
p
-
I
 

 

6L 
J
i k

 

I 4
 

!
 

•i 
1

  

I
.
.
  

J
$

 
'
.
 

I. 
l••• 't-; 

- 
- 

-
 

- 
.
 

-
 

-
 

•
.4

.q
 

-
 

--- 
- 

'
•-I
 

•
 

-
 

-
 
-
 
•
-
 ,-_

_
•_

_
_

I 

~
 
:
 
v
.
 

11 
.
~
 

Al 

1;  I
I
 

I 
4

- 
-

. 
*V., 

, k
t
 

1 . 'r  
1
 

1,1 - 
1 

1 

• 
- 

-
I
 

rL
 

 
-

p 

r
A

I
 



HOOFDBESTUUR  

LANDELIJK VOORZITTER 

Jarico Vos  

BY ND NC  

Floor Ockers 

o6 i 152  8.1 393 

floor.ockers@jovd.nl  

BESTUURSLID VOORLICHTING & 

ORGANISATIE 

Mark Rook 

o6 i22 76 .094 

rnrk.rookcjovd.ni  

BEirUÜRsiIô OPLEIDING & TRAINING 

Tom LeijLe 

o6 238 13757 

torn. leijtet?jovd..iiI 

BESTUURSLID MARKETING & CAMPAGNES 

Thomas  Levi  Kooi 

00 558 58 222 

thornas.Ievi. kooi tJjjovd.nl 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 

Eteceogracht 38  b  

ii  EJ Den Hoog 

lelelocm: 070 3622.1 33 

F-u wI: H1lo()jovdnl 

DRIEMASTER 

Herengracht 38b 

2511 Ej Den Haag 

Teleloon: 070 362 24 33  

E-mail:  hoofdradactiejovd.nI 

PERS 

Richt je voor pers- en publieksvoorlich-

ting, alsmede sprekersnonvrogetu, tot 

ouute voorlichter Mark Rook vo 00 12$ 

70 094 01 1121k.rO0k(130VdIuI. 



VAN DE HOOFDREDACTEUR 4 

VAN DE VOORZITTER 5 

INTERVIEW JEANINE HENNIS-PLASSCHAERT 6 

OVER DEFENSIE ONBEKEND MAAKT ONBEMIND 10 

BUITENLAND BONDSDAGVERKIEZINGEN 2013: EINDE roe? 11 

PROFIEL AZIZA ABDURAKHMANOVA & MARIJKE NEUTGENS 12 

OVER DEFENSIE EEN KRITIEK 14 

ODE AAN DE KLEINE AFDELING TOP VAN HOLLAND 15 

ONDERTUSSEN BIJ DEJOVD DEJOVD IN BEELD 16 

OVER DEFENSIE EEN EUROPEES LEGER iS 

FILM HISTORISCHE ACCURATESSE IN DE CINEMATOGRAFIE 19 

BINNENLAND DE HEILLOZE HERINDELING 21 

OP DE WOELIGE BAREN COLUMN VAN OUD-HOOFDREDACTEUR GEERT JANSEN 24 

BUITENLAND DE WARE SLAG OM AMERIKA 26 

VERENIGING DE NACHT VAN DA COSTA 27 

BINNENLAND LAAT DE STARTERS OOK ECHT STARTEN! 29 

jOVD VOORJAARSCONGRES 2013: ACHTER DE DIJKEN?! 30 

RUBRIEK DE GLOEILAMP 31 

RUBRIEK DE SCHUTTING 32 

65/1 3 



t -- - 

4  

DENNIS VAN DEN OEVER 

i-HOFDR[DACTEU[< DRIEI.rA5 I ER 

Het is een druilerige ochtend, het regent, 

ik zit in de bus vertwijfeld naar buiten te 

staren. ik ben onderweg naar het minis-

terie van Defensie in het Centrum van 

Den Haag. Vandaag interviewen wij onze 

minister van Defensie,  Jeanine  Hennis-

Plasschaert. Vele vragen flitsen door mijn 

hoofd, er is zoveel te bespreken. We kun-

nen het hebben over een JSF-toestel, we 

kunnen vragen waar onze tanks zijn ge-

bleven of we gaan het hebben over de 

meest recente bezuinigingen. Vragen met 

één gemene deler, geld. Maar is dat de 

essentie is waar wij over moeten spreken 

met onze minister? 

De vraag: 'Draait het uiteindelijk niet alle-

maal om geld?" zet mij aan het denken. Al 

lopend door liet centrum van Den Haag 

kijk ik zo om mi) heen, het besef dat wij al-

lemaal gericht zijn op geld dringt langzaam 

tot mij door. Den Haag wil een nieuw 

cultureel forum bouwen, een miljoenen-

project. Maar wel een project dat kansen 

ontwikkelt voor vele vormen van kunst en 

cultuur. Willen wij de kunst en cultuur in 

Den Haag een boost geven of gaan we 

extra bezuin i gen, een tweespalt: volgen  

we onze idealen of overheerst het geld? 

Is het de financiële crisis die hier aan ten 

grondslag ligt of durven we niet meer uit 

te komen voor onze idealen? 

Kunnen we niet deze twee werelden sa-

men laten komen? Is het niet mogelijk om 

van twee walletjes te eten? Kunnen onze 

idealen ook stand houden in financieel 

moeilijke tijden? Het is zaak dat we onze 

verantwoordelijkheid nemen. We moeten 

creatief zijn en nieuwe initiatieven ontwik-

kelen. Denken buiten de gebaande paden. 

En dan weet ik het, we moeten een keuze 

maken. Een keuze voor de toekomst van 

onze krijgsmacht. Gedurfd, maar met lef! 

We hebben een brede krijgsmacht, met 

veel kennis en nog meer kunde. Al jaren 

gaan we daar met de kaasschaaf over-

heen en halen we overal een beetje weg. 

Maar om een verdere afkalving van liet 

geheel tegen te gaan moeten we lef tonen 

en een keuze maken. Nederland is een 

land van water en van oudsher hebben 

wij een sterke marine, Nederland neemt 

haar verantwoordelijkheid en staat veel-

vuldig voorop niet deelname aan inter- 

nationale missies met onze landmacht en 

tot slot hebben wij de marechaussee  (lie  

onze binnenlandse veiligheid garandeert. 

De luchtmacht is het kind van de reke-

ning, onze vloot is dramatisch verouderd 

en vernieuwing kost buitengewoon veel 

geld. Een keuze die pijn doet, maar het is 

tijd om afscheid te riemen van onze lucht-

macht. Onze bondgenoten in Europa, de 

NAVO en de Verenigde Naties staan voor 

ons klaar. En met een Europees leger ver-

enigen we onze krachten. 

Is dit een wenselijke keuze? Is dit hoe wij 

onze krijgsmacht voor ons zien? Het lijkt 

echter een onvermijdelijke keuze in het 

huidige klimaat van bezuinigen en liet op 

zij zetten van idealen. Ik hoop dat dit een 

wake-up-call  mag zijn voor ons  alien  en 

ons doet inzien dat dit niet het toekomst 

ideaal is wat wij voor ogen hebben. Dat 

wij weer geloven in onze idealen en dur-

ven op te staan voor onze krijgsmacht. 

Dat onze mannen en vrouwen kunnen re-

kenen op onze onvoorwaardelijke steun. 

Laten wij samen onze veilige schuilplek-

ken achter de dijken verlaten en de bar-

ricades opgaan voor onze krijgsmacht. 

"K HOOP DAT DIT EEN  WAKE-UP- 
, ALL MAG ZIJN VOOR ONS ALLEN" 

[)RI[MJ\S1F: 65/T 
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LANDELIJK VOORZITT[R 

Het wordt vast een saai jaar. Dat was 

één van mijn eerste gedachten toen ik 

donderdag  13  september vorig jaar, een 

dag na de verkiezingen, wakker werd. 

In de zomer had ik me gekandideerd 

voor het voorzitterschap van 0fl70 ve-

reniging en volgens de peilingen leken 

de verkiezingen uit te lopen op ccii 

politiek slagveld waar de Italiaanse toe-

stand van nu schril bij afsteekt. Een dag 

na de verkiezingen bleek niets minder 

waar: VVD en PvdA hadden een ste-

vige meerderheid in de Tweede Kamer 

en ccii aantal stabiele doch saaie jaren 

leek zich aan te dienen. 

Maar toen. Nivelleringsfeestje, ver-

standshuwelijk, heronderhandelen: de 

gebeurtenissen volgden elkaar in snel 

tempo op en ineens bleek de situatie 

toch iets minder stabiel dan gedacht. 

Ook op het moment van schrijven is de 

rust nog lang niet teruggekeerd. Op het 

politieke menu staan namelijk onder 

andere een zichzelf herontdekte Eerste 

Kamer en een polder die de kont tegen 

de krib gooit. 

De Eerste Kamer, ooit het toonbeeld 

van rust, reinheid en regelmaat. Eens 

in de zoveel tijd vond er weliswaar een 

politieke oprisping plaats ter lering en 

vermaak (wie kent niet de beelden van 

JOVD-erevoorzitter Wiegel die met 

sonore stem 'tegen' het referendum 

stemde?), maar doorgaans bleef het 

politieke vuurwerk voorbehouden aan 

het rebelse broertje aan de overzijde 

van het Binnenhof. Hoe anders is het 

nu. De voltallige oppositie staat opgeli-

jnd om erop te wij7en dat de Eerste 

Kamer 'ook best wel heel erg politiek 

kan zijn'. Het gevolg is dat het kabi-

net Rutte met de pet rond moet om 

voor elk voorstel te hopen dat er een 

meerderheid is te vinden. Door deze 

opstelling wordt het voor toekomstige 

regeringen bijna onmogelijk een fat-

soenlijk werkbare meerderheid te vin-

den. je hebt immers in beide Kamers 

een meerderheid nodig en wat moet je 

doen als halverwege de rit een kabinet 

de meerderheid in de Eerste Kamer 

verliest omdat die net in een nieuwe 

samenstelling is verkozen? 

Tot overmaat van ramp heeft niet al-

leen de Eerste Kamer, maar ook de 

polder besloten om de boel maar eens 

op stelten te zetten. Onder leiding van  

Ton Heerts wordt het begrip onderhan-

delen namelijk geheel nieuw leven in-

geblazen. Waar weldenkende mensen 

tijdens onderhandelingen met elkaar 

zouden bekijken hoe ze tot elkaar kun-

nen komen, levert Heerts een lijstje 

niet opdrachten in onder het motto 

'slikken of stikken'. Met een achter-

ban ter grootte van het inwoneraantal 

van de provincie Utrecht blokkeren de 

vakbonden hiermee de keuze die de 

meerderheid van Nederland tijdens de 

verkiezingen vorig jaar heeft gemaakt. 

Als de polder op de7e  mailer  reageert, 

kunnen we hem beter onder water 

zetten. 

Nu zowel de Eerste Kamer als de pol-

der ervoor kiezen om uit opportunisme 

een andere rol aan te nemen, heeft 

het er alle schijn van dat deze organen 

zichzelf niet  nicer  serieus nemen. Een 

democratie is immers geen menu in 

een restaurant waaruit je kiest waar je 

op dat moment het meeste zin in hebt, 

maar een samenlevingsvorm waar al-

lerlei instituten een vaste plek inne-

men. De Eerste Kamer en de polder 

zouden zich daarom moeten herbezin-

neni op hun huidige opportunisme om 

te voorkomen dat Nederland verwordt 

tot een democratie a In carte. 
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BIO JEAMNE HENNISPLASSCHAERT I  

DOOR SUSAN SJOUWERMAN EN 

DENNIS VAN DEN OEVER 

In haar nieuwe werkkamer, omringd 

door militaire historie, laat kersverse 

minister van Defensie jeanine Hennis-

Plasschaert het bomherjack zien dat 

ze onlangs cadeau kreeg van de lucht-

macht. Op het textiele naamplaatje aan 

de voorkant van het jack valt 'MinDef' 

te lezen. ,,Zoiets doe je toch nooit van 

je leven meer weg?", roept Hennis-

Plasschaert enthousiast. 

Na haar aanstelling als eerste vrouweli-

jke minister varì Defensie op 5  novem-

ber jongstleden zal er hard gewerkt zijn 

om dossierkennis op te doen en het 

departement van binnen en buiten te 

leren kennen, maar Hennis-Plasschaert 

oogt alsof ze nooit iets anders gedaan 

heeft. Toch begon haar loopbaan in 

Brussel, waar ze in dienst was van de 

Europese Commissie. Voor datzelfde 

orgaan voerde ze haar werk drie jaar 

lang in Riga uit. Na terugkomst in Ned-

erland ging ze aan de slag als politiek 

assistent van het college van B&W in 

Amsterdam. In juni 2004 werd ze voor 

de VVD verkozen als lid van het Europ-

ees Parlement. 

Met mijn 31 jaar was ik relatief jong. 1k 

heb uiteindelijk 6jaar als Europarlemen-

tariër in Brussel gezeten, een jaar na 

mijn herverkiezing (in juni 2009, red.) 

ging ik weg. Dat was niet netjes, maar 

ik had het van tevoren niet zo uitgedok-

terd. Ik werd op dat moment gevraagd 

om mee te dingen naar een plek op 

de lijst voor de Tweede Kamerverk-

iezingen. We hadden toen net dat die-

ptepunt in de peilingen gehad, er was 

zoveel knokvermogen aanwezig in de 

partij. ik was op een bijeenkomst met 

Mark Rotte en de  vibe  was gewoon te 

voelen. We waren bezig met een vlucht 

Geboren op 7  april 1973 in Heerlen. 

omhoog." Hennis-Plasschaert besloot 

voor Den Haag te kiezen en liet Brussel 

daarmee achter zich. Anders dan wat 

weleens geroepen wordt, is een func-

tie als bewindspersoon rriij nooit be-

loofd. 1k raad iedereen overigens aan 

OM Kamerervaring mee te pakken, dat 

was voor mij zo waardevol." 

Tijdens de campagne voor de afgelo-

pen Tweede Kamerverkiezingen werd 

duidelijk dat Hennis-Plasschaert ambi-

tie had om de eerste vrouwelijke min-

ister van Defensie te worden. Dat ge-

beurde spontaan en was bepaald geen 

bewuste actie, vertelt ze. ,,De grap 

was dat NRC bezig was met een foto-

reeks in het kader van de campagne. 

Een aantal politici werd benaderd met  

de vraag 'wat had je als kind willen 

worden, maar heb je nooit iets mee 

gedaan'. Iemand van het CDA wilde as-

tronaut worden, Edith Schippers wilde 

dierenarts worden en ik wilde militair 

worden. Dus wij werden allemaal in 

onze eigen droom geholpen, mochten 

zon pak aan. Ik had een leuke dag, 

werd gefotografeerd, niks aan de hand. 

's Avonds zit ik bij de uitzending van 

Wat kiest Nederland hier op het Plein. 

Frits Wester of  Rick Nieman  - ik weet 

niet eens meer wie - zei iets en op dat 

moment kwam er zo'n tweede scherm 

met de vraag of ik bewindspersoon 

zou moeten worden of niet. Daarop zei 

zoveel procent van Nederland 'ja, zij 

moet minister worden' en kwam voor 

mij de totaal onverwachte vraag welke 

post ik zou ambiëren. Normaal zou je 

wel twee keer nadenken voordat je zo 

te koop loopt met je interesse, maar 

ik was nog helemaal bij de fotoshoot 

die ik 's middags had gehad. Dus ik zei, 

C-5/1 7 
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in al mijn spontaniteit: als ik dan toch bij komen. Natuurlijk, als de Tweede 11 
mag kiezen, dan wil ik wel minister Kamer je in een hoekje duwt dan word 

van Defensie worden. Frits Wester gaf je even narrig. Dal is inherent aan de 

me toen de gelegenheid om een soort politiek." 

pitch te houden voor de krijgsmacht en 

vanaf toen is het ccii eigen leven gaan Op de dag van haar aanstelling 

leiden Het is nooit een vooraf bepaal benadrukte Hcnnis Plasschaert I  
de koers geweest.' tegenover de media dat het geen enkel  

verschil maakt of er nu een man of een 
.., 

. .. 

Voldoet de ministerspost aan alle vrouw op het ministerie van Defensie '; . a a '/ 

verwachtingen, nu ze haar kinderd- zit. Is dat in de praktijk ook het geval? 

room is ontstegen? Als minister zijn Of zijn er toch een aantal hordes die . 
/ 

I I - 

de eerste twee weken fantastisch, ze als vrouwelijke minister van Defen- - - - 

absoluut je wittebroodsweken. Maar sic moet nemen? Nee, echt helemaal 

daarna is het heel hard sappelen. Het is niet. Het enige verschil is dat er in de 

een unieke ervaring en er zijn waanzin- dienstauto nu een reserve panty ligt. 
,. 

nig mooie momenten maar het gaat al Dat hebben Hans Hillcn of Eimert van  

lemaal niet vanzelf. 11< doe het met hart, Middelkoop nooit gehad. Of de ad~  

ziel en zaligheid, 1k mopper, ik lach, judant, die nu opeens een darnestas H1 

ik geniet; je voelt alle emoties voor- in zijn handen heeft. Na drie keer met , 
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die tas rondgelopen te hebben had hij 

overigens een rugzak bij zich, daar gaat 

de tas nu in. Dat zijn van die momenten 

dat het duidelijk even nieuw is. Maar 

in de omgang en in de communicatie 

speelt het totaal geen rol." 

Wel is een hoofdrol weggelegd voor 

de bezuinigingen die de krijgsmacht 

voor de kiezen krijgt. Die bezuinigingen 

hebben een onmiskenbare invloed op 

het door Henriis-Plasschaert gewenste 

beleid. Het heeft een verregaande 

impact. De bezuinigingsslag is in-

gezet dooi het vorige kabinet. Dat viel 

voortijdig en het gevolg is dat de reor-

ganisatie die door Hans (1-lillen, red.) is 

opgezet pas dit jaar beslag zal krijgen. 

Die reorganisatie doet er toe. Het bete-

kent dat er 12.000 functies gaan verd- 

wijnen, dat er mensen ontslagen gaan 

worden en dat die ontslagen in 2013 

namen en gezichten zullen krijgen. De 

tanks zijn al afgestoten. Dat doet pijn in 

zon Organisatie, het brengt een hoop 

onzekerheid met zich mee. Het verlamt 

de Organisatie niet - en daar ben ik heel 

trots op - maar je merkt dat er af en toe 

een verkramping in zit. We zijn nu bezig 

met de visie op de krijgsmacht. Welke 

rol ambiëren we als Nederland? Welke 

capaciteiten en inzetbaarheidsdoelstel-

ingen horen daarbij? Dat moeten we 

dan weer koppelen aan het beschik-

bare budget. We zullen keuzes moeten 

ijiakeri. 

Als de bodern in zicht is, zullen on-

derdelen dan niet afgestoten moe-

ten worden? Moet er bijvoorbeeld 

niet ge1<07en worden voor alleen een 

landmacht en een marine? ,, Nee, zo 

ver zou ik niet willen gaan. Zonder 

luchtsteun ben je al snel verloren. Er is 

natuurlijk een grens aan watje kunt be-

zuinigen, tenminste, als je een serieuze 

krijgsmacht wil behouden. Ik denk dat 

Nederland daar behoefte aan heeft, 

liet geeft ons ook een bepaalde positie 

op het wereldtoneel. Daar moeten we 

niet naïef over zijn. 1k beschrijf de kri-

jgsmachtdelen als de Deltawerken van 

onze economie. Nederland is een land  

dat veel handelt, enorm investeert cii 

gebaat is bij internationale stabiliteit. 

Die stabiliteit dwing je niet af door er 

alleen over te praten. Die dwing je af 

door met een krijgsmacht aanwezig te 

i ̀ 
r_ 



Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. 

Voor de militairen betekent nationale De kop van het artikel luidt:" Defensie: 

inzet (civiel-militaire samenwerking) Onbekend maakt onbemind". Deze 

DOOR FERRY VAN DEN BROEK 

POLITIEK COMMISSARIS DEFENSIE EN 

OUD-1 I00[DL1 [STLJURSL F) 

Defensie kampt al vele jaren met be-

zuinigingen. De ene bezuiniging is nog 

niet afgerond of de volgende kondigt 

zich alweer aan. Het is ook makkelijk 

om op dit ministerie te bezuinigen. Im-

mers, weinigen merken dit. juist van-

wege deze reden is het gebruiken van 

defensie als sluitpost voor de begro-

ting aantrekkelijker dan maatregelen 

nemen op het gebied van de sociale 

7ekerheid of de zorg. En toch merken 

wij als land de bezuinigingsdrift op de-

fensie wel. Het nadeel daarvan is dat 

het niet direct zichtbaar is. En daar ligt 

een grote opgave voor het ministerie. 

Wat weten de mensen nu echt van de-

fensie? Om antwoord te krijgen op die 

vraag is geen diepgravend onderzoek 

nodig. We weten dat we een Land-

macht, Luchtmacht en Marine hebben. 

\/Ve weten ook dat we een Koninklijke 

Marechaussee hebben maar men weet 

vaak niet dat dit ook een krijgsmach-

tonderdeel is. Men weet dat we een 

leger hebben met soldaten en dat die 

op uitzending gaan naar verre landen 

en iets doen tegen bijvoorbeeld pira-

terij. Men weet ook nog enigszins wel 

wat de NAVO is en wat het aandeel 

van Nederland daar in is. En we den-

ken allemaal aan de Landmacht zodra 

er zandzakken moeten worden gevuld 

tegen het stijgende Limburgse water. 

Maar daar houdt, op hoofdlijnen, de 

kennis ook wel weer bij op. 

Terwijl de Krijgsmacht op nationaal ni-

veau zo veel meer doet. Het is eerder 

regel dan uitzondering dat Defensie 

betrokken word[ bij allerlei aangele-

genheden om nationale autoriteiten te 

ondersteunen bij hun werkzaamheden. 

In december zochten marineduikers 

in Rotterdam nog naar een vermiste 

vrouw. In januari naar een vermiste 

Warmondse vrouw. Maar er werden 

ook 26 defensieduikers ingezet om 

naar bewijsmateriaal van een misdrijf 

in Amsterdam te zoeken. En onlangs  

ondersteunde de Luchtmacht, op ver-

zoek van de politie, met Apaches een 

zoekactie naar een voortvluchtige man 

in Tilburg. De Marechaussee die drugs 

onderscheppen; niet alleen op een 

vliegveld maar ook kwekerijen in het 

land. En de Landmacht werkte al eer-

der samen met de FIOD waarbij ze de 

zoektechnieken zoals die op uitzending 

zijn ontwikkeld, inzetten ten gunste van 

de FIOD. 

dat zij, naast de reguliere oefeningen, 

kunnen werken aan hun vaardigheden 

en zo nog beter te worden binnen hun 

vakgebied. De maatschappij is er bij 

gebaat dat defensie haar kennis ten 

gunste van de samenleving inzet. Dit 

betekent namelijk dat autoriteiten zoals 

politie en brandweer zich volledig kun-

nen richten op hun eigen taken en rol-

len zonder dat ze bij een actie worden 

ingezet maar eigenlijk  Diet  de specifie-

ke kennis hebben om dat tot een goed 

resultaat te brengen. Als we defensie 

hiervoor kunnen inzetten, moeten we 

dat zeker ook niet na laten. 

Tegelijkertijd moeten we ook de vraag 

durven stellen wat dat de afgelopen 

jaren heeft gekost. En wie dat heeft 

betaald. En of er een besparing is ge-

weest. En waar die besparing dan pre-

cies terecht is gekomen. Loont het dan 

om defensie nationaal te blijven inzet-

ten? En vinden wij dat bijvoorbeeld de 

politie moet betalen voor de inzet van 

Apaches? Allemaal boeiende vragen 

waar de JOVD in 2013 een antwoord 

op gaat formuleren. 

uitspraak komt van veiligheidsadviseur 

Leonard Hogerbrugge van het Ministe-

rie van Buitenlandse Zaken. Hij deed 

deze uitspraak op een thema-avond 

over het civiel-militaire werk. En hij 

heeft gelijk. Zolang het onbekend is 

waar defensie nationaal voor wordt in-

gezet, zal het vrij weinig mensen inte-

resseren of en hoeveel er op defensie 

wordt bezuinigd. Daar ligt een gemeen-

schappelijke opgave voor ons allemaal 

om ook dit verhaal van defensie te ver-

tellen zeker ook niet na laten. 

10 DRIEMASTER 65/I 
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eralen hebben het moeilijk in 

nd. Hun partij zweeft in de peilin-

gen rond 3  a 40/u wat [liet genoeg is om 

de kiesdrempel van 5% te halen. Als de 

partij zich niet snel weet te hernemen, 

zullen ze voor het eerst in de geschiede-

nis uit het parlement verdwijnen. Toch 

hebben ze het slechte imago volledig 

aan zichzelf te danken. 

De verkiezingen van 2009 waren een 

historisch moment voor de FDP. De 

liberalen haalden 146% van alle stem- 

regels niet mag. Uit peilingen bleek dat 

de meeste Duitsers de FDP-ministers 

met 'incompetentie', 'vriendjespolitiek' 

en 'wereldvreemdheid' associeerden. 

De FDP verloor deelstaatverkiezing na 

deelstaatverkiezing (de deelstaten zitten 

op hun beurt weer in de Bondsraad, een 

soort machtigere Eerste Kamer) wat de 

positie van Merkels regering natuurlijk 

verzwakte. Westerwelle moest aftreden 

als partijvoorzitter en plaatsmaken voor  

Philipp Rosier,  die van Vietnamese af-

komst is. Partijgenoot jôrg-Uwe  Hahn  

oogstte groot afschuw bij het Duitse 

volk toen hij zei dat Duitsland "niet zo 

ver is" een oosters uitziende vicekanse-

ier "nog langer te kunnen accepteren."  

the  bock'. De FDP gaf Merkel misschien 

wel de grootste hoofdpijn in het dossier 

Eurocrisis. De FDP was in dit dossier 

totaal besluiteloos en dreigde bij een 

ledenstemming zelfs het ESM-verdrag 

te torpederen, een verdrag dat de re-

gering nota bene zelf bij andere landen 

had afgedwongen. 

De partij heeft voor de Bondsdag\/er-

kiezingen van 2013  Rainer  Brüderle 

verkozen tot lijsttrekker. Hij kwam kort 

na zijn verkiezing in opspraak vanwege 

vermeende seksuele avances richting 

een journaliste. Hierdoor moest hij 

enorm aan populariteit inboeten. Com-

petentere figuren binnen de partij als 

Christian  Lindner  en Daniel  Bahr  kozen 

,- 
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men: nog nooit heeft de partij zon hoog 

aantal weten te halen. Ook Merkel was 

in haar sas, de christendemocraten wa-

ren helemaal klaar met het regeren met 

de sociaaldemocratische SPD. 

Euforie maakte snel plaats voor teleur-

stelling. Het gemorrel begon eigenlijk 

al direct: de FDP eiste veel belasting-

verlagingen terwijl hier in de begroting 

geen ruimte voor was. Ze konden niet 

anders dan op die verkiezingsbelofte 

terugkomen. Hierna volgde schandaal 

op schandaal. Een voorbeeld in 2010 

was de BTW-verlaging voor de hotel-

branche. Opzich niets mis mee, ware 

het niet dat de FDP voor de verkiezin-

gen een jaar eerder grote sommen geld 

ontving van juist deze branche. Een an-

der voorbeeld was de 'Tapijtaffaire' met 

FDP-minister Dirk Niebel. Hij liet vanuit 

Afghanistan een tapijt overvliegen op 

militair transport, terwijl dit volgens de  

Binnen de coalitie met Angela Merkels  

'Union'  is overigens ook al meer dan 

drie jaar gedoe. Toen president Chris-

tian Wuif[ (in Duitsland een ceremoni-

ele functie) moest aftreden omdat hij 

vakantiereisjes van ondernemers had 

geaccepteerd, wilde Merkel een nieu-

we CDU'er op die post. De FDP wilde 

laten zien dat ze er nog toe deden en 

stemde voor de sociaaldemocraat Joa-

chim Gauck. Voor Merkel een  'stab  in 

v..• 

--I-i 

liever een positie aan de zijlijn, ver weg 

van de problemen aan de top. Er gaan 

wel geruchten dat  Lindner  terug gaat 

keren naar de landelijke politiek, wat de 

Positie van zijn partij sterk zou kunnen 

verbeteren. 

Kansen na september 2013? 

Zelfs als de FDP in september de kies-

drempel haalt, is het de vraag of ze nog 

mee mogen regeren. Allereerst moeten 

ze samen met de christendemocraten 

een meerderheid halen, wat in prin-

cipe wel mogelijk is. Toch had Merkel 

met de SPD (van 2005 tot 2009) een 

stuk minder gedonder. O1T1 deze reden 

en omdat het getalsmatig plausibeler 

is gaan Merkels christendemocraten 

waarschijnlijk toch weer met de SPD 

regeren. De kans dat de FDP een rood-

groene combinatie (SPD en Groenen) 

aan een meerderheid gaat helpen is erg 

klein. 
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Fde vorige editie van Driemaster stel-

air Da Costa dat de politiek niet 

meer moet bezuinigen op Defensie. 

Volgens de heer Da Costa heeft De-

fensie tal van nuttige functies die met 

meer bezuinigingen in gevaar komen. 

Hierbij beroept hij zich op het rapport 

van het  The Hague Centre for Strate-

gic  Studies (HCSS) getiteld De waarde 

van Defensie', waarin te lezen is dat 

defensie zorg draagt voor de verdedi-

ging van de landsgrenzen, het handha-

ven van internationale stabiliteit, het 

tegengaan van piraterij, drugssmok-

kel en mensenhandel en het opruimen 

van explosieven. In deze bijdrage wil ik 

juist beargumenteren waarom we best 

meer op Defensie kunnen bezuinigen, 

zonder deze functies in het nauw te 

brengen.  

Nederlandse marine zou sterk terug-

gebracht kunnen worden wanneer de 

diensten van private beveiligers toe-

gestaan zijn. 0p dezelfde manier kan 

ook het opruimen van explosieven 

worden uitgevoerd door private on-

dernemingen. Een korte zoektocht op 

het internet laat zien dat er tal van on-

dernemingen zijn die zich specialiseren 

in liet opsporen en ontmantelen van 

explosieven. 

[cii ander argument dat in het HCSS 

rapport te lezen valt is, dat onze in-

ternationale bijdragen Nederland 

veel aanzien opleveren. Zo noemt het 

HCSS dat  em  uit de door Wikileaks Lilt-

gebrachte documenten bleek dat onze 

voormalig premier bi) de G20 mocht 

aanschuiven dankzij onze participatie 

in Afghanistan. Echter is dit eerder 

een argument om te bezuinigen op het 

leger dan om er meer geld voor be-

schikbaar te stellen: het zijn namelijk 

niet langer objectieve overwegingen,  

deen die gefinancierd werden door de 

Amerikanen om de Russen te bestrij-

den, terwijl dezelfde strijders later de 

wapens oppakten in hun strijd tegen 

de Verenigde Staten. Ook vandaag de 

dag bewapent Amerika de Taliban, wat 

blijkt uit het grote aantal Afghaanse 

militairen dat deserteert. 

Het is niet alleen in Afghanistan waar 

vrienden vijanden werden. Denk ook 

aan de bewapening en financiering 

van Sadam Hoessein in zijn strijd te-

gen Iran, of de Amerikaanse steun 

aan de voormalige Egyptische dictator 

Hosni Moebarak. Is het echt zo merk-

waardig dat het steunen van dictators 

in het Midden-Oosten de bevolking 

juist tegen het Westen opzet? Wat 

zouden wij ervan vinden als Westerse 

landen partij zouden kiezen voor een 

dictator in Nederland? Hoe zouden wij 

reageren wanneer er  drone  aanvallen 

werden uitgevoerd tegen Nederlandse 

burgers? Zouden wij niet in opstand 

OVER DEFENSIE: EEN KRITIEK 
Het HCSS stelt dat Defensie tal van ta-

ken vervult met een ontegenzeggelijke 

waarde, die veelal in harde euro's uit 

te drukken zijn. Eén van de voorbeel-

den die liet HCSS aanhaalt is het te-

gengaan van piraterij. Nu is liet waar 

dat internationale militaire samenwer-

king een rol heeft gehad om piraterij 

terug te dringen, maar waar het HCSS 

over zwijgt is de rol van private bevei-

ligingsbedrijven hierin. Dit wordt on-

derstreept door het feit dat, volgens 

een artikel uit  The  Economist (io no-

vember, 2012), nog nooit een schip 

met gewapende beveiligers gekaapt is 

door piraten. Een waarschuwingsschot 

is vaak voldoende om piraten uit de 

buurt te houden. 'De piraten gaan op 

zee om geld te verdienen, niet om te 

sterven in wapengekletter", aldus een 

woordvoerder van de  European  Naval 

Force Somalia (EU NAVEOR). Helaas is 

het voor Nederlandse reders illegaal 

om gebruik te maken van de diensten 

van private beveiligers. De rol van de  

maar politieke ambities, die bepalen 

waar het leger ingezet zal worden. Dat 

het leger bij deze ambities in conflicten 

wordt geworpen waar het bij voorbaat 

niets te zoeken heeft is dan irrelevant. 

Laat miljoenen sterven zodat Caesar 

groot mag zijn. 

Diezelfde Romeinse instelling lijkt toe-

gedaan aan de Verenigde Staten, ge-

zien de enorme militaire voetafdruk 

die het land op de wereld heeft ach-

tergelaten. Met een dergelijk groot mi-

litair apparaat is het niet verwonderlijk 

dat Amerikaanse politici de behoefte 

voelen om zich met elk conflict in  dc  

wereld te bemoeien. In elk conflict 

is er immers wel een partij geweest 

die pro-Westers' zou zijn en daarom 

steun van Amerika 'verdiende'. Dat de 

geschiedenis heeft uitgewezen dat de 

bondgenoten van gisteren de vijanden 

van vandaag zijn heeft nog niet tot gro-

te beleidswijzigingen geleid. Denk bij-

voorbeeld aan de Afghaanse Mujahi- 

komen als ons eigen land bezet zou 

worden? Wat zouden wij doen wan-

neer ons land geboycot zou worden, 

en hierdoor een half miljoen kinderen 

sterven door een gebrek aan voedsel 

en medicijnen? 

Volgens het HCSS zouden ook onze 

handelsbelangen in gevaar komen 

wanneer we meer bezuinigen op de-

fensie. Als deze redenering waar zou 

zijn dan zou Zwitserland, gezien haar 

complete militaire afwezigheid in de 

wereld, een volledig autarkische sa-

menleving moeten zijn - wat duidelijk 

niet het geval is. En zelfs als onze 

handelsbelangen in gevaar zou- 4 
den zijn bij een gebrek aan 

militair vertoon op de wereld, P 
dan is dit nog geen reden om 

contraproductieve Militaire 

missies te continueren. Wil- 

len we nu echt Nederlandse militai- 

ren slachtofferen voor economische 

belangen? 
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Concluderend kunnen we stellen dat 

we best meer kunnen bezuinigen op 

Defensie, omdat veel van haar taken 

overbodig zijn of beter door anderen 

vervuld kan worden. Defensie hoeft 

geen politieagent van de wereld te 

spelen om de wereld veiliger te ma-

ken. Ook de noodzaak van landsverde-

diging is te bagatelliseren aangezien er 

geen vijandige staten aan Nederland 

grenzen. En het bestrijden van pirate-

rij of het opsporen van bommen kan 

evengoed uitgevoerd worden dooi 

private ondernemingen. 

Wanneer politici over een groot le-

ger beschikken zullen ze hier sneller 

naar grijpen om zo meer aanzien en 

status te verwerven. Het buitenland-

beleid van Westerse landen heeft hier-

door vooral meer vijanden gecreëerd. 

Daarom is het tijd dat Nederland een 

voorbeeldfunctie voor de rest van 

de wereld gaat innemen. We hebben 

namelijk veel meer bereikt in vrede 

dan we ooit zullen bereiken in oorlog. 



I 

0 

L 

.iiI 
'•.4 

I 



- tak 

III 'I J  

1114 ,% 
tf 

I 
_ 



DOOR JELMER HIEMSTRA 

EINDREDACTEUR DRIEMASTER EN OUD 

I ANOELIJIK  PENNINGMEESTER 

De beroemde quote van Henry Kis-

singer  "Who  dol co/i 1fl  wont  to  coil 

Europe?"  wordt vaak aangehaald als 

argument voor een Europees leger. 

Natuurlijk is dit een non-argument, de 

vraag wie hij moet bellen in Europa is 

net zo onzinnig als de vraag wie Kis-

singer moet bellen wanneer hij Azië, 

Afrika of Antartica belt. Europa is geen 

land, het is een continent. 

Volgens het PKP (Politiek Kernpun-

ten Programma) is op dit moment de 

jOVD voorstander van een Europees 

leger. Dit standpunt is vastgesteld in 

een tijd dat er nog geen financiële cri-

sis was binnen de Eurozone en toen 

alles nog koek en ei leek in Europa. 

Met de toespraak van Cameron in het 

achterhoofd en de mening die ik bij 

steeds meerjOVD'ers hoor dat Europa 

moet bestaan uit een samenwerkings-

verband van landen met vrijhandel als 

basis in plaats van een federale staat, 

heb ik besloten om de discussie over 

één gemeenschappelijk leger weer 

te voeren. De bezuinigingen hebben 

onze krijgsmacht enorm uitgehold, Eu-

ropa heeft en vooral de lidstaten heb-

ben al enorme begrotingstekorten en 

de bevolking wil vooral minder Europa 

en zeker niet meer. 

Bij een leger moeten besluiten snel kun-

nen worden genomen, van tevoren moet 

vaststaan wie de bevelen geeft. Het 

overleggen via allerlei toppen zoals vaak 

gebeurt bij EU-besluitvorming kan niet 

voldoen als 27 landen ook allemaal hun 

zegje moeten doen. Het alternatief om 

de besluitvorming in handen te leggen bij 

mensen zoals Barosso, van Rompuy of 

Schultz is al helemaal uit den Boze. 

Oud-minister Laurens Jan Brinkhorst van 

D66, veruit de meest pro-Europese partij 

heeft ooit gezegd: Als we de noodzaak 

om in transnationaal verband te opere-

ren serieus nemen, Moet de EU naast 

ontwikkelings- en humanitaire hulp ook 

militair kunnen optreden. Het ontbreken  

van een werkelijke militaire component 

in het Europese optreden is schadelijk 

voor haar effectiviteit en komt de geloof-

waardigheid niet ten goede." 

Het gebrek aan democratische legitimi-

teit wat de Europese Unie op dit moment 

heeft kun je inderdaad compenseren 

met uiterlijk machtsvertoon. Maar of dat 

nu verstandig is dat denk ik niet. De Eu-

ropese Unie is geen staat en heeft ook 

geen eigen leger nodig. Vredesmissies 

hebben in liet verleden ook plaatsgevon-

den onder EU samenwerkingsverband 

zonder dat we één Europees leger had-

den. 11< ben ook benieuwd of onze mili-

tairen straks 25 talen moeten spreken of 

dat het Europese leger ook beschikt over 

dozijnen tolken. 

Als er toch een Europees leger komt, 

geleid vanuit de Mickey  Mouse pane-

inenten in Brussel en Straatsburg dan 

zal het geen enkele slagkracht heb-

ben. Er is geen brandhaard of conflict 

in de wereld te bedenken of de lidsta-

ten van de EU hebben zo hun eigen 

visie en belangen. Als de neuzen van 

alle 27 landen dan toch eindelijk ge-

lijkgericht zijn, is één Europees leger 

toch niet meer nodig aangezien deze 

landen ook prima onder NAVO of VN 

gezag kunnen opereren. 

Als argument voor een Europees leger  

wordt gezegd dat individuele landen 

niet op eigen houtje hun belangen kun-

nen verdedigen cii dat we daarom moe-

ten samenwerken. Een terecht punt, 

maar waarom dan Europese samenwer-

king en geen wereldwijde of Wester-se 

samenwerking? Op dit moment heb-

ben we al instituties hiervoor zoals de 

NAVO en de VN, waar ook Nederland 

heeft meegedaan aan diverse NAVO en 

VN vredesmissies. Wat is nu exact de 

toegevoegde waarde van nog een Euro-

pese samenwerking? We kunnen beter 

samenwerken met de Amerikanen en 

Westerse landen als Canada, Australië 

en Nieuw Zeeland dan een eigen EU de-

fensiemacht op te bouwen. 

Voor defensie geldt dat het het uitvoe-

rende orgaan is van Buitenlandse zaken. 

We zullen dus eerst een eenheid moe-

ten krijgen in buitenlands beleid voor-

dat wij überhaupt aan één Europees 

leger kunnen denken. Een Europees le-

ger zonder effectieve besluitvorming op 

buitenlands beleid is niet meer dan een 

symbolisch leger. Dit Europese leger 

zal dan een eigen hoofdkwartier, eigen 

ambtenaren en beleidsriiedewerkers 

moeten hebben dat een hoop extra geld 

zal kosten. Geld dat Europa momenteel 

niet heeft. Het is ook totaal ongepast 

in een tijd waar alle Europese landen 

zwaar moeten bezuinigen op Defensie. 

Nederland kan zich beter richten op het 

eigen defensieapparaat dan voor liet 

pleiten voor een Europees leger. 

Het militaire ingrijpen in Libië en Mali 

toont maar weer eens aan dat juist de 

diversiteit van Europa ook haar kracht 

is. Zonder de logge, inefficiënte be-

sluitvorming in de EU waren Groot-

Brittannië en Frankrijk in staat om de 

opstandelingen in Libië te steunen. Ook 

in Mali was Frankrijk snel in staat om de 

Malinese regering te steunen tegen de 

radicale Islamitische rebellen. 

1k hoop dat de JOVD mening over het 

Europese leger nog komend congres 

zal veranderen. Maak niet weer dezelf-

de fout als bij de Euro-crisis. Eerst een 

monetaire unie zonder economische 

integratie. En dan nu een militaire unie 

zonder Europees buitenlands beleid. 
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Geregeld ontstaat, na het verschijnen 

van een speelfilm, een discussie of 

de cinematografische weergave van 

historische (of actuele) gebeurtenis-

sen de werkelijkheid wel voldoende 

eer aan doet. Recente speelfilms zo-

als  Argo,  over de Iraanse Revolutie 

eind jaren '70 en de daaropvolgende 

bevrijding van ondergedoken Ame- 

gisseur en acteur Ben Aifleck recent 

nog een Golden Globe ontving, gaat 

over de geslaagde geheime operatie 

van de Amerikaanse en Canadese 

inlichtingendiensten waardoor, bij 

de Canadese ambassadeur onder-

gedoken, Amerikaanse staatsbur-

gers in Iran konden vluchten tijdens 

de Iraanse revolutie. Echter, Affleck 

richtte zich in zijn verhaallijn zuiver 

op de rol van de CIA bij de operatie. 

De Canadese inbreng werd vrijwel 

geheel achterwege gelaten, aldus de 

critici. De kritiek op Zero  Dark Thirty,  

De kritiek op beide speelfilms is ten 

dele terecht. Affleck had in zijn, ove-

rigens verder uitstekende, thriller op 

relatief eenvoudige wijze de rol van de 

Canadezen beter kunnen verwerken, 

zonder de dramaturgie onder druk 

te zetten. Het risico bestaat namelijk 

dat de kijker inderdaad onterecht het 

beeld krijgt dat de zeer creatieve ge-

heime operatie in Teheran louter een 

Amerikaanse aangelegenheid was. 

Tevens is de achtervolging van de Re-

volutionaire Garde tot op de startbaan 

van het vliegveld, tijdens de climax 

rikaans ambassadepersoneel in Te-

heran en Zero  Dark Thirty,  over de 

zoektocht naar Osama  Bin  Laden, 

zijn voorbeelden hie rvan. De centrale 

vraag die voorligt, is of cinemato-

grafie zich wel leent voor de weer-

gave van historische gebeurtenissen. 

De twee genoemde speelfilms wer-

den beide bekritiseerd door experts 

uit het vakgebied.  Argo,  waarvoor re- 

van de Oscar winnende regisseuse  

Kathryn Bigelow,  is van andere orde. 

Door in het eerste half uur van de 

film de nadruk te leggen op  'enhan-

ced interrogation techniques'  (zoals 

slaaponthouding en waterboorden) 

uitgevoerd op al Qa'ida gevangenen 

door CIA'ers, zouden de filmma-

kers onterecht de suggestie wekken 

dat  Bin  Laden is opgespoord dankzij 

deze extreme verhoortechnieken.  

van de film, overtrokken en historisch 

incorrect. Ten aanzien van Zero  Dark 

Thirty  liggen de zaken complexer. Er 

wordt door de filmmakers impliciet de 

stelling ingenomen dat door extreme 

verhoogtechniieken concrete informa-

tie is vergaard over de verblijfplaats 

van de koerier van Osama  Bin  Laden 

in de Pakistaanse stad Abbottabad. 

In werkelijkheid kwam de CIA door 

ondervraging van meerdere gevan- 
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genen achter de alias van de koerier, 

met behulp van extreme verhoortech-

nieken. Enkele jaren later kwam de 

dienst door een tip van een buiten-

landse partnerdienst achter zijn wer-

kelijke naam. Voorts werd via SIGINT 

(elektromagnetische interceptie) de 

mobiele telefonie van de koerier gelo-

kaliseerd oni hem vervolgens via HU-

MINT (menselijke bronnen) naar zijn 

Pakistaanse verblijfplaats te herleiden, 

waar uiteindelijk ook Osama  Bin  Laden 

zich bevond. Dit wijst op een complexe 

vorm van inlichtingenwerk dat relatief 

waarheidsgetrouw wordt weergege-

ven in de film. Echter, omdat enkele 

meer extreme ondervragingscènes 70 

overtuigend zijn verfilmd en indirect 

leiden naar het spoor van  Bin  Laden, 

staan ze in het geheugen gegrift. Hier-

door krijgt de kijker, in de woorden 

voormalig CIA-inlichtingenofficier Ro-

bert Boer 'onterecht het beeld dat  Bin  

Laden is gevonden dankzij martelen'. 

Desondanks hebben extreme onder-

vragingen wel plaatsgevonden. Voor-

malig CIA-directeur Michael  Hayden  

laat het in het midden: 'Informatie ver-

gaart uit dergelijke extreme ondervra-

gingstechnieken was niet beslissend 

hij de zoektocht naar Bill Laden, maar 

het heeft zeker een rol gespeeld'. Re-

gisseuse  Bigelow  verdient daarom 

lof voor haar keuze dergelijke onder-

vragingstechnieken wel te verfilmen 

omdat het de film eerder rauw rea-

listisch dan een heldenepos maakt. 

Overigens valt er zeker kritiek op Zero  

Dark Thirty  te leveren. De ietwat cl ow-

neske weergave van CIA-directeur 

Leon  Panetta  en het feit dat het cen-

trale karakter, gebaseerd op meer-

dere reallife personen, de  SEALS,  na 

de succesvolle uitschakeling van de al 

Qa'ida-leider, alleen opwacht en per-

soonlijk het stoffelijk overschot van  

Bin  Laden identificeert, zijn onjuist. 

Bovendien is er nauwelijks aandacht 

voor de complexe politiek-bestuurlijke 

besluitvorming voorafgaand aan de 

militaire operatie in Pakistan. Echter, 

deze creatieve vrijheid vormt een on-

derdeel van de 'wetten van Hollywood'  

en zijn cruciaal voor de filmindustrie. 

Een omvangrijke investering door de 

producenten, zowel  Argo  als Zero  

Dark Thirty  zijn geproduceerd met een 

budget van ruim $40 miljoen, dient te 

worden terugverdiend. Gin een mini-

male recette te bewerkstellingen die-

nen filmmakers rekening te houden 

met de interesse en aandachtspanne 

van de gemiddelde bioscoopbezoeker. 

Relevant hierbij is identificatie met de 

hoofdpersoon en om die reden moe-

ten filmmakers geregeld meerdere 

reallife personen combineren tot één 

karakter, zoals in Zero  Dark Thirty.  

Film is over het algemeen onschuldig 

vermaak maar kan (soms) een mo-

derne kunstvorm zijn die mensen aan 

het denken zet. In beide gevallen be-

houdt het een commercieel oogmerk. 

Ben Alfieck had met beperkte aanpas-

singen aan hei script de kritiek op  Argo  

kunnen vermijden en  Bigelow  had in 

Zero  Dark Thirty  de extreme ondervra-

gingsscènes minder expliciet kunnen 

koppelen aan het spoor naar  Bin  La-

den. Toch zijn beide filmmakers er wel 

in geslaagd om kwalitatieve speelfilm 

te maken en het publiek tot bepaalde 

hoogte te onderrichten over beide 

kwesties. Cinema zou echter nooit de 

enige bron van kennis over belangrijke 

historische gebeurtenissen mogen zijn. 

Het werkelijke leven blijft immers veel 

complexer dan een twee uur durende 

speelfilm. Nu maar hopen dal de geïnte-

resseerde bioscoopbezoeker zich ver-

der verdiept in de Iraanse Revolutie en 

de Amerikaanse strijd tegen al Qa'ida. 
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We lijken te leven in tijden van schaal-

vergroting;  de scholen, de ziekenhuizen, 

de multinationals, supranationale be-

sturen en organisaties als de Europese 

Unie en de Verenigde Naties. Groot, 

groter, grootst. Sinds enkele decennia 

moet alles groter, vaak met een beroep 

op efficiency' of slagvaardigheid.' Niet 

alleen zijn deze claims verre van evi-

dent, waardoor men aan de voordelen 

ervan mag twijfelen, deze schaalvergro-

ting heeft aanwijsbare nadelen. Hoewel 

er over al deze schaalvergroting wel 

iets lijkt te zeggen, wil ik mij nu richten 

op de bestuurlijke schaalvergroting. 

Het kabinet heeft zich voorgeno-

men om gemeentes samen te voegen 

(geen ) en de twaalf provinciën om 

te vormen tot vijf 'landsdelen.' Deze 

bestuurlijke herindeling is een slecht 

idee dat het vertrouwen in het politiek 

bestuur ondermijnt en haar houdbaar-

heid op langere termijn ondergraaft. 

Democratie, systeem van gelijkheid 

Deze trend van centralisering en 

schaalvergroting is eeuwen oud. Wil-

len we haar begrijpen, dan kunnen we 

te raden gaan bij Alexis de Tocqueville 

(1805-1859). Het politiek denken van 

deze Franse edelman biedt houvast en 

in7icht in deze processen. In zijn wer-

ken beschrijft hij het nieuwe verschijn-

sel van democratie. Zijn opvattingen 

over de inhoud van dit begrip wijken 

fundamenteel af van de gangbare vi-

sie dat democratie het regeren door 

het volk behelst. Tocqueville zag in dat 

democratie veel meer is dan een poli-

tieke ordening: liet is een alomvattend 

sociaal systeem waarin één waarde 

centraal staat: gelijkheid. Deze gelijk-

heid richt zich aanvankelijk alleen op 

gelijkheid voor de wet, maar breidt zich 

gaandeweg uit naar alle andere aspec-

ten van verschillen in de samenleving. 

Daarentegen waren de feodale sa-

menlevingen in de Middeleeuwen een 

toonbeeld van ongelijkheid: er was een  

maatschappelijke orde die gebaseerd 

was op een stelsel van rangen cii stan-

den met bijbehorende privileges en 

voorrechten. Wie voor een dubbeltje 

geboren werd, werd nooit een kwart-

je. Er was een enorme kloof in bezit, 

geestelijke ontwikkeling, manieren en 

macht, die vooral door geboorte werd 

bepaald. Wanneer een samenleving de-

mocratiseert, vervlakken deze verschil-

len: bezit is relatief gelijker verdeeld, 

evenals macht en liet opleidingsniveau. 

Geboorte is niet meer alles bepalend; ei-

gen verdienste gaat een grotere rol spe-

len. Tot zover geen probleem, zou men 

denken. Tocqueville plaatste echter en-

kele kanttekeningen bij het verschijn-

sel democratie als zodanig en waar-

schuwde voor twee specifieke gevaren. 

In de eerste plaats is dat de almacht van 

de meerderheid: wanneer alle mensen 

min of meer gelijk zijn, in vermogen, 

opleidingsniveau, dan zijn zij daarmee 

ook even zwak. Er is geen vaststaande 

hiërarchie. Er is niets dat de meerder-

heid kan weerstaan. In de Middel-Eeu-

wen was er nog de adel, die op basis 

van haar machtspositie ondanks haar-

geringe aantal een enorme invloed uit-

oefende. Als allen echten gelijk zijn, is 

de rol van liet getal doorslaggevend. 

In feite is ccii meerderheid in staat 

om minderheden te onderdrukken. 

Mud despotisme 

In de tweede plaats - en relevanter in 

deze - leidt democratisering ook tot 

centralisering en daarmee tot indivi-

dualisering. Leden van een democra-

tische samenleving zijn door de af-

wezigheid van rangen en standen in 

staat hun eigen positie te verbeteren 

en zullen dit in groten getale doen. 

Het risico is dat zij hierdoor zozeer 

met 7ich7e1f bezig zijn, dat zij liet al-

gemeen belang uit het oog verliezen. 

Men let vooral op zichzelf en zijn 

naasten en sluit zich op in zijn dage-

lijkse bezigheden; heeft steeds min-

der contact met buren, medeburgers 

en anderen. Burgers doen zo steeds 

minder samen wat tot gevolg heeft 

dat de overheid in dit gat springt. 

Zo worden allerlei zaken die burgers 

vroeger samen organiseerden, in 

verenigingsverband, of vanuit instel-

lingen als de kerk, door de overheid 

gedaan. Deze staat echter op afstand 

en neemt steeds meer ambtenaren 

in dienst om deze taken waar te 

nemen. in dat geval zullen burgers 

nog meer op zichzelf gericht zijn wat 

een verdere centralisering, vergro-

ting van de overheid en bureaucra-

tie tot gevolg heeft. Eén van Toe-

quevilles mooiste passages in mijn 

ogen wil ik de lezer niet onthouden: 

"(.) je vois une foute innonnbroble 
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d'hommes semblobles et égoux qui 

tournent  soos  repos  sur  eux-mêmes 

pour se procurer de petits et vulpoirs 

plo/sirs ... Chocun d'eux retiré O in des-

tinée de tous  les  outres Au-dessus de 

ceux-lò s'élève un pouvoir immense  ei  

tutéloire, qui se chorge seul d'ossurer  

leur  jouissonce et de veil/er sut  leur  

sort. II est obsolu, détoillé, iégul/ei  

pré  voyont et doux. II ressembleroit a lo 

puissonce poternelle  si, comme  clie, /1 

ovoit pour objet de préporer  les  horn-

mes  a /'Ôge v/ru ;  mois ii  ne  cherche, 

nu controire, qué  les  fixer irrévoco-

blement dons l'enfonce (.)" (De lo 

démocrotie en Amérique  vol.  II, 4,  v,) 

De overheid onderdrukt hiermee niet, 

straft niet en bedreigt niet, maar stuurt, 

reguleert, bevoogdt. Tocqueville noemt 

het dan ook mild despotisme. Dit was 

totaal anders dan hij op zijn reis door 

de jonge Verenigde Staten trof: burgers 

ondernamen samen actie om scholen 

te stichten, boeven te vangen, de stad 

te verfraaien of schade door storm te 

herstellen. Velen van hen waren op al-

lerlei wijze actief binnen het publieke 

domein, in bezoldigde functies en on-

bezoldigde functies, voltijd en naast 

hun eigen werkzaamheden. Door deze 

participatie in liet publieke domein (re-

publicanisme) leerden zij wat het be-

tekent om deel uit te maken van een 

gemeenschap, om initiatief te nemen 

en om rekening te houden met de (te-

gengestelde) belangen van anderen om 

hen heen. Tocqueville is van mening dat 

dergelijke participatie onmisbaar is voor 

de morele ontwikkeling van een volk. 

Belang van dit alles voor het 

nut van bestuurlijke herindeling 

Wat heeft dit mild despotisme te ma-

ken met de bestuurlijke herindeling die 

het kabinet nastreeft? Welnu, verdere 

centralisering en schaalvergroting leidt 

tot burgerlijke desinteresse. Hoe groter 

een gemeente, hoe meer tegenstrijdige 

belangen er zijn en hoe minder bur-

gers zich zullen herkennen in de vage 

compromissen die zullen moeten wor-

den gesloten teneinde de gemeente te 

besturen. Een grotere overheid staat 

noodzakelijkerwijs op grotere afstand, 
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de betrokkenheid van burgers bij het 

bestuur zal dan ook navenant afnemen 

evenals hun participatie in de lokale ge-

meenschap. Dit participeren verkleint 

de afstand van de burger tot het bestuur. 

In een vrije democratie genieten alle 

burgers een gelijke rriate van politie-

ke vrijheid. Maar deze vrijheid is een 

dode letter zolang deze niet gekoes-

terd en gepraktiseerd wordt. Dat be-

tekent niet slechts eens in de paar jaar 

gaan stemmen, maar op actieve wijze 

invulling geven aan het burgerschap 

door deel te riemen aan commissies, 

besturen en belangenverenigingen. 

Op die manier leren burgers invulling 

te geven aan hun politieke vrijheid. 

Het spreekt voor zich dat dit eenvou-

diger is naarmate de publieke ruimte  

Kleine, lagere overheden en institu-

ten als de waterschappen - de oud-

ste, democratische lichamen van ons 

land - stimuleren participatie van bur-

gers: zij kunnen zich, tijdelijk en naast 

hun overige werkzaamheden, richten 

op het algemeen belang en leren deel 

uit te rriaken van een gemeenschap 

en uit hoofde van hun functie iets 

betekenen voor hun medeburgers. 

Wanneer platte, financiële motieven - 

bezuiniging' efficiency' - de doorslag 

geven in overwegingen tot herindeling 

van ons staatsbestel en zo de  democra-

tic  van binnenuit uithollen, dan zit men 

op het verkeerde spoor. Dan spoelt 

men het kind met het badwater weg. 

In de bestuurlijke indeling van onze gede-

centraliseerde eenheidsstaat speelt het  

In dat licht is het onzin te spreken van 

een verbetering van de 'efficiency.' Het 

kabinet doet graag voorkomen alsof het 

terugbrengen van het aantal gemeentes 

enorm veel geld oplevert, wanneer dit 

gepaard gaat meteen grotere bureaucra-

tie zal het effect waarschijnlijk negatief 

uitpakken: de gemeenten kosten alleen 

maar meer geld. Hetzelfde geldt voor 

de door Mark Rutte zo vurig gewenste 

'landsdelen.' Bezuinigen doet men niet 

door gemeenten en provincies samen 

te voegen, ook niet door de lasten voor 

burgers te verhogen of door taken naar 

lagere overheden te delegeren, maar 

door taken af te stoten en minder geld 

uit te geven. Een kleine overheid, maar 

wel één die dicht bij de mensen staat. 

De omslag van de integrale Nederlandse 

dichtbij de burger staat en de burger 

zich in grote mate kan identificeren met 

de doelen en belangen van zijn gemeen-

schap. Juist door een terughoudende 

maar nabije overheid worden burgers 

gestimuleerd om zelf te ondernemen, 

organiseren. Een kleine afstand van de 

overheid tot de gemeenschap vergroot 

ook de verantwoording van bestuurders 

ten opzichte van de burgers. Wanneer 

de lijntjes kort zijn, bestuurders en po-

litici alom bekend en toegankelijk, dan 

zullen deze eerder handelen in lijn met 

de belangen van hun bevolking en wel 

oppassen deze van zich te vervreemden 

door vanuit een glazen kantoortoren 

enkele kernen verderop beslissingen te 

nemen tegen de wil van de bevolking in.  

beginsel van subsidiariteit een belang-

rijke rol. Dat houdt in dat verantwoorde-

lijkheden zoveel mogelijk worden gelegd 

in de kleinste eenheid die deze aankan. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat de repa-

ratie van een dorpskapel in Rodeschool 

in de eerste plaats de verantwoordelijk-

heid is van de betreffende gemeente, 

niet van de Rijksoverheid. Daarnaast 

dat grenssmokkel en immigratie verant-

woordelijkheden zijn van het rijk, omdat 

dit niet door een gemeente of provincie 

alleen kan worden opgelost. Wanneer 

de kleinste eenheden steeds groter 

worden, is de verhouding zoek. Tocque-

ville maakt aannemelijk dat centralisering 

leidt tot meer bureaucratie en verder 

moer centralisering en bureaucratie.  

vertaling van Tocque\filles hoofdwerk, 

'Over de democratie in Amerika, (2011)' 

doet trots melding dat 'Mark Rutte om 

de haverklap citeert' uit het boek. Nu 

is mij dat nooit zo opgevallen, maar ge-

steld dat hij het inderdaad gelezen heeft, 

is het mij een raadsel waarom Rutte 

Tocquevilles lessen dan niet ter harte 

neemt en stopt met dit heilloze herin-

delen en in plaats van dit landjepilr spe-

len eindelijk eens echt gaat bezuinigen. 
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DRIEMASTER (DE (M); -s) ZEILSCHIP MET DRIE MASTEN 

Het schip Was in woelig water terecht-

gekomen toen ik in de winter van 2005 

aan boord trad van de Driemaster. Een 

ijzig koude noordenwind woei langs 

de masten, die de schipper met veel 

moeite overeind hield. Toen wij vertrok-

ken uit de haven sloegen de golven ons 

om de oren. Eigenlijk had de schuit zijn 

langste tijd allang gehad en was hij niet 

meer bestand tegen het wilde water van 

de Westerse zeeën. Maar afnokken zat 

er niet in, we moesten koers houden. 

1k was ingehuurd als maritiem vormge-

ver, maar had al snel in de gaten dat er 

met het schip geen land te bezeilen was. 

Er was meer behoefte aan een scheeps-

bouwer, of desnoods een scheeps- 

knecht om de zeilen bij elkaar te hou-

den. De eerste pogingen tot vormgeven 

mislukten dan ook jammerlijk. Door de 

alsmaar beukende golven stond al snel 

alles op de schuit schots en scheef. Het 

was niet om aan te zien, en ik voelde 

mij op zijn minst enigszins debet aan 

de aangerichte ravage. We moesten 

het over een andere boeg gooien. 

Het was in november van dat jaar ik het 

roer overnam. De temperatuur op het 

schip was inmiddels tot liet vriespunt 

gedaald en de meeste bemanningsle-

den waren overboord geslagen. VVij 

waren voor anker gegaan in de thuis-

haven, waar ik in het weekend moesten 

overleggen met de toezichthouders van  

de haven. De wodka die wij de vorige 

avond in het kleine café aan de haven 

hadden genuttigd was nog goed voel-

baar. Ik was te laat voor het overleg en 

kwam nauwelijks uit mijn woorden toen 

mij door de opzichters over de staat van 

het schip werd gevraagd. We mochten 

van geluk spreken dat wij toch toestem-

ming kregen om de haven te verlaten. 

In de maand daarop stapte het nieuwe 

scheepsvolk aan boord. Paul, David, 

Paulien, Mark en Hessel versterkten 

onze bemanning. Deze schepelingen 

bleken de zeevaart in de genen te heb-

ben. Wij hadden door deze vaardige 

crew de wind al snel in de zeilen staan. 

In het jaar daarop konden wij menig 

haven aandoen. Van de progressieve 

noorden via de  Bible  Belt naar het mooie 

a 
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Brabant, in alle havens meerden wij af 

om onze boodschap te verspreiden. 

Wij maakten onze tocht immers niet 

voor niets. De vaart was ingezet om 

onze boodschap van vrijheid te ver-

spreiden. Want in 2006 was vrijheid 

helaas geen vanzelfsprekendheid meer. 

Angst en verdeeldheid kreeg steeds 

meer grip op ons kikkerlandje. Moslims 

waren het voornaamste doelwit, maar 

alle individuele burgers moesten bet 

ontgelden. Intensief ca meratoezicht, 

preventief fouilleren, identificatieplicht, 

in die bange dagen werd alles gedaan 

om schijnveiligheid te creëren. De Po-

litieke arena werd beheerst door be-

ruchte figuren als Verdonk, Eerdmans, 

Van Schijndel en Wilders. Thuis kreeg 

ik folders in de bus waarin ik werd ge- 

waarschuwd voor mensen in mijn 0111-

geving die grote hoeveelheden kunst-

mest afnamen. ja echt, kunstmest! 

Ons vrijheidsschip met de drie mas-

ten van vrijheid, verantwoordelijkheid 

en verdraagzaamheid bood fier tegen-

wicht aan de conservatieve krachten 

dien onze samenleving steeds meer 

in hun greep legen te krijgen. Wij ver-

kondigde de andere boodschap. juist 

vrijheid was in die tijd nodig om te ko-

mcii tot veiligheid in een tolerante sa-

menleving. Maar toegang op ons schip 

stond vrij voor eenieder die zijn mening 

verkondigde. Van Pastors tot Halsema 

en van Pechiold tot Van der Vlies, al-

len brachten zij een bezoekje aan ons 

schip tot wij een jaar later weer vei-

lig aannieerden in onze thuishaven. 

Na jaren van behouden vaart onder 

schippers na mij belandde de Driemas-

ter helaas weer in woelige baren. Con-

servatieve krachten wisten het roer van 

de sloep over te nemen en vaarden een 

andere koers. Ruimte voor andersden-

kenden werd ingeperkt tot een kajuit on-

derin het schip en hbo'ers werden niet 

meer toegelaten tot de bemanning. De 

masten op het schip raakten een voor 

een beschadigd. Even leek de vrijheid 

op het schip het onderspit te delven. 

Gelukkig ging ook daarna het roer weer 

om. Driemaster gaat het 66e jaar in 

als een betrouwbaar schip dat vaart 

op een rechte koers. De vrijheid staat 

weer vier in de zeilen van Driemas-

ter. Een voorspoedige vaart gewenst! 

In het kader van het 65e J331-

gang van Driemaster zal in 

iedere editie een oud-hoofd-

redacteur een gastcolumn 

schrijven. In deze editie heeft 

de redactie Geert Jansen, 

hoofdredacteur van november 

2005 tot november 2006, be-

reid gevonden een column te 

schrijven. 
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Een artikel over de Amerikaanse presi-

dentsverkiezingen: is dat niet een beetje 

mosterd na de maaltijd? Misschien niet. 

De werkelijke slag om Amerika is name-

lijk nog lang niet gestreden. 

In november werd Barack Obarna door 

de Amerikaanse bevolking herkozen als 

president. Voor ons als Europeanen was 

dat een no-brainer. Het was Obama of  

Romney. Romney!  Moet je eens voor-
stellen! Een steenrijke, mormoonse za-

kenman! Tegenover die leuke, progres-

sieve eerste zwarte president? 

Wij hebben alleen niets gemerkt van 

Obama's giftige beleid de afgelopen vier 

jaar. Na acht teleurstellende jaren Bush 

was daar de jonge, snel opklimmende 

senator uit  Illinois  ineens. Hij beloofde 

hoop en verandering, maar hij bood 

vooral dezelfde maatregelen als Bush. 

Obama ging bovendien veel verder dan 

dat. Hij maakte de overheid tot een logge 

machine die de Amerikaanse geest van 

ondernemerschap langzaam verzwelgt. 

Die geest van ondernemerschap is vaak 

onderzocht. Marx verafschuwde hem: hij 

zou liet proletariaat onderdrukken. Marx 

voorspelde dat er een revolutie zou ko-

men die het kapitalisme zou vervangen 

met stabiliteit en harmonie, in handen 

van de arbeiders. Later was Schumpeter 

ook niet echt positief over de toekomst 

van het kapitalisme. Hij stelde dal cre-

atieve destructie, het fenomeen dat de 

ene industrie de andere omver werpt 

(zoals de ondergang van stoomboten 

met de komst van spoorwegen en liet 

afsterven van kranten door de opkomst 

van het internet), massa's gefrustreerde 

werklozen creëert, opgeleid voor indus-

trieën die niet meer bestaan. Ondanks dit 

alles gaat creatieve destructie altijd door. 

Uiteindelijk zouden mensen er genoeg 

van krijgen en stemmen voor een meer 

statische economie. 

Dit proces lijkt eng veel op wat er nu ge-

beurt. Linkse politiek zit in de lift in de  

westerse samenlevingen en er is veel 

werkloosheid doordat de vraag op de 

(arbeids)markt verandert. Ouderen zijn 

duur, inflexibel en missen vaak moderne 

informatievaardigheden en raken dus 

werkloos. jongeren met alleen een di-

ploma, zonder praktische ervaring, raken 

ook werkloos. Zou het dan echt kunnen 

dat het kapitalisme, na overwinningen op 

liet feodalisme, liet fascisme en bet com-

munisme, verslagen gaat worden dooi-

het democratisch-socialisme? 

Er is hoop. Een derde grote onderzoeker 

van het kapitalisme is namelijk  Clayton  

Christensen. Deze hoogleraar aan de 

Harvard Business School was de eerste 

die een uitgebreide beschrijving deed 

van het mechanisme achter creatieve 

destructie: disruptieve innovatie, of kort-

weg disruptie. Christensens bevindingen 

ontkrachtten delen van Schumpeters 

theorie. Schumpeter dacht bijvoorbeeld 

dat innovatie van grote bedrijven zou ko-

men, terwijl het juist van kleine bedrijven 

bleek te komen. Disruptie zou dus welis-

waar veel banen vernietigen, maar even 

zoveel banen creëren, omdat de vraag 

slechts verandert, en niet vermindert. 

Het eist alleen wel steeds meer flexibi-

liteit van de arbeidsmarkt. Een dergelijk 

verandering creërt weerstand. 

Niet veel mensen zien het in, maar liet 

onderscheid tussen rechts en links zit 

hem tegenwoordig, en zeker in de Ver-

enigde Staten, niet zo zeer in verant-

woordelijkheid tegenover mededogen, 

of kleine overheid versus grote overheid, 

maar in disruptie tegen anti-disruptie. Uit 

de afgelopen vier jaar is gebleken dat 

Obama's regering anti-disruptie is. On-

der andere door liet kunstmatig in leven 

houden van de auto-industrie, meer re-

gulering in liet onderwijs en het verplicht 

maken van zorgverzekeringen zijn enkele 

van de slachtoffers van creatieve des-

tructie, zoals autovakbonden, leraren-

vakbonden en grote, inefficiënte verze- 

keringsmaatschappijen (waarschijnlijk 

tijdelijk) gered van hun onvermijdelijke 

ondergang. 

Christensen heeft hiertegen al meer-

maals brieven gestuurd naar de presi- 

dent, zonder resultaat. Het was dan ook 

een geschenk uit de hemel toen  Mitt 

Romney  de Republikeinse uitdager van 

de president bleek te worden.  Romney  

en Christensen zijn allebei mormoons 

en zelfs persoonlijk goede vrienden. Een 

groot deel van Romneys zakelijke vaar-

digheden (die niet mis zijn volgens zijn 

track record) komt van de school van 

Christensen. Veel meer pro-disruptie 

dan  Romney  had het dus niet kunnen 

worden. 

En toen verloor hij. Voor mensen die 

wisten waar deze presidentsstrijd écht 

om ging een ontzettend verontrustend 

feit. Had Schumpeter dan toch gelijk? 

Misschien, misschien niet. Alle tekenen 

wijzen erop dat Obama's overwinning 

voor een groot deel te maken had met 

zijn gelikte charisma en marketing, die 

zo goed zijn dat veel mensen na vier jaar 

depressie de schuld voor de economi-

sche rïìalaise nog steeds aan Bush ge-

ven.  Romney  heeft nooit echt goed laten 

merken dat hij de disruptie-voorstander 

bij uitstek was. Daar was hij misschien te 

pragmatisch voor, te sterk ervan over-

tuigd dat mensen zijn plannen zouden 

herkennen als een manifestatie van de 

Amerikaanse ondernemersziel. Met zijn 

charisma heelt Obama alle economisch 

onwetenden mee weten te krijgen in zijn 

anti-disruptie. Vakbondsleden, jongeren 

en kunstmatig armgehouden minderhe-

den stemden weer massaal op hem. De 

kleine ondernemers en de middenklasse, 

niet geblinddoekt door Obamacare, sub-

sidies of gigantische  bailouts,  levend in 

een Amerika dat de afgelopen vier jaar 

40 procent van zijn rijkdom heeft verlo-

ren, stemden wel op  Romney.  Het was 

niet genoeg. 

Misschien hadden de Republikeinen 

voor een ideologischer kandidaat moe-

ten kiezen. Iemand met een duidelijk 

verhaal en charisma. Ron Paul bijvoor-

beeld had in ieder geval dejongereni en 

pacifisten aangesproken, met zijn repu-

tatie op internet en anti-oorlogsstand-

punten. Misschien was dat genoeg 

geweest. Misschien had Amerika dan 

eindelijk weer kunnen herstellen. Nu is 

er pas over vier jaar weer een kans. 
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DOOR THOMAS WOUTER DE JONGE 

REDACTEUR DRIEMASTER 

De nacht van io op  ii  november 2012 is 

dejOVD-geschiedenis ingegaan als De 

nacht van Da Costa'. Het was Yair Da 

Costa die op deze avond gekozen werd 

als Algemeen Bestuurslid Voorlichting 

in het Hoofdbestuur der JOVD. Voor 

hem was dit een droom die uitkwam. 

Een stap dichterbij het nakomen van 

de belofte die hij had gemaakt aan Pim 

Fortuyn tijdens hun eenmalige ontmoe-

ting. Toch was deze gebeurtenis verre 

van een op zichzelf staande gebeurte-

nis. Voor de nacht van Da Costa gin-

gen namelijk de nacht van Willems en 

de nacht van Roest vooraf. Al sinds de 

benoeming van  Ralf  Willems als hoofd-

redacteur van de Driemaster heeft de 

redactie een aantal roerende maar te-

gelijk hele interessante jaren gehad. Het 

feit dat Da Costa uiteindelijk werd be-

noemd zie ik als een van de meest won-

derlijke politieke gebeurtenissen die ik 

in mijn jaren bij de JOVD heb mogen 

meemaken. Dit bracht mij gelijk op het 

idee dit stuk te schrijven. Onderstaande 

vertelling is het verhaal van de redac-

tie van Driemaster cii haar strijd zich 

staande te houden tijdens drie span-

nende JOVD-congressen in naam der 

Vrije Meningsuiting. 

De nacht van Willems 
In het voorjaar van 2010 vond een re-

dactievergadering plaats hij toenmalig 

hoofdredacteur  Ralf  Willems in Utrecht. 

Er werd gebrainstormd over nieuwe 

ideeën en ludieke acties om lezers te 

trekken. Overleggen als deze stonden 

bekend als "zoldersessies": avonden 

voorzien van veel bier - en Berberana 

voor redacteur Maathuis - waar het 

vrije woord de boventoon voerde. Het 

was op avonden als deze dat ook de rij-

brick  'De Gloeilamp' het levenslicht zag. 

Aan liet einde van de avond, onderweg 

naar een van de gezellige terrassen die 

Utrecht rijk is, kwamen we niet een nog 

veel interessanter idee. Het idee kwam 

niet van Willems zelf, maar sloot wel  

naadloos aan bij het vooroordeel dat 

veel mensen op dat moment over hein 

hadden. Het idee voor de glossy 'de  

Ralf"  was geboren. Binnen dejOVD wil 

er weleens sprake zijn van een behoor-

lijk aantal mensen dat zichzelf ten on-

rechte te serieus neemt. De reden voor 

de  Raft  was om deze mensen een spie-

gel voor te houden. Macht moet name-

lijk geridiculiseerd kunnen worden om 

niet te ontaarden in despotisme. Om 

het 'shock-effect' te maximaliseren was 

strikte geheimhouding geboden. 

De geplande verschijningsdatum van 

De  Ralf  werd gehaald. Al voor het con-

gres kwamen er reacties op onder an-

dere  twitter  binnen en werd er van alles 

geëist van de hoofdredacteur. Het con-

gres beloofde erg spannend te worden. 

Het werd dan ook spannend, niet in de 

laatste plaats omdat de aanwezigheid 

van Willems door een plotselinge ge-

beurtenis in de persoonlijke sfeer niet 

zeker was. Voordat het - heropende - 

agendapunt 'Discussie met de Hoofd-

redacteur" op de agenda stond, vond 

redactioneel overleg plaats in de kamer 

van Willems. Er was maar één moge-

lijkheid om ernstige consequenties af  

te wenden.  Ralf  zou diep door liet stof 

moeten en serieus in moeten gaan op 

vragen zonder tegelijkertijd de belang-

rijke boodschap van "de  Ralf"  teniet te 

doen. Hij zou in ieder geval de indruk 

moeten wekken spijt te hebben en be-

scheidenheid moeten tonen. Zou de 

redactie zich kunnen verzekeren van 

de steun van bijvoorbeeld een promi-

nente oudgediende om in te grijpen 

mocht het de verkeerde kant op gaan? 

Het gerucht ging dat sommige mensen 

de hoofdredacteur het liefst geroyeerd 

zouden zien; een wel erg harde sanctie. 

Na het "zijn er vragen voor de heer Wil-

lems?" ontstond er één van de langste 

rijen bij een vragenronde die ik ooit 

heb gezien. Willems beantwoorde de 

vragen feilloos, maar nog steeds was 

de  AV  niet tevreden. Op dat moment  

stolid  er iemand op die zei: "U had dit 

kunnen weten, een jaar geleden heeft u 

de heer Willems verkozen. U wist toen: 

hij houdt van tegen schenen schop-

pen, gaat provoceren niet uit de wegen 

neemt geen blad voor de mond." Deze 

woorden vormden een kantelpunt in de 

stemming die avond: in zekere zin had-

den de schreeuwers het zelf over zich 

afgeroepen. Een doorbraak:  Ralf  had 

65/1 27 



zijn nacht overleefd met slechts een 

simpele rectificatie in de eerstvolgende 

Driemaster. 

De volgende dag deed Da Costa een 

gooi naar het hoofdredacteurschap. 

Net  teruggekeerd van zijn ontgroening 

moest hij zich die ochtend verdedigen. 

Een gebrek aan goede beantwoordin-

gen en een lastercampagne over zijn 

jeugdzondes kostte hem zijn kandida-

tuur. Het zou niet de laatste keer zijn dat 

persoonlijke lastercampagnes gevoerd 

zouden worden. Tevens ben ik van 

mening dat de - uiteindelijk - beperkte 

maatregelen die werden genomen als 

vergelding voor  'dc Ralf"  de roep om 

bloed extra aanwakkerde. 

Inmiddels zijn we beland in het jaar 2012 

op het voorjaarscongres te Dalfsen. Het 

boterde al lange tijd niet tussen een 

aantal afdelingen en Thijs Roest die op 

dat moment hoofdredacteur was. Ook 

Roest had te maken met een zeer kri-

tische  AV.  Al tijdens de JAV in Utrecht 

bleek dat de  AV  Roest en wellicht de 

rest van de redactie niet gunstig ge-

zind was. Naast het feit dat er veelvul-

dig spelfouten werden geconstateerd, 

kwam er een ander argument naar bo-

ven die tijdens de nacht van Willems 

ook al naar boven was gekomen: er 

zouden teveel redacteuren zijn van een 

bepaalde liberaal-filosofische stroming. 

Ironisch, gezien het feit dat de redactie 

speciaal voor het bevorderen van de di-

versiteit een advertentie plaatste, waar-

in zij aangaf op zoek te zijn naar een 

excuus-socialist'. Het mocht niet baten 

en de toon was gezet. Eenmaal op het 

congres aangekomen bleek de moge-

lijkheid van een motie van afkeuring 

of van wantrouwen tegen de hoofdre-

dacteur steeds reëler le worden. De 

redactie kwam net als tijdens de nacht 

van Willems bijeen op de kamer van de 

hoofdredacteur. Roest had een goede 

toespraak geschreven waar wij volledig 

achter stonden. Tevens werd bespro-

ken hoe te lobbyen bij de verschillende 

afdelingen. De nacht van 21 op 22 april  

bleek Roest een paria te zijn. Niemand 

wilde met hem praten, in zijn buurt zijn, 

of met hem geassocieerd te worden. 

Uiteindelijk hebben wij er samen een 

heel gezellige nacht van gemaakt, roet 

in liet achterhoofd dat de volgende dag 

spannend beloofde Ie worden. Een aan-

tal afdelingen waren na een actieve lob-

by op hand van de hoofdredacteur, Op 

zondag, stipt twaalf uur, zou de strijd 

losharsten. 

Ei kwamen een aantal kritische vragen 

en opmerkingen. Maar de beantwoor-

ding was sterk en na de benoeming van 

Thierry Aartsen als bestrijder van de 

vele spelfouten, bleef het bijzonder stil. 

"Thomas, waar maakte jij je nou zo druk 

om, er is helemaal niets gebeurd! ", zei 

iemand van mijn afdeling (red: Rijn 

mond) nog. Achteraf bleek de motie 

wel degelijk aanwezig te zijn geweest, 

ik wist dat we hier door het oog van de 

naald waren gekropen en prijsde me 

gelukkig. De motie was definitief van 

tafel, liet gevaar was voorlopig gewe-

ken. Op de daaropvolgende ALV kreeg 

hij alsnog een Motie van Treurnis, maar 

dit maakte niet meer uit. Hei, jaar was 

volgemaakt, dat was ons doel. 

Het afgelopen najaarscongres vond 

plaats in Noordwijkerhout, de plaats 

waar Da Costa iets meer dan tien jaar 

eerder zijn ontmoeting met Fortoyn 

had. Dit zou het toneel vormen voor 

de gebeurtenissen in de nacht van io 

op  ii  november: inmiddels bekend als 

'De nacht van Da Costa.' Al maanden 

eerder gaf Yair aan dat er vele mensen 

waren die hem tegen zouden werken 

als hij zich zou kandideren voor liet 

Hoofdbestuur. Ook ik wist dit, maar 

door de jaren heen kreeg ik respect 

voor de moed van Yair. Ondanks dat hij 

niet in het oorspronkelijke kandidaat-

HB-tearn op was genomen, zette hij 

zijn kandidatuur door en voeide actief 

campagne. Da Costa is namelijk anders 

dan veel andere jOVD'ers die voor het 

HB strijden: niet  mainstream,  iemand 

met een uitgesproken mening en dus  

een vreemde eend in de bijt. Hij is de 

kandidaat die liet eigenlijk niet mocht 

worden. De uitspraak van  Mahatma 

Gandhi  was hem op liet lijf geschreven: 

First  they ignore you, then they laugh  at  

you, then they Fight you, then you  win. 

Het spel werd erg hard gespeeld. Dat ik 

op het laatst de ene na de andere oud-

landelijk voorzitter op zag staan om een 

laatste pleidooi voor Yair uit te spreken, 

vond ik hartverwarmend. Het spel op 

de persoon werkte uiteindelijk in liet 

voordeel  \/an  Yair. 

De strijd was echter nog niet gestreden. 

Na de eerste stemronde bleken de ont-

houdingen het verschil te maken. Voor 

liet eerst sinds decennia moest er een 

tweede stemronde plaatsvinden voor 

een HB-kandidaat. Het feest was inmid-

dels in volle gang. Buiten stonden een 

hoop liberalen te roken en de discussie 

ging maar over één ding: zou liet lukken 

of niet, ik had mijn twijfels. Ondanks alle 

inspanningen leek het te mooi om waar 

te zijn. Het zou zijn alsof Ron Paul in de 

VS door de  primaries  was gekomen, po-

litiek onmogelijk. Het zou zijn alsof het 

individu zou winnen van liet collectief, 

waar uiteindelijk de rechtvaardigheid 

liet zou winnen. Luttele minuten voor 

de bekendmaking van de uitslag hoor-

de ik geroezemoes: "sjjjjt... Yair is liet 

toch geworden, hij heeft het gehaald 

niet maar 44  stemmen verschil!" . 1k 

durfde het nog steeds niet te geloven, 

ik besloot het te filmen, want als liet zou 

lukken zou dit een unieke gebeurtenis 

zijn. Op het moment van de bekend-

making barstte liet gejuich los. "Yair!! 

Yam! ! ". Hij werd letterlijk op handen 

gedragen naar liet podium, iedereen 

was door liet dolle heen. Natuurlijk was 

er een heel Hoofdbestuur gekozen zoals 

bij dIr najaarscongres. maar de herin-

nering aan liet najaarscongres 2012 

zal voor altijd verbonden zijn met die 

unieke gebeurtenis in de geschiedenis 

der jOVD: de nacht van Yair da Costa. 
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FDeningmarkt zit totaal op slot. Er 

nauwelijks nog gekocht, steeds 

minder gebouwd en met name star-

ters kunnen geen kont op. Dat terwijl 

de starters als eerste dominosteen in 

de verhuisketen worden gezien. Als de 

groep die de doorstroming op de Wo-

ningmarkt in gang kan brengen. Nor-

maal gesproken zouden corporaties 

zich kunnen richten op deze doelgroep 

en zo de woningmarkt een impuls kun-

nen geven. De nieuwe regering heeft 

echter niet veel goeds in petto voor 

de corporaties. Het gaat in haar plan-

nen vooral om het opvullen van het 

begrotingstekort en het terugdringen 

van de staatsschuld. Door echter de 

corporaties als melkkoe te gebruiken 

worden de tekorten voor nu misschien 

I ii is II II 

DOOR JEFFREY LEMM 

OUD-Al CEViEER S[CRFArlS 

is dat binnen de nieuwe kaders maar 

900 miljoen euro opgehaald kan wor-

den aan extra huur; veel, maar ook veel 

te weinig om de verhuurderstaks te be-

talen. Ook de verkoop van woningen is 

geen logische optie, want de kopers-

markt ligt op zijn gat. De vermeende 

rijkdom van corporaties zit muurvast in 

met name haar stenen en die worden 

niet zomaar verzilverd voor euro's. 

Het grootste probleem is echter dat 

de huurder en vooral ook de starter de 

pineut is. Corporaties zullen niet meer 

kunnen investeren in nieuwbouw en on-

derhoud. De inkomsten van de huurver-

hogingen kunnen zij namelijk niet inves-

teren in het wonen of de bouw, maar 

moeten ze direct afstaan. Een van de 

gevolgen is dat er te weinig woningen 

kunnen worden gebouwd voor starters. 

Starters die zogenaamd scheefwonen 

worden met extra huurverhogingen 

weggepest uit hun corporatiewoning 

zonder voldoende alternatieven te heb-

ben. In de particuliere sector zijn ze 

immers al snel de helft van hun netto 

salaris kwijt aan huur. Daarnaast zul-

len de wachtlijsten flink stijgen door-

dat corporaties niet meer kunnen  

steentje voor steentje afgebroken. We 

gaan terug naar een tijd dat door wo-

ningnood starters onder de maat of bij 

familie moeten blijven wonen. Hoog tijd 

om het regeerakkoord nog een keer aan 

te passen, want ook het woningmarkt-

gedeelte was niet goed doordacht. Laat 

corporaties de extra huurinkomsteri ge-

bruiken om te investeren in nieuwbouw 

en onderhoud. Niet voor henzelf, maar 

voor huurders, starters, de bouw en dus 

uiteindelijk de Nederlandse 

economie.
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opgevuld, maar wordt tegelijkertijd een 

maatschappelijk probleem gecreëerd 

voor de lange termijn. 

In het regeerakkoord is bepaald dat 

corporaties 2 miljard euro per jaar aan 

verhuurderstaks moeten betalen. Cor-

poraties krijgen aan de andere kant 

de mogelijkheid om hun huren meer 

te laten stijgen om het zogenaamde 

scheelwonen tegen te gaan en oni extra 

inkomsten binnen te krijgen. Uitgangs-

punt van de huurstijging is 4,5% van de 

WOZ-waarde. Totaal onrealistisch, want 

in de praktijk betekent dit in veel regio's 

juist een daling van de huren. Probleem  

bijbouwen en dus niet kunnen voldoen 

aan de vraag. Kopen is voor starters ook 

geen optie; ze moeten nu immers ver-

plicht aflossen en mogen minder lenen. 

Hoewel dit op zich goede maatregelen 

zijn is het daardoor wel moeilijk om met 

de hoge hogenprijzen een fatsoenlijke 

financiering rond te krijgen. 

Da conclusie is simpel; de regering 

brengt de starters alleen meer verder 

in het nauw. Met tekentafelpolitiek 71jn 

de begrotingstekorten (voorlopig) op-

gelost, maar worden ook nieuwe maat-

schappelijke problemen gecreëerd. De 

Nederlandse volkshuisvesting wordt 
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EPD: BACK FROM HELL TO HAUNT YOU 

L--- - 

DE GLOEILAMP 
Door de immer toenemende snelheid waarmee een veelheid aan absurde wetsvoorstellen en andere 

items in het nieuws opduiken, hebben we de rubriek de Gloeilamp". Deze rubriek is afgeleid van 

het bespottelijke plan van de EU om de verkoop van de ioo Watt gloeilamp te verbieden. Als redactie 

houden we ons dagelijks bezig met het vinden van absurd nieuws, maar we krijgen ook graag input 

van andere oplettende mensen. Heb je iets gezien waarvan je denkt dat dit niet door de beugel kan, 

stuur dan een samenvatting van een paar regels met de link van waar je het item hebt gevonden naar 

gloei lamp ©j ovd . nl. 

PVV KaffleF11dMach/el de Gr33 heeft 

verzocht om het EU verbod OP 
gloei 

lampen terug te draaien PvdA staats 
 

secret 
voor lf rast1u0 

en Milieu 

en 
VVi\m Mansveld heeft dit resoluut van 

ce 
tafe/ geveegd 

e lijkt het verbod 
Hiermee- 

 

dcfin M.
InmiddeN begint steeds moer 

aan het l/cht te komen hoe ondoor
dacht 

het verbod 5. 
Giftige kwikdamPefl door 

ui 
het gebruik van 

spaall8mPen leg 
@v 

Cl. lende resultaten v.w.b_ terug 
co uitstoot, het mag allemaat met ba-

ten. Het mo/och heeft besloten ResiS 

tance is  futile.  

Heeft u  dc 
 afgelopen tijd iets gehoord Over een internet 

congres van ITU, een onderdeel van de Verenigde Naties? 
U 

weer wel, de \/N, dat nog grotere en gevaai'/ijkr mo-

loch dan de EU. Vast niet. /n december was er een congres 
z met een aantal P

oli tici die cen tekst wi/den opstellen over CL 
de doelstellingen van het internet. Best belangrijk toch? 

Wel gek dat hier in de media amper Over wordt gesproken. 

We mogen van geluk spreken dat er tijdens dit congres 

hevige Onenigheid was tussen de verschillende landen. Een 

hoop landen buiten de westerse wereld wi/den namelijk 

Zaken in de tekst opnemen die rechtvaardigen dat het in-

ternet ken worden gebruikt om burgers nauwlettend in de 

gaten te houden en te censureren Nou gebeurt dit natuui'-

ik at op grote schaal, maar het is niet nodig om hier nog 

verder in te gaan. Waar hebben we de VN voor nodig om 
het internet te reguleren De afgelopen 

24 jaar is dit prima 
gegaan zonder de VN. Een gcvvaarsschuwd liberaal telt voor 
twee. Lees hier meer over! 

Hoe is het toch mogelijk dat er na de hele discussie die er ovei 

het Elektronisch Patiëntendossier  ([PD)  is geweest, waarbij bur-

gers massaal hun beklag deden bij de overheid en waarna er in 

de Eerste Kamer unaniem werd besloten om het  [PD  te staken 

dit gedrocht weer terug is? Als een soort Europese Grondwei 

die terugkomt als Lissabon-verdrag. Dit keer wordt geprobeerd 

via verzekeraars, huisartsen te verplichten mee te doen aan het  

[PD.  Deze hebben hun beklag gedaan over de verplichting om 

de medische gegevens van de burger centraal OP te slaan. Na 

een kort geding besloten verzekeraars deelname niet langer 

te verplichten, maar het  [PD  is terug, dus wees op uw hoede! 

Z 

E Na de gloeilamp, en vele andere [roduCt111 

volgt er nu het volgende EU verbodsplan, na-

melijk om de mentholsigaretten en dunne siga-

retten te verbieden. Verder moeten de prach-

tige kankerplaatjes voortaan driekwart van het 

pakje bedekken. Het verbod is nodig om roken 
ui 

onder meisjes te ontmoedigen. Meisjes vinden 

roken namelijk cool, en dat is met in lijn met de 

gedachte van de EU-dictatuur. Want van roken 

krijg je namelijk long-kanker terwijl de vele E- 

> stoffen in ons voedsel natuurlijk wel veilig zijn. 

DOOR THOMAS WOUTER DE JONGE 
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ADJUNCTHOOFDREDACTEUR THE POST ONLINE 

llo )OVD 
 Serious Request  is een 

)ecate natte droomt 

@Iindavoortman 

TWEEDE KAMERLID VOOR GROENLINKS 

©jaapjaflsel 
POLITIEK REDACTEUR PAUW EN WITTEMAN 

Oud jOVD 
de VVD in ROC`FmOnd is ziek. 
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martijnP0stma 

OU D-HOOFDBESTUUPSLII) J OVD  

@bgdeboe 

TWEEDE KAMERLID VOOR VVD 

Terechte oproep 
#Jovo vz Vos dat #vvd fractie de randen 

Van het regeerak- 
koord moet Opzoeken en liberaal moet inkleuren 

j

De jOVD slaat de plank V011cft 
miS. 

V.d.  sociale partners 
Bet1Okk'  
vergroot draagvlak en voorkomt 

problemen- Kabinet I
s  verstandiger l  

cad  

@RObinvanMaçjs 
BESTUURSLID JOVD AMSTERDAM E.O. 

r

Eindelijk! Na enkele 
halfbakken Persbe-richten die vlees noch 

vis waren een JOVD me weer ning 
Waar ik wat mee kan! 

@Jeroen bet 
VOORZITTER JOVD DEN HAAG E.O. 

21L Is& @Denn'svd0  geeft cursus Motie schrij- 

7r ven bij de @jovddenh leerzaarn '3'39! Ontzettend ToeWerke n naar 
I - )aarscongres van de het voor  
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HOOFDBESTUUR 

LANDELIJK VOORZITTER 

Jarico Vos 

0612391182 

j.îçpJdij 

LANDELIJK PENNINGMEESTER 

Remco Vlaming 

o6 242 47 588 

remco.vlamirig@jovd.nl  

LANDELIJK VICEVOORZITTER VOORLICH-

TING EN ORGANISATIE 

Mark Rook 

o6 12876 094 

mark. rookjIovd,nl 

BESTUURSLID POLITIEK, OPLEIDING &  

NC,  

ALGEMEEN SECRETARIAAT 

Herengracht 38b' 

2511 EJ Den Haag 

Telefoon 070 362 24 33  

E-mail;  infojovd.nl  

DRIEMASTER 

Herengracht 38b 

2511 EJ Den Haag 

Telefoon: 070 362 24 33  

E-mail:  hoofd.redactie@jovd.nl  

PERS 

Richt le voor pers- en publieksvoorlich-

tig, alsrneda sprekersaanvragen, tot 

Onze voorlichter Mark Rook via o6 128 

76 094 of rI1ark.1Ook(}jovd.nl . 
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DENNIS VAN DEN OEVER 

HOOFDREDACI FUR URI[iiAST[R 

"De JOVD in vergadering bijeen op..." 

de afgelopen tijd een veel gehoorde 

zin binnen onze vereniging. De poli-

tieke motor draait weer op volle to-

eren. Meningen over allerhande zaken 

vliegen je om de oren. Het congres is 

net achter de rug, koitorri iedereen 

is warm gedraaid. Want één van de 

onvolprezen hoogtepunten van het 

congres is toch altijd de motie- en 

resolutiewerkgroep. In een beperkt 

tijdsbestek wordt over een velerlei 

aan onderwerpen gediscussieerd. Zelf 

heb ik als cursusleider ook deel  inn-

gen uitmaken van dit proces. Bij mijn 

eigen afdeling, de afdeling Den Haag 

en omstreken, heb ik een cursus mo-

tieschrijven gegeven. Samen met de 

aanwezige leden zijn we druk in de 

weer gegaan met moties, resoluties 

en notities. Vele onderwerpen pas-

seerden de revue. 

Een cursus vergt de nodige voor-

bereidingen. Om een beetje goed 

voor de dag te komen was ik mij aan 

het inlezen. Terwijl ik nog eens zat te 

Speuren in oude motiebundels trok- 

ken diverse moties rilijn aandacht. Van 

uiterst grappig tot aan zeer inhoudelijk 

en van wat te doen bij een invasie van 

buitenaardse wezens tot aan hoe wij 

staan ten opzichte van het Koningshu-

is. De JOVD is van alle markten thuis 

en over veel onderwerpen hebben wij 

dan inmiddels ook een uitgebreide 

mening. Het hoofdbestuur kan putten 

uit een grote bron van inspiratie. 

"BOVENDIEN IS EEN BELEDI-

GING VOOR SOMMIGE MENSEN 

GEWOON EEN WAARHEID DIE ZE 

LIEVER NIET WILLEN HOREN." 

Binnen onze vereniging is het vrije 

woord een groot goed. Iedereen heeft 

op diverse podia ruimte om met elkaar 

van gedachten te wisselen, te dis-

cussiëren in het heetst van de strijd. 

Samen het flink met elkaar oneens zijn 

en te komen tot mooie standpunten. 

Niet alleen met elkaar, maar met 

iedereen die bereid is aan te schuiven 

gaan wij in discussie. Helaas is dit niet 

voor iedereen en overal even vanzelf-

sprekend. 

Iemand aan wie wij een voorbeeld 

kunnen nemen is liberaal van het jaar 

2010 en vervent strijder voor het vrije  

woord Hans leeuwen. Teeuwen was 

in augustus 2007 te gast bij de Mei-

den van  Halal.  Het fragment werd ter-

echt gekozen tot 1V-moment van het 

jaar. Over het geven van zijn mening 

is leeuwen duidelijk: "Een mening 

kan beledigend zijn. Dus het kan zijn 

dat als ik mijn mening geef dit voor 

iemand anders beledigend is. Boven-

dien is een belediging voor sommige 

mensen gewoon een waarheid die ze 

liever niet willen horen. En dat zou 

dan kunnen betekenen: oh dan mogen 

we daar niet over praten want dat is 

beledigend. Dat is heel erg multi-inter-

preta bel." 

Voor de JOVD is de vrijheid van men-

ingsuiting absoluut en iets waar niet 

over valt te onderhandelen. Iets waar-

op we trots mogen zijn. We hebben 

het in het verleden zelfs opgenomen 

voor Geert Wilders in aanloop van 

de lancering van zijn film 'Fitna'. Als 

JOVD hebben we dan ook een tradi-

tie van vechten voor de vrijheid van 

meningsuiting. Laten wij deze traditie 

voortzetten en vol trots ons liberale 

geluid laten horen. Op naar een lib-

eraler Nederland! 
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JARICO Vos 

LANDELIJK VOOKZITTIR 

akka! 

We schrijven i mei in de ochtend. 

Nederland wordt voor het eerst wak-

ker met koning Willem-Alexander 

als staatshoofd. Het land dat klagen 

tot volkshobby nummer i heeft uit-

geroepen, komt langzaam bij van een 

saamhorigheidsgevoel dat het niet 

meer heeft ervaren sinds de desas-

treus verlopen WK-finale van 2010. 

Precies twee weken eerder, op 16 

april, was de toon van het nieuws wel 

anders. Sybrand Buma, voorman van 

een gemarginaliseerde partij die het 

woord 'nee' tot politieke kunst heeft 

verheven, meende dat Nederland een 

tsjakka-premier' had. Heeft Buma 

hier gelijk in en, zo ja, in welke mate is 

dat een probleem? 

De opmerkingen van BurTla kwamen 

natuurlijk niet uit de lucht vallen. 

Kort ervoor waren werknemers en 

werkgevers namelijk tot een sociaal 

akkoord gekomen. Een mensenak- 

koord', zo oordeelde Ton Heerts. 'His-

torisch', zo meende premier Rutte. 

Wat de )OVD betreft kon de polder 

het beste gelijk onder water gezet 

worden. Dat zeiden we niet voor ni-

ets. 1k geloof dat liet belangrijk is voor 

zowel ouderen als jongeren dat er nu 

noodzakelijke hervormingen worden 

doorgevoerd en dat de rekening van 

de crisis niet wordt doorgeschoven 

naar toekomstige generaties. Uitein-

delijk wil niemand over twintig jaar 

immers aan het Griekenland aan de 

Noordzee wonen. 

Erger nog, is dat het akkoord is geba-

seerd op drijfzand. Alleen als wij als 

consumenten een miraculeuze oplev-

i ng van vertrouwen krijgen, zijn ver-

dere bezuinigingen van de baan. Waar 

sommige studenten dan gem31<7uchtig 

menen wel wat extra bij te kunnen 

lenen van vadertje staat, zal de over-

grote meerderheid van de Nederland-

ers niet zo dom zijn om zichzelf voor 

de gek te houden. Wie geeft immers 

zijn winterkieren aan het Leger des 

Heils als liet weerbericht een dagje 

zon voorspeld? Het akkoord mag dan 

worden bestempeld als een historisch 

mensenakkoord, maar wat mij betreft 

kun je beter de polder onder water  

zetten dan Nederland op deze manier 

te later] verzuipen. 

Wat dat betreft had Buma dus wel 

gelijk met zijn Ratelband-verhaal. De 

boodschap van Rutte dat alles wel 

goed zou komen als we onszelf maar 

besodemieteren, gaat waarschijnlijk 

niet aanslaan. Maar is het dan gelijk 

verkeerd om een positief ingestelde 

ts)akka-premier te hebben? 

Wat mij betreft niet. Overdreven en-

thousiasme mag dan misplaatst zijn, 

overdreven pessimisme is dit net zo 

zeer. Niemand wordt er beter van als 

we elkaar de put in praten. Het mag 

nu dan slecht gaan, maar als liberalen 

geloven we niet voor niets dat we door 

zelf initiatief te nemen en hard te werk-

en uiteindelijk beter ervan af komen. 

Misschien is de laatste Koninginnedag 

hiervoor wel een perfect startschot 

geweest: we waren, ongeacht onze 

opvattingen over de  monarchic  één 

volk niet één staatshoofd cii één posi-

tieve instelling. Volgens mij worden 

we er allemaal gelukkiger van als we 

wat vaker een realistische tsjakka-

houding aannemen. Zullen we daar de 

komende tijd aan werken? 

1 - - 
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DOOR DENNIS VAN DEN OEVER EN 

THIERRY AARTSEN 

Op een druilerige middag zet Klaas 

Dijkhoff, lid van de Tweede Kamer 

namens de VVD, nog eens een verse 

kop koffie. Als echte kenner had hij 

ooit plannen klaarliggen om een eigen 

koffiespeciaalzaak te beginnen. Met 

zijn benoeming als Tweede Kamerlid  

ii  2010 moest zijn passie voor bonen, 

machines en melkschuimers echter 

even Of) een zijspoor worden gezet. 

VLL ;fl 

-  

Sinds zijn aantreden als lid van de Ka-

mer op ijuni 2010 gebeurde er veel in 

politiek Nederland. Met de start en ook 

het einde van een bewogen regeerpe-

riode van het kabineL Rutl.e I en na een 

enorme verkiezingswinst van de VVD is 

het kabinet Rutte  II  aangetreden. Niet 

alleen voor politiek Nederland waren 

het roerige tijden, ook voor Dijkhoff is 

er veel gebeurd. Na een carrière binnen 

het onderwijs, eerst als docent en later 

als onderzoeker aan de Universiteit van 

Tilburg, werd Dijkhoff lijsttrekker voor 

de VVD bij de gemeenteraadsverkie-

zingen in Breda. Door de vervroegde 

verkiezingen na de val van het zoveel-

ste kabinet Balkenende kwam Dijkhoff 

op de kandidatenlijst voor de Tweede 

Kamer. Nadat de VVD in 2010 voor het 

eerst in de geschiedenis de grootste 

partij van Nederland werd, belandde 

hij in de Kamer. Eerst als woordvoer-

der Ontwikkelingssamenwerking, later 

Europa en nu als woordvoerder veilig-

heid. 

ir 
i
1 

jo I- 

_ 
p 

"Hoe veilig Nederland is, dat zijn vra-

gen die je liever niet beantwoord. 

Statistisch gezien is Nederland op alle 

fronten veiliger dan ooit. Alleen heb je 

daar niet veel aan op het moment dat 

je zelf net overvallen wordt. De dreigin-

gen zijn tegenwoordig ook heel anders 

dan vroeger, ze zijn ook diffuser. Er is 

geen Ijzeren Gordijn meer waarachter 

de vijand zich bevindt, waartegen we 

ons moeten wapenen. Dat was vroe-

ger. Nu heb je beperkte dreigingen uit 

landen die je echt als land aanvallen, 

65/2 7 
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meestal via cyberaanvallen. Je hebt 

beperkte dreiging van Nederlanders 

op extreem politieke flanken. je  hebt 

beperkte dreigingen vanuit Islam-strij-

ders, zowel vanuit Nederland als vanuit 

bet buitenland. Uiteindelijk is het risico: 

de kans dat het gebeurt maal de ernst 

van de gebeurtenis. Als de kans ergens 

afneemt, maar de ernst is groot en 

mensen hebben het beeld dat de scha-

de aanzienlijk is, dan voelt dat wel heel 

serieus. Veiligheid is eigenlijk een soort 

keeperstaak: je kunt heel veel dingen 

goed doen en tegenhouden, maar die 

ene keer dat het fout gaat, dat is waar 

het dan om draait." 

Op weg naar ccii veiliger Nederland 

vervaagt de grens van privacy versus 

veiligheid. 'Dit is een schijntegenstel-

ling, alsof minder privacy meer veilig-

heid oplevert en meer veiligheid min-

der privacy. Privacy wordt heden ten 

dage nog steeds gezien in een reflex 

van alleen maar burger en overheid en 

dan ook nog tegenover elkaar. Terwijl 

de burger de overheid steeds meer 

bevoegdheden moet geven om zich te 

beschermen tegen andere individuen 

of het bedrijfsleven. Er is in feite nog 

maar zelden een inperking van de pri-

vacywetgeving geweest. Het recht op 

privacy is ook nooit absoluut geweest. 

Wat je ziet is een uitbreiding van de 

opsporingsbevoegdheden, waarin an-

dere zeggen dat dit de privacy inperkt, 

maar in de grondwet staat nog precies 

hetzelfde. Op heel veel manieren zie je 

juist dat privacy voor heel veel mensen 

zelf zorgwekkend weinig van belang is. 

Als je de laatste onderzoeken in heel 

Europa onder de verschillende genera-

ties ziet dan schrik ik ervan hoe weinig 

mensen zelf nog hechten aan privacy.'  

Inmiddels zijn er vele nieuwe technie-

ken beschikbaar, slimme systemen die 

het internet afspeuren op bijvoorbeeld 

kinderporno. Hoe ver mogen deze 

nieuwe technieken gaan, vormen zij 

geen gevaar voor onze privacy? "juist 

deze nieuwe slimme systemen zorgen 

er voor dat we wel de veiligheid kun-

nen verbeteren, maar er geen verdere 

aantasting van de privacy ontstaat. 

Deze systemen speuren openbare in-

formatie af en wanneer er iets herkend 

wordt gaat er een lampje branden. 

Het is niet zo dat een politieagent in 

jouw computer kijkt, maar er wordt 

een check gedaan. Mensen hebben 

het idee dat het camera's zijn, maar 

het is eerder een bewegingsdetector. 

Een simpel voorbeeld: op het vliegveld 

loopt een drugshond die je tas con-

troleert, niemand weet wat er in jouw 

tas zit, maar als er drugs in zitten slaat 

de hond aan. Is jouw privacy dan ge-

schonden door de snuffelhond? Als de 

politie dan verder in een computer wil 

kijken is daarvoor een bevel nodig van 

de rechter-commissaris. Maar wan-

neer je dit voorstelt is er een hysteri-

sche reactie: de politie gaat 16 miljoen 

computers bekijken. Dat is hetzelfde 

wanneer je nu zou zeggen: de politie 

mag jouw huis binnen, ja, maar alleen 

met een huiszoekingsbevel. Ditzelfde 

systeem moeten we dadelijk  online  

gaan krijgen. Nu laten we de politie ge-

blinddoekt patrouilleren en klagen we 

dat er criminaliteit is." 

Dijkhoff is een hardwerkend en gedre-

ven politicus die zich naar eigen zeggen 

inzet voor een betere maatschappij, 

wat drijft hem hierin? "je gunt men-

sen geluk, dat klinkt heel zweverig, 

maar daar komt het wel op neer. Het 

gaat om vrijheid. Helaas gaat dat niet  

vanzelf, aan de ene kant heb je een 

overheid nodig om te zorgen voor vei-

ligheid, om te zorgen dat mensen hun 

rechten kunnen claimen als individu, 

als jij onderdrukt wordt moet je ergens 

heen kunnen. Aan de andere kant: het 

grootste risico is een overheid die gaat 

onderdrukken. 1k snap het niet, maar 

ze zijn er wel, mensen die meer tijd be-

steden aan het dwarszitten van ander-

riians geluk dan in het vinden van hun 

eigen geluk. Dat zie je in religies maar 

ook als het gaat om homnorechten, ik 

kan er echt niet bij datje liefde tussen 

twee mensen wilt tegenhouden. 1k wil 

bijdragen aan het waarborgen van deze 

vrijheid." Dijkhoff ziet politiek uitdruk-

kelijk als een middel en niet als doel op 

zich: "Politiek is geen doel, mijn functie 

is geen doel, mijn baan is geen doel. 

Politiek is in de kern een weergave van 

hoe mensen met elkaar omgaan.  Poli-

tick  is overal." 

Dijkhoff is nog maar net begonnen en 

kijkt niet graag terug - werken aan een 

betere toekomst staat bij hem voorop. 

Een van de punten waar Dijkhoff mee 

aan de slag gaat is identiteitsfraude. 
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"Waarom is hier nog niets mee ge- wel strafbaar is. Alsje dubbel fout zit, waaraan geen aanpassingen zijn ge- 

beurd? Zitten ze te slapen op het moet je ook dubbel gestraft worden. daan voor het wet werd. Er zullen altijd 

ministerie? Het is niet eens een zaak Identiteit wordt steeds belangrijker, aanpassingen zijn hij het creëren van 

van groot politiek meningsverschil, zeker in de tijd dat je elkaar niet al- draagvlak. Dat het niet het verkiezirigs- 

maar van duidelijk maken hoe groot lemaal meer persoonlijk kent en ver- programma is weetje van te voren. En 

het probleem is en wat de gevolgen trouwen samenhangt met een check als je met de Partij van de Arbeid sa- 

kunnen zijn. Het is ook een verschil in op identiteit." men gaat kom je wel in het midden uit, 

r -------------- alleen je staat verder uit elkaar. Dus het 

Geboren op 13  januari 1981 in Soltau (Duitsland). midden staat wat verder van je af dan 
I I wanneer je met het CDA zou regeren, 

2004-2005 Projectleider ECTS-label maar die hebben dan weer niet genoeg 

2005-2009 Docent recht, retorica, politieke theorie, Universiteit van zetels. Iedereen die bereid is om mee 

I Tilburg te praten over serieuze hervormingen 

2005-2009 Promotieonderzoek oorlogsrecht, Universiteit van Tilburg die gewoon nodig zijn voor Nederland, 
I 2009-2010 Docent recht, Hogeschool InHolland I daar gaan we mee praten. Het CDA 

2009-2010 Vennoot/zelfstandig adviseur, "Dijkhoff Advies Groep" heeft op dit moment echter ccii soort 

2010-2013 Lid gemeenteraad van Breda veraritwoordelijkheidsvakantie geno- 

2010-heden Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal men, die zijn gewoon niet thuis. Bij 

ieder concreet voorstel gaan ze net zo- 

BIO KLAAS DIJKHOFF I lang op zoek tot ze een reden hebben 

L ————---—-—-——— gevonden om tegen te stemmen. Het 

CDA dan waarmee ze de 
generatie: kwam internet er later bij of Met een woonakkoord, een zorgak- 

is een ander 

verkiezingen zijn ingegaan. 11< heb het 
ben je  online  opgegroeid? De reactie koord en een sociaal akkoord verwa- 

is vaak: identiteitsfraude is op 7ich niet tert momenteel het liberale geluid. Er is 
ook in een debat tegen Mona Keijzer 

strafbaar, maar alsje dat doet dan doe veel kritiek op alle deelakkoorden die 
(Tweede Kamerlid namens liet CDA, 

 

je dat vaak om de boel op te lichten en gesloten worden, met als belangrijk- 
red.) gezegd: plak dan een tomaat op je 

dat is natuurlijk wel strafbaar. Dat is ste vraag: verliezen we de lijn van liet 
logo en zeg van te voren datje overal 

hetzelfde als dat je inbraak niet straf- regeerakkoord niet uit het oog? "Er is 
tegen en 

baar zou stellen omdat iets te stelen al nog nooit een regeerakkoord geweest 
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DOOR EDDIE FÖRSTER 

cUDHOOFDBESTUuI:rLlri 

De meeste mensen hebben het vooral 

bij Jeruzalem, dat warme gevoel, Ik heb 

het altijd bij Tel Aviv. De boulevard 

vind ik het mooiste stukje van Tel Aviv 

en wanneer ik daar Palestijnen en Jo-

den samen zie lopen, krijg ik altijd een 

optimistisch gevoel. Ooit zal er echt 

vrede zijn. 

Op de boulevard in Tel Aviv heb 11< af-

gelopen zomer een Afrikaanse man le-

ren kennen. Sindsdien spreek ik hem, 

Kdosi, regelmatig. Dan spreken we 

over Israël, Afrika en de Arabische lan-

den. We praten ook veel over de ge-

schiedenis, vooral over apartheid kan 

hij uren vertellen. De emoties die ik be-

speur in zijn stem wanneer hij het over 

apartheid heeft, tekenen de diepe won-

den die apartheid hij hem heeft achter-

gelaten. ik luister altijd aandachtig. 

Deze week maakte het Israëlische bus-

bedrijf Afikim een nieuwe maatregel op 

de West Bank bekend. Op dit moment 

brengen bussen zowel kolonisten als 

Palestijnen van de West Bank naar hun 

werk in Israël. De afgelopen weken was 

het erg chaotisch en onrustig op de  

buslijn: bussen waren overvol en on-

derling liepen de spanningen hoog op. 

De overheid besloot extra bussen in te 

zetten, exclusief voor de Palestijnen. 

Direct hoor ik een vrouw van een 

mensenrechtenorganisatie Israël een 

apartheidsstaat' noemen. Wanneer ik 

deze bewering met Kdosi in Amsterdam 

bespreek noemt hij het kwalijk dat deze 

vergelijking wordt getrokken. "Het is 

belangrijk om niet alleen te kijken naar 

een maatregel op zich, maar naar het 

totaal van wetgeving", zegt hij. Kdosi 

haalt een foto tevoorschijn. "Weet je 

wie dit is? Dit is Yityish Aynaw, 21 jaar, 

ze werd in Ethiopië geboren maar is uit-

eindelijk miss Israel geworden", vertelt 

hij trots. 

"In Afrika had je het over een ras-

senscheiding. Wij mochten niet stu-

deren, noch de gebieden in die waren 

toegekend aan de blanken. Laat staan 

dat de regering er een buslijn naartoe 

faciliteerde. De autoriteiten hier heb-

ben echter gereageerd dat Palestijnen 

die een vergunning hebben om Israël 

binnen te gaan, gebruik mogen maken 

van het openbaar vervoer. Daar zou de 

inzet van speciale buslijnen geen ver-

andering in brengen." 

11< laat de woorden van Kdosi op mij  

inwerken en ik denk terug aan het mo-

ment dat ik deze zomer over de boule-

vard liep. Hoe ik overal Arabieren was 

tegengekomen. In de kebabzaak, in de 

taxi en in de souvenirwinkeltjes. Kdosi 

vervolgt zijn betoog. Over hoe pro-

Palestijnse organisaties steeds meer 

hun doelen uit liet oog verliezen. Hoe 

ze niet langer vóór de Palestijnen, maar 

tegen Israël strijden en Israël bestem-

pelen als apartheidsstaat is daar een 

goed voorbeeld van. 

Israël zet bussen in om Palestijnen naar 

hun werk te brengen. Bij wie gaan die 

Palestijnen werken denk je? En denk 

je dat daar geen Joodse medewerkers 

zijn? Bovendien zijn de Palestijnse 

werknemers dolblij met de buslijn. Is 

dat rassenscheiding? We hebben het 

hier over het land waar Arabieren en 

joden samen werken, samen wonen en 

samen studeren. Een land waar Arabie-

ren enJoden samen stemmen en samen 

in het parlement zitten. Een land waar 

Arabische Israëliërs het nieuws lezen, 

en waar een zwarte Israëlische tot miss  

Israelis  gekozen. ja het kan altijd beter, 

en kritisch zijn is niet erg, maar Israël 

een apartheidsstaat? "Nee", zegt Kdo-

si. "Israël is een voorbeeldstaat! 
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DOOR JELMER HIEMSTRA 

EINDREDACTEUR DRIEMAS[Fk  FN  OUD-

L/\NDËI JIK PENNINGJ\/iEESTER JO\/D 

Het optreden van Dijsselbloem met de 

kwestie Cyprus heeft hem veel kritiek 

van buitenlandse media opgeleverd. 

Hierbij ging het vooral om dat hij iets 

niet mocht zeggen, omdat dat voor on-

rust op de financiële markten ZOU zor-

gen. Wat Dijsselbloem zei, namelijk dat 

de belastingbetaler pas als allerlaatste 

aan de beurt was en dat de Europese 

belastingbetaler niet voor alle banken 

garant staat beu ik het volledig mee 

eens. In tegenstelling tot zijn voorgan-

ger mompelt Dijselbloem geen vage 

antwoorden waarbij eigenlijk helemaal 

niets gezegd wordt. Zijn voorgangen 

juncker heeft in het Europees Parlement 

zelfs eens verklaard dat je omwille van 

de rust op de financiële markten soms 

moet liegen, nee dat is lekker. 

de falende banken zijn voor liet gerecht 

gesleept. 

Een argument dat vaak gebruikt wordt 

is dat IJsland een kleine economie is die 

[liet veel voorstelt en dat de Ijslandse 

oplossing daarom niet toegepast kan 

worden op grotere economieën in de 

EU. 1k zie juist de Ijslandse oplossing 

als ideale blauwdruk voor de proble- 

bureaucraten in Brussel wanneer blijkt 

dat landen zonder Euro toch beter pres-

teren dan aan liet infuus van de ECB te 

liggen. De Cyprioten worden geofferd 

voor het grotere doel, namelijk de Euro. 

Natuurlijk is het mooi dat rijke Russen 

die hun geld op een dubieuze manier 

hebben verdiend mee gaan betalen met 

deze reddingsactie. Maar tegelijkertijd 

wordt wel duidelijk dat ondanks het 

garantiestelsel van ioo.000,- een 

overheid onder druk van de EU of ECB 

dit garantiestelsel links kan laten lig-

gen wanneer zij dit goeddunkt. Inves-

teerders en financiële markten zullen 

dit terecht in hun achterhoofd houden 

wanneer zij op het punt staan om te in-

vesteren in Zuid-Europese landen. Ook 

zal het vertrouwen van spaarders in die 

landen zijn aangetast, we kennen alle-

maal de kapitaalvlucht van rijke Grieken 

die hun geld op Zwitserse bankrekenin-

gen hebben staan. 

Cyprus is in deze crisis terecht gekomen 

vanwege een te grote bankensector, 

wanneer de banksector teveel schul-

den maakt kom liet in de problemen en 

door de grootte van deze sector komt 

de gehele economie van het eiland in 

de problemen. Cyprus klopt daarom bij 

de Europese Unie aan voor hulp, maar 

zijn er nog andere manieren om uit hun 

crisis te komen? 

De optie die Cyprus kan kiezen is die 

van IJsland. Velen zijn dit land na de 

icesave crisis weer vergeten, maar in 

de jaren vanaf 2008 toen de crisis daar 

losbarste tot nu heeft liet land zich er 

zonder hulp van Brussel goed van af 

weten te brengen. Het recept? IJsland 

heeft zijn banken lailliet laten gaan en 

de aandeelhouders, rekeninghouders 

en obligatiehouders laten opdraaien 

voor de verliezen. De belastingbetaler 

bleef buiten schot. De bestuurders van  

men waarmee Griekenland en Cyprus 

nu te maken hebben. Vergeet niet dat 

de levensstandaard van de Ijslandse be-

volking is nog steeds hoger dan 24 van 

de 27 EU-lidstaten. De weg naar herstel 

voor IJsland kan gebeuren doordat zij 

hun monetaire beleid hierop konden 

oprichten. Landen die de Euro hebben 

zijn geheel afhankelijk van de ECB, om-

dat deze het monetaire beleid bepaalt. 

Bovendien heeft IJsland via  EFTA  ook 

toegang tot de Europese markt. 

Waarom kiest Cyprus dan toch voor de 

EU manier van onteigeningen van reke-

ninghouders? Dit komt omdat de euro 

koste wat kost overeind moet worden 

gehouden. Stel dat een land als Cyprus 

dat uit de Euro stapt, vervolgens de 

banken failliet laat gaan volgens IJslands 

model en daarna met een gedevalueer-

de valuta binnen een paar jaar herstelt. 

Dit is een nachtmerrie scenario voor de  

Het garantiestelsel tot 100.000, -is 

bij Cyprus niet van toepassing, zo rede-

neert de Europese Unie, omdat de bank 

technisch gezien niet failliet is. Waar-

door het garantiestelsel niet van toe-

passing is. Bovendien wordt het geld 

dat van de rekeningen wordt gehaald 

toegepast als belasting'. 

IJsland en Cyprus zijn beide kleine ei-

landjes, waarbij de financiële sector 

meerdere malen zo groot is als hun ge-

hele economie. De beste manier voor 

Cyprus om terug te gaan naar een ge-

zonde econorrue is door de banken fail-

liet te laten gaan, de aandeelhouders en 

obligatiehouders de rekening te laten 

betalen. Daarna pas de spaarders en 

als allerlaatste de belastingbetaler. Het 

weigeren om banken met het geld van 

de belastingbetaler te redden is niet 

alleen verstandig uit economisch oog-

punt, het is ook moreel juist. 

65/2 11 



DOOR GASTON FRANSSEN 

Fmligt de A2 op deze plek en niet 

ter verder naar rechts? Waarom 

bevindt zich de lokale bouwmarkt aan 

de noordzijde van de stad en niet in liet 

westen? Het zijn onderwerpen die we 

vaak (on)bewust voor lief nemen omdat 

dat nu eenmaal zo is'. Toch liggen hier 

wel duidelijke politiek-filosofische en 

maatschappelijke keuzes aan ten grond-

slag. 

Over de ruimte waarin we leven is nage-

dacht. Het ontstaat niet zomaar. Sterker 

nog, Nederland heeft een van de meest 

doordachte en gereguleerde wetgevin-

gen op dit gebied ter wereld. Ons land is 

dan ook dichtbevolkL maar, ondanks dat, 

willen we van alles doen op die opper- 

vlakte;  recreëren in de natuur, naar 

ons werk gaan, voedsel produceren 

en ga zo maar door. En dan het liefst 

zonder negatieve bijkomstigheden 

zoals files of stankoverlast. 

In de afgelopen decennia is de ruim-

telijke planning in Nederland veran-

derd. Mede door de sterke positie 

van de overheid in de decennia na 

de Tweede Wereldoorlog werd er 

toen echt 'gepland' vanuit een tech-

nocratisch perspectief dat sterk beïn-

vloed werd vanuit de positivistische 

wetenschap. Deze ontwikkeling is 

tegenwoordig nog terug te zien in 

woonwijken en liet omliggende om-

gevingspatroon wat toen ontstaan 

is (denk aan rechthoekige straten-

patronen en statische flats). Tegen-

woordig vind de Nederlander' dit 

niet meer mooi. Het moet dus weer 

op de schop. In de ruimtelijke plan- 

fling  is ccii  discourse  ontstaan rede-

nerend vanuit het gebied; een holis-

tische aanpak dus vanuit postmodern 

wetenschappelijk perspectief. In deze 

besluiten speelt met alleen bet object 

(bv. de rivier of de woonwijk) een rol, 

maar ook de omgeving wordt meege-

nomen in het besluit. In beleidstermen 

gaat dit vaak gepaard met termen als 

'duurzaam', 'ruimtelijke kwaliteit', 

'identiteit' en andere nietszeggende 

krachttermen. Want wanneer ben je 

duurzaam bij liet verbreden van een 

snelweg? De exacte definitie voor deze 

termen is voor iedereen anders (wat ik 

mooi vind, vind de ander niet om aan 

te zien). Het zijn concepten waarmee 

beleidsmakers worstelen om er daad-

werkelijk invulling aan te geven. Maar, 

ondanks er geen bevredigende indica-

toren bestaan, worden deze begrippen 

toch veelvuldig gebruikt in dagelijkse 
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geoefend op de leefomgeving van de 

mens. Volgens het gedachtengoed van 

de (liberale) filosoof John Stuart  Mill  

kan echter worden beargumenteerd 

dat het in geen elk geval toegestaan is 

dat de overheid - als representatie van 

de meerderheid - de mond mag snoe-

ren van de minderheid. En vanuit dit 

oogpunt verdwijnt hiermee de legiti-

miteit terwijl men met containerbegrip-

pen juist legitimiteit tracht te creëren. 

Beïnvloed door neoliberale principes, 

gaat de overheid steeds vaker op zoek 

naar de burger om invulling te geven 

aan deze begrippen. Men tracht via 

participatie of een verschuiving van 

verantwoordelijkheden naar de markt 

draagvlak te creëren. Maar ook hier 

gelden bovenstaande argumenten en 

verschuift men de verantwoordelijk-

heid van een democratisch instituut 

naar een niet-democratisch gekozen 

minderheid. Immers, niet iedereen par-

ticipeert, en dat is hun goed recht. We 

hebben juist de overheid toch om ons 

te vertegenwoordigen? De legitimiteit 

van de ingeslagen weg valt daarmee te 

betwisten. 

De politieke component, die vaak toch 

ten grondslag ligt aan de grenzen van 

dit schouwspel, komt zelden naar voren 

in discussies. Zowel op macro- als op 

microniveau is dit een essentiële dis-

cussie die gevoerd moet worden. Op 

nationaal niveau speelt (o.a.) de vraag 

in welke mate het verantwoord is geld 

te reserveren voor niet-nader gedefi-

nieerd concepten die betaald worden 

uit publieke gelden, met inachtneming 

van de democratische deficiëntie van 

deze concepten. Hoe ver reikt de arm 

van de overheid in onze dagelijkse leef-

omgeving? Van nationale ambities tot 

kleinschalige lokale futiliteiten waarmee 

blijkt dat de overheid - ondanks een ver-

schuiving dan wel een betuigde afname 

van haar taken in de afgelopen decen-

nia - toch nog sterk gepenetreerd is in 

onze dagelijkse leefomgeving (in veel 

gevallen is het nog steeds de overheid - 

gemeente - die bepaald welke boom ik 

in mijn tuin mag kappen). 

Toch profiteren diverse sectoren ook 

(in)direct van een goede leefomgeving 

en ook daar is een bepaalde vorm van 

regulatie voor nodig. Bijvoorbeeld, de 

afname van het ziekteverzuim als ge-

volg van een gezonde leelorTigeving. 

Voorts zijn er nog veel meer voor-

beelden te noemen die een positieve 

invloed hebben op onze leefomgeving 

en dus ook verdedigd kunnen worden. 

Maar wat dan? Gedetailleerde plan-

rien moeten worden vervangen door-

een raamwerk van minimale eisen. 

Men moet kunnen leven zoals men wil, 

daarbij voorop gesteld dat men ande-

ren dit recht niet ontneemt. Wij, als 

volk, maken onze ruimte en niemand 

anders. Geef ons dan ook de mogelijk-

heid om de ruimte in te richten zoals 

wij dat willen. Maak van de ruimtelijke 

planning geen hobbyistenclub die naar 

eigen inzicht andermans leefomgeving 

gaat inrichten, gefinancierd me[ col-

lectief geld, gewoon, omdat het kan. 

Laat de overheid kaderstellend zijn in 

plaats van regelgevend, zodat wij onze 

eigen, persoonlijke keuzes kunnen 

maken en ons niet laten leiden door 

specialistische minderheidsclubjes en 

non-democratische principes. Stel ook 

beperkingen aan de groei van over-

heidsapparaten die op intrinsiek-amb-

telijk niveau worden uitgebreid zonder 

dat hieraan politieke keuzes ten grond-

slag liggen. 

Enfin, het mag duidelijk zijn dat ruimtelij-

ke planning op elk niveau een rol speelt 

in ieders leven, bewust of onbewust. 

En juist daarom is het belangrijk om de 

juiste keuzes te maken, opdat ieder naar 

eigen inzicht in vrijheid kan leven. 
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planningspraktijken. Het gebruik hier-

van creëert namelijk legitimiteit en 

draagvlak. Immers, wie wil er geen 

ruimtelijke kwaliteit? Er lijkt daarom 

(vaak) draagvlak onder de bevolking 

om het gekozen alternatief uit te voe-

ren, want de oplossing zorgt voor een 

goede ruimtelijke kwaliteit'. En juist dit 

is paradoxaal. Door het nemen van ob-

jectieve beslissingen over subjectieve 

onderwerpen kan gezien worden als 

een ondermijning van de  democratic.  

Want in welk beginsel heeft een (land-

schaps)architect het recht te oordelen 

over wat ik mooi zou moeten vinden in 

het landschap? Hebben we daar juist 

niet onze democratisch gekozen over-

heid voor (voor zover dit al dan niet bij 

haar takenpakket hoort)? Om in Fou-

caultiaanse termen te spreken, wordt 

met de veronderstelde (objectieve) 

kennis van de betrokken architect over 

het (subjectieve) landschap, macht uit- 



DOOR EMIEL KLAPHAKE 
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Tegenwoordig hoor je bijna niemand 

meer over inflatie: de geldontwaar-

ding van de jaren '70 en '80, toen 

inflatiecijfers nog  sky  high waren, is 

immers overwonnen. Tenminste, dit 

is de indruk die je krijgt als je de pu-

blieke opinie volgt. Dit is echter een 

illusie: de echte inflatie is nog steeds 

heel erg hoog. De cijfers over in-

flatie die het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS) aanlevert, lijken 

kunstmatig laag te worden gehouden. 

Herinnert u zich de tijden nog dat een 

biertje twee gulden kostte, of een 

snoepreep vijftig gulden-cent? Voor 

degenen voor wie deze tijden niet 

meer zo levendig te herinneren Zljfl: 

iets meer dan tien jaar geleden was dit 

nog zo. Omgerekend naar euro's zijn 

deze producten in een tijdspanne van 

tien jaar ongeveer twee-en-een-half 

keer zo duur geworden. Dit zijn zeer 

concrete voorbeelden, maar zulke 

prijsstijgingen (die overigens door het 

kabinetsbeleid worden versneld) gel-

den net zo goed voor zorg, benzine, 

levensmiddelen, en luxegoederen.  

Wie echter de cijfers van het CBS er-

bij pakt, vindt inflatiepercentages van 

ongeveer 1 a 2 procent op jaarbasis. 

Iedereen die een beetje kan terugreke-

nen weet datje met zulke cijfers niet op 

dergelijke Prijsverdubbelingen uitkomt. 

Weet de politiek ervan? 

We horen Mark Rutte vaak spreken 

over zorgkosten die de pan uit rijzen. 

Begrijpelijk, maar de manier waarop hij 

het uitdrukt dekt de lading niet hele-

maal. De stijgende zorgkosten van de 

laatste tien jaar lopen ongeveer gelijk 

met prijsstijgingen in andere sectoren. 

Het argument dat meer mensen ge-

bruik maken van de zorg, betekent nog 

niet automatisch dat bijvoorbeeld de 

prijs per handeling' ook noodzakelijk 

stijgt. Een aanzienlijk deel van de stij-

gende zorgkosten bestaat in die zin niet 

uit kosten per Se, maar uit een stijging  

die puur en alleen ontstaat doordat 

ons geld elk jaar minder waard wordt. 

De politiek lijkt zich van dit feit be-

wust te zijn. Concreet voorbeeldje: In 

2006 werd de zorgtoeslag ingevoerd. 

Deze bedroeg voor alleenstaanden in 

2007 maximaal 36 euro per maand. 

Nu ligt dat bedrag op 88 euro. Dat 

de overheid probeert haar burgers te 

compenseren voor zulke exorbitante 

prijsstijgingen is logisch en gerecht- 

vaardigd, maar hiermee verergert ze 

slechts het probleem van stijgende 

prijzen: er komt namelijk meer geld 

in omloop en de overheid moet haar 

burgers zwaarder belasten om de ho-

gere uitkeringen te kunnen betalen. 

Oorzaken 

Inflatie kan verschillende oorzaken 

hebben: liet kunnen er ook meerdere 

tegelijk zijn. De bekendste oorzaak 

van inflatie is nog steeds dat er te-

veel geld in omloop is. Voorbeeld: er 

is een vaste hoeveelheid goederen te 

koop. Iedereen wil een bepaald goed 

even graag. Iedereen heeft tien euro 

en heeft zijn gehele tien euro daarvoor 

over. Afhankelijk van de schaar-

ste ontstaat een prijs. 

Stel nu dat ieder- 

een twintig euro 

heeft en twintig 

euro over heeft voor 

datzelfde product. Bij 

een gelijke schaarste . eco 
zou het logisch zijn dat 

bovengenoemd pro- '7  

duct  tweemaal zo duur 1 

wordt. Een dergelijke ont-

wikkeling vindt ook in Ne-

derland plaats: terwijl de 

productie niet noodzakelijk 

stijgt willen mensen wel meer  

loon cii hogere uitkeringen. 

Resultaat is dat de prijzen stijgen. 

Hogere belastingen zijn ook een oor-

zaak van een hoge inflatie. Onder Put-

te zijn accijnzen op benzine, tabak en 

alcohol verhoogd. Ook de btw-verho-

ging heeft geleid tot hogere prijzen. De 

overheid kan mensen compenseren via 

de ene of de andere weg zodat ze de 

prijsstijging kunnen verdragen, maar op 

lange termijn zijn zulke grapjes funest 

voor onze exportpositie. Importeurs 

kiezen dan liever voor een land waar 

de prijzen niet zo kunstmatig hoog zijn. 

HET INFLATIEMONSTER IS 

NOOIT ECHT WEGGEWEEST 

De lage-inflatie mythe 

Om bi) de berekening van de inflatie 

de uitkomst mooi laag te houden kun 

je allerlei trucjes uithalen. De manier 

waarop je bepaalde producten en dien-

sten meeweegt in de berekening be-

palen uiteindelijk de uitkomst. Zo kun 

je goederen die toevallig niet duurder 

zijn geworden expres extra zwaar mee-

wegen. Het voordeel voor de overheid 

om lage inflatie in de cijfers te hebben 

is datje bijvoorbeeld minder pen- 

sioenen hoeft uit te 

betalen 
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(want die stijgen in de regel met de 

inflatie mee). Daarnaast ontstaat er 

geen paniek op de markten: hoge in-

flatie doet investeerders en beleggers 

twijfelen aan je financiële stabiliteit. 

Door het probleem-inflatie stil te zwij-

gen probeert de overheid onrust te 

voorkomen, maar ze moet zich reali-

seren dat ze hier de Nederlandse eco-

nomie, die zo op export berust is, op 

lange termijn geen dienst mee bewijst. 

Er zijn meerdere manieren waarop in-

flatie te bestrijden valt, maar geen van 

allen is echt populair en kunnen met 

gemak de carrière van een politicus 

de grond in boren. Voorbeelden van 

maatregelen zijn loonmatiging, ver-

krapping van de geldhoeveelheid - de 

Europese Centrale Bank is nu juist aan 

het bijdrukken — cii verlaging van de 

belastingen (met name loonbelasting, 

accijnzen en btw). Dat de politiek in 

Nederland en in Brussel hier geen trek 

in hebben, is wel begrijpelijk. Helaas 

voor  lien  is weginflateren een oplos-

sing met een houdbaarheidsdatum. 
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DOOR LEX CORNELISSEN 

RE[u'CT[UR cr1 E\tSTEr 

Dankzij een verkeerde perceptie op de 

winning van olie bestaat er een alge-

mene aanname dat de olie aan bet opra-

ken is, waardoor overheden over elkaar 

heen vallen om duurzame energie te 

promoten en oliewinst te collectivise-

ren. Dit is volledig de verkeerde aanpak. 

Om brandstof uit olie te winnen is het 

harde werk van allerlei zeer intelligente 

en talentvolle mensen nodig. Technici, 

chemici, geologen: allemaal werken ze 

samen om olie te produceren.  The sky  

is  the  limit: ooit waren er geen boor-

platforms. Tegenwoordig wordt een 

groot deel van de olievoorraad op zee 

gewonnen. Het mooie van de olie-in-

dustrie is dat het een contstante strijd 

is om het onmogelijke toch mogelijk te  

Hoe komt het dat deze revolutie nou 

juist in de VS plaatsvindt? Dat komt 

omdat in de VS het geloof dat olie een 

product is van menselijke vindingrijk-

heid nog steeds springlevend is. In 

landen als Brazilië zit genoeg olie in 

de grond, maar er heerst een consen-

sus over dat de grond eigendom van 

de staat is, en dat olie in de grond zit 

en dus ook eigendom is van de staat. 

Hierdoor wordt het ondernemerschap 

"Piekolie, fossiele brandstoffen raken 

op, we moeten consuminderen om 

duurzaam te blijven." Deze uitdruk-

kingen komen maar al te vaak langs. 

Met de logica dat olie opraakt strijdt de 

duurzaamheidslobby voor een wereld 

van dure hernieuwbare energiebron-

nen. 

Deze logica is begrijpelijk. Het heeft er 

alle schijn van dat olie zoals wij het nu 

gebruiken inderdaad niet hernieuwbaar 

is. Het probleem met de stelling van de 

duurzaamheidslobby is dat zij al min-

stens vanaf de jaren '80 beweert dat 

de olie binnen afzienbare tijd op zal ra-

ken. Waarom gebeurt dit steeds niet? 

Het antwoord op deze vraag is ie vin-

den in de aard van oliewinning. Veel 

mensen geloven dat olie een product is 

van de aarde, en door de mens slechts 

geoogst wordt. Het product waar wij 

van afhankelijk zijn, onze brandstof, is 

echter een product van de mens.  

maken. No' mooier is dat het conse-

quent blijft lukken. 

Olie-innovatie verloopt van revolu-

tie naar revolutie. De nieuwste van 

deze revoluties is de ontwikkeling 

van "fracking", het winnen van scha-

lieolie. In Nederland heeft ons eigen 

schaliegas al heel wat potentie, maar 

de echte revolutie speelt in de Ver-

enigde Staten, In hetzelfde land dat 

ervan beticht werd oorlogen te voe-

ren om olie veilig te stellen wordt nu 

zoveel olie gevonden op voorheen 

compleet waardeloos geachte plek-

ken dat het land afstevend op een 

status als netto-exporteur. De VS 

bevinden zich in een diepe econo-

mische, politieke en sociale crisis, 

waarbij de belangen van rechts en 

links lijnrecht tegen elkaar in gaan. 

Maar in één opzicht floreert de eco-

nomie: de frackirig-revolutie. 

. I'. 

en de vindingrijkheid onderdrukt die 

nodig zijn om olie te. produceren. 

Als de \/S zo doorgroeien in oliepro-

ductie als ze op dit moment doen is dat 

heel slecht nieuws voor het Midden-

Oosten. Waarom zouden oliebedrijven 

nog zaken willen doen met de regimes 

daar als er in de veilige en vrije Ver-

enigde Staten even makkelijk aan olie 

te komen is? Dictaturen zoals Saoedi-

Arabië, die vooralsnog gesteund zijn 

omdat ze doorslaggevend waren voor 

de wereldeconomie, zullen onder ex-

treme druk komen te staan als de kraan 

van oliedollars dichtgaat. 

Als er iemand baat heeft bij blijven spe-

len met mythes als duurzame energie 

en het constant zwartmaken van de 

innovatieve Big  Oil -bedrijven in de VS 

dan zijn het deze regimes. ik stel voor 

dat we eindelijk eens inzien dat olie-

productie te wijten is aan menselijke  

vi  n  din  grij kh ei d. 

'k  
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DOOR BENJAMIN BROEKHIJIZEN 

LID VAN DE povu urN i lAAG [ 0 

In de voorgaande editie van de Drie-

master reageerde Imre Wessels kri-

tisch op een bijdrage van Yair Da 

Costa. In beide stukken speelt het 

rapport getiteld De waarde van De-

fensie' van het  The Hague Centre for 

Strategic  Studies (HCSS) een grote 

rol. Waar de heer Da Costa Defensie 

aanduidde als waar voor je geld' en 

fel gekant is tegen verdere bezuini-

gingen, is de heer Wessels van me-

ning dat er best meer bezuinigd kan 

worden. De beer Wessels betwijfelt 

een aantal bevindingen van liet HCSS-

rapport en poneert de stelling dat veel 

taken van Defensie overbodig zijn of 

beter door anderen vervuld kunnen 

worden. Hierin vergist hij zich danig.  

politieke ambities horen daarbij. De 

politiek heeft echter eveneens de mo-

rele plicht om Defensie de middelen te 

geven het takenpakket uit te voeren. 

Stel de ambities ter discussie en maak 

niet simpelweg de uitvoering onmoge-

lijk. Snijden in liet budget om ambities 

te temperen is een wurgtactiek die 

mensenlevens op het spel zet. Geen 

kaasschaaf, maar een wurggreep. 

Het HCSS wijst eveneens op de rol 

van Defensie in het verdedigen van 

Nederlandse handelsbelangen. De 

heer Wessels betwist dat en wijst naar 

Zwitserland, dat 'gezien haar complete 

militaire afwezigheid in de wereld' een 

volledig autarkische samenleving zou 

moeten zijn. Dit argument is op meer-

dere vlakken onjuist. Ten eerste is een 

enkel voorbeeld natuurlijk geen weer-

legging van liet HCSS-rapport en ten 

'op 02.,ltf'.  

Belangrijker nog dan utilitaristische 

afwegingen zijn de morele en wette-

lijke plichten die Nederland heeft en 

waar Defensie uitvoering aan geeft. 

Grondwetartikel 90 stelt bijvoorbeeld 

dat Nederland de ontwikkeling van de 

internationale rechtsorde dient te be-

vorderen. Dit gebeurt doorgaans via 

de 3D-aanpak, waar  development'  

en  diplomacy',  maar ook  defence'  

onmisbare componenten van zijn. Een 

deel van die aanpak verloopt via de 

NAVO, het bondgenootschap waar- 

T  
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Allereerst een concessie richting de 

heer Wessels: private beveiligers kun-

nen inderdaad een rol spelen in de 

beveiliging van schepen tegen pirate-

rij en private ondernemingen kunnen 

inderdaad ook explosieven opruimen. 

De heer Wessels zou veel voorstan-

ders van Defensie aan zijn zijde treffen 

als hij enkel de (gedeeltelijke) afstoting 

van dergelijke taken zou voorstaan, 

maar helaas gaat hij verder dan dat. 

Het HCSS-rapport stelt dat de internati-

onale bijdragen Nederland veel aanzien 

opleveren. De heer Wessels bestrijdt 

dit niet, maar geeft aan dat dit eerder 

een argument is om te bezuinigen op 

het leger' omdat 'politieke ambities 

[.1 bepalen waar liet leger ingezet zal 

worden'. De politiek besluit inderdaad 

over de inzet van de krijgsmacht en  

tweede is het bezijden de waarheid: 

Zwitserland neemt weldegelijk deel 

aan vredesmissies (tot 2008 in Afgha-

nistan), zij het op bescheiden schaal. 

Tussen neus en lippen door doet de 

heer Wessels in zijn conclusie nog 

wel de meest boude bewering: de 

noodzaak van landsverdediging zou te 

verwaarlozen zijn, omdat er geen sari-

grenzende vijanden zijn. Hierbij gaat hij 

volledig voorbij aan het feit dat Defen-

sie de verdediging van het Koninkrijk 

op zich neemt: dus ook bij een Antil-

liaans Falklandscenario. Daarnaast kan 

de wereld snel veranderen. Het stel-

selmatig onderschatten van dreigingen 

zorgde ervoor dat Nederlandse jongens 

met verouderde wapens of nepwapens 

naar hei front moesten fietsen in 1940.  

aan Nederland verbonden is. Ook in 

NAVO-verband moet Nederland zijn 

steentje bijdragen. We redden het niet 

alleen, maar kunnen ook niet van de 

VS, Frankrijk en Duitsland verlangen 

dat zij de kastanjes uit het vuur halen. 

Als de heer Wessels liet (grondwette-

lijk) takenpakket van Defensie wil ver-

kleinen, dient hij dat op directe wijze te 

doen. Het langzaam dichtdraaien van 

de geldkraan is een wurgtactiek die 

voorbijgaat aan het goeds dat Defensie 

doet met de relatief beperkte midde-

len. ik sluit mij dan ook aan bij de heer 

Da Costa: Defensie, waar voor je geld. 

I 
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Fenwon
Nu het punt sta om mijn studen-

ing eindelijk te gaan verlaten, 

ben ik de laatste tijd aan het nadenken 

of 11< moet gaan kopen of huren. Na-

tuurlijk speelt de persoonlijke situatie 

en verwachtingen over de toekomstige 

situatie hier een belangrijke rol. De 

huizenprijzen zijn sinds het hoogtepunt 

in 2008 ongeveer 20% in waarde ge-

daald. Alsje in 2008 een huis hebt ge-

kocht staat deze daling op geen enkele 

manier in verhouding tot de winst die 

is behaalt door hypotheekrenteaftrek. 

De business case zoals deze jarenlang 

werd gemaakt gaat simpelweg niet 

meer op.  

ren. Steeds meer banken zijn terughou-

dend in het verstrekken van hypotheken. 

De kritiek die je van (potentiële) kopers 

krijgt is datje je geld weggooit. Je spaart 

niets op en je maakt ook geen gebruik 

van de hypotheekrenteaftrek, dus je bent 

een dief van je eigen portemonnee. 

Kopen 
Als je boven modaal verdient kan 

ook overwegen om te kopen. Kopen 

heeft als voordeel dat het aanbod aan 

koophuizen een stuk hoger is. Je hebt 

dus veel meer keuzevrijheid. Ben-

dien staan er extra veel huizen te koop 

omdat mensen gedwongen uit hun huis 

moeten door het verliezen van hun baan 

bijvoorbeeld. Keuze te over, dus als je 

een beetje goed onderhandeld kan je 

voor een prikkie een eigen buis kopen. 

Maar hier houden de voordelen dan ook  

overheid is niet in staat om goede voor-

spellingen over de markt te doen. Daar-

naas zijn huizenkopers die met hun hu  

on water staan bezig niet een gr 

lol om mensen weer aan het I en 

te kÏjgen. 'Als je huurt, gooi je geld 

w", 'De bodem is nu edit in zicht 

hoor".  Overwegend zijn dit nsen die 

net een huis hebben gekocht, of men-

sen die hun huisjan h 'verkopen zijn 

en er niet vanaf kom . Hun grote aan- 

koop moeten ze op of andere manier 

rechtvaardigen, h is niet te verkroppen 

dat ze zon fi ciële blunder hebben 

begaan. Het  Ii'  soms net alsof huiseige-

naren een complot hebben gevormd om 

mensen weer aan liet kopen te krijgen. 

1k zeil eb altijd liet tegenovergestelde 

/nai( tir

van wat de overheid me vertelde 

. 1k denk dat ik ga huren, kopen 

jd nog. 
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Huren 

Mogelijkheden voor huren zijn er, maar 

het kabinet heeft wel wetgeving gein-

troduceerd die het duurder maakt om te 

huren. Wat het kabinet niet heeft gedaan 

is een einde maken aan de sociale wo-

ningbouw. In Nederland worden rond 

de 40%  van de woningen verhuurd. 

Maar een klein deel hiervan is particu-

liere huur. Een groot gedeelte is sociale 

woningbouw, met een hoop negatieve 

gevolgen vandien. Als je ook maar een 

beetje meer dan liet minimum verdient 

kom je hiervoor niet in aanmerking. De 

schadelijke gevolgen van liet overheids-

beleid over woningbouwcorporaties is 

dat er enorme wachtlijsten ontstaan. 

Het voordeel aan huren is echter dat 

je flexibel bent. Als je studeert, of nog 

niet precies weet waar je wilt wonen, of 

je contract verlengd wordt, of hoe lang 

je relatie duurt, dan maken deze zaken 

bet aantrekkelijk om te huren. Het kan 

ook zijn dat je niet in aanmerking komt 

voor een hypotheek, dus is het econo-

misch noodzakelijk om ccii huis te hu- 

wel mee op. Zoals je in figuur i ziet zijn 

de huizenprijzen sinds het hoogtepunt 

in 2008 zon 20%  gedaald. Had je dus 

fl 2008 een huis gekocht voor 250,000 

euro, dan was je nu zon 50.000 euro 

aan waarde verloren. Heb je je hypo- 

theek afgesloten met een rente ian 11 

4,5%, dan heb je zon i8.000 Euro be-

spaart door hypotheekrentealtrek. Een 

nettoverlies van 32.000 euro! Toekom-

stig voordeel is door het kabinetsbesluit 

om hypotheekrenteaftrek af te bouwen 

niet meer aan de orde. Verlies je je baan 

en moet je verhuizen naar een andere 

stad voor werk, of ga je scheiden, dan 

heb je niet de flexibiliteit die je bij huren 

wel hebt. 

Koperscompl ot  
DNB  en het CBS zijn voorzichtig positief 

over de verdere ontwikkeling van de prij-

zen. De bodem zou in zicht zijn. Echter 

als we kijken naar liet voorspellingsver-

mogen over de economie van een broer-

tje van deze centrale planners, liet CPB, 

dan is dit bedroevend (zie figuur 2).  Dc  
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: H T1 

1 ̂ v 1~ 
97 

- 

DOOR RICK NEDEREND 

\/00F0TTER PROJECTGROEP  Ni RO\VEEK-

[ND-I [N VOORZITTER JOV[J UTRECHT E. O. 

Het Introweekend. Een memorabel 

weekend voor de deelnemers en de 

Projectgroep. Het Introweekend is be-

doeld om nieuwe leden van de JOVD 

kennis te laten maken met diezelfde 

JOVD. Een weekend waarin inhoud en 

gezelligheid hand in hand gaan. Afgelo-

pen maart was het tijd voor het eerste 

Introweekend van 2013-  Het weekend 

van 9  en io maart reisden veertig deel-

nemers vanuit het gehele land af naar 

Den Haag. Een druilerige zaterdag met 

veel regen zorgden er voor dat een en-

kele fanatiekeling per fiets totaal nat 

was geregend, maar door het warme 

onthaal van de andere deelnemers was 

dit snel vergeten. 

Zaterdagochtend begonnen we met 

een enthousiaste oud-JOVD'er en te-

vens Tweede Kamerlid, Foort van 

Oosten. De wijze les die Foort de deel-

nemers meegaf was als volgt: "Als je 

iets wilt bereiken, op ieder willekeurig 

moment, komt dit nooit vanzelf. je zal 

dan 7e1f je vinger moeten opsteken." 

Uiteindelijk sloot Foort af met een dui-

delijke boodschap richting de deelne-

mers. Hij vertelde hen veel uit hun lid-

maatschap bi) dejOVD te halen, omdat 

hij nog altijd mensen tegenkomt, van 

Gemeenteraadslid lol Minister die hij 

bij de JOVD heeft leren kennen. Deze 

boodschap was duidelijk niet aan do-

vemans oren gericht, want niet veel 

later bij de lunch was iedereen druk in 

gesprek met elkaar en was de sfeer uit-

stekend te noemen. 

Het middagprogramma was net zo suc-

cesvol als de ochtend. Een rondleiding 

door de Tweede Kamer door Menno  

de Bruyne, voorlichter van de SGP. 

Daarnaast was er een parallelsessie 

door cursusleiders Tom en Marijke die 

de organisatiestructuur van de JOVD 

doornamen en verdienstelijk een heuse 

Algemene Vergadering simuleerde, De 

nieuwe Marijke Neutgens is reeds ge-

boren, want de kritische vragen vlogen 

door de vrijdenkersruimte. 

's Avonds, nadat de magen gevuld zijn 

met diverse soorten pasta en pizza, 

was het tijd voor een borrel. inmid-

dels hadden de afdelingsbesturen zich 

ook aangesloten bij het gezelschap cii 

vloeide de alcohol rijkelijk op het Al-

gemeen Secretariaat. Een Introweek-

end zonder 't Feest van Sinterklaas is 

als een fiets zonder wielen. Zoals het 

ieder Introweekend betaamt werd de 

avond dus afgesloten in deze inmiddels 

beruchte feestgelegenheid. 

Alle deelnemers zaten, bijna net zo fris 

als zaterdagochtend, zondagochtend 

alweer klaar voor de slotspreker van 

het weekend. Koen Petersen vertelde 

de deelnemers alle ins en outs over 

de Amerikaanse politiek. De kroketten 

konden niet ontbreken tijdens de lunch 

op zondag en na dit krachtvoer konden 

de deelnemers nog op voor hun laatste 

kunstje. Na een cursus debatteren van 

Martijn jonk legden de deelnemers el-

kaar het vuur aan de schenen. 

Bij deze wil ik nog van de gelegenheid 

gebruik maken om iedereen die heeft 

meegewerkt en deelgenomen hartelijk 

te bedanken. In het bijzonder de Project-

groep niet Duco Mulder, Irma Masten-

broek en Talitha Kocken. 
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 enige twijfel is Karl Marx (1818 

één van de meest invloedrijke 

sociologen die ooit geleefd hebben en 

de belangrijkste denker van de socialis-

tische beweging. Het kapitalisme is vol-

gens hem niet alleen moreel onaanvaard-

baar en moet worden vervangen door 

een socialistisch systeem, ook betoogt 

hij dat de wetten van de geschiedenis 

aantonen dat het kapitalisme in elkaar zal 

storten en dat het socialisme zal zegevie-

ren. Leek liet grote publiek Marx vóór de 

schuldencrisis nog weg te zetten als 'een 

waardig klassieker', de laatste jaren is 

Marx actueler dan ooit. Grondige bestu-

dering van zijn filosofie is naast dat het 

buitengewoon de moeite waard is, een 

absolute must voor iedere liberaal die de 

vrije markt wil blijven verdedigen. In dit  

eerste deel van mijn tweeluik; ruilwaar-

de, uitbuiting en vervreemding, oftewel 

de immoraliteit van liet kapitalisme. 

Een bakker bakt broden om deze te 

kunnen verkopen en met dat geld bij-

voorbeeld schoenen te kopen. Zowel 

de bakker als de schoenmaker produ-

ceren méér dan ze zelf nodig hebben 

om dit vervolgens te kunnen ruilen. Dit 

bevredigen van elkaars behoeften is 

het uitgangspunt van liet socialisme. De 

broden en schoenen zijn het doel, geld 

het middel. Het Product-Geld-Product-

schema wordt in het kapitalisme omge-

draaid in het Geld-Product-Geld-denken. 

Een kapitalist gebruikt zijn geld om een 

bakkerij te beginnen, of er in te inves-

teren, met als doel het verkrijgen van 

geld. Geld is het doel, brood het mid-

del. Voor de kapitalist maakt liet dan 

ook niet uit of hij in broden, schoenen 

of een totaal ander product handelt. 

Hier moet een onderscheid gemaakt 

worden tussen de gebruikswaarde  

van een goed en de ruilwaarde. Het 

eerst ziet op het maatschappelijk nut;  

met broden kun je honger stillen. Het 

tweede ziet slechts op de waarde van 

een goed uitgedrukt in andere goe-

deren. Bijvoorbeeld; de waarde van 

een paar schoenen is twintig broden. 

Dat de maatschappij met de verdraai-

ing van liet middel en liet doel liet best 

in staat is de behoeften van mensen te 

bevredigen (=uitgangspunt van liet kapi-

talisme) is uiterst twijfelachtig. In een kapi-

talistische maatschappij produceert men 

om geld te maken, dat mensen behoeften 

hebben is hiervoor slechts een alibi. De 

kapitalist zal datgene produceren wat liet 

meeste winst opbrengt, ook al is liet maat-

schappelijk nutteloos of kunnen enkel de 

rijken het zich permitteren. De dingen die 

maatschappelijk nodig zijn, maar te weinig 

winst opleveren, worden niet geprodu-

ceerd. Vandaag de dag zijn producenten 

van geneesmiddelen meer geïnteresseerd 

in zeldzame- en welvaartziekten in het rijke 
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westen dan in eenvoudig te genezen ziek-

ten in ontwikkelingslanden, enkel en alleen 

omdat het eerste meer winst oplevert. 

Van uitbuiting is sprake wanneer ie-

mand zich de opbrengst toe-eigent van 

het werk van een ander. De bakker 

wiens brood aan het eind van de dag 

door een dief wordt afgepakt is uitge-

buit. Dit kan met geweld, al dan niet 

door de overheid in de vorm van be-

lastingheffing, maar het unieke aan het 

kapitalisme is dat zij de dief op een extra 

mogelijkheid trakteert deze handeling 

te verrichten. Sterk nog; op zo'n ma-

nier dat de uitgebuite bakker zich niet 

uitgebuit voelt. De dief kan namelijk in 

bepaalde gevallen een beroep doen op 

eigendomsrecht. Stel: De bakker bakt 

op een dag vijf broden, de dief neemt 

deze alle vijf af en geeft de bakker ver-

volgens twee broden terug. Waarom 

zou de bakker deze uitbuiting accepte-

ren en sterker nog, de dief danken voor 

de twee broden die hij terugkrijgt? Het  

ntwoord is dat de dief eigenaar is van 

e productiemiddelen. In dit geval is dat 

le oven waarin de broden worden ge-

bakken. Dit kan zonder dat de dief weet 

hoe deze werkt, zonder dat de dief de 

oven ooit gezien heeft en zelfs zonder 

dat de dief de bakker ooit gezien heeft. 

Het kapitalisme is een systeem waarin 

alleen eigenaars productiemiddelen be-

zitten. De arbeider bezit enkel het ver-

mogenOm te arbeiden, hetgeen hij aan 

de eigenaar moet verkopen in ruil voor 

loon. Het kapitalisme is dus een systeem 

waarin arbeid en productiemiddelen 

gescheiden zijn. De eigenaar kan zo ver 

gaan dat hij zelfs geheel niet moer hoeft 

te arbeiden; hij kan immers elke vorm van 

arbeid uit besteden en toch blijven ver-

dienen. In ons voorbeeld gaat de bakker 

akkoord met de uitbuiting omdat hij zelf 

geen oven heeft. De oven die in zijn bak-

kerij staat is immers niet van hem. Voor-

dat de bakker ook maar één brood heeft 

gebakken is hij al afhankelijk van een 

eigenaar, ook wanneer hij een oven had 

willen lenen in ruil voor arbeid (huren). 

Daarnaast heeft de eigenaar van de oven 

geen reden de bakker alle opbrengsten 

van zijn arbeid uit te keren. Hij hoeft im-

mers niet te kijken naar gebruikswaarde 

van de bakker, maar naar de ruilwaarde 

van de bakker. Wat kost deze bakker 

ten opzichte van een andere bakker? 

De bakker, zijn arbeid, is een goed ge-

worden. Net  als het brood is de bakker 

geen doel op zich meer, maar een mid-

del. Zolang de bakker concurrentie heeft 

van andere bakkers zal hij genoegen 

moeten nemen met een lagere vergoe-

ding. Een goedgetrainde linksback die 

op Italiaans niveau kan voetballen is vele 

malen schaarser en zal dus een groter 

deel van zijn arbeidsopbrerigsten kunnen 

bedingen dan een laagopgeleide schoon-

maker in tijden van grote werkloosheid. 

Uitbuiting vindt dan ook vooral plaats 

in de onderklasse van de maatschappij. 

De liberale rechtsstaat, de overheid, 

speelt hierin een cruciale rol; zij legiti-

meert dit systeem en straft diegenen die 

zich niet aan de (eigendom)wetten hou-

den. Het recht maakt van de uitbuitende 

dief eigenaar en van de producent (de 

bakker) arbeider met 'recht' op een deel 

l  

van de winst. 'Elke beroep op rechtvaar-

digheid is een poging van de machtheb-

bers om hun positie te legitimeren'. 

Niet alleen zorgt de uitbuiting er voor 

dat de bakker niet krijgt waar hij recht op 

heeft, door de uitbuiting vervreemdt hij 

ook van de arbeid. Arbeid is niet langer 

een manier om zinvolle zaken te maken 

of om behoeften van jezelf of anderen te 

bevredigen, maar het wordt een manier 

van overleven. De bakker bakt wat hij 

moet bakken op basis van de ruilwaarde 

die de eigenaars in zijn arbeid zien. Deze 

vervreemding leidt er toe dat de mens 

geen echt mens meer is. Arbeid geeft 

namelijk zin aan het leven. Dat een mens 

zich kan voorzien in zijn primaire levens-

behoeftes, dat hij kan arbeiden en dat 

hij zich door arbeid kan ontwikkelen, is 

belangrijker dan dat hij bijvoorbeeld kan 

denken. In het kapitalisme is ook ont-

wikkeling en arbeidsvreugde onderge-

schikt aan het winst-denken. Eigenaars 

zullen pas investeren in opleidingen als 

dat meer winst oplevert, maar liever 

nog zien ze dat de (liberale) Staat oplei-

dingen betaalt die de arbeider zelf met 

schulden en belastinggelden afbetaald. 

Arbeiders die slechts als een middel 

worden gezien en niet langer als een 

doel op zich, worden niet alleen beroofd 

van hun levensdoel, maar ook van hun 

ontwikkeling, hun arbeidsvreugde: Kapi-

talisme is pure slavernij waarbij overheid 

en eigenaars hand in hand op treden. 
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MINDER NAVELSTAREN, VAKER EEN POLITIEKE KOERS VAREN 

De professor kwam met een ljkwit gezicht 

binnen. In 2001 bezat nog niemand een 

smartphone. Facebook, Twiter en Hyves 

hadden het levenslicht nog niet gezien. 

Een allegaartje van studenten uit de Ver-

enigde Staten, Duitsland, Denemarken 

en Nederland volgde het college  com-

parative  analysis of  political systems'.  

Na de koffiepauze namen we plaats 

voor het tweede deel van dit college.  

Dc  professor schraapte zijn keel. Van-

daag geef ik geen college meer', sprak 

de hoogleraar. 'Ik stel voor dat alle Ame-

rikaanse leerlingen nu naar de dichtstbij-

zijnde televisie gaan.' Verwarring in de 

zaal. Wat is er gebeurd? De Amerikanen 

sloften naar het hok van de concierge, 

waar een televisie stond. Ik begreep er 

niets van, pakte mijn spullen en nam de 

bus naar huis. Thuis zette ik de televisie 

aan. Met stomheid geslagen zag ik hoe 

vlak achter elkaar twee vliegtuigen zich  

in het New Yorkse  World Trade  Cen-

ter boorden. Paniek op straat, mensen 

sprongen uit ramen. Niet veel later stort-

ten de wolkenkrabbers, het symbool 

van het kapitalistische westen, in. Die 

dag stond de wereld op zijn kop. Negen 

september 2001 was een mijlpaal in de 

geschiedenis dat nog lang zou na-ijlen. 1k 

wist die dag wat er op de voorkant van 

de komende Driemaster moest komen. 

Het karkas van het  World Trade  Center. 

Beioerning ALV 

Ondanks de gruwelen van september 

2001 denk ik met een glimlach terug aan 

mijn tijd als hoofdredacteur van Drie-

master. Mijn benoeming door de ALV in 

2000 vergeet ik niet meer. In het holst 

van de nacht voelden enkele politieke 

hyena's mij aan de tand over mijn kandi-

datuur. Langzaam trok aan de achterzij-

de van de zaal een rookgordijn op. Jon- 

gemannen in driedelig pak en een enkele 

dame in mantelpak lurkten aan dikke 

sigaren. Het van staatswege opgelegde 

rookverbod bestond toen nog niet. De 

technisch voorzitter verzocht de discus-

siërende sigarenrokers herhaaldelijk tot 

stilte. Uitzonderingen daargelaten wa-

ren weinig JOVD'ers geïnteresseerd in 

de benoeming van de hoofdredacteur 

die En de vereniging weinig in de melk te 

brokkelen had. Na een half uur viel de 

voorzittershamer. De ALV koos mij met 

algemene stemmen tot hoofdredacteur. 

Interview Frits Bolkestein 
Voor mijn verjaardag ontving ik van 

mijn redactie een onvergetelijk ca-

deau. Een interview met toenmalig 

Eurocomm issaris Frits Bolkesteiri. Sa-

men met redacteur Ferdi de Lange (la-

ter voorzitter van de JOVD) reisde ik 

naar Brussel. De Lange en ik hadden 

ons tot op de tanden voorbereid. Wij 

wilden Bolkestein uitdagen voor een 

- 
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liberaal-filosofische schermutseling. 

Bolkestein staat niet bepaald bekend als 

allermans vriend. Chagrijn vulde de ka-

mer. De Eurocommissaris was die dag 

met zijn verkeerde been uit bed gestapt. 

Hij antwoordde kortaf. Met tegenzin 

voerde hij een gesprek met twee poli-

tieke snotneuzen. Tot liet moment dat 

we over één van zijn minder bekende 

publicaties begonnen. Het boek Boren 

in hard hout'. De man smolt. Blijkbaar 

had nog niemand een vraag over dit 

boek aan hem gesteld. Het interview 

ontaardde in een interessant gesprek. 

Het duurde even om door de hardhou-

ten vooroordelen van Bolkestein heen 

te komen, maar liet resultaat mocht er 

zijn. Met alle egards leidde de Eurocom-

missaris ons na een dik uur naar buiten. 

Oude koeien 
11< kan nog wei even doorgaan met in-

teressante interviews, mijn adviserende 

rol richting liet Hoofdbestuur, ellenlari- 

ge HB-vergaderingen, twee teams van 

JOVD'ers die een nieuw hoofdbestuur 

wilden formeren enzovoorts. Het heeft 

weinig zin om oude koeien uit de sloot 

te halen. Af en toe zie ik een nieuw 

exemplaar van Driemaster voorbij ko-

men. Nog steeds staan er degelijke 

artikelen in. De opmaak van liet blad 

vind ik sterk verbeterd. Als ik dat ver-

gelijk met twaalf jaar geleden dan waren 

mijn exemplaren niet om aan te gluren. 

Liberale langspeelplaat 
Zonder gehinderd te worden door enige 

vorm van kennis van de huidige interne 

organisatie, zet ik graag een persoonlijke 

langspeelplaat op. Die langspeelplaat is in-

middels sleets, maar wellicht nog actueel. 

Ik droom van liberale politieke leer-

school. Met een JOVD-congres in een 

grote, bomvolle zaal, waar enthousi-

aste leden met elkaar op liet scherpst 

van de snede discussieren over liberale 

politiek. Het huidige regeerakkoord be- 

vat vele voorstellen, waar liberalen van 

gruwelen. De plannen voor hervorming 

van de woningmarkt, het nivelleren, de 

lastenverzwaringen en het drugsbeleid 

zijn niet bepaald thema's waar libera-

len eufemistisch gezegd hun vingers 

hij aflikken. Tegelijkertijd vindt in mijn 

droom in een kleine bedompte zaal de 

verantwoording van het Hoofdbestuur 

plaats. Een handjevol leden vergadert 

daar over de financiën van de JOVD 

en de huishoudelijke 7aken. Want dat 

moet ook gebeuren. Het overgrote 

deel van de leden houdt zich in mijn 

droom bezig met de (actuele) politiek. 

jonge liberalen, richt de pijlen op het kabi-

net, houd liberale Kamerleden bij de les. 

Laat VVD'ers sidderen voor het jOVD-

congres, omdat 7ij daar verantwoording 

moeten afleggen voor het liberale gehalte 

van hun voorstellen. Meer aandacht voor 

politiek, minder gekissebis over huishou-

delijke aangelegenheden. Minder navel-

staren, vaker een politieke koers varen! 

--I I 

I' -.  

In het kader van het 65e jaar-

gang van Driemaster zal in 

iedere editie een oud-hoofd-

redacteur een gastcolumn 

schrijven. In deze editie heeft 

de redactie Martijn Bruijstens, 

hoofdredacteur van Driemas-

ter 2000 - 2001, bereid gevon-

den een column te schrijven. 
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OUD-HOU[DREDACfEU[ DIIErA.,5T E 

De kloof tussen de politiek en de bur-

gers, sinds de Fortuijnrevofte in 2002 

lag deze frase lange tijd in de mond 

van willekeurig welke nieuws- of opi-

niemaker bestorven. In weerwil van de 

vele beschouwingen hierover lijkt de 

kloof echter niet gedicht, integendeel: 

deze lijkt alleen maar gegroeid. Uiter-

aard haalde D66 weer enkele van haar 

'kroonjuwelen' uit de ijskast: de geko-

zen burgemeester, referenda en ga zo 

maar door. De vraag is echter of de on-

tevredenheid van burgers kan worden 

verminderd met dergelijke inspraak,  

en prettigste cadeautjes voor mij?Er zijn 

geen grote, principiële grenzen aan de 

staatsmacht, waardoor zij zich gelegi-

timeerd met zo ongeveer alles kan en 

mag bemoeien. Deed zij in de negen-

tiende eeuw nog vooral veiligheid en 

infrastructuur, later nam zij de armen-

en ziekenzorg over van - vooral - ker-

kelijke instellingen om vervolgens [net 

een bonte verzameling van allerhande 

regelingen die we nu aanduiden roet de 

'verzorgingsstaat' volledig uit haar voe-

gen te barsten. 

Tocqueville en de  Townships  van 

Nieuw-Engeland 

In een eerder artikel (Driemaster jaar-

gang 65, editie i) haalde ik in het ka-

der van dit schrikbeeld van de alom- 

De verzorgingsstaat creëert, kortom, 

egocentrisme en morele luiheid. 

Om het algemeen belang, de res publi-

ca, maakt de burger zich steeds minder 

druk. Republicanisme is het nastreven 

van dit algemene belang - en zij hoeft 

dus niet per definitie een gekozen 

staatshoofd te behelzen. Tocqueville 

associeert republicanisme met zelfbe-

stuur, de mate waarin burgers zelf ver-

antwoordelijk zijn - en zich verantwoor-

delijk voelen - voor hun omgeving. Hij 

prees de Amerikanen in zijn tijd, omdat 

zij zelf de zaken ter hand namen die 

speelden. Zij wezen niet naar de over-

heid om problemen op te lossen, maar 

repareerden zelf de stormschade aan de 

dorpskerk, stichten zelf een school voor 

fA'I ?4iI [I I 'A A 

In de loop van de twintigste eeuw is de 

politiek van een plek waarover gespro-

ken werd over gedeelde belangen en 

het algemeen belang werd nagestreefd 

verworden tot een plek waar vooral 

wordt gesteggeld over deelbelangen. 

Ons huidige 'uitruilkabinet' is daar een 

voortreffelijk voorbeeld van: Rutte zijn 

drieprocentjes, Samsorn scheepsladin-

gen nieuwe 'vogelgehakt...' - pardon 

- windmolens, een verkorting van de 

werkloosheidsuitkering tegenover een 

legalisering van 'gewortelde' kinderen 

en met stip het absoluut belachelijkste 

voorstel: verlaging van de inkomstenbe-

lasting tegenover een inkomensafhan-

kel ijke zorgpremie. Broekzak, vestza Ir, 

De staat heeft zichzelf in de loop der 

tijd zo groot en onmisbaar gemaakt, dat 

burgers zich niet verzetten tegen haar 

almacht of bemoeizucht, maar gaan re-

kenen hoe zij er zelf in zo groot moge-

lijke mate beter van worden: welke Po-

litieke partij beloofd kortom de grootste 
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tegenwoordige en almachtige staat de 

Franse denker Alexis de Tocqueville 

aan. Tocqueville bezag democratie niet 

als een wijze van politiek bestuur ('het 

volk regeert'), maar als een alomvat-

tend sociaal bestel dat vooral op één 

ding gericht l5: gelijkheid. Centralisatie 

en toenemende overheidsbemoeienis 

zijn in zijn ogen inherent aan een demo-

cratisch systeem. Dit wil niet zeggen dat 

het gunstige ontwikkelingen zijn, inte-

gendeel. Aan het begin van de negen-

tiende eeuw voorzag hij al in grote mate 

de problemen die een arrangement als 

de moderne verzorgingsstaat zou ver-

oorzaken, met name voor de morele 

consequenties van wat hij noemde 'mil-

de  despotic.'  Hoe meer zaken voor de 

mensen geregeld worden, hoe minder 

zij zich in hoeven te spannen omdat het 

toch wel voor hen geregeld wordt, hoe 

minder zij zich vervolgens in gaan span-

nen en hoe meer zij zich richten op hun 

eigen, kleine pleziertjes en hoe minder 

zij zich om hun omgeving bekommeren.  

hun kinderen en stelden zelf een opspo-

ringsteam samen om een misdaad op te 

lossen. 

De ideale samenleving is daarmee een 

hechte gemeenschap van vrije burgers, 

waarin de leden zich gekend en betrok-

ken voelen. Zij zijn allen vrijwilligers en 

dragen hun steentje bij om zaken te 

bereiken en problemen op te lossen 

die hen als leden van de gemeenschap 

direct raken. De politiek bestuurders 

zijn amateurs - letterlijk: liefhebbers - 

die het bestuur tijdelijk op zich nemen 

omdat zij zich verantwoordelijk voelen 

en vanwege bewezen kwaliteiten. Ui-

teraard naast hun eigen bezigheden als 

advocaat, bakker of hoefsmid. Van een 

kloof tussen burger en bestuur kan hier 

simpelweg geen sprake zijn! 

Verstatelijking en professionalisering 

Een systeem als dit kan alleen gedijen 

bij kleinschaligheid en grote terug-

houdendheid van overheidswege - 



voorwaar nog een reden waarom be-

stuurlijke schaalvergroting een slecht 

idee is. Burgers zijn prima in staat om 

- tezamen - hun gemeenschap vorm te 

geven: de publieke ruimte, kunstuitin-

gen, armen- en ziekenzorg. Wanneer 

de staat zich in toenemende mate deze 

ruimte toeëigent, hoe goed bedoeld 

ook, wordt het systeem ondermijnd. 

De noodzaak voor burgers om inspan-

ning te leveren, zal sterk verminderen 

en zij zullen zich steeds minder betrok-

ken voelen bij de gemeenschap. Hij 

trekt zich steeds verder terug in zijn 

eigen wereldje en beziet de overheid in 

toenemende mate als vehikel voor zijn 

eigen geluk en deelbelang. 

Deze verstatelijking brengt als vanzelf  

en voor liet noodgedwongen contact 

met anderen dus ook. Dit geldt ook 

voor de verschillende controlerende 

organen van liet bestuur. Door de 

toegenomen complexiteit van wet- en 

regelgeving neemt de betrokkenheid 

van burgers al, het bestuur wordt te 

'technisch' voor de leek. 

Deze 'professionalisering' heeft een 

keerzijde: afstand tussen bestuur en 

burgers. Politiek is van een liefhebbe-

rij een beroep geworden en de twin-

tigste eeuw zag dan ook de opkomst 

van carrièrepolitici. Een groep van 

beroepspolitici die vaak al tijdens of 

direct na hun studie in het politieke 

wereldje binnentreden, zonder nooit  

nen bieden. Doordat er per kiesdistrict 

één vertegenwoordiger wordt afgevaar-

digd, is de gekozene direct verantwoor-

ding verschuldigd aan zijn kiezers. Ook 

is hij verplicht woonachtig in zijn kies-

district, wat ertoe leidt dat hij direct aan 

te spreken is op zijn stemgedrag, bij zijn 

dagelijkse boodschappen, in de kroeg 

op zaterdagavond. Van de beruchte 

Haagse kaasstolp zal waarschijnlijk wei-

nig overblijven. 

Burgers moeten zich weer actief betrok-

ken voelen bij de publieke ruimte. Zij 

moeten niet betrokken worden, maar 

zelf het heft in handen nemen. Het 

spreekt voor zich dat het geen enkele 

zin heeft, nee zelfs averechts werkt om 

een uitgebreider takenpakket voor de 

overheid met zich mee. Dat betekent 

een verhoging van haar middelen (be-

lastingen) en een forse uitbreiding 

van het aantal ambtenaren. Ook zullen 

"IN DE IDEALE 

SAMENLEVING 

ZIJN POLITIEK 

[:1 *1 11111 tiP] *t 

AMATEURS"  

bestuurders meer tijd kwijt zijn met 

al deze nieuwe taken en is het maar 

de vraag of zij het overzicht weten te 

bewaren. Tijd voor werkzaamheden 

naast het bestuur is er steeds minder  

ervaring opgedaan te hebben in een 

andere sector, of, zoals  Nigel  Farage 

zegt: "Never had a proper job." Na-

genoeg hun hele carrière speelt zich 

af in een wereldje dat los staat van 

een groot deel van de samenleving 

en afgezien van een vierjaarlijkse 

verkiezingscampagne is er bar wei-

nig noodzaak om dagelijks 'onder de 

mensen' te zijn. 

Voor hun baantje in de politiek zijn 

zij afhankelijk van een politieke partij, 

die na ogenschijnlijke inspraak van de 

leden van die partij die op hun beurt 

een fractie van de kiezers uitmaken, 

de kieslijsten samenstellen waarop de 

bevolking haar stem mag uitbrengen. 

Dit leidt ertoe dat de loyaliteit van de 

heren en dames politici in de eerste 

plaats ligt bij de partij aan wie zij zo-

veel te danken hebben in plaats van 

bij de kiezer, die zich op zijn beurt 

steeds minder in z(jri bestuur herkent. 

Een districtenstelsel zou uitkomst kun- 

dit van staatswege af te dwingen of te 

faciliteren. De overheid zal moeten te-

rugtreden en drastisch moeten snoeien 

in haar takenpakket. De terugtredende 

overheid is lange tijd synoniem geweest 

voor het afstoten van de uitvoering van 

taken aan zelfstandige bestuursorganen 

en bedrijven, zonder dat zij zelf de re-

gie uit handen durft te geven. Een sterk 

geslonken overheid is door haar afge-

nomen macht ook niet meer interessant 

als vehikel voor deelbelangen of grote 

ambities van machtsgeile carrièrepoli-

tici. 

De enige manier om dit te bereiken is 

dat de overheid zich daadwerkelijk en 

zonder reserves langzaam maar zeker 

terugtrekt uit de publieke ruimte, hier-

mee ruimte creërend voor de samen-

leving en de regie uit handen geeft 

en neerlegt waar deze hoort, hij een 

gemeenschap van vrije burgers. 
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 ie Jeroeh, 

Heb jij je ook zo vermaakt tijdens de 

afgelopen BAV? Ik snapte al dat ge-

klaag niet van leden die liever ergens 

anders hadden gezeten. Het alternatief 

was geweest om thuis met een wijntje 

op de bank te zitten en Halbe Zijlstra 

in Pauw en VVitteman voor een sociaal 

akkoord te horen pleiten. De jOVD is 

tegen het praten met sociale partners 

en überhaupt tegen het bestaan van 

verenigingen van werknemers. Een 

andere tafelgast van P&W was overi-

gens de laatste voorzitter van een in-

middels door de rechter ten onrechte 

verboden vereniging, maar dat terzijde. 

Niets om voor thuis te blijven dus, ze-

<er als je dezelfde avond kunt genieten 

van een mooie tragedie in Vergader-

centrum Vredenhurg in Utrecht. Afge-

reisd naar Utrecht was het een plezierig 

weerzien met dezen en genen, zo ook 

met jou. En als het onderwerp van ver-

gadering dan ook nog eens 'Integriteit 

en transparantie binnen de vereniging' 

is dan kan je avond echt niet meer stuk. 

En zo begon de discussie, ingeleid door 

een afdelingsbestuurder die er blijk van 

gaf dat wij het cursusmateriaal van de 

cursus spreken in het openbaar nodig 

moeten actualiseren. Of het moet aan 

de taalbarrière met onze Noorderbu-

ren hebben gelegen. Enfin, ik begrijp 

prima waar het verzoek om de BAV 

vandaan kwam. Je moet doofstom zijn 

geboren om niet te begrijpen welke 

politieke spelletjes binnen de vereni-

ging hij wilde bespreken. Maar het is 

op zijn zachtst gezegd naïef als je ver-

wacht dat een BAV daar iets aan zal 

veranderen. Als je als afdeling geen 

spelletjes wilt moet je bestuurders 

verkiezen die dat niet doen, Sim-pel. 

De hoofdrolspeler uit dit treurspel 

kreeg van het hoofdbestuur evenveel 

recht van spreken als het gemiddelde 

vakbondslid. De hoofdbestuurders 

achter de tafel begonnen wel heel 

hard nee te schudden, nadat wij had-

den gevraagd om spreekrecht voor 

de enige aanwezige die met naam 

en toenaam genoemd stond op het 

verzoek tot bijeenroeping van de 

BAV. Ook hoofdbestuurders kun-

nen nog veel leren over de rol die 

non-verbale communicatie speelt. 

Blijkbaar is het volgende onderwerp 

waar de JOVD tegen in het verweer 

gaat de vrijheid van meningsuiting, 

want het zou toch maar gebeu-

ren dat belanghebbenden tijdens 

de bespreking van een onderwerp 

echt iets te zeggen zouden krijgen. 

Het begint er een beetje op te lijken 

of wij overal tegen zijn tegenwoordig. 

Tegen  Serious Request  en het Rode 

Kruis, tegen vakbonden en overleg 

met sociale partners. Is dat nu wer-

kelijk hoe de )OVD zich naar buiten  

toe wil profileren, simpele SP-retoriek? 

En nog op onderwerpen als privaat ini-

tiatief voor ontwikkelingshulp en liet 

creëren van draagvlak voor ingrijpende 

sociaal-economische hervormingen. 

Zijn dat nu thema's waar onze vereni-

ging zich in de media tegen verzet? 

Uiteindelijk liep de avond met een sis-

ser af. Het had wat weg van het on-

langs aangevraagde debat over 'het 

Marokanenprobleem: je verwacht 

veel, de hoofdrolspelers beloven van 

alles en uiteindelijk is liet verspilde 

tijd. En zo gingen wij dus weer op huis 

aan, en ging de vereniging door op 

oude voet. Jeroen, wat denk jij: wordt 

het nog wat met onze vereniging? 

re(tj/e 9rcei1e-, 

eer-t 
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aecie Geert, 

Net als jij koos ik ervoor af te reizen 

naar Utrecht voor de BAy. Pauw en 

Witteman keek ik tot een aantal jaren 

geleden nog regelmatig - zo niet elke 

avond. Tegenwoordig kies ik er toch 

voor eerst te checken wie de gasten 

zijn die avond, want ik vind het allang 

niet meer zo interessant en spraakma-

kend als eerder. Het zijn vaak dezelfde  

talking  heads', die komen vertellen wat 

ze ook in andere praatprogramma's al 

verteld hebben. Voor een interessant 

debat hoef je eigenlijk niet af te stem-

men op de VARA. 

Zoals je weet woon ik in Enschede. Vol-

gens sommigen ccii afgelegen provin-

ciestad, voor mij het centrum van de 

wereld. Het is maar hoe je het bekijkt. In 

ieder geval vinden er veel evenementen 

plaats. Vlak voor de kerstdagen vond  

hier  Serious Request  plaats. Dat was 

fantastisch, de Oude Markt stond 

dagenlang op zijn kop en er werd 

gefeest tot diep in de nacht. Dat zou 

de gemiddelde JOVD'er wel moeten 

aanspreken. Mooie bijkomstigheid is 

dat er een recordbedrag werd opge-

haald voor het aanpakken van ha-

bysterfte. Een mooi doel lijkt mij. 11< 

kan me wel vinden in de sceptische 

houding van veel JOVD'ers tegen- 

over ontwikkelingssamenwerking, 

maar volgens mij is dit toch juist een 

goed voorbeeld van een privaat ini-

tiatief. Weliswaar gestimuleerd door 

een publieke zender, maar ik heb nog 

nooit zoveel mensen, verenigingen 

en cafés als een malle geld zien inza-

inelen voor een goed doel. Volgens 

mij span je dus het paard achter de 

wagen als je zulke acties afschiet. 

Overigens ben ik het wel met de 

JOVD eens als het gaat om de vak-

bonden. En zeker ook de werkge-

versorganisaties, die zijn geen haar 

beter. Als we vooruitgang en hervor-

mingen willen, moeten we ons niet  

afhankelijk maken van een stel corpo-

ratisten die alles doen wat in hun macht 

ligt om verandering te blokkeren. En 

dan worden ze ook nog eens geholpen 

door het kabinet dat alles hij de soci-

ale partners' over de schutting heeft 

gedonderd, omdat ze het zelf niet aan-

durven. Kijk maar naar de uitkomsten 

van het sociaal akkoord. Of zoals ik het  

limier  zou noemen: het sociaal fiasco. 

Ach, en dan de afgelopen BAy. Het was 

een vrolijk weerzien niet onder ander 

jou. Wat hebben we genoten, jij verge-

lijkt het met het Marokkanendebat. Wat 

bij mij als eerste opkwam toen ik er nog 

eens over nadacht W35: 'We dronken 

een glas, we deden een plas en alles 

bleef zoals het was'. Politieke spelletjes 

zijn van alle tijden, zeker in de )OVD. 1k 

denk eigenlijk dat degenen die erover 

klagen vaak juist in het verliezende 

kamp zitten. )Vtisschien moetje dan niet 

klagen over het spel, maar juist over je 

eigen inbreng erin. 

Wat mij betreft wordt het weer eens tijd 

voor een beetje liberale herbronning. 

Dat is over het algemeen iets wat p0-

litieke partijen doen die zojuist een gi-

gantische verkiezingsnederlaag hebben 

geleden. Wat ze dan vaak constateren is 

dat ze losgeraakt zijn van hun principes 

toen ze de macht hadden; ze verloren 

zichzelf in onherkenbaar pragmatisme. 

Hier lijkt mij een mooie taak weggelegd 

voor de JO\/D. Misschien moet die de 

ingeslapen VVD'ers op de departemen-

ten en de slaafs volgende Kamerfractie 

maar een wakker schudden en weer 

op het juiste spoor rangeren. We staan 

immers bekend als ideologische waak-

hond toch? 

Hei vrie-de(Jfre 3roel, 

dep-oei, 



MWE  



DE GLOEILAMP 
Door de immer toenemende snelheid waarmee een veelheid aan absurde wetsvoorstellen en andere 

items in het nieuws opduiken, hebben we de rubriek "de Gloeilamp". Deze rubriek is afgeleid van 

het bespottelijke plan van de EU om de verkoop van de ioo Watt gloeilamp te verbieden. Als redactie 

houden we ons dagelijks bezig met het vinden van absurd nieuws, maar we krijgen ook graag input 

van andere oplettende mensen. Heb je iets gezien waarvan je denkt dat dit niet door de beugel kan, 

stuur dan een samenvatting van een paar regels met de link van waar je het item hebt gevonden naar 

gloeilamp@jovd.nl . 
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EU wil drinkwater privatiseren 

Af en toe hoor je iets voorbij koriioii waar je  borne  recii.  eon  ovowiri gOeie eaTen. /O la jo liowi ziet  iv  EU tn dwinvon  it  

bijvoorbeeld. Privatiseren is naar mijn idee een prima concept, maar de manier waarop de EU privatiseren ziet, is  monopoliser;„-n. 

Zoek een groot bedrijf en geef 'in een monopolie op drinkwater. De kwaliteit van het drinkwater in Nederland is een van de  beam  

ter wereld, waarom zouden we dat willen centraliseren op Brussels niveau. Als we beschouwen wat er allemaal nog meer ion 

gaat, dat wordt gecentraliseerd op Europees niveau, dan zou een weldenkend mens zeggen: niet doen! Het experiment wordm 

begonnen in Portugal en daarna wil de Europese Commissie dit uitbreiden naar de rest van de EU. (Bron: www.geenstijl.n!) 

Obama rijkenbelastio:g 

Toen Obama riep om 1100-0 t OuihiO vO be ) ko:i' ace/co noot socHint Oer! gevoel van rechte .rdigtichi. Do c/ken zoudon 

nu eindelijk worden aangepakt en de middenklasse zou worden ontzien. De werkelijkheid is echter anders. Menig midden-Idasam 

Amerikaan is zwaar ontgoocheld door de belasting die even hard :e'nni bedrn/.bo /lmn  Lane: ibiO( iTLTOTC  nod  

Be carefull  what you wish for!  (Bron: W'/./WfO Tom rertirnescom 

Porno is discriminatie van VÇOU : : 

Er was even sprake vaneen algeheel EU verbod up pui no inclusiet internet, maar ce LUIo-parlementariers waren  clog  liet wakker 

genoeg om dat niet te laten gebeuren. Wel heeft het parlement ingestemd niet een richtlijn die er voor moet zorgen dat er ge,ee-I 

bloot meer in reclame mag. Een evenwel domme maatregel maar, nog net niet zo ingrijpend. De reden voor het verbieden is echter 

tenenkrornrnend. Het verbod moet er komen om discriminatie van de vrouw tegen te gaan. Het is een pi ook .:onrbcz'lb ver 

ninh-üiiciinhiroiie reo•igoO no .vouJn dbr:/d (:OO[  iron  p.:::iiLic (droni, y'?Je\ ,'rO-!,'r/) 

en cd: al a'v/ijeveiia Lint 

Na de verschillende schietpartijen op Amerikaanse scnckon iie' :00 L 'ol loer no I-n moe r:c v-c er rnge/n,cvi ig corner  em  

kinderen te beschermen. Als er ook maar 1 kind mee kan worden gered dan is de wetgeving het 'Naald. Omringd door een groen 

kinderen tekent Obama 23  executive  orders om wapenbezit te beperken. In de VS is het bezit van wapens echter grondwettelijk 

beschermd. Deze bescherming is geboden als laatste redmiddel om er voor te zorgen dat als er een dictatuur ontstaat, liet volk 

bewapend is om de dictatuur omver te werpen, op dezelfde manier als tijdens de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Engelse ko-

ning. Andere grote dictaturen in de wereld zijn ook aan de macht gekomen nadat ze eerst liet wapenbezit van de burgers hadden 

afgenomen. Door de beperkingen op wapenbezit stijgen de wapenverkopen explosief en is er een nieuwe trend ontstaan waarbij 

mensen met ccii 3D printer hun eigen wapen-onderdelen kunnen printen. (Bron: www.nydailyriews.com ) 

Bonus:  Drones  ook voor binnenlandse vluchten: 

Oh sorry, zei ik net dat we niet willen dat u als A:nrrikavns bu nor n;od vopvi-is bezit, onidni u hie:'.oLn in :!rl'r:T anwooidelijk voor 

bent, wel nog even een mededeling:  Drones  mogen nu ook binnenlandse vluchten maken. We hebben ze eerst even uitgetest in 

Jemen, Pakistan en andere testgebieden. Ze zijn volledig doorgetest en geschikt bevonden, klaar voor gebruik tegen terroristen ifl 

de VS. Nog even voor de duidelijkheid, de patriot act heb ik verlengd en de definitie van terrorisme daarin is:  "involve  acts dam 

gerous to  human life that  are a  violation  of  the criminal laws  of  the  U.S. or of  any  state". Dus de eerst volgende keer dat u bijr!a 

iemand aanrijdt kunt u zo'n extra gratis vliegtuigje boven uw auto verwachten. Let u dan vooral op het rode lichtje op uw voorruit. 

Oh trouwens, ik ben niet van plan het te gebruiken hoor, alleen ais het echt nodig blijkt te zijn (Bron: wwvi.tweakeis  nett  

DOOR THOMAS WOUTER DE JONGE 

REDACT[LJR D[liEiViASTER 
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DENNIS VAN DEN OEVER 

F iuO[DRLDACTEUR DRiE\4,i Ei 

Het is juni, het weer is perfect, de 

zon schijnt. Op het strand staan wij 

naast elkaar, we houden elkaars hand 

vast. Al onze dierbaren om ons heen, 

ouders, familie, vrienden. Na een 

mooie tour door onze stad Den Haag 

staan we hier nu. Alles is perfect! En 

dan volgt de onvermijdelijk vraag, 

een vraag waarvan je weet dat deze 

gesteld zal worden en waarop je 

al van kleins af aan weet wat te 

antwoorden, een vraag die je hopelijk 

maar eens in je leven krijgt gesteld. En 

dan vraagt Mona het nog eens, "wat 

is daarop uw antwoord?" Verward 

kijk ik om mij heen, het was maar een 

droom. Maar wat een mooie droom, 

een droom die mij heeft verward en 

aan het denken zet. Dan realiseer ik 

mij ineens wat één gesprek al met je 

kan doen. 

Op een druilerige donderdagochtend 

zit ik samen met mijn goede vriend 

Jeroen in het restaurantvan de Tweede 

Kamer. We hebben een interview met 

Mona IKeijzer, vice-voorzitter van de 

CDA-fractie. Door vertragingen met 

- F)1nEMASFE 65/3 

de trein is ze helaas wat verlaat, we 

staren wat voor ons uit en denken na 

over wat we haar allemaal willen gaan 

vragen. Het gesprek verloopt soepel, 

we hebben het over de toekomst 

van het CDA, de rol van Europa en 

de gewetensbezwaarde ambtenaar, 

zoals Mona deze consequent noemt. 

En dan concludeert Mona, zelf 

"SAMEN STAAN WIJ VOOR HET 

ALTAAR, MONA HEEFT ONS NET 

IN DE ECHT VERBONDEN, HET IS 

ÉÉN GROOT FEEST." 

buitengewoon ambtenaar van de 

burgerlijke stand, Ik zou jullie best 

samen in de echt willen verbinden. 

Dat lijkt me leuk, gezelligl" 

Samen staan wij voor het altaar, Mona 

heeft ons net in de echt verbonden, 

het is één groot feest. Wat zijn we 

gelukkig, gelukkig dat we elkaar 

hebben gevonden, maar ook gelukkig 

met het feit dat wij overal in Nederland 

kunnen trouwen. Sinds april 2001 is 

het burgerlijk huwelijk in Nederland 

opengesteld voor personen van 

gelijk geslacht, nadrukkelijk geen 

homohuwelijk. Een historisch besluit. 

Op datzelfde moment is er een 

uitzonderingspositie gecreëerd voor 

gewetensbezwaarde ambtenaren, 

ook wel de weigerambtenaar 

genoemd. In de praktijk heeft dit 

echter nooit tot enige problemen 

geleid, er is geen gemeente in 

Nederland waar twee mensen van 

gelijk geslacht niet kunnen trouwen. 

Onlangs is de mogelijkheid van een 

gewetensbezwaarde ambtenaar om 

af te zien van het sluiten van een 

huwelijk tussen twee personen van 

gelijk geslacht afgeschaft. 

Nu heeft Mona ons in de echt 

verbonden, een mooi moment. 

Maar hadden wij dit moment willen 

meemaken met een ambtenaar van 

de burgerlijke stand die dit liever 

niet had gedaan? Is het niet juist 

liberaal om de gewetensbezwaarde 

ambtenaar de ruimte te geven 

iets anders te vinden? Zo lang vvij 

in iedere gemeente in Nederland 

kunnen trouwen zonder op enige 

weerstand te stuiten is er toch geen 

probleem? 



A, 1 

JARICO Vos 

I ANDFI 1 1 1< VOOI-:7ITT[I 

F 

voeten schone handen! 

Voor de meeste jOVD'ers zullen 

de laatste tentamens snel voorbij 

zijn en dient de vakantie zich bijna 

aan. Aangezien we een tijdje terug 

eigenhandig de polder onder water 

hebben gezet, zullen velen de 

landsgrenzen overgaan om droge 

voeten te houden tijdens de vrije 

dagen. Hoewel je natuurlijk al een 

kekke strandbal van de JOVD en 

andere gadgets meesleept in je koffer, 

is het misschien geen slecht idee 

om nog meer JOVD op reis mee te 

nemen. Gelukkig is dat helemaal niet 

zo moeilijk. 

Neem bijvoorbeeld een land als 

Turkije. Al meer dan een week zijn 

er protesten tegen de regering 

van Erdogari en die worden, op 

z'n zachtst gezegd, niet met open  

armen ontvangen. De gemiddelde 

toerist die zich in zijn all  inclusive-

resort  terugtrekt en laat vollopen 

zal weinig hinder ondervinden van 

deze protesten. Toch vraag ik me af 

hoe diezelfde toerist zou reageren 

wanneer zijn *handenthuisrutte met 

dezelfde assertiviteit de kop in zou 

worden gedrukt. Nog nieuwsgieriger 

ben ik of de partijen die viel jaar 

geleden Turkije uitriepen tot Europees 

democratisch walhalla volgend jaar 

tijdens de Europese verkiezingen 

net zo hard ijveren voor een Turks 

lidmaatschap van de EU. 

Of wat te denken van Rusland? 

In navolging van onder andere de 

Verenigde Staten, eist dat land 

de passagiersgevens van alle 

luchtvaartmaatschappijen. Van het 

gewicht van je koffer tot liet kleffe en 

al dan niet vegetarische broodje dat 

je tijdens de vlucht voorgeschoteld 

krijgt: al je gegevens zijn 'veilig' bij 

moeder Rusland. Wij maakten ons 

een paar jaar geleden druk om de 

privacybestendigheid van de 0V- 

chipkaart, maar  line  kun je zeker 

weten datje data veilig zijn in een land 

waar in het alfabet de c van corruptie 

nog altijd voor de b van burgerrechten 

lijkt te staan? 

Niet eens zover van onze landsgrenzen 

gebeuren kortoni zaken waar wij als 

liberalen van gruwen. Met dat in je 

achterhoofd, kun je stellen dat liet 

ondanks ons geklaag zo nu en dan 

best nog wel meevalt in Nederland. 

Wij ontvluchten de polder voor droge 

voeten maar komen vervolgens soms 

in landen zonder schone handen. 

Laten we daarom eens wat verder 

kijken als we deze zomer erop uit 

trekken en de dingen die we dan 

zien gebruiken als inspiratie voor het 

komende jaar. Want juist omdat liet 

ergens anders veel erger kan, moeten 

we in Nederland blijven vechten 

tegen het verval van onze vrijheden 

en kunnen we voorbeelden in andere 

landen beter gebruiken als schrikbeeld 

dan als voorbeel(i. 

ik wensje een goede vakantie 
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DOOR DENNIS VAN DEN OEVER 

In Middelburg werd geschiedenis ge-

schreven op 24 april 1918. Dominee 

Kersten richtte samen met de zijnen 

de Staatkundig Gereformeerde Par-

tij, kortweg SGP, op. Niet wetende 

dat anno 2013 de SGP de oudste 

Nederlandse politieke partij zou 

zijn. Een partij die sinds 1922 onaf-

gebroken vertegenwoordigd is in de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

De SGP is voor politiek volgens Bij-

belse waarden en normen. De partij 

komt op voor de christelijke cultuur 

en traditie in Nederland. Driemaster 

spreekt met SGP partijleider Kees van 

der Staaij die onlangs zijn derde lus-

trum in de Tweede Kamer beleefde. 

Mei 1998, de vooravond van het 

tweede Paarse Kabinet, betekent het 

begin van een nieuw leven voor de 

op dal moment 29-jarige Kees van 

der Staaij. Hij wordt gekozen in de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Vijftien jaar later, in juni 2013, is Van 

der Staaij nog steeds Kamerlid, maar 

heeft hij Bas van der Vlies opgevolgd 

als fractievoorzitter en politiek leider 

van de partij. 

,,Puur kijkend naar de inhoud stond 

liet tweede Paarse Ka- 

binet toen op het punt 

een heleboel wetten 

in te dienen waarin 

veel immateriële zaken 

werden geregeld, zo-

als invoering van liet 

homohuwelijk,opheffing '- 

van het bordeelverbod 

en de liberalisering van 

euthanasie. Dat viel op." 

Van der Staaij memo- 

reert treffend:,,lKijkend 

naar de liberale krin-

gen, in de tijd dat liet 

homohuwelijk eraan zat 

te komen, heb ik stem-  

mingen meegemaakt 

waarin nog een groot 

deel van de VVD tegen was. Terwijl 

je nu bijna het land wordt uitgezet als 

je daar niet bij applaudisseert. Maar 

vijftien jaar geleden vroeg men zich 

af of dat wel zo nodig moest, dat ho-

mohuwelijk. Dat geeft niet alleen aan 

hoe snel veranderingen kunnen gaan, 

maar ook hoe snel de bereidheid kan 

wegebben om andere standpunten 

respectabel te achten." Onlangs is 

aan de Universiteit van Amsterdam 

een proefschrift verschenen waarin 

de tijdsgeest van het tweede Paarse 

kabinet treffend wordt beschreven. 

Van der Staaij: "Uit het proefschrift 

blijkt dat mensen denken dat zij na de 

ontzuiling heel individueel hun keuze 

bepalen, maar in feite is ook na de 

ontzuiling nog heel veel groepsvor-

ming in standpunten en stellingiri-

name. Mensen zijn nog steeds, op 

een andere manier weliswaar, een  

kuddedier. Mensen denken dat liet 

een hoogsteigen individuele keuze 

is,maar als je van een afstand terug-

kijkt zie je dat mensen onder invloed 

van bijvoorbeeld hun omgeving de-

zelfde keuze zullen maken." 

Na in 1998 lid te zijn geworden van 

de Tweede Kamer stonden er in 

2002 weer verkiezingen op stapel. 

Het tweede paarse Kabinet was vlak 

voor de finish gesneuveld. Er volgde 

een roerige periode in politiek Ne- 

derland. ,,Het populisme kreeg veel 

breder een stem in de Kamer. De 

LPF kwam op en Pim Fortuyn werd 

doodgeschoten. En dat heeft de hele 

politiek vanaf dat moment behoor-

lijk bepaald. Het werd allemaal een 

slagje rauwer. De straat kwam meer 

in de staat." De opkomst van het po-

pulisme heeft de politiek een nieuwe 

richting in geduwd. Maar was deze 

richting wel zo positief?,,Daar ben ik 

heel dubbel in, je mist de constructie-

ve gerichtheid om echte oplossingen 

voor problemen te vinden. Dat zag je 

bij de LPE, maar misschien nog wel 

meer hij de PVV. Je ziet bij partijen als 

PVV en SP in recente debatten rond-

om de positie van de staatssecreta-

rissen bijvoorbeeld een harde op-

positie. Er wordt niet  nicer  gekeken 

naar een oplossing om er samen uit 

te komen. Het is wel heel erg hijgerig 

65/3 . 7 
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en oppervlakkig. Dat is de negatieve 

kant, maar de positieve kant is dat 

wij hier in de Haagse kaasstolp wei 

bij de les worden gehouden. Ook de 

boze burgers krijgen een stem in Den 

Haag. in de jaren ervoor werd dat 

geluid gesmoord in politieke correct-

heid. Daarmee voer je het debat in de 

Kamer zelf en zo kan onvrede uit de 

samenleving ook zijn politieke kanaal 

vinden. Daarmee blijft de kritiek niet 

alleen maar buiten de politiek.' 

De SGP heeft een duidelijk herken-

baar geluid en straalt stabiliteit uit. 

Al 95  jaar laat de SGP zien te staan 

voor haar normen en waarden. Van 

der Staaij: Typisch voor de SGP is 

dat wij ons laten bepalen door de in-

houd. We zitten niet bij elkaar om te 

knutselen aan onze standpunten, als 

we hier wat afhalen en daar wat bij 

doen hebben we meer groeipotentie. 

Het is andersom: dit is ons verhaal en 

hoe kunnen wij met dit verhaal zoveel 

mogelijk mensen aan ons proberen te 

binden. Maar wel in die volgorde." 

Van der Staaij concludeert dat de 

SGP een duidelijke boodschap heeft. 

,,Ooit vroeg de nieuw aangetreden 

Amerikaanse ambassadeur aan mij: 

kun je aangeven wat liet belang-

rijkst voor de SGP is?' Mijn antwoord 

luidde dat de SGP staat voor christe-

lijke waarden, pro-Israël, pro-leven, 

pro-familie, financieel degelijk beleid 

en een kleine overheid. Dat zijn een 

aantal typeringen waar je de SGP aan 

kunt herkennen." De standpunten 

van de partij worden volgens de frac-

tievoorzitter steeds breder gedragen 

in het huidige politieke landschap. 

,,Tegenwoordig bestaat er steeds 

minder een eigen publiek, er is sprake 

van ccii heel gemêleerd electoraat. 

Met de opkomst van  social  media als  

Twitter  maakt het steeds minder uit 

voor welke groep je spreekt - het kan 

een heel breed bereik hebben. Het 

is allemaal steeds opener geworden, 

met alle voordelen van dien. Mensen 

nemen steeds meer kennis tot zich, 

ook van andere standpunten. Ze ra-

ken meer betrokken." 

Sinds kort kunnen vrouwen formeel 

op de kieslijsten van de SGP komen 

te staan. De meeste afdelingen van 

de partij hebben daarmee ingestemd. 

Ondanks de wijziging handhaaft de 

partij het standpunt dat er voor vrou-

wen eigenlijk heel andere taken zijn 

weggelegd. De SGP rTloest echter 

gevolg geven aan een uitspraak van 

de Hoge Raad over de mogelijkhe-

den van vrouwen bij de partij. Zou 

een partij als de SGP hier vanuit haar 

standpunten een eigen keuze in moe-

ten kunnen maken? ja, vindt Van 

der Staaij. Deze kwestie kwam ccii 

jaar of tien,vijftien geleden voor het 

eerst op. Nota bene een vrouwelijke-

staatssecretaris van D66 zei toen dat 

maatregelen tegen politieke partijen 

in totalitaire regimes thuishoren. Pas 

op dat je als overheid niet treedt in  

vrijheden van politieke partijen. De overhei 

moet zich niet bemoeien met de interne be 

sluitvorming van partijen. En juist vanuit d 

klassieke grondrechten is het essentieel dat e 

een stevige staatsvrije sfeer is." 

De SGP heeft op het publieke toneel vaak las 

van stereotyperingen, maar de partij blijkt o 

het Binnenhof te staan voor veel meer dan cci 
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antigeluid richting het homohuwelijk 

of een klassieke taakverdeling tussen 

man en vrouw. Er zijn voldoende  pun-

ten waarin wij als liberalen de SGP 

juist Weer kunnen vinden. Van der 

Staaij: , , Dat maakt het extra plezie-

rig, dat wij ook kunnen spreken over 

andere kwesties dan de geijkte me-

disch ethische vraagstukken. Daar-

uit rijst bij mij ook de vraag waarom 

liet daar altijd over rTloet gaan. In de 

totaliteit van ons Kamerwerk zijn er 

veel andere onderwerpen waar wij 

ons druk over maken. We zijn niet 

een partij die maar een paar issues 

heeft. We schamen ons niet voor die 

standpunten, maar we maken ook 

graag reclame voor andere opinies 

die we hebben. Dan merk je ook dat 

mensen soms zeggen: als ik de SGP 

volg, zie ik een partij die op heel veel 

onderwerpen dingen zegt waar ik het 

wel mee eens ben'. Mensen die de  

Stemwijzer invullen komen ook ver-

rassend vaak bij de SGP uit." De SGP 

heeft zeker punten waarin wij ons als 

liberalen kunnen vinden, denk bij-

voorbeeld aan een kleinere overheid. 

Maar de SGP hangt principes aan die 

recht tegen onze liberale kernwaar-

den ingaan. 

Ondanks die achtergrond van de par-

tij en de forse stellingname die daar-

bij past, blijkt de SGP een lang leven 

beschoren. Omdat je niet op de gol-

ven meedeint van de publieke opinie, 

waarin je eerst ontzettend groot en 

vervolgens heel klein kan zijn of zelfs 

kunt verdwijnen", legt de fractie-

voorzitter uit. ,,De SGP heeft een bij-

zondere combinatie van tegendraads-

heid en constructieve gerichtheid. 

Opvallend is dat je daarmee, omdat 

je goed weet waar je voor staat, in 

wisselende politieke omstandigheden  

je weg kan vinden. Wij zijn niet van 

slag omdat christelijke politieke par-

tijen geslonken zijn ten opzichte van 

het verleden, wij hebben liet nooit 

van de macht moeten hebben. De 

inhoud van onze standpunten is de 

kurk waarop wij drijven. Het blijft het 

meest uitdagend om vanuit de kracht 

van je eigen overtuiging liet debat 

aan te gaan", aldus Van der Staaij. 
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Karl Marx (1818 - 1883): zonder twijfel 

één van de meest invloedrijke sociolo-

gen die ooit leefde, en bovendien de be-

langrijkste denker van de socialistische 

beweging. Het kapitalisme is volgens 

hem niet alleen moreel onaanvaard-

baar, ook betoogt hij dat de wetten van 

de geschiedenis aantonen dat het kapi-

talisme in elkaar zal storten en dat liet 

socialisme zal zegevieren. 

".-.-.-----. pomp  

Leek het grote publiek Marx vóór de 

schuldencrisis nog weg te zetten als 

een waardig klassieker', de laatste ja-

ren is Marx actueler dan ooit. Grondige 

bestudering van zijn filosofie is - naast 

dat het buitengewoon de moeite waard 

is - een absolute must voor iedere libe-

raal die de vrije markt wil blijven ver- 

DOOR CHRIS-JAN KAMMINGA 
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dedïgen. In dit tweede deel van mijn 

tweeluik: klassenstrijd, ideologie en dia-

lectisch materialisme, oftewel waarom 

de geschiedenis leidt tot het commu-

nisme'. 

In de loop van de tijd heeft de mens 

steeds nieuwe technieken uitgevonden 

die de samenleving geheel veranderden. 

Na de ontdekking van de jacht- en vis-

vangsttechniek ontdekte men de land-

bouw, welke eerst door handenarbeid 

werd gebezigd en later met werktuigen. 

In de volgende fase ging men produc- 

i M 

- 
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ten maken zoals kleding op een weef-

getouw, dat later tijdens de industri-

cle revolutie kon worden aangedreven 

door machines. Elk van deze technieken 

resulteert in eigen Organisatie van de 

economie. Verandert de techniek van 

de economische productie? Dan ver-

anderen ook de productieverhoudingen  

tussen de mensen die bij het proces zijn 

betrokken. De productieverhoudingen 

vinden weerklank in een klassenstruc-

tuur bestaande uit economische klas-

sen. 

ken meesters die slaven overheersten 

(slaveneconomie), veranderde dit met 

de landbouwtechnieken naar de uitbui-

ting door landheren ten koste van lijf-

eigenen (feodale economie). Sinds de 

stedelijke productie en handel zagen 

we ambachtslui burgers uitknijpen (han-

delskapitalisme) en in het tijdperk van 

Zon klasse is een groep mensen met de-

zelfde taak in liet productieproces. Er is 

altijd één klasse die de macht heeft over 

de anderen. Deze overheersende klasse 

buit de andere klassen uit en eigent zich 

voordelen en rechten toe die de over-

heerste klassen niet hebben. Waren er 

onder de primitieve landbouwtechnie- 
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de machines en fabrieken kapitalisten 

arbeiders uitmelken (kapitalisme). 

Dit proces, waarin de verschillende klas-

sen strijden om zoveel mogelijk van de 

meerwaarde leidt tot een 'klassenstrijd'. 

Hierin hanteert de heersende klasse een 

aantal handige hulpmiddelen om haar 

machtspositie te handhaven. Toepasse-

lijke termen hiervoor zijn onderbouw' 

en 'bovenbouw'. Onder 'onderbouw' 

wordt verstaan; het geheel aan tech-

nieken en de klassenstructuur van een 

samenleving, dat wil zeggen de produc-

tiekrachten en de productieverhoudin-

gen in de economie. De 'bovenbouw' is 

de politiek (de politieke-, juridische- en 

militaire structuren) en cultuur (weten-

schap, onderwijs, klederdracht, kunst, 

godsdienst, normen en waarden  etc.).  

De bovenbouw draagt de taak de on-

derbouw in stand te houden door haar 

te rechtvaardigen. De heersende klasse 

probeert haar macht te behouden dooi 

politiek en cultuur naar haar hand te zet-

ten. 

Een belangrijk voorbeeld is religie;  dit 

geeft een bepaalde (valse) visie op de 

wereld;  er bestaat een goede God die 

de bestaande orde op de wereld heeft 

geschapen. Welke orde dus goed is: er 

bestaat een andere wereld en er komt 

een beter leven na de dood. Het volk 

aanvaardt hiermee haar positie, en dus 

haar onderdrukking, en komt niet in op-

stand. Sterker nog;  ze gehoorzamen zo 

goed als ze kunnen aan de regels van de 

macht om in de hemel te komen. Gods-

dienst dient niet God, maar de heersen-

de klasse door het volk kalm te houden, 

te verdoven: het is opium voor het volk. 

Het volk verdooft doordat ze gelooft, 

maar krijgt het tegelijkertijd toegediend;  

de heersende klasse dringt het geloof 

op aan het volk. 

Ook de democratie dient dit doel: de 

bestaande politieke structuur wordt 

voorgesteld als de enige mogelijke. 

Andere politieke structuren of niet-

politieke structuren worden neergezet 

als 'chaos' of 'een oorlog van  alien  te-

gen allen'. Mensen komen niet tot die  

andere blik omdat ze van jongs af aan 

de normen en waarden van de heer-

sende klassen gesocialiseerd krijgen 

dan wel dat andere gedragingen won-

den afgestraft. Het bewustzijn van een 

samenleving is daarom steeds een vals 

bewust7ijn. Zon vals bewustzijn is een 

'ideologie', een '-isme'. Dit kent een 

dubbele definitie;  enerzijds een neutrale 

betekenis 'een samenstel van ideeën 

omtrent de Organisatie van de samen-

leving' maar met een negatieve bijklank 

'dat wat de belangen van de heersende 

klasse dient'. 

Gelukkig is er licht aan het einde van de 

tunnel; de wetten van de geschiedenis 

tonen aan dat ook het kapitalisme in el-

kaar zal storten en dat er een klasseloze 

maatschappij zal ontstaan: het commu-

nisme. De geschiedenis loopt namelijk 

volgens het 'dialectisch materialisme'. 

'Dialectiek' verwijst naar het geloof dat 

iets volgens een welbepaalde rnaiiier 

naar een eindpunt vooruit gaat dat voor-

heen vastligt. De Grieken pasten dit toe 

op de dialoog. Wanneer Pietje 'A' zegt, 

Jantje 'niet-A' cii Pietje 'A' herhaalt, is 

er geen sprake van vooruitgang. Zeker 

wanneer Pietje afhankelijk is van jantje 

stelt hij vervolgens 'B', wat wellicht ele-

menten van A bevat, maar niet hetzelf-

de is als A maar wel beter dan A. In de 

dialectiek noemt men A de 'these', niet-

A de 'antithese' en B de 'synthese'. B 

kan vervolgens weer zelf een these zijn 

wat een antithese uitlokt en zo verder. 

Op een bepaald ogenblik wordt er dus 

een bepaalde techniek gebruikt en is er 

een bijbehorende klassenstructuur;  de 

productieverhoudingen zijn aangepast 

aan de productiekrachten, de economie 

is stabiel en draait goed. Dit is de these. 

Wordt echter een nieuwe techniek uit-

gevonden en toegepast, maar blijft de 

klassenstructuur dezelfde? Dan ont-

staat een situatie van spanningen in het 

systeem, de overheerste klassen gaan 

protesteren en er ontstaat economi-

sche instabiliteit: crisis, de antithese. De 

heersende klasse verliest haar macht 

en er ontstaan een nieuwe heersende  

klasse die wel is aangepast op de tech-

niek. Het nieuwe systeem begint dan 

opnieuw goed te draaien en de maat-

schappij stabiliseert weer; de synthese. 

De synthese wordt de nieuwe these, 

maar staat echter op een hoger niveau 

dan de oorspronkelijke these omdat 

deze werkt met nieuwe technieken met 

een hogere arbeidsproductiviteit. Het 

kapitalisme is, hoewel immoreel, ook 

een noodzakelijke tussenstap naar de 

volgende synthese: de socialistische sa-

menleving;  een samenleving die geken-

merkt wordt door een dictatuur van het 

proletariaat die de productiemiddelen 

van de kapitalisten hebben ontnomen. 

In deze situatie bestaat er geen klassen-

strijd meer doordat de productiewijzen 

Cli technieken in overeenstemming zijn 

met de klassenstructuur. Ook dit socia-

lisme is een tussenstap, als er later nog 

nieuwe technieken worden uitgevonden 

zal de arbeidsproductiviteit alleen maar 

stijgen -dit zonder extra inspanningen;  er 

komt een ware overvloed zodat iedereen 

zal krijgen naar zijn behoefte. Er is zoveel 

rijkdom dat er niet meer om de meer-

waarde gevochten hoeft te worden. De 

communistische klasseloze maatschappij 

is tevens het einde van de geschiede-

nis; de definitieve synthese. Dus denkt u 

idealen te hebben en een -isme aan te 

hangen? Hoogstens vertraagt u uw eigen 

vrijheid en welvaart, maar de heersende 

klasse zal  ii  dankbaar zijn. 
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DOOR VALERIE HAGEN 

LJD PROJECTGROEP VOCO 2011 

VDcongressen zijn berucht" werd 

mij verteld toen ik net, als vers lid van 

de JOVD, startte in de projectgroep 

van het Voorjaarscongres 2013-  'De 

congressen zijn inhoudelijk ontzettend 

interessant en het feest gaat helemaal 

los. Afgelopen edities waren in enkele 

uren uitverkocht!" Dat beloofde veel 

moois. Samen met de projectledenjurre 

van der Spek, Céline Wilton,  Biddy  Buijs 

(Utrecht), jules I ndemans (Maastricht 

e.o.) en Wytze Spoelstra (Groningen) 

ging ik deze uitdaging aan en dat leidde  

liberaal of juist niet? 's Avonds sprak 

minister Schippers ons toe en gingen 

Ferdinand Grapperhaus (auteur van het 

boek 'Terug de polder in') en Jaap Smit 

(CNV) in op het Sociaal Akkoord. 

#JOVDVoCo 

Mede dankzij het heerlijke zonnetje zat 

het terras vroeg in de middag al goed 

vol. Velen sloegen één (of meerdere) 

werkgroep(en) over om van de zon te 

genieten op liet terras bij de bar. Na liet 

uitgebreide diiierbuffet en het avond-

prograrirna stonden veel  'nerds'  klaar 

om een feestje te vieren. En aanslui-

tend op het thema werd er flink uitge-

pakt: bretels, hoedjes en brilletjes, niets 

was te gek. Nieuw dit jaar was de twit- 

JOVD  VOORJAARSCONGRES  2013 

tot een schitterend resultaat. Het Voor-

jaarscongres 2013 werd het grootste 

jOVD-congres ooit, met interessante, 

inhoudelijke werkgroepen én een bar 

die het hele weekeinde geopend was. 

Het idyllische kasteel De Ruwenberg 

Het voorjaarscongres was dit jaar op 

één van de mooiste plekjes van Neder-

land: kasteel De Ruwenberg in Sint-Mi-

chielsgestel. Nadat een rit over de gro-

te oprijlaan, kwam je uit bij een prachtig, 

zonovergoten kasteel uit 1337. De faci-

liteiten waren ideaal voor de jOVD'ers. 

Zo was er bijvoorbeeld een zwembad, 

een golfbaan, een volleybalveld, een 

fitnesszaal en niet onbelangrijk: een bar 

die het hele weekend open was! 

Schuilen achter de dijken?! 

Zes verschillende werkgroepen gingen 

over dit thema in debat. Zo werd er flink 

gediscussieerd over internetvrijheid 

door Danny Mekic' en  Bums  Stemra in 

de werkgroep 'Privacy: technologie ver-

sus mens'. In een latere werkgroep gin-

gen onder andere  Oxfam  Novib en  In-

grid  de Caluwé (kamerlid VVD) in debat 

over ontwikkelingssamenwerking en 

werd er vooral gediscussieerd over de 

vraag: Is ontwikkelingssamenwerking 

D1flEMASTEI 65/3 

terfountain die vooral tijdens liet feest 

goed gebruikt werd. Rond een uurtje of 

02:00 is #JOVDVoCo op  Twitter  zelfs 

even  trending  topic in Nederland ge-

weest! Het feest ging tot in de kleine 

uurtjes door en vervolgens werden er 

nog her en der afterparty's gehouden. 

In of op de bar, in de kamers of in de 

Suite. 

Najaarscongres 2013 

Balen dat je het voorjaarscongres hebt 

gemist? je krijgt een nieuwe kans tij-

dens liet Najaarscongres 2013! Noteer 

de datum alvast in je agenda: zaterdag 

iS en zondag 17 november moét je er 

bij zijn! 
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Het idee was eigenlijk  zó  geboren: 'La-

ten we iets doen wat nog nooit eerder 

is gedaan binnen dejOVD, laten we een 

benefietgala organiseren!" Maanden 

van voorbereiding gingen eraan vooral 

en uiteindelijk vond op vrijdag 17 mei 

het Benefietgala van de jOVD Gronin-

gen plaats. De stijlvolle avond stond 

neii? En welk doel heeft dan mijn inte-

resse? Zal ik een eenmalige gift doen? 

Of zal ik ze structureel steunen? Het 

steunen van goede doelen is heel per-

soonlijk en iedereen maakt daarbij zijn 

eigen afwegingen. Die vrije keuze is een 

groot goed, maar hebben wij die vrije 

keuze nog wanneer de overheid voor 

ons bepaalt of en aan welk goed doel 

wij ons (belasting)geld besteden? Nee, 

en daarom vinden wij dat dit aan de bur-

ger zelf moet worden over gelaten! 

Welke liberaal zou hier geen hart voor 

hebben? 

Een benefietgala klinkt heel leuk, maar 

liet blijft altijd een risico om zoiets 

nieuws te introduceren. Hoe wordt 

het idee ontvangen binnen de jOVD? 

Reizen mensen hiervoor wel af naar 

Groningen? En niet geheel onbelang-

rijk: trekken ze hun portemonnee wel? 

Non, ik kan niet anders zeggen dan dat 

ik enorme waardering heb voor het 

enthousiasme waarmee deze avond is 

ontvangen binnen de vereniging. In gro-

ten getale reisde men al naar het Hoge 

Noorden. Veilingitems werden spon-

taan - vrijwillig of niet - aangeboden, er 

werd met geld gesmeten alsof het niets 

was en 's nachts ging het feest nog 

door tot iedereen kruipend naar huis 

ging. Het was een geweldige avond en 

het doet mij deugd dat nieuw initiatief 

wordt ondersteund en beloond binnen 

onze vereniging. Het Benefietgala heeft 

zijn (vuur)doop inmiddels gehad, dus 

hopelijk zien we een initiatief als dit in 

de toekomst nog eens terug! 
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geheel in het teken van de door ons Het steunen van goede doelen komt 

zorgvuldig uitgekozen Bart de Graaff meestal voort uit ccii gevoel van sociale 

Foundation. Deze kleinschalige en zeer rechtvaardigheid. Iedereen moet mee 

efficiënte stichting helpt jonge mensen kunnen doen in de maatschappij en wie 

met een lichamelijke beperking bij het dit niet zelf kan, moet geholpen worden. 

opstarten van hun eigen onderneming. Hier staat ook dejOVD Groningen voor 

En dankzij de gulheid, en wellicht ook en mede daarom hebben wij ervoor 

beschonkenheid, van de vele aanwe- gekozen om geld in te zamelen voor 

zigen is er meer dan 2500 euFO  opge- de Bart de Graaff Foundation. Dankzij 

haald voor het goede doel. Een gewel- deze organisatie hebben namelijk al veel  

dig  resultaat! jonge mensen met een lichamelijke be- 

perking, die in eerste instantie aan huis 

Goede doelen blijven altijd een punt van gekluisterd waren, inmiddels hun eigen 

discussie en iedereen heeft zich vast onderneming opgezet. Ze doen hele- 

wel eens een aantal dingen hierover maal mee cii kunnen hun ambities om~  

afgevraagd. Wil ik een goed doel sten- zetten in succesvol ondernemerschap. 
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seenwarme zomeravond. In een 

ergens in het land bereidt een 

parlementariër zich voor op een contact-

avond met kiezers. De tafels en stoelen 

staan klaar, de presentatie is voorbereid 

en over enkele ogenblikken komen de 

kiezers van dit district de zaal in. De par-

lementariër is gevraagd het beleid bij de 

kiezer te verdedigen en hij heeft hieraan 

gehoor gegeven, omdat dit zijn district is. 

De Nederlandse politiek wordt geplaagd 

door een aantal zeer zorgwekkende 

problemen. Kabinet na kabinet haalt de 

eindstreep niet en de kloof tussen burger 

en politiek lijkt enkel wijder te worden. 

Het versplinterde politieke landschap be-

moeilijkt coalitievorming en geeft kleine 

partijen disproportioneel veel invloed, 

omdat men aan de 76' moet geraken. 

One-issuepartijen hoeven minder dan 

één procent van het electoraat te over-

tuigen om een zetel te veroveren. Hier-

door kent de Tweede Kamer elf partijen;  

daarmee zit Nederland in de Europese 

top. 

Ons huidige kiesstelsel speelt een rol in 

deze problematiek. Het voldoet niet aan 

de moderne eisen van vertegenwoordi-

ging of regeerbaarheid. Er moet dus iets 

veranderen. Er gaan geregeld stemmen 

op voor een kiesdrempel, zoals onlangs 

nog bepleit door VVD-voorzitter Benk 

Korthals: een kiesdrempel van twee 

procent zou de regeerbaarheid moeten 

verhogen. Dat is een oppervlakkige aan-

pak, die enkel poogt het aantal partijen 

te reduceren. 

Wat Nederland nodig heeft is een dis-

trictenstelsel waarbij liet land verdeeld 

wordt in bijvoorbeeld dertien kiesdistric-

ten. Aan elk district worden op basis van 

inwonertal Kamerzetels toegewezen, die 

proportioneel verdeeld worden over de 

partijen. Dit is dus niet een districtenstel-

sel zoals in Engeland of Frankrijk, maar 

een systeem zoals in bijna elk land met 

lB DIFMASTER 65/3  

evenredige vertegenwoordiging; zelfs in 

landen zo klein als Luxemburg en IJsland. 

Belangrijker nog is dat dit districten-

stelsel de politiek dichter bij de kiezer 

brengt. In het huidige systeem is er bij-

na geen directe band tussen de burger 

en specifieke Kamerleden - elk Kamerlid 

vertegenwoordigt iedere Nederlander  

Dit vergroot de kloof tussen de kiezer 

en de politiek, omdat Kamerleden alleen 

via de partij een aanwijsbare achterban 

hebben en kiezers geen sterke band met 

hun vertegenwoordigers voelen. Dit leidt 

tot afnemend vertrouwen en een desin-

teresse in de politiek. Lokale vertegen-

woordiging betrekt mensen bij de poli-

tiek, leidt tot meer vertrouwen en kan de 

opkomst bij verkiezingen doen stijgen. 

Het vertegenwoordigende karakter van 

het Kamerlid wordt versterkt. Als inwo-

nervan ccii district kun je terecht bij jouw 

vertegenwoordiger met vragen of kritiek. 

In veel landen bestaat al een dergelijke 

traditie van het contacteren van de eigen 

vertegenwoordiger. Dit betekent dat een 

volksvertegenwoordiger veelal naar het 

district zal komen om beleid uit te leggen 

en vragen te beantwoorden. 

Kandidaten zullen beter hun bes[ moe-

ten doen om verkozen te worden. Te- 

Hoewel de evenredige vertegenwoordi-

ging behouden blijft, heeft een dergelijk 

districtenstelsel wel een consoliderend 

effect. Elk district heeft een kleiner aantal 

zetels; een zetel behalen is dus moeilijker 

en grotere partijen winnen meer zetels. 

Hoewel dit voor kleinere par- 
inclusief 

tijen en hun achterban  on-  BES-eilanden 

eerlijk kan lijken, is liet nodig 

voor het herstellen van even- 

wicht. Kleine partijen hebben tegen- 

woordig onevenredig veel invloed 

door het extreem proportionele 11 
karakter van ons kiesstelsel. Dit 

geeft een sterke onderhande- 

lingspositie - bijvoorbeeld de __ swor 
SGP bij RLltte I of D66 in Paars I. 
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genwoordig zijn op elke kieslijst vele 

kandidaten al bijna zeker van een zetel. 

Als lijsten per district gepresenteerd 

worden is die garantie minder aanwezig. 

Het is belangrijker wat de regio van het 

Kamerlid vindt. Populaire volksvertegen-

woordigers zijn niet meer overgeleverd 

aan hun plaatsing op de landelijke lijst 

en kunnen lange tijd hun district verte-

genwoordigen. Andere landen kennen 

volksvertegenwoordigers met aanzienlijk 

meer ervaring dan de veertien jaar van 

de langst zittende leden van de huidige 

Tweede Kamer. 

Het districtenstelsel werkt een regionaal 

representatievere Kamer in de hand. Nu 

is een disproportioneel groot deel van 

de Kamerleden afkomstig Lilt de Rand-

stad. Men zou kunnen vrezen dat regio-

nalisering op de loer ligt: dat Kamerleden 

stemmen gebaseerd op wat het oplevert 

voor hun district en de inwoners daar. 

Het is dan van belang om naar andere 

landen te kijken waar men een soortge-

lijk systeem voert. Daaruit blijkt dat de 

verkiezingen om de landelijke politiek 

blijven draaien. 

Ter illustratie is gesimuleerd hoe de ver-

kiezingsuitslag van 2012 er met het voor-

gestelde districtenstelsel uit had kunnen 

zien. Aannemende dat de ChristenUnie 

en de SGP samen de verkiezingen in zou-

den gaan, zou de zetelverdeling als volgt 

zijn: VVD 48, PvdA 46, PVV i, SP 12, 

CDA 12, D66 li en  CU-SGP 6. 

Het is duidelijk dat dit stelsel consolideert 

zonder aan pluriformiteit in te boeten. Dit 

vergroot de regeerbaarheid en voorkomt 

dat kleine partijen onevenredig veel in-

vloed krijgen. Belangrijker is echter dat 

er iets aan de kloof tussen burger en po-

litiek gedaan wordt: mensen worden be-

trokken bij vertegenwoordigers van hun 

regio. Daarmee is een dergelijk stelsel 

een doeltreffender en elegantere oplos-

sing dan een kiesdrempel. 

De outeurs zn bezig met een resolutie 

over dit betere kiesstelsel voor het no-
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DOOR THOMAS WOUTER DE JONGE 

REDACTEUR  

F
eer

de
re Driernoslers verschenen 

ievelijk "De Zoldersessie  

"Een dog naar het werk" en "Free 

state Texas ". "De Belofte" is het vier-

de en laatste deel in het vierluik "Het 

einde van de vrije wereld".  

einde aan het verzet tegen onze prach-

tige wereldstaat. De terroristen werden 

verslagen en ook het probleem van 

overpopulatie was eindelijk voorbij. 

Van de oorspronkelijke 8 miljard men-

sen waren er slechts 500 miljoen over. 

De gebieden die niet onder de VN vlag 

vielen waren broednesten van mensen 

met ziektes zoals vrijheidsdrang, kapi-

talisme en speculatie. Gelukkig hebben 

we hier geen last rTleer van. We zijn nu  

zonder iets te zeggen is Piet vorige 

week vertrokken naar Paradijseiland. 

Alleen uitverkorenen mogen hierheen. 

Een dag voor zijn vertrek stond Piet 

voor de deur. Hij had hem iets gege-

ven, keek argwanend om zich heen en 

fluisterde: "Bewaar dit goed, beloof 

het me." Nog voor Chris kon zeggen: 

"ik beloof het", was hij weer weg. 

Sinds die dag heeft Chris niets meer 

van hem gehoord. Behalve dan dit 

1.1' -, .. 
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Voor zich uit starend wacht Chris tot 

deze verschrikkelijke en al weer vijfde 

geschiedenisles over "de dag van de 

puurheid" voorbij is. Hij kookt van irri-

tatie. Zijn z'n medeleerlingen werkelijk 

zo dom dat ze dit verhaal geloven?!? 

De docent vervolgt: En dus kwam er op 

de dag van de puurheid eindelijk een 
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allemaal gelijk, wel zo rechtvaardig! 

Het CO2 niveau is sterk gedaald en we 

leven weer in balans met de natuur... 

Thuis aangekomen kruipt Chris onder 

zijn bed, daar heeft hij een plek voor 

zichzelf, en pakt de kaart van Piet er 

nog eens bij. Hij snapt er niets van;  

ansichtkaartje, dat gisteren was aan-

gekomen. Dit is helemaal niet Piet zijn 

schrijfstijl. Het pakketje had hij meteen 

opengemaakt; het was een dagboek 

van iemand uit het vorige millennium. 

In één keer had Chris het uitgelezen en 

sindsdien laat het hem niet meer los. 

De schrijver van het boek moet één 



van de terroristen zijn geweest. Maar 

waarom spreken die ideeën hem dan 

toch zo aan? Piet en Chris geloven ook 

in vrijheid, al spraken ze dit niet publie-

kelijk uit. Waren zij nu ook terroristen? 

Nee, natuurlijk niet, anders was Piet 

toch nooit uitverkorene geweest? 

Chris en Piet hebben een nog veel gro-

ter probleem. Naast de principes van 

vrijheid geloven ze ook in Jezus Chris-

tus. Geloof is strikt verboden door de 

Verenigde Naties. Er bestaan dan ook 

geen kerken. Er zijn slechts bijeenkom-

sten van Christenen, maar ook deze 

zijn illegaal. Chris is benieuwd naar hoe 

het was toen er nog vrijheid was. Hij 

kan het zich inbeelden door het lezen 

van liet dagboek. Je mocht in die tijd 

na je vijfde jaar nog bij je ouders blij-

ven wonen; liet was zelfs toegestaan 

om dingen voor jezelf te hebben. Een 

bizarre gedachte;  dat moet de overheid 

toch beslissen? Er wordt in het boek zo 

hatelijk geschreven over de overheid. 

Graag zou hij nu van gedachten willen 

wisselen met Piet. Morgen zou hij het 

gaan vragen op school. 

Een strenge blik glijdt van een dossier 

naar Chris en weer terug. De conrec-

tor kijkt Chris verontwaardigd aan: "En 

toen vroeg je gewoon, waar de rest van 

de klas bij was, of je docent weet waar 

Piet is?!? Veertien jaar hè? Hmmm..." 

Chris snapt niet wat er zo gek was aan 

de vraag. "Je hebt toch een kaartje ge-

kregen van Piet dat hij naar Paradijsei-

land is?" Chris trok opeens bleek weg; 

er ging een schok door hem heen. Hoe 

kon de conrector dit weten?!? Snel re-

ageerde Chris een beetje laconiek: "ja, 

maar ik dacht dat jullie van de school 

wel moer zouden weten." De conrec-

tor reageert kortaf: "Nee dat weten we 

niet, maar laat ikje zeggen datje hierbij 

officieel gewaarschuwd bent. Ga voor 

straf naar huis en morgen een half uur 

eerder melden " Chris aarzelde niet en 

ging snel weg. Onderweg, lopend naar 

huis, keek hij verdwaasd voor zich uit, 

tranen rolden over zijn wangen. Al-

les was hem opeens duidelijk. De zo-

genaamde terroristen, de Verenigde  

Naties en de dag van de puurheid, de 

verdwijningen, de angstige blik van 

Piet en liet zogenaamde Paradijseiland. 

J 
qi j  

•th.J 

Hoe kon hij hier nog aan ontsnappen? 

Thuis aangekomen viel hij neer op zijn 

knieën en ging bidden tot God. Chris 

bad voor Piet, voor alle andere mensen 

die naar Paradijseiland gingen en dus 

waren gedood, voor zichzelf en voor 

de mensheid. 

Die nacht verdwijnen er plotseling een 

hoop mensen van Aarde. Een engel 

brengt verslag uit aan God: "We zijn 

klaar, iedereen die we nodig hebben 

is nu aanwezig;  ze zijn allemaal ver-

zameld." God kijkt nog eens naar de 

Aarde. Dit was het dan, project gereed. 

Hoe was het toch mogelijk dat er zo 

weinig mensen verlicht waren, liet wa-

ren toch io simpele regels? Concreter 

kon Hij het niet maken. Hadden ze dan 

zelf niet door dat deze regels voor liet 

behoud van hun ziel waren? Nadat Iza-

ak bijna was geofferd had Hij toch be-

sloten om de mensheid vrij te laten in 

hun handelen? Waarom laat de mens 

zich dan telkens verleiden door het 

Kwaad en roept het instanties in leven 

die deze regels overtreden? Hadden 

ze de boodschap van jezus over barm-

hartigheid dan verkeerd begrepen? Als 

een overheid eerst geld steelt van de 

ene persoon en het dan herverdeeld, 

dan is er toch geen sprake van liefda-

digheid? Geloof en vrijheid gaan hand 

in hand, maar de mensen die nu op 

Aarde leven hebben er echt niets van 

begrepen! En wat dachten die zielloze 

werelddictators nou eigenlijk te berei-

ken? Denken ze nou echt dat ze het lot 

zo kunnen tarten? Werkelijk waar, een 

rovende maffiabende op wereldschaal, 

die alle andere mensen behandelt als 

slaven en dan denken hiermee weg 

te komen? Hoe naïef! Weten ze dan 

niet dat het Goede altijd het Kwade zal 

overwinnen? Er verschijnt een glimlach 

op het gezicht van God. Hij knipt in zijn 

vingers: weg Aarde, de strijd kan be-

ginnen. 
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STOKEN, PRIKKEN EN STRAFFEN 

"Als je later parlementair verslaggever 

wilt worden, kom je hier niet binnen - 

tenzij je die onvriendelijke passages over 

de minister alsnog uit het interview ver-

wijdert," dreigde de voorlichter van het 

Ministerie van Defensie. Aanleiding was 

het sympathiek getitelde Driemaster in-

terview Goed Zo Relusl' dat ter autori

satie aan het ministerie werd voorgelegd. 

Het verbaasde ons eerlijk gezegd dat de 

ambtenaren van de sociaal-democrati-

sche bewindspersoon Relus ter Beek zo 

zenuwachtig werden van een eenvou-

dig en redelijk braaf interview met zo'n 

keurig verenigingsblad. Van het minis-

terie dat ons land tegen het Rode Le-

ger moest beschermen hadden we een 

meer robuuste benadering verwacht. 

Driemaster was een ideale plek  OFT)  te sto-

ken en te prikken, zowel binnen als buiten 

de JOVD. Het blad opende interessante 

deuren voor interviews en bood een plat-

form waarmeeje een paar keer perjaar alle 

leden van dejOVD kon bereiken. In een 

tijdperk waarin brieven nog door de post-

bode werden thuisbezorgd en internet 

nog niet bestond, was dat een grote luxe. 

Ook het grote interview met Frits Bol-

kestein gaf aanleiding voor commotie 

achter de schermen. Met de hem zo 

kenmerkende stelligheid had de VVD-

fractievoorzitter zich kritisch uitgelaten 

over de Nederlandse media. Reden voor 

zijn geschrokken persvoorlichter Clemens 

Cornielje (huidig Commissaris van de 

Koning in Overijssel) om aan de telefoon  

hysterisch schreeuwend en op hoge Loon 

te eisen dat de betreffende passage uit de 

tekst zou worden geschrapt. 'De baas, 

zoals Cornielje zijn  politick  leider steevast 

aanduidde, had de uitspraak niet gedaan 

of tenminste niet  LO  bedoeld, en daarom 

was publicatie hoe dan ook onaanvaard-

baar. Maar het interview werd uit pro-

test ongewijzigd afgedrukt en Cornielje 

werd voor straf op foto's in Driemaster 

voortaan aangeduid als 'fractie-assistent'. 

Politici die zich zonder hulp van voorlich-

ters door Driemaster lieten interviewen, 

gingen opmerkelijk meer ontspannen 

om met de op nieuws beluste redactie 

van Driemaster. Toenmalig VVD-cory-

fee Rudolf de Korte nam alle tijd om de 

concepttekst uitgebreid met een gouden 
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pen te becommentariëren. Op sensatie 

belust hadden we een paar uitspraken 

over collega-VVD'ers enigszins uit hun 

verband gerukt - "Winsemius was een 

zwaktebod!" - maar dat kon hem niets 

schelen. Na publicatie bestelde hij voor 

zijn familieleden via een boodschap op 

het antwoordapparaat onmiddellijk twee 

extra exemplaren van de Driemaster 

waarvan zijn portret het omslag sierde.  

zestig, dat hij daarvan een fraaie afdruk 

aanvroeg - cmi ontving. Omdat hij vanwe-

ge zijn ongrijpbare stijl vaak met zon dier 

werd vergeleken, hadden we Schmel-

zer liever met een teckel op zijn schoot 

op de foto gezet. Maar dat plan werd 

acuut doorkruist door het veto dat zijn 

echtgenote daarover ter plekke uitsprak. 

In de nadagen van het JOVD-voorzitter-

schap van Mark Rutte werd de vereniging 

geplaagd door een zogenoemde 'kam-

penstrijd', waarbij de Rutte-gezinden zich-

zelf bestempelden als 'het goede kamp', 

terwijl zij hun opponenten aanduidden als 

'het foute kamp'. Met inhoudelijke discus-

sie had deze scheidslijn naar goed JOVD-

gebruik niets te maken. Na het vertrek 

van Putte was de Driemaster-redactie in 

handen van het goede kamp. Artikelen 

over gezichtsbepalende JOVD'ers uit hei  

foute kamp, royaal vertegenwoordigd in 

het Hoofdbestuur, waren veelal venijnig 

van aard. Met name het artikel 'Mama, 

ben ik hier lid van?', uit de pen van oud-

bestuurslid jort Kelder, deed met een 

salvo scherpe persoonlijke aanvallen wat 

stof opwaaien. De censor van het Hoofd-

bestuur zag het lijdzaam aan en publica-

tie had uiteraard geen verdere gevolgen. 

Het leverde de redactie vooral veel ener-

gie cii plezier op. De ledenvergadering 

stelde zo nu en dan een kritische vraag 

en daarmee was de kous af. En zo hoort 

dat ook in een liberale jongerenclub. De 

vrije pers werd binnen de vereniging niet 

aan banden gelegd, maar mokkend aan-

vaard. Het is onduidelijk gebleven wat 

dit uiteindelijk voor de lezers opleverde, 

maar voor de redactie van Driemaster 

was het in ieder geval een mooie tijd! 

Scheidend CDA Tweede Kamerlid Hans 

Gualthérie van Weezel sprong tijdens 

ons gesprek een gat in de lucht: 'Geen 

bericht ontvangen van de CDA-jongeren, 

maar wel een afscheidsinterview met 

Driemaster!", waarna hij de wijnfles nog 

eens omkeerde. En oud-fractievoorzitter 

Norbert Schmelzer van de  (VP  was zo 

verguld me de omslagfoto waarop hij al 

pijp rokend terugblikte op de roerigejarerl 

I .  

't .'  

In het kader van het 65e jaar-

gang van Driemaster zal in 

iedere editie een oud-hoofd-

redacteur een gastcolumn 

schrijven. In deze editie heeft 

de redactie Koen Petersen, 

hoofdredacteur van Driemas-

ter 1991 - 1992, bereid gevon-

den een column te schrijven. 
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keen die het regeerakkoord heeft 

gelezen weet dat er in de gehele VVD/ 

PvdA regeerperiode geen enkel begro-

tingsoverschot zal ontstaan. Het enige 

lichtpuntje is dat de overheidsschuld 

als percentage van het BBP in 2017 

iets zou dalen. Dit roept de vraag op 

of deze trend van economische groei 

die schuldgroei overstijgt doorgezet 

zal worden in de toekomst. Als dit het 

geval is dan zullen we op termijn een 

begrotingsoverschot krijgen omdat de 

overheidsinkomsten sneller stijgen dan 

de uitgaven. Door de schulden onder 

controle te krijgen kan de overheid ga-

randeren dat de huidige sociale voor-

zieningen ook in de toekomst in stand 

blijven. Maar is dit wel realistisch? 

Trends 

Zowel het Centraal Planbureau (Ver-

grijzing verdeeld, CPB) als de Bank of 

International  Settlements (The future  

of public  debt,  BIS) heeft een studie 

gewijd aan dit vraagstuk. Dit werd 

gedaan door te kijken naar de gepro-

jecteerde overheidsinkomsten en -uit-

gaven gedurende de onderzochte pen-

ode. Het verschil tussen de inkomsten 

en uitgaven geeft uiteindelijk aan wat 

de staatsschuld zal zijn. 

Allereerst zullen we vast moeten stel-

len dat dit type trendanalyse geen re-

kening kan houden met factoren zoals 

innovatie, veranderingen in demogra-

fische trends, economische groei of 

overheidsbeleid. Dus des te langer je 

een trendanalyse maakt des te minder 

betrouwbaar de resultaten zullen zijn. 

Desondanks is er volgens beide studies 

sprake van een sterke trend waarbij de 

houdbaarheid van de verzorgingsstaat 

in het geding komt. Zo stelt het CPB 

dat we met de huidige trend een schuld 

van meer dan 200%  van het BBP zullen 

bereiken in 2060.  Dc  BIS is minder op-

timistisch en stelt dat we een dergelijke 

schuldenlast al bereiken in 2040. 

Andere eurolanden, zo hebben we de af-

gelopen jaren geobserveerd, waren met 

een veel lagere schuld al niet meer in 

staat om te lenen op de financiële mark-

ten. Deze raming is dus geen goed nieuws 

voor Nederland. Wanneer de staats-

schuld het bovenstaande niveau eenmaal 

bereikt is het onwaarschijnlijk dat jonge-

ren in de toekomst gebruik zullen kunnen 

maken van de sociale voorzieningen waar 

men heden ten dage van geniet.  

Bezuinigingen 

Wat moet er dan volgens beide studies 

gebeuren om dit scenario te voorko-

men? Het CPB stelt dat er vanaf 2015 

een begrotingsoverschot van bijna 2% 

gerealiseerd moet worden. Dat terwijl 

we volgens het CPB in 2013 een begro-

tingstekort zullen hebben van 3,3%, 

waarna dit tekort verder zal oplopen 

naar 3,4%  in 2014. De meest recente 

ramingen laten zien dat we ook na 

2014 ver verwijderd zijn van de CPB 

doelstelling van een overschot van 2% 

in 2015. 

Zelfs een begrotingsoverschot van 2% 

in 2015 is echter niet voldoende om  

de huidige sociale voorzieningen toe-

komstbestendig te maken. Volgens het 

CPB moet er tussen 2015 en 2030 een 

overschot gerealiseerd worden van 

gemiddeld 1%  om de gevolgen van 

de vergrijzing op te vangen. De studie 

van het BIS komt met vergelijkbare cij-

fers. Volgens hen moet er gedurende 

een periode van 20 jaar een begro-

tingsoverschot zijn van 2,3%  om de 

schulden -als een percentage van het 

BBP- terug te brengen tot het niveau 

van 2007. 

Laten we eerlijk zijn, dit gaat natuurlijk 

nooit gebeuren. Linksom of rechtsom 

zullen politici meer geld uitgeven dan dat 

er binnenkomt, ongeacht of het goed of 

slecht gaat met de economie, dat is in de 

afgelopen eeuw wel duidelijk geworden. 

Zeker nu we tegenwoordig verantwoor-

delijk zijn voor het huishoudboele van 

andere landen, en er af en toe ook nog 

eens een bank moet worden gered. Dit 

geeft reden genoeg om aan te kunnen 

nemen dat de bovenstaande trendanaly-

ses pijnlijk accuraat zullen blijken. 
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Conclusie 

Wat de toekomst brengt valt natuur-

lijk niet met zekerheid vast te stellen. 

Desondanks geven de analyses van 

het CPB en de BIS aan dat we op een 

trend zitten richting het failliet van de 

verzorgingsstaat. Om deze trend te 

keren zijn bezuinigingen nodig die po-

litiek gezien volstrekt onhaalbaar zijn. 

Het CPB noemt bijvoorbeeld twee 

pakketten die de begroting houd-

baar maken. In het ene worden alle 

overheidsuitgaven gekort met 9,2%. 

Het andere pakket is een verzame-

ling van maatregelingen, waaronder 

de verhoging van de pensioenleeftijd 

tol. 69 jaar en een verhoging van de 

indirecte belastingen met 23%. Aan-

gezien de huidige bezuinigingen niet 

eens in de buurt van deze pakketten 

komen is het duidelijk dat de huidige 

regering niets anders doet dan de re-

kening doorschuiven. En dat gaat uit-

eindelijk mis. 

Er is echter ook reden voor optimis-

me. Zo is bovenstaand vastgesteld 

dat trendanalyses beïnvloed kunnen 

worden door wijzigingen van de-

mografische trends of economische 

groei. Nog veel belangrijker zijn ver-

anderingen in de tijdgeest. Op het 

moment is er wereldwijd een groei-

ende beweging aan vrijheidsgezinde 

liberalen die eigen verantwoordelijk-

heid en liefdadigheid als alternatief 

zien voor de afgedwongen solidariteit 

van de verzorgingsstaat. De inzichten 

die deze groeiende groep klassiek-li-

beralen hebben zullen uiteindelijk het 

verschil maken tussen een samenle-

ving waarin politici je leven van wieg 

tot graf dirigeren, of een samenleving 

waarin liet zelfbeschikkingsrecht en 

een kleine overheid centraal staan. 

De toekomst is voor de vrijheid, niet 

voor de overheid. 

DOOR MARIJN DE PAGTER 

INTERNATIONAAL SLCRLTAFOS jovD 

De invulling van bet begrip liberaal is 

in elk land - en zelfs daarbinnen - an-

ders. Het liberalisme is dan ook ge-

lukkig geen dogma en kent oneindig 

veel interpretaties. Dat maakt LYMEC 

een brede familie. Een familie met een 

verscheidenheid aan liberale leden, 

die desondanks veel meer met elkaar 

gemeen hebben dan verschillend zijn. 

Het geloof in de kracht van liet individu 

verbindt de lidorganisaties van sociaal-

liberale tot klassiek-liberale strornin-

gen. 

Tijdens de debatten over resoluties lijkt 

dat af en toe anders te zijn, Vergelijk de 

behandeling daarvan met een motie-

werkgroep van dejOVD; ook daar kun-

nen felle debatten plaatsvinden. Van 

de negen vooraf ingediende resoluties, 

waren er drie door dejOVD ingediend. 

Eén daarvan, over de hervorming van 

het bankenstelsel binnen de Europese 

Unie, werd heftig bediscussieerd, maar 

wel aangenomen. Daarnaast werd bij-

voorbeeld een resolutie van  Liberal 

Youth,  die enkele Keynesiaanse ele-

menten bevatte, succesvol door de 

JOVD geamendeerd. 

Het verkrijgen van steun voor reso-

luties en amendementen vereist veel 

diplomatie. Voorafgaand en tijdens het 

congres wordt er dan ook tussen lid-

organisaties gelobbyd vOár resoluties 

en amendementen. Daarbij bewees de 

JOVD-delegatie, die de allergrootste  

was, haar nut. Voor, tijdens en na de 

behandeling van resoluties deden de 

zeven JO\/Ders*  actief mee aan de dis-

cussie. Dat heeft ook gezorgd voor her-

nieuwde contacten met bijvoorbeeld 

de Belgen, Denen, Duitsers en Finnen, 

die in de toekomst bijvoorbeeld kun-

nen leiden tot het gezamenlijk indienen 

van resoluties. 

Waarschijnlijk nog wel het allerbelang-

rijkste van een organisatie als LYMEC 

is het uitwisselen van 'best  practices'.  

Tijdens een congres leren de jonge-

renorganisaties van elkaar en leren 

jonge liberalen uit verschillende landen 

elkaar kennen. Dat zorgt voor verster-

king van liet jonge liberale geluid in alle 

Europese landen - en dat is een doel 

dat iedere liberaal zal nastreven. 

*Deze  JO  VD  'ers vertegenwoordigden 

ook JOU: Ro/pfi A erts, Tom Lei1e, Jim 

von Moor/k, Timo Roe/c veld, Jar/co 

Vos, Robin von der Vt/of en MorJn de 

Pogter. 

Fril was een ongekend grote 

jOVD-delegatie aanwezig bij het con-

gres van onze koepelorganisatie LY-

MEC in Tallinn, Estland. Daar verdedig-

de de zevenkoppige afvaardiging het 

jOVD-geluid bij de behandeling van de 

verschillende agendapunten, waarbij 

veel successen werden geboekt. Het 

congres was daarnaast ook een uitste-

kende gelegenheid om de banden met 

zusterorganisaties aan te halen. 
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DOOR JEROEN DIEPEMAAT 

.DEI 111K VOORLIi I ER 

,1/é Geeri, 

Het lijkt erop dat zon en zomerse tem-

peraturen definitief hun intrede hebben 

gedaan. Dat mocht ook wel een keer 

na zo'n lange winter als dit jaar. Mis-

schien moet ik mijn auto maar inruilen 

voor een ouder model, om wat meer 

uitlaatgassen de lucht in te kunnen bla-

zen en de opwarming van de aarde wat 

te bespoedigen. Zouden we zelfs in Eu-

ropees verband wel wat voor kunnen 

regelen. Of verbieden: Priussen en an-

der milieuvriendelijk spul bijvoorbeeld. 

Dat is namelijk in de VVD een populai-

re hobby, dingen verbieden. Duitsers 

en Belgen mogen in Maastricht niet 

meer de coffeeshop in, de minimum-

leeftijd om alcohol te kopen gaat van 

16 naar 18 en de VVD in Breda heeft 

zelfs voorgesteld om lachgas te ver-

bieden in de lokale horeca. Heb jij dat 

wel eens gehad, lachgas? Ik niet, maar 

na wat onderzoek weet ik wel dat het 

vrij onschuldig spul is. Tenzij je zo stom 

bent om het direct uit de spuitbus in 

te nemen, want dan konden je lippen 

en luchtwegen nog wel eens bevriezen. 

1k vermoed eigenlijk dat onze goede 

vriend Thierry Aartsen zijn fractiegeno-

ten stiekem spacecake heeft gevoerd 

vlak voordat ze met dit idee kwamen. 

Zoals te doen gebruikelijk was ik weer 

eens laat met het inleveren van mijn 

tekst bij de redactie van dit blad. Ik heb 

met die gewoonte menig hoofdredac-

teur tot waanzin gedreven in de tijd dat 

ik nog verantwoordelijk was voor het 

voorzitterswoord  (Allard:  volgens mij 

heb je nog steeds een fles Metaxa van 

me tegoed). Dat kwam niet vanwege 

een gebrek aan inspiratie, maar eer-

der omdat ik de afgelopen twee weken 

veel in het buitenland ben geweest. 1k 

heb mijn tijd doorgebracht in onder an-

dere Hamburg, Brussel en Tbilisi. In die  

laatste stad heb ik, met in gedach-

ten liet aanstaande lachgasverbod 

in de Bredase horeca, nog een de-

monstratie voor de legalisering van 

marihuana bezocht. Dolle boel, men 

stond met zijn allen papieren vlieg-

tuigjes te gooien op het parlement. 

Overigens ging de Georgische po-

litie een stuk vriendelijker om met 

de demonstranten dan hun Turk-

se collega's de afgelopen weken. 

In mijn vorige column eindigde ik niet 

het idee om het begrip 'liberaal her-

bronnen' maar weer eens af te stof-

fen. Toen ik een aantal vrienden en 

bekenden een paar weken geleden 

sprak op liet VVD-congres, fileerden 

ze allen - onafhankelijk van elkaar - 

schaterlachend dat voorstel. 11< heb 

er nog eens over nagedacht, ik kwam 

tot twee conclusies. Ten eerste: mis-

schien moet ik het niet liberaal her-

bronnen noemen, dat was de vorige 

keer ook geen doorslaand succes. 

Ten tweede: onze column wordt  

ook gelezen door mensen die niet in 

de redactie van Driemaster zitten. Dat 

tweede is winst. Dat eerste moeten we 

misschien met wat lachgas en een glas 

bier maar eens wat beter uitwerken? 

Voor nu sluit ik af met een wat concre-

ter idee. Aangezien de VVD vanaf min 

alle kandidaten voor politieke functies 

een integriteitsverklaring laat onder-

tekenen, kunnen we daar misschien 

in opnemen dat voor ieder verbod 

dat ze na hun verkiezing voorstel-

len, ze een ander verbod moeten op-

heffen. Het is maar een proefballon. 

& rceleii, 
J erce 
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DOOR GEERT JANSEN 

Yc, Jefr-c'e,i, 

Blij dat ik je bericht toch nog heb mo-

gen ontvangen. Zoals je zelf al zegt 

vereist dat soms een lange adem ik 

ben desalniettemin blij dat je tijd hebt 

gevonden voor onze column, want wat  

Allard  toentertijd nooit heeft gedaan, 

durft Dennis misschien wel: gewoon 

een volledige zwarte pagina naar de 

drukker sturen. 

Ook ik ben blij dat liet weer wat warmer 

aan het worden is. Niet iedereen kan 

namelijk zoals jij het grootste deel van 

de maand in liet buitenland verblijven. 

Loonslaven zoals 11< moeten liet doen 

met liet weer dat Nederland te bieden 

heeft en dat was de afgelopen maanden 

voor het zoveelste jaar op rij niet veel 

soeps. Toch lijkt mij dat geen reden om 

nu met z'n  alien  in oldtimers te gaan rij - 

den, ook al heeft oud-minister De ja-

gel het belastingvoordeel voor bezit-

ters van roestig staal recentelijk veilig 

gesteld. Het is namelijk niet zo best 

gesteld met het klimaat. 

Wij kennen elkaar langer dan vandaag, 

dus ik weet datje het grappig bedoelt, 

die opmerking over oldtimers. Toch 

maak ik mij wel eens zorgen over de 

lacherigheid waarmee menig JOVD'er 

over liet klimaat praat. Er is brede we-

tenschappelijke consensus over het 

bestaan van klimaatverandering als-

mede de invloed van menselijke acti-

viteiten hierop. In welke mate deze ef-

fecten optreden, hoe groot de rol van 

de mensheid exact is en wat de meest 

verstandige beleidsreactie is, daar 

kunnen vvij over discussiëren. Of het 

gewoon overlaten aan wetenschap-

pers die er daadwerkelijk verstand 

van hebben. Maar voor mijn gevoel 

word je bij de jOVD vaak weggezet 

als wereldvreemde socialist wanneer 

je klimaatverandering als verschijnsel 

überhaupt veronderstelt. 

Maar inderdaad, het was goed koud 

de afgelopen tijd. Zo stond ik vorige 

maand weg te bibberen in het Weste-

lijke Havengebied in Amsterdam. Cha-

teau Techno is een kleinschalig, buiten-

festival op een bijzondere locatie, dit 

jaar tussen de industriële schoorstenen. 

Het was niet alleen koud, het kwarn ook 

met bakken uit de lucht. Tijd dus om 

ons op te warmen. 

Ik was met een paar vriendinnen uit het 

buitenland op stap die uit een veel te 

toeristische coffeeshop een joint had-

den meegenomen. Direct nadat de eer-

ste vriendin een trekje had genomen, 

kwam een chagrijnige  bouncer  ons ver-

tellen dat dat toch echt niet de bedoe-

ling was. Naast hem stond een goed-

lachse bezoeker met pupillen zo groot 

als een pingpongbal. De  bouncer  vond 

zijn wekelijkse portie speed blijkbaar 

geen probleem. Op de vraag of hij soms 

lid was van de VVD wenste de goede 

man geen antwoord te geven. 

Op naar de eerste de beste tent die wij 

tegenkwamen, een kleine tipi zonder 

muziek maar wel barstensvol mensen 

met ballonnetjes. Het was de eerste 

keer dat ik distikstofmonoxide op een 

feestje tegenkwam. Het was bij rriijri 

weten al jaren verboden, ondanks liet 

ontbreken van significante risico's en 

enig verslavingsgevaar. Laat het onze 

vrolijke vriend Thierry liet maar niet 

horen, maar Ik stapte direct op de 

lachgas-mevrouw af, die mij voor één 

muntje een goed gevulde ballon gaf. 

Het resultaat: een uiterst lichte high die 

na een paar minuten weg was. Zonde 

van het geld dus, maar dat is wel iets 

dal ik graag zelf wil ontdekken zonder 

bemoeienis van de VVD in den lande. 

G rce7e 
eer-(  
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DOOR LEX CORNELISSEN 

REDACTEUR DRIEMASTER 

Feloof niet dat de muntunie een lang 

is beschoren', aldus Frits Bol-

kestein tijdens zijn bezoek aan de VVD 

Kamercentrale Dordrecht. De oud-VVD 

leider deelde hier zijn visie op de EU en 

in het bijzonder de Europese Monetaire 

Unie. Bolkestein constateert dat de euro 

van  bailouts  aan elkaar hangt. Zo ontstaat 

er een transferunie waarin geld van noord 

naar zuid stroomt: volgens hem nooit de 

bedoeling.  

inmenging: de parallelle munt zou door 

de vrije markt een andere (lees: hogere) 

wisselkoers krijgen dan de euro, en dus 

de concurrentiepositie van de noordelijke  

EMU-landen garanderen. 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen 

In dit 'twee munten' scenario krijgen de 

zuidelijke landen de kans om door middel 

van eerlijke concurrentie de euro dichter 

naar de parallelle munt toe te laten groei-

en. Een zwakkere euro zou export van 

Zuid-Europa naar Noord-Europa doen 

stijgen en de devaluatie van de euro zou 

bovendien gebruikt kunnen worden om 

de economische problemen in het zuiden 

op te lossen (zoals Zuid-Europese 

Parallelle munt 

Desondanks is Bolkestein 

een tegenstander van het 

opheffen van de euro. Dit 

zou volgens hem tot grote in-

stabiliteit kunnen leiden voor 

Nederland. Bolkestein stelt 

daarom voor om te proberen 

tegelijkertijd de euro én de fi-

nanciële discipline van Noord-

Europa te redden, bijvoorbeeld 

door invoer van een parallelle 

munt voor de Noord-Europese  

EMU-landen. Deze munt zou 

niet gedrukt worden, maar ge- 

bruikt worden dooi om handel 

mee te drijven en zo de econo- 

mische concurrentiepositie van 

de noordelijke landen te waar- 

borgen. 

Zoals vele opvattingen van Bolkestein 

jaagt ook dit plan veel politieke tegen-

standers op de kast. Tegenstanders be-

roepen zich vaak op Gresham's  Law  als 

ze Bolkesteins plan aan willen vallen: bad 

money drives out  good  money. De logica 

achter deze wet is de volgende: als er de 

keuze is tussen een goedkope en een dure 

munt houdt men liever de dure munt op 

zak. Hierdoor is de goedkope munt meer 

in omloop, en wordt deze de standaard-

valuta. Mensen die dit opvoeren vergeten 

echter dat om dit effect te laten werken 

de overheid de nominale waarde van 

twee munten gelijk moet houden. Bij liet 

plan van Bolkestein is er geen overheids- 

30 - D1IEMAS1ER 65/3  

landen 

vroeger nog weleens de 

geldpers aanzetten als alternatief voor 

lastenverzwaringen), waardoor het zuiden 

een eerlijke, nieuwe kans krijgt. Mocht 

dit lukken dan is de euro gered zonder  

troika's, bailouts  en  "an  even  deeper 

union".  Mocht het echter mislukken, dan 

kunnen we erkennen dat het verschil tus-

sen Noord-Europa en Zuid-Europa geen 

economisch probleem is maar een fis-

caal-cultureel probleem. In dat geval kun-

nen we overstappen op een neuro-zeuro 

constructie, waar de economie door de 

wisselfase met de parallelle munt ook nog 

eens goed op is voorbereid. Een win-win 

situatie voor economische stabiliteit, Eu-

ropese democratie en zelfbeschikking. 

De verliezers van dit plan zijn de zuide- 

ljke overheden. Momen-

teel krijgen zij aan de ene kant miljarden-

bailouts  terwijl ze aan de andere kant de 

verantwoordelijkheid voor het lastenver-

zwaringsregime doodleuk bij Brussel leg-

gen. Als de parallelle munt er komt is er 

geen excuus meer: er zal moeten worden 

geconcurreerd om te kunnen blijven pro-

fiteren van de muntunie. 

Wat er ook gaat gebeuren: de noodzaak 

voor verandering van de EU en zeker de  

EMU  komt steeds dichterbij. Landen als 

Griekenland zijn weliswaar aan het her-

vormen, maar ze liggen nog altijd aan het 

infuus. Bovendien: één ongunstige ver-

kiezingsronde en er komen bestuurders 

aan de macht die alles weer terugdraaien. 

Bolkesteins plan zou in ieder geval struc-

turele rust in de chaos brengen. Een stap 

dichter bij een functioneel Europa. 
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DOOR DENNIS VAN DEN OEVER EN 

JEROEN TOET 

boren \/olendamse is Mona Keijzer 

resoluut in haar antwoord op de vraag 

waarom ze geen carrière als zangeres is 

begonnen: Jk kan niet zingen, laat mij 

maar praten. Bij veel Volendammers is het 

andersom." En praten gaat Keijzer goed 

af, op 29-j3rige leeftijd werd zij wethou-

der in de gemeente Waterland. Na acht 

jaar wethouderschap in die gemeente be-

gon Keijzer aan een kortstondige carrière 

in de advocatuur, maar na twee jaar riep 

de politiek weer. ,,De CDA-wethouder in 

de Purmerend werd ziek en toen werd ik 

gevraagd." Zodoende werd de in Ilpen-

dam woonachtige Keijzer wethouder in de 

gemeente Purmerend. Op grond van de 

gemeentewet kan je wethouder zijn in een 

gemeente waar je niet woont, maar ik had  

de gemeenteraad beloofd naar Purmerend 

te verhuizen. Al snel kwamen we als gezin 

tot de conclusie dat dit voor geen meter 

liep. Als moeder van vijf kinderen die op 

school zaten in Ilpendam was dit heel las-

tig en ook het huis was te klein. Dus toen 

heb ik de gemeenteraad gevraagd of ik te-

rug mocht." Na vijf jaar wethouderschap 

in Purmerend is Keijzer sinds 2012 lid van 

de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

r - - - - - - 
Geboren op 9  oktober 1968 in  Edam,  

concludeerde partijleider en fractievoor-

zitter in de Tweede Kamer Sybrand van 

Haersma Buma: "Nederland zit in een 

diepe crisis. De economie en de politiek 

zijn vastgelopen en mensen zijn het ver-

trouwen kwijt. Het CDA wil, samen met 

u, bouwen aan een beter Nederland. Wij 

hebben zeven principes om ons land te 

vernieuwen en het vertrouwen te her-

stellen." Vol trots vertelt Keijzer over het 

—1 

1991 - 1992 Juridisch beleidambtenaar, gemeente Waterland 
I 1993 - 1994 Managementtrainee, Rijksuniversiteit Leiden 

1995 - 1997 jurist, Inspectie Milieuhygiëne Gelderland 
1996 - 2002 Lid gemeenteraad van Waterland 

I 1997 -1998  Jurist afdeling milieuzaken, gemeente Almere 
1998 - 20o6 Wethouder van Waterland 
2006 - 2007 Advocaat en mediator 
2007-2012 Wethouder van Purmerend 
2012-heden Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal 

EO MONA KEIJZER 

VVD-Tweede Kamerlid Klaas Dijkhofi 

concludeerde in de vorige editie van Drie-

master: het CDA heeft op dit moment 

een soort verantwoordelijkheidsvakantie 

genomen, die zijn gewoon niet thuis. Plak 

dan een tomaat op je logo en zeg van te 

voren datje overal tegen bent." Keijzer 

zegt daarover liet volgende: 'voorlopig 

is Rutte met vakantie, want we zien hem 

niet en we horen hem niet. De  WD  was 

van niet doorschuiven maar aanpakken, 

echter op dit moment pakt de VVD niets 

meer aan en schuift men alles door. Het 

CDA zit met smart te wachten op duide-

lijkheid, wat gaat het kabinet nu doen? 

Hoeveel moet er bezuinigd worden? En 

waarop moet er bezuinigd worden? Het 

zou toch bij7onder zijn datje als regerings-

partijen met zijn tachtigen bent en dat het 

CDA dan (net zijn dertienen de lijnen moet 

uitzetten. Temeer daar de kiezer tegen het 

CDA heeft gezegd: 'nu even niet'." 

Tijdens het laatste congres van liet CDA  

J  

proces van de totstandkoming van deze 

zeven principes: "wat Van Haersma Burna 

gedaan heeft is kijken naar wat er op ons 

afkomt in Nederland. En waar we op dit 

moment met elkaar staan. Nu zitten we 

in een crisis, dat is glashelder. Maar wat 

zijn nu de lijnen waarlangs we dit moeten 

gaan oplossen? Dan kom je op deze zeven 

principes. Een daarvan is bijvoorbeeld: de 

samenleving voorop. We hebben echt 

wel gezien dat die hele grote overheid, 

het typische PvdA-denken, de oplossing 

niet is. Maar ook met de visie van de V\/D, 

de neoliberale markteconomie, lopen we 

tegen hele grote problemen aan." Het 

CDA ziet een belangrijke rol weggelegd 

voor de samenleving. "Mensen moeten 

weer meer verantwoordelijk worden voor 

elkaar. Mensen moeten 001K weer echt 

substantieel zeggenschap krijgen in grote 

organisaties als zorgverzekeringen, zor-

gunstellingen en pensioenfondsen. Pieter 

Omizigt (CDA-Tweede Kamerlid, red.), 

dus riet de woordvoerder van de VVD, 

heeft liet voor elkaar gekregen dat in de 



pensioenwet is opgenomen dat er meer 

zeggenschap is voor deelnemers en be-

langhebbenden in de grote besluiten die 

pensioenfondsen nemen. En het draait 

om een eerlijke economie, dat zou ook 

de VVD moeten aanspreken. Het is niet 

meer te verkopen in deze tijd dat mensen 

gigantische salarissen opstrijken in de se-

mipublieke sector. Maar ook dat er grote 

internationale organisaties zijn die zich via 

allerlei slimme wegen weten te onttrek-

ken aan het betalen van belastingen, ter-

wijl die wel de concurrentie aangaan met  

Tweede Kamer binnenkomt en je neemt 

de roltrap, dan kom je langs een vaandel 

van onze voormalige Koningin. Op dit 

vaandel staat geschreven: 'de gelijkwaar-

digheid van mensen vormt de basis van 

een verdraagzame samenleving.' Daar 

zit ook mijn kritiek op hoe deze discussie 

gevoerd wordt. Wij vinden dat in iedere 

gemeente in Nederland een man met een 

man en een vrouw met een vrouw moet 

kunnen trouwen. En daar waar dat niet 

kan vindt je het CDA aan je zijde. Maar 

dat laat onverlet dat we in dit land een rij- 

is die beschermd moet worden tegen de 

meerderheid dan doe je dat.' En dat mis 

ik, dat zie ik niet meer. Spreken we hier nu 

over een gigantisch probleem, dan werpt 

dat een ander ligt op de zaak. Echter is dat 

riet het geval, in elke gemeente in Neder-

land kunnen mensen van dezelfde sekse 

met elkaar trouwen" Keijzer was zelf bui-

tengewoon ambtenaar van de burgerlijke 

stand en heeft geen moeite mensen van 

dezelfde sekse te trouwen. 'Ik weet waar 

de bezwaren vandaan komen hij mensen 

die daar anders in zitten, maar ik voel dat 

,. . 

lijk 

het café op de hoek." 

Op dinsdag  ii  juni jongstleden heeft de 

Tweede Kamer een initiatiefwet van de le-

den Dijkstra en Schouw (beiden D66, red.) 

aangenomen. Deze initiatiefwet maakt 

een einde aan de zogenoemde weiger-

ambtenaren. Keijzer is ontdaan over deze 

stap. "Wanneer je het gebouw van de  

ke traditie hebben van verdraagzaamheid 

naar mensen toe die iets anders vinden. 

En dat mis ik in de hele discussie in liet 

verbod op gewetensbezwaarde ambte-

naren." Keijzer staal fel in deze discussie 

en verwijt de liberale partijen hun liberale 

waarden te verkwanselen.  "john  Stuart  

Mill  is hier helder in: 'als er één iemand  

zelf totaal niet zo. Echter, dat is de kwestie 

niet. Liberaal en tolerant beperkt zich niet 

tot meningen die je deelt, liberaal en tole-

rant wordt juist spannend als de mening 

van een ander schuurt met die van jou", 

aldus Keijzer. 

65/3 33 
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DOOR JELMER HIEMSTRA 

R[DACT[UR DRILI1/\ST[1-1' [l\ 0110 
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De em igratie van veel Franse onderne-

mers laat zien dat hoge belastingen sa-

menlevingen gelijker maakt, maar ook 

armer. De rijkste mali van Frankrijk, 

Bernard Arnault, heeft zijn vermogen 

naar België verplaatst. Gérard Depardi-

en, de bekende acteur, is bezig om naar 

Rusland te emigreren. Hoge belasting 

verplaatsen uiteindelijk geen welvaart, 

maar wel personen. Mensen blijven 

niet braaf stilzitten wanneer zij 75010 
van hun inkomen aan de staat moeten 

afdragen. Betere belastingomstandig-

heden zijn vaak een paar uur vliegen 

verwijderd en veel onderneíners kun-

nen makkelijk hun ondernemen vanuit 

het buitenland, een laptop is vaak het 

enige dat zij nodig hebben. Het ver-

velende is vooral dat de afnemende 

belastingopbrengsten uiteindelijk door  

genereert, roiaar de opbrengsten voor de 

schatkist juist minder worden. 

Het blijft makkelijk om te roepen belast de 

rijken' of de zwaarste schouders moeten 

de zwaarste lasten dragen'. De beste ma-

nier om belasting te ontwijken is door eer-

der met pensioen te gaan of te gaan emi-

greren. Maar met een 52% tarief zullen er 

sneller stappen gezet worden om inkomen 

te spreiden over meerdere jaren, geld om 

te zetten in onroerend goed of pensioenen 

en goederen op naam van andere familie-

leden te kopen. Het probleem is niet dat 

het tarief van 52% Ie weinig oplevert, bet 

grote probleem is dat veel andere belas-

tingen die wel betaald zouden worden nu 

wegvallen. Ook zullen belastingontwijking 

en belastingarbitrage toenemen. 

Nu is de vraag of het verlagen van het 

toptarief er ook toe zal leiden dat de rijken 

meer betalen. Tussen 1980 en 2007 heb-

ben de Verenigde Staten de belastingen 

voor alle inkomstenschijven verlaagd. Het  

stenbelasting. Uit dit onderzoek blijkt dat 

het tarief ongeveer 49% bedraagt, elke 

procent meer leidt dus tot een verlaging 

van de belastingopbrengsten. Het is be-

langrijk dat dit onderzoek duidelijk maakt 

dat een tarief van 65% zoals de SR wil 

of de extra crisisheffing uiteindelijk al~  

l een maar geld gaat kosten. In het linkse 

Frankrijk onder Hollande wordt dit nu 

goed zichtbaar, het is een doodlopende 

weg die wij als Nederland niet moeten 

willen nemen. We zitten op dit moment 

al voorbij de top van de Laffer-curve, 

elke verdere verhoging leidt tot lagere 

belastingopbrengsten. 

Het artikel van Basjacobs sluit af met een 

duidelijke waarschuwing: 'Door verlies 

van belastingopbrengsten zal de belas-

tingdruk op de lagere en middengroepen 

moeten stijgen of zal bezuinigd moeten 

worden op de publieke uitgaven.' Be-

lastingen in Westerse landen moeten 

lager, vlakker en simpeler worden zodat 

iedereen zijn deel gaat betalen en er een 

de hardwerkende middeninkomens ge-

dragen moeten worden. 

Uit onderzoek van KPMG onder 86 

welvarende landen blijkt dat Neder-

land op plek 84 van de 86 landen staan 

met het hoogste tarief van 520/t). Enkel 

Denemarken (5540%)  en Zweden 

(56,6%) hebben een nog hoger tarief. 

Hierbij geldt wel datje in Nederland al 

vanaf 55.992 in het 52% tarief valt. 

Het is nu duidelijk dat het toptarief van 

52% geen extra belastinginkomsten 
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resultaat was dat de top -i% eerst 19,5% 

van alle belastingen betaalde en nu 40%, 

In Groot-Brïtannië waar het toptarief naar 

40% was verlaagd tussen 1988 en 2010 

steeg het deel dat de rijken betaalde van 

14% naar 27%. 

In Nederland laait de discussie ook op om 

de rijken nog meer te laten betalen. Het 

CPB onder leiding van Bas Jacobs, hoogle-

raar Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft 

onderzoek gedaan naar het opbrengst- 

maximaliserende toptarief in de inkom- 

maximale belastingopbrengst zal worden 

gegenereerd. 

De enige rechtvaardiging voor belas-

tingen is als het wordt gebruikt om 

opbrengsten te genereren. Wanneer 

een toptarief van 52% CC11 opbrengst-

verlagend effect heeft, wordt dit zowel 

economisch, intellectueel als moreel 

onverdedigbaar. Kortom: verlaag de be-

lastingen voor iedereen en men laat de 

rijken uiteindelijk meer betalen. 



DE GLOEILAMP 
Door de immer toenemende snelheid waarmee een veelheid aan absurde wetsvoorstellen en andere 

items in het nieuws opduiken, hebben we de rubriek "de Gloeilamp". Deze rubriek is afgeleid van 

het bespottelijke plan van de EU om de verkoop van de ioo Watt gloeilamp te verbieden. Als redactie 

houden we ons dagelijks bezig met het vinden van absurd nieuws, maar we krijgen ook graag input 

van andere oplettende mensen. Heb je iets gezien waarvan je denkt dat dit niet door de beugel kan, 

stuur dan een samenvatting van een paar regels met de link van waar je het item hebt gevonden naar 

gloeilamp@jovd.nl. 
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Cije. het nou wilt 01 niet, je bent onderdeel  Van 

het vierde rijk: "Europeaan zijn is jullie lot". 

Frans Timmermans uitte lovende woorden over 

Europa. We zijn volgens hem "het gelukkigste 

continent op de wereld". De stap om Turkije 

onderdeel uit te laten maken van de EU is dan 

ook een kleine. Volgens Timmermans was het 

veel moeilijker om te zorgen voor een eeuwige 

vriendschap tussen Duitsland en Frankrijk. 

De Europese Commissie heeft een plan om alle zaden voor 

groenten en fruit centraal te laten registreren. Als de wet er 

doorheen komt, is het niet meer toegestaan om zelf te kiezen 

welke zaden je gebruikt, ook niet in je eigen groentetuintic! 

Vervolgens kunnen grote corporaties als  Monsanto  en  Bayer  

u genetisch gemanipuleerde zaadjes verkopen, of u nu wilt of 

niet. Niets lijkt de EU te veel. Waar een vrije markt uit gaat 

van weinig tot geen regulering, zijn de reguleringen van de EU 

onder het mom van privatisering' een vorm van corporatis-

me. Alleen grote corporaties die voldoen aan de door de EU 

voorgeschreven richtlijnen mogen meedoen. Monopolies en  

oligopolies  zorgen altijd voor een slechtere kwaliteit en/of een 

hogere prijs. 

EU: EIGEN ZADEN  VERBOTEN!  

DOOR THOMAS WOUTER DE JONGE 
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'Once  in  your life you feel the urge  

of  knowing, knowing  and  wondering 

Why  ..... , klinkt er uit de speakers. 

Een heerlijk nummer galmt mij tege-

moet. Het geluid is nog niet zo best 

in een leeg buis, maar de verbouwing 

vordert gestaag. De sleutel is in bezit, 

maar dan gaat het echte werk pas be-

ginnen. Het is nog een hele klus om 

er een mooi paleisje van te maken. 

Gelukkig zijn er velen die mij komen 

helpen. Het aftellen is begonnen, nog 

even en dan zal ik het warme ou-

derlijk nest verlaten. Een spannend 

nieuw begin, een nieuwe fase in mijn 

leven. 

Een nieuwe fase brengt weer nieuwe 

uitdagingen met zich mee. Nieuwe 

bezigheden die je voorheen als van-

zelfsprekend hebt beschouwd, maar 

dat huis maakt zich dus niet vanzelf 

schoon en die boodschappen staan 

ook niet uit het niets in de kast. Een 

nieuwe rol om in te groeien, een 

rol waarin je geheel op eigen benen 

moet staan. Maar bovenal een rol die 

mij past en waar ik aan toe hen. 

In mijn streven naar onafhankelijk-

heid en het staan op eigen benen be-

seije je eens te meer dat dit niet zo 

vanzelfsprekend is. 

In ons mooie Nederland zijn alle fa-

ciliteiten aanwezig om jezelf te ont-

poppen tot de persoon wie je bent. 

"EN TOEN 
BRAK MIJN 
KLOMP!" 
Kansen te over om jezelf te zijn en 

iets moois van je leven te maken. 

Geen overheid die je beperkt, maar 

een overheid die ons beschermt. Iets 

waar we best wat trotser op zouden 

mogen zijn, iets wat we meer mogen 

uitdragen. Want in een tijd dat wij 

in Nederland ons bezighouden met 

het oplossen van de huidige econo-

mische malaise, staat in Rusland een 

voormalig KGB-agent aan het roer. 

Deze voormalig KGB-agent, genaamd 

Poetin, houdt zich bezig met hele an-

dere praktijken. 

Begin oktober koppen alle voorpagi-

na's: "Poetin voorgedragen voor No-

belprijs voor de Vrede". En toen brak 

mijn klomp! Of alles wat in Rusland 

gebeurt nog niet genoeg was. Poe-

tin's  Rusland wordt stap VOOF stap 

gereinigd van elke homoseksuele ui-

ting. Daarnaast is de belangrijkste op-

positieleider in een schijnproces ver-

oordeeld wegens "corruptie". Niet 

te vergeten: Poetin houdt bevriende 

dictators zonder al te veel moeite in 

liet zadel, ondanks dat ze hun eigen 

bevolking systematisch uitmoorden. 

En toen was daar  Eberhard  van der 

Laan, onze redder in nood! De Am-

sterdamse burgemeester roept de 

Nederlandse regering op de mogelijk-

heid te onderzoeken vooreen staten-

klacht tegen Rusland bij het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens 

(EHRM) vanwege de anti-homowet. 

Die wet is volgens Van der Laan na-

melijk een fundamentele schending 

van mensenrechten. Burgemeester 

Van der Laan, een man naar mijn hart. 

Laten wij allen onze steun uitspreken 

voor dit geweldige initiatief en laten 

wij samen staan voor een gelijkwaar-

dige samenleving! 
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Verantwoordelijkheid 

Goede mensen hebben geen wetten 

nodig om te weten waar hun verant-

woordelijkheid ligt en slechte vinden 

wel een achterpoortje. Het is niet voor 

niets dat de basis van de Westerse 

democratie in het oude Griekenland 

ligt, want het was Plato die vele eeu-

wen terug deze woorden optekende. 

Ook nu nog is verantwoordelijkheid 

één van de kernwaarden van de  poli-

tick;  het is zelfs een kernwaarde van 

de JOVD. En nu, de week voor prin-

sjesdag, is liet thema bijzonder ac-

tueel. 

Allereerst natuurlijk voor het kabinet. 

Na het sociaal akkoord, zorgakkoord 

en energieakkoord, zou je bijna ver-

geten dat er ook nog zoiets is als een 

regeerakkoord. Er moet echter wel 

geregeerd worden en het zou mooi  

zijn als liet kabinet de presentatie van 

de miljoenennota aangrijpt om bet 

heft weer in eigen handen te nemen. 

Stoppen met het geouwehoer in de 

polder; beginnen met het uitdragen 

van een eigen visie. Ik wil best een 

eerste serie voorstellen doen: ver-

soepeling van het ontslagrecht, invo-

ering van demotie en vernieuwing van 

bet pensioenstelsel zijn maar een paar 

voorbeelden van zaken die voor ons 

jongeren relevant zijn. 

Zonder meerderheid ben je echter 

nergens. Dat het kabinet in de Ee-

rste Kamer geen meerderheid heeft, 

is intussen vaak genoeg herkauwd. 

Het probleem wordt er alleen niet 

mee opgelost. Ook de oppositie zal 

dus haar verantwoordelijkheid moe-

ten nemen. Dat betekent niet, dat ze 

zich alle voorstellen regelrecht door 

de strot moet laten drukken: je zult 

mij niet horen klagen als er gestopt 

wordt met het verder uitkleden van 

een pensioenstelsel dat zelf al aan 

AOW toe is. Het feit dat je in de op-

positie zit, brengt alleen geen verbod  

op meedenken met zich mee. 

Daarnaast moeten we als JOVD'ers 

niet alleen naar anderen kijken. VVé 

staan natuurlijk wel bekend als de luis 

in de pels, maar dat ontslaat ons niet 

van de plicht zo nu en dan ook naar 

onszelf te kijken. Verantwoordelijk-

heid is immers niet een abstract begrip 

waarover het leuk oreren is tijdens 

een discussie of achter een interrup-

tiemicrofoon, maar een waarde die 

we zelf ook serieus moeten nemen. Zo 

moet je als je fouten maakt er ook de 

consequenties van aanvaarden en niet 

wijzend naar een ander in de slachtof-

ferrol kruipen. 

Als het kabinet, oppositie en wijzelf 

onze vera ntvvo o  rd  elij 1< hei d nemen, 

komt het vast wel goed. Doe je dat 

niet, dan kom je er volgens Plato zelfs 

nog wel mee weg, maar rest er ver-

volgens weinig anders dan handjes 

schudden met Jos van  Rey  onder het 

achterpoortje. 
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Het Nederlandse onderwijsbestel is het 

resultaat van een lang proces gedurende 

de negentiende en twintigste eeuw, een 

proces dat bekend staat als de school-

strijd. In deze strijd stond niet enkel de 

feitelijke scholenvrijheid centraal, maar 

werd in een later stadium ook de kwes-

tie van de financiering onderwerp van de 

discussie, Het Nederlandse onderwijs-

bestel is dus geworteld in de geschiede-

nis, maar hoe toelKomstbestendig is het 

bestel? Daarnaast rijst de vraag of dit de 

meest liberale oplossing is in een zeer 

sterk pluralisLisch Nederland. 

Onderwijs is vooral een dossier van de 

nationale politiek geworden gedurende 

de Franse tijd (1795-1813) die ingeluid 

werd door het binnenvallen van de Re-

publiek der Zeven Verenigde Nederlan-

den door Frankrijk en de Bataafse revo-

lutie. De daaruit voortkomende Bataafse  

Republiek begon naar Frans model aan 

sterke centralisatie van macht. Voor 

die tijd waren de gewesten binnen de 

republiek in zeer grote mate autonoom 

en werd veel beleid dus op gewestelijk 

niveau geregeld, of op een lager niveau. 

In de centralisatie onder de Bataafse Re-

publiek (tot 1801) en later het Bataafs 

Gemenebest (tot i8o6), werden steeds 

meer beleidsterreinen op landelijk niveau 

geregeld. 

In 18o6 trad de Wet voor het Lager 

Schoolwezen en Onderwijs in de Bataaf-

sche Republiek in werking, welke een 

grote invloed zou hebben op de scho-

lenstrijd. De wet regelde onder meer het 

klassikale lesgeven, de lesbevoegdheid 

van onderwijzers en het instellen van 

een landelijke inspectie. De wet stelde 

echter zeer nadrukkelijk geen eisen aan-

gaande de omvang van klassen en ook 

de leerplicht werd niet ingevoerd. Daar-

naast was het ingestelde onderwijs zeer 

neutraal van aard: liet diende de maat-

schappelijke en christelijke deugden te 

onderwijzen, maar was van sterk vrijzin-

Dig  karakter. De vrijheid om een school  

naar eigen inzicht op te richten werd in 

deze wet vastgelegd, al was oprichting 

van scholen op orthodox-christelijke, ka-

tholieke of joodse grondslag in principe 

niet toegestaan. 

Een andere belangrijke mijlpaal in het 

onderwijs is de onderwijswet die in 1857 

in werking treedt in liet Koninkrijk der 

Nederlanden. In deze wet, ondertekend 

door koning Willem  III,  wordt onder 

meer het vakkenpakket vastgesteld en 

ontstaan de schoolvormen mulo (meer 

uitgebreid lager onderwijs) en hbs (ho-

gere burgerschool). Onder deze wet 

werd enkel het openbaar onderwijs ge-

subsidieerd, met dien verstande dat het 

openbaar onderwijs toegankelijk diende 

te zijn voor kinderen van elke religieuze 

achtergrond. 

Dit onderscheid in financiering werd in 

de decennia erna  geregeld onderwerp 

van discussie. Waar de confessionele 

partijen financiële gelijkstellingen be-

pleitten, waren de seculiere partijen te-

genstander. De socialisten en liberalen 

gaven de voorkeur aan (religieneulraal) 
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openbaar onderwijs en waren fel gekant 

tegen subsidie voor bijvoorbeeld christe-

lijk onderwijs. 

In 1917 werd echter een historisch com-

promis gesloten tussen de confessione-

len enerzijds en de seculieren anderzijds. 

Het algemeen (mannen)kiesrecht werd 

uitgeruild tegen de financiële gelijkstel-

ling van de van openbaar en bijzonder 

onderwijs. In het vervolg zouden beide 

onderwijsvormen gelijk gesubsidieerd 

worden. 

Nederland ziet er inmiddels natuurlijk 

anders uit dan in 1917 en dit heeft ook 

zijn weerslag in het bijzonder onderwijs. 

Onder bijzonder onderwijs valt niet en-

kel het confessionele onderwijs, maar 

ook bijzonder onderwijs dat op basis 

van een bepaalde onderwijskundige me-

thode is ingericht. Er is dus een enorme 

verscheidenheid aan bijzonder Onderwijs 

ontstaan als gevolg van de zeer pluralisti-

sche maatschappij waarin wij leven. 

Dit kan echter tot wrijvingen leiden. Niet 

alleen is er de geregeld gestelde vraag in 

hoeverre het bestaan islamitisch onder-

wijs integratie tegenwerkt, ook is er de 

vraag hoe ver onderwijsinstellingen mo-

gen gaan in liet inrichten van het lespro-

gramma en hun personeelsbeleid. Dat 

de overheid via de inspectie eisen aan 

de deugdelijkheid van het onderwijs mag 

stellen wordt veelal geaccepteerd, maar 

het garanderen van deugdelijk onderwijs 

kan schuren met de vrijheid liet onder-

wijs naar eigen believen in te richten. 

Hierbij valt te denken aan liet verplich-

ten van het geven van voorlichting over 

homoseksualiteit, wat onder meer hij 

bepaalde reformatorische of islamitische 

scholen gevoelig kan liggen. Enerzijds 

zou betoogd kunnen worden dat het on-

derdeel is van liet bijbrengen van 'maat-

schappelijke waarden', zoals ook gere-

geld in de onderwijswet van 18o6, maar 

aan de andere kant zal het vele liberalen 

toch lastig liggen om het onderwijzen 

van bepaalde normen en waarden over 

de grenzen van het bijzonder onderwijs 

te verplichten. 

Het verplicht onderwijzen van bepaalde 

normen en waarder zou verdedigd kun- 

nen worden onder het principe 'wie 

betaalt, bepaalt': aangezien de overheid 

het onderwijs bekostigt, zou de over-

heid dan gerechtigd zijn om bepaalde ei-

sen aan liet onderwijs te stellen. Proble-

matisch daarbij is wel dat de algemene 

middelen waaruit zowel het openbaar 

als het bijzonder onderwijs bekostigd 

wordt, opgebracht worden door alle be-

lastingbetalers. Het geeft dan geen pas 

om de mate waarin men eigen, passend 

onderwijs kun inrichten in te perken. 

Dezelfde overweging speelt een rol bij 

de soms geopperde suggestie om - zo-

als eerder - enkel het openbare onder-

wijs nog te subsidiëren. Ook hier geldt 

weer dat ook ouders die hun kinderen 

naar een (ongesubsidieerde) bijzondere 

school willen sturen, mee dienen te be-

talen aan de openbare scholen. Dit lijkt 

mij als liberaal lastig te verkopen, temeer 

omdat openbare scholen tegenwoordig 

eveneens verregaand verzelfstandigd 

zijn in stichtingen en dus niet meer direct 

onder overheidsbestuur staan. 

Zonder deze stichtingen voor openbaar 

onderwijs weer te integreren in het over-

heidsbestuur, wat voor een liberaal na-

tuurlijk lastig ligt, is het vrijwel onmogelijk 

een gegronde reden te formuleren enkel 

openbaar onderwijs te financieren. Een 

tweedeling op basis van openbaar ener-

zijds en bijzonder enerzijds is zeer moeilijk 

te realiseren, omdat onder het bijzonder 

onderwijs eveneens liet algemeen bij-

zonder onderwijs valt, dat zowel qua be-

stuursvorm als qua inrichting veelal dicht 

bij het openbaar onderwijs zit. Enkel religi-

eus onderwijs uitzonderen van subsidie is 

zo mogelijk nog problematischer, omdat 

er dan puur onderscheid gemaakt wordt 

op basis van het al dan niet religieuze ka-

rakter van een school, wat bijzonder lastig 

ligt en de bereikbaarheid van passend on-

derwijs kan doen verslechteren. 

Om recht te blijven doen aan het pluralis-

tische karakter van Nederland hebben wij 

als liberalen mijns inziens twee keuzemo-

gelijkheden. 

De eerste mogelijkheid is min of meer 

verdergaan met het huidige systeem, 

maar iiiet nadrukkelijk ruimte voor in- 

dividuele inrichting. Dat betekent dus 

mogelijk geen LGBT-voorlichting op 

bepaalde reformatorische of islamiti-

sche scholen. Dit is echter liberaal te 

verdedigen door een vergelijk te trek-

ken met de publieke Omroep. Een om-

roep als de EO wordt deels bekostigd 

uit de algemene middelen en mag zelf 

beslissen over de programmering. De 

overheid heeft niet te bepalen welke 

documentaires de EO (al dan niet in-

tegraal) besluit uit te zenden. Op de-

zelfde manier dient de overheid terug-

houdend te zijn met het verplichten 

van lesmodules over bepaalde onder-

werpen die niet tot de pure kerntaken 

van onderwijs behoren, hoe lastig dit 

ook ken zijn. 

Een ander, ingrijpender voorstel is een 

forse terugtrekking van de overheid uit 

het onderwijs. Hierbij valt te denken 

aan ofwel het grotendeels overlaten 

van de financiering via schoolgeld, of-

wel een systeem als het vouchersys-

teem, waarbij er in wezen sprake is 

van gesubsidieerd schoolgeld. Toch zal 

ook hier een spanning blijven bestaan: 

de inspectie kan immers oordelen dat 

'deugdelijk onderwijs' ook voorlich-

ting omvat over onderwerpen die voor 

bepaalde groepen controversieel zijn. 

Hoewel het liberalisme enerzijds niet 

normen en waarden moet willen opleg-

gen, kan het aan de andere kant ook 

niet zo zijn dat 'de Tweede Wereldoor-

log' wordt uitgesloten van liet curricu-

lum omdat het te controversieel zou 

zijn. Afschaffing van de onderwijsin-

spectie kan feitelijk alleen in de context 

van een versoepeling of afschaffing 

van de leerplicht, aangezien het anders 

problematisch is vast te stellen of aan 

de leerplicht voldaan wordt. 

Het bevorderen van deugdelijk on-

derwijs waarin kinderen zich kunnen 

ontwikkelen tot volwaardige en naden-

kende burgers in deze maatschappij is 

van levensbelang voor onze economie 

en democratie. Tegelijkertijd moeten 

wij er als liberalen voor waken dat an-

dersdenkenden de ruimte krijgen om 

binnen het bestel passend onderwijs te 

organiseren. 
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geworden, zie bovenstaande alinea). 

Het probleem dat Marx schetste was 

en is nog steeds wezenlijk en echt: 

onze samenleving is gebaseerd op een 

klassenstrijd. De kapitalistische klasse 

heeft de kennis en connecties om het 

draaien van de wereld te beïnvloeden. 

Deze klasse weet hoe je een bedrijf 

opricht en tot een succes maakt, hoe 

je  marketable skills  ontwikkelt en moet 

netwerken, datje beter geen al te gro-

te hypotheek af moet sluiten omdat je 

dan te afhankelijk wordt van je werk-

gever. Hoe je niet voor geld moet wer-

ken, maar het geld voor je moet laten 

werken. 

De proletarische klasse daarentegen 

weet dit allemaal niet. Dit zijn de men-

sen die verwachten na hun studie een 

baan te krijgen, een aflossingsvrije hy-

potheek af te sluiten cii op hun 655te 

met pensioen te kunnen, op kosten van 

Vadertje Staat. Dit zijn de mensen die 

vervolgens blijken een studie gekozen 

te hebben zonder veel kans op een rele-

vante baan en als ze uiteindelijk toch een 

baan vinden kopen ze een groot huis, dat 

ze met verlies moeten verkopen als ze 

alsnog ontslagen worden. 

Socialisme 

Kan deze proletarische klasse de kapita-

listische klasse omverwerpen door mid-

del van een communistische revolutie? 

Natuurlijk niet. Deze mensen hebben 

het al druk genoeg met een baan vinden 

en voor hun gezin zorgen. Bovendien is 

deze klasse zeer gesteld op matenialis-

tisch bezit: nierniand zal het fijn vinden 

DOOR LEX CORNELISSEN 

REDACTEUR DRIEMASTER 

De gelopen twee nummers van de 

Driemaster heeft de heer Kamminga 

vurige pleidooien gehouden voor het 

communisme. Hulde aan de Driemaster 

dat het blad objectief genoeg is om zelfs 

zulke artikelen te publiceren, maar wat 

beweerd wordt is complete nonsens. 

Karl Marx is inderdaad, zoals de heer 

Kamminga al beweerde, een invloedrijk 

socioloog geweest. Als onderzoeker van 

het kapitalisme heeft hij een aantal zeer 

nuttige observaties gedaan, waar zeker 

waarheden achter schuilen. 

Het probleem van de theorie van Marx 

is echter dat hij al bijna 200 jaar oud is 

en in beginsel sindsdien nooit veranderd. 

Onderzoek naar het kapitalisme is sinds 

Marx niet stil blijven staan: ik hoef maar 

te verwijzen naar het onderzoek van bij-

voorbeeld professor  Clayton  Christen-

Sen om te laten zien dat de vrije markt 

de sleutel is tot een eerlijke samenleving. 

Het Marxisme is echter veranderd van 

een wetenschappelijk idee in een poli-

tieke ideologie. Het probleem met we-

tenschap als ideologie is dat wetenschap 

constant aangepast en herzien wordt, 

terwijl ideologieën gegrond zijn in uni-

versele principes die altijd gehandhaaft 

moeten worden. Anders raakt immers 

de ideologie in discrediet. Hierdoor is het 

politieke Marxisme aan de haal gegaan 

met het enige deel van de Marxistische 

theorie dat uit principes bestond, name-

lijk Marx' oplossing voor de klassenstrijd 

tussen het proletariaat en de kapitalisten: 

het socialisme (en uiteindelijk het com-

munisme). 

Klassenstrijd 

jammer genoeg is deze oplossing slechts 

een heel klein stukje van de Marxistische 

theorie. Bovendien is de communisti-

sche "endgame" van zo ongeveer alles 

dat Marx ooit verzonnen heeft het minst 

gebaseerd op wetenschap (vandaar ook 

dat juist dat onderdeel een ideologie is 
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om de nieuwe luxe gezinsauto in te ruilen 

voor een Trabaritje. 

De enige mogelijke manier om het pad 

naar het communisme in Ie slaan is dus 

via de sociaal-democratische route. Stel 

dat dit lukt, de linkse partijen boeken jaar 

in jaar uit verkiezingszeges en langzaam 

maar zeker beweegt de Nederlandse po-

litiek zich richting de socialistische staat. 

De belangrijkste verandering van het 

systeem wordt dan grootschaalse nivel-

lering, uit overtuiging dat inkomensonge-

lijkheid aan de wortel ligt van de klassen-

strijd van Marx. Dat is immers de reden 

waarom het socialisme bestaat: om die 

klassenstrijd op te lossen. 

Het probleem dat dan echter ontstaat is 

dat die klassenstrijd gewoon doorgaat! 

Het zo verachte "grootkapitaal" heeft in 

dit scenario namelijk twee opties: zo snel 

mogelijk wegvluchten of meewerken met 

het regime, om zo kostbare monopolies 

te krijgen in de vorm van overheidsbe-

drijven en tal van mooie commissies en 

ambten, die er door de grote overheid 

genoeg zijn. Veruit de meeste kapitalis-

ten zullen ervoor kiezen te vluchten: kijk 

maar naar wat er in Frankrijk gebeurde 

toen president Hollande dreigde met een 

hoogste belastingschijf 'van 8o procent. 

De kapitalisten die overblijven zijn de eli-

te onder de elite: alleen de allermachtig-

sten kunnen de nieuwe gouvermentele 

heersende klasse worden. De elite wordt 

dus kleiner en onaantastbaarder, met 

minder concurrentie van de 'lagere" ka-

pitalisten. 

Dit is een gevaarlijke positie, omdat deze 

onaantastbare elite vrij spel krijgt te doen 

wat ze wil met overheidsgelden. En wie 

betaalt daarvoor? De lagere kapitalisten 

en het proletariaat zelve. In naam van 

de staat zal er een boel belasting gehe-

ven worden. De elite zal weliswaar ook 

sterk belast worden, maar krijgt daar 

een boel voor terug. Ambtswoningen, 

onkostenvergoedingen, auto met chauf-

feur, beveiliging, noem maar Op: de staat 

voorziet. Het paleis van voormalig so-

cialistisch leider van Roemenië Nicolae 

Ceaucescu is het op één na grootste ge-

bouw ter wereld. lets dergelijks is er niet 

voor de gewone man: die zal het moeten 

doen met een arbeidersflat en misschien 

na jaren werken en lange wachtlijsten 

een mooi Trabantje. Als de gewone man 

001K die mooie ambtswoning of auto met 

chauffeur wil zal hij zijn leven lang hielen 

moeten likken binnen het partijbestel of 

de overheid, waardoor hij altijd een pion 

zal blijven van  the ones who  matter. On-

afhankelijk van anderen je dromen naja-

gen kan niet. 

Opium voor het volk 

Lossen communisme, socialisme of so-

ciaal-democratie de klassenstrijd van het 

kapitalisme op? Nee. De landen die ge- 

prezen worden als "gelukt" socialisme - 

Zweden, Duitsland, Nederland zelfs - zijn 

als warme baden voor kapitalisten. Er is 

vrijhandel, een veilige rechtsstaat, noem 

maar op. Het socialisme in deze landen is 

vooral terug te vinden in het nivellerings-

aspect. De zittende kapitalistische klasse 

is echter maar wat blij met nivellering: het 

houdt het gepeupel tevreden. Gratis on-

derwijs en solidariteitssubsidies werken 

hier als opium voor het volk: de gewone 

man gaat zich nooit afvragen hoe het kan 

dat nou juist hij hard moet werken ter-

wijl sommigen miljoenen euro's hebben. 

Veel mensen leggen het maar naast zich 

neer en besluiten dat sommige mensen 

nou eenmaal rijker zijn dan anderen en 

dat zij niet tot die rijke klasse behoren. 

Daar zijn de kapitalisten dolgelukkig mee, 

omdat zo niemand er achter komt waar-

door zij precies zo rijk zijn geworden: 

hoe zij naar de wereld kijken. Door het 

internet en andere technologiën zijn er 

tegenwoordig meer dan ooit allerlei mid-

delen cii kennis voor proletariërs om de 

concurrentie aan te gaan met kapitalis-

ten. Om te doen wat de mensen achter 

Microsoft, Netflix en talloze andere be-

drijven ook deden: zelf toetreden tot de 

klasse van de kapitalisten. Als de elite op 

een gegeven moment zo groot wordt dat 

het geen elite meer is lost dat de klas-

senstrijd vanzelf op. 

Het is aan ons als liberalen om ons in te 

zetten voor het wijder verspreiden van 

de denkwijze van kapitalisten. Commu-

nisten en socialisten proberen de klas-

senstrijd te beïndigen door bloedige 

revolutie of diefstal in de vorm van belas-

tingen. Wij beindigen hem daadwerkelijk, 

door onderwijs en vrije concurrentie. 
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DOOR JELMER HIEMSTRA 

REDACTEUR DRIEMASTER EN OUD-

LANDELIJK PENNINGMEESTER 

In februari 2013 hield Barack Obama de 

bekende State of  the Union  speech. 

Omdat ons mooie Europa graag ook een 

Verenigde Staten van Europa zou willen 

zijn, wordt er in september een soort ge-

lijke toespraak gehouden door Barosso, 

de president van de Europese commis-

sie. Europa heeft op dit moment een pre-

sident van de Europese commissie, een 

president van de Europese Raad en een 

president van het Europees Parlement. 

De laatste schrikt er niet voor terug zijn 

eigen visie te geven in de media. De 

voorzitter van het Europese Parlement, 

Martin Schultz deinst er niet voor terug 

om zijn mening te geven over allerlei on-

derwerpen. Bij de meeste parlementen 

en huizen is de voorzitter van de kamer 

strikt neutraal. 

Binnen Europa is er op dit moment de 

discussie gaande om deze functies op 

den duur samen te voegen tot één presi-

dent met veel bevoegdheden. De Duitse 

minister van Buitenlandse Zaken, de beer 

Westerwelle heeft vorig jaar gepleit voor 

het invoeren van één president die zowel 

de het voorzitterschap van de Europese 

toppen van nationale leiders en het pre-

sidentschap van de Europese commis-

sie moet verenigen. De ideale kandidaat 

hiervoor zal een persoon moeten zijn met 

de economische visie van Barosso, het 

charisma van van Rompuy en de moraal 

van Martin Schultz. Het grote probleem 

zal zijn dat er geen overeenstemming zal 

bestaan tussen alle Europese lidstaten 

om een gemeenschappelijk buitenlandse 

en economische politiek te voeren. 

Op woensdag  ii  september was het de 

beurt aan Barosso om in zijn toespraak 

zijn visie over Europa te geven. De dis-

cussie voor of tegen Europa' is een be-

dreiging voor de Europese Unie, aldus 

Barosso. Ook de schuld van de crisis 

is volgens hem te wijten aan nationale 

parlementen en niet aan het monetaire 

beleid van de Europese Unie en de ECB  

(Europese Centrale Bank). Het aller-

leukste van zijn toespraak is de zin 

"Als je de EU niet goed vindt, doe er 

dan iets aan." 

In zijn toespraak noemde hij de ban-

kenunie als oplossing voor de huidige 

economische crisis. De eerste stap in 

de bankenunie is het gezamenlijk toe-

zicht op de banken. Banken krijgen 

als zij in moeilijkheden komen steun 

van het Europese depositogarantie-

stelsel. De belastingbetaler draait dan 

niet langer op voor de steun aan de 

banken. Het depositogarantiestelsel 

wordt vanuit het Europees nood-

fonds betaalt. De bankenunie bestaat 

uit twee pijlers, de eerste pijler is 

het toezicht op de Europese banken 

door de ECB. De tweede pijler van de 

bankenunie is het afwikkelen van fail-

liete banken. Het zijn dan niet langer 

de lidstaten zelf die verantwoordelijk 

zijn voor hun eigen banken, maar Eu-

ropa zelf. De bijdrage zal dan vooral 

geleverd worden door de noordelijke 

landen waaronder Nederland voor 

het overeind houden van vooral de  

zwakkere Zuid-Europese banken. 

Vijf jaar geleden zou de Euro voor twee 

zaken moeten zorgen. Het eerste was 

om lidstaten beter met elkaar te laten 

samenwerken en het tweede om men-

sen meer welvaart te bieden. De kloof 

tussen Noord en Zuid Europa is nog 

nooit zo diep geweest als voorheen. 

Hoewel Nederland en Duitsland veel 

profiteren van de interne markt zijn er 

ook grote weeflouten gemaakt bij de 

invoering van de Euro, zoals Frits Bol-

kestein twee jaar geleden in Nieuwsuur 

terecht opmerkte had Griekenland 

nooit moeten terugtreden tot de Euro. 

De enige reden dat Griekenland toch 

toe mocht treden is dat Italië om po-

litieke redenen ook toe mocht treden. 

Europese leiders zijn zich er vaag be-

wust van dat ze de grip op de wer-

kelijkheid verliezen. De werklozen in 

Zuid-Europese landen zijn klaar met de 

bureaucraten uit Brussel. Door toene-

mende kritiek op de Europese Unie zijn 

de Eurocraten erg prikkelbaar en halen 

vaak uit naar Eurosceptici daarbij voor-

al Britse Eurosceptici. Barosso zei dat 
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mensen die tegen verdere integratie 

waren, terug wilden gaan naar de tijd 

van de loopgraven en oorlog. 

Opmerkelijk was ook Barosso zijn uit-

haal naar Martin Callanan, MEP van de 

Britse  Conservatives.  Deze maakten 

zichzelf onverkiesbaar voor het Europe-

se bestuur door hun vijandigheid naar 

een Federaal Europa. 

Vrijhandel en het vrij kunnen reizen 

zijn goede stappen op weg naar een 

blijvende Europese vrede. De steeds 

meer integrerende unie, centralistisch 

economisch beleid en het begrotings-

beleid van de afgelopen jaren bereiken 

precies het tegenovergestelde. 

Uiteindelijk zullen de komende Europese 

verkiezingen niet gaan over links versus 

rechts. De komende verkiezingen gaan 

over de vraag of Europa zal bestaan uit 

natiestaten met nationale democratieën 

of dat deze landen onderdeel zullen zijn 

van de EU en beter geregeerd kunnen 

worden door Europese instituties onder 

leiding van mensen als Schultz, Barosso 

en van Rompuy. 
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DOOR SANNA VAN DER HOEVEN 

EEN Si UK GESCHRI-VEN DOOR SANNA VAN 

OER HOEVEN. SANNA IS IN GESPREK MET 

HAAR VADER, HULPVERLENER fIJOENS DE 

RELLEN IN ISTANBUL, TURKIJE. 

"Ik weet niet hoe het er aan toe zal gaan. 

ik hou mijn hart vast. Niet voor mijzelf, 

maar vooral voor de mensen op het 

plein." Aldus Yunus  Ernie  Kocabasoglu, 

mijn vader, op 1 3 juni vanuit Istanbul.  Yu-

nos demonstreert zelf niet mee, maar hij 

is als arts aanwezig bij de demonstraties 

om zo veel mogelijk hulp te kunnen ver-

lenen. Hij helpt iedereen: demonstrant 

of politie. "Ik vrees voor Erdogan, en de 

manier waarop hij wellicht zal ingrijpen. 

Er wordt zelfs gezegd dat hulpverleners 

vervolgd zullen worden". 

U INI  

probeert op te leggen aan de mensen die 

niet voor hem kozen. Toen er extra, ver-

plichte godsdienstlessen werden inge-

voerd over de profeet Mohammed, zei de 

premier dat hij een "islamitische jeugd" 

wilde. Veel demonstranten zijn ook boos 

over de 'lugubere slachting' waarbij de 

Turkse luchtmacht 34  (Koerdische) bur-

gers bombardeerde in de veronderstel-

ling dat zij terroristen waren. Er kwam 

nooit een rechtszaak, omdat de regering 

de verantwoordelijken beschermden. 

Erdogan noemden de mensen die wel 

aangenomen die het alcoholgebruik aan 

banden legt. Hierbij voerde hij aan dat 

"Gods wetten, boven die van alcoholis-

ten gaan". Waarmee hij aan het alcohol 

gebruik van Atatürk refereerde." 

Ik vraag hem hoe het komt dat de de-

monstraties zo escaleerden, aangezien 

weinig mensen dit hadden verwacht. 

"Laten we vanaf het begin beginnen. 

Turkije heeft een regering die gekozen 

is door eerlijke verkiezingen. In de af-

gelopen verkiezingen had de  AK-partij 

ongeveer 50%  van de stemmen. Vanaf 

toen leek premier Erdogan steeds au-

toritairder te worden en steeds minder 

te luisteren naar de andere 50% van de 

bevolking. De demonstranten zijn bang 

dat hij zijn eigen (islamitische) levensstijl  

vervolging wilden "necrofielen". Het ge-

volg daarvan was dat veel liberalen die 

toen de regering steunden, omdat de  AK  

Partij minder macht voor het leger wilde, 

afhaakten. De premier verloor ook aan-

hangers na zijn verdediging van zijn strik-

tere abortuswet: "Alle abortussen zijn 

moord, zij vormen een Holocaust en zijn 

stiekem bedoeld om de Turkse populatie 

terug te brengen." Ook zijn opvattingen 

over alcohol zijn weinig liberaal: ieder-

een die alcohol drinkt is een "ayyas," 

een alcoholische zwerver. Er is een wet  

"Zijn toespraken worden erger en er-

ger. Toen creditrating bureaus, zoals 

Standart & Poor's Turkije's credit rating 

verminderden sprak hij over "internatio-

nale samenzwering tegen Turkije". Deze 

dingen, en nog talloze gelijkwaardige 

voorvallen zorgen ervoor dat veel men-

sen het gevoel hebben dat de regering 

niet naar ze luistert en de premier steeds 

autoritairder wordt. Ook om de opkomst 

van een Islamitische politiek maakt men 

zich zorgen. Veel mensen, waaronder 

ikzelf, hebben genoeg van Erdogan's  'fa-

ther  of all' houding en zijn speeches over 

wat mensen wel en niet mogen doen en 

denken. Zijn retoriek is autoritair, kleine-

rend en arrogant." 
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Maar toen Erdogan besloot dat hij van 

het Ghezi Park afwilde, en er een enorm 

winkelcentrum wilde neerzetten begon-

nen de protesten. Hij antwoordde met: 

"Laat ze doen wat ze willen, ik heb al 

besloten en het gaat gewoon door." 

Dit was de druppel die de emmer deed 

o\/crlopen. Mensen begonnen massaal 

te protesteren ;  niet alleen om het park, 

maar om het hele beleid van Erdogan. 

Allereerst protesteerden er milieuacti-

visten, omdat het Ghezi park het enige 

groene park is dat er nog is in liet cen-

trum van Istanbul. Toen bomen van de 

straten werden verwijderd ter verbre-

ding van de straten besloten de milieu-

activisten een kamp op te zetten op het 

Taksimplein. Erdogan noemde ze zwer-

vers en de politie viel hen om 05:00 aan 

met waterkanonnen en gasbommen. 

Hun tenten werden ver7ameld en ver-

brand. Dit blies leven in de "Genoeg is 

genoeg beweging" die vooral via Face-

hook  en  Twitter  georganiseerd wordt. 

Het gevolg was dat duizenden mensen 

de straat op trokken om de activisten 

vreedzaam te steunen, totdat de politie  

lien  ook aanviel. Dit leidde tot stenen 

gooien naar de politie, die vervolgens 

nog harder optrad. Schokkend was ook 

dat de Turkse media de eerste 3  dagen 

niets over de protesten meldde. Hieruit 

bleek wat men al vermoedde, dat de re-

gering druk uitoefent op de media, over 

wat wel en niet te publiceren." 

Kort geleden hield de premier een bij-

eenkomst waar hij sprak over 'buiten-

landse sarnenzweerders' , (lees: EU, 

USA, Israël  etc).  Hij zei dat de "terroris-

ten" gesteund worden door de media. 

Hij gaf BBC, CNN, Reuters  etc.  openlijk 

de schuld van de protesten. Hij kondigde 

aan dat iedereen die de terroristen steunt 

zal worden vervolgd, dus ook de hotels 

die zijn ingericht als EHBO post. Hij sprak 

niet over de vier doden, maar hij klaagde 

over mensen die met schoenen de mos-

kee betraden (de moskee diende als 

EHBO post). Hij vermeldde niet de dui-

zenden gewonden, maar wel een enkele 

vrouw met hoofddoek die lastig werd 

gevallen door de demonstranten.  

1k vraag mijn vader - - 

' . 

wat voor mensen de 

demonstranten zijn. 

Hij antwoordt dat de  

meesten hoger opge-  

leide, vreedzame men- 1 1 1  
sen zijn , die voor het 

eerst in hun leven aan 1.4
een protest meedoen. 

Er waren ook wat - 

agressievere groepen, 

voetbalhooligans en 

zeer linkse groepen 

die rnolotov cocktails . 

naar de politie gooi- -, 

den. Zij waren eer - -, 

kleine minderheid. 

"Erdogan noemt de 

demonstranten 'ter- 

roristen', 'agenten uit  

vreemde landen', lobbyisten-van-wat-

dan-ook, 'ongelovigen', 'vijanden van de 

Turkse staat', 'betuttelaars van de vrede'  

etc.  Daarbij gebruikt hij de demonstraties 

om 'het Westen en hun media' de schuld 

te geven. Er is gedreigd dat dokters die 

de gewonden behandelen hun bevoegd-

heid zullen kwijtraken. Maar ondanks die 

dreiging waren er veel hulpverleners. 

Hotels en Moskeeën boden zichzelf aan 

als eerste hulp centra en er werden veel 

medicijnen gedoneerd door mensen. 

Naast saamhorigheid en vrijgevigheid 

waren ook de hurnorvolle slogans op-

vallend. Ze waren een contrast met de 

'ever-angry  Erdogan'. De meeste zijn las-

tig te vertalen maar een paar voorbeel-

den kan ik wel noemen:  "You banned  

alcohol, and  people sobered  up",  "This  

gas is  great,  man"  "Although it  is  sum-

mer, it rains pepper  gas.",  "Revolution  

Party. All  people  are  invited."  

Erdogan kan de pleinen en straten wel 

schoonvegen, maar de vraag is of de 

rust echt is weder gekeerd. 11< denk van 

niet. De liberale geest is uit de fles! 
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Wat zijn de speerpunten van de VVD 

in Nijmegen? 

"De komende jaren moet de aandacht 

vooral gericht zijn op de lokale econo-

mie. De inzet van de gemeente moet ge-

richt zijn op ondernemerschap, innovatie 

en kwaliteit. Keuzen maken die de stad 

vooruit helpen. Als gemeente bezig zijn 

met de dingen die ertoe doen." 

"Belangrijke randvoorwaarden voor een 

vitale stad Lijn een goede bereikbaarheid 

en veiligheid. De VVD durft onomwon-

den keuzen te maken. Doen wat nodig is 

in het belang van de stad, van de Nijrne-

genaren, ondernemers en bezoekers." 

Wat heeft de VVD Nijmegen de afge-

lopen periode bereikt? 

"Op terrein van veiligheid zijn er dank-

zij de VVD flinke stappen gezet. Er is 

meerjarig 1,2 miljoen euro beschikbaar 

gebleven voor diverse preventiemsatre-

gelen gericht op veiligheid. Op basis van 

VVD-voorstel is politie bezig alle (parti-

culiere) camera's in de stad in beeld te 

brengen zodat er o.a. in opsporing beter  

en sneller gebruik gemaakt kan worden 

van camerabeelden. Dankzij voorstel 

VVD wordt het voor bedrijven mogelijk 

o.a. rotonden te adopteren; in ruil voor 

reclame nemen bedrijven (groen-)on-

derhoud over." 

Hoe gaat de VVD Nijmegen de verkie-

zingen winnen? 

"De permanente campagne die wij sinds 

de vorige gemeenteraadsverkiezingen 

voeren zullen we komende maanden uit-

breiden. Met een heldere boodschap la-

ten we zien wat er nodig is in Nijmegen. 

Meer dan nu het geval is doen wat nodig 

is! Niet meer en niet minder. Wij zoeken 

mensen Op; zowel in de wijken op straat 

als actief via  social  media. We zijn volop 

in gesprek met Nijrnegenaren en hebben 

een groot bereik via onder ander www. 

facebook.com/vvdriijmegen." 

Welke rol is er weggelegd voor jon-

geren in de  WD  Nijmegen? 

"De gemiddelde leeftijd van de fractie 

ligt met ± 35 jaar relatief laag. Een aantal 

jongeren heeft dus een actieve politieke 

rol. Er staan vijf studenten op onze kandi-

datenlijst en in de top tien staan vijf twin-

tigers. De )OVD is goed vertegenwoor-

digd: ongeveer 35% van alle kandidaten 

heeft een actieve JOVD-achtergrond. 

Binnen de top tien is dat zelfs o%  en 

de jongste kandidaat in de top tien is de 

voorzitster van dejOVD Nijmegen." 
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DOOR TOINE SCHOUTEN 

LI[) INTERNATIONAAL S[CRETARI/\AT 

Afgelopen )uni werd er vanuit het Neder-

lands Instituut voor Meerpartijendemo-

cratie (NIMD) en de PJO's een bezoek 

aan Tunesië georganiseerd. Centraal 

stond hierbij de kennismaking met de 

jonge Tunesische democratie, haar poli-

tieke partijen en jonge politici. Namens 

de JOVD werden Mark Rook en  Tome  

Schouten afgevaardigd. 

Sinds het aanbreken van de Arabische 

Lente en het daaropvolgende aftreden 

van president Ben Ah, na een zittings-

periode van 24 jaar, heeft het politieke 

systeem van Tunesië drastische veran-

deringen ondergaan. Dit resulteert in 

een politiek landschap waar de partijen 

als paddenstoelen uit de grond schieten, 

inmiddels zo'n 150 in aantal, en waar de 

verhoudingen uit het Ben Ah-tijdperk nog 

veel onderlinge spanningen opleveren. 

Zoals met veel landen die een Arabische 

Lente hebben meegemaakt het geval is, 

bevindt ook Tunesië zich in een leerpro-

ces op weg naar een goed functioneren-

de democratie. In dit leerproces pogen 

de JOVD, de overige PJO's en het NIMD 

een rol te spelen. Een eerste invulling 

werd hieraan gegeven door een groep 

jonge Tunesische politici uit te nodigen, 

die diverse politieke instellingen in Gro-

ningen en Den Haag bezocht hebben in 

het begin van dit jaar. Het vierdaagse be-

zoek aan Tunesië vormde hier een ver-

volg op. 

De JOVD delegatie kwam in de nacht 

van woensdag op donderdag aan in het 

centrum van de hoofdstad Tunis. Na 

kennismaking met de deelnemers van 

de overige PJO's, begon het programma 

op donderdag met een bezoek aan Nidaa 

Tounes. Deze partij wordt grotendeels 

gevormd door personen die binnen het 

Ben All-regime actief zijn geweest. De 

standpunten van Nidaa Tounes vorm-

den dan ook een groot contrast met de 

standpunten van de islamitische en hui-

dige regeringspartij Ennahda, die later op  

de dag werd bezocht. Zo bleek er tijdens 

ons bezoek een grootschalig maatschap-

pelijk debat plaats te vinden over een 

wetsvoorstel van Ennahda. Onder deze 

wet zou het voor medewerkers van het 

Ben Ah-regime onmogelijk worden om 

nog politiek actief te zijn; een ontwikke-

l ing waar Nidaa Tounes het onmogelijk 

mee eens kon zijn. Tussen de partijen 

was er daarnaast grote onduidelijkheid 

over de uitwerking van deze wet; deze 

zou kunnen gelden voor hooggeplaatste 

medewerkers, maar ook voor lagere 

overheidsfunctionarissen. Opvallend bij 

deze twee en de andere partijen (onder 

andere Al jouhmouri, L'lnitiative en de 

Communistische Partij), was de gastvrij-

heid waarmee de Nederlandse deelne-

mers ontvangen werden en de bereid-

heid van Tunesische kant om in gesprek 

te treden over politiek gevoelige zaken. 

Op vrijdag en zaterdag vertrok de dele-

gatie naar Hammamet, om ccii congres 

van de Tunesiari School of  Politics  bij te 

wonen. Net  zoals bij de partijbezoeken 

waren er bij deze bijeenkomst ruim-

schoots mogelijkheden om deel te ne-

men aan het debat. Dit resulteerde in een 

vurig, doch beschaafd gesprek tussen de 

Tunesiërs en de Nederlanders. 's Avonds 

vond de terugreis naar Tunis plaats, al-

waar ccii afscheidsdiner georganiseerd 

was. Onder het genot van typisch Tune-

sische gerechten werden voor de laatste 

keer verhalen en eveneens afscheidsca-

deaus uitgewisseld. 

De laatste dag van het bezoek werd de 

delegatie, op uitnodiging van enkele poli-

tici, meegenomen op een culturele tocht 

langs vemschïllende musea, het prachtige 

Carthago en het unieke  Sidi  Bou  Said.  's 

Avonds vond er een diner met een poli-

ticus en de overgebleven Nederlanders 

plaats, waarna er een korte rondleiding 

door Tunis volgde. Deze tocht voerde de 

groep langs het plein waar de Arabische 

lente begonnen is en langs enkele goed 

verborgen en erg gezellige cafés. Na af-

loop van de tour vond de terugkeer naar 

het hotel plaats, waarna dejOVD-delega- 

tie 's morgens per vliegtuig terugkeerde 

naar Nederland. 

Aan het einde van dit jaar zal er opnieuw 

een groep Tunesische pohitici naar Ne-

derland komen, om lering te trekken uit 

de Nederlandse best  practices.  Uiteraard 

zal de JOVD hierin weer ccii rol spelen, 

wat niet alleen tot doel zal hebben om 

internationale contacten te leggen en 

warm te houden, maar ook het bieden 

van haar kennis en kunde aan een nieu-

we democratie die haar weg probeert te 

vinden in de wereld. 



TIKKEN MET ÉÉN VINGER 

ik ben begonnen als fotoredacteur 

toen mijn goede vriend Aike Kamp-

huis hoofdredacteur was. Ik ging 

met hem mee naar interviews en 

kon zo de kunst mooi afkijken. Hij 

vroeg mij dan ook als zijn opvolger. 

Mijn verkiezing kan ik me nog goed  

herinneren. Ei was een aspirant-

hoofdbestuurslid waar veei over ge-

stemd moest worden en daardoor 

hield ik mijn speech tegen 12 uur 's 

nachts voor een bijna lege zaal. Het 

was dan ook niet zon verrassing dat 

ik (bijna) unaniem verkozen ben. 

Ik ben de laatste hoofdredacteur ge-

weest die een omslag in twee kleuren 

had. ik koos voor groen om me af te 

zetten tegen liet geel van mijn voor-

ganger. In die tijd, de tijd van diskettes 

en internet dat ratelde voor je kon be-

ginnen, moest ik met mijn schijfje naar 

Ruurlo om de pagina's op te maken. 
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Als ik pech had zat ik een dag lang ach- diezelfde moeder bakte er niet veel er een nieuwe uitgave op de mat viel. 

ter de computer met de moeder van de van en dan moest ik weer veel bel- 

eigenaar en die typte met een vinger. len om het goed te krijgen. Een reis- ik vond het erg leuk om de Driemaster 

je Ruurlo was op zon moment veel vorm te geven. Het blijft 001K altijd krie- 

1k kon ook wachten tot ik op de uni- praktischer. In mijn huidige werk heb belen. ik heb bijvoorbeeld ook een tijd- 

versiteit (voor de jeugdige lezers: een ik ook deadlines en dat vond ik als je het ledenblad van de VVD Zwolle ge- 

computer thuis was luxe!) de proef- hoofdredacteur ook altijd prettig. Het maakt. Ik ben na een jaargestopt, inaahk 

druk kon bekijken in de mail, maar was ook wel weer een opluchting als denk er nog vaak met plezier aan terug. 

In het kader van het 65e jaar-

gang van Driemaster zal in 

iedere editie een oud-hoofd-

redacteur een gastcolumn 

schrijven. In deze editie heeft 

de redactie Tineke Janssen-

Prins, hoofdredacteur van 

Driemaster 1999 - 2000, be-

reid gevonden een column te 

schrijven. 
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In de rubriek pro / contra vragen we leden van deJOVD 

te reageren op een stelling. In deze editie van pro / con-

tra reageert Jeroen van Dijken (oud-Hoofdbestuurslid) 

op de volgende stelling: Het belang van onze monarchie 

is heden ten dage verwaarloosbaar, tijd om terug te 

stappen op de republiek! 

Een discussie over de  monarchic  kan niet zonder voorop te 

stellen dat emotie en ratio in zon discussie onherroepelijk 

door elkaar lopen. Daarbij wordt onterecht de ratio vaak ver-

heven boven de emotie. Het verstand en niet het hart zou er 

toe doen in een discussie. Dat dit een foute veronderstelling 

is hebben vele denkers die aan de grondvesten van het libe-

ralisme stonden al betoogd. Ik noem een  john  Locke, David 

Home en Adam Smith. Zowel de emotie als de ratio is van be-

lang voor het beoordelen van de  monarchic.  1k zal in deze co-

lumn vanwege de beperking in het aantal woorden louter en-

kele argumenten aanstippen die het belang van de  monarchic  

zowel rationeel als emotioneel ondersteunen en allereerst 

een korte blik werpen op de historische republiek Nederland. 

In de stelling wordt de oude republiek onterecht als tegen-

hanger van de  monarchic  gepresenteerd. De 17e-eeuwse 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het verzet 

tegen de monarchale tendensen van de Oranjes vierde hoog-

tij onder leiding van Johan de  Witt  en de Loevesteinse  tactic.  

De strijd die gevoerd werd tegen de Oranjes was veeleer een 

strijd tegen het centrale gezag over de provinciën teneinde 

de provincie Holland een onbetwiste hegemonie te verschaf-

fen. Laten wij ons geen illusies koesteren over de Republiek 

der Verenigde Nederlanden waarin 'de Ware Vrijheid' niet 

meer en niet minder was dan een sterk gevestigde  oligar-

chic  van burgermannen die zich duur gekochte titels toebe-

deelden en alleen familiehelang nastreefden. juist de inef fi-

ciëntie en de vrijheid die dit de handelaren verschafte tot zo 

ongeveer 1700 droeg bij aan de bewonderde bloei van de Re-

publiek. Aan dit alles kwam een einde toen de burgermannen 

aan de leiband van de Oranjes werden gelegd in 1747. De lei-

band heeft er echter wel voor gezorgd dat wij staan waar we 

nu staan als constitutionele  monarchic  een land van individu-

ele vrijheden én rijkdom waar geen republiek aan kan tippen. 

De discussie over de  monarchic  laait binnen dejO\/D - die de  

monarchic  tot lintjesknipper wil degraderen, maar wél behou-

den - vaak op. Hierbij worden ons doembeelden voorgescho-

teld door zelfbenoemde 'republikeinse' JOVD'ers van koning 

Willem  Ill  (koning 'Gorilla') en koning Boudewijn van België 

die een abortuswet weigerde te tekenen. Dit getuigt van een 

stevige kortzichtigheid. Zij maken namelijk de persoon en 

niet het systeem tot onderwerp van discussie. Als het 70 



simpel zou zijn, dan zou ik met verwijzing naar George Bush, 

dan wel François Hollande toch wel de meeste zo niet alle 

jOVD'ers kunnen overtuigen van de nadelen van de republiek. 

Naar mijn overtuiging is het voornaamste nadeel van de repu-

bliek gelegen in haar polariserende karakter en het voornaam-

ste voordeelvan de  monarchic  haar verbindende karakter. 

De republiek viert hoogtij bij het benadrukken van verschil-

len tussen partijen, waarna éénvan hen de rest voor vier, 

vijf of zes jaar zal domineren. De  monarchic  staat boven de 

partijen en zal altijd verbindend moeten rijn tussen de par-

tijen om daarmee zichzelf te kunnen legitimeren. Dat is nu 

juist ook wat de Nederlandse  monarchic  doet, zeker na het 

regentschap van Koningin Emma dat inzette op het verbin-

dende karakter van liet huis van Oranje in Nederland. Nog 

altijd kent de  monarchic  in Nederland veel aanhangers. Drie-

kwart van de Nederlanders steunt de Nederlandse  monar-

chic.  Dit is een percentage dal geen ander instituut, partij of 

persoon behaalt. Zeker nu de (vaak scherpe!) kanten van Po-

litieke coalities worden gezocht en partijen zoals 50PlriS jong 

en oud tegen elkaar uitspelen, is de  monarchic  als lijmfactor 

meer dan ooit noodzakelijk.  Dc  kracht die uit gaat vaneen in-

huldiging van een nieuwe koning, een Oranje-huwelijk of te-

levisieoptreden is ongekend groot en wellicht groter dan ooit. 

En ja, ik geef grif toe dat dit deels een betoog is op emotie. 

Zoals een 19e-eeuws pleitbezorger van de constitutionele  

monarchic,  Walter Bagehot, al stelde verdeelt een republiek 

de aandacht over vele oninteressante partijen en mensen en 

doet zij daarbij een beroep op ratio OM dit te begrijpen en te 

legitimeren. Politiek, maatschappij en samenleving zijn juist 

gefundeerd op emotie en dat is de reden dat het mensen-

hart altijd voor liet koningschap zal kiezen. De mens, ook al 

is hij een eigenstanding individu, zoekt verbinding en niet de 

polarisatie van de republiek. In een republiek staat niemand 

boven de partijen, omdat men er altijd onderdeel van één is. 

Tot slot, één eerdere discussie uit de Driemaster om te on-

derstrepen wat ik bedoel. De heren Diepemaat en Altena 

stelden in Driemaster dat al diegenen die het niet niet  lien  

eens zijn dat de  monarchic  moet worden afgeschaft, geen 

liberaal zijn. Om George Bush te citeren  'You're either with  

us or  against  us." Zie hier de polarisatie van de republiek. 
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DOOR GEERT JANSEN 

DUD- HOOFDIiEIJAC. I 

// e jerceh, 

Ben jij ook zo geschrokken vorige 

maand? ik wel! ik was net terug van 

drie weken Londen toen ik het bizarre 

bericht vernam: "Ze hebben Johan 

Houwers te pakken!" . Ongeloof en 

woede maakten zich meester van mij. 

Dit bijzonder erelid van de JOVD moet 

wel zijn geslachtofferd door het militair 

industrieel complex, was de conclu-

sie van een zeker voormalig landelijk 

voorzitter. Een andere verklaring kon 

ik zelf ook zo snel niet bedenken voor 

liet in opspraak raken van deze aima-

bele man. Het moet een complot zijn! 

Nadat Aegon aangifte had gedaan te-

gen hem, werd onze trotse wolvenkil-

Ier verdacht van valsheid in geschrifte, 

oplichting en witwassen. De Rijksre-

cherche begon aan een onderzoek en 

het OM legde voor een miljoen euro 

beslag op zijn lustoord in het pittores-

ke Winterswijk-vVoold. Er is nog niet 

eens sprake van vervolging, want pas 

na afloop van het onderzoek beslist 

het OM of Houwers wordt vervolgd, 

maar hij werd desalniettemin door Zijl-

stra gedwongen om zijn Kamerfunctie 

neer te leggen. Het kan niet lang meer 

duren of zijn vrouw gaat bij hem weg 

en het drama is compleet. Schande! 

jeroen, zonder dollen, het blijft een 

dieptrieste bedoening bij de VVD op 

het gebied van integriteit. Jacques Da-

men mag sinds kort aan de lijst wor-

den toegevoegd met illustere namen 

als Ton Hooijmaijers, Jan Franssen en 

Wilma Verver. De kwestie Jos van  Rey  

blijft natuurlijk met stip op één staan. 

Jarenlang was het een publiek geheim 

binnen de VVD dat Van  Rey  zich had 

opgewerkt tot de Capo di tutti capi van 

Roermond. Iedereen wist er van, maar 

er werd niets aan gedaan. Niet aanpak- 

ken, maar doorschuiven. Gelukkig 

is dit alles binnenkort verleden tijd. 

De nieuwe Permanente Commissie 

Integriteit van de VVD gaan immers 

een vragenlijst opstellen en vertrou-

wenspersonen aanwijzen. Dat zal die 

fraudeurs leren! Hoe denken jullie 

bij de VVD in Enschede hierover? 

Bij de JOVD is liet al niet veel beter: 

soms lijkt het erop alsof onze vereni-

ging niet alleen een uitstekende leer-

school is voor bet politieke spel, maar 

ook voor liet hebben vaneen totaal ge-

brek aan integriteit. Liberalisme voor 

vrijheid en eigenbelang, zonder enige 

verantwoordelijkheid voor de vrijheid 

van de ander. Of er nu hele venster-

banken van een hotelmuur worden 

afgetrokken, schulden met worden 

terugbetaald of onheuse declaraties 

worden ingediend, we hebben het al-

lemaal zien gebeuren. Dat soort grap-

pen zijn jou toch ook niet onbekend? 

Je hoeft echter niet niet-integer te 

zijn om je verantwoordelijkheid niet  

te nemen. Zo zijn er helaas ook genoeg 

leden die een functie bekleden met het-

zelfde verantwoordelijkheidsgevoel als 

ouders van de gemiddelde mazelenpati-

cot op de  Bible  Belt. En dan vervolgens 

geen excuses maken als je de compe-

tenties niet hebt om een taak goed te 

volbrengen. Of erger nog, wel de com-

petenties hebben maar te lam zijn om 

er ook daadwerkelijk je stinkende best 

voor te doen. En waarschijnlijk krijg je 

als je het goed speelt de bandjes van 

de Algemene Vergadering ook nog 

eens zonder veel problemen op elkaar. 

Verantwoordelijkheid nemen en - in-

dien nodig - excuses maken, zo moei-

lijk zou het niet moeten zijn.  Langs deze 

weg wil ik graag het goede voorbeeld 

geven, want ik heb het afgelopen jaar 

iets goed verpest. Hierbij mijn op-

rechte excuses aan de leden van onze 

vereniging voor liet roemen van Johan 

Houwers. lch  babe  es nicht gewüsst. 

&.-Oe-e, 
&eerl 
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DOOR JEROEN DIEPEMAAT  

«IL) - L. LIEL i :•IR.r IrE 

Geeri'f, 

Eigenlijk schrik ik niet zo snel. Zeker 

niet van corruptie in de politiek. Maar 

voor Johan Houwers heb ik toch maar 

even een uitzondering gemaakt. Wat Ik 

namelijk wel bijzonder vond is dat hij 

direct zijn functie heeft neergelegd. En 

dat terwijl hij nog niet eens veroordeeld 

is, en het gaat om een delict gepleegd 

ver voordat hij kamerlid werd. Niet dat 

ik het geen verstandige keuze vind, 

maar dat is wel de eerste keer dat er zo 

enorm voortvarend is gehandeld in een 

integrite  its  kwestie. 

Ik word er eigenlijk doodziek van, al die 

corrupte politici. Als je al die verhalen 

de laatste tijd leest, zou je bijna niet 

geloven dat we volgens  Transparency  

International op de ge plaats staan van 

de corruptie-index. Er zijn dus slechts 

8 landen minder corrupt dan wij. Of  

iets positiever bezien: er zijn van de 

174 onderzochte landen 165 landen 

corrupter dan Nederland. Kun je nu 

weer rustig slapen? 

Maar goed, toch word ik er dus 

doodziek van. Het is nogal frustre-

rend om als lokaal politicus iedere 

keer te lezen dat je een zakkenvuller 

bent, terwijl het je veel tijd kost en 

je zelf roomser dan de paus bent als 

het gaat om geld en gunsten. Hoe-

wel de paus vast ook corrupt zal 

zijn, want het is een Argentijn die in 

Rome resideert. Kan nooit goed zijn. 

Ik bedoelde het ook figuurlijk, dat 

Roomser dan de Paus. Hoewel ik in 

de wandelgangen laatst hoorde dat 

een collega raadslid hier in Enschede 

zijn parkeerpas waarmee hij tijdens 

raadsvergaderingen gratis in de par-

keergarage kan wel eens uitleent aan 

zijn vrouw als die gaat shoppen. Wat 

mij betreft ook corruptie, ook al kost 

het niets extra. 

Eerlijk gezegd geloof ik niet zo in het 

ondertekenen van een verklaring dat 

je als aankomend politicus integer  

zult zijn. Beetje naïef ook om te denken 

dat iemand die corrupt is of dat wil wor-

den zon verklaring niet zal tekenen... 

Hou maar op met die onzin. Wat mij 

betreft moeten we gewoon veel stren-

ger zijn en lui die er een zool van maken 

zonder pardon royeren en de partij uit-

donderen. 

Zoals je weet ben ik een liefhebber van 

Oost-Europa. Ik kom er regelmatig. Wat 

ik daar soms meemaak slaat alles. Zo 

ken ik nog het verhaal van iemand die 

na te hard rijden werd gestopt door de 

politie en zijn rijbewijs moest inleveren. 

Na een telefoontje met de burgemees-

ter van het volgende dorp (zelfde partij), 

stond de politie daar klaar om het rijbe-

wijs terug te geven. Inclusief de welge-

meende excuses van de burgemeester 

voor het ongemak. Het antwoord op de 

vraag of dit niet corrupt was? "No,  this  

is not  corruption.  I  didn't pay for it."  

En de Algemene Vergadering. Ach ja. 

Die laat zich wel vaker als een mak lain-

meije meevoeren door het zoveelste 

retorische talentje. Daarover gespro-

ken trouwens. 1k kreeg laatst van een 

paar niet nader te noemen leden van 

het bestuur van een politieke jongeren-

organisatie de opmerking dat ze onze 

columns maar slap vonden en hadden 

verwacht dat we wel tegen wat meer 

schenen aan zouden schoppen. Moetje 

dan niet even uitleggen wie er precies 

op welk moment waarin gefaald heeft in 

het nemen van verantwoordelijkheid en 

het maken van excuses? Dan had je de 

corrumperende en verantwoordelijk-

heidsmijdende werking van macht mis-

schien nog eens concreet aan de kaak 

kunnen stellen. 

r eteii, 
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Al langere tijd zit de financiering van het 

hoger onderwijs in een onzekere posi- 

tie. Van de basisbeurs, zoals hij bedoelt 

was in de wet op de studiefinanciering 

van 1986, is weinig meer over. Met de 

revisie van 2000 naar een prestatie-

beurs en de net-niet-invoering van de 

befaamde langstudeerboete van 2011, 

is de weg ingezet naar korte studies 

waar de universiteit steeds meer de rol 

inneemt van middelbare schoolleraar. 

Door het feit dat universiteiten pas gefi-

nancierd worden bij het afstuderen van 

de student, is deze ontwikkeling een lo-

gisch, doch betreurenswaardig gevolg. 

Het sociaal leenstelsel laat nog op zich 

wachten, maar belooft met de huidig 

trend niet veel goeds voor de studiemo-

gelijkheden van de student. 

Immers zijn er met de hierboven ge-

noemde versobering van de studiefinan-

ciering ook steeds meer maatregelen 

genomen om de duur van het studeren 

in te korten en de vrijheid van de stu-

dent in te perken. Het Bindend Studie 

Advies is hier het beste voorbeeld van, 

maar ook de invoering van bet pro-

bleemgestuurd onderwijs bij sommige 

studies en de zogenoemde 'harde knip' 

tussen bachelor en master zijn sympto-

men van een cultuur die streeft naar 

kortere en strakker omlijnde studies. 

Men kan zich de vraag stellen of al het 

eerdergenoemde wel te verenigen is 

met het streven van Nederland om 

meer kenniseconomie te worden. Moe-

ten wij ons immers niet internationaal 

onderscheiden door langer studeren 

juist aan te moedigen en bijkomende 

werk- en bestuurservaring te prijzen? 

Onder de huidige omstandigheden is 

het maar zeer de vraag of het rijke ver-

enigingsleven vol te houden is. Of dat 

studenten even makkelijk een (tweede) 

studie kiezen wanneer zij hier aanzienlijk 

duurder mee uit zijn? 

Daarom wil ik de komst van liet sociaal 

leenstelsel met open armen ontvangen 

als mogelijkheid om eigen verantwoor-

delijkheid en vrijheid te combineren. Het 

feit dat studenten een grotere financiële 

bijdrage leveren aan  hurl  eigen studie(s) 

betekent immers ook dat universiteiten 

meer ruimte krijgen om de student te-

gemoet te komen. Ik stel daarorrr voor 

om de financiering niet meer per afstu-

deren te regelen, maar per gevolgd vak. 

Dit eventueel in combinatie met een 

vast inschrijvingstarief aan het begin 

van ieder studiejaar. 

Dit voorstel impliceert dat wanneer de 

student per vak zijn studie gaat bekos-

tigen, het mogelijk wordt voor een uni-

versiteit om de kostprijs per vak door te 

berekenen. De universiteit is hierdoor 

financieel niet meer afhankelijk van de 

studieduur van de student, maar van 

het aantal vakken dat hij volgt per jaar. 

Het vaste inschrijvingstarief biedt de 

mogelijkheid om de vaste kosten die de 

universiteit per student maakt, aan het  

begin van liet studiejaar al af te dekken. 

Hiermee voorkomt de universiteit ener-

zijds inkomsten te verliezen aan studen-

ten die voor hun afstuderen stoppen of 

langer over de studie doen en ander-

zijds vervalt de noodzaak om zo snel 

mogelijk studenten af te laten studeren. 

Het grote voordeel van bovengenoemd 

systeem is dat studenten zelf meer de 

incentive hebben om de vakken die ze 

volgen, ook in één keer af te ronden. 

Tegelijkertijd wordt het veel makkelij-

ker om naast de studie ervaringen op 

te doen. Ervaringen die broodnodig zijn 

in een steeds mondialere economie en 

arbeidsmarkt. Nu zijn er altijd haken en 

ogen aan een plan als dit.  The devil  is 

in  the  details. Echter, op dezelfde weg 

voortgaan en doormodderen in de mar-

ge kan Nederland zichzelf niet veroorlo-

VCnll Verlichting en vrijheid zijn de weg 

naar een kenniseconomie, niet het ver-

'langen van universitair onderwijs voor 

'voortgezet' Voortgezet onderwijs! 

DOOR NIELS HUNCK 

LID JOVL) DEN HAAG E.O. 
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AFSCHEID 
Op een druilerige herfstdag spreekt de redactie van Driemaster met Landelijk Voorzitter Jarico Vos. 

Na een goede twee jaar als lid van het hoofdbestuur van onze vereniging, waarvan het laatste jaar als 

Landelijk Voorzitter draagt hij komend congres het stokje over. Jarico kijkt terug op twee bewogen 

jaren. Voordat hij uit het zicht is verdwenen legt Driemaster hem graag nog een aantal vragen voor. 

DOOR DENNIS VAN DEN OEVER, HOOFDREDACTEUR DRIEMASTER 

Hoe is het eigenlijk allemaal begon-

nen, hoe ben je bij de JOVD terecht 
gekomen? 

"Toen ik in 2008 begon met studeren, 

kwam ik op de informatiemarkt dejOVD 

tegen. ik was op de middelbare SChOOf 

al politiek actief bezig door deelname 

aan het Model  European Parliament.  

Ook ben ik er in die tijd achter gekomen 

dat mijn ideeën veel overeenkomsten 

vertonen met het liberalisme. De keuze 

voor de )OVD is dan snel gemaakt." 

Na je bestuurslidmaatschap bij de 

JOVD Groningen heb je je gekandi-
deerd voor het hoofdbestuur. In eer-

ste instantie als algemeen bestuurs-
lid met de portefeuille politiek, maar 

na de verkiezingen kwam hier nog 
een portefeuille bij. Hoe was je tijd 
als algemeen bestuurslid met de por-

tefeuilles Politiek en internationaal? 
"Het was een leerzame en enerve-

rende periode. Aanvankelijk zou ik al-

leen de portefeuille poltiek gaan doen, 

maar na een turbulent congres kwam 

daar internationaal bij. De combinatie 

van veel reizen en het organiseren van 

veel evenementen is hectisch, zeker 

als je zoals ik in Groningen woont. Dat 

uiteindelijk niet iedereen het jaar heeft 

afgemaakt is jammer, maar zeker geen 

zeldzaamheid binnen de JOVD. Uitein-

de/ijk ben ik blij dat de overgebleven 

hoofdbestuurders van toen nog regel-

matig een biertje met elkaar drinken ! " 

Na een jaar hoofdbestuur besloot je 

om je te kandideren voor nog een 
jaar, een jaar aan het roer van onze 
vereniging. Wat was ije ambitie  then  
je aan dit jaar begon 

/k vond dat we teveel met onszelf be- 

zig waren en te weinig met wat er om 

ons heen gebeurde. Terwijl vvij zaten 

te navelstaren, kwam onder andere de 

G5oo op. Ik wi/de de blik weer naar bui-

ten richten om de politieke relevantie 

van deJOVD te vergroten. De aandacht 

voor ons verzet tegen het sociaal ak-

koord is daar een succesvol voorbeeld 

van. Of neem het feit dat \'ve tijdens 

beide VVD-congressen dit jaar heb-

ben mogen spreken, dat is de meeste 

hoofdbesturen voor ons niet gelukt. 

Wat is je het meest bijgebleven van 

de afgelopen twee jaar? Heb je vee 

kunnen leren in je tijd als l-loofdbe-

stuurder? 

Tijdens het hoofdbestuurs/idmaat-

schap leer je ontzettend veel. Bin-

nen de vereniging /open mensen met 

zeer diverse achtergronden en ami-

bities rond. Nergens anders /eer je 

samen te werken met zoveel verschil-

lende mensen als binnen de JOVD. 

Na twee jaar hoofdbestuur heb je wel 

zo'n beetje als gezien binnen onze ver-

eniging. Wat wil je, metjouw ervaring, je 

Opvolger meegeven voor komend jaar? 

Uiteindelijk ligt de belangrijkste taak 

van de landelijk voorzitter buiten de 

JOVD. Terwijl collega's en veel andere 

JOVD'ers bezig zijn met interne zaken, 

ben jij eigenlijk als enige het gezicht  

naar buiten. /k vind datje als voorzitter 

de plicht hebt om optimaal gebruik te 

maken van de mogelijkheid deJOVD op 

een positieve manier extern op de kaart 

te 7etten. Het sterke merk van de JOVD 

bestaat al bijna 65 jaar en dat moet zo 

blijven.ten richten om de politieke re-

levantie van de JOVD te vergroten. De 

aandacht voor ons verzet tegen het 

sociaal akkoord is daar een succesvol 

voorbeeld van. Of neem het feit dat we 

tijdens beide VVD-congressen dit jaar 

hebben mogen spreken, dat is de mees-

te hoofdbesturen voor ons niet gelukt. 

Wat is je het meest bijgebleven van 
de afgelopen twee jaar? Heb je veel 
kunnen leren in je tijd als Ftoofdbe-

struurde.r? 

Tijdens het hoofdbestuurs/idmaat-

schap leer je ontzettend veel. Bin-

nen de vereniging lopen mensen met 

zeer diverse achtergronden en ami-

bities rond. Nergens anders leer je 

samen te werken met zoveel verschil-

/ende mensen als binnen de JOVD. 

Na twee jaar hoofdbestuur heb je 

wel zo'n beetje als gezien binnen 
onze vereniging. Wat wil je, met 
louw ervaring, je opvolger meege-
ven voor komend jaar? 

Uiteindelijk ligt de belangrijkste taak van 

de landelijk voorzitter buiten de JOVD. 

Terwijl collega's en vee/andere JO VD'ers 

bezig zijn met interne zaken, ben jij ei-

gen/lik als enige het gezicht naar buiten. 

11< vind datje als voorzitter de plicht hebt 

om optimaal gebruik te maken van de 

mogelijkheid dejOVD op een positieve 

manier extern op de kaart te zetten. 

Het sterke merk van de JOVD bestaat 

al bijna 65 jaar en dat moet zo blijven. 
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@ArdvanderSteur  
TWEEDE KAMERLID VVD 

vanjOVD 
Gisteren bezoek gehad  
Zoetermeer. Leuke vragen van en-

thousiaste jongeren. 

@JD[eiDeniIaageo 
JONGEREN

ORGANISATIE VAN D66, 
AFDELING LEIDEN-HAAGLANDEN 

'

De #JOVD uit terecht kritiek 
OP gebrek aan liberalisme in  VP  #VVD Echte #Lib-eraleJoflg ven  Worden lid van de  #JD.  

s. 

@elbertdijkgraaf 
TWEEDE KAMERLID SGP 

Prachtige avond gehad enthousiast JOVD publiek Wel erg Weinig Vrouwen Ben ik niet meer gewend. @SGPJ helpt 
ze vast wel dat op te lossen 

@Ce1nefl 
OUD- BESTUURSLID JOVD RIJNM0 

 ND  

Naar de \JPV der jovd Rtjnm0 nd- 

Lachen nu het nog kant 

- 

@jOVDFcied 
• AFDELING FRIESLAND VAN DE JOVD 
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Pompoenen  ge-

maakt én verkocht voor het goede 

doen Dank joVD'ecs & oudernem 

ers j 1SR13 

@Jaricovos 
LANDELIJK VOORZITTER JOVD 

dit da riep)OVD vanm1d g al! 
RT @swsjoerdsma 

Wat D66 betreft 
betekent dit  

Nederland het einde van het R I 

@TPO& 
VOORBIJ HET EIGEN 
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