. 
Eén dag per jaar. Alleen dankzij ingrijpen van burgemeester Van der 

Laan kon voorkomen worden dat het zou worden verboden. Veel 

mensen willen wel profiteren van wat de samenleving hen biedt, 

maar sluiten zich verder af en vergeten dat je niets kunt krijgen 

als je ook niets geeft. Daarin zit de kern van dat tweede en derde 

beginsel: verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. 

In zon laatste voorwoord verwacht u waarschijnlijk toch wat stich-

telijke woorden. Daar zal ik dan ook mee besluiten. Het gaat mo-

menteel goed met dejOVD. We groeien in ledental, ons actief kader 

groeit en nog steeds zijn er mensen druk in de weer om ook bij 
hen in de buurt een JOVD-afdeling op te richten. Maar er rust ook 

een grote verantwoordelijkheid op uw schouders: aan u is het om 

ervoor te zorgen dat de JOVD de plek blijft waar -onafhankelijk van 

de VVD of wie dan ook- het politieke debat in alle vrijheid gevoerd 

wordt en nieuwe opvallende ideeën het levenslicht zien. Die traditie 

moeten we vasthouden en bestendigen. Tot slot wil ik aIIeJOVD-ers 

van harte bedanken voor het vertrouwen, de fijne samenwerking, 
de wijze inzichten en de grote lol. Bedankt! ik wens u alle goeds. 

Martijn jonk 

Driemaster jaargang 63 nummer 5 



T4J1U:ki 

Nog meer bankencrisis 

Een veel voorkomende oplossing van de schuldencrisis is het nationaliseren en 
subsidiëren van banken. Onlangs is het Belgisch-Franse Dexia, net als andere 
banken wereldwijd, door de overheid van een kapitaalinjectie voorzien. 

Door Matthijs van cle Burqwal, lid van 

.JOVD Flevoland. 

In 2008, aan het begin van de financieel 

minder voorspoedige periode, voorzag 

toenmalig minister Wouter Bos onder an-

dere de banken Fortis en ABN Amro van 

staatssteun. Dit omdat deze banken op het 

randje van de afgrond balanceerden. 

Een ondernemer die zijn zaakjes niet goed 

op orde heeft krijgt 'straf' in de vorm van 

een faillissement. Dat is de tucht van de 

markt waardoor bedrijven en de algehele 

economie uiteindelijk elkaar versterken en 

beter worden. Uiteraard ben ik hier als libe-

raal in hart en nieren een groot voorstander 

van. Een bank is ook een onderneming die 

als dienst financiële transacties beheert. 

De vraag rijst dan ook waarom banken bij 

falend beleid regelmatig worden gesteund 

door de belastingbetaler. 

Daarbij komt ook de vraag op of het op de 

lange termijn wel effect heeft om banken 
te subsidiëren. Uiteindelijk kunnen banken 

die door de staat gefinancierd worden, la-

gere rentes bij leningen en hogere rentes 

bij spaarders uitkeren. Op die manier wordt 

door staatssteun de markt verziekt. Som-

mige banken kunnen zoveel risico nemen 

als zij zelf willen, het is toch de belasting-

betaler die betaalt. Voor banken die hun 

zaakjes wel op orde hebben is dit simpel 

gezegd valse concurrentie aangezien zij wel 

verantwoordelijk handelen. 

Moral hazard (moreel risico) is een econo-

misch begrip dat betrekking heeft op deze 

situatie. Deze uitdrukking verwijst naar het 

veranderende gedrag van partijen indien zij  

niet direct risico lopen voor hun daden. 

Eén van de bekendste voorbeelden van 
moral hazard is het politieke gedrag van 

Oostenrijk-Hongarije in de periode tussen 

1908 en 1914. Wetende dat het land rug-

dekking zou krijgen van het sterke Duitsland 

en andere Centrale Mogendheden voerde 

Oostenrijk-Hongarije bewust een agres-

sieve buitenlandse politiek die niet bepaald 

bijdroeg aan de Europese vrede. 

Nu weer even back to business. Indien 

bankiers weten dat zij worden gedekt door 

de belastingbetaler zullen zij uiteraard ri-

sicovoller opereren dan onder normale 

marktomstandigheden. Het nationaliseren 

van banken als Dexia, die op groteske wijze 

geblunderd hebben, is moral hazard in het 
kwadraat. Voor de belastingbetaler is het 

immoreel dat hij of zij voor het verlies van 

een bank moet opdraaien, terwijl de winst 

grotendeels wordt uitgekeerd aan aandeel-

houders en andere zaken. 

In de New York  Times  stond enkele maan-

den geleden dat banken  'Too  big to  fail'  zijn. 

Sommige banken zijn zo groot geworden dat 

het voor de economische stabiliteit in een 

land flinke consequenties heeft wanneer 

een bank zijn broek niet meer kan ophou-

den. Dit is vooral van toepassing op con-

sumentenbanken, omdat er bij het omval-

len van een dergelijke bank veel spaarders 

naar hun geld kunnen fluiten. Banken die te 

groot zijn om te falen, zijn dus eigenlijk te 

groot om te bestaan. De tucht van de vrije 

markt, een faillissement bi) falend beleid, 

kan hier een oplossing bieden. Wanneer 

bankiers weten dat de  taxpayer  hun verlies 

niet zal dekken, opereren zij automatisch 

ook een stuk voorzichtiger. Het ligt voor de 

Matthijs van de Burgwal  

hand dat banken 

in die situatie ook 

minder snel uit 

hun voegen zul-

len groeien. 

Eigenlijk is de hui-

dige reactie op 

de bankencrisis 

het doneren van 

een zak gemeen-

schapsgeld aan 

onverantwoorde-

lijke bankiers. ik 

vraag mij af hoe 

acceptabel dit is. 
Tevens vraag ik 

mij af in hoeverre 

dit indruist tegen 

liberale waarden 

en principes. 

ik heb een dub- - 

bel gevoel over 

de wijze waarop 

de huidige pro- 

blemen in het - 

bankwezen moe- 

ten worden aan- 

gepakt. Op de - 

korte termijn lijkt  
het verstandig 

om banken met 

problemen op de 

been te houden, 

aangezien het 
een fikse dreun voor de economie is wan-

neer deze banken omvallen. Op de langere 

termijn zal deze oplossing de positie van 

banken echter niet gaan verbeteren. Waar-

schijnlijk zuilen er binnen de kortste keren 

opnieuw banken aankloppen om een zak 

belastinggeld in ontvangst te nemen. Ook 

zal het voor veel wrevel en ongenoegen bij 

belastingbetalers gaan zorgen wanneer zij 
geregeld hun portemonnee moeten trekken 

voor falende bankiers. Dit heeft zich bijvoor-
beeld al geuit in de van weinig realiteitszin 

getuigende  Occupy-protestbeweging. 

Er is wellicht nog een andere oplossing. 

Het nationaliseren van 
blunderende banken is moral 
hazard in het kwadraat. 

6 • Driemaster jaargang 63, nummer 5 



,01 

 

iIIl iIIfl .. .S U  
Mi 

0500  UIlI•.. .ltÎSII'l 
uI 
wig dIItal** 
l  1

a
1 §&mg" la lab  

nhll 
I'I 

 

'
'g 

hIøuh. *'Ll
hju  I 1 

 

..1I.k11  

I uUPl 1gMiII m 
It kl 5 lat '! 

 

  

'% j  

H 

Ik1 t/I./r 
 011' ;1:~ 

r  

'tIiuirî 
~, H  

- 

Ii 

Overheden kunnen er voor kiezen om een 
bank te laten vallen zonder de klanten van 

de bank ernstig te schaden. Dit is mogelijk 

wanneer de overheid van het land waaruit 

de bank afkomstig is, tot een bepaald be-

drag tegoeden uitkeert aan de klanten van 
de bank. De bank zelf hoeft dan niet gered 

te worden. Zo moet een overheid dus een-

malig een flink bedrag ophoesten, maar 

wordt het risico dat een bank opnieuw aan-

klopt voorkomen.  

Tot slot hoop ik dat bankiers en ministers 

van Financiën wereldwijd met een goede en 

liberale oplossing voor de financiële proble- 

matiek gaan komen. Het heeft natuurlijk de 

hoogste prioriteit om een tweede Boule-

vard of  Broken Dreams',  zoals in de jaren 

dertig, te voorkomen. Wat mij betreft mag 
daar veel voor wijken. Nood breekt immers 

wet. Het lijkt mij echter ook belangrijk dat 
de lange termijn en liberale principes niet 

uit het oog worden verloren. 

Driemaster jaargang 63 nummer 5• 7 



NO A  

Kies voor vrijheid en tolerantie! 
Als ik over straat loop, als ik in de klas zit, als jongeren zie, hoor en spreek, dan merk Ik één ding: 
deze tijd is cruciaal voor de samenhang in de Nederlandse samenleving. Het is nu kiezen voor elkaar, 
kiezen voor een gezamenlijke en succesvolle liberale en vrijzinnige toekomst of het is nu kiezen voor 
populisme en kortetermijndenken. 

Door Robbin Stolk. lid van de JOVD 

Als ik in mijn omgeving kijk, dan denk Ik dat 
jongeren met totaal verschillende achter-

gronden steeds meer naar elkaar toetrek-

ken. Waar jongeren haast geen problemen 

meer lijken te hebben met geloof, afkomst, 

geaardheid of sociale klasse worden zij 

steeds vaker op de proef gesteld, op de 

proef gesteld door populistisch denken. 

jongeren lijken steeds meer mensen te ken-

nen uit andere milieus. Het maakt mij totaal 

niet uit of mijn vrienden nu geloven in God, 

Allah of in helemaal niks. Het maakt mij niet 

uit of de ouders van een van mijn vrienden 

uit Suriname komen en het maakt mij even 

weinig uit dat een van mijn beste vrienden 

op jongens valt. Het gaat mij om de persoon 

erachter. Het gaat mij niet om het etiket dat 

mensen op hem of haar plakken, het gaat 

mij om de geest van de persoon. Het is im-

mers een mens. 

Echter ondervinden jongeren wel steeds 

vaker problemen in deze omgangsvorm. 

Jongeren worden op de proef gesteld door 

hun wellicht conservatieve ouders, popu-

listische politici en intolerante vrienden'. 

Groepsgedrag en het verlangen naar een 
eigen identiteit lijken soms sterker dan het 

rationeel denkvermogen van de tolerante 

jongere, die iedere jongere in principe is of 

zou kunnen zijn. 

Het is aan de jongeren welke keuze zij ma-

ken. Kiezen zij voor een tolerante of een in-

tolerante samenleving? Kiezen zij voor vrij-

heid of voor onvrijheid? En kiezen zij voor 

de toekomst of voor de afgrond? 

Natuurlijk is deze keuze aan de jongeren, 

aan 'de nieuwe generatie' die er al is. Wel-

licht is dit ook het probleem van de gene-

ratie boven de jongeren. Zij denken dat 'de 

nieuwe generatie' nog geboren moet wor-

den. Persoonlijk denk ik dat zij vergeten zijn 

dat we er al zijn en dat ze vergeten zijn -dat 

ze enorme schade kunnen aanrichten in die 

'nieuwe generatie'. 

Als wij nu toestaan dat intolerante populis-

ten de maatschappelijke problemen vergro-

ten en de samenleving dus verpesten, dan 

zal de samenleving die ik steeds vaker zie 

of wil zien verdampen. Als wij nu accepte-

ren dat bevolkingsgroepen (homoseksue-
len, allochtonen, de intellectuele elite of de  

moslims enz. enz.) worden vernederd en 

worden buitengesloten van de maatschap-

pij, dan zie ik de toekomst van Nederland 

en Europa somber tegemoet. 

Maar wij kunnen kiezen, jij kunt nu nog 

kiezen. Als jij ook wilt dat de samenleving 

verbetert, de cohesie in de samenleving 

vergroot wordt en Nederland een goede 

toekomst tegemoet gaat, dan moet je nu 

kiezen voor een tolerante en vrije samenle-

ving, een samenleving waar voor iedere Ne-

derlander of Europeaan een plekje is. Waar 

ieder mens er één is. 

Dus mijn boodschap IS: maak alsjeblieft de 

juiste keuze. Kies voor een werkelijk vrije 

samenleving. <les voor de toekomst, kies 

voor de samenleving die Ik steeds meer zie, 

maar die ik ook onder vuur zie liggen. Kies 

voor mijn generatie, kies voor de samenle-

ving waar vrijheid op één staat en waar de 

grenzen van verdraagzaamheid heel ver uit 

elkaar liggen. Dat is wat Nederland is, moet 

zijn en zal blijven. t 

Reageren?  Twitter: @cobbinhier 
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Cameratoezicht in de 

1 

. kinderopvang: noodzaak 
of privacyschending? 
Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Je brengt je kind naar het kinderdagverblijf en gaat 
ervan uit dat daar mensen werken met een gezonde liefde voor kinderen, die voor je kind zorgen 
zodat jij als ouder zorgeloos aan het werk kan. Door één gek bij het Hofnarretje in Amsterdam is deze 
vanzelfsprekendheid er niet meer. Ouders hebben twijfels gekregen over de kinderopvang: is mijn 
kind daar echt wel veilig? Wordt er wel goed gezorgd voor mijn kind? Maar de hoofdvraag IS: hoe 
heeft dit kunnen gebeuren en hoe zorgen we ervoor dat dit nooit meer kan gebeuren in de toekomst? 

Door Var esso Bakker. Penr IIHCH0005 

ter JOVD Top van Holland 

Minister Henk Kamp heeft aangekondigd 

dat cameratoezicht op de groep van het 
kinderdagverblijf kan bijdragen aan de vei-

ligheid van de kinderen. Hij bedoelt dit in 

het kader van het vier-ogen-principe bij het 

werken op de groep. Het vier-ogen-principe 

houdt in dat er op elke groep altijd twee 

volwassenen aanwezig zijn die samen op  

de kinderen letten (en op elkaar). En als 

aanvulling hierop een camera om de peda-

gogisch medewerkers en de kinderen in de 

gaten te houden. 

Toen ik dit hoorde kwamen er bij mij allerlei 

vragen naar boven. Draagt dit echt wel bij 

aan de veiligheid van kinderen? En de priva-
cy van de pedagogisch medewerkers dan? 

11< heb zelf gewerkt bij een kinderdagverblijf  

en ik zou mij zeer belemmerd voelen in het 

uitvoeren van mijn werkzaamheden als Ik 

weet dat er steeds een camera op mij ge-

richt is die alles registreert wat ik doe. 

En hoe zou de minister het zelf vinden als 

er de hele dag een camera op hem gericht 

is? je kunt niet ongezien meer even dagdro-

men of simpelweg aan je achterste krabben, 

want Big  Brother  is  watching you!  

Maar geldt hier niet het gezegde 'het doel 

heiligt de middelen"? Het welzijn en de vei-

ligheid van de kinderen staat voorop. En als 

door cameratoezicht dit welzijn en de vei-
ligheid verbeterd wordt moeten de peda-

gogisch medewerkers de privacyschending 

dan maar voor lief nemen? 

1k hoop van harte dat deze camera's er niet 

gaan komen. Het zorgt voor een schijnvei-

ligheid op de kinderdagverblijven, want als 

iemand echt kwade bedoelingen heeft om-

zeilt hij of zij de camera's toch wel. Daar-

naast tast het de privacy en de vrijheid van 

de pedagogisch medewerkers aan, lets wat 

mij als liberaal tegen de borst stuit. 

Wat mij betreft is het drama van het Hof-

narretje een exces. Het is verstandig dat er 

naar aanleiding van deze verschrikkelijke 

daden goed naar de veiligheid van de kin-

deren gekeken wordt, maar we moeten niet 

doorslaan. Laat één maniak het niet verpes-

ten voor de duizenden lieve en zorgzame 

pedagogisch medewerkers die dag in dag 

uit voor ons en onze kinderen klaarstaan. 
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mentsverkiezingen benoemt en ministers 

beëdigt. Een publieke functionaris die bij 

slecht functioneren niet door het volk kan 

worden weggestemd, maar gedekt gaat on-

der de ministeriële verantwoordelijkheid. 

zitten de Oranjes, ondanks allerlei recente 
discussies over de  monarchic,  nog stevig in 

het zadel. 

Principes en praktijk 
Vergis u echter 

Leve de republiek! 

In de vorige editie van Driemaster brak Martijn  Lieu  een lans voor de monarchie. Wat hem betreft is 
de monarch hét symbool voor Nederland. Nu zijn wij republikeinen en het daarom per definitie niet 
eens met dhr.  Lieu.  Wij zullen daarom in dit artikel schetsen waarom de republiek toch echt de liberale 
staatsvorm bij uitstek is. Dat zullen wij niet doen door te zeggen dat een land waar het staatshoofd 

Door iero ei 1 Diepemaat en  Allard  

Altena, republikeinen 

Liberale beginselen 
Liberalen zijn van nature republikeinen. Dat 

moet ook wel. Wie vrijheid, gelijkwaardig- 

met staatsgreep tot gevolg daargelaten - is 

geboren worden in de juiste wieg. Een de-
mocratische verkiezing is er niet. En dat 

terwijl ons staatshoofd wel wetten onder-

tekent, ons land vertegenwoordigt en voor-

lopig ook nog de informateur na de parle- 

Wij vinden dat het individu de mogelijk-

heid moet hebben om zijn volle potentieel 

te benutten. En misschien is er wel iemand 

in potentie een veel beter staatshoofd dan 

Beatrix of Willem-Alexander. Diegene zal 

de kans echter niet krijgen, want voorlopig 

pecny6.nMKa • republic •  ,0,  

~+ QO N  • P3cny6.niKa • 191: 

heid en de democratische rechtsstaat om-

armt kan immers maar moeilijk kiezen voor 

een staatsvorm die deze drie pijlers van het 

liberalisme verwerpt. Monarchen zijn  relic-

ken, die - hoe mooi je ze ook optuigt in een 
constitutionee l  
jasje - altijd in "  The  de weg blijven 

staan van de 
verwezenlijking  Ii  ka. t 
van de liberale 

beginselen. Het 71 

civolk is in Neder-  
land soeverein, 

dus hoort ipso 

facto het hoogste staatsambt toegankelijk We kunnen het niet vaak genoeg benadruk- 

te zijn voor iedereen. ken: in Nederland is het volk soeverein en 

niet de koning. Niet "le roi est mort, vive le 
De enige manier om nu staatshoofd in Ne-  roil",  maar - zoals Martin van Buren al op-
derland te kunnen worden - een revolutie merkte- "les citoyens ne meurent jamais!". 
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stem  niet: het  gaat 

ons er niet om 
een statement 

iy never te maken dat 

onze Koningin 
het slecht doet. 

Integendeel, wij 

denken dat we 
op dit moment 

juist een bijzonder goede Koningin hebben. 

Het gaat ons echter om principes. Het re-

publikeinse staatsbestel sluit beter aan bij 
de liberale beginselen. Daarnaast heeft de 

praktijk geleerd dat sommige van onze vor- 

people under our sy  
ie  king in a monarch 

Martin van Buren, achtste President van de Verenigde Staten 



een monarch is geen vooruitgang kan boeken. Wij zullen ook niet het flauwe pad bewandelen van het 
prijskaartje. Tenslotte zullen we ook zeker geen vergelijking trekken met Irak: dat is niet bepaald een 

goed voorbeeld voor een discussie over staatsvormen. Wat doen wij dan wel? U proberen te overtui-

gen. Met goede argumenten, wel te verstaan. 

sten bepaald niet voor het regeren geschikt 

waren. Of zijn we nu al Koning Willem  Ill  ver-

geten, in de volksmond 'Koning Gorilla' ge-
heten? Een ander problematisch voorbeeld 

is ook te geven; in april 1990 weigerde de 

vorige Belgische vorst, Koning Boudewijn,  

inzien van een persoon die boven partijen 

kan staan en die in tijden van crisis mensen 

buiten de partijpolitiek om kan verenigen.  

tioneren een ander. En een president hoeft 

in onze visie echt geen politieke cadeautjes 

uit te delen, dat kan hij in een ceremoniële 

rol immers niet. 

U denkt misschien dat een verkozen staats- 
hoofd niet in staat is boven de partijen te Wie de liberale principes hoog in het vaan- 

0 M) k U.S.  
republiek • Repvih,---, , - 
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om de (democratisch tot stand gekomen) 

abortuswet te bekrachtigen. Hierop onthief 

de Belgische regering hem voor 36 uur uit 

zijn functie, waarop de voltallige regering 

conform de Belgische grondwet de wet zelf 

kon bekrachtigen. Zo'n situatie kan in ons 

staatsbestel ook ontstaan. En de mogelijk-

heid voor het volk om het ultieme oordeel 

over de monarch te vellen is er dan niet. 

Ten onrechte regeert de Koning verder en 

blijft het soevereine volk machteloos. 

Het alternatief 
Wat is dan het alternatief? Wat ons betreft 

- verrassing - de republiek. Wij wensen een 

staatsvorm waarin het staatshoofd geko-

zen is. Dan denken we bijvoorbeeld aan 

een gekozen ceremonieel staatshoofd. Een 

President met dezelfde rol als de Koningin 

nu. Waarom? Omdat ook wij het belang  

staan. Ook dat is een misvatting. Zo speelde 

de Ierse president Mary McAleese, verko-

zen door het Ierse volk in 1997, een grote 

rol in het vredesproces in Noord-Ierland. 

Geen onderdeel van Ierland zelf natuurlijk, 

maar ze werd daar door alle partijen zeer 

gewaardeerd. 

Overigens is de ambtstermijn in Ierland 

zeven jaar, met de mogelijkheid tot een 

tweede termijn. Om een president de mo-

gelijkheid te geven ook na zijn verkiezing 

het gezicht van een land te zijn, is het niet 

wenselijk om na vier jaar alweer verkiezin-

gen te hebben. Hij kan dan, na een mis-

schien splijtende verkiezing, langzaam de 

harten van het volk veroveren. Zoals ook 

de Nederlandse Koningen tijd nodig hebben 

gehad het vertrouwen van het volk te win-

nen. Het essentiële verschil: bij slecht func- 

del heeft staan zal de vlag van de Oranjes 
langzaam moeten strijken. Wij zien Koningin 

Beatrix, haar zoon Willem-Alexander of een 

latere nazaat graag kandidaat staan voor 

het presidentschap. Dan kan het volk einde-

lijk oordelen. 
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De JOVD in opleiding: 

Afgelopen jaar is er veel gebeurd op het terrein van Vorming & Scholing, zo heeft er onder andere 
een Masterciass Politieke Vaardigheden en een Masterciass Filosofie plaatsgevonden. Op moment van 
schrijven staan we op de drempel van een Masterciass Internationale Betrekkingen en Diplomatie en 

Door Mark Rook en Peter van Duyven 

voerde, beide lid van de Commissie 

Vorming & Scholing, en Tom Leijte, 

voorzitter van de Commissie Vorming 
& Scholing 

Masterciass Politieke Vaardighe- 

den 
Maart en april jongstleden had de Master-
class  Politieke Vaardigheden plaats op het 

Algemeen Secretariaat der JOVD onder de 

strakke leiding van Bram Dirkx, hoofdbe-

stuurslid Vorming & Scholing. Daar konden 

twintig JOVD'ers, een gevarieerde groep 

van onder meer nieuwe leden en afde-

lingsvoorzitters, de kans grijpen om van 

bewezen politieke strategen en behendig 

debatterende Tweede Kamerleden te leren 

hoe politieke vaardigheden behendig in te 

zetten en op welke manier tegenstanders 
afgetroefd kunnen worden. 

De staatssecretaris van Veiligheid en Justi-

tie Fred Teeven gaf een uniek kijkje in de 

politieke keuken. Teeven maakte op inzich-

telijke wijze duidelijk hoe een wet tot stand 

komt. Ook vertelde hij waarom en hoe hij 
regelmatig een feit van grote nieuwswaarde 

niet aan VVD-woordvoerder Ard van der 

Steur communiceert, maar aan een CDA'er 

of PVV'er, om zo de sfeer binnen de coalitie 

te bevorderen. 

Ook een van de sprekers was Laura Huis-

man, de oud-voorlichter van Mark Rutte, 
over hoe de dag van een doorgewinterde 

voorlichter eruit ziet. De deelnemers kregen 

erg interessante verhalen te horen over on-

der andere onze huidige premier en over de 
politieke spelletjes tussen politici en media. 

Verder sprak op de Masterciass de minis-

ter van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

Henk Kamp. Hij vertelde over zijn zeer 
brede en lange politieke ervaringen en gaf  

deJOVD'ers wijze lessen mee voor hun ver-

dere, mogelijk politieke, levens. Iedereen 

hing spreekwoordelijk aan de lippen van de 

minister en was onder de indruk van deze 

zeer eminente en bekwame bestuurder. 

Helaas is een dergelijk artikel te kort om 

alle sprekers en trainers te behandelen die 

op deze zeer succesvolle Masterciass het 

woord gehad hebben. Het is goed te con-

stateren dat de Masterclass in goede sfeer 
verliep en ieder de kans kreeg zich te ont-

plooien. Er werd nog lang nagesproken op 

het terras op het Plein op de meest zonnige 

dagen van het voorjaar. 

Master-class  Filosofie 
In de maanden mei en juni van 
2011 vond de Masterclass Filo- 

sofie plaats in de Kargadoor 

in Utrecht. Deze Master- 

class  werd georganiseerd 
vanuit het Hoofdbestuur 

in samenwerking met 

de afdeling Utrecht 
en omstreken. In 

drie zaterdagen 

werd gepoogd 

de deelnemers 

inzichtelijk te 

maken hoe 

Eén van de vele sprekers draagt de 

naam Roei Kuiper; hoogleraar refor-

matorische wijsbegeerte aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam en fractievoor-

zitter in de Eerste Kamer voor de Chris-

tenUnie. Het was zijn doel om de aarde  

weg te vegen en ons de wortels van onze 
politiek te laten zien. Deze liggen, volgens 

hem, bij de Calvinistische filosoof Johan-

nes Althusius. Voor vele deelnemers is de 

politiek in Nederland duidelijker geworden 

door de woorden van de heer Kuiper. 

Eerste Kamerlid voor de VVD 

en oud-universitair 

docent filoso- 

fie Sybe 

filosofische 

de politiek - 

werken en 

de liberale 

wortels te 

verduidelijken. 
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V 

een jaar Vorming & Scholing 

natuurlijk van de kers op de taart: de Herfstuniversiteit. Deze laatste twee activiteiten zijn, onder de 
hoede van het Hoofdbestuur der JOVD, georganiseerd door de juist opgerichte Commissie Vorming & 
Scholing. Daarover later in dit artikel meer. 

Schaap vertelde een zeer verfrissend ver-

haal. De stilte daalde neer in de zaal. Vol-
gens de heer Schaap zijn de eerder genoem-

de filosofische mechanismen achter de 

politiek niet meer aan het werk. De politiek 

doet volgens hem maar wat en heeft alle 

filosofie los gelaten. Er zou juist weer een 

zoektocht naar filosofie 

gestart moeten 

worden  

bin - 

nen de politiek, om zo richting en visie te 

geven aan partijen die nu rond lijken te 
spartelen in het water der Nederlanden, 

angstig voor de piranha's die zij zich over-

al inbeelden. Filosofie is juist de Excalibur 

waarmee je deze piranha's zou kunnen ver-

slaan; de vraag blijft wie het zwaard uit de 

steen durft en kan trekken. 

De organisatoren van de Masterciass Filo-

sofie hebben gepoogd om in drie zaterda-

gen een inzicht te geven in het belang van 

filosofie voor de politiek en hoe deze twee 

onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn. Ons inziens is dat goed gelukt en 

is deze Masterciass een groot suc-

ces geweest. 

Andere masterciasses 
In oktober en november 

heeft de Masterciass 

Internationale Betrek- 

kingen & Diplomatie 
plaatsgevonden waar 

liberalen de kans 

kregen een kijkje te 

nemen in de wereld 

van de diplomatie. 

Ook werden hete 

internationale 

hangijzers be- 
handeld worden 

in gesprek met 

diplomaten, 

wetenschap-

pers en politici. 

Onder andere 

Uri  Rosenthal,  

Frank van Kap-

pen en Joris 

Voorhoeve wa-

ren te gast. Op 
16 november gingen de 

deelnemers aan deze Masterciass 

op bezoek bij het Joegoslavië Tribunaal en 

de Amerikaanse Ambassade, waar zij deze  

tonelen van internationale rechtspraak en 

diplomatie doorgrond hebben. 

Op 19 en 20 november vond de Herfstuni-

versiteit plaats, twintig jOVD'ens hebben 

zich, onder de hoede van eminente hoog-
leraren en gestaalde ervaringsdeskundigen 

als Arnold Heertje, Henk Don en Frank de 

Grave, verdiept in het economisch denken. 

Commissie Vorming & Scholing 
Sinds augustus dit jaar is de Commissie 

Vorming & Scholing opnieuw opgericht. 

Deze commissie is onder de hoede van 

Bram Dirkx aan de slag gegaan met het 
hervormen van het cursusbestand en met 

de organisatie van de Masterciass Interna-
tionale Betrekkingen en de Herfstuniversi-

teit. Tot mijn spijt moeten wij mededelen 

dat volgend jaar de commissie Vorming & 

Scholing zal verdwijnen, deze zal namelijk 

haar activiteiten voortzetten als commis-

sie Opleiding & Training. Voor vragen over 

Opleiding & Training kun je altijd een  e-mail  

sturen naar comotjovd.nI. Wij hopen vol-

gend jaar te mogen bijdragen aan opnieuw 
een zeer succesvol en leerrijk jaar en jullie  
alien  eens te zien op een trainingsactiviteit 

van dejOVD. 

k 
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Een Rooms-katholieke 
kerkleider in de 21ste eeuw, 

Monseigneur De Korte 
Groningen, half oktober. Twee liberalen uit het warme Rooms-katholieke 

Twentse land togen naar het bisschopshuis van het bisdom Groningen-Leeu- 
warden. We hebben een afspraak staan om de bisschop van Leeuwarden- 

Groningen,  Mgr.  Gerard de Korte, te interviewen voor dit blad. Vol interesse 
vroegen we hem naar het proces van zijn eigen roeping, geloofsovertuigin- 
gen ten opzichte van de politiek, interne zaken in de Rooms-katholieke Kerk 

en of hij een boodschap had voor toekomstige liberale leiders. 

Door Krijn Lock, oud-voorzitter JOVD Twente, en Arjen 

Maathuis, oud-voorzitter JOVD Twente en eindredacteur 

van dit blad. 

Rooms-katholieke historie 
Zonder ook maar een vraag gesteld te hebben begint  Mgr.  De Korte 

de verhouding tussen het katholicisme en het liberalisme uit te leg-

gen. Volgens hem zit er een kardinaal verschil tussen de Rooms-

katholieke wereldkerk en de situatie in Nederland. De Rooms-ka-

tholieke wereldkerk kende in de ie eeuw reactionaire pausen, die 

terug wilden naar de situatie van voor de Franse Revolutie. De situ-

atie van de Rooms-katholieke kerk in Nederland was anders; 'wij 

Rooms-katholieken zijn erg gelukkig met de grondwetsherziening 

van 1848. Deze herziening maakte in Nederland een einde aan de 

achterstandspositie van rooms-katholieken', aldus  Mgr.  De Korte. 

De bisschoppelijke hiërarchie werd in 1853 hersteld en er was spra-

ke van een katholieke herleving. In de Zuid-Europese landen was 

een meerderheid rooms-katholiek en in1  Nederland was en is dat 

een minderheid. 'Katholieken hebben nooit de overhand gehad in 

Nederland. Vroeger was één derde van de bevolking rooms-katho-

liek, nu is ongeveer een kwart van de bevolking katholiek gedoopt'. 

Baas?  
Mgr.  De Korte is een aantal keren in de media geweest vanwege 

vermeende conflicten met de aartsbisschop van Utrecht,  Mgr.  Eijk. 

Het ging om de sluiting van de priesteropleiding, het Ariënskonvikt, 

en het zingen van liederen van Huub Oosterhuis. Toen we erover 

begonnen raakten we een gevoelig en belangrijk punt. Uw baas,  

Mgr.  Wim Eijk....'. De wenkbrauwen van  Mgr.  De Korte begonnen 

te fronsen. 'Aartsbisschop Eijk is niet mijn baas en heeft geen in-

vloed op het beleid van de andere bisdommen;  elke bisschop is 

autonoom. Een bisschop kan niet worden teruggefloten door de 

aartsbisschop, terwijl dat wel gesuggereerd wordt in de media. je 

kunt hoogstens worden teruggefloten door de Heilige Vader. Het 

aartsbisdom is overigens de eerbiedwaardigste bisschopszetel in 

Nederland'. 
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Fundamentele keuze 
Gerard de Korte is geboren in 1955, komt uit een ondernemers-

gezin en is van huis uit historicus. 'Mijn geschiedenisstudie is van 

grote betekenis geweest voor de rest van mijn leven. Er kwamen 

grote levensvragen in me op, die verband hadden met het kwaad 

in de geschiedenis en het lijden. Vanuit de bijbel kreeg ik antwoord 

op die geschiedenisvragen. 1k werd actiever in mijn parochie en 

kwam zo meer in aanraking met kerkgeschiedenis, hetgeen mij 

deed besluiten theologie te gaan studeren'. Binnen het gezin was 

het Rooms-katholieke geloof prominent aanwezig. 'Ja, ik kom uit 

een katholiek milieu en er werd in de bijbel gelezen; ik ben altijd 

een religieus kind geweest. 11< werd geboren in de nadagen van 
het Rijke Roomse leven. Ik kwam niet uit een streng, maar uit een 

stevig katholiek gezin. En ik heb in mijn opvoeding veel liefde van 

mijn ouders gekend'. 

Celibaat 
Zelf leeft hij niet in gezinsverband maar als celibatair priester. Op de 
vraag of een gezonde man, in de kracht van zijn leven, een gelukkig 

celibatair leven kan leiden is zijn antwoord volmondig: ja!  Mgr.  De 

Korte: 'dit kan alleen als er aan twee voorwaarden wordt voldaan. 

Ten eerste moet er een sterke religieuze motivatie zijn; i.e. een band 

met Jezus Christus. En ten tweede dien je een goed netwerk van 
vrienden en familieleden te hebben waarmee je verbonden bent. 

Daar waar mensen vereenzamen, kan het celibaat een te grote 
vraag zijn'. Het celibaat is enkele eeuwen na Christus ingevoerd.  

Mgr.  De Korte beaamt dit: 'het is een eerbiedwaardige traditie. Al 

sinds de vierde eeuw werd het celibaat voor het eerst geëist; in de 

Late Middeleeuwen werd het een regel voor de Rooms-katholieke 
wereldkerk'. Op de vraag of er ooit een einde komt aan het celibaat 

reageert  Mgr.  De Korte realistisch: 'als historicus weet ik dat de 

toekomst open en contingent is. Zelf zou ik nooit het pleidooi hou-

den tot ontkoppeling van het priesterschap en het celibaat, maar 

dat het kan gebeuren valt niet uit te sluiten'. Aangezien het geen 
leerstuk van de Kerk is, kan er in ieder bisdom vrij over het celibaat 

worden gediscussieerd. Dat er openlijk getwijfeld wordt of een ce-

libatair leven wel mogelijk is, snapt  Mgr.  De Korte: 'In onze cultuur 
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is het celibaat een lastige zaak. Onze westerse cultuur is erg geori-

enteerd op lichamelijkheid en seksualiteit. Er wordt open getwijfeld 

of celibatair leven wel kan. Dit is jammer, want als rector van het 
Ariënskonvikt heb ik vele priesters opgeleid die op een gelukkige 

wijze celibatair leven. Ook Ik leef op een gelukkige wijze celibatair'. 

Trouwe liefde 
De media zijn erg gericht op seksualiteit.  Mgr.  De Korte: de ontwik-

keling ging van een lichaamsvijandelijkheid in de jaren '50 naar een 

overaccentuering van het lichaam vandaag de dag. De vraag is of 

die seksuele reclameboodschappen 's avonds laat nou zo wenselijk 

zijn. Ik vind van niet'. Seks voor het huwelijk wordt door  Mgr.  De 
Korte afgewezen: seksualiteit verbind ik aan trouwe liefde, dus dat 

vereist dat men een huwelijksband aangaat. Het samenwonen voor 

het huwelijk, is inmiddels een pastoraal thema geworden. Zelf wil 

ik mensen nageven om erover na te denken'.Wat betreft het hoge 

scheidingsratio in westerse landen wijst  Mgr.  De Korte op de weer-
barstigheid van het leven. De Kerk heeft een bepaalde ethiek hoog 

te houden, maar we hebben rekening te houden met die weerbar-

stigheid. Scheidende mensen hebben juist pastorale zorg nodig. 1k 
besef het verschil tussen de Leer van de Kerk en het leven'. 

Geloofsovertuiging versus politiek 
Wat betreft het minderheidskabinet van VVD-CDA heeft  Mgr.  De 
Korte weinig sympathie voor de gedoogpartner PVV.  Mgr.  De Korte: 

'vanuit het katholiek sociaal denken ben Ik voor het verbinden, dus 

ook vóór het kopjes thee drinken. De christendemocratie, sociaal-
democratie en liberalisme hebben in de praktijk veel met elkaar 

gemeen, wanneer je de waan van de dag wegdenkt. Alle drie de 

stromingen hebben elkaar in het verleden nodig gehad. Men praat  

eigenlijk over de smalle marges van de democratie. Zelfs die iS 

miljard euro aan bezuinigingen is maar 2 of 3  procent van het natio-

naal inkomen'. Bij die toch wel pijnlijke keuzes heeft  Mgr.  De Korte 

oog voor de onderkant van de samenleving: 'Als bisschop zeg ik, 

wees bij het realiseren van die bezuinigingsopgave bedacht op de 

meest kwetsbaren in de samenleving. Wij doen hierbij een beroep 

op politici, en verder hebben we er geen mening over'. 

De communie 
In het katholieke denken gaat  Mgr.  De Korte uit van de communio. 

'De mens is geen los individu, maar komt tot bloei in relatie met 

God en andere mensen. Liberalen zouden ook moeten erkennen dat 

je alleen maar in gemeenschap met andere mensen tot ontplooiing 

kunt komen'. Recapitulerend op de PVV merkt  Mgr.  De Korte het 
volgende Op: 'met oneliners los je complexe vraagstukken niet op. 

En dit geldt ook voor de SR Roemer is een sympathieke man, maar 

ook deze partij kent te gemakkelijke oplossingen. Wanneer Roemer 

zeg dat dit kabinet leidt tot een tweedeling in de samenleving, dan 
zeg Ik dat dit niet waar is'. 

Ontwikkelingshulp 
Wat betreft ontwikkelingshulp vindt  Mgr.  De Korte dat we moeten 
vasthouden aan de internationale afspraken. 'Er is zoveel nood in 

de wereld; we tellen i miljard mensen die honger lijden. Het is bijna 
onfatsoenlijk om te knabbelen aan de 0,7% norm'. Het NRC Han-

delsblad gaf recentelijk veertien redenen om geen geld te geven 

voor de Hoorn van Afrika. Of  Mgr.  De Korte daar rationeel naar 

kan kijken? 'Ja, natuurlijk. Dat er meer gekeken wordt naar de ef-
fectiviteit van ontwikkelingshulp en noodhulp is vanzelfsprekend. 

Er mag geen geld verloren gaan'. Ook het feit dat milities wapens 
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kopen met ontwikkelingsgeld ziet  Mgr.  De Korte als een probleem: 

'als je dit ter sprake brengt zul je mij niet horen zeggen dat je aso-

ciaal bent'. 

Homoh uwel ij k 
Dat de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Frans-

sen (VVD), openlijk homoseksueel is weten velen, maar hij maakte 

ook de overstap naar de Rooms-katholieke kerk omdat hij zich daar 

meer thuis voelde. Hoe verhoudt zich dat nu tot elkaar?  Mgr.  De 

Korte: 'Een homohuwelijk is niet toegestaan; volgens de Kerk is dat 

een instelling van man en vrouw. Het woord huwelijk is dus niet 

bedoeld voor duurzame homoseksuele relaties'. Een homoseksuele 

relatie is niet iets zoals het zou moeten zijn en feitelijk zou men 

moeten afzien van een intieme homoseksuele relatie. Volgens  Mgr.  

De Korte is dit een orthodoxe christelijke visie die niet alleen voor 

de Rooms-katholieke Kerk opgaat.  Mgr.  De Korte: 'de overheid re-

ageert op relaties tussen twee mannen of twee vrouwen door mid-

del van het mogelijk maken van samenlevingscontracten. Juridisch 

moet dit gewoon geregeld kunnen worden; hier heeft de Kerk nooit 

tegen geprotesteerd'. Dat er ook hier een verschil tussen de Leer 

en het leven is, probeert  Mgr.  De Korte duidelijk te maken: 'Een 

homoseksuele student in een Gregoriaans koor had een worste-

ling met zijn geaardheid, hetgeen leidde tot eenzaamheid en een 

ongelukkig bestaan. Hierdoor is de jongeman in kwestie een relatie 

aangegaan met een vriend. Dat wijkt af van wat de Kerk van hem 

vraagt, maar pastoraal gezien ben ik dan erg voorzichtig. De Kerk 

is ook uit op het geluk van mensen. Een verdere vereenzaming kan 

leiden tot verdere problemen. De student weet dat hij afwijkt van 
deze visie en legt zelf een keer verantwoordelijkheid daarvoor af. 

Wie ben ik dan om daar openlijk wat van te vinden. Je dient hier 

prudent mee om te gaan; het hoeft niet allemaal aan de grote klok 

gehangen te worden. Daarentegen heb ik ook niet de behoefte om 

de leer aan te passen. Zoals Antoine Bodar het wel eens zei: men is 

op de preekstoel een leeuw, op de biechtstoel een lam'. 

Euthanasie 
Pastoor Van der Sluys in het Brabantse Liempde weigerde onlangs 

een uitvaart te verzorgen van een overleden man, die euthanasie 

had laten plegen. Van der Sluys had een gewetensbotsing, waar-

door hij vond dat hij die uitvaart niet kon verzorgen.  Mgr.  De Korte: 

'de bisschoppen hebben een genuanceerde verklaring uitgegeven: 

de Kerk komt op voor de cultuur van het leven. We mogen vanaf 

de conceptie tot aan de natuurlijke dood niet voor God spelen, 
maar in de praktijk kan het zo zijn dat mensen door angst en het 

komende lijden tot een andere keuze komen. Dan is het aan de 

pastor ter plekke om daar invulling aan te geven. Ik ben daar zelf  

altijd voorzichtig in geweest; denk daarbij aan het verhaal van de 

goede rover aan het kruis. Er dient vergeving voor je zonden te zijn. 

Het is een moreel foute esIissing om te kiezen voor euthanasie, 

maar wanneer men op het laatst God om vergeving vraagt, dan is 

dat iets tussen de gestorvene en God. Daarom ben ik in dit soort 

gevallen voorzichtig. Bovendien raak je de familie alsje een uitvaart 

weigert'. 0p de vraag of hij een andere keuze zou hebben gemaakt 
antwoordt  Mgr.  De Korte: 'ja, ik zou misschien een ander keuze 

hebben gemaakt, zoals ook de pastoor in Sint-Oedenrode een an-

dere keuze heeft gemaakt'. Ook hier is de spanning tussen de Leer 

en het Leven zichtbaar.  Mgr.  De Korte vindt het jammer dat er geen 

empathie was voor de pastoor in kwestie; het debat in de media 

werd volgens hem al heel snel emotioneel. 

Seksueel misbruik 
De commissie Deetman komt in december met de conclusies in-

zake het onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-katholieke 

Kerk in Nederland. Dat de discrepantie tussen de Leer en het leven 

binnen de Rooms-katholieke Kerk zelve, in de samenleving leidt tot 

distantie van het geloof wordt door  Mgr.  De Korte beaamt: 'a, dat 

snap ik. Bovendien onderscheiden de media het heden en het ver-

leden niet. Het gaat om het historische misbruik in internaten en 

vanuit de media krijgt men de indruk dat dit de standaardpraktijk is 

in de Rooms-katholieke parochies. Dat is niet waar, maar hiermee 

tracht ik het misbruik niet te relativeren. Elk misbruikt kind is er 

een teveel en liet is schandelijk en schaamtevol dat in kerkelijke 

instellingen kinderen niet veilig waren; daar is geen discussie over 

mogelijk. Ik zeg wel eens: God is goed; het grondpersoneel valt 
af en toe wel eens tegen. De vermoedelijke oorzaak van misbruik 

op internaten ligt in de geslotenheid van de instellingen (ook com-

municatief richting de Rooms-katholieke leiders) en de hele sterke 

hiërarchische machtsverhoudingen binnen deze internaten. Al met 

al is het een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Rooms-

katholieke Kerk in Nederland; en dat noopt tot grondig onderzoek'. 

Biecht 
Op de vraag of  Mgr.  De Korte zelf een biecht heeft meegemaakt 

van een katholieke geestelijke die zelf misbruik heeft gepleegd is 

het antwoord ontkennend. 'Er is een aantal levende daders ge-

vonden, maar die heb ik zelf nooit gesproken'. Over de uitspraak 

van kardinaal Simonis bij Pauw & Witteman (Wir haben das nicht 

gewusst) is  Mgr.  De Korte afwijzend: 'Hij had dat Duits beter niet 

kunnen gebruiken'.  Mgr.  De Korte continueert zijn betoog: 'Het zijn 

bijna allemaal dramatische verhalen, daar word je erg stil van!' In 

alle eerlijkheid verteld  Mgr.  De Korte dat hij ook meldingen heeft 

meegemaakt waarvan hij zich afvraagt op die wel zo dramatisch zijn 
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geweest.  Mgr.  De Korte: Er zijn duidelijke gevallen waaruit blijkt 

dat er sprake is van seksueel misbruik. Maar er zijn ook meldingen 

waarvan er mijns inziens niet objectief bepaald kan worden of er 

sprake is van seksueel misbruik. Een aal over de bol of een arm om 

de schouder hebben geen seksuele connotatie. In de beleving van 

het verleden kunnen mensen dat als onwenselijk hebben ervaren. 

Maar of dat seksueel misbruik is, is de vraag'. 

Een boodschap voor liberalen  
Mgr.  De Korte glimlacht. 'Rutte is een uitermate sympathieke man, 

die het heel goed doet in de media. Het blijven lesgeven ondanks 

"ik besef het verschil 
tussen de Leer van 
de Kerk en het leven." 

Monseigneur De Korte 

zijn minister-presidentschap waardeer Ik'.  Mgr.  De Korte heeft 

twee zaken die hij een toekomstig liberale leider wil meegeven. 

'Als kerkleider vind ik dat de betekenis van de Joods-christelijke 

traditie meer aandacht verdient. Het denken over goed versus 
kwaad en het recht in onze Nederlandse samenleving is gewor-

teld in de Grieks-Romeinse en Joods-christelijke traditie. Met deze 

Joods-christelijke traditie is de afgelopen halve eeuw te slordig om 

gesprongen'. Vanuit het katholieke sociale denken vindt  Mgr.  De 
Korte dat een toekomstig liberaal leider oog moet hebben voor de 

kwetsbaren in de samenleving, maar dit betekent niet dat we men-

sen moeten gaan pamperen. Verantwoordelijkheid nemen voor je 

eigen leven past heel goed binnen het katholieke mensbeeld'. 

Ten slotte 
Of  Mgr.  De Korte zelf nog ambitie heeft? Staat hier de toekomstige 

aartsbisschop van Utrecht? Hij glimlacht wederom. 'Nee, tot mijn 

priesterschap heb ik het zelf mogen bepalen, vervolgens ben ik een 

gewillig schaap geweest. Toen ik hulpbisschop van Utrecht was, 

ben Ik een tijdje verward geweest; Ik wilde graag priester zijn en 

dan sta je als hulpbisschop toch wat op afstand. Ik heb me afge-
vraagd of ik die verantwoordelijkheid van het ambt wel aankon. 

Deze vraag heb ik bevestigend kunnen beantwoorden en ervaar nu 

erg veel plezier in mijn werk. ik ben erg dankbaar dat ik door de 

paus benoemd ben als bisschop in het Noorden. Hiermee draag ik 

de eindverantwoordelijkheid voor een bisdom. Als bisschop beu ik 

geroepen om het katholicisme te prediken, maar tegelijkertijd moet 

ik ook bruggen bouwen naar de cultuur van vandaag, ik tracht de 

rijkdom van de katholieke traditie te verbinden met de cultuur van 

vandaag. En uiteraard alles ten bate van het welzijn van de Rooms-

katholieke kerk'. 



Dat is nou kunst! 
Onlangs was ik met twee vrienden bij een tentoonstelling in het Joods Historisch Museum, met werk 

van  Saul Leiter.  Hij is in hoofdzaak fotograaf, maar schildert daarnaast ook het een en ander. Qua 
fotografie kon hij er zeker wat van, het schilderwerk is daarentegen naar mijn idee niet erg bijzonder. 
Een van mijn vrienden merkte op dat dit niet verhinderd heeft dat de schilderijen ook ten toon zijn ge-
steld, waarop ik antwoordde: "wanneer je naam gevestigd is, wordt de lucht die je uitademt verkocht 

als parfum." 

Door James Janse,  afdeling  Amster-

clam en  omstreken 

Ook ging ik naar het Koninklijk Paleis Am-

sterdam naar een tentoonstelling horend 

bij de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilder-

kunst. Deze prijs is ingesteld door koning 

Willem  Ill,  ter stimulering van jonge kun-

stenaars (er is een bedrag 
van zo'n zesduizend euro  44  
aan verbonden). Een van de  Een 
bekroonde werken,  Pinpoint 

Precision,  is niets meer dan 

een groene cirkel rechts 

het doek en links een 

rode Play-Doh-achtige 

stantie ter grootte van 

een beetje de vorm vai 

menselijke hersenen. 

Ten slotte las Ik op de website van Het Pa-
rool dat de Amerikaanse performance kun-

stenares Marni Kotak gisteren is bevallen 

in de Microscope  Gallery  in New York. Bij 

wijze van kunstwerk. Een persoon uit het 

selecte groepje dat aanwezig mocht zijn 

noemde het "kunstwerk" emotioneel, rauw 

en puur. Voor alle gewone stervelingen, die 

het kunstwerk hebben moeten missen, is in 
de galerie een video te zien van de bevalling 

en de resten van de geboorte. Nu durf ik 

mijzelf best met opgeheven hoofd kunstlief-

hebber te noemen, maar als ik bovenstaan-

de voorbeelden achter elkaar zet, dan kan ik 

mij best voorstellen dat een aantal mensen 

flink het mes wil zetten in kunstsubsidies. 

Dit leidt tot de vraag wat kunst dan eigenlijk 

is. En watje er aan hebt. Mijn eerste reactie 

toen ik het artikel las over de bevalling in de 

Microscope  Gallery  was of die kunstenares 

van gekkigheid zelf niet meer wist wat ze  

met haar carrière aan moest. Toch doet het 

me ook denken aan de Deense kunstenaar 

Marco Evaristti, die goudvissen liet rond-

zwemmen in blenders, om duidelijk te ma-

ken dat de mens kan beslissen over leven 

en dood. Bij tentoonstelling van het werk 

in Oostenrijk kon een van de bezoekers de 

verleiding niet weerstaan en pureerde een 

van de vissen levend. Of aan de Nederland-

se kunstenaar Theo van Meerendonk. Deze 

smeerde achttien goudvissen in met verf en 

liet ze op een doek spartelen tot de dieren 
stierven. Dit deed hij om een punt te maken 

over onze maatschappij die jaarlijks miljoe-

nen gezonde dieren slacht. Op de vraag of 

dat niet zielig was, antwoordde de kunste-

naar dat de critici zelf straks waarschijnlijk 

lekker een makreeltje gingen eten. 

Mij is geleerd dat kunst belangrijk is om de 

geest ontvankelijk te maken voor schoon-

heid en om waar nodig de maatschappij 

een spiegel voor te houden. Wat betreft die 

laatste functie, als dit soort kunst onze spie- 

James Janse  

gel is, dan moeten wij ons haast allemaal 
als Dorian  Gray  van Oscar Wilde gaan zien, 

die zelf mooi bleef, maar wiens portret met 

de dag afschuwelijker werd om aan te zien. 

Wat betreft de eerste functie: wat schoon- 

held is, is natuurlijk uitermate subjectief. 

Voor de een is dat bijvoorbeeld het portret 

van Jan  Six  door Rembrandt, voor de ander 

de zwarte lijnen en gekleurde vlakken van 

Mondriaan. Ik heb persoonlijk meer met 

Claude  Monet  dan met de vrij abstracte 

doeken van Karel Appel. Toch kan ik ook in 

het werk van Appel kunst herkennen. 

In de bevalling in New York 

zie Ik geen kunst. Misschien 

dat de kunstenares de aan-
dacht wilde vestigen op het 

mooie van nieuw leven, mis-

schien wilde ze zelf graag 

aandacht. Maar als we als 

maatschappij zijn vergeten 

dat nieuw leven mooi is, 

dan zou ik er als kunstenaar 

acuut de brui aan geven en 

boekhouder worden. Dan zijn we dermate 

de weg kwijt dat men kunst ook niet meer 

kan waarderen. 

Nu wij als maatschappij discussiëren over 

toekenning van belastinggeld aan kunste-

naars, is het van groot belang dat kunste-
naars gaan nadenken over de maatschappe-

lijke legitimiteit van hun werk. Natuurlijk is 

een deel van de aard van kunst dat zij buiten 

de maatschappij staat, teneinde op deze te 

kunnen reflecteren, maar men dient zich te-

gelijkertijd niet van de maatschappij te ver-

vreemden. Kunst onderscheidt zich slechts 

van een steen of boomtak doordat mensen 

er iets betekenisvols in zien, dus dient men 

bij het scheppen van kunst het publiek in-

dachtig te houden. Dan is het hopelijk ook 

gedaan met al die 'art  pour  l'art flauwekul 

die enkel bedoeld is om een statement te 

maken, 

Reageren? Stuur je reactie naar 

redactie@jovd.nl  

op 
blob 

sub-
- en 
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"Een bevalling bij wijze van 
kunstwerk." 

van de bezoekers 
kon de verleiding niet 
weerstaan en pureerde 
de _goudvissen levend." 

James Janse 
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Inside Occupy! 
Het is op een regenachtige dinsdagmiddag als ik neerstrijk op het kamp van  Occupy  Amsterdam. Bij 
media als PowNews krijgje al gauw het beeld dat de demonstranten op Beursplein 5  voornamelijk 
bestaan uit hippies, werklozen en een stel rare vogels. Er is inderdaad een diversiteit aan mensen: 
clichébeeldhippies, krakers, Jong en oud en af en toe een verdwaalde JOVD'er. Hoe is de sfeer op het 
kamp, wat voor mensen komen op het kamp af en wat drijft mensen om te demonstreren tegen 'de 
andere één procent'? Een verslag over een interessante expeditie in het hol van de leeuw. 

Door Yair da Costa, redacteur van dit 

ad 

Op het moment dat ik het kamp op loop 

worden heel wat clichébeelden bevestigd. 

Dreadlocks, mensen behangen met pier-

cings en het uiterlijk van zwervers: het was 

te hopen dat het beeld zich slechts beperkte 

tot beelden uit de media, 

maar niets bleek minder "  

we een eetclub. Het voedsel dat overblijft 

geven wij aan het kamp', zegt een van haar 

vrienden terwijl op de achtergrond een 

Amerikaan van middelbare leeftijd gepas-

sioneerd op zijn gitaar speelt. Op de vraag 
waarom hij geen zangcarrière begint met 

zijn talent antwoord hij: 'A  career?  A  career  

is  for capitalists!'  

er tegenaan kijkt: 'Wat is geld eigenlijk?', 
vraagt hij mij. 'Geld is slechts een stuk pa-

pier dat waarde heeft gekregen omdat de 

overheid en een stel bankiers op basis van 

vertrouwen waarde hebben gegeven aan 

dat stuk papier, meer niet', vervolgt hij zijn 

betoog. Ook hij ziet wel wat in het systeem 

van ruilhandel. 

waar. 't uireer is  for  cap italists!" a0  verandere n  c 
 

demonstrant dat ik hier toch niet wijzer 

Het ontbreken van wils- 

kracht en ondernemingszin kan je de de-
monstranten echter niet verwijten. Terwijl 

de lucht grijs en grauw aandoet en de re-

gendruppels royaal op onze hoofden vallen 

is een groep demonstranten druk bezig in 

de keuken van het kamp. Stamppot staat 
vandaag op het menu. Een Canadese jon-

gedame van een Amsterdamse kunstgalerij 

kijkt tevreden toe terwijl het eten wordt 

voorbereid. De koks gebruiken eten dat 

onder andere door haar en haar medestu-
denten is geschonken. 'Elke week hebben 

van word. Op de vraag of 

Even verderop bij de plaskruizen raak ik de hardwerkende ondernemer ook wordt 

in gesprek met Bart - geen achternaam -, gezien als de 'kwade één procent' is Hans 

een jongen van begin twintig die me uitlegt duidelijk: 'De tandarts, winkelmanager en 

waarom hij op liet beursplein kampeert. kleine ondernemer.., ook de hardwerkende 

'We moeten terug naar de ruilhandel', zegt Nederlander hoort bij de 99  procent van 

hij vol overtuiging. Als ik hem vraag wat mensen die genaaid wordt door de grote 

daar het praktisch nut van is krijg Ik als corporaties'. Hij kan zich even kwaad maken 

antwoord dat geld alleen maar onrecht ere- over openbare bestuurders die een gouden 
eert zoals nu ook gebeurt bij de 'bazen van handdruk krijgen na flink gefaald te hebben 

de grote bedrijven'. Naast hem komt Hans als over topbestuurders in het bedrijfsleven 

staan, een man die duidelijk de hippietijd die bonussen krijgen terwijl tegelijkertijd 

nog heeft meegemaakt. Hij legt uit hoe hij duizenden mensen ontslagen worden. 

le-s~ 
' 

Hoe langer ik over het kamp rondloop, des 

te meer ik besef wat een enorme diversi-

teit aan mensen er rondloopt. Van zwaar 

onverzorgd, tot 'normaal'. Van extreem-

links - haast communistisch - tot 'gematigd 

liberaal'. Wat opvalt is de grote hoeveelheid 

Oostblokkers die rondloopt. Onder de ide-
alistische demonstranten ook wel bekend 

als 'profiteur-Polen'. Ik wil niet racistisch 

klinken, maar ze zitten hier alleen maar om-

dat ze een matras en een bord eten krijgen 

en daarna weer kunnen zuipen en blowen. 

's Nachts maken ze problemen en slaan ze 

homo's in elkaar', zegt de 17-jarige Adriaan. 

Hij verblijft al vanaf de eerste dag op het 

kamp en is actief met de Organisatie. De be-

veiliging van het kamp blijkt nog een hele 

opgave te zijn. 

'Iedere persoon is een mens apart, maar 

hier probeer je de solidariteit op te zoe- 
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1 ken. Die onderga je met z'n  alien,  maar ik 

vind dat slapen in een tentje daar geen es-

sentieel onderdeel van is.' Van een beetje 
individualisme is hij blijkbaar niet vies en 

Gijs - begin twintig, studeerde museologie 

- geeft ook eerlijk toe dat hij daar niet vies 

van is. ik geloof niet in één ideologie die de 

oplossing voor alle problemen is. We moe-

ten meer zoeken naar hybrides van bijvoor-

beeld het socialisme en liberalisme'. Zo'n 

hybride ziet hij in de vorm van een overheid 

die alle behoeften van 'de eerste trede van 

de piramide van Maslov' - de eerste levens- 

behoeftes - levert en de vrije markt die de 

rest aanlevert. 'Dan krijg je een gemixte 

vorm van internationaal socialisme en neo-

liberalisme.' 

Gijs kun je niet zo makkelijk in een hokje 

plaatsen, maar ideologisch is hij wel. 'ik ben 

niet tegen overconsumeren, maar juist voor 

bewust consumeren. Op het moment datje 

12oo,-  euro uitgeeft aan een eikenhouten 

tafel die de komende 200 jaar meegaat, die 

je generatie na generatie, van hand tot hand 

over kunt geven, voegje er waarde aan toe. 

Het is in jouw voordeel om die tafel mooi  

te houden en je gaat hem niet slopen zoals 

de goedkope multiplextafel van de  IKEA.'  Hij 

blijkt waarde te hechten aan spullen die van 

goede kwaliteit zijn gemaakt en met liefde 

en passie. Daarmee raakte hij een gevoelige 

snaar bij mij. Die dure jas en het paar le-

ren schoenen van een paar honderd euro 
zag Gijs als een goede investering omdat er 

bewust voor die spullen gekozen is. Ze zijn 

van goede kwaliteit en gaan jaren mee als ze 

goed verzorgd worden. 

Na uitgenodigd te zijn geweest voor een 

workshop meditatie was het tijd om te 

gaan. Het was nog steeds baggerweer, 

maar dat deerde me niet. Ondanks dat het 

in sommige tenten stinkt naar iemand die 

zich al weken niet gewassen heeft was de 

sfeer toch goed en gemoedelijk. Erg fijn om 

te merken dat je ook hier een normale en 
beschaafde discussie kunt voeren. Toch kun 

je zeggen dat er een enorme diversiteit aan 

mensen met een verschillend uiterlijk en 
verschillende denkwijzen rondlopen. Of zij 

daadwerkelijk wat gaan veranderen? De tijd 

zal het Ieren. 

"Ze zitten hier alleen maar 
omdat ze een matras en een 
bord eten krijgen en daarna 
weer kunnen zuipen en 
blowen."  

demonstrant Adriaan over profiteur-Polen 
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Dory ear' redacteyi van  dit  bladL  

Geen perspolitie - Bent u ook zo geschrokken? Hoewel de Nederlandse pers het 

nieuws niet altijd even objectief en onafhankelijk brengt; een perspolitie zou na de al 

bestaande dierenpolitie wel erg ver gaan. Gelukkig had iedereen al snel door dat  Dion  
Graus een grapje maakte. Dat scheelt weer belastinggeld voor Henk en  Ingrid.  

Au revoir weigerambtenaar! - De VVD stemde met pijn in het hart, maar politiek 

strategisch, tegen de motie van GroenLinks om de weigerambtenaar te stoppen. De 

PVV stemde tOch voor en daarmee was de motie aangenomen. Naar alle waarschijn-

lijkheid voert het kabinet de motie uit en is de weigerambtenaar vanaf volgend jaar 

verleden tijd. (Bron: trouw.nl) 
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Waterschapsverkiezingen - Het kabinet wil af van de door het volk gekozen water-

schappen. De opkomst bij die verkiezingen is laag en om die reden wil staatssecretaris 

Joop Atsma (CDA) de verkiezingen getrapt laten verlopen (de gemeenteraden zullen 

dan kiezen). De democratische legitimatie is wellicht minder evident;  afschaffing kan 

jaarlijks een kostenbesparing opleveren van een half miljard euro! Overigens vind de 

Raad van State het enkele feit dat de opkomst te laag is, geen geldige reden voor af-

schaffing (Bron: elsevier.n!). 

Samenwerking van musea - Het Tropenmuseum krijgt miljoenen (nota bene uit het 

spaarpotje 'ontwikkelingsgeld') aan overheidssubsidie. Nu er bezuinigd moet worden, 

gaat het museum onderzoeken of het kan samenwerken met het Museum Volkenkunde. 

Als dat een efficiënte samenwerking oplevert, hoeft het museum niet te sluiten. Waar-

om werd dat niet eerder bedacht? (Bron: elsevier.nl) 

En we gaan doorrrrr 1! - VVD-Kamerlid Aptroot wil niet dat bij mist direct de spits-

stroken worden gesloten. Dit gebeurt omdat de camera's boven de weg door de mist 

niets in de gaten kunnen houden. Aptroot echter vindt dat automobilisten op deze 

manier 'gepest' worden omdat ze zo onnodig lang in de file staan. (Bron: elsevier.nl) 

En we gaan doorrrrr 2! - Snelwegen die worden doorgetrokken kosten geld. Minister 

Schultz van Haegen wil dat bekostigen met tolgeld. Dezelfde Aptroot als uit 'En we gaan 

doorrrrr i' vindt dit maar niks. In het regeerakkoord staat dat alleen nieuwe wegen voor 

tol in aanmerking zullen komen. Aptroot denkt dat de doortrekking ook op een andere 

manier kan worden gefinancierd; een financiële meevaller bij de aanbesteding van de 

A4 Midden-Delfiand leverde 300 miljoen euro op. 

Nieuwe procedure voor vice-voorzitterschap - Er moet een nieuwe procedure ko-

men voode benoeming van de vice-voorzitter van de Raad van State. Waar hij nu nog 

wordt benoemd bij koninklijk besluit, zal een grotere rol moeten zijn weggelegd voor 

de Tweede Kamer, vindt D66. De motie is aangenomen door een Kamermeerderheid 

(Bron: nrc.nl). 

Impuls voor de huizenmarkt - De huizenmarkt krijgt een nieuwe impuls. Het kabinet 

wil de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie-grens van 350.000 euro tot i juli 

2012 verlengen, en daarna geleidelijk terugbrengen. Tot die tijd hebben huizenkopers 

de garantie dat ze bij financiële tegenvallers hun huis kunnen blijven betalen. 



Door Thomas cie Jonge, redacteur van dit blad 

Obama creëert banen voor $5  miljoen per baan - Met bijna stalinistisch te noe-
men maatregelen probeert Obama naar eigen zeggen de economie van de VS weer op 

de rails te krijgen. Het  'loan guarantee programme"  heeft als doelstelling om 65.000 

nieuwe banen te creëren in de "groene sector" voor maar 38 miljard dollar. De helft 
van het geld is al uitgegeven en er zijn slechts 3545  banen gecreëerd. Een snel reken-
sommetje: 5  miljoen dollar per baan. Als het werkelijk zou werken om banen te creëren 

door er als overheid geld tegen aan te smijten, waarom zou de overheid dan niet het 

ioo-voudige uitgeven om werkloosheid te bestrijden? De werkelijkheid leert ons dat 
een dollar maar een keer kan worden uitgegeven en in de vrije markt een stuk efficiën-

ter dan door bureaucraten. (Bron: washingtonpost.com)  

DNB  verbiedt pensioenfondsen meer dan 3  procent in goud te beleggen - De 

pensioenfederatie eist dat de  DNB  een soepeler regime gaan hanteren richting pensi-

oenfondsen omtrent het aanhouden van beleggingen in goud. Het is de pensioenfond-

sen verboden om meer dan 3% aan goudbeleggingen aan te houden. Gezien de enorme 

stijging in goudprijzen de afgelopen jaren en de lagere opbrengsten in staatsobligaties 
(door lage tarieven rente ECB) worden pensioenfondsen op deze manier gedwongen 

om in waardeloze aandelen te beleggen met alle gevolgen van dien. (Bron: telegraaf.nl) 

4 
Topmannen belastingdienst laten zich rijden naar hun werk - Het Pownews heeft 

bericht over een aantal topmannen van de belastingdienst die zich laten rijden van huis 

naar hun werk, waarbij sommigen meer dan -iso kilometer van hun werk afwonen. Later 

in de week berichtte het Pownews dat ook de chauffeurs zelf worden gereden, allemaal 

op kosten van de belastingbetaler. (Bron: powned.tv) 

Obama:  You  are all  terrorists now!  - Waren het eerst een paar verdwaalde terro-

risten ergens in een grot in Afghanistan, nu is de volgende stap dat de Amerikaanse 

burger zelf een gevaar oplevert voor de nationale veiligheid. Obama noemde in een 

interview met CNN de eenlingterrorist als het grootste gevaar. Obama deed de uitspra-

ken naar aanleiding van de aanslagen in Noorwegen. Werden de antiterrorismewetten 

eerst gebruikt tegen moslimextremisten, nu kan dezelfde wetgeving tegen de eigen be-

volking worden gebruikt. De grondwet met  inalienable rights  worden helemaal buiten 

beschouwing gelaten. (Bron: depersnl) 

Pensioenfondsen opnieuw in de problemen - De dekkingsgraden van de grootste 

pensioenfondsen staan opnieuw onder druk en zijn onder de kritische grens van -105 

procent gezakt. ABP is van 112%  in het tweede kwartaal naar 90% in het derde kwar-

taal gezakt. Andere pensioenfondsen zoals bijvoorbeeld  PMT  zijn gezakt tot 84,3%. De 

fondsen hebben vooral last van de lage rente van de ECB die bijna ongelimiteerd gratis 

geld bij lijkt te kunnen drukken. En die lage rente was er weer voor om er voor te zor-

gen dat banken niet omvallen. In de nabije toekomst (2013) staan er forse kortingen tot 

15% op het pensioen op de agenda. (Bron: nu.nl) 

Vaticaan roept op tot een een wereldoverheid en een centrale bank op wereld-

niveau - De afdeling  'Justice  and  peace"  van het Vaticaan heeft in een gepubliceerd 

document opgeroepen tot een supranationale overheid die verder gaat dan de Ver-

enigde Naties en een opvolger van het IMF om de crisis in de wereld soelaas te bieden. 

Als de overheden in de wereld er niet in slagen om de crisis een halt toe te roepen en 

te zorgen voor solidariteit, dan zullen dergelijke organen er moeten komen om er voor 

te zorgen dat er een evenwichtiger verdeling komt tussen arm en rijk. (Bron: trouw.nl) 

Tweede reddingsplan Griekenland ook onvoldoende - Ook een tweede reddings-

plan voor Griekenland zal onvoldoende zijn. Aldus de schrijvers van een ontwerpver-

slag in handen gekregen door het AP en dat zal worden gebruikt tijdens de eurotop 

eind oktober. Natuurlijk is een derde en een vierde reddingsplan ook niet voldoende. 
De dames en heren politici In Brussel zijn nog de enige die geloven in de redding van 

Griekenland. De kanslozer het lijkt te worden, de meer macht Europa nodig zegt te heb-

ben. Bijna een geluk bij een ongeluk voor de eurofiele politici, vindt u niet? (Bron: nunl) 



Honda en Zuldoostbeemster: 
Martijn Jonk! 

Populair, nuchter en sympathiek. Martijn Jonk heeft de JOVD de afgelopen 
twee jaar op een prettige manier geleid. Met kennis van zaken en een vrien-
delijke lach verliet Jonk menig debat, de tegenstanders in verwarring ach-

terlatend: 'De JOVD is toch echt zo gek nog niet', of 'Hij ziet er helemaal niet 
uit als een corpsbal' of 'hij lijkt veel ouder dan hij is...'. Hoe dan ook; goed 

gedaan Jonk, we gaan je interviewen! 

Door Vivianne Ver meulen. hoofdredacteur van dit blad 

Beste Martijn, we beginnen met wat platitudes. Dat hoort zo, want 

je bent 2 jaar voorzitter geweest. Dan moeten we eerst weten hoe 

je je leven als voorzitter hebt gevonden en daarna kunnen we meer 

te weten komen over jOu. 

DRIEMASTER Beschrijf eens in drie woorden hoe je de tijd als voor-

zitter hebt ervaren? 

Misschien een beetje voorspelbaar, maar dan denk ik aan 'inten-

sief', 'leerzaam' en 'geweldig'. 

DRIEMASTER Vertel eens wat meer over één van die ervaringen? 

Als ik er één uit pik dan is het leerzaam. Ik heb zoveel dingen gezien 

dankzij mijn tijd als voorzitter; ik heb zoveel mensen gesproken en 

zoveel meegemaakt. Daar heb ik enorm veel van geleerd. Niet al-

leen hoe de hazen lopen binnen onze vereniging, maar ook in Den 

Haag. Daarnaast heb ik ook enorm veel kennis opgedaan over een 

tal van onderwerpen. Eigenlijk kan ik het iedereen aanraden. Ik ben 

de JOVD enorm dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen, de 

mooie dingen die ik heb mogen doen en de gezelligheid. 

DRIEMASTER Heb je de JOVD veranderd in twee jaar 
01 

en als dat zo 

is, was dat nodig? 
1k vind het wat aanmatigend om te zeggen dat ik wat veranderd 

heb. 1k denk wel dat er dingen veranderd zijn. We hebben een hoop 

dingen professioneler aangepakt, bijvoorbeeld de communicatie, 

de promotie en de politieke lijn. Daarnaast denk ik dat de JOVD 
ook een stuk zichtbaarder is dan voorheen. Er wordt veel door ons 

en over ons gepraat. Waar ik het meest trots op ben zijn de com-
missies die we hebben ingesteld om een aantal politieke punten 

echt eens goed uit te diepen. Bijvoorbeeld de belastingcommissie 

die een geweldig rapport geschreven heeft over het invoeren van 

de vlaktaks, inclusief een doorrekening van het CPB (Centraal Plan 

Bureau, red.). Niet alleen waren we de eerste jongerenorganisatie 

waarvan een voorstel is doorgerekend, maar kort geleden hoorde 

ik van een vakbond dat het stuk ook ingebracht is in de SEP (soci-

aal-Economische Raad, red.). 

Ik ben er echt trots op dat wij leden hebben die verstand van zaken 

hebben en zich daarmee willen inzetten voor de JOVD! Overigens 

heb ik het idee te danken aan een gesprek met Herman van Hunnik, 

oud JOVD'er en nu politiek assistent van staatssecretaris Zijlstra. 
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Hij zei vorig jaar een keer tegen me: 'de JOVD vindt van alles, maar 

het blijft te vaak bij oneliners en geen doorgedachte plannen.' Die 

handschoen pakken we dan maar op, dacht ik. Ik hoop echt dat de 

JOVD deze werkwijze doorzet en dat er in de komende jaren nog 

vele mooie plannen gepresenteerd worden. Uiteindelijk moet de 

JOVD ook een plek zijn waar nieuwe politieke ideeën geboren wor-

den, ook tegen de stroom in. Dat is onze kracht. 

"ik kies voor echte 
vrienden." 

Martijn Jonk 

DRIEMASTER Wie is de meest inspirerende persoon die je hebt ont-

moet in je voorzittersjaren? 

Dat is geen individueel persoon geweest, maar het totaal van al-

lerlei nieuwe en andere inzichten die ik heb opgedaan door al die 

verschillende mensen die ik heb gesproken. Maar ik kan er niet 

echt een iemand uit pikken. 

DRIEMASTER Ben je tijdens je bestuur anders gaan denken over 

bepaalde politieke kwesties? Of ben je milder of misschien hard-

vochtiger geworden? 

ja, ik ben wel anders gaan denken over zaken. Enerzijds omdat je 

erachter komt hoe complex zaken in elkaar steken en dat de mis-

schien simpele, of zwart-witte politieke waarheden waarin je ge-

loofde niet altijd opgaan in de praktijk. Tegelijkertijd ben ik, denk 

ik, milder geworden. Dat is ook een goede reden om iets anders te 

gaan doen. ik merk dat ik begrip kan gaan opbrengen voor bepaal-

de keuzes waar ik anders fel tegenstander van was. Bijvoorbeeld 
de samenwerking met de SGP samenwerken en concessies doen 

aan zon in en in conservatieve partij geeft een liberaal natuurlijk de 

rillingen, zeker als je weet dat op een aantal punten, bijvoorbeeld 
het doen verdwijnen van zo'n idiote wet als het verbod op godslas-

tering, in principe een Kamermeerderheid is. Maar ik merk dat ik te 

goed begrijp waarom het moet en ik begrijp te goed datje principes 

soms moet inslikken om andere zaken gedaan te krijgen. Op vlak-

ken ben ik dus een stuk pragmatischer geworden en daar schrok 

ik soms wel van. Gelukkig merk ik ook dat ik me bij vlagen nog 

steeds heel erg boos kan maken over dingen en keihard kan opko- 
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men voor mijn liberale principes, maar de naïviteit ben ik wel een 

beetje kwijt. En -hoe vreemd dat misschien ook klinkt- dat moetje 

wel hebben als voorzitter van een jongerenorganisatie. 

DRIEMASTER Je valt ongetwijfeld in een zwart gat na 4  december. 
Wat ga je dan doen met je leven? 
Het zal wel even wennen zijn. 11< ben vier jaar met van alles en nog 

wat bezig geweest bij de JOVD en heb daar enorm veel uren per 

week ingestoken en vanaf 4  december houdt dat allemaal op. Ener-

zijds heb Ik daar wel zin in. ik ben nu mijn master aan het afronden 

en hoop dat ik dan eindelijk de tijd heb om daadwerkelijk wat meer 

te lezen en te doen en dus ook wat meer waar voor mijn collegegeld 

kan krijgen. Daarnaast heb Ik meer tijd om te werken en heb ik on-

dertussen al een paar andere plannen en projecten bedacht. ik ga 

me dus niet vervelen hoor. Volgend jaar zomer rond ik mijn master 

af en dan ga Ik een echte baan zoeken. Daar verheug ik me wel op. 

Wat dat gaat worden weet ik nog niet helemaal, ik ga mezelf dus 

nog maar eens opsluiten in een hutje op de hei. Hoe dan ook, ik ga 

het natuurlijk wel echt missen. 

DRIEMASTER Dan nog een bekende JOVD-vraag: wie is je favoriete 
filosoof? 

Adam Smith. Adam Smith heeft niet alleen de kern van het eco-

nomisch liberalisme ontwikkeld, maar kon ook aangeven waar de 

zwakten van het liberalisme liggen. Zijn boeken zijn nog steeds de 

moeite waard, al kon hij wat lang van stof zijn.  

grap. Het was de laatste hoofdbestuursvergadering met het vorige 

hoofdbestuur en zoals de traditie het voorschrijft is dat een avond 

waarop we een borrel drinken en eens goed terugkijken op het 

afgelopen jaar. 1k had toen tegen mijn zusje gezegd dat mijn doel 

was om die avond dronken te worden. Vervolgens is zij via  Twitter  

gaan vragen of ik al dronken was. Andere mensen gingen het ook 

vragen en iemand bedacht de hashtag #martijndrunk. En toen be-
gon iedereen erover te praten. Het was hilarisch. Onze toenmalige 

persvoorlichter  (Allard  Altena, red.) dacht daar overigens destijds 

anders over. Het liep wel lichtjes uit de hand, op een zeker moment 

kwam het in de top 5  trending  topics terecht. Maar; ach, om maar 

met een wijs persoon te spreken: neem jezelf vooral niet te serieus, 

dat kan nog lang genoeg. Dus dan maar #martijndrunk. 

DRIEMASTER Facebook of echte vrienden? 

Echte vrienden. Heb een hoop echte vrienden ontmoet bij de)OVD, 

maar ik heb er gelukkig ook een aantal die politiek eigenlijk weinig 

kan schelen. Facebook is wel verdomd handig overigens. Zo blijf je 

toch relatief makkelijk in contact met mensen die je anders weinig 

ziet, bijvoorbeeld vrienden in het buitenland. 

DRIEMASTER  Honda  zonder chauffeur of Fiat Panda met chauffeur? 
Dat wil Ik die chauffeur toch niet aan doen, zo'n Fiat. Daarnaast vind 

Ik autorijden veel te leuk, dus ik kies voor de  Honda.  Maar mocht je 

een chauffeur voor mijn  Honda  aanbieden, dan moet ik er toch nog 

eens over nadenken. 

DRIEMASTER We gaan je nu wat keuzes voorleggen. Zou je een DRIEMASTER Hans Liberg of Youp van 't Hek? 
antwoord willen kiezen en je keuze ruimhartig willen toelichten? Youpl Ik erger me dood aan Hans Liberg met van die halflauwe 

grapjes. Goed cabaret moet een beetje schuren en af en toe op het 

#martijndrunk of #martijnjonk? randje zijn. Het enige randje waarover Hans Liberg gaat is dat van 

Haha! #martijndrunk was een leuke, ietwat uit de hand gelopen de ongekende flauwheid. Overigens, als ik het dan toch over ca- 
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"Roem maakt gelukkig, 
is ook verschrikkelijk ve 

baret heb dat een beetje schuurt, dan heb Ik liever Hans leeuwen 

DRIEMASTER Een bestuur met alleen maar mannen of een bestuur 

met alleen maar vrouwen? 

Poeh. 1k zie natuurlijk liever een aardige mix van beide en -belang-

rijker- ik zou simpelweg kiezen voor de beste, ongeacht de sekse. 

Maar dat is de vraag niet, begrijp ik. Als ik dan toch moet kiezen, 

dan kies ik voor vrouwen. Over het waarom daarvan heb ik geen 

steekhoudende argumenten. 

DRIEMASTER Maastricht of Zuidoostbeemster? 

De Zuidoostbeemster. Natuurlijk ben ik een geboren en getogen 

Noord-Hollander, dus er gaat weinig boven dat vlakke, waterrijke 

land met die heerlijk directe mensen. Er zijn me eigenlijk te veel 
heuvels en bergen in Limburg, laten we het daar maar op houden. 

DRIEMASTER Congres of PFW? 
Dan zou ik toch gaan voor het PFW. Eén van mijn leukste ervaringen 

bij de JOVD was een  PEW,  ik denk drie jaar terug, toen Kinnegin op 

bezoek was bij de. Kinnegin, een conservatief in hart en nieren, zat 

heerlijk te provoceren en daagde de aanwezige JOVD'ers uit om 

écht eens na te denken over waarom zij vonden wat zij vonden. 

Sommige JOVD'ers werden oprecht boos en vlogen tegen het pla-

fond aan. Het was een geweldige avond. Dat bevalt me toch beter 

dan de meestal keurige debatjes die plaatsvinden op het congres. 

Ik denk toch dat de punten die het meest aan de kern raken worden 

behandeld tijdens het PFW. Aan de andere kant vind ik congressen 

dan weer geweldig omdat er altijd een hele bijzondere sfeer hangt 

en het de plek is waar je al die JOVD'ers uit het hele land weer 

eens ontmoet. Maar als het om de inhoud gaat, dan kies ik zonder 

twijfel voor het PFW. Zo hoort een PFW te zijn, helaas lukt dat met 

wisselend succes. 

W,-- i_ — - 
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DRIEMASTER i jaar voorzitterschap of 2 jaar voorzitterschap? 

Ik zal je eerlijk zeggen dat ik wel mijn twijfels had toen Ik ervoor 

koos om mij kandidaat te stellen voor een tweede jaar als voorzit-
ter. Je hebt het een jaar gedaan en misschien is de charme er dan 

wel van af, dacht ik. Misschien ga je teveel op de automatische 
piloot werken en bereik je uiteindelijk veel minder. Maar uiteindelijk 

ben ik verschrikkelijk blij dat ik het gedaan heb. Niet alleen per-

soonlijk, omdat ik toch nog heel veel nieuwe dingen heb geleerd 

en heb meegemaakt, maar ook voor de functie. In je eerste jaar 

moetje als voorzitter er toch een beetje inkomen: wie moet ik waar 

over spreken, hoe krijg ik ze te pakken en aan welke touwtjes moet 

Ik trekken als ik wat gedaan wil hebben? In mijn tweede jaar kon 

ik dus direct doorgaan en dat heeft zijn voordelen. Je kent al heel 

veel mensen, zowel in organisaties waar we frequent mee samen-

werken, politici als journalisten en dat heeft er uiteindelijk voor 

gezorgd dat ik en mijn bestuur 
vanaf het eerste moment vol aan 

maar het de bak konden. Dus achteraf ben 
ik verschrikkelijk blij dat ik nog 

rqankellik. " een tweede jaar heb gedaan. Uit-

eindelijk is het ook beter voor de 

Martijn Jonk vereniging. Een tweede jaar voor 

de voorzitter, maar eigenlijk voor 

iedere hoofdbestuurder, betekent continuiteit, ervaring en herken-

baarheid voor onze Organisatie. En daar plukken we echt de vruch-

ten van. 

DRIEMASTER Klein geluk of grote roem? 

Mwah. Ik geloof wel dat iedereen gevoelig is voor roem, aandacht 

en complimenten. Sterker nog: ik las laatst ergens dat je er zelfs 

zeer gelukkig van wordt en het ook heel goed is voor de gezond-

heid, maar tegelijkertijd is het ook verschrikkelijk vergankelijk. Dus 

als het een absolute keuze zou zijn, dan kies ik voor het kleine ge-
luk. Overigens denk ik dat het uitstekend te combineren moet zijn. 

DRIEMASTER Spiritueel of rationeel? 
1k ben eerlijk gezegd weinig spiritueel. Als ik dood ga, dan geloof ik 

dat het daadwerkelijk afgelopen is en ik heb ook niet de illusie dat 

er een hogere macht is die invloed heeft op ons leven. Dus in dat 
opzicht ben ik erg rationeel. Dat betekent niet dat ik 

religies waardeloos vind. In de kern van iedere levens-

overtuiging zitten uiteindelijk ook handvatten over hoe 
je met elkaar omgaat en wat belangrijk is in het leven. 

Naar dat soort waarden leef Ik wel, maar daar heb ik 

geen groter godsconcept voor nodig. Wat mij betreft 

moet je jezelf nuttig maken en een bijdrage leveren 

aan de samenleving, terwijl je probeert zoveel mogelijk 

uit je eigen leven te halen. Daarbij hoort ook respect, 

tolerantie en een beetje naar elkaar omzien. En ik zal 

de socialisten meteen uit de droom helpen: voor dat 

laatste hebben we niet per se de staat nodig. Mocht ik 

uiteindelijk ongelijk blijken te hebben en na mijn dood 

toch voor een hemelpoort komen te staan, dan ga Ik er 

toch wel van uit dat de lieve heer dan denkt: ach die 

jongen heeft toch z'n best gedaan, is aardig geweest 

voor anderen en hield rekening met ze. Laat rn maar 

binnen. 

DRIEMASTER Driemaster of Quote? 
De Quote heb ik nog nooit gelezen moet ik je eerlijk 
zeggen. Dus dan ga ik toch voor Driemaster, daar staan 

toch af en toe pareltjes van artikelen in. c 



Barcelona! 
Van woensdag 7  tot en met zondag li september heeft deJOVD Internationaal een reis naar Barce-
lona georganiseerd. Met een groep van zes enthousiaste JOVD'ers uit heel het land zijn we naar deze 
prachtige stad in het Oosten van Spanje gereisd. Na het missen van ons vliegtuig zijn we na een toch 
nog gezellig dagje Eindhoven, aangekomen op onze plaats van bestemming: Barcelona! 

Door Julëtte de Rijk, lid van de JOVD 

De eerste ochtend in Barcelona werden 

we ontvangen op het algemeen secreta-

riaat van het JNC. Na even gezeten en ge-

kletst te hebben, zijn ons de verschillende 

problemen in Catalonië 

en Spanje uitgelegd door 

de voorzitter van de jon-
gerenorganisatie van het 

JNC, Gerard Figueras. 

Hieruit vloeide een lang 

debat over verschillende. 

onderwerpen, zoals de 

jongerenwerkloosheid in 

Catalonië en Spanje en de 

problemen met het hoger 

onderwijs. Na een leuke 

lunch met de Catalanen, 

gingen we op weg naar het 

stadhuis van Barcelona. 

We werden rondgeleid 

door de prachtig versierde 

zalen en vertrekken en 

we hebben veel gehoord 

over de geschiedenis van 

Barcelona en Catalonië. 's 

Avonds was er tijd om het 

nachtleven van Barcelona 

te verkennen en daar heb-

ben we uitgebreid gebruik 

van gemaakt. De tweede 

dag zat er al op, maar 

voor de volgende stond er 
weer genoeg op het pro-

gramma. We hebben een 

bezoek gebracht aan het 

parlementsgebouw van 

Catalonië en hebben ge-

discussieerd in een van de 

kleinere commissiezalen, 

inclusief microfoontjes. 

Daar passeerden verschil-

lende onderwerpen de re-

vue, zoals de invloed van 

de Europese Unie op Span-

je en Catalonië en de in-

vloed die de EU zal hebben 

op Catalonië, als ze onaf- 

hankelijk zouden worden. Ook het feit dat 

Catalonië als motor voor de Spaanse eco-

nomie fungeert, is aan de orde gekomen. 

Ieder jaar geeft Catalonië i% van alles wat 

er verdiend wordt af aan de staat, maar hier 

krijgen de burgers er niets voor terug. Het  

JNC strijdt er dan ook voor dat Catalonië, 

net als vóór de dictatuur van Spanje, weer 

onafhankelijk wordt. Na deze boeiende dis- 

cussie gingen we lunchen in de kantine van 

het parlementsgebouw. Uiteraard was er 's 

avonds weer tijd om de nodige drankjes te 

drinken en uit te gaan! Op 

de laatste dag was er over-

dag tijd voor de cultuur die 

Barcelona te bieden heeft 
en hebben we 's avonds 

meegelopen in een de-

monstratie die in het teken 

stond van de onafhanke-

lijkheid van Catalonië. Wat 

begon met een groep van 

ongeveer tachtig mensen, 

eindigde voor het parle-

mentsgebouw met een 

groep van meer dan vijf-

honderd demonstranten! 

Het was zeker een unieke 

ervaring die we nooit 

meer zullen vergeten! Om 

nog eens goed afscheid te 

nemen van Barcelona heb-

ben we de laatste avond 

wat gedronken aan het 

strand en daarna was het 

helaas tijd om weer naar 

het hotel te gaan en ons 

voor te gaan bereiden op 

de terugvlucht naar Ne-

derland. 
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Haal religie uit de wet! 
Sinds de ontzuiling is Nederland in rap tempo ontkerkelijkt. Religie speelt voor veel Neder-

landers nog slechts een zeer beperkte rol in hun leven. Desalniettemin vinden we religie nog 
maar al te vaak terug in het Nederlandse recht, met alle onwenselijke gevolgen van dien. Het 
is de hoogste tijd om de Juridische status aparte van religie te beëindigen. 

Door Bas van Schelven. einclreciactenr 
van dit blad 

Een voorbeeld van die juridische status 

aparte is de strafbaarstelling van groeps-
belediging. Artikel 137C Strafrecht bepaalt 

onder meer dat iemand die zich beledigend 

uitlaat over een groep mensen vanwege 

hun religie maar liefst voor een jaar naar 

de gevangenis kan worden gestuurd. Zoals 

ongetwijfeld bekend, werd dit feit onlangs 

nog aan PVV-leider Geert Wilders ten laste 

gelegd. 

Groepsbelediging 
Waar groepsbelediging zich ook op andere 

zaken dan religie richt (bijvoorbeeld ras), 

richt artikel 147 Strafrecht zich geheel en 

al op de bescherming van religie en daar-

aan verwante zaken. Wie zich smalend 
godslasterlijk uitlaat, kan op basis van dit 

artikel voor drie maanden de cel in worden 

gestuurd. Alhoewel er sinds 1967 niemand 
meer voor dit vergrijp is veroordeeld, is het 

te kort door de bocht om deze wet een dode 

letter te noemen. Kort na de moord op Theo 

van Gogh wilde de toenmalige minister van 

Justitie Piet Hein Donner namelijk dat er zou 

worden onderzocht of de vervolging op ba-

sis van dit artikel weer zou kunnen worden 
opgepakt. 

Vreemde voorbeelden 
In de rechtspraak zorgt de juridische stat 

aparte van religie voor vreemde uitspra-

ken. Neem bijvoorbeeld de uitspraak van 
de rechtbank Haarlem uit 2009 in de zaak 
tegen de Santo Daime-kerk. Als onderdeel 

van een religieus ritueel gebruikt deze kerk 

ayahuasca-thee, die de verboden stof DMT 

bevat. Het kerklid dat de verboden thee 

Nederland had binnen gebracht, werd straf-

rechtelijk vervolgd. Omdat hij hiervoor re-

ligieuze motieven kon aandragen, werd hij 
uiteindelijk ontslagen van alle rechtsver-

volging (de facto vrijspraak). De rechtbank 

vond dat aan de godsdienstvrijheid van de 

verdachte (en van de andere kerkleden) 

een groter gewicht moest worden toege- 

kend dan aan het ten laste gelegde artikel 
uit de Opiumwet. 

Een laatste voorbeeld is de recente discus-

sie over het verbod op het onbedwelmd 

slachten van dieren. In principe was dat 

altijd al verboden in Nederland, maar voor 

de onbedwelmde slacht op basis van joodse 

en islamitische riten werd een uitzondering 

gemaakt. Op aandringen van de Partij van 

de Dieren lijkt aan deze uitzondering binnen 

afzienbare tijd echter een einde te komen. 

Bezwaren 
De voorgaande vier voorbeelden zijn 

slechts het topje van de ijsberg. De vraag 

is echter of die juridische status aparte van 

religie wel gerechtvaardigd is. In eerste in-

stantie lijkt het daar wel op. De vrijheid van 

godsdienst is immers stevig verankerd in 

artikel 6 Grondwet. Maar zit niet juist daar 

het probleem? 

In een interview dat VVD-Tweede Kamerlid  
Jeanine  Hennis-Plasschaert eerder dit jaar 

aan dagblad De Pers gaf, lijkt die gedachte 

wel naar voren te komen. Zij zegt daarin: 

"[D]e vrijheid van godsdienst is in zo veel 

andere artikelen geregeld: de vrijheid van 

vergadering, de vrijheid van meningsuiting. 

In feite is het artikel waarin die vrijheid van 
godsdienst is vervat overbodig." 

Overbodig 
Hoewel het overbodig verklaren van de 

vrijheid van godsdienst op veel mensen 

misschien als een vreemd en wellicht zelfs 
extreem standpunt overkomt, staat Hennis-

Plasschaert hierin niet alleen. In een inter- 

view uit 2004 zegt rechtsfilo-
soof Paul Cliteur bijvoorbeeld 

het volgende: «Ik denk dat de 

vrijheid van godsdienst over-

bodig is geworden. ( ... ) ik denk 

dat men de godsdienstvrijheid 
beter laat opgaan in de vrijheid 

van meningsuiting, de vrijheid 

van vereniging en de privacy. 

Een bepaalde godsdienstge-

nootschap kan zich beroepen 

op de vrijheid van vereniging en 

meningsuiting. ( ... ) Het naast 

elkaar bestaan van Edel vrijheid 
van godsdienst en die vrijheid 

van meningsuiting levert echter 

paradoxale effecten op. Het ge-

vaar bestaat dat iemand vanuit 
zijn godsdienstige overtuiging 

scherp discriminerende en be-
dreigende opmerkingen zou 

maken over bijvoorbeeld vrou-

wen of homoseksuelen." 

Eenzelfde geluid valt ook onder 

jonge liberalen te horen. Een 

paar voorbeelden daarvan zijn de voorzitter 

van de Jonge Democraten Maarten Koning, 

die op Joop.nl een stuk getiteld 'Schaf de 

vrijheid van godsdienst af' schreef, Thijs 

Kleinpaste, die in het tijdschrift VolZin (en 

op zijn eigen weblog thijskleinpaste.nl) 'God 

heeft geen wet nodig' schreef en blogger 

Sven, die op dagelijksestandaard.nl  met 
de nodige regelmaat bepleit dat de vrijheid 

van godsdienst nou eindelijk eens' uit de 
Grondwet moet worden gehaald. 

De juridische status aparte 
van religie zorgt voor vreem- 
de rechterlijke uitspraken. 
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Waardevol 
Het principiële bezwaar tegen de juridi-

sche status aparte van religie wordt het 
meest treffend beschreven door filosoof 

en nrc.next-hoofdredacteur Rob Wijnberg. 

In zijn zeer lezenswaardige boekje In Dubio 

schrijft hij: "Het is ( ... ) onmogelijk om één 
stelsel van overtuigingen naast' alle an-

dere te stellen, omdat er simpelweg geen 

objectieve grond bestaat waarop een der-

gelijk beoordeling zou moeten berusten." 

Gelovigen zien dit echter anders. Zo zegt 

CDA-Tweede Kamerlid Mirjam Sterk in een 

recent interview met dagblad De Pers: 

Religie is voor mij ontzettend waardevol. 

Daarom ben ik ook zo op jeanine Hennis 

gevlogen laatst. Als je dat (de vrijheid van 

godsdienst is overbodig, BvS) zegt, snap 

je gewoon niet wat religie betekent voor 

mensen." Ook Ben Vermeulen, hoogleraar 
staats- en bestuursrecht, is een soortgelijke 

mening toegedaan. In een artikel in Soci-

alisme & Democratie uit 2008 schrijft hij: 

"Godsdienstige overtuigingen zijn, in ieder  

geval voor de gelovigen, geen individuele 

meningen meer, maar iets van hogere orde. 
Ze bieden een overkoepelend kader, liggen 

ten grondslag aan het eigen bestaan; het 

zijn randvoorwaarden en richtpunten voor 
een zinvol leven." 

De argumenten van Sterk en Vermeulen lij-
ken desondanks slechts overtuigend te zijn 

voor gelovigen zelf. Want waarom zouden 

godsdienstige overtuigingen ook voor niet-
gelovigen 'waardevol' of van een hogere 

orde' moeten zijn? In het kader van deze 

argumentatie kan wederom Rob Wijnberg 

in In Dubio worden aangehaald. Hij schrijft: 

"[I]edereen is overtuigd van zijn overtui-

gingen. Daar zijn het immers overtuigingen 

voor." Verder schrijft Wijnberg dat "de beti-

teling van een bepaald stelsel overtuigingen 

als 'godsdienst' geen enkele rationele grond 

bevat, en uitsluitend bezien kan worden als 
historisch gegroeide toevalligheid." 

Conclusie 
Alles in ogenschouw nemende, zijn zowel 

de principiële als praktische bezwaren vele 

malen overtuigender dan het 'waardevol-

argument' van mensen als Sterk en Vermeu-

len. Bovendien hoort wetgeving een uiting 

te zijn van algemeen gedeelde maatschap-

pelijke opvattingen. Daarbij is het evident 

dat een juridische status aparte voor reli-

gie niet strookt met de algemeen gedeelde 

maatschappelijke opvattingen over religie 

in het ontkerkelijkte Nederland van nu. 

Er kan dan ook niet anders worden gecon-

cludeerd dan dat het de hoogste tijd is om 

een eind te maken aan de juridische status 
aparte van religie en er voor te kiezen re-

ligie net zo te behandelen als ieder ander 

stelsel van overtuigingen. 

Dit was de laatste bijdrage van 

Bas van Schelven. 
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Leer van een wijsgeer: 
Karl Popper 

"Waar een wetenschappelijke uitspraak iets zegt over de realiteit, moet die te 
falsificeren Zijn; zo niet, dat zegt hij niets over de realiteit." 

Dit mag herkent worden als Poppers' meest bekende uitspraak. Gesproken vanuit kritiek op het abso-
lutisme, ontstaan is in de Griekse Oudheid onder Plato. Het absolutisme gaat op zoek naar een vast-
staande grondslag voor al onze kennis en eist dat een bewering of idee (wetenschappelijk dan wel 
filosofisch) alleen geaccepteerd mag worden als deze gefundeerd is, oftewel als de waarheid ervan 
bewezen is. Popper Ram, net als vele andere filosofen waaronder John Locke, wiskunde dan ook als 
ideaalmodel. Samen met Hume stelde hij dat hoewel empirische observaties nooit een theorie kunnen 
verifiëren, slechts één observatie haar kan falsifiëren. 

Dooi TH1s Roest, redacieur van dit 

blad 

Menselijke kennis bestaat uit gissingen, of 

die kennis nu wetenschappelijk, politiek of 

filosofisch is - gegenereerd dooi de mense-

lijke geest en afhankelijk van de context van 

de schepping. Een gissing kan eenvoudig 

gefalsifieerd worden: zij doet veel contro-
leerbare voorspellingen. Deze gedachte-

gang leidt ertoe dat een wetenschappelijke 

theorie kan worden gefalsifieerd. Popper 

toonde hiermee aan dat denksyste- 

men zoals o.a. het marxisme pseudo-

wetenschappen zijn omdat deze niet 

zoals wetenschappelijke theorieën 

gefalsifieerd kunnen worden. 

Popper is geboren in 1902 te Wenen 

waar hij tevens is blijven studeren 

(wiskunde, psychologie, natuurkunde 

en filosofie) in de naoorlogse tijd. 

Deze periode vol onrust was tekenend 

voor zijn theorieën later. Popper heeft 

de wereld met zijn ideeën achtergelaten in 

1994 te Engeland. Terwijl zijn vader advo-

caat was, koos Karl ervoor leraar te worden 

op het middelbare onderwijs. Dit deed hij 
tot hij vlak voor de Tweede Wereldoorlog 

moest vluchten naar Nieuw-Zeeland, van-
wege zijn Joodse afkomst. Hier beleefde 

hij zijn meest ongelukkige periode. Na de  

oorlog werd hij hoogleraar aan de London 

School of  Economics.  

Naar eigen zeggen kon hij zich op zijn acht-

ste jaar noch van een eindig, noch van een 

oneindig heelal een voorstelling maken. Als 

twaalfjarige kwam hij tot de conclusie dat 

de evolutietheorie niet het ontstaan der le-

ven kon verklaren. Op zijn vijftiende schreef 

hij dat de definitie, dan wel ware betekenis 

van een woord geen enkele bijdrage levert 

aan onze kennis. 

Voor de meeste politiek onderlegden zal 

vooral Poppers' sociaalfilosofische kant be-

kend zijn waarin hij groot voorstander was 

van de open samenleving. Maar behalve dat 

was hij voornamelijk een wetenschappelijk 
filosoof; zijn meest essentiële onderwerpen 

waren de grondslagen van de kwantumthe-

orie, de wiskundige waarschijnlijkheidsleer,  

de evolutietheorie, het lichaam-geest pro-

bleem, de relatie van waarden en feiten, de-

terminisme en indeterminisme, het causali-

teitsprincipe en de wetenschapsfilosofie. 

Op 27 september woonde ik in Antwerpen 

de vijfde Karl Popper lezing bij, welke ge-

houden wordt door de Vlaamse liberale Or-

ganisatie Liberalis. Onze Minister-president 

Mark Rutte kwam geëscorteerd door ver-

schillende politiemotoren aan en trad met 

zijn welbekende positieve houding binnen. 

Hoofdthema van de avond was: "De open 

samenlevingen haar vijanden'. De van oor-

sprong historicus kon zijn favoriete liberaal 

niet achterwege laten in de lezing, ik ga 

hier niet verder in op de lezing zelf, maar ik 

noem een aantal citaten van Rutte waarin 

hij Popper gebruikt als lering. 

Vlak na Eerste Wereldoorlog 
voelde Popper zich een periode 
aangetrokken tot de pseudo- 
wetenschap Mandsma 
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'Gissingen en weerleggingen' 
kenmerkten Poppers weten- 
schapsfilosofie 

de geschiedenis af van de groei van kennis. 
En het valt gewoonweg niet te voorzien hoe 

de groei van de kennis zal verlopen. 

De lezing van Mark Rutte kan worden na-

gelezen op www.rijksoverheid.nl  onder toe-
spraken. e 
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"Wat Thorbecke ruim anderhalve eeuw 

geleden goed zag, was dat niet het col-

lectief von kerk en stoot aan de basis 

staat van een sterke samenleving, moor 

de waardigheid en de keuzevrijheid von 
het individu." 

Tevens pleitte Rutte voor een kleine over-

heid. Logisch, maar deze moet ook gelden 

voor Europa: een minder belangrijke rol 

dan ze nu voor ogen hebben en een realis-
tischere visie. 

"Europese eenheid is geen historische 

noodzakelijkheid, moor moet een prak-

tische keuze zijn waar het individu wel 

bij voort. Terugkijkend kunnen we vast-

stellen dot de ontwikkeling van de Eu-

ropese Unie zich goeddeels volgens het 

verstandige Papperiaanse model heeft 

voltrokken. Dat wil zeggen, in kleine 

stappen. 

Kleine stappen moet men nemen, en 

gen uitproberen. Zoals Popper schreef: 

"formufeer een hypothese en ga na of die 

werkt of niet". Alleen de geleide ommekeer 

zal werken in de politiek, grote maatschap-

pelijke problemen moeten we stap voor 

stap oplossen. Elke andere manier leidt tot 

chaos of onvrijheid. 

Vlak na Eerste Wereldoorlog voelde Popper 

zich een periode aangetrokken tot de pseu-
dowetenschap Marxisme. Later is dit om-

geslagen naar felle kritiek zoals hier boven 

al te lezen was. Een verkeerde kerntheorie 

bevordert een rampzalige politiek. Het Mar-
xisme was een ideologie die in de twintigste 

eeuw grote ellende heeft aangericht. De tijd 

dat Popper deze theorie bekritiseerde, was 

zoals Rutte opmerkte in zijn lezing, kenmer-

kend. Desondanks stond Karl Marx hoog in 
het vaandel bij Popper, vanwege zijn erudi-

tie en denkkracht. Twee filosofische opvat-

tingen hebben veel invloed gehad op Marx: 

de dialectiek en het historicisme, beide 

ontleend aan de Duitse filosoof Georg W. F. 
Hegel. 

'Gissingen en weerleggingen' kenmerkten 

Poppers wetenschapsfilosofie. Het mar-

xisme heeft alle kenmerken van een secu-
her openbaringsgeloof ;  wie kritiek heeft, 

wordt bestempeld als contrarevolutionair. 

Poppers kentheorie, gegeneraliseerd tot 
kritisch rationalisme, bevat een pleidooi 

voor een parlementaire democratie, voor 

een samenleving die even pluralistisch is 
als de wetenschap en waarin men streeft 

naar stuksgewijze verbeteringen in plaats 

van naar revolutionaire omwentelingen. 

Volgens Popper hangt de ontwikkeling van  
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