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GEERT JANSEN 

HOOFDREDACTEUR 

Driemaster is terug van weggeweest, 

en dat zal de JOVD weten ook. In mijn 

eerste hoofdredactioneel wil ik dan ook 

volle aandacht vragen voor ons mooie 

magazine. Gelukkig maar, want als ik zou 

moeten ingaan op deverenigingsactualiteit 

zou dit hoofdredactioneel commentaar 

een afgrijselijk klaagzang worden. Om het 

zeuren over nieuwe huurovereenkomsten, 

slecht onderbouwde benoemingen van 

ereleden, de punctualiteit van leden, de 

kwaliteit van algemene vergaderingen 

en het bestaan van De Vrije Student te 

voorkomen, staat dit commentaar daarom 

volledig in het teken van Driemaster. 

In deze speciale Driemasterspecial van, 

nou ja, Driemaster dus, komen er vele 

rubrieken uit vervlogen jaren terug. Een 

rubriek die op verzoek van velen terug zal 

keren is de 'Vrouw van goede kwaliteit' 

(pag. 28), die door menig algemene 

vergadering in het verleden per motie is 

aangevraagd. De laatste vrouwen (en een 

enkele man) waren te vinden in jaargang 

6o onder hoofdredacteur Tim Huiskes. 

En wat te denken van Profiel, met lid van 

verdiensten Laurens Heijnen (pag. 27). 

Op verzoek van de algemene 

vergadering wordt de samenwerking 

met afdelingsbladen dit jaar nadrukkelijk 

gezocht. De rubriek 'Op bezoek bij...' gaat 

langs bij De Liberale Schuimkraag, het 

afdelingsblad van de JOVD Amsterdam, 

met een interview met een lichtekooi 

(pag. 14). De rubriek 'Ondertussen bij 

de JOVD' blijft bestaan, maar bestaat niet 

meer langer een fotopagina. In de eerste 

'Ondertussen bij...' is een verslag van het 

Voorjaarscongres te vinden van De jonge 

Liberaal, het digitale magazine van de 

JOVD Groningen (pag. 13). 

Speciale aandacht voor Driemaster is er 

in een extra lange aflevering van 'Op de 

woelige baren' van oud-hoofdredacteur  

Ralf  Willems (pag. 22). De terugkerende 

rubriek 'Vroeger was alles beter', uit 

2006, gaat in de eerste aflevering over 

de geschiedenis van Driemaster zelf (pag. 

8). En de nieuwe column De Drijvende 

Rechter' van oud-hoofdredacteur  Allard  

Altena besteed ook al aandacht aan 

Driemaster (pag. 16). 

Maar natuurlijk is er nog altijd ruimte 

voor korte opiniestukken van nieuwe 

en oude leden, over de militarisering 

van de Amerikaanse politie (pag. 

25), maatwerkdiploma's (pag. li) en 

Griekenland (pag. 20). Daarnaast zullen 

ook interviews niet ontbreken, in deze 

editie met jeanine Hennis-Plasschaert 

(pag. 18) en Michiel van Eyck (P38. 12). 

Ten slotte aandacht voor de komende 

Driemaster (en meteen ook weer 

de laatste van dit jaar): lever korte 

opiniestukken en andere kopij in voor 

29 augustus aanstaande. Langere 

opiniestukken kunnen worden verzonden 

naar de webredactie van het nieuwe blog 

Liberaal en Filosofisch. De aankondiging 

van dit bIo8 is te vinden op pagina 26. 

J . 
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TOM LEIJTE 

LANDELIJK VOORZITTER 

noe Bram ons 
verleidt 

De koning is dood, leve de steradvocaat. 

Louis Bontes, de voormalig PVV'er en 

rouwdouwer pur  sang,  meende dat een 

'incompatibilité des humeurs' het hem 

onmogelijk maakte om zijn glanscarrière 

binnen VoorNederland (VNL) voort te 

zetten. 

VNL, een alumniclubje voor bij het 

afval gezette PVV'ers, was tijdens het 

partijvoorzitterschap van Louis Bontes 

gegroeid tot een serieuze rechtse 

beweging met welgeteld nul zetels in 

de wekelijkse peilingen. Bontes zocht, 

omdat hij niet kon verteren dat zijn 

troonopvolging eerder plaats had dan 

gepland, maar zijn toevlucht tot het 

Frans. Nou meneer Bontes, bonjour! 

Maar de nieuwe koning is niet een 

willekeurig dissident P\/V'ertje. Nee. Als 

een feniks uit de as herrezen, daalt hij 

neer uit de hemel. De man van de vele 

bijnamen: steradvocaat, maffiamaat, 

Moszko. Hij speelde duetten met De 

Grote Blonde Leider en Grote niet zo 

Blonde Leider uit Suriname. Sommigen 

van jullie zullen er misschien van 

schrikken, maar Bram is terug. 

Een meesterzet van VNL. Kleine rechtse 

partijen hebben doorgaans een weinig 

betrouwbaar imago. Maar met Bram 

hebben onze 'klassiek-liberalen' toch 

maar mooi iemand binnengesleept 

wiens imago buiten kijf staat.  Fri  ziedaar 

het resultaat: BAM, 1 zetel in de peiling. 

Bram beschikt niet alleen over een 

onberispelijke carrière, ook zit hij 

bomvol briljante ideeën. Zo legde hij 

in het tv-programma Pauw soepel het 

verschil met de PVV uit: "ehm... nou 

wij willen niet alle... *lKn ipperk n ipper*  

moskeeën sluiten." Ook vertelde Bram 

dat hij meer geld voor defensie wil, 

miljarden. Ha, eindelijk! Een sympathiek 

streven. 

Waar dat geld dan vandaan moest 

komen? Ontwikkelingshulp moest 

eruit, alleen nog noodhulp. Daar kan 

de gemiddelde jOVD'er wel mee 

leven. Vervolgens moest de EU- 

afdracht afgeschaft worden. Pardon? 

Verzet tegen een onterecht te hoog 

uitvallende afdracht is natuurlijk 

een slim idee, maar Bram wil dus uit 

de EU? Nee, terug naar een louter 

economische unie, zo vertelt de VNL-

site ons. In Brams utopia hoeven 

we daar geen afdracht meer voor te 

betalen. 

Maar Bram heeft nog een ander goed 

idee. Een vlaktaks. Eindelijk! En niet 

zon neppe als die van het CDA, maar 

een echte met een arbeidskorting 

van 7.500 euro en slechts 23% 

inkomstenbelasting. Wacht eens even... 

23%? Dat kan niet. Met afschaffing van 

bijna alle toeslagen en heffingskortirigen 

realiseer je hoogstens, blijkens het 

jOVD-vlalrtalrs rapport, een viakiaks 

van 33% met behoud van de huidige 

arbeidskorting. 

De aap is uit de mouw. De feniks had 

beter tussen de sterren kunnen blijven 

vliegen, want zijn ideeën zijn niet meer 

dan politieke luchtfietserij. Hobbyisme 

voor in de zolderkamer, geen realistisch 

liberaal verhaal. 
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WAS LES BETER 

De geschiedenis van Driemaster 

Th 2013 vierde Driemoster hoor lustrum met de 65e joorgong von de periodiek. De  lunge  historie von Driemoster kont vele 

pieken en do/en, zo ook de ofgelopenjoren. Het lustrumjoor werd gevolgd door een jour von ofwezigheid von het blod, en het 

scheelde niet veel of de olgemene vergodering von de vereniging  hod  Drienosrer volledig wegbezuinigd. Gelukkig bestoot 

het mogozine nog steeds, en begint dit jour de 66ejoorgong. In dit themonummer von Driemoster kijkt de reductie terug op 

do geschiedenis von dit veelbesproken mogozine. 

De eerste 'De Driemaster' viel vier 

maanden na de oprichting van de 

JOVD op de deurmat van de leden. 

De redactiesecretaris van het VVD-

partijblad en tevens eigenaar van een 

kleine drukkerij, Gert Stempher, deelde 

tijdens de oprichtingsvergadering op 

26 februari 1949 mee op eigen kosten 

een maandelijks verenigingsorgaan uit 

te gaan ge\/en.jacques Linssen bedacht 

de naam De Driemaster', waarbij 

deze symbolische naam stond voor 

de drie pijlers van de JOVD destijds, 

vrijheid, verantwoordelijkheid en 

sociale gerechtigheid. Tegenwoordig 

staat Driemaster nog steeds voor 

de pijlers van de vereniging, nu 

vrijheid, verantwoordelijkheid en 

verdraagzaamheid. 

Het eerste nummer van juni 1949 

met een oplage van 500 exemplaren 

verscheen in krantvorm. Gert 

Stempher zou dertien jaar lang 

hoofdredacteur blijven, een aantal 

6 Driemaster 

dat daarna nooit meer is gehaald 

door andere hoofdredacteuren. 

Stempher financierde De Driemaster 

in belangrijke mate uit eigen middelen. 

Andere financiële middelen kwamen 

van advertenties die toen nog in De 

Driemaster te vinden waren. Sinds de 

millenniumwisseling heeft er alleen in 

mei 2006 nog eenmalig een advertentie 

in gestaan, omdat veel commerciële 

partijen zich niet meer willen binden 

aan politieke organisaties. 

Nadat Stempher in 1962 was afgetreden, 

droogden de financiële middelen 

spoedig op. De nieuwe, onafhankelijke 

redactie begon kritischer over de VVD 

te schrijven, wat voormalige financiers 

ertoe zette om niet langer geld in De 

Driemaster te steken. In die tijd werd de 

exploitatie van het blad ondergebracht 

in de Stichting Driemaster, die 

tegenwoordig overigens niet meer 

bestaat. In 1967 werd de toenmalige 

redactie van De Driemaster met een 



Jongeren Organisatie Vrijheid en Dernocrati 

,.',' .... 

I , . ;r 

motie van wantrouwen naar huis 

gestuurd, aangezien deze redactie een 

sterk progressief liberale koers voer. 

De algemene vergadering vond dat de 

redactie van De Driemaster daarmee 

te veel tegen het net opgerichte D'66 

aankroop. 

De daaropvolgende redactie van het 

blad introduceerde het A4-f01— rnaat 

waarin onze Driemaster nu nog steeds 

wordt gedrukt. De gedrukte krant was 

daarmee passé. Uiteraard werd het blad 

nog wel in zwart-wit gedrukt. Twee jaar 

later schrapte de redactie het lidwoord 

uit de naam; de periodiek zou voortaan 

als 'Driemaster' door het leven gaan. 

Ook krijgt Driemaster voor het eerst te 

maken met financiële problemen, waar 

het blad vaker last van zou hebben. 

"In we/k joor de  

nummering von 

Driemoster een joor 

heeft overgeslogen 

is onduidelijk" 

Tot oktober 1974 neemt de kwaliteit 

van de lay-out af met als dieptepunt 

een gestencilde Driemaster. Waar 

Driemaster met een ijzeren regelmaat 

twaalf keer per jaar verscheen, komt er 

vanaf 1969 een einde sari dit feit. 

Begin jaren tachtig keert Driemaster 

voor drie jaar in krantforrnaat terug. 

Daarnaast wordt in november 1982 

het kaderblad LEF voor het eerst 

uitgegeven. Maar deze jaren kenden 

meer veranderingen. Zo werd in 

november 1986 voor het eerst een 

hoofdredacteur door de algemene 

vergadering benoemd; daarvoor 

maakte de hoofdredacteur deel uit van  

het hoofdbestuur. Dit ging gepaard 

met een nieuw redactiereglement 

welke onder meer bepaalde dat een 

auditor vanuit het hoofdbestuur 

redactievergaderingen zou bijwonen. 

De eerste democratische benoeming, 

bedoeld om een onafhankelijkere 

positie ten opzichte van het 

hoofdbestuur te creëren, leverde 

meteen een spannende strijd op. Jort 

Kelder stelde zich kandidaat tegen de 

kandidaat van het hoofdbestuur, Hans 

Deden. Kelder verloor de strijd, maar 

maakte uiteindelijk wel deel uit van de 

nieuwe redactie als eindredacteur. 

In de jaren negentig vond er veel 

wrijving plaats tussen diverse 

hoofdredacteuren en liet hoofdbestuur. 

Tevens waren er interne problemen, 

zoals onregelmatige verschijningen. 

Zo viel op de vijftigste verjaardag van 

Driemaster in juni 1999 wonderlijk 

genoeg het vierde nummer van jaargang 

51 bij de leden op de mat. In welk jaar 

de nummering van Driemaster een jaar 

heeft overgeslagen is onduidelijk. Aike 

Kamphuis, in november 1998 verkozen 

als hoofdredacteur van Driemaster, 

schreef in liet lustrumnummer liet 

artikel 'Vijftigjaar Driemaster'. Tegelijk 

met zijn verkiezing als hoofdredacteur 

was al een nieuw reorganisatieplan 

aangenomen, waar onder meer in stond 

dat de hoofdredacteur tevens adviseur 

van het hoofdbestuur zou zijn, om de 

strubbelingen tussen hoofdbestuur 

en hoofdredacteur in de toekomst te 

voorkomen. 

Driemaster verandert bijna jaarlijks 

van uiterlijk. Dit was in het verleden 

niet anders dan in afgelopen jaren. 

Alhoewel er al enige jaren een 

steunkleur werd gebruikt voor de 

omslag van Driemaster, verschijnt de 

eerste Driemaster met een volledige 

gekleurde omslag pas in 2002. In 2003 

verandert de naam van Driemaster 

l:rrit. 
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DRIEMASTER 

3 maste1  

gedurende een jaar in '3m3ster'. In 

2006 krijgt de lay-out van vormgever 

Paul Vereijken, later hoofdredacteur 

van Driemaster, een fris nieuw uiterlijk. 

De fletse voorkant wordt vervangen 

door een volwaardige foto, met in 

de laatste tien jaar steeds vaker een 

foto van een politicus daarop. Vanaf 

2008 wordt onder hoofdredacteur Tim 

Huiskes ook het binnenwerk volledig in 

kleur gedrukt. Huiskes is overigens ook 

een van de weinig hoofdredacteuren 

die het duidelijk vetgeschreven logo 

van Driemaster vervangt dooi een 

artistieke collectie van bijna onleesbaar 

lijntjes. 

Maar niet alleen de vormgeving van 

Driemaster is sterk aan verandering 

onderhevig. Ook de inhoud is, net als 

"Echte 

problemen voor 

de redactie 

waren er no i 

toen eind 20 

'De  Rolf'  op de 

deurmot von 

de leden  vie!"  

eerdere jaren, sterk afhankelijk van 

de zittende hoofdredacteur en zijn 

redactieleden. Na een aantal jaren 

zonder uitgesproken politieke kleur, 

profileert de redactie van Driemaster 

van 2006 zich beduidend progressief 

liberaler. Zo wordt in een interview de 

politieke koers van Femke Halsema 

geprezen, wat de redactie op enige  

kritiek van de vereniging te staan. Later 

verschuift de politieke kleur meer en 

vinden voornamelijk klassiek liberale 

waarden een plaats in de nieuwe 

rubriek 'De Gloeilamp'. 

De strubbelingen tussen hoofdbestuur 

en hoofdredacteur lijken de laatste 

jaren wel verleden tijd te zijn 

geworden. Waar de laatste vijftien 

jaar voor de millenniumwisseling veel 

problemen waren tussen redactie en 

het hoofdbestuur, is dit daarna weinig 

meer voorgekomen. Echte problemen 

voor de redactie waren er nog toen 

eind 2010 De  Ralf'  op de deurmat 

van de leden viel. Dit kwam toenmalig 

hoofdredacteur van Driemaster,  

Ralf  Willems, op veel kritiek van de 

algemene vergadering te staan, en 

resulteerde bijna in een motie van 

wantrouwen tegen hem, de enige keer 

deze eeuw dat het zo dichtbij kwam. 

Afgelopen jaar is voor zover bekend 

het enige jaar dat er geen enkele 

Driemaster uit is gekomen. Na een 

succesvol 65e lustrumjaargang in 

2013, waarin de redactie en de  lay-

out  van Driemaster zijn vernieuwd, 

neemt hoofdredacteur Dennis van den 

Oever begin van 2014 afscheid van de 

Driemaster. Er wordt geen vervanging 

gevonden en een commissie 

onderzocht de mogelijkheden voor 

(bijna) een volledige digitalisering 

van Driemaster. Uiteindelijk gaat de 

algemene vergadering eind 2014 

toch akkoord met de voorzetting van 

niet vijf maar twee papieren edities 

van het blad. Driemaster vaart fier 

haai 66e jaargang in, waardoor de 

nummering weer klopt, en de masten 

van Vrijheid, Verantwoordelijkheid en 

Verdraagzaamheid kunnen koersen op 

het veertiende lustrum in 2019. 



DOOR MAARTJE KESSELAAR 

Het Voortgezet onderwijs zou moer 

moeten inspelen op de verschillende 

talenten van leerlingen. Wanneer een 

leerling uitblinkt in bepaalde vakken, 

zou het voor hem of haar mogelijk 

moeten zijn om voor deze vakken 

examen af te leggen op een hoger 

niveau. 

Momenteel loop ik stage op een 

middelbare school. Hier kom ik 

leerlingen tegen die met bepaalde 

vakken moeite hebben, maar andere 

vakken zonder enige uitdaging volgen 

• Veel leerlingen zouden een aantal 

vakken makkelijk één of misschien wel 

twee niveaus hoger kunnen doen. Nu 

kunnen leerlingen van het voortgezet 

onderwijs maar op één niveau hun 

diploma halen. Hier laat men talenten 

liggen. 

Hierom ben ik voorstander van het 

invoeren van certificaten per vak, 

en toelatingseisen op hogescholen 

en universiteiten hierop af 

te stemmen 

middelbare s  

al vakken volgen op een hoger niveau. 

Dit staat leuk op je curriculum vitae, 

maar verder heb je er later vrijwel 

niets aan. Omdat wettelijk is bepaald 

dat leerlingen maar op één niveau hun 

diploma kunnen halen, is het nog niet 

mogelijk examen te doen in de vakken 

die je op hoger niveau gevolgd hebt. 

Wel is er de mogelijkheid om door 

te stromen, maar dit kost je een jaar 

extra. Daarnaast kun je misschien niet 

aan het niveau van alle vakken op dit 

hogere niveau voldoen. 

Waarom zou je geen kunstgeschiedenis 

kunnen studeren, wanneer je naar de 

havo gaat omdat je bètavakken niet 

sterk genoeg zijn voor het vwo? Dit 

terwijl je op de relevante vakken voor 

deze studie, zoals Nederlands, Frans, 

geschiedenis en kunstgeschiedenis, 

wel negens en tienen haalt. Een vwo-

leerling die op deze vakken zesjes 

haalt, kan deze studie wel volgen. 

Universiteiten en hogescholen zouden 

per studie moeten aangeven, welke  

vakken je op welk niveau moet 

hebben afgesloten voor toelating. 

Het is wel de vraag welke eisen er 

dan gesteld moeten worden. Zou 

iemand  econometric  kunnen studeren 

wanneer zijn of haar Nederlands niet 

op vwo-niveau is? Dat wordt lastig 

zodra deze student wetenschappelijke 

artikelen moet gaan schrijven. 1k 

begrijp dat leerlingen voor de vakken 

Nederlands en Engels een vwo-niveau 

moeten hebben \fOO1 toelating op 

een universiteit. Maar als de tweede 

vreemde moderne taal of natuurkunde 

op havo-niveau is, of misschien wel 

vmbo, zie ik het probleem niet. 

Certificaten per vak invoeren en 

toelatingseisen van hogescholen en 

universiteiten hierop afstemmen lijkt 

mij dé oplossing. Hoe dit precies 

moet worden gerealiseerd, is zeker 

onderzoek waard. Want door de manier 

waarop het nu gaat, kunnen een hoop 

talenten zich niet optimaal ontwikkelen 

en dat is zonde. 

. _ t k nn n krijge___ 
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Op zaterdag wioriuori werd Michiel von Eyck door  dc  JO  VD  verkozen ols Liberaal von 

/7et Jaar, de jaarlijkse prijs voor:  "can  persoon die zich heeft ingezet voor bel ongrjke 

f/heroic kern woorden.' Hij onti/oript deze prijs voor zijn verzet tegen het censureren 

door  dc  Nederlandse overheid von  Mein  Kompf, het onleesbare na/istische hondboek 

van Adolf  Hider.  Driemaster belde hem op om ie i'rageri hoe Michiel  dc  verkoop von 

rocl5iische boeken ciqev 1/ik ziel. 

Michiel geeft aan dat de prijs een mooie 

plek op zijn boekenkast geeft gekregen. 

Staat de prijs pontificaal naast  Mein  

Kampf? "Nee zeker niet, ik bezit zelf 

geen exemplaar. De prijs staat wel tussen 

beelden van Lenin, Marx en andere 

historisch materiaal, dus zeker op een 

prominente plek. Wij kijken er met trots 

naar." Niet alleen heeft Michiel het door 

hem verkochte boek niet in de boekenkast 

staan, hij heeft het boek zelfs nog nooit 

gelezen. "Nee, er zijn ook maar heel 

weinig mensen die het boek lezen. Ikzelf 

ook niet. Het aantal mensen dat het boek 

leest, zijn denk ik op één hand te tellen. Er 

is ook niet doorheen te komen;  het schijnt 

een onleesbaar boek te zijn. Het boek 

wordt vooral verkocht aan historici." 

Is er dan wel geld mee te verdienen? "Bij 

mij niet. In het verleden is het boek in 

Duitsland veel verkocht en uitgereikt. In 

het totaal zijn er tien miljoen boeken van 

gedrukt. Tegenwoordig zijn het historici  

en eigenaren van een bibliotheek die 

hun verzameling willen completeren." 

Ondertussen wordt het boek wel redelijk 

veel verkocht in islamitische landen. "Ik 

ben absoluut niet bang dat dit boek 

mensen zal gaan beïnvloeden. Als je 

beïnvloed wilt worden van teksten over 

jodenhaat, dan ga je niet een onleesbaar 

antiquarisch boek kopen. Dan zoek je 

gewoon op internet waar de teksten Vrij 

te vinden zijn. Niet alleen in islamitische 

landen, maar ook in bijvoorbeeld Israël 

is het boek vrij te koop. In Nederland 

hoort het boek ook Vrij verkoopbaar te 

zijn, niet omdat ik Verwacht dat mensen  

Mein  Kampf interessant zullen vinden, 

maar vanwege de historische betekenis. 

"Het is een principekwestie om het 

boek te mogen verkopen. Ik verkoop 

historische objecten, boeken van Marx 

en Lenin. En van Anne Frank. Daar hoort 

dit boek ook gewoon bij, vind ik. Het is 

absurd dat ik dit niet zou mogen doen in  

de context waar ik objecten in verkoop, 

als antiquair. 1k kan mij sowieso geen 

boek voorstellen dat verboden zou 

moeten zijn. Alhoewel ik bij het onnodig 

kwetsen van mensen in de naam van 

vrijheid van meningsuiting vaak te 

ver vind gaan. Aan het beledigen van 

groepen mensen moet wel degelijk een 

grens worden gesteld." 

Waar is Michiel eigenlijk blijer mee, met 

het winnen van de strafzaak of met het 

winnen van de prijs "Liberaal van het 

jaar"? Michiel moet hard lachen om 

de vraag. "Dat is een moeilijke vraag. 

Beide prijzen vind ik echt geweldig. 

De winst van de rechtszaak had ik niet 

anders verwacht, maar de prijs van de 

jOVD kwam wel als een verassing. In 

die zin misschien wel de prijs "Liberaal 

van het jasi". ik denk dat dejOVD goed 

werk doet, door het signaleren van 

misstanden in de samenleving, zoals 

deze." 

Heeft Michiel politieke ambities 

gekregen na het ontvangen van de prijs 

van onze vereniging? "Nee, ik heb geen 

ambities, maar mocht het gevraagd 

worden, dan sta ik er voor open." 

12 Drieriiistcr 
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Op 28 en 29 april vond liet jaarlijkse 

Voorjaarscongres van de JOVD weer 

plaats. Ook ditmaal was een delegatie uit 

Groningen afgereisd naar liet landelijke 

feestje in het rustiek gelegen Mierlo. Het 

thema van liet congres was de scheiding 

tussen kerk en staat. 

Het congres werd zaterdag geopend door 

de voorzitter van de projectgroep, Evelien 

van  Rid.  Hierna volgden de dagvoorzitter, 

Annebeth Wilton en Bisschop Mutsaerts. 

Zij gaven een korte inleiding over de kerk 

en staat. Waar ligt de grens precies? 

Mogen geestelijken geen mening uiten 

over de politiek? De mening van de 

bisschop, die overigens zelf liberaal was, 

moge duidelijk zijn. 

Na de koffiepauze begon de eerste 

werkgroep en de motiewerkgroep. 

De werkgroep stond in het thema van 

kerk en onderwijs. Pieter Hendrikse en 

Patrick van Schie gingen in discussie 

over de financiering van het onderwijs in 

Nederland dat gefundeerd is op religieuze 

overtuigingen. Ze waren het niet vaak met 

elkaar eens, maar wel dat ook een school 

gebaseerd op religieuze stromingen open 

moet staan voor andere overtuigingen.  

Dc  kinderen op een dergelijke school 

moeten van meerdere levenswijzen op de 

hoogte worden gebracht om ze respect 

voor andersdenkenden OP te kunnen 

laten brengen. 

Na de lunch vond er in een collegetour 

setting een gesprek plaats met priester  

Antoine Bodar. Hij heeft liet voornamelijk 

gehad over het verschil tussen de kerk en 

het individu. Zo is hij zelf aangetrokken tot 

mannen, maar steunt het standpunt van 

de kerk over homoseksualiteit wel. De 

kerk moet streven naar liet perfecte, zoals 

bedoeld door God, maar in de praktijk 

zal dit nooit door het individu behaald 

worden. 

De laatste werkgroep ging over kerk en 

zorg. Ockje Tellegen en Esmé  Wiegman  

van Meppelen Scheppink spraken 

over de bemoeienis van Den Haag 

over persoonlijke keuzes als abortus, 

euthanasie en vaccinaties. Het was 

jammer dat beide vrouwen het in grote 

lijnen met elkaar eens waren, zodat er niet 

een echte discussie tot stand kon komen. 

Over abortus waren ze snel uitgesproken. 

Euthanasie, zoals het nu geregeld is, is 

prima. Er moet volgens beiden echter 

wel meer aandacht komen voor de artsen 

die liet moeten uitvoeren. Vaccinaties 

moeten niet verplicht worden. Volgens 

mevrouw Tellegen kan dit alleen als er 

een epidemie dreigt. 

Na het avondeten trokken de meeste 

mensen zich terug in hun hotelkamer om 

de voetbalwedstrijd Nederland-Turkije te 

kijken en een kleine versnapering tot zich 

te nemen, waarna liet feest kon beginnen. 

Tot in de kleine uurtjes is er door menig 

jOVD'er gedanst op foute hitjes, wat 

uiteraard geen frisse gezichten opleverde 

aan de ontbijttafel op zondagochtend. 

Na de plenaire afsluiting werd de JAV 

voortgezet, maar voor de meeste 

JOVD'ers was het mooi geweest. Het 

was tijd om naar huis te gaan. Alleen het 

bestuur en enkele diehards bleven tot het 

bittere einde. 

Dit verslog is eerder verschenen op De 

Jonge Liberool (dejongelTherool.nl), het 

ofdelingsbiod von deJOVD Groningen. 
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L1,overdrijft. Dc  Liberale  Schuii  

Denk dol je dit interview wilt geven! R  on  

le mij vertellen  line  ie bent begonnen F 

ik ben dit gaan doen vanwege het geld, 

hahal iedereen die dit werk doet, doet 

het voor het geld. Ik heb veel vrijheid: ik 

heb geen baas, ik kan beginnen wanneer 

ik wil, ik kan naar huis gaan wanneer ik 

wil, als ik op vakantie wil gaan, dan kan 

ik gewoon gaan... ik ben gewoon ZZP'er. 

Wat mensen vaak denken, is dat je met 

iedereen seks moet hebben die bij je raam 

stopt, maar ik kan zei! kiezen. 

Ik kom uit Roemenië, en ik kende een paar 

mensen die dit werk deden in Italië. Daar 

is het illegaal, dus dat wilde ik niet. Toen  

wees een vriend die hier al werkte mij op 

de Wallen. Ik heb er wel een tijdje over 

nagedacht, want ik wist niet zeker of ik dit 

wel kon, maar ik heb het maar gewoon 

geprobeerd. En ik zit hier nu al zon vijf 

jaar. Weetje wat trouwens heel gek is? 

Nou? 

ik had iemand die mij hielp met mijn 

Papieren en KvK-inschrijving en meer van 

dat soort dingen. Normaal gesproken 

helpt je werkgever je daarbij, of kun je 

hulp inschakelen bij een bureau. Voor 

prostitutie is er bijna geen informatie 

te vinden, want als je helpt om een 

werkvisum te regelen, bijvoorbeeld, word  

je gezien als mensenhandelaar en kun je in 

de gevangenis terechtkomen. 

De politie heeft ook een rare manier van 

denken. Ze gaan ervanuit dat alle vrouwen 

Over Felicia Anna 

Felicia  Anna is het pseudoniem 

van een 27-jarige Roemeense 

raamprostituee werkzaam op de 

Wallen in Amsterdam. Ze woont 

samen met haar vriend Mark van der 

Beer (eveneens een pseudoniem) 

in het centrum van Amsterdam.  

Felicia  Anna is lid van de onlangs 

opgerichte sekswerkersorganisatie  

PROUD  en schrijft over haar werk op 

achterhetraamopdewallen.blogspot.nl. 
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die hier werken gedwongen zijn. Als je 

een vriend hebt, zoals ik, dan denken ze al 

meteen: "Aha, dat is je pooier." je wordt 

constant ondervraagd. Elke keer als ik op 

Schiphol ben, word ik eruit gepikt door 

de douane. Eentje vroeg mij of ik op mijn 

werkplek sliep, ik zei nee, want dan werkt 

er iemand anders, en moet ik daar dan 

soms naast gaan slapen of zo? 11< voel me 

echt lastiggevallen door de politie. 

Je zei dot  dc  politie al snel denkt dor 

prostituees gedwongen werken. Is 

dot een mis volt/no die breder lee/t? 

Er zijn mensen die het moeilijk vinden 

te accepteren dat dit een baan is. 1k  

bedoel, ik werk legaal, ik betaal belasting. 

Die mensen zeggen dat ik mijn lichaam 

verkoop. 1k verleen een dienst, mensen 

kunnen mij niet kopen en mij mee naar 

huis nemen. 

Het stigma maakt het wel moeilijk. 

Veel banken accepteren mijn beroep 

niet. 1k heb bij meer dan twaalf banken 

geprobeerd om een hypotheek te krijgen, 

zonder resultaat. 11< heb zelfs moeite om 

een huurwoning te vinden. Als ik vertel 

wat ik doe, zeggen ze: "Oh, we zullen 

je terugbellen." Vervolgens hoor je 

niets meer. Dus je moet uitwijken naar 

schimmigere plekken, en dan wordt het 

gevaarlijk. En als prostituees samen een 

huis huren, zien de instanties dat als een 

teken van mensenhandel, terwijl... wat wil 

je alsje nergens anders binnenkomt? 

11< zie het wel wat veranderen. Toen ik roet 

mijn weblog begon (zie kader), kreeg ik 

veel negatieve reacties in de trant van "ga 

een gewone baan zoeken, vieze hoer". 

Maar ik zie wel dat mensen beginnen te 

veranderen. Mensen zien in dat niet alles 

wat ze over ons horen in de media waar 

is. Op 9  april was er een demonstratie, en 

ik hoop dat veel mensen hebben gezien 

dat wij hier willen werken. 

Ik zie het ook bij mijn klanten. Zon twee 

jaar geleden vroeg bijna iedereen of ik 

gedwongen werkte. Nu hoor ik dat nog 

af en toe, maar niet meer zo vaak als 

voorheen. 

Ziele dot  oak  rerug bi) de gemeente? 

Nee. De burgemeester wil nog meer 

ramen sluiten en doorgaan met Project 

1012. Hij zegt telkens dat hij luistert naar 

sekswerkers, maar dat doet hij niet. Als 

hij echt zou luisteren, dan zou hij meteen 

met Project 1012 stoppen. Om eerlijk te 

zijn denk ik dat die 'arme meisjes', zoals hij 

ons noemt, hein niet interesseren. 

Het probleem is dat Project 1012 onder 

de portefeuille van de burgemeester valt, 

en dat hij gewoon door wil gaan. Het 

nieuwe college (D66, VVD, SP, red.) had 

al andere standpunten en ik heb wel het  

gevoel dat zij naar ons willen luisteren. 

Zij zien dat wij op straat staan als er meer 

ramen worden gesloten, en zij maken zich 

daar wel zorgen over. 

Je bent ook lid von de nieuwe 

seks werkersorgonisolie  PROUD.  

Woorom hebben jullie dot opgericht? 

Nadat De Rode Draad verdween, was er 

niemand meer die het voor ons opnam. Er 

zijn veel organisaties die tegen prostitutie 

zijn, maar er is er geen die er voor is. 

Onze slogan is  'The Right  to be  Proud'.  

Prostitutie wordt altijd gezien als iets waar 

je niet trots op kan zijn. Dat is niet omdat 

wij niet trots kunnen zijn op ons werk, 

maar vanwege het stigma. Als er niet zon 

stigma was, zou ik misschien ook wel mijn 

moeder kunnen vertellen wat ik doe—nu 

moet ik haar vertellen dat ik in een café 

werk. 

Als /e weer kon kiezen, zou je 

doi i weer mei voor kiezen? 

Zeker weten! 

OP BEZOEK BIJ DE LIBERALE 

SCHUIMKRAAG 

Hoofdredacteur Yorick Muller 

Uitgave Papieren editie 

Startjaar 2009 

Frequentie 4 maal per jaar 

De laatste editie van De Liberale 

Schuimkraag zal wederom bestaan 

uit een combinatie van humor en 

actualiteiten. Bij ieder artikel wordt 

echter wel getracht het Liberale 

gedachtegoed naar voren te laten 

komen. Het artikel, gehouden 

met de prostituee  Felicia,  is 

bedacht door redactielid "Michiel 

den Uijl". Voor dit interview is 

gekozen vanwege liet feit dat deze 

ontwikkeling zich voordoet binnen 

de regio Amsterdam. Tevens werd 

er intern bij de jOVD veel over dit 

onderwerp gesproken, waardoor dit 

tot inspiratie heeft geleid. 



Een klein decennium geleden wos een zekere heerjonsen, voomoorn Geert, hoofdredacteur von Drieínoster. 

De 395t6 wel te verstaan. Het woren turbulente tijden voor politiek Nederland. Aan het roer der natie stond het 

kabinet Bolkenende  II.  Een jaar voor het aan treden von )onsen, in 2004, was Geert Wilders uit de VVD gestopt. 

Een joor no zijn aantreden zou het kobinet vol/en over de kwestie Verdonk - Hirsi Ali. In de tijd die zou volgen zou 

er binnen de VVD een flinke veldslag plaatsvinden, vermomd onder de noemer 'lijsttrekkers verkiezing'. Het bruiste 

en het broeide in  politick  Den Hoog. 

Te midden van al dit politieke geweld verscheen Driemaster. 

Het zal nieuwe leden wellicht verbazen, maar Driemaster 

verscheen toentertijd vijfmaal per jaar. Via Driemaster, zo 

was de meermaals uitdrukkelijk door de ALV herhaalde 

wens, diende de vereniging geïnformeerd te worden. Niet 

alleen over het reilen en zeilen in politiek Den Haag, maar 

ook over de beslommeringen van de vereniging zelf en 

andere wetenswaardigheden. 

Het was een goed gevuld blaadje, met zo nu en dan 

verrassend scherpe artikelen en analyses. Al het politieke 

geweld werd in Driemaster beschreven, geduid en waar 

nodig werd de draak ermee gestoken. Polemische twisten 

joegen het ideologische debat binnen de vereniging aan. Aan 

inspiratie was er nooit gebrek. 

Naar goed gebruik trof men op de voorpagina altijd de 

beeltenis van de geïnterviewde politicus, wetenschapper of 

anderszins maatschappelijk betrokken persoon van dienst. 

Een enkele uitzondering hierop was cdi nummer van de 

425te hoofdredacteur. Op de voorkant van één zijner 

nummers prijkte ooit, zonder aanwijsbare reden, een grote 

olietanker. Niemand heeft ooit kunnen achterhalen waarvoor 

deze beeltenis precies stond. 

Enfin, olietankers daargelaten, waarom deze beschouwing? 

We zijn nu tien jaar verder en één ding is zeker: Driemaster 

heeft de laatste jaren wat gekwakkeld. De verschijningsdatum 

van de vorige editie ligt alweer een tijdje achter ons. Zo lang 

zelfs, dat het maar de vraag is of alle leden, wanneer dit blad 

op de deurmat valt, het wel zullen herkennen als een uitgave 

van de JOVD. Dat is betreurenswaardig, want Driemaster 

heeft wel degelijk een meerwaarde voor de vereniging, zelfs 

in dit digitale tijdperk. Laat mij dit toelichten. 

Voor mij op mijn bureau ligt een oude Driemaster. In dit 

nummer tref ik aan een allegaartje van artikelen. Een gemene 

deler zal men niet ontdekken tussen alle artikelen, behalve 

dan dat ze allen in Driemaster staan. Van een artikel over 

het Portugese arbeidsethos voert het blad mij voort richting 

enkele liberale beschouwingen, een  pseudo-reisgidsje over  

Hong Kong  en zelfs tot de vraag of twee deelnemers aan een 

voetbalruzie al dan niet strafbare feiten hebben gepleegd. Ik 

tref zelfs aan een column over een aritropomorfe wandelstok 

die zijn eigenaar en een oud Landelijk Voorzitter op de hak 

neemt. Een divers pluimage kortom. 

De JOVD is een leerschool. Een politieke leerschool 

welteverstaan. Wie lid wordt van de JOVD wil zich, als 

Dricniasir 



het goed is, verdiepen en bekwamen in het politieke spel. 

Essentiële onderdelen van het curriculum van de JOVD 

zijn dan ook liberale ideologie, leren besturen, debatteren, 

organiseren, onderhandelen, enzovoort. Persoonlijke 

ontplooiing staat bij de JOVD voorop. Terecht. En wie de 

kleine cursus honorum binnen de JOVD doorloopt komt er 

al snel achter dat hij of zij inderdaad een groot aantal nieuwe 

vaardigheden opdoet. 

Plotsklaps kan men achter verborgen talenten komen, of 

daagt-als keerzijde-  het besef dat men sommige zaken beter 

aan anderen kan overlaten. Ontwikkeling van kracht gaat zo 

hand in hand met de ontwikkeling van een betere zelfkennis. 

Wie door (blijvende) oefening het schrijven steeds beter 

leert te beheersen, heeft een ontegenzeggelijk grote 

maatschappelijke voorsprong. Tergend zijn de bestuurders, 

politici, juristen, journalisten en anderen van deze wereld die 

niet in staat zijn om een geschreven boodschap te brengen. 

Die het niet voor elkaar krijgen om een duidelijk beeld te 

schetsen, die denken dat regels van stijl of grammatica voor 

hen niet bedoeld zijn. Tegenover hen staan zij die met hun 

geschreven woord voor lezers beelden weten te schetsen 

en ideeën uiteen weten te zetten. Hun scherpe teksten en 

stevig proza voert de lezer op een prettige manier mee naar 

de door de auteur van tevoren vastgestelde conclusie. Wie 

goed schrijft, die is in staat de geest van de lezer te doen 

"Op de voorkant van één zijner nummers prijkte ooit, 
zonder aanwijsbare reden, een grote olietanker" 

Zowel het individuele lid als de vereniging en de politiek van 

de toekomst profiteren van deze open ontplooiingscultuur 

binnen de JOVD. Het individu verheft zichzelf, met al het 

persoonlijke profijt van dien. De vereniging maakt op haar 

beurt dankbaar gebruik van de talenten van haar leden, 

terwijl de politiek van morgen politici en bestuurders in spe 

zal ontvangen die al een gedegen praktische vooropleiding 

hebben ontvangen bij dejOVD. 

Driemaster past en hoort ook in dit plaatje van ontwikkeling. 

Goed kunnen schrijven is een vaardigheid. Schrijven vereist 

kennis van zaken, een scherpe & analytische geest en een 

goed taalgevoel. Het willen beheersen van alle onderdelen 

die zijn vereist voor goed schrijverschap noopt daarbij 

tot oefening. Zonder te oefenen ontstijgt men zelden de 

banaliteit. Zelfs wie geboren is met een sterk taalgevoel kan 

met liet schrijven de mist ingaan, omdat hij de materie niet 

beheerst of onvoldoende scherp zijn boodschap neer kan 

zetten. Pas door oefening komt men erachter waarde eigen 

kracht ligt, en welke aspecten nadere studie en nijverheid 

vereisen om tot wasdom te kunnen komen.  

leiden. Wie niet goed schrijft bereikt hetzelfde, maar dan in 

de variant met de lange 'ij'. 

Voor de vorm vermeld ik voorts nog dat wie zich verdiept in 

de kunst van het schrijven ook inspiratie put die gebruikt kan 

worden in andere disciplines waarin taal en kennis van groot 

belang zijn, zoals het spreken in het openbaar of het debat. 

Het geschreven woord inspireert het gesproken woord, en 

vice versa. 

We zijn een decennium verder sinds de 395te hoofdredacteur 

werd geïnstalleerd. Thans is een nieuwe hoofdredacteur 

aangesteld. Deze heer jansen, voornaam Geert, tevens 

bekend als hoofdredacteur nr. 39,  heeft zich voorgenomen 

om Driemaster nieuw leven in te blazen. Aan het roer der 

natie staat het kabinet Rulle  II.  Vorig jaar sloeg de ramp met 

de MH17 diepe wonden in de samenleving. Rondom Europa 

is een 'gordel van instabiliteit' neergedaald. Binnen de  WD  

vindt een flinke veldslag plaats, vermomd onder de noemer 

'bed, bad en brood'. Het bruist en het broeit in politiek Den 

Haag. Voldoende stof voor nieuwe Driemasters. Wie durft 

die edities te vullen? 

j;iai' 



of de visvangst. Daar wil ik niet mee vrouwen over het algemeen denken 

geassocieerd worden." dat iedereen altijd maar voor hen zal 
,ç,rncn fAincror I-!onn C. rlr,n  it  kinr 

DOOR CHRISTOPHER MORGAN 

dtd( Een quotum ioos 00 
meer iets voor 

vissen 
Onder toeziend oog van een 

levensgroot schilderij van Michiel de 

Ruyter ontmoeten wij minister )canine 

Hennis-Plasschaert in haar werkkamer 

op het ministerie van Defensie in Den 

Haag. Ze is de eerste vrouw die deze 

post bekleedt en dat bevalt haar naar 

eigen zeggen prima. "Het is vooral heel 

normaal' om als vrouw minister van 

Defensie te zijn. Ik word niet anders 

behandeld dan mijn voorgangers op 

het departement. Het is meer een 

dingetje van de buitenwacht, denk ik". 

'Ook tijdens een NAVO-ministeriële 

of bilaterale gesprekken met collega's, 

merk ik er niets van. Het was wel 

opvallend dat toen ik toevallig bij een 

jaarlijks overleg in München met drie 

vrouwelijke collega's op ccii bankje zat 

bij te praten, er een foto werd gemaakt, 

die direct  'viral'  ging. Misschien is het 

dus toch nog wel een dingetje." 

Op 26 februari jl. kopte het Nederlands 

Dagblad; Veel vrouwelijke ministers 

op Defensietop NAVO. Van alle 

lidstaten zijn vijf defensieministers 

vrouwen. Dat is een record."  

Naast Nederland, leveren Albanië, 

Duitsland, Italië en Noorwegen ook 

Defensieministers van het vrouwelijke 

kunnen. 

Van quota moet de minister niets 

hebben. "Als er alleen vrouwen aan 

de top waren, zouden wij ons in een 

rampzalig scenario bevinden. Dit 

geldt trouwens ook voor een top met 

alleen maar mannen. Ik vind quota 

overigens met name iets voor vissen 

"1k [11oct dan ook meteen aan dat boekje 

van Elma Drayer denken; Het verwende 

prinsesje,' De schrijfster stelt terecht 

dat we lang geknokt hebben voor 

gelijke rechten. Maar hebben we die 

strijd gestreden om nu tot de conclusie 

te komen dat het mooiste recht is 

verworven tot het recht om thuis te 

zitten? Hoop van harte van niet."  

Auteur Elma Drayer erkent dat een 

bedrijfscultuur met een mix tussen de 

twee geslachten leidt tot bevordering 

van de productiviteit. Zij baseert haar 

stelling op Noorwegen, een land dat 

vooruitstrevend is wat betreft gelijke 

kansen voor mannen en vrouwen. 

Drayer heeft bewust de titel van haar 

boek gekozen om te prikkelen. In een 

televisie interview bij Schepper&Co 

vertelt de schrijfster dat Nederlandse 

"Alsje iets vanje leven wilt maken, dan 

zeg ik;  Get your  act  together.  Peper 

in je achterwerk. Lopen, werken, 

knokken. Alleen zo kom je aan de top! 

Het komt je niet aanwaaien. Je moet 

het zelf doen. Of je nu een vrouwtje 

of een mannetje bent." 

L.LI5..II. IVIIItIOCL.I I IL.IIIIQ I.JÇ.iII\ 111V.» 
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Over de werkdruk vertelt de minister 

dat deze erg hoog is. 'Mijn privéleven 

staat werkelijk op nul. Ach, je doet 

het ook maar tijdelijk... Het is een 

hele eer en de baan geeft ook zoveel 

energie. ik ga niet zielig doen. Dit is 

een waanzinnig vak datje voor vierjaar 

mag uitoefenen, mits het kabinet blijft 

zitten.". 

Ministers hebben het druk, dat slaat 

buiten kijf. Voor een vrouw is het 

wellicht nog lastiger. Een vrouw aan 

de top wordt vaak verweten dal zij niet 

thuis is om voor het gezin te zorgen. 

Minister Hennis beaamt dat een vrouw 

met een topfunctie het moeilijker kan 

hebben. "Er wordt overal op gelet. 

Wat voor kleding je aanhebt, wat voor  

hoedje je draagt... Lekker boeiend." De 

minister geeft aan dat zij twee favoriete 

kledingzaken heeft die haar snel en 

efficiënt adviseren. Tijd is kostbaar en 

een minister van Defensie heeft geen 

tijd voor funshoppen. 

Vrouw of niet, de minister heeft geen 

geduld voor "irrelevante" discussies. 

Het wereldtoneel is drastisch aan het 

veranderen en de minister neemt haar 

functie buitengewoon serieus. 

"De dreiging voor Nederland is 

substantieel. Zeker nu wij meedoen in 

de strijd tegen IS. Wij laten zien dat we 

bereid zijn onze verantwoordelijkheid 

te nemen door deelname aan deze 

coalitie. Zes F-16's, 250 man en 

daarnaast ongeveer 130 militaire  

trainers. Dat lijkt misschien veel, maar 

het is overzichtelijk. Het is een kleinere 

bijdrage dan we leveren in Mali." 

De minister benadrukt het belang van 

de missies. "Onze deelname acht ik 

van belang, je kunt niet alleen naar 

anderen wijzen, als het gaat om het 

aanpakken van problemen, dichtbij of 

ver weg. Die problemen raken immers 

ook de Nederlandse belangen." 

Na het maken van een paar foto's 

neem ik afscheid van jeanine Hennis-

Plasschaert, de minister van Defensie. 

Een indrukwekkende dame die zeer 

goed op de hoogte is en zich dag in 

dag uit inzet om Nederland veilig te 

houden. 
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WEGGAAN MET DUITSLAND, OF 

BLIJVEN ZONDER GRIEKENLAND? 
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Op i januari 2002 werd de euro 

ingevoerd in twaalf landen. Tussen 

2007 en 2015 zijn er nog zeven landen 

bijgekomen waarvan Litouwen als 

laatste op 1 januari 2015 betrad. 

Om te kunnen toetreden tot de 

eurozone gelden vier eisen voor 

toetreding tot de eurozone. Deze 

eisen zijn vastgelegd in het Verdrag 

van Maastricht. De eerste eis is dat 

de inflatie niet meer mag bedragen 

dan 1,5% boven het gemiddelde van 

de drie best presterende landen. De 

tweede eis is de bekende 3% norm 

voor het begrotingstekort en de 6o% 

norm voor de staatsschuld t.o.v. het 

totale BBP. De derde eis is dat landen 

het Europees wisselkoersmechanisme 

moeten hanteren cii ze mogen twee 

jaar lang hun munt niet devalueren. De 

vierde eis is dat de langetermijnrente 

niet meer dan 2% mag bedragen 

dan het gemiddelde van de best 

presterende landen. \/ari de twaalf 

landen die toetraden voldeed alleen  

geconfronteerd met echte keuzes. De 

trojka heeft al geen toegang meer tot 

Griekse ministeries, Rusland is een 

marinebasis beloofd met toegang tot de 

Middellandse Zee, de Griekse minister 

van Defensie, Panos Kammenos heeft 

zelfs gedreigd om de grens open te 

stellen zodat terroristen vanuit Syrië 

Berlijn kunnen bereiken. 

Een faillissement van Griekenland heeft 

veel minder gevolgen dan een paarjaar 

geleden. De meeste banken hebben 

minder  'exposure'  aan Griekenland 

en een aantal centrale banken 

hebben al een back-up plan voor een 

mogelijke 'Grexit'. Het totale BBP van 

Griekenland bedraagt maar zo'n 2 0/0 

van de eurozone, een eventueel vertrek 

van Griekenland zal dan ook beperkte 

gevolgen hebben. Er zijn mensen die 

waarschuwen dat zon vertrek zal 

Luxemburg aan alle vier de criteria. De 

Europese beleidsmakers zijn erg flexibel 

in het interpreteren van regelgeving 

als dit noodzakelijk is voor de verdere 

uitbouw van de Europese Unie met alle 

gevolgen van dien. 

Nu Griekenland binnenkort geen geld 

heeft en moet kiezen tussen haar eigen 

ambtenarenloon betalen en het IMF 

aflossen wordt de Griekse regering 

"Londen die geen solide overheids finonciën 

hebben, sjoemelen met hun stotistiek en 

hun olsprokcn niet nokomen, hebben niks te 

zoeken in een muntunie" 

rr;ster 



leiden tot een 'domino-effect" naar 

andere landen zoals Portugal, Spanje 

en Italië, 11< denk dat de eurozone juist 

een goed signaal afgeeft naar de wereld 

en financiële markten wanneer de rotte 

appels zoals Griekenland eruit worden 

gegooid. Landen die geen solide 

overheidsfinanciën hebben, sjoemelen 

met hun statistiek en hun afspraken 

niet nakomen, hebben niks te zoeken 

in een muntunie. 

Het Verdrag van Maastricht staat 

niet toe dat schulden van landen  

die met ga ra utstel lingen hun belastinggeld 

in de Griekse bodemloze put blijven 

gooien. Nederlandse spaarders raken 

al veel geld kwijt door het kunstmatig 

laag gehouden van de ECB-rente. 

Nederlandse pensioenfondsen hadden 

in 2014 zo'n 1.240 miljard euro in kas. 

Een daling van één procent rente per 

jaar is al zon 12 miljard dat wij met elkaar 

mislopen. De extreem lage rente is leuk 

voor landen die moeten bij lenen om 

hun financiën op orde te krijgen, voor 

spaarders is de lage rente funest.  

ook niet helpen, omdat de bevolking 

wil dat Griekenland in de eurozone blijft 

en dat de regering een overeenkomst 

zal moeten sluiten. 

Het Nederlandse besluit zal vooral 

afhangen van wat Duitsland doet. 

Voordat Nederland toetrad tot de euro 

was de gulden al sinds 1970 gekoppeld 

aan de Duitse Mark en voerde 

Nederland geen zelfstandig rentebeleid. 

Het beleid van de centrale Duitse bank 

past prima bij de Nederlandse economie 

en aangezien Nederland meer dan 

worden overgeheveld naar andere 

landen. Vijf jaar geleden werden toch 

nieuwe garantstellingen uitgedeeld 

aan Griekenland zonder dat er enig 

onderpand of tegenprestatie aan werd 

gekoppeld. 

De oplossing is simpel, zet Griekenland 

uit de eurozone. Dit is beter voor de 

Griekse burgers zelf en ook voor de 

belastingbetalers uit andere eurolariden  

Uit een poll door Kapa research 

blijkt dat 720/0 van de ondervraagde 

Grieken voor een regeling is met 

de schuldeisers, terwijl 730/0 in de 

eurozone wil blijven. Een meerderheid 

wil ook dat hun Griekse regering een 

compromis sluit met de Eurozone 

landen. De dreiging van de Griekse 

regering om een referendum uit te 

schrijven onder de bevolking zal dan  

8o miljard per jaar naar Duitsland 

exporteert is het belangrijk om in de 

kwestie Griekenland ook gezamenlijk 

op te trekken met de Duitsers. Als we 

uit de euro willen stappen doen we dat 

samen met Duitsland of we doen het 

niet. Als we dan toch blijven dan het 

liefst zonder Griekenland. 
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In de rubriek 'Op de woelige 

boren' schrijft een oudhoofd-

redacteur van Driemaster over 

het blad en de vereniging. In 

deze editie heeft de redactie  

Rolf  Willems, hoofdredacteur 

von Driemaster 2010-2011, 

bereid gevonden een column 

te schrijven. 
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"Een "pedante 
kloot,gok-'ben 
Ik genoemd --' 

De afdelingen vreesden indien het plan manifesteert en omwille van de vrijheid 

RALF WILLEMS 

HOOFDREDACTEUR VAN DRIEMASTER JAARGANG 62 (2010) 

"h'et be/co grijkste orgurneor hiervoor heb ik oog niet gehoord, norne/jk dot hel liberool is. "Nooit hoorde ik een Ieeghoofdiger 

bidizige con een Th/7oudelfik c/ehot don deze von de toenmo/ig Iondelik voorzitter von deJOVD. 

Als filosoof houd ik van helder 

omschreven concepten, van 

onderbouwde argumentaties. De 

verzwegen premisse in bovenstaande is 

dat een liberale maatregel per definitie 

een goede maatregel is, zonder dat 

'liberalisme' als zodanig maar verder 

wordt gedefinieerd. Dat stuitte mij tegen 

de borst. Het doel van politiek handelen 

kan nooit een ideologie op zichzelf zijn. 

Zoals de Antieken geloof ik dat politiek 

handelen altijd gericht dient te zijn op 

een rechtvaardige(r) samenleving. Ik 

geloof dat politiek een duidelijk morele 

dimensie heeft. Zo kun je liberaal zijn 

omdat je gelooft dat de vrijheid om 

eigen keuzes - ten goede en ten kwade 

- eigen verantwoordelijkheid bevordert 

en zo leidt tot betere burgers, tot betere 

mensen. Of omdat je gelooft dat vrijheid 

een noodzakelijk tegenwicht is tegen de 

staatsmacht. Of om een andere reden. 

Of om een combinatie van redenen of 

om alle genoemde redenen. 

Als kersvers afdelingsvoorzitter woonde 

ik een discussie bij op het Algemeen 

Secretariaat waar ik bovenstaand citaat 

uitgesproken hoorde worden. Het 

verbaasde mij: van een hoofdbestuurder 

mocht toch wel iets meer inhoud 

worden verwacht? Deze gebeurtenis 

heeft mij mijn hele jOVD-carrière, dat 

begon bij het hoofdredacteurschap van 

ons afdelingsblad 'Consciëntia' en via 

het afdelingsvoorzitterschap bekroond 

werd roet het hoofdredacteurschap van 

Driemaster', bezig gehouden.  

"Power tends to corrupt ond obsoluie 

power corrupts obso/utely" 

In de algemene vergadering vormden 

de afdelingen een sterk blok, een 

tegenwicht tegen zowel het hoofdbestuur 

als de 'Oude Garde,' bestaande uit 

oud-hoofdbestuurders en andere 

oudgedienden, die meenden op basis van 

hun verdiensten uit het verleden de zaken 

beter wisten dan anderen. De invoering 

van een  'one  man,  one vote'  systeem zou 

de invloed van deze lieden sterk hebben 

vergroot. Zonder uitzondering waren zij 

hier dan ook een groot voorstander van, 

terwijl zij zich beriepen op het feit dat dit 

systeem principieel democratischer zou 

zijn en het huidige 'ouderwets.' Waarom 

'democratisch' dan beter zou zijn, werd 

uiteraard niet onderbouwd. 

doorgang zou vinden niet alleen voor 

een enorme afname van hun macht en 

invloed, maar ook een toegenomen 

macht van het hoofdbestuur. Dat zou juist 

betekenen dat zij zich minder gedwongen 

zou voelen om de zaken open en sterk 

onderbouwd met argumenten voor het 

voetlicht te brengen. Numeriek waren 

de kritische geesten in de vergadering  

vaak dun gezaaid en zouden zij in dat 

geval hei onderspit delven ten koste 

van het bestuur. Niet alleen heeft 

een "goed bestuur recht op kritiek," 

zoals ik een wijs oud-hoofdbestuurder 

meermalen heb horen verkondigen, ook 

is het ten principale zo dat een algemene 

vergadering het hoogste orgaan is in 

een vereniging. Binnen die vergadering 

konden de afdelingen nu juist een sterk 

tegenwicht bieden aan hoofdbestuur en 

oudgedienden. Ik heb deze zienswijze 

altijd gesteund.  

"Power tends  to corrupt and absolute  

Power corrupts absolutely,"  schreef 

Lord  Acton  in 1887, woorden die voor 

mij net zo op waarheid berustten als 

heden ten dage. De arrogantie van 

de macht is overal waar zich macht 

moet zij bestreden worden. Macht moet 

geridiculiseerd, gerelativeerd worden. 

Dat begint dichtbij. 'Wie niet in de 

spiegel kan kijken en kan lachen om 

zichzelf, is verkeerd bezig," schreef ik 

In mijn eerste redactionele voorwoord 

van Driemaster en achter die woorden 

sta ik nog steeds. Teveel 'mannetjes' 

ontwaarde ik binnen de vereniging die 
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zichzelf heel wat vinden, maar van wie de 

ontwikkeling, de verdienste, maar vooral 

het relativeringsvermogen nogal eens te 

wensen over liet. 

ja, ik mocht - en mag - graag provoceren, 

een knuppel in het hoenderhok werpen. 

Een "pedante klootzak" ben ik genoemd 

en dat praedicaat draag ik sindsdien 

als een geuzennaam. Provocatie was 

echter altijd een middel in dienst van 

een hoger doel, nooit als doel op zich.  

mensen uit hun 'comfortzone' te duwen. 

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat ik 

ervan overtuigd beu dat de tweede optie 

de weg zou zijn die ik met mijn redactie 

zou nemen. 

Mijn redactie werd ervan beticht dat zij 

onevenwichtig was, klassiek-liberaal en 

conservatief en elitair. Het feit alleen al 

dat dit door een aantal mensen binnen 

het 'establishment' van de)OVD zo werd 

ervaren, geeft weer dat er in opvattingen  

was dat moedig weerstand bood aan 

de heersende macht. Om te ageren 

tegen de persoonscultus die rondom de 

landelijk voorzitter leek te zijn ontstaan, 

brachten wij als redactie ons grootste 

kanon in stelling, een satirisch bedoelde 

glossy: De  Ralf.  

Wie de schoen past, trekke hem aan en 

dat was ook precies wat er gebeurde. 

Juist degenen die zichzelf toch wel eens 

wat minder serieus mochten nemen, 

11 'd ben je een beroerde provocateur wanneer 
provoceren geen genoegen schept, provoceren 

yoet met ossie en passie kon men niet veinzen" 

Provoceren om mensen uit hun - soms 

dogmatische - sluimer wakker te 

schudden, om hen nu eens na te laten 

denken over de oorsprong van hun 

diepe overtuigingen, om hen van de 

gebaande paden te laten afwijken en om 

macht te ridiculiseren. Uiteraard ben je 

een beroerde provocateur wanneer je in 

dat provoceren geen genoegen schept, 

provoceren moet met passie en passie 

kan men niet veinzen. 

Als redactie van een blad kun je twee 

dingen doen: ofwel je vormt een 

spreekbuis voor je lezerspubliek en 

je kopieert de opvattingen die daar 

leven één-op-één, wat weinig spanning 

en intellectuele arbeid tot gevolg zal 

hebben, ofwel je probeert juist stelling 

te nemen tegen de meerderheidsopinie, 

tegen gevestigde belangen en probeert 
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ruimte zat tussen de redactie en henzelf. 

Dit feit sterkte mij in het idee dat we 

kennelijk op de goede weg waren. 

We zochten moedwillig controverses 

op, ondervroegen scepticus Salomon 

Kroonenberg over het klimaat, Arend-

jan Boekestijn over ontwikkelingshulp 

en Afshin Ellian over de Islam. Om 

de p81jepeers-rnet-jasje-van-paps 

een gevoel voor stijl bij te brengen 

verschenen er artikelen over etiquette 

en maatpakken. Houten eend "Duckie" 

maakte een rentree en wist in satirische 

stukjes moeiteloos de vinger op de zere 

plek te leggen. 

Ondertussen leken de kritische geluiden 

richting het hoofdbestuur vanuit de 

algemene vergadering wat verstomd 

en leefde er binnen de redactie het 

gevoel dat er nog slechts 'één dorpje'  

trokken fel van leer tegen deze bewuste 

provocatie. Nog nooit is er zo lang over 

een editie van Driemaster gesproken, 

tot op de dag van vandaag. Naast 

de negatieve reacties waren er ook 

positieve: "Ik heb hem voor liet eerst van 

kaft tot kaft gelezen" en "Past helemaal 

in de reeks De Maarten, De Gerda...". 

Het waren zeker woelige baren, maar 

het schip is niet gestrand. Er was sprake 

van heftige discussies, mensen werden 

wakker en betuigden zich voor dan 

wel tegen. Aan het aanzwengelen van 

discussies heb ik als hoofdredacteur 

altijd een bijdrage willen leveren. Door 

te provoceren, te ridiculiseren. Of ik in 

die opzet ben geslaagd? Daarover zuilen 

anderen maar moeten oordelen. 



De afgelopen maanden beginnen 

de Amerikaanse steden  Ferguson  

en Baltimore steeds meer op een 

oorlogsgebied te lijken. Dit komt deels 

door de demonstranten die wegen 

afzetten en lokale winkels plunderen, 

maar vooral door de politie die zwaar 

bewapend rond loopt. Het is op zijn 

zachts gezegd raar, dat de politie met 

aanvalsgeweren en zwaar gepantserde 

voertuigen over straat gaat. Hoe kan het 

dat in een land waar 'vrijheid' een heilig 

woord is, de politie excessief optreedt en 

zo veel macht heeft? 

Het is geen nieuw fenomeen dat de 

Amerikaanse politie steeds meer op 

een onderdeel van de krijgsmacht gaat 

lijken. Het is een negatief bijproduct van 

jaren van investeringen in de politie. 

Investeren in de politie is op zichzelf niet 

negatief als het tegen criminaliteit is, maar 

zeker post-9/11 zijn de investeringen 

met toenemende maat gericht op het 

zwaarder bewapenen van de politie onder 

het mom van "homeland  security".  Het  

wapentuig komt wordt verkregen via 

het ministerie van defensie, wat haar 

overbodige materialen weggeeft via 

het 1033 programma wat het Pentagon 

heeft ingezet. Dit zorgt ervoor dat 

materiaal wat het leger gebruikt heeft in 

oorlogsgebieden als Afghanistan, terecht 

kOlTit bij de lokale politie. 

Enkele voorbeelden van het materieel, 

van wat de politiedepartementen krijgen, 

zijn: aanvalsgeweren, zo genaamde 

"flashbangs" en pantservoertuigen. De 

pantservoertuigen zijn misschien wel 

een van de meest absurde cadeaus van 

defensie. Deze voertuigen worden Mine-

Resistant Ambush-Protected vehicles,  

ofwel MRAP's genoemd. De MRAP, zoals 

de naam al aangeeft, is dus bedoeld om 

aanvallen van mijnen en bermbommen 

te kunnen weerstaan. In Afghanistan 

al Irak is dit misschien noodzakelijk, 

maar in een dorp met minder dan 

twee moorden per jaar is het wel erg 

overdreven. De gemiddelde MRAP heeft 

agenten bewapend met aanvalsgeweren,  

kogelvrije vesten en soms zit er zelfs 

een zwaar machinegeweer op de MRAP 

bevestigt. Als we dit vergelijken met de 

Nederlandse politie uitrusting zie je pas 

het schokkende verschil. Zo beschikt de 

standaard politieauto in Nederland onder 

andere over krijt, oranje kegels, een AED, 

wapenstok, dienstwapen, portofoon en 

zelfs een teddy beer. Als er een incident 

plaatsvindt waarbij speciale middelen 

vereist zijn, zoals een waterkanon 

bij rellen, dan kan daar om gevraagd 

worden. De MRAP wordt echter steeds 

vaker voor kleinere incidenten ingezet. 

De politie is erom de burgerte beschermen 

en de openbare orde te handhaven, niet 

om burgers te intimideren of als een 

paramilitaire organisatie op te treden. 

De militarisering van de Amerikaanse 

Politie is een zorgwekkende trend. De 

Verenigde Staten dat zich als het land 

van de vrijheid proclameert, kan beter 

investeren in echte vrijheid in plaats van 

het maken van een politiestaat. 
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LEX CORNELISSEN 

REDACTEUR LEF 

In de Driemaster zijn de afgelopen 

decennia veel mooie ideeën geuit. 

Soms is de JOVD net een partij; 

een organisatie met een collectieve 

mening, waar we naar buiten treden 

met een stem. In de Driemaster was 

er intussen gelegenheid voor elke 

mening. En dat was nodig: jOVD'ers 

zijn altijd eigenwijs. 

In mijn tijd als redacteur van de 

Driemaster zag ik veel stukken voorbij 

komen, van allerlei verschillende 

eigenzinnige signaturen. Of het nou 

een relaas tegen de ambtenaar is, 

een betoog waarom D66 helemaal 

gestoord of juist liberaler dan 

de VVD is of zelfs een pleidooi 

voor het communisme om het 

debat binnen de vereniging aan te  

wakkeren. . Ook hersenspinsels van 

JOVD'ers met interessante expertises 

waren er genoeg: zo werd een tijd 

terug een compleet nieuw kiesstelsel 

voorgesteld. Van alles kwam langs. 

Zou het niet mooi zijn wanneer die 

intellectuele rijkdom van de JOVD 

ergens wat beter tot zijn recht kan 

komen? Op een plek waar mensen, 

die graag diep de filosofische kant van 

de liberale beweging induiken, elkaar 

kunnen vinden? 

Met trots presenteert de Driemaster 

'Liberaal en Filosofisch': een  online  

platform datzich moet gaan ontwikkelen 

tot de vrijdenkersruimte van de JOVD. 

Liberaal en Filosofisch, kortweg LeF, is 

gebaseerd op een katern dat ooit bij de 

papieren Driemaster zat, waarin ook 

destijds dieper op het liberalisme en 

inhoudelijke dossiers werd ingegaan. 

Het is de bedoeling om van LeF geen 

klein achteraiblogje te maken, maar dé  

place  to be voor interessante stukken, 

voor en door jOVD'ers. De spelregels 

zijn simpel: eigenlijk mag alles op LeF, 

zolang het maar stukken zijn die serieus 

op een thema ingaan, inclusief goede 

argumentatie. Er zijn bijna geen taboes. 

Heb jij een mening over een 

bepaald onderwerp of juist heel veel 

dossierkennis, waardoor je de meest 

complete en interessante analyses 

en beschouwingen kunt geven? Dan 

heeft LeF jou nodig! Stuur snel een 

mailtje naar liberaalenfilosof/sch@ 

jovd.nl. Wil je graag alleen op 

de hoogte warden gehouden van 

de vorderingen?, Houd dan de 

Driemaster, de Facebook-payina en 

de nieuwsbrief van de JOVD goed in 

de goten. 

Ir 
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FEMEN is een feministische actiegroep 

uit de Oekraïne, die door naakt 

te poseren aandacht vragen voor 

vrouwenrechten en mensenrechten in 

het algemeen, en strijden tegen onder 

andere fascisme, homofobie en religieus 

fundamentalisme. De redactie steunt 

hun topless demonstraties uiteraard van 

harte, in de nieuwe rubriek 'AchterI(Dap'. 
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Hoofdbestuur 

Landelijk Voorzitter 
Matthijs van de Burgwal 
06 _t ic) 60 Sni 
111(ltthijs.VLH1.de .l)L!i galjiiiovcl.ril 

hal  idol  i1L  Vi  ee vûafZitt er, 

porieieulle Politiek 
Ir] van  Mount  

06 1 45 53 142 

ml. v-ni nnou rit o'to  vcl fl1 

Algemeen  Secrotare 

t CX lfiSSII 
00 547 12 657 
lCX.jjnSS0lm(f.mlov.l iii 

I. iiiinleliil< Penniinginieeser 
Stel in Kimeninii 

00 51(3 c-i 90(3 

stekiim.kimneneiie5iovd.nl  

Algemeen Etestuurrlicl 
Voorlichting en  Mil  kiAinig 
Koen BuLl mrs t 
00 4 iS 5 (34(3  
hue ii  hok (3 ninst ijgiuv til 

Algenieei Bestuurslid Organisatie 
kick Ligers 
e6 27147903 

ntck.zagersw]lovd  iii  

Algemeen Be,stuurshcl Opleiding & Training 

Rulger de  kidder  
06 273 25 908 
rutger,de.rtdderjovd.nI 

De Sloot 
DejOVD heeft een eigen pand aande 
Lange Voorhout te Den Haag. Dit pand ligt 
op loopalstand V31-1 zowel het Binnenhof 
als treinstation Den Haag Centraal. 

Bezoekadres 
Lange Voorhout 12 

514 EO Den Haag 

Postadres 
Postbus 85832 
2508 CM Den Haag 

Contact 
www.jovd.nl  
iiifo(6i0vd ru 
070 6e 2431 

KVK-nurnrnej 

40408489  

Pers 
Richt u zich vo-or pers- en 
publieks.vöorltch(ting of andere 
za ken zanpaaiidc voorlichting 
tot het Hooidbestuurslid 
Voorlichting. Contzctgegevens 
zijii te  vii  den up www.jovd.mil. 

BY NC SA  Heb je vragen over je lidmaatschap 

of wil je je uitschrijven? Richt je 
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DOOR GEERT JANSEN 

IN Lsr.a uIiIITII ON OTiiE1.i  

Als hoofdredacteur kan je de vrijheid 

nemen om deadlines te negeren. Dat 

heeft voordelen en nadelen. Voordeel is 

dat je wat actuelere stukken kan schrij-

ven dan de andere schrijvers, in mijn 

geval een stuk actueler. Nadeel is dat 

je er soms niet aan ontkomt om actuele 

stukken te schrijven. Daags na de ter-

roristische aanslagen in Parijs ontkwam 

ik er dit keer niet aan om mijn hoofd-

redactioneel commentaar, vlak voor het 

ter perse gaan van Driemaster, te her-

schrijven. 

Op het moment van schrijven is het do-

dental in Parijs opgelopen tot 129, de 

daders niet meegerekend. De terreur-

daden in Parijs zijn een verschrikkelijke 

tragedie voor de slachtoffers, gewon-

den, hun familie en vrienden. ik ken hen 

niet, niemand van hen. Mijn vriendjes 

uit Parijs hebben zich op Facebook net-

jes gemeld als veilig. Die uit Beiroet zijn 

dat hopelijk ook. In Syrië, waar de af-

gelopen vierenhalf jaar naar schatting 

ongeveer 140 mensen per dag stierven, 

ken ik niemand. 

Zonder op enigerlei wijze de aanslagen 

in Parijs, en het daaropvolgende rouw-

proces in de westerse wereld, te willen  

bagatelliseren, blijft het mij bevreemden 

hoe groot de discrepantie is tussen de 

sympathie van velen richting slachtof-

fers dicht bij huis en verder weg. ik weet 

dat nieuws voor velen meer beleefd 

wordt wanneer het dichterbij gebeurd. 

ik weet het, ik besef het, maar Ik snap 

het alleen niet zo goed. 

Extremisme is het grootste gevaar voor 

een vrije - liberale - samenleving. Ge-

weld, of erger nog terrorisme, veraf-

schuwt mij meer dan haat zaaien. Dat 

laat onverlet dat het stelselmatig stig-

matiseren van groepen mensen, of het 

nu leernichten, haatbaarden of uitke-

ringstrekkers betreft, ook een vorm van 

extremisme is. De voornaamste stigma-

tisering in het maatschappelijk debat in 

Nederland concentreert zich op mos-

lims. En dat zal er na de terroristische 

aanslagen in Parijs vermoedelijk niet 

minder op worden. 

Er zijn zo'n anderhalf miljard moslims op 

de wereld. De overgrote meerderheid 

van aanslagen van de afgelopen jaren 

is gepleegd door fundamentalisten uit 

naam van Allah. Dat is een verschrik-

kelijk probleem waar wij onze ogen niet  

voor moeten sluiten, en wat terecht een 

belangrijk thema in de hedendaagse po-

litiek is. En toch is het belangrijk om te 

beseffen dat veel mensen steun vinden 

bij religie. Een jOVD'er heeft doorgaans 

niet veel met religie. Het past vaak min-

der bij de vrijdenkende geesten die wij 

denken te zijn. Juist als liberalen moeten 

we ook blijven opkomen voor de vrij-

heid van religie. Het overgrote deel van 

moslims probeert met liefde voor god 

een vreedzaam leven te leiden. Daar-

voor lijken wij, ook binnen de JOVD, 

onze ogen zelden te willen openen. 

En zo eindig ik mijn laatste hoofdredac-

tioneel, tien jaar nadat ik mijn eerste 

hoofdredactioneel schreef. Dit is ook 

meteen een afscheid. Over ruim een 

maand zal ik worden uitgeschreven als 

lid van de JOVD wegens mijn leeftijd. 

Een hoofdredacteur moet kritisch zijn of 

niet zijn. Een jOVD'er moet kritisch zijn 

of niet zijn. 11< heb de afgelopen dertien 

jaar die kritische blik altijd geprobeerd 

te behouden. En ik hoop van harte dat 

de JOVD en haar leden dat tot in de ver-

re toekomst zullen blijven doen. Zo zal 

dejOVD ook in de toekomst de mooiste 

vereniging van Nederland blijven. 

)ar.3'E, 1,i7 
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VAN DE HOOFDREDACTEUR AFSCHEID IS DE DEUR NAAR DE TOEKOMST 

VAN DE VOORZITTER DOE MEE! 

OPINIE ANTI - LIBERALE KLEINBURGERLIJKHEID 

VAN DE VOORMALIG VOORZITTER DE  BUTTE  BIJL VAN GEENPEIL 

OPINIE OVER DE SCHEIDING VAN KERK EN STAAT 

VROEGER WAS ALLES BETER GOUDEN JAREN VOOR DE BREDASE JOVD EN JONGERENPOLITIEK 

INTERVIEW JOHAN REMKES 

OP BEZOEK BIJ DE JONGE LIBERAAL 

DE VRIJE STUDENT ALLE LIBERALEN ZEGGEN NEE TEGEN DE KRANT OP DE WC 

OP DE WOELIGE BAREN COLUMN VAN OUD-HOOFDREDACTEUR PAUL VEREIJKEN 

DE STAAT VAN DE VERENIGING MARTIJN EN JEROEN 

DE DRIJVENDE RECHTER INTERNATIONAAL (ON)RECHT? 

PROFIEL DAVID VERMORKEN 

ACHTERFLAP FEMEN 

I'll, 
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DOOR MATTHIJS VAN DER BURGWAL 

LANDELIJK VOORZITTER 

Mijn voorgangers hebben hun podium 

in Driemaster vaak gebruikt voor Po-

litieke pleidooien. Geregeld is deze 

pagina gebruikt om de VVD eens even 

lekker de liberale les te lezen, Rusland 

nog één keer te waarschuwen of, meer 

recent, te grappen en grollen over een 

irrelevant en weinig liberaal splinter-

partijtje in de Tweede Kamer. ik maak 

in mijn eerste voorzitterswoord een 

andere keuze: graag doe ik aan alle 

JOVD-leden een oproep. 

Later dit jaar verschijnt het boek 'De 

weg naar de macht - een kroniek van 

de jOVD", geschreven door vereni-

gingshistoricus Ewout Klei. In dit boek 

wordt er teruggeblikt op de roemruch-

te geschiedenis van onze vereniging. 

Die geschiedenis kent bijzondere wa-

penfeiten: van het voortbrengen van 

VVD-leiders als Nijpels, Wiegel en Rut-

te tot het leggen van de basis voor het 

eerste Paarse kabinet. OP  al die suc-

cesverhalen mogen we best een beetje 

trots zijn. Sterker nog: de jOVD staat 

op eenzame hoogte. Geen enkele an-

dere politieke jongerenorganisatie kan 

zich meten met bet verleden van onze 

vein ri igi ng. 

Die rijke vererìigingshsorie zadelt ille 

jOVD'ers van vandaag met een zware 

verantwoordelijkheid op. Ik geloof na-

melijk passioneel dat er, ondanks die 

geweldige resultaten uit het verleden, 

nog veel meer uit onze vereniging te 

halen valt. Het is aan onze generatie 

van jOVD'ers om de lat hoog te leggen 

en dat waar te maken. 

Om alles uit onze vereniging te halen 

moeten we er samen -leden, afdelings- 

bestuurders en Hoofdbestuurders-

voor zorgen dat dejOVD niet verwordt 

tot een politiek theekransje, een rod-

delclubje of een reol  life  simulatie van 

House of Cards. Het is aan ons allemaal 

orri daarvoor te blijven waken. 

V 

drol  

Wat de jOVD wel moet zijn is dé plek 

voor jonge liberalen om te debatteren 

over de koers van hun club of het land. 

Die discussies en debatten moeten we 

niet voeren in gesloten WhatsApp-

groepjes of stiekem op de hotelkamers 

tijdens de congressen. Afdelings-

activiteiten, ledenvergaderingen en  

congressen horen het open strijd-

toneel van de oorlog der ideeën te zijn. 

Daarnaast is het van belang om niet 

alleen te praten, maar vooral ook om 

samen onze mouwen op te stropen. 

Daarom aan alle )OVD'ers mijn oproep: 

doe mee! Praat mee over de koers van 

onze vereniging, klim in de pen en schrijf 

dat artikel voor Driemaster, stel die motie 

op, werf dat lid, ga in die commissie en 

overtuig je studiegenoot van dat liberale 

standpunt! Kortom: het is tijd om samen 

aan de slag te gaan voor onze JOVD!  

.,:. 
L. 
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ANTFLIBERALE 

KLEINBURGERLIJKHEID  
Petit  bourgeoisie als bondgenoot von het 

liberalisme? Dacht het niet, ome Ivo. 

DOOR DIMITRI VAN TIENHOVEN 
HOOFDREDACTEUR DRIEMASTER 

Wie denkt aan fascisme, neonazisme 

en andere anti-liberale stromingen 

in West-Europa komt al vrij snel uit 

bij de rnarcherende en scanderende 

kaalkopjes zoals we die kennen uit 

de jaren tachtig en negentig van de 

vorige eeuw. Prinsenvlaggen, forse 

tatoeages en legerkistjes ten spijt, 

is het algemene beeld toch dat van 

jongens (en een enkel meisje) die het 

verdommen volwassen te worden. 

Na de demonstratie is het gauw aan 

het bier en daarna door naar de F-

side  van De Kuip. 

aanwezig. Het gezag dat door de ge-

weldsmonopolist, die iedere overheid 

ten principale is, moet worden opge-

legd ter bescherming van het groeps-

belang van de burgerij. "Voor onze 

kinderen", om het zo te zeggen. 

De lagere middenklasse, die fatsoen-

lijke mensen met de daarmee ge-

paard gaande burgerlijke waarden, in 

Amerika dikwijls aangeduid als  family  

de individuele vrijheid en voor het 

krachtig laten gelden van het gezag, 

de op het eerste gezicht zo brave 

kleinburgerij is. 

Voor 'de kinderen' moet alles wijken. 

Cafés moeten toch wel tegen mid-

dernacht dicht, coffeeshops moeten 

überhaupt niet meer open zijn en als 

een veroordeelde pedoseksueel die 

zijn straf heeft uitgezeten ook maar 

"voor 'de kinderen' moet alles wijken" 

een grotere bedreiging voor de per-

soonlijke vrijheden die ons allen zo 

lief zijn, dan wie dan ook. 

De roep om gezag 'vanuit dit deel van 

het electoraat, is in bedreigende mate 

Di-u:nstr 

ralisme. 

Een korte rondgang door Facebook, 

het open riool van de samenleving 

anno 2015, leert al snel dat degenen 

die het hardst te hoop lopen tegen  

in de buurt van een gezinswijk komt 

wonen, is de wereld te klein. 

Het gezin, centraal gesteld als hoek-

steen van de samenleving, is het ken-

nelijk waard om liberale beginselen 

als zelfbeschikking en respect voor 

rechterlijke uitspraken opzij te zetten. 

Hoe anders is liet met de bedreigin-

gen voor de vrijheid van vandaag 

de dag in Nederland. De bekrompen 

kleinburger, met zijn roep om consei-- values,  zet dikwijls de bijl aan de 

vatieve waarden en normen, vormt wortel van de waarden van het libe- 
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Minimumstraffen, een uitermate res-

trictief drugsbeleid en het verbannen 

van reclames voor sekssites zijn alle-

maal geoorloofd als het gaat om het 

beschermen van 'het gezin'. 

Het is schrikbarend hoe ver deze 

groep kiezers gaat in zijn strijd tegen 

de vrijheid. Poetin? Helemaal nog 

niet zo'n verkeerde vent. Kijk, dáér 

gebeurt er tenminste iets aan 'de cri-

minaliteit'! Wat dat dan ook moge be-

tekenen in ccii land waar oligarchen 

zich met tientallen miljarden verrijkt 

hebben. 

De kleinburgerlijke waarden hebben 

altijd bestaan. Voorheen vonden zij 

vooral gehoor bij de confessionele 

partijen. De zedelijkheidswetten van 

1911, die ccii einde maakten aan het 

liberale hoogtij van de negentiende 

eeuw, waren een dieptepunt. 

Maar, de zedelijkheidswetten waren 

afkomstig van Abraham Kuyper, een 

t  ~e V 
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confessioneel politicus. Zijn Anti-Re-

voltionaire Partij, die nadrukkelijk de 

k/eyne /uyderi c/s e/ectorcot koos, 

had nooit de pretentie uit te zijn op 

individuele vrijheid. Opmerkelijk is 

overigens dat hier precies een beroep 

werd gedaan op de besproken groep: 

de lagere middenklasse die het gezin 

als hoeksteen van de samenleving 

beschouwt. 

Ernstiger is het dat onze eigen libera-

le VVD deze mensen in toenemende 

mate naar de mond aan het praten is. 

1k wil niet over het drugsbeleid begin-

nen, dat is te pijnlijk voor Ard van der 

Steur die mensen heeft zien sterven 

aan een overdosis zoldergegroeide 

plantjes, maar het algemene appèl 

van de VVD op de onderbuik van de 

kleinburger zoals we dat de afgelo-

pen drie Tweede Kamer-verkiezingen 

(2006, 2010 en 2012) hebben ge-

zien, is ronduit schrikbarend. Slogans 

speelden regelrecht in op de senti-

menten van de burger: "Blauw hoort 

op straat, niet achter een bureau". 

Typisch een uitspraak van jan met de 

pet terwijl hij zelfgenoegzaam op de 

bank naar SBS 6 zit te kijken. 

En dat terwijl wanneer het écht zou 

gaan om bestrijding van de crimina-

liteit, en dan bedoel ik de ernstige 

criminaliteit, juist inzet van recher-

cheurs essentieel is. Die zitten nog al-

tijd het grootste gedeelte van hun tijd 

achter het bureau in plaats van dat zij 

in blauw pak op straat paraderen. 

Het liberalisme is de ideologie van 

vrijheid, vrede en openheid. Liberalis-

me staat voor open debat, voor open 

gedachten, voor individuele keuzes. 

Het is jammer dat dit zo ver te zoeken 

is bij de VVD van vandaag de dag. Het 

olijke duo van Fred en Ivo (deze volg- 

orde is bewust) is erin geslaagd dat 

de afgelopen jaren geraffineerd de 

nek om te draaien. 

Om nog maar te zwijgen over de PVV, 

die niet eens meer de moeite doet 

om zijn anti-liberale gedachtegoed 

te verbergen. Het is veelzeggend dat 

een partij als die van de heer Wilders 

(en van niemand anders dan hij) erin 

slaagt om, ondanks alles, niet uitge-

sloten te worden door de partijen 

VVD en CDA. 

De steeds sterker wordende wens 

tot streng gezag, tot het in de knie 

schieten van hooligans, zoals PVV-

leider Geert Wilders ooit voorstelde, 

het onder de rechter vandaan halen 

van allerlei bevoegdheden, het über-

haupt steeds verder knagen aan de 

onafhankelijkheid van de rechterlijke 

macht, het zijn stuk voor stuk levens-

grote bedreigingen voor onze vrij-

heid. 

Als liberalen horen we te stáán voor 

leven, voor vrijheid en voor eigen-

dom. Die drie zaken, die drie essen-

tile  grondrechten, zijn essentieel 

voor onze ideologie. Het is alles wat 

het liberalisme vertegenwoordigt. De 

nieuwe kleinburgerij echter veracht 

deze beginselen. "Doe maar normaal, 

dan doe je al gek genoeg", prevaleert 

boven rechten op zelfbeschikking, op 

het inrichten van het eigen leven. 

Het is niet voor niets dat de VVD 

de afgelopen jaren zo sterk appel-

leert aan deze groep kiezers, want 

de groep is groot en dankzij de soci-

ale media ook mondig. Het probleem 

echter is dat er een grote misvatting 

is over wat nu democratie is. Demo-

cratie is namelijk méér dan alleen het 

blindelings opvolgen van de wens 

van burgers. 

Democratie vereist leiderschap en 

behoort altijd gebaseerd te zijn op het 

nastreven van zekere principes. Dus, 

als er besloten wordt dat het interria-

tionaalrechtelijk nodig is dat er vluch-

telingen worden opgevangen, dan 

moeten politici - en zéker liberale po-

litici - niet inspelen op de sentimen-

ten dat het toch wel ongewenst is dat 

er opeens zoveel mensen komen die 

een bedreiging kunnen vormen voor 

'onze kinderen'. 

Au contraire, wil ik zeggen. juist als 

er weerstand is, moet de politiek een 

lichtend voorbeeld zijn en onze libe-

rale waarden verdedigen. De ideolo-

gie van de Nederlandse kleinburgerij, 

die zij het niet fascistisch toch in be-

paalde opzichten zeer strijdig met het 

liberalisme is, moet zich gedeisd hou-

den en afblijven van de verworven-

heden van de liberale, democratische 

rechtstaat. 

En voor wat betreft de VVD? Onze 

moederpartij moet zich eens wezen-

lijk gaan bezinnen op wat liberalisme 

nu echt inhoudt. Misschien is het tijd 

om een van onze cursusleiders een 

cursus liberalisme te laten geven aan 

de VVD-fractie. 

Dremaster 
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Als jij dit leest ben ik waarschijnlijk al 

(bijna) voorzitter-af -zie hier het nut' 

van het geschreven medium- dus ik 

kan nu eindelijk mijn persoonlijke me-

ning ventileren: ik zou graag veel min-

der invloed van de Europese Unie op 

Nederland willen. Ik krijg ook altijd ver-

schrikkelijk de kriebels als Ik in Brussel 

of bij zon internationale bijeenkomst 

ben. Allemaal mensen die Brussel, 

baantjes en elkaar zo leuk vinden dat 

ze daar naar toe gaan. En juist dáárom 

krijgen we meer invloed van de EU 

over Nederland, want zij vinden dat 

verstandig. 

Dat is ook precies de reden dat we het 

Europees Parlement zo snel mogelijk 

moeten afschaffen. Daar zijn vanzelf-

sprekend alleen maar mensen voor 

beschikbaar die het zinnig vinden dat 

er überhaupt zo'n supranationaal in-

stituut bestaat dat regelgeving maakt. 

Daarom zijn de afgevaardigden van de 

VVD naar Brussel, met uitzondering 

van Hans van Baaien, een stuk eurofie-

Ier dan de Haagse VVD-fractie. En die 

750 eurofiele parlementariërs gaan na-

tuurlijk aan het werk: regelgeving ma-

ken. Initiatieven tot Europese legers, 

Europese belastingstelsels en natuurlijk 

de gruwel van het Gemeenschappelijk  

Europees Landbouwbeleid miljard 

euro in de periode 2014-2020). 

De Europese Unie is een supranatio-

naal instituut, een extra overheid die 

vooral heel veel doet wat het niet hoeft 

te doen. Opheffing van of vertrek uit 

de EU gaat echter te ver. De interne 

markt functioneert namelijk wel goed. 

Hervorming, zoals Cameron dat graag 

wil, is haalbaarder en lucratiever. De 

focus moet daarbij liggen op samen-

werking tussen staten, niet Over sta-

ten. Intergouvermenteel in plaats van 

supranationaal. Daarbij moet de Euro-

pese Commissie zijn regelgevend ka-

non stilzetten en omgevormd worden 

tot bewaker van de interne markt. 

Nu denk je vast: als hij zo kritisch is 

over de Europese Unie, dan steunt hij 

vast wel GeenPeil, het initiatief van 

GeenStijl en het nogal sneue Burger-

comité EU om een referendum uit te 

roepen over het associatieverdrag van 

Oekraïne met de EU? Nee. Ten eerste 

moet dit verdrag door alle lidstaten 

geratificeerd worden. Daarnaast is het 

associatieverdrag met Oekraïne fun-

damenteel voor de Westerse geopoli-

tiek. Het is alleen mogelijk om de vijftig 

miljoen Oekraïners buiten het juk van 

Poetin te houden door samenwerking 

te zoeken en de regering in Kiev te 

steun. Overigens lijkt GeenPeil dit niet 

erg te vinden. Wellicht komt dat om-

dat, zoals wel vaker in rechtse clubjes, 

Poetin niet wordt gewantrouwd maar 

gewaardeerd. 

GeenPeil wil met dit initiatief de EU 

democratiseren'. Als je echter het 

takenpakket van de EU fors vermin-

dert, volstaat de controle van de par-

lementen van de lidstaten. Hoe dit te 

bereiken? Actief zijn of blijven in een 

politieke partij. De VVD bijvoorbeeld is 

de afgelopen vijf jaar al veel kritischer 

op de EU geworden. Goede zaak. 



it1Ï 
DOOR ALEXANDER DE BREE 

In de winter van 1077 trok koning 

Hendrik  IV  in de snerpende kou over 

de Alpen om in Canossa vergiffenis te 

vragen aan paus Gregorius  VII.  Die had 

hem niet alleen geëxcommuniceerd, 

maar hem bovendien ook uit zijn ambt 

gezet, hetgeen nog nooit eerder was 

gebeurd en Hendrik's positie danig had 

doen wankelen. Het twistpunt was - iet-

wat ongenuanceerd - bij wie het recht 

lag om bisschoppen te benoemen, die 

in de Duitse streken vaak ook wereld-

lijke macht hadden. Nadat Hendrik 

drie dagen lang vernederend buiten de 

poorten had gewacht, letterlijk gehuld 

in een boetekleed, kon de 'verzoening' 

eindelijk plaatsvinden. Daarmee was 

tevens geïmpliceerd dat de koning zijn 

ambt dankte aan de paus. Scheiding 

tussen kerk en staat was nog nooit zo 

ver te zoeken, sinds de tijd van keizer 

Gratia nus. 

De moderne lezer kijkt met een men-

gelmoes van verwondering en be-

hoedzaamheid naar deze exotische 

passage uit de canon van de geschie-

denis. Slechts weinigen van ons achten 

het wenselijk dat de wereldlijke macht 

gehoorzaamheid verschuldigd is aan de 

kerkvorst. Mark Rutte verantwoordt zich 

aan de kiezer, zo werkt de democratie 

nu eenmaal en hebben wij het ook lie-

ver. Met argusogen kijken voorts velen 

naar de theocratie in Iran, waar geeste-

lijk leider synoniem is met politiek leider;  

of naar Saoedi-Arabië waar het eerste 

artikel van de basiswet dicteert dat de 

Koran en de Sunnah de Grondwet zijn. 

Trots zijn wij, dat het in Nederland zo 

goed geregeld is, en kerk en staat ge-

scheiden zijn. Of is dat wei zo? 

Gegeven het feit dat vanuit historisch 

oogpunt de scheiding tussen kerk en  

staat de uitzondering en niet de re-

gel is, noopt het tot verbazing dat er 

nog geen artikel in de Grondwet - of 

in enig andere wet - is opgenomen dat 

expliciet vermeldt dat kerk en staat ge-

scheiden zijn. We hebben genoegen te 

nemen met artikel i en 6. Weliswaar 

was de scheiding tussen kerk en staat 

een fundamenteel uitgangspunt voor 

de inrichting van de Nederlandse de-

mocratische rechtsstaat, maar dit laat 

onverlet dat er tal van anomalieën te 

ontwaren zijn;  zoals het opschrift God 

zij met ons' op de 2-Euromunt, de Fi-

nanciering van godsdienstonderwijs en 

het opvallende feit dat in Caribisch Ne-

derland geestelijken als rijksambtenaar 

in dienst zijn van de overheid. Wat dat 

betreft kan Nederland een voorbeeld 

nemen aan  Lo  lol de séporotiorl des 

Églises et de l'Étot dat al vanaf 1905 in 

Frankrijk geldt. 
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Het Nederlandse systeem van schei-

ding tussen kerk en staat wordt onder 

andere gekenmerkt door compensa-

tiegedrag: geven wij subsidie aan een 

katholieke school? Dan ook aan een 

islamitische school. De vraag is of daar 

nog wel draagvlak voor is. Het samen-

spel tussen de grote mate van secu-

larisering onder de bevolking en de 

gelijktijdige rappe opkomst van de is-

lam leidt soms tot botsingen. Enerzijds 

staan wij - gelukkig - pal voor de Vrij-

heid van godsdienst. Anderzijds wordt 

het, niet zonder schaamrood, als wrang 

ervaren dat islamitisch onderwijs met 

dank aan geld van de belastingbetaler 

wordt gegeven. Deze pijnlijke situatie 

is ontsprongen aan de maar half ge-

slaagde scheiding tussen kerk en staat. 

Om deze situatie wederom met Frank-

rijk te contrasteren; daar is een groot 

deel van deze problematiek omzeild 

door de omarming van het laïcisme,  

wat een strikte scheiding tussen kerk 

en staat behelst. De staat houdt zich 

daar volledig afzijdig van associatie met 

religie, waardoor er niet 'gepolderd' 

hoeft te worden om de legio religies op 

gelijke mate positief te discrimineren, 

zoals nu in Nederland gebeurt. Zolang 

het onderwijs 'een voorwerp van aan-

houdende zorg der regering' is, heeft 

religie hierin dus geen plaats. \A/ie te-

genpruttelt dat met het verdwijnen van 

godsdienstonderwijs een lacune ont-

staat heeft het mis: filosofie en ethiek 

zijn prachtige vakken die de student 

ook de middelen geeft om na te denken 

over religie. De historische component 

wordt al door het vak geschiedenis ge-

dekt, maar bovendien mag een argu-

ment van die orde geen reden zijn om 

het principe van scheiding tussen kerk 

en staat zomaar overboord te zetten. 

Maken wij de balans op, dan zien wij 

dat er nog werk aan de winkel is. De  

scheiding tussen kerk en staat is bij 

ons gelukkig een stuk beter verwezen-

lijkt dan in andere delen van de we-

reld, maar toch zijn wij alles behalve 

consequent in de doorvoering van dit 

principe. Dat is historisch zo gegroeid. 

Als een regeling het resultaat is van de 

traditie, betekent dat echter niet dat 

het daarom ook door ons in stand ge-

houden hoeft te worden. Wij zijn zelf 

ook agenten in dit spel en kunnen Ne-

derland een zetje in de goede richting 

geven. Laten wij jOVD'ers ons uitspre-

ken voor een striktere scheiding tussen 

kerk en staat. 
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• Vroeger was 
alles beter 

Gouden joren voor de Bredose 

JOVD en jongerenpolitiek 

DOOR JEFFREY LEMM 

OUD-VOORZITTER VAN DE JOVD BARONIE VAN BREDA EN OUD-ALGEMEEN SECRETARIS 

De JOVD Baronie van Breda, vernoemd 

naar de historische streek rond Breda, 

werd actief in 1959 en hield in oktober 

1960 haar eerste ledenvergadering. Zo-

als bijna elke JOVD-afdeling had deze 

afdeling vroeger een afdelingsblad op 

A5-formaat en zijn er slapende peri-

odes geweest waarin de afdeling sim-

pelweg even niet bestond. Opvallend 

waren de jaren zestig. In deze periode 

trokken de lokale politieke jongerenor-

ganisaties vooral samen op binnen het 

Politiek jongeren Contact Breda. De 

JOVD speelde binnen dit samenwer-

kingsverband een centrale rol. In deze  

Driemaster blikken we terug op dit deel 

van de afdelingsgeschiedenis. 

In de jaren zestig waren de meeste van 

de pakweg 25 leden van de JOVD in 

Breda studenten die in de weekenden 

terugkwamen naar de stad waar ze wa-

ren opgegroeid. De activiteiten vond 

dan ook, anders dan nu, plaats op za-

terdag en zondag. De afdeling was een 

beetje te vergelijken met een familie-

bedrijf. Leendert Melzer, zoon van een 

prominent VVD-raadslid, werd de eerste 

voorzitter. Ook zijn broer Frans en zus 

Bertine waren actief binnen de Bredase  

JOVD. Bertine had een vriendje dat ook 

lid werd en uiteindelijk een belangrijke 

rol ging spelen binnen de JOVD. Het 

ging om de farmaciestudent Dick Dees, 

die het later zou schoppen tot Landelijk 

Voorzitter van de JOVD en uiteindelijk 

staatssecretaris namens de VVD. 

Vlak na de oprichting van de Bredase 

JOVD gingen de politieke jongerenor-

ganisaties in de Nassau-stad intensief 

samenwerken in het Politiek jongeren 

Contact Breda (PjCB). Alle jongerenor-

ganisaties waren vertegenwoordigd in 

het bestuur, maar de JOVD en de jonge- 

p.  
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ren van de KVP (Katholieke Volkspartij, 

later opgegaan in het CDA, red.) hadden 

een leidende rol in dit verband. Dick 

Dees was namens de JOVD een paarjaar 

voorzitter van liet PJCB. De dominante 

rol van de katholieke jongeren was in 

die tijd logisch. Nederland was nog 

verzuild en de KVP was de machtigste 

partij in het katholieke Breda. De VVD, 

nu de grootste partij, had in die tijd nog 

maar twee zetels in de gemeenteraad. 

De partij en het liberalisme moesten nog 

groeien in de stad. Dit verklaart wellicht 

waarom de Bredase JOVD pas tien jaar 

na de landelijke JOVD werd opgericht. 

Het PJCB fungeerde in de praktijk al 

snel als dé lokale politieke jongerenor-

ganisatie waarbinnen veel ruimte was 

voor debat en verschillen van mening. 

Leden van de afzonderlijke jongerenor-

ganisaties werden automatisch lid en 

kregen alle uitnodigingen van het PJCB. 

jongeren die geen lid wilden worden 

van een specifieke politieke jongeren-

organisatie konden er zelfs voor kiezen 

om onafhankelijk lid te worden van het 

PJCB. Er was ook een eigen blad met 

redactie: Polemitiek.  Dc  intensieve ma-

nier van samenwerken was uniek en 

opvallend. Dit werd erkend door liet 

stadsbestuur: na een verzoek aan bur- 

gerneester en wethouders mocht het 

PJCB haar vergaderingen zelfs organi-

seren op het stadhuis. 

Het samenwerkingsverband liep zo 

goed dat de JOVD lokaal vooral hierin 

investeerde. Er waren wel aparte activi-

teiten, maar deze waren vooral gericht 

op het contact met andere JOVD-afde-

lingen, het hoofdbestuur en de inbreng 

tijdens landelijke ledenvergaderingen 

cii congressen. Het PJCB had een veel 

groter bereik en was het belangrijkste 

forum voor de JOVD in Breda. De Bie-

dase jongeren organiseerden  teach-ins, 

grote debatten rondom actuele thema's 

waar gemiddeld rond de vierhonderd 

mensen op af kwamen. Een andere ac-

tiviteit was de 24-uurs debatmarathon 

waarbij iemand met een stelling in een 

boksring zat te wachten op een oppo-

nent. Wie de bokshandschoen van de 

gespreksleider aanpakte mocht in de 

ring het verbale gevecht aan. Dit ging 

tot in de vroege uurtjes door. 

Maar het PJCB deed meer. Zo hielden 

de Bredase jongeren regelmatig inza-

melingsacties voor rampen elders in 

de wereld. De meest succesvolle was 

de actie om geld in te zamelen voor 

de hongersnood in India: dit leverde  

i-io.000 gulden op. En de jongeren wist 

ook de lokale politiek te beïnvloeden. 

Na felle discussies met het stadsbestuur 

wist het PJCB voor elkaar te krijgen dat 

commissievergaderingen in de raad 

openbaar werden en dat de koffiepau-

zes van raadsvergaderingen niet meer 

gescheiden waren. Voorheen dronken 

politici en burgers hun koffie en thee in 

aparte ruimtes. Daarnaast zorgden de 

Bredase jongeren voor de komst van 

een lokale ombudsman. Zelfs landelijk 

trokken ze de aandacht. De AVRO ver-

zorgde een uitzending over de samen-

werkende politieke jongeren in Breda. 

Volgens de zender was Breda "altijd 

bijzonder vruchtbaar geweest voor wat 

betreft het leveren van nationale poli-

tieke figuren". 

Het waren volgens Dees "gouden ja-

ren" voor de Bredase JOVD en jonge-

renpolitiek. Deze jaren leren ons dat 

samenwerking met andere politieke 

jongerenorganisaties veel mooie din-

gen kan opleveren. Of dit soort gouden 

jaren voor dejOVD ooit nog eens terug 

gaan keren, is maar de vraag. Veel po-

litieke jongerenorganisaties zijn tegen-

woordig vooral op provinciaal niveau 

georganiseerd. De verenigingsstruc-

tuur van de JOVD, die is gebouwd op 

afdeling per stad of gemeente, is wat 

dit betreft bijna archaisch te noemen. 

De JOVD kende vroeger wel districten, 

maar heeft nu geen formele verbanden 

meer op provinciaal of regionaal niveau. 

Dit maakt de samenwerking met an-

dere politieke jongerenorganisaties op 

lokaal niveau minder vanzelfsprekend. 

Het is alsof één partij een wethouder 

stuurt naar onderhandelingen waar de 

andere partijen een gedeputeerde heb-

ben zitten. De JOVD kan de structuur 

van andere jongerenorganisaties niet 

veranderen, maar kan wel nadenken 

over de versterking van haar eigen rol 

binnen de provinciale jongerenpolitiek. 

Wellicht kan de introductie van provin-

ciale jOVD-afdelingen hierbij helpen. 



In Noord-Holland 0 
g' is alles wat er in 

Wij ontmoeten Johan Remkes in Pavil-

joen Welgelegen in Haarlem, het stati-

ge Provinciehuis van Noord-Holland. In 

deze \/oormalige residentie van onder 

meer Lodewijk Napoleon en Wilhel-

mina van Pruisen huist Remkes sinds 

juli 2010, toen hij werd aangesteld als 

Commissaris van de Koning in deze 

provincie. Driemaster spreekt  tiler  

met de oud-voorzitter en Erelid van de 

JOVD over de provincie. 

Ik wil het met u hebben 

over Groningen. 

Hal Dan moetje niet met de  Commis 

saris  in Noord-Holland gaan praten. 

Maar u heeft toch nog wel 

binding met Groningen? 

Toen ik hier in Noord-Holland benoemd 

werd, heb ik al mijn nevenactiviteiten 

in Groningen beëindigd. Maar zoals het 

in het leven gaat komt er soms weer 

iets nieuws voor in de plaats in de loop 

van de tijd. 1k ben onlangs benoemd tot 

voorzitter van de Raad van Toezicht van 

het Groninger Museum. 1k doe dat om-

dat ik dat voor de stad Groningen eer-

vol vind, en omdat ik het een icoon van 

de stad Groningen en eigenlijk voor de 
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hele regio vind. Het heeft ook nationale 

uitstraling. 1k doe ook iets in Utrecht om 

een voorbeeld te noemen, dus het zou 

gek zijn als er daar een absoluut njet 

zou zijn. Bovendien woont en werkt 

ook mijn vrouw nog in Groningen. 

Er wordt natuurlijk altijd veel over ne-

venfuncties van commissarissen ge-

praat. Er zijn voor mij altijd drie vragen 

die ik mijzelf stel voordat ik een neven-

functie bekleed. Ten eerste of ik het in 

de tijd kan doen. Bij toezichtfuncties 

moet je het dan ook kunnen doen als er 

een keer moeilijkheden zijn, want dan 

houdt liet verhaal niet op bij vijf of zes 

vergaderingen per jaar. Daarnaast is er 

altijd de vraag van belangenverstrenge-

ling. En de derde vraag die Ik mijzelf stel 

is of er een afbreukrisico is. Risico nul 

bestaat niet, maar de weging moet je 

wel even maken. 11< heb om die reden 

ook wel eens nee gezegd tegen bepaal-

de dingen, omdat de kans te groot is dat 

er bij een bepaalde functie toestanden 

ontstaan. Voldoet een functie aan alle 

drie die aspecten dan is het belangrijk 

voor je eigen blik dat je functies naast 

je hoofdfunctie kunt bekleden. Dat 

geldt overigens ook voor burgemees- 

ters. Ik kom soms ook burgemeesters 

tegen die net uit het ambt zijn en dan in 

een groot zwart gat vallen. 

U bent nu dus eigenlijk al 

bezig met de periode na uw 

pensioensgerechtigde leeftijd? 

Nee, daar houd ik mij nog niet mee 

bezig, maar ik vind het wel van belang 

dat ik de blik niet alleen op het bestuur 

houd, maar ook nog een beetje zicht 

houd bij wat er elders in de samenle-

ving aan de orde is. Dat je werkzaam-

heden buiten je ambt vervult. Het is 

een mooie bijvangst datje die ook nog 

na Je pensioen kunt doen. 

Overigens ben ik niet echt van de afde-

ling die per se als je pensioengerech-

tigd bent, dat er dan ook een einde aan 

je activiteiten moet komen, ik heb het 

genoegen gehad om als minister de 

maximumleeftijd voor burgemeesters 

en commissarissen te hebben ver-

hoogd van 65 naar 70 jaar. 

Daar gaat u gebruik van maken? 

11< ga binnenkort naar de minister van 

BZK op zijn uitnodiging, om de vraag 

te beantwoorden of ik voor herbenoe- 



ming in aanmerking kan komen of niet. 

Dat ga ik eerst tegen de minister zeg-

gen en daarna tegen anderen. 

Zo te horen zal het wel een ja worden. 

Nou ja, het zou ook op een heel andere 

plek in de samenleving kunnen. 

Dus misschien gaat u wel 

naar Groningen? 

Nee, Noord-Holland is een heel boei-

ende provincie. Die zou ik nu niet voor 

Groningen willen inruilen. In Noord-

Holland is alles wat er in Nederland ook 

is, behalve Hunebedden. Wat ik mooi 

vind aan Noord-Holland is dat wij een 

heel stabiel politiek klimaat hebben. 

Na de Statenverkiezingen is de coalitie 

gewoon in stand gebleven. Dat is voor 

de uitstraling van de provincie, en voor 

wat er moet gebeuren, van groot be-

lang. De provinciale taken vragen over 

het algemeen om een langere adem 

dan kortebaanpo!itiek. Wat dat betreft 

geldt voor het politieke bedrijf dat poli-

tieke saaiheid een groot goed kan zijn. 

Dan laten we Groningen voor wat 

het is en reizen wij terug naar Noord-

Holland. Als ik aan Noord-Holland 

denk, dan denk Ik aan leesave. 

Dat geld is inmiddels integraal terug. 

Dat is een ingewikkeld juridisch pro-

ces geweest en daar heeft de provincie 

Noord-Holland, mede namens een aan-

tal andere partijen, gemeenten en een 

of twee waterschappen, het juridische 

proces doorlopen. Alle gelden inclusief 

rente zijn terugbetaald door Landsbanki. 

Dat kreeg u er mooi bij toen 

u in Noord-Holland begon. 

Ik was mij bewust voordat ik solliciteer-

de van de lopende discussies en histo-

risch beladen onderwerpen, en heb vol 

overtuiging hier gesolliciteerd. 

A 
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Hoe ging dat eigenlijk in zijn werk? 

Er bestaat tegenwoordig als het gaat 

om burgemeestersbenoemingen of 

de benoeming van een Commissaris, 

vaak nog het beeld van geschuif van 

politieke partijen met baantjes. Dat 

is tegenwoordig echt totale onzin. 

Burgemeesters solliciteren. Commis-

sarissen solliciteren. Er zitten vertrou-

wenscommissies. De minister kijkt of 

een Commissaris benoembaar is, en 

de Commissaris doet dat voor burge-

meesters. Uiteindelijk wordt het eind-

oordeel geveld door de Gemeenteraad 

of de Provinciale Staten. Nu wil het 

toeval dat er vaak wordt gevraagd om 

enige ervaring in het openbaar bestuur. 

I 

Dan kom je vaak terecht bij mensen die 

voor een bepaalde politieke partij ac-

tief zijn geweest. Dat is iets anders dan 

het beeld van dat er even in achterka-

mertjes gekaart wordt over benoemin-

gen tussen politieke partijen. 

Nooit? 

Nou ja, ik zit natuurlijk niet overal 

bij, maar ik weet wel hoe het hier in 

Noord-Holland gaat. Dat wordt redelijk 

objectief gedaan. Maar als er wordt ge-

vraagd naar ervaring met het openbaar 

bestuur, kijk ik daar in de preselectie 

dan natuurlijk naar, anders zou de pro-

fielschets een wassen neus zijn. 



Toch lijkt er toch wel enig verband 

te zijn tussen de achtergrond van 

bestuurders en de kleur van de 

partijen die aan de macht zijn. 

Ja, die samenhang is er ook, maar dat 

hangt dus samen met de wens in de 

profielschets om iemand te krijgen die 

ervaring in het openbaar bestuur heeft. 

Ik zie tegenwoordig vrij veel internetsol-

hcitanten. Dat zijn allemaal heel goed-

willende mensen, maar dat zijn mensen 

die geen enkele ervaring in het open-

baar bestuur hebben, die van toeten 

nog blazen weten op welke functie ze 

solliciteren. Die gaan wat mij betreft 

niet door naar een vertrouwenscom-

missie. 

Ik geloof dat er één uitzondering is, 

maar ik kom bijvoorbeeld nooit sol-

licitanten tegen die lid zijn van de SF. 

Dat heb ik ook wel eens tegen het 

betreffende Kamerlid gezegd die gaat 

over burgemeestersbenoemingen van 

de SF. Maar ik kom ze niet tegen. En 

waar niet is, kun je ook niet benoe-

men. ik denk dat dat te maken heeft 

met de fase waarin een politieke partij 

verkeert, en dus ook met de ervaring 

die in die partij aanwezig is. Een SP 

is, enkele uitzonderingen daargelaten, 

eigenlijk pas de vorige periode begon-

nen met het leveren van wethouders 

en gedeputeerden. Dat heeft in de eer-

ste plaats daarmee te maken. 

Maar ervaring buiten het openbaar be-

stuur is ook belangrijk. De benoeming 

van Annemarie  Penn  in Maastricht vond 

ik dan ook een interessante ontwikkeling. 

Zij heeft relevante ervaring in de open-

bare orde en veiligheid, en zodoende re-

delijk zicht gekregen in het functioneren 

van het openbaar bestuur. En een bur-

gemeester kan een dag na benoeming te 

maken krijgen met een calamiteit. 

Ander onderwerp: de JOVD. 

Komt u nog vaak langs? 

ik word nog vrij regelmatig gevraagd 

door afdelingen van de JOVD om iets  

over het verleden te vertellen, ik be-

waar zeer uitstekende herinneringen 

aan mijn jOVD-tijd. Wat mij wel opvalt 

is dat de doorstroming van deJOVD'ers 

naar de landelijke politiek wat is droog-

gevallen. ik vond het zelf een heel mar-

kant moment toen ik staatssecretaris 

werd in Paars  Ii  dat Frank de Grave, 

Lock Hermans, Gijs de Vries en ik elkaar 

aankeken en dachten: dit is wel zeer 

toevallig'. Want wij waren allemaal van 

dezelfde generatie JOVD'ers. 

Hoe denkt u dat het komt dat het 

is drooggevallen? Zijn de latere 

generaties minder goed? 

Dat zeg ik niet, maar het kan zijn dat 

er minder ambitie is. Maar er is in ie-

der geval minder doorstroom naar de 

Tweede Kamerfractie. 

Wellicht dat de JOVD vaker 

akkefietjes heeft met de VVD, 

waardoorjOVo'ers minder 

worden gevraagd? 

Nee, zo zit het mechanisme niet in el-

kaar. Dat er redelijk kritisch vanuit de 

JOVD in de richting van de VVD wordt 

geopereerd was vroeger niet anders. ik 

zat na het eerste congres al op het par-

tijbureau van de VVD bij de toenmalig 

voorzitter, Korthals Altes, waar ik ove-

rigens uitstekende contacten mee heb. 

Als de verhouding dat niet kan hebben 

dan is er echt iets aan de hand, zeker in 

een liberale partij. Daar moet dat zon-

der enige schroom kunnen, mits met 

verstand. 

Wat had u gedaan? 

Ik had de VVD opgeroepen om wat 

meer een actiepartij te worden. Maar 

wij hebben destijds ook dingen geroe-

pen over de samenwerking tussen de 

VVD en de Partij van de Arbeid, en 

oordelen uitgesproken over het acte-

ren van de Eerste Kamerfractie waar 

het ging om het initiatiefwetsvoorstel 

inzake abortus. Dus dat is in de kern 

niet anders dan nu. Dat de VN of de 

EU door de JOVD voor de laatste keer  

wordt gewaarschuwd voor liet een of 

ander is volgens mij niet veranderd. 

Denkt u dal de JOVD een belangrijke 

rol heeft gespeeld hij hel ontstaan 

van hel eerste Paarse kabinet? 

Hier geldt dat succes vaak vele vaders 

heeft, en de mislukkingen zijn wees-

kinderen. Er is destijds het initiatief 

genomen om het Des Indes beraad in 

het leven te roepen. Dat heeft jaren-

lang bestaan. Maar Paars is echt af-

gedwongen door Hans van Mierlo op 

grond van zijn verkiezingsresultaten bij 

de Tweede Kamerverkiezingen in 1994. 

Het enige wat je kunt zeggen is dat 

Des Indes bijgedragen heeft dat er een 

sfeer ontstond dat het ook kon. 

Het leidende motief achter Des Indes is 

wat mij betreft primair geweest dat een 

aantal dingen in Nederland op immateri-

eel gebied goed geregeld moest worden. 

In de situatie dat de PvdA en de VVD 

elkaar stelselmatig uitsloten was het 

CDA wei in een heel riante positie van 

het politieke spectrum geplaatst. ik vond 

dat een heel ongezonde situatie, en daar 

hebben wij destijds ook wel dingen over 

geroepen. En dan kon ook allemaal wei. 

Ik zie dat u uw shag al aan het 

rollen bent, dus ik zal afronden. 

Krijgt u in Noord-Holland 

voldoende tijd om te roken? 

Wij hebben hier een rookkamer. Toen 

ik aantrad als staatssecretaris bij 

VROM heb ik bij het eerste bestuur-

lijke overleg aan toenmalig ministerjan 

Pronk gevraagd of hij er bezwaar tegen 

had als er asbakken op tafel kwamen 

te staan. De toenmalig minister ant-

woorde 'Nee', en ik zag een aantal me-

dewerkers zeer verheugd kijken. Dat 

kan niet meer. Toen ik hier in Noord-

Holland kwam dacht ik, hier moet maar 

niet meer gerookt worden, want dit is 

een historisch-museale omgeving en 

dan is dat niet verantwoord. Dus wij 

schorsen de vergadering voor een paar 

minuten na een uurtje vergaderen. 

Driiser 
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Belastingherziening, 
vlaktaks en basisinkomen 

In dit artikel zet ik mijn belastingplan uiteen, wat bestaat uit een combinatie van een onvoorwaardelijk 

basisinkomen (vanaf nu  OBI)  met een vlaktaks over het overige inkomen. Een aantal soc/ole voorzie-

ningen (bijstand, bosispensioen) zullen verdwijnen, evenals alle inkomensafhankelijke toeslagen. Verder 

zullen werkgevers niet  longer  loonheffing en premies namens de werknemer afdragen, zodat altijd het 

bruto loon wordt uitgekeerd aan de werknemer. Grofweg zal het plan zorgen voor een vermindering van 

het ambtenarenapparaat, het verdwijnen von de armoedeval, een welvoartherverdeling in het voordeel 

van de werkende onder- en middenklasse, vermindering van bureaucratie en een versimpeling van het 

fiscale systeem, zowel voor werknemer als werkgever. In dit artikel licht ik eerst het plan toe, om vervol-

gens te kijken naar de financiering en de effecten. 

Het  OBI  verschilt van een bijstandsuit-

kering omdat er geen voorwaarden aan 

worden gesteld, zoals het ontbreken 

van voldoende inkomen of vermogen 

waar iemand uit kan putten. Iedere 

woonachtige meerderjarige in Neder-

land zal aanspraak kunnen maken op 

het  OBI,  ongeacht de financiële positie. 

Het  OBI  zal alle inkomensafhankelijke 

toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag 

vervangen, evenals bijstandsuitkerin- 

gen, AOW-pensioenuitkeringen en 

studiefinancieringen. Waar iemand in fi-

nanciële nood nu nog een uitkering kan  

aanvragen of een huursubsidie, zal dit 

binnen het plan overbodig worden. Alle 

werknemers- en volksverzekeringen 

zullen verdwijnen, aangezien de over-

heid via de vlaktaks voortaan het UWV 

cii de SVB betaald om bijvoorbeeld het 

persoonsgebonden budget in de zorg of 

een werkloosheiduitkering te betalen. 

De AOW, ANW en arbeidsongeschikt-

heidsregelingen zullen echter verdwij-

nen om plaats te maken voor het  OBI.  

De vlaktaks zal overig inkomen belas-

ten met 55% voor mensen tot de pen- 

sioengerechtigde leeftijd, en met 25% 

vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. 

De vlaktaks maakt een uitzondering 

voor de AOW'ers, aangezien die vaak 

een klein aanvullend pensioen hebben 

opgebouwd in het verleden, en het 

voor hen oneerlijk zou zijn de fiscale 

spelregels zo drastisch te veranderen. 

De vlaktaks is van toepassing op elke 

verdiende euro, aangezien de heffings-

korting, arbeidskorting, en overige 

kortingen komen te vervallen. Alleaf-

trekposten zullen ook verdwijnen, in-

clusief hypotheekrenteaftrek. Middels 

Netto inkomen € 8.40ct1€ 129001€ 1 7400 1€ 2t.9001€ 24.150 1€ 30.90c11€ 421501€ 233.4O0 
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FIGUUR 1. BELASTINGDRUK PER INKOMENSCATEGORIE, TOT DE PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD 
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FIGUUR 2. STATISCHE DOORREKENING BELASTINGHERZIENING. 

GETALLEN IN MILJARDEN EURO'S. DATA BAASVANNDERLAND.NL  ZIJN VAN 2012. 
DATA AANVULLEND PENSIOEN VAN 2008. 

deze belastingheffing zal iedereen pre-

cies weten wat hij of zij overhoudt van 

het bruto-inkomen. 

Het  OBI  is gezet op 700 CU0 per maand. 

Ter vergelijking: een huidige gehuwde 

AOW'er ontvangt in het huidige sys-

teem 730,18€ netto per maand, als de 
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hefiingskortirtg van toepassing is. Een 

alleenstaande bijstandsgerechtigde 

ontvangt in Groningen 960,83 € netto 

per maand. Om een beeld te krijgen 

wat de belastingdruk zal zijn vind je in 

figuur i de belastingdruk uiteengezet 

voor verschillende bruto inkomensca-

tegorieën. Met een gemiddeld bruto 

inkomen van 35.000 € voor een wer-

kende Nederlander zal de belasting-

druk uitkomen op 31%. 

Omdat de arbeidsmarkt steeds flexi-

beler word, mensen steeds minder 

aan een vast contract komen, en 

steeds vaker in opdracht werken (bi)-

voorbeeld als zzp'er), is premie- en 

loonbelastingafdracht door de werk-

gever slechts een last voor werkge-

ver, werknemer en Belastingdienst. 

Een aantal decennia terug, toen werk-

nemers vaak bij dezelfde werkgever 

bleven werken voor de rest van hun 

leven, was premie- en loonafdracht  

door de werkgever nog van nut. He-

den ten daags vormt het een groeiend 

probleem voor werkgevers, die men-

Sen VOOI kortere tijd in dienst nemen. 

Of wanneer werknemers meerdere 

werkgevers hebben. Bovendien zal 

de belastingherziening enigszins tege-

moet komen aan de achterstelling van 

de zzp'er, die onder dit plan minder 

afhankelijk zal zijn van verzekeringen 

of vermogen in een situatie van ziekte 

of uitblijvende opdrachten, al dan niet 

tijdelijk. Sterker nog, het  OBI  moe-

digt mensen aan om te ondernemen, 

meer risico durven te nemen om een 

zaak op te zetten. juist deze onderne-

mingsdrang draagt zo sterk bij aan de 

Nederlandse economie. 

Omdat de rijksoverheid in principe al-

tijd een evenwichtige begroting moet 

nastreven, is het algemeen vlaktaks 

percentage gezet op In figuur 2 

is doorgerekend wat de statische ef-

fecten zijn. Aangenomen wordt dat van 

de ongeveer één miljoen ambtenaren 

die Nederland telt, minimaal 5o.000 

overbodig worden met de afname van 

de toeslagencircus, te vinden bij de Be-

lastingdienst, gemeenteloketten, SZW 

en U\A/V. 

Als gedrags- en langelermijneffecten 

zijn uitgesloten, levert dit plan een 

strop voor de rijksoverheid van 33,1 

miljard euro per jaar. Echter, door de 

fors lagere belastingdruk in de on-

der- en middenklasse, zal door een 

aangezwengelde koopkracht con- 

sumentenbestedingen toenemen. 

Hiervan zal een deel rechtstreeks te-

rugvloeien richting de staatskas in de 

vorm van omzetbelasting en accijnzen. 

De consumptie zal de vraag naar pro-

ductie verhogen, wat werkgelegenheid 

creëert. De werkgelegenheid zet meer 

mensen aan het werk, wat op haar 

beurt de belastingopbrengsten en con-

sumptie verhoogd, het zogenaamde 

multiplier effect. 

0nemastcr 



Maar nog veel belangrijker is het ver-

dwijnen van de armoedeval. in de 

huidige situatie blijven bijstandsge-

rechtigden vaak, door liet ontwerp 

van het fiscale systeem, in de bijstand 

zitten. Kleine baantjes of uitzendwerk 

leveren niets op, tenzij diegene een 

baan vindt wat het bijstandssaldo over-

schrijd. Met het huidige bijstandssaldo 

van 960,83€ per maand in Gronin-

gen, zullen veel bijstandsgerechtigden 

thuis blijven zitten. Voor de vorm zul-

len bedrijven sollicitatieverzoeken ont-

vangen, die elke vorm van motivatie 

en oprechtheid missen. Daarnaast is 

zwartwerken aantrekkelijk, aangezien 

kleine inkomsten worden ingenomen 

of verboden. 

Maar niet alleen bijstandsgerechtig-

den komen niet aan het werk komen 

vanwege de armoedeval. Een hele 

bureaucratische waas, een brei van 

politieke lijmstukjes van de afgelopen 

decennia, onder de noemer van inko-

mensafhankelijke subsidies, hebben 

gezorgd voor een armoedeval voor 

het begin van het inkomensspectrum 

in Nederland. Het huidige fiscale stel-

sel met al haar inkomensafhankelijke 

toeslagen vormt de basis voor een 

lagere arbeidsparticipatie, en kortere 

werkweken. 

Tevens is deze belastingherziening een 

herverdeling van welvaart van de rijke 

bovenklasse en niet-werkenden, naar  

de werkende onder- en middenklasse. 

Deze herverdeling zou bijvoorbeeld 

een prikkel moeten vormen voor zowel 

niet-werkers als werkers, om te parti-

ciperen in arbeid, of meer arbeidsuren 

te maken. 

In het politieke landschap verschijnt het  

OBI  zowel in de traditionele kampen 

links als rechts. Het is echter lastig een 

eenduidig standpunt in te nemen, aan-

gezien het  OBI  als idee niet op waarde 

geschat kan worden, ten aanzien van 

bijvoorbeeld financiële prikkels en 

budgettering, voordat de hoogte ervan 

is vastgesteld. In Zwitserland is in 2016 

een referendum over de invoering van 

het onvoorwaardelijk basisinkomen. 
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TEGEN DE KRANT OP DE WC 

kort aan financieel besef. Een euro kan 

immers maar één keer uitgegeven wor-

den, tot grote spijt van de activistische 

geesteswetenschappers. 

Na een intense campagne van een 

week lang, is De Vrije Student de Cen-

trale Studentenrand van de Universi-

teit van Amsterdam binnengekomen. 

ik mocht toetreden tot het hoogste 

orgaan van de democratische student-

vertegenwoordiging, nadat mijn naam 

door het slijk is gehaald door openlijk 

communisten: ik vond zelfs een flyer 

van mijzelf met een met pen gete-

kend Hitler-snorretje. Het meisje met 

het Hitler-snorretje is rechts en wie 

rechtsdenkend is, is eigenlijk een min-

derwaardig mens. ik was het toonbeeld 

van wat er mis was met het bestuur 

van de universiteit en mijn leven cen-

treerde zich louter om rendement. Ik 

heb mezelf meer dan eens afgevraagd  

wat ik me op de hals gehaald had: wil 

ik wel dat de halve academische ge-

meenschap mij het liefst de gracht in 

ziet fietsen? 

Veroordeeld tot een jaar lang samen-

werken met mijn antikapitalistische 

vrienden, besloot ik te participeren 

in de borrels van de Universiteit van 

Amsterdam. Mijn ideeën bleken niet 

ZO verwerpelijk te zijn als verwacht, 

en al snel kwam er een dialoog. De 

Maagdenhuisbezetters bleken op hun 

beurt na wat kritische noten van mijn 

kant ook vraagtekens te zetten bij hun 

eigen handelen en al snel was ei-  een 

positieve wisselwerking tussen links 

en rechts. Zij verweten mij eerst een 

gebrek aan principes en ik hen een te- 

Hoe diepzinniger de gesprekken wer-

den, hoe meer we doorkregen dat de 

kritiek die wij op elkaar hebben ons 

uiteindelijk alleen maar verder helpt 

bij het bedenken wat er met de univer-

siteit moet gebeuren. ik laat het niet 

gebeuren dat zij als mondige geestes-

wetenschappers het geld van de eco-

nomen, bèta's en de juristen afpakken. 

De geesteswetenschappers laten het 

niet gebeuren dat hun studies weg-

bezuinigd worden. Daarmee was de 

zoektocht naar bevredigende compro-

missen begonnen. 

Ergens halverwege augustus begon 

mijn leven als lid van de Centrale Stu-

dentenraad. Jij zat met je cocktail in 
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Spanje en ik zat van negen uur in de 

ochtend tot zeven uur in de avond in 

een kantoortje te luisteren naar de 

hoogte- en dieptepunten van de por-

tefeuille WC-krant. ik had grootse 

plannen. De antikapitalisten hadden 

grootse plannen. En daar zaten we dan, 

met de raadsleden die het afgelopen 

jaar de WC-krant tot een ongekend 

succes hadden gemaakt. Een WC-krant 

is een poster die op de deuren van de 

sanitaire voorzieningen hangt, maar 

lang niet overal. Eigenlijk zie ik hem 

nooit ergens hangen, maar laten we 

vooral doen alsof dat wei zo is. Op die 

poster is ruimte voor leuke nieuwtjes, 

de leden van de Centrale Studenten-

raad kunnen zich erin voorstellen en 

je kunt er zelfs vermelden dat er bin-

nenkort een leuke documentaire wordt 

vertoond in het cultureel centrum van 

de Universiteit van Amsterdam! 

Wat voelden wij ons belazerd. De par-

tijen die reeds bestonden, die genuan-

ceerder zijn dan D66 en saaier dan het 

CDA, hebben een jaar besteed aan het 

maken van WC-kranten en natuurlijk 

ook aan de raadsportefeuille 'kerst-

kaart".Het College van Bestuur heeft 

duidelijk geen zin in studentenraden 

die zich bemoeien met onderwijs en 

financiering, en de vorige studenten-

raden vonden dat wel gemakkelijk. Stu-

dentenraden komen en gaan en net op 

het moment dat een Raad de essentie 

snapt van de medezeggenschap, wor-

den er nieuwe verkiezingen uitgeschre-

ven. Er is geen consistentie en iedereen 

trapt er opnieuw in: als het College van 

Bestuur niet succesvol was geweest in 

het uitsluiten van studenten bij de es-

sentiële discussies, was de portefeuille 

WC-krant immers al lang opgeheven. 

De Vrije Student heeft zich onder an-

dere sterk ingezet voor digitalisering 

op de Universiteit van Amsterdam. 

"Waarom heb ik de vrijheid om te 

studeren wanneer ik wil, worden mijn 

hoorcolleges wel opgenomen, maar  

heb jij die vrijheid niet?", vroeg ik 

als studente fiscaal recht aan een be-

vriende studente politicologie. Een 

valide reden blijkt na wat onderzoek 

van mijn kant non-existent te zijn. Het 

kost bijna geen extra geld, het levert 

ontzettend veel vrijheid op voor de 

studenten en brengt zo ruimte om te 

excelleren. Het was gemakkelijk ge-

weest om me te richten op een van 

de onzinportefeuilles die de universi-

teit mij aanbiedt, maar dat gaat niet 

gebeuren. ik ben nu in gesprek met 

een van de coördinatoren van de vi-

deocolleges, die verbijsterd was door 

mijn aandacht voor dit onderwerp en 

mij direct heeft uitgenodigd om te 

overleggen over de mogelijkheden. 

Het College van Bestuur van de uni-

versiteit wil de studentenraad zo min 

mogelijk rechten geven, maar als je 

buiten de gebaande paden treedt en  

zelf besluit om ambtenaar nummer ze-

venendertig op te bellen, blijkt opeens 

veel meer mogelijk dan je denkt. 

De Vrije Student gaat niet meedoen 

aan het bureaucratische doolhof waar 

het College van Bestuur ons in wil stu-

ren, en ik ben er ook van overtuigd 

dat mijn antikapitalistische kameraden 

dat niet zullen doen. Dat is mooi, maar 

ook een uitdaging. De weg ligt open 

voor verandering, maar er moet wel 

gewaakt worden dat deze weg niet 

slechts gebruikt worden door de tanks 

van de anarchisten. Vanaf nu is het aan 

De Vrije Student om te zorgen dat we 

met die slagkracht een succesvolle uni-

versiteit worden en geen communisti-

sche broedplaats. 

Een liberale groet uit bet socialistische 

Amste  rd  am 
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Zo'n Driemaster komt toch liet best 

tot z'n recht als pronkstok verwijzend 

naar prachtige maar vervlogen tijden, 

nietwaar? Wie dit jaar  SAIL  Amsterdam 

bezocht, weet wat ik bedoel. Schip aan 

schip lagen ze in het Ij. De verblinden-

de zonnestralen kaatsten vanaf de ge-

schrobde dekken direct in de ogen van 

de bezoekers. 

Ooit bouwden scheepswerven de ene 

na de andere houten Driemaster. Zo-

als de JOVD ooit de ene na de andere 

Driemaster liet drukken. Het scheelde 

niet veel of deze jaargang bestond niet  

uit twee, maar uit nul edities. Wacht de 

Driemaster hetzelfde lot als de Drie-

masters tijdens  SAIL?  

Dat hangt af van wat Driemaster is 

voor u en andere JOVD-leden. De 

JOVD is een leerschool. Een plek voor 

discussie over de politiek en maat-

schappij. Driemaster is er om die dis-

cussie aan te wakkeren, om ruimte te 

bieden aan verschillende perspectie-

ven. Om het bestuur of juist de leden 

wakker te schudden wanneer zij iets 

Ie overtuigd zijn van eigen gelijk. Of 

om de vereniging bij elkaar te brengen  

als iedereen z'n mening schreeuwt, 

terwijl niemand luistert. En niet in de 

laatste plaats om elk lid bij te praten 

over wat er in de vereniging speelt. 

Inclusief roddels en foto's van slechte 

danspasjes. 

Net zoals de scheepvaart niet aan hou-

ten zeilschepen gebonden is, is Drie-

master dat niet aan papier. Misschien 

is dit wel de laatste papieren jaargang. 

Mogelijk besluit u als lid op de vol-

gende ledenvergadering dat er voor de 

gedrukte Driemaster alleen nog maar 

plek is in liet archief. 



Zolang u het vrijgekomen geld maar van dat drukwerk. De exacte begroting omheen draaien: het gros van uw me- 

niet spendeert aan nog luxere kroket- heb ik niet paraat, maar voor dat geld dia consumeert u via een scherm. Of 

ten tijdens het aankomende congres, kunt u als vereniging ook iemand naar het nu Facebook, Whatsapp of zelfs 

neem ik het u allesbehalve kwalijk. Berlijn, Brussel, Londen én Parijs laten de krant is. 1k vermoed dat het aan- 

Niet dat u zich ook maar iets aan moet vliegen om daar een boeiende onder- tal jOVD-abonnees van de papieren 

trekken van de mening van deze oud- nemer, politicus of wetenschapper te Volkskrant of het NRC Handelsblad de 

hoofdredacteur. Maar mocht u dat wel interviewen. En zelfs na het betalen van laatste jaren gedaald is en het gros nu 

doen, dan geef Ik u graag het volgende die tickets kunt u ook nog zo vaak u nieuwssites afstruint, Blendle gebruikt 

mee. wilt met Nederlandse denkers spreken. of een abonnement heeft op een digi- 

Verspreid die interviews vervolgens tale  editie. 

Het zure van het maken van een pa- via een digitaal magazine of van mijn 

pieren Driemaster, is dat het gros van part een simpele nieuwsbrief. Als de papieren Driemaster sterft, leve 

het geld niet naar de inhoud gaat, maar dan Driemaster. Of u moet er van over- 

naar de zwarte letters op wit papier. De drukker wordt er slechter van, tuigd zijn dat luxe kroketten uiteindelijk 

En vervolgens naar de verspreiding maar de inhoud beter. Laten we er niet toch de beste inhoud kennen. 

i  o ~ _:  m á ~ i i ' ä "~ä  il ïq :bT[ 'I ki 

In iedere Driemoster schrijft een oud-

hoofdredacteur van het blad een 

gastcolumn. In deze editie heeft de 

redactie Paul Vereijken, hoofdredacteur 

von Driemaster 2006 - 2007, bereid 

gevonden een column te schrijven. 



DOOR MARTIJN JONK 

OUD-LANDELIJK VOORZITTER 

?t!S11! )rom, 

Statuten. Had jij daar ook zo'n hekel 

aan? Die ellendige dingen hebben mij 

het leven goed zuur gemaakt. Structu-

reel. Kwam 11<, toen Ik JO\/D-voorzitter 

was, met een briljant plan -bijvoor-

beeld om iemand rücksichtslos uit de 

vereniging te kwakken of mezelf tot dit 

of dat Ie kronen- dan was er altijd wel 

iemand, vaak de algemeen secretaris, 

die me kwam vervelen met: "maar dat 

mag niet van de statuten". Statuten. 

Onbuigzame regels die de ambitieuze 

lieden op deze aarde nodeloos frustre-

ren. Recent gebeurde het me weer. Je 

weet, ik ben inmiddels geen lid meer 

van de JOVD; daar ben ik te oud voor. 

Dus ben ik een jaar geleden donateur 

geworden en maak ik nu per jaar een 

euro of 70 over naar deJOVD. Dat leek 

me een aardige geste. Het is tenslotte 

je oude club en ik leef -ondanks dat de 

vereniging naar het zich laat aanzien 

zwemt in het geld-in de overtuiging dat 

er nooit middelen genoeg zijn om het 

liberale gedachtegoed te verspreiden 

onder de jeugd van ons mooie land. 

Enfin, zo geschiedde het. ik betaalde en 

de JOVD gaf het -naar ik aanneem- uit 

aan bier. Toen ik een maand of twee 

geleden verhuisde en mijn adreswijzi-

ging doorgaf aan de JOVD besloot ik 

direct ook even een vraag te stellen 

die al een tijdje op mijn lippen brand-

de, namelijk: waarom hoor ik als do-

nateur nooit iets van de JOVD? Nooit. 

Ik krijg geen nieuwsbrief, geen  e-mail,  

geen uitnodiging voor dit of dat, geen  

jaarverslag, geen Driemaster. Niets! 

Af en toe fiets ik even langs het Alge-

meen Secretariaat en kijk ik schielijk 

door de ramen om te zien of mijn oude 

vereniging überhaupt nog bestaat. De 

mail die terugkwam was op z'n zachtst 

gezegd teleurstellend. Van een zeker 

lid van het Hoofdbestuur kreeg Ik een 

mail dat op het volgende neerkwam: 

"Bedankt voor je donatie. Supertof. 

Helaas staan de statuten ons niet toe 

je een jaarverslag te sturen. Of een 

Driemaster. Helemaal niks. Eigenlijk 

Facebook. Of onze website. We gaan 

nu bier drinken van jouw geld! Joe! La-

ter!" Daar zat ik dan. Terneergeslagen 

en verloren. Ik moest denken aan de 

mooie tijd, toen ik nog een sleutel had 

van het Algemeen Secretariaat. Toen ik 

nog degene was die dronk op de kos-

ten van onze lieve donateurs! Toen de 

statuten het nog toestonden mij af en 

toe iets te vertellen over de staat van 

de vereniging. Daarom, Jeroen, richt ik 

mij nu ten einde raad tot Jou. ik weet 

dat jij in bet verleden de grote baas 

bent geweest van de statuten en regie-

mentencommissie van de JOVD, Kun je 

mij juridisch advies geven? 

mag ik van de statuten niet eens met 

Je praten. Jammer! Maar toch bedankt )! 'iY'itMI 44jfl 
voor je geld! En als je op de hoogte 

wilt blijven, check dan vooral  Twitter  of 



DOOR JEROEN DIEPEMAAT 

000- LJ\ NE) IFLIJK VOORZITTER 

!s1 \ci4ijn,  

Ik voel je pijn. je weet wat Willem Els-

schot heeft gezegd over droom en 

daad en wat daartussen in de weg 

staat. Wetten. En praktische bezwaren. 

In zijn geval maar goed ook, anders 

had hij zijn vrouw doodgeslagen. Die 

zwaarmoedigheid lijkt ook de huidige 

generatie JOVD-bestuurders te tref-

fen. Het klopt trouwens: krachtens 

HB-besluit nummer 2938 ben ik be-

noemd tot voorzitter van de project-

groep Integrale Herziening Statuten en 

Reglementen. Volgens mij heb jij daar 

zelf mee ingestemd. Niemand heeft mij 

sindsdien ooit ontslagen. 11< waag me 

aldus aan een advies, al was het maar 

omdat jij de eerste bent in ruim vier 

jaar die me überhaupt om een advies  

vraagt. Mij is ter oren gekomen dat de 

verplichting om donateurs een Drie-

masters te sturen niet meer bestaat in 

de statuten of reglementen. Die was er 

eerder wel. Dat betekent echter niet 

dat er een verbod van kracht is. Tot 

zover de juridische duiding. Misschien 

ken je dit vergelijken met telefooncel-

len. Sinds 2008 is de l<PN niet meer 

wettelijk verplicht om in plaatsen met 

meer dan 5.000 inwoners een tele-

fooncel per 5.000 mensen te handha-

ven. Maar de  CEO  van KPN wordt niet 

gearresteerd als ze het wel doen. Niet 

dat ze dat nog doen hoor. Hebben jul-

lie in de Beemster ooit een telefooncel 

gehad eigenlijk? Nou ja, je snapt mijn 

punt. Denk ik. Vroeger had je het so -

wieso begrepen. Na een bier of tien 

op kosten van donateurs werd jouw 

geest toch altijd wat rekbaarder. Ver-

der is PostNL sinds vorig jaar ook niet 

meer wettelijk verplicht post te bezor-

gen op maandag. Dat weerhoudt ze er 

niet van op die dag toch rouwkaarten 

op je deurmat te laten ploffen. Verder 

is er geen wettelijke verplichting voor 

liet geven van cadeaus aan je moeder 

op haar verjaardag, voor uitslapen op 

zondag en liet dwangmatig checken 

van je Facebookaccount. Desondanks 

toch dingen die mensen doen zonder 

dat er de volgende dag politie op je 

stoep staat. Toen ik nog jOVD-voorzit-

ter was hebben we ooit eens iemand 

geschorst enkel vanwege het feit dat 

hij een buschauffeur voorzag van het 

nodige goedbedoelde interieuradvies. 

Later bleek overigens dat dit statutair 

niet mogelijk was. Tegenwoordig ben 

je al persona non  grate  als je een van 

de sprekers op een congres op een 

vloerpizza trakteert. Mag ook helemaal 

niet volgens de statuten! Wist je trou-

wens dat de het Algemeen Secretariaat 

verhuisd is? Zou goed kunnen dat je 

door het verkeerde raam hebt geke-

ken. Het zal je leeftijd wel zijn, Ik vond 

de statuten altijd wel geinig eigenlijk. 

Mijn voorganger als statutenbaas heeft 

ooit zijn functie neergelegd omdat de 

statuten toch altijd met de voeten wer-

den getreden. Hij zag daarom geen 

nut meer in het geven van adviezen 

over regels die toch niet worden ge-

handhaafd. Vervolgens hebben we 

ons erover bescheurd van het lachen 

en nog een paar donateurs tevreden 

gesteld door hun geld op te drinken. 

Trouwens, vanaf 75  euro krijg je een 

eervolle vermelding in het jaarverslag. 

Mogen ze je echter niet opsturen klaar-

blijkelijk. De nevel van de tijd zal zijn 

werk hebben gedaan. 

JOkAW 'In v(ifl !1'Ot!A. 
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Er bestaat een oud Romeins oorlogsver-

haal, opgetekend door de schrijver Plu-

tarchus. In de eerste eeuw voor Christus 

belegerde Gnaeus Pompeius  Magnus,  

gevierd Romeins veldheer en politicus, 

een Romeinse stad. Toen de bewoners 

van de stad hem tegenwierpen dat on-

der het Romeins recht geen stad van 

het Rijk belegerd mocht worden door 

een burger van het Rijk, riep Pompeius 

in woede uit: "Wij dragen wapens, ster-

ker dan elke wet! ". In de uitroep van 

Pompeius treft men een wijsheid aan, 

welke evengoed uitgedrukt kan worden 

via een Romeins gezegde. "Inter arma 

enim  silent  leges", oftewel 'tussen de 

wapens zwijgen de wetten". 

Deze column heeft van de hoofdredactie 

de titel 'De Drijvende Rechter' meege-

kregen. Laat ik de gelegenheid dan ook 

gebruiken om een link met het juridische 

te maken. Ik probeer me daarbij te ont-

houden van de gortdroge verhandelin-

gen die de valkuil zijn van elke juridische 

auteur en probeer een wat algemener 

thema aan te snijden ter overpeinzing 

voor de lezer. Graag sta ik stil bij de ont-

wikkeling van het internationaal recht. 

Onze wereld kent een scala aan in-

ternationale wet- en regelgeving. De 

Verenigde Naties is het symbool van 

deze internationalisering van het recht. 

Door de bank genomen heeft het in-

ternationaal recht een zeer nobel en 

nastrevenswaardig doel, namelijk het 

bevorderen van vrede en veiligheid in 

de hele wereld. Nobel en nastrevens-

waardig is het zeker, maar het inter-

nationaal recht is helaas ook nog erg 

gebrekkig. Op dagelijkse basis zien we 

hoe basale regels uit het internationaal 

recht worden geschonden. Ieder kan 

zo een aantal landen bedenken die bij-

voorbeeld het gros van de bepalingen 

uit de Universele Verklaring voor de 

Rechten van de Mens schenden. Laat 

ik in het midden hoe bindend die ver-

klaring is, maar het is wel een exempla-

risch voorbeeld voor hoe leidend het 

internationaal recht daadwerkelijk is. 

Hier in Nederland leren studenten 

Rechtsgeleerdheid dat het internatio-

naal recht weidegelijk recht is, recht 

dat nageleefd en gecontroleerd moet 

en kan worden. "Staten maken zich 

ongeloofwaardig als partner en kunnen  

eventueel sancties opgelegd krijgen 

door de internationale gemeenschap", 

zo hoort men. "Geschonden recht 

heeft consequenties", zo stelt men. De 

in diverse gevallen erg treurige prak-

tijk is dat dit vaak wel meevalt. Wat te 

denken van een land als Noord-Korea. 

Een ergere dictatuur is haast niet te be-

denken. Mensenrechtenschendingen 

zijn aan de orde van de dag, zo niet de 

minuut. Het land breekt talloze interna-

tionale afspraken en is daar naar eigen 

zeggen nog trots op ook. En toch, alle 

internationale sancties ten spijt, het 

ziet er niet naar uit dat er een effec-

tieve internationale reactie gaat komen 

op dit vreselijke onrecht. 

De kille waarheid van het internatio-

naal recht is nog steeds dat wanneer 

het echt spannend wordt, diplomatieke 

en militaire macht prevaleren boven de 

macht van het recht. Tussen het wa-

pengekletter beroept men zich niet op 

wetsartikelen. Dat laat onverlet dat we 

met deze conclusie niet gelijk nut en 

noodzaak van het internationaal recht 

overboord moeten zetten. Zoals eerder 

gesteld: het is immers een nobel stro-

ven dat we nastreven. Laten we hopen 

dat het internationaal recht langzaam 

maar zeker kleine stapjes vooruit zet. 

Wie weet komen we dan nog eens 

dichter bij de rechtvaardigheid die we 

ook internationaal nastreven. 

DOOR ALLARD ALTENA 
OUD-HOOFDREDACTEUR EN OUD-HOOFDBESTUURSLID 

Internationaal (on)recht? 

Dri€m.ster 
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verkiezingsevenement in Safaripark De Beekse Bergen. Twee weken later 

werd ik benoemd tot vice-voorzitter van de afdeling. Zo snel kan dat gaan. 

Wat vind je het mooiste aan de JOVD? 

Iedereen heeft de kans om te leren en om zichzelf te verbeteren. Niet alleen 

door trainingen te volgen, maar ook door te debatteren, te organiseren of te 

besturen. Je kan discussiëren op het scherpst van de snede, maar daarna dat 

ook los laten en gezellig een biertje pakken met elkaar. De mogelijkheden om 

je binnen de JOVD breed te ontwikkelen, om dingen te leren waar je later' 

altijd wat aan hebt. Dat vind ik mooi. 

Hoe voelt het om lid van verdienste te zijn? 

Het is natuurlijk een hele eer en enorm mooi om benoemd te zijn tot lid 

ze zich voor en verte//en 

over hun ervaringen 
uw in onze vereniging. 



FEMEN is een feministische 

actiegroep uit de Oekraine, die 

door naakt te poseren aandacht 

vraagt voor mensenrechten in 

het algemeen en vrouwenrechten 

in het bijzonder. Zij strijden 

- .--- 
_. tegen fascisme, homofobie en 

- 
'. 

I religieus fundamentalisme door 

topless te demonstreren. 
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