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Rotterdam 010-366532 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

u~~ }1 ALGEMENE VERGADERING 

Algemene Vergadering VVD Zaterdag 24 november 1973, Turfschip Breda. 
---------------------------------------------------------------------------
Mevr. van Someren: 

I 

Dames en heren, dan heet ik U van harte welkom op deze buitengewone algemene 
vergadering, die gewijd zal zijn aan de behandelingen van enige stellingen 
ontleend aan het liberaal manifest en gewijd aan resoluties inkomenspolitiek. 
Dames en heren, diegene onder U die al meer in het Turfschip te Breda hebben 
vergaderd zullen met me eens zijn dat het goed is hier weer te toeven in dit 
voortreffelijk geouitileerde gebouw, afd. Breda dank voor de gastvrijheid, En 
dames en heren het is vandaag ook nog een bijzondere dag voor Breda want van
daag is de KMA jarig en die haalt de eerbiedwaardige leeftijd van 145. De VVD 
staat dus nog in de kinderschoenen mogen we wel zeggen. Dus op deze speciale 
feestdag is het dubbel goed hier in Breda te toeven. Thans een hele zakelijke 
materialistische medeeeling dames en heren - een vies woord,maar ik moet het 
nu eenmaaltoch gebruiken- u kunt uw lunchbonnen nog toch 11.00 uur halen bij 
de ingangsreceptie. Daarna niet meer, dan zou u door storm en wind heen moeten 
om elders te eten en dat lijkt me toch met dit weer niet zo bijzonder aanbeve
lingswaardig. Dames en heren, met deze korte openingswoorden wil ik het voor
lopig laten, en ik geef, 'om even nog een beeld te gevenvan de politieke situ
atie en een blij vooruit te laten slaan, geef ik graag het woord aan onze po
litieke leider; Hans Wiegel. 

Hans Wiegel: 
Een roerige woensdagavond in Amersfoort,'mevr. de voorzitter, is wat anders 
dan een rustige, althans tot nu toe rustige zaterdagochtend in Breda, maar 
die roerige avond waarop de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Amers
foort bekend werd is wel van eminente betekenis voor de positie die onze par
tij in het politieké krachtenveld op dit moment inneemt, en dus ook voor aeze 
vergadering in Breda waar het liberaal manifest aan de orde komt en vooral ook 
voor de koers die onze partij op dit moment vaart. En voor de koers die onze 
partij de komende tijd moet gaan varen. Ik spreek vandaag niet over het beleid 
van het kabinet Den Uyl, daar is hethier de plaats niet voor wel over één van 
de gevolgen van dat kabinet Den Uyl, gevolg van de formatie, gevolg van het 
optreden, gevolg van het beleid. Ik geloof dat de uitslag van de verkiezingen 
in Amersfoort heeft aangetoond dat het kabinet Den Uyl in al zijn facetten er 
in ieder geval toe bijdraagt dat er grote politieke verschuivingen kunnen gaan 
komen. Alle 5 regeringspartijen hebben woensdag een nederlaag geleden. De eens 
zo snel groeiende PPR is over haar top heen. Van D'66 is niet zo veel meer o
ver. De confessionele partijen zijn ook in Amersfoort en in Bunsschoten achter
uit gegaan. En aé PvdA die tot voor kort in de lift zat heeft verlies geleden. 
Natuurlijk is het zo dat voor de ene regeringspartij de klap harder is aange
komen dan voor de andere partij. Ik geloof dat het niet nodig is om op dit mo
ment over de PPR en over D'66 te spreken. Uit alles blijkt dat zij niet meer 
dan komeetpartijen zijn. Zeggend, mevr. de voorzitter, over de KVP geloof ik 
dat de KVP het in Amersfoort redelijk goed gedaan heeft. Ze had daar concur
rentie van aé RKPN, concurrentie van een plaatselijke lijst gebaseerd op kie
zers uit Hoogland. Ze heeft niet zo'n slechte uitslag geboekt, ondanks die 
concurrentie en ik geloof dat ook dat is terug te voeren op de landspolitiek 
met name op dit feit: dat de KVP zich op dit ogenblik tamelijk gereserveerd 
laat ik het zo formuleren tegenover het kabinet Den Uyl opsteld. De nederlaag 
voor de AR is waarschijnlijk veel groter. In Bunsschoten waar oud-premier 
Biesheuvel zijn verkiezingscampagne voor de kamerverkiezingen van heeft gestart 
is de ARP hard achteruit gegaan. Ik geloof dat de reden daarvan ook duidelijk 
is. Omdat anders dan de heer Andriessen op dit ogenblik de heer Aantjes be-
zig is zijn partij doelbewust in linkse richting te duwen. Ik geloof dat wij 
er uiteraard verheugd over kunnen zijn dat wij van de confessionele partijen 
gewonnen hebben. Misschien lè~dt dat verlies van de confessionele partijen 
ertoe dat het besef dat al begint door te dringen n.l. dat men de verkeerde 
koers zit, dat dat besef verder doordringt. Maar mevr. de voorzitter, voor 
herstel van de samenwerking tussen de confessionelen en ons, en ik wil daar 
straks nog wat over zeggen, is veel meer nodig, is vooral nodig dat de VVD 
wint van de PvdA. 
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Alleen als dat gebeurt verbreden we wezenlijk onze basis en brengen we ook de 
de mogelijkheid dat wij de samenwerking met de confessionelen herstellen dich
terbij. Ook in kwantitatieve zin. Op dit moment hebben de confessionelen en wij 
geen meerderheid in het parlement. De kans zit er in dat op een gegeven ogen
blik bij kamerverkiezingen die meerderheid er wel weer is. En daarom is geloof 
ik ook het feit dat de PvdA in Amersfoort achteruit is gegaan het meest opmer
kelijke resultaat van de verkiezingen. En ik geloof dat de algemene conclusie 
die wij kunnen trekken deze is dat door het beleid van het kabinet Den Uyl en 
door het verder naar links trekken van de PvdA in het midden van de naderland
se politiek een toenamenee mate een vacuum gaat ontstaan, en ik geloof dat het 
2de deel van de algemene conclusie deze moet zijn: dat dat vacuum dat aan het 
ontstaan is en steeds groter wordt dat dat niet door de confessionele partij
en kan worden opgevuld. De polarisatie die door de PvdA is ingezet kan leiden 
tot het verdwijnen van het politieke midden. Kan leiden tot het vergroten en 
het overdrijven van de verscherping van tegenstellingen. Juist daarom geloof 
ik dat het goed is mevr. de voorzitter, dat wij vandaag zeggen dat wij alleen 
die polarisatie goed vinden die ertoe leidt dat verschillen van inzicht aan 
het licht komen, maar dat we die polarisatie verkeerd vinden, die alleen maar 
betekent dat tegenstellingen worden overdreven. Wij staan op dit moment voor 
de dure plicht om het vacuum dat in het politieke midden dreigt te ontstaan 
op te vullen en ervoor te zorgen dat die politieke chaos die kan dreigen dat 
die wordt voorkomen. De kamerverkiezingen van 29 november gaven daartoe een 
eerste aanzet. Uit de onderzoeken en de analyses die nov die verkiezingen ver
richt zijn. BV door de gezamenlijke universiteiten, bv door onze partijgenoten 
Brak en Scholte, bv ook door D'66 eerste kamerlid Schwartz, uit al die analyses 
blijkt dat wij feitelijke op de goede weg zijn. En de uitslagen van Zaanstad 
en Amersfoort hebben die onderzoekingen bevestigd. We winnen van ARP en KVP, 
we winnen terug van DS70 en D'66, en we winnen nu ook van de PvdA. Heel opmer
kelijk is wat dat betreft het resultaat van de analyse van het eerste kamerlid 
Schwarts van D'66, die heeft onderzocht hoe de winst van de VVD in Den Haag is 
opgebouwd. Uit zijn onderzoek blijkt dat wij - laat ik zo typeren - in de ar
mere wijken anders, politiek vertaald, in die wijken waar de PvdA relatief al
tijd zeer sterk is geweest, dat wij daar het meest hebben gewonnen. En diezelf 
de tendens blijkt ook uit de verkiezingen in Amersfoort. Daar is het zo dat we 
in die wijken waar de PvdA uitermate sterk was, dat we in die wijken soms zelfs 
verdubbeld zijn. En daaruit blijkt ook dat we rechtstreeks van de PvdA gewon
nen moeten hebben. Ik geloof mevr. de voorzitter, als we dat weten door te zet
ten dat wij er dan in zullen slagen vaste voet aan de grond te krijgen bij de 
lager betaalden en bij de werkenemrs. 2 Groepen die overigens niet altijd pre
cies hetzelfde behovven te zijn. En ik geloof ook - en dat is een politieke 
vertaling - met name een vertaling van de versleten termen links, rechts - dat 
onze politieke er dus niet toe heeft geleid dat onze aanhang is verrechts. Ik 
geloof dat we nu de kans hebben op een wezenlijke doorbraak. En ik gebruik dat 
woord niet zomaar. De heer Tamboer heeft een boeiende analyse in de Haagse Post 
van onze partij een tijdje terug geschreven. Hij heeft het zo gezegd: misschien 
duurt het niet lang meer of de standwerker - eerzaam beroep in deze maatschap
pij - de standwerker van de middle class sl aat bressen'in de traditionele 
arbeidscanhang van de PvdA. Precies, dat zijn we ook van plan. We zijn van 
plan om er voor te zorgen dat de kiezers die in verleden PvdA hebben gestemd 
dat we die kiezers duidelijk maken dat hun toekomst daarmee niet gediend is. 
We staan voor een geweldige taak. Om eenbasis van onze aloude principes een 
hecht fundament te scheppen om de winst van november '72 en de winst van Zaan
stad en Amersfoort te behouden en uit te bouwen. En dat lukt alleen maar als 
wij in de eerste plaats voor de sociale zwa~keren in onze maatschappij een be
leid voeren van sociale rechtvaardigheid. Een van onze liberale uitgangspun
ten, mevr. de voorzitter. Als wij - en ik denk daar met name ook aan de werk
nemers - een beleid voeren waarin de eigen verantwoordelijkheid centraal staat 
en waarin de gelijke kansen een belangrijke plaats inneemt; en als wij vervol
gens - en ik denk daarbij met name ook aan de kiezers uit het confessionele 
kamp - een beleid voeren van verdraagzaamheid en begrip; en als wij - dat is 
het laatste beginsel, maar het is ons eerste beginsel, en dat moet het ook 
blijven - als wij de vrijheid altijd centraal blijven stellen. We zullen die
gene die zich van KVP en ARP hebben afgewend niet alleen de stem van hen moe
ten krijgen, we zullen ze een werkelijk thuis moeten bieden. Of om het te zeg~ 
gen met de heer Abspoel, een man die zich jarenlang geweldig voor onze partij 
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heeft ingezet. Onze partij moet haar Thorbeckeiaans karakter terugkrijgen. 
Want niet alleen die weg moet worden ingeschakeld en ingeslagen, ook een nieu
we weg. We zullen diegene die tot nu toe PvdA hebben gestemd, diegene die in 
het verleden voor het socialisme kozen, duidelijk moeten maken dat hun toekomst 
bij ons in veiliger handen is dan in handen van de huidige - in zeg ook daar 
'huidige' - partij van de arbeid. En de derde weg - ik gebruik die term in wat 
andere zin dan ze vaak is gebruikt is in Nederland - is die we moeten inslaan 
is deze: dat we een zodanig evenwichtig redelijk, maar ook een zo danig duide
lijk beleid moeten voorstaan dat de versplintering die is ontstaan door d'66 
en DS 70 dat die kan worden tegengegaan. Ons beginselprogramis en blijft daar
bij een fundament van ons beleid. Ons verkiezingsprogram Liberalen op .nieuwe 
wegen bevatten de concretisering van onze beginselen in 1971. En het liberaal 
manifest heeft een aantal heel duidelijke accenten gelegd accenten waar we van
daag over gaan spreken. Mevr. de voorzitter, U gaat daar straks uitgebreid op 
in. Ik duid het met 1 zin aan: Ik geloof dat wij na vandaag moeten doorgaan 
als partij met het verzamelen van bouwstenen waarmee als dat nodig is een nieuw 
verkiezingsprogram kan worden geformuleerd. We staan echter niet alleen voor 
de taak om onzé partij uit te bouwen. We zullen ook voor de taak moeten staan 
- en daar hebben de beide kamerfracties een heel grote verantwoordelijkheid -
aan te geven dat wij dit regeringsbeleid ook werekelijke alternatieven hebben. 
Want alleen dan kun je de winst die je boekt vast houden. Als U nu ziet dat er 
heel lang in Nederland over partijvernieuwing is gesproken met name ter linker 
zijde, met name ook in de kringen van de confessionele partijen, dan kunnen 
we constateren dat de 3 linkse partijen in Amersfoort verloren hebben; dan kun
nen we constateren dat PPR-congres van gisteren, dat er van een Progressieve 
VolksPartij niets terecht komt. Dan kunnen we ook constateren dat als men wil 
vormen een CDA één grote confessionele partij, dat als er zo'n partij niet zou 
komen, die partij op drijfzand is gebouwd. 2 Confessionele partijen lopen ach
ter de regering aan; 1 confessionele partij doet dat niet; op zo'n basis is 
het nooit en te nimmer mogelijk 1 partij te bouwen die een gelijkwaardige en 
een geloofwaardige koers vaart. Misschien is het een cynische conclusie, maar 
die conclusie is wel juist. Dat al die partijen die jarenlang de mond vol had
den van partijvernieuwing in de praktijk niets bereikt hebben. En daarom mevr. 
de voorzitter geloof ik dat we tot de conclusie moeten komen dat wij alles zul~ 
len moeten doen - in aé eerste plaats om ons eigen gezicht te tonen, en in de 
twedde plaats, en dat betekent een praktische vertaling om er voor te zorgen 
dat er voor de oude coalitie weer een meerderheid in het parlement komt. De con. 
fessionale leiders hebben hun steun aan het kabinet Den Uyl mede te danken en 
verklaard op getalsmatige gronden. Met de VVD zou er geen coalitie, die zou 
kunnen rekenen op de steun van een meerderheid in het parlement, in zitten. 
Maar als de ontwikkeling van Amersfoort zich doorzet gaat dat argument niet 
meer op. Ik heb dat ook met zoveel woorden in mijn commentaar daar gezegd. De 
heer Aantjes heeft dat toen weggesmeten. Hij heeft gezegd, ik citeer 1 van de 
dagbladen: naarmate de oppositie zich extremer opstelt trekt ze meer kiezers. 
Wie zijn dat die extreme kiezers? Zijn dat de D'66-ers diede moed verloren heb
ben? Zijn dat de socialisten die teleurgesteld zijn? Zijn dat de KVP-ers die 
naar ons zijn toegekomen? Of zijn dat de Antirevolutionairen die naar ons tme
kwamen en die meer vertrouwen in ons hebben op dit moment dan hun vroegere par
tij? Heel anders echter dan de heer Aantjes heeft de heer Andrieessen zich op
gesteld en dat moet ook worden gesignaleerd. Op het openzetten van de deur van 
onze zijde naar herstel van de samenwerking is door hem niet negatief gerea
geerd, en daarom geloof ik dat door de uitslag van Amersfoort de kans dat het 
kabinet Den Uyl de rit niet uitzit aanzienlijk groter is geworden. Wij willen 
weer in de regering. Dat vinden we in het belang van het land. Het is ook zo 
dat het liberalisme - ik ben daar diep van overtuigd - in de 70-er jaren unieke 
kans krijgt. Die kans bestaat daarin dat we een echte volkspartij kunnen wor
den. Waar iedereen ongeacht geloof, afkomst, leeftijd, inkomen zich thuis kan 
voeden. Mevr. de voorzitter ik rond af: We moeten niet bang zijn voor kritiek 
We moeten niet terugschrikken voor de inspanning die van ons wordt gevraagd, 
We mogen de kans - en dat vragen steeds meer kiezers van ons - dat de VVD de 
komende tijd een leidende rol in het bestuur van ons land zal gaan spelen niet 
laten liggen. We willen het politieke midden opvullen. We willen uitgroeien 
tot een brede volkspartij. We willen de spil worden van een nieuwe meerderheid. 
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Laat dat, mevr. de voorzitter, de beide discussies van vandaag ons richtsmoer 
zijn. 

Mevr. van Someren: 
Hartelijk dank, Hans voor het enthousiasme waarmee je de politieke situatie 
hebt belicht en waarmee je de weg wijst naar de naaste toekomst. Dames en he
ren, voor mijals voorzitter van de organisatie rest een ander deel van de be
schowing. Onze partij als organisatie groeit. We krijgen steeds meer leden en 
we worden bij iedere verkiezing als winnaar getipt bij voorbaat, er worden geen 
eens meer weddenschappen op afgesloten. Amersfoort was een enorm succes. En als 
dat met een partij gebeurd, dan wenkbrauwen gefronsd. En dan wordt er ook met 
argwaan gekeken. Een typisch nederlandse eigenschap maar het is misschien toch 
ook wel een beetje logisch, en dan wordt er gevraagd of die verbreding de be
ginselen wel zuiver houdt. Nu moet ik u zeggen dat voor dat laatste het zuiver 
houden van de beginselen iedere partij ten allen tijde moet oppassen. Men mag 
zich niet uit opportunistische overwegingen van zijn oorspronkelijke idealen 
laten afdrijven. Hans Wiegel heeft u zojuist al uiteen gezet hoe de verbreding 
van onze aanhang heeft plaatsgevonden. En niets wijst erop dat deze verbreding 
een verréchtsing inhoudt. Iedere partij die in de oppositie is en dat zou je 
een politieke natuurwet kunnen noemen, die loopt het gevaar van radikalisering 
van een neiging tot extreme opvattingen, en dat moeten we in alle nuchterheid 
onder ogen zien. Ook vandaag. Op dit moment zijn er echter geen aanwijzingen 
dat dat inderdaad gebeurd. En er zijn wel aanwijzingen dat steeds meer een echt 
liberalismenodig is. Tegenover de toenemende verkettering moet een flinke doses 
verdraagzaamheid staan. En tegenover het irre~le gedram van zich progressief 
noemdende 3 moeten op de problemen van vandaag en op de vermoedelijke toekomst 
gebaseerd beleid gevoerd worden. En dat beleid voeren we vandaag nog niet omdat 
we in de ooppositie zijn. Maar die oppositierol mag niet te lang duren. Wij 
willen regeren, dat willen we weer. En dat willen we niet om de macht dat wille 
we dat omdat het op het ogenblik onder deze regering niet goed gaat. Den Uyl 
heeft nog steeds de moed niet om tegen zijn achterban te zeggen, dat de goede 
jaren voorbij zijn. En dat we met man en macht de problemen te lijf moeten zon
der fraaie beloften van een paradijsje vol mooie voorzieningen. Je kunt ze al
lemaal vinden in keerpunt 72. Zonder roze wolken aan de horizon. De VVD zit 
om met Geertsema in liberaal reveil te spreken nog steeds rotsvast verankert 
in het midden. En de liberale partij kan nergens anders zitten. De oorzaken van 
de steeds heftiger wordende aanvallen op ons. Ik ben dat helemaal met Geertse
ma eens, moeten ongetwijfeld gevonden worden in de angst voor de steeds ster
ker wordende positie van onze partij. En dames en heren, u zult het niet gek 
vinden dat ik op deze plaats mijn grote erkentelijkheid uitspreek voor de man 
die nu eerste burger van Gelderland is geworden. Gelderland boft. Wij zullen 
hem in de dagelijkse aktieve politiek missen. Wij zijn erg blij dat je vandaag 
toch gekomen bent en dat je hiermee toch die oude band die je met onze partij 
hebt duidelijk wil onderstrepen en we hopen je in de toekomst toch nog heel 
veel in ons midden te zien. Ik geloof dat dat niet strijdig is met het ambt van 
commissaris der koningine. Het gaat je heel erg goed in het Gelderse. 
De VVD dames en heren, wil inderdaad steeds sterker en groter worden en niet 
door opoffereing van liberale beginselen en dat heeft Wiegel ook nooit gedaan 
maar door het uitdragen en aktueel toepassin van die beginselen. En wij zullen 
daarbij niet het midden verlaten. Het midden, het moeilijke midden, waar afge
wogen en gedacht moet worden. Het midden waar niet 1 bepaalde groep verdedigt 
wordt, maar waar alle groeperingen aan h8n trekken komen. Bij ons jubileum 
heb ik er al op gewezen hoe triest het'op zichzelf voor de nederlandse politiek 
is dat er met een PvdA van Den Uyl, de huidige PvdA, noemde Hans Wiegel het, 
geen gespreksbasis meer is. En vergeleek toen de gematigde Willy Brandt met 
Den Uyl, en als we even terug gaan in de geschiedenis, het is bij Den Uyls 
capitulatie voor nieuwlinks dat de polarisatie in 50 geboren werd. Terugdraaien 
kan niet, dames en heren. Over het verleden peinzen heeft niet zoveel zin. Zin 
heeft om vanuit het heden te opereren. En dan wil ik constateeren, net zoals 
Hans Wi§gel, dat er vele gematigde socialisten in de verstrooiing zijn geraakt 
of zullen geraken. En zij moeten te winnen zijn door een modern liberalisme. 
In het midden komen we ook tegen de teleurgestelde D866ers die al laang gezien 
hebben dat de gekozen minister-president geen Haarlemmerolie is voor de proble
men van vandaag. 
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En die een eens pragmatische maar nu naar de PvdA gegleden D'66 geen heil meer 
zien. Vooral deze moeten we een onderdak bieden, ze moeten zich bij ons thuis 
voelen zoals Wiegel het noemde. Het Liberaal Manifest, dames en heren, waarover 
wij vandaag gaan praten, biedt een stuk liberale inspiratie. Het is geen ge 
programma. Het is bovendien geschreven in 1972. De tussentijdse kamerverkiezin
gen hebben de behandeling vertraagd, maar toch is het nog up to d~e. Het 
geeft natuurlijk geen concrete oplossingen voor de korrevracht problemen, die 
zich de laatste tijd over ons hebben uitgestord. Er is zowel als in binnen- als 
in buitenland heel wat veranderd. Binnenslands kregen we de vele felle tegen
stellingen door gesprekken met andere partijen, als partij een illusie werden. 
Wel met individuen. Buitenslands kregen we een ingrijpend verschoven machtse
venwicht. En dit alles, natuurlijk hoe kan het ook anders, met een groeiende 
onzekerheid ongerustheid, bij de individuele burgers. Het manifest blijft on
danks alle veranderingen voor ons een belangrijk stuk. Hans Wiegel en ik zijn 
nog altijd blij dat we hiertie het initiatief in Nijmegen vorig jaar 72 geno
men hebben. Het manifest werd in Assen globaal maar integraal aanvaard. Ik be
loofde in Assen dat enkele punten, dat heb ik toen letterlijk zo gezegd, over 
het manifest verschilden over het liberaal op nieuwe wegen, en enkele punten 
waarover geen uitspraak in het verRden waren gedaan aan de hand van stellingen 
zouden worden besproken. Ik heb ook in Assen gezegd: Ik wil dat de partij blijf· 
praten en denken over het manifest. En dit is daar als'het ware een handvat 
voor. En dat gebeurt vandaag. De belofte van Assen wordt uitgevoerd aan de 
hand van drie of vier stellingen heb ik gezegd, en het werden er vier; zou nog 
gediscussieerd worden. Het manifest mocht niet worden tot een program. Het 
moest een stuk op zichzelf blijven. Zou de hele partij eraan gaan sleutelen, 
dan zou het zijn oorspronkelijke opzet verliezen. Het moet blijven een vrij 
stuk. Niet opgesteld door het hoofdbestuur of door de partij, maar door een 
onafhankelijk bestuur. Daarnaast dames en heren, is duidelijk een nieuw par
tijprogramma vereist. Een tussentijds nieuw programma kan mijns inziens niet. 
De huidige 2de kamerfractie is gekozen op liberaal op nieuwe wegen. Er moet 
een nieuwe programma klaar zijn tegen de tijd dat dat nodig is. Wanneer, joost 
of misschien Joop Den Uyl mag het weten. Ik acht het niet zo waarschijnlijk da
mes en heren, wie het wel waarschijnlijk vindt mag het zeggen, dat dit kabinet 
de volle rit zal uitzitten. Maar wanneer het zal vallen ga ik u niet voorspel
len, dat kan ik n.l. niet. Ik hoop wel dat het spoedig zal zijn. Het is in ie
der geval dan een feestdag. Om die hoop te ondertimmeren willen we thans star
ten met de voorbereiding van een nieuw programma. Goede nog niet uitgevoerde 
punten van Liberaal op nieuwe wegen, zullen bouwstenen zijn; een inbreng van 
de diverse partijcommissies zal tevens als materiaal gebruikt worden, en dit 
alles zal moeten geschieden met als inspitátiebron het Liberaal Manifest. Het 
is geen programma het is er niet voor geschreven, het geeft de mentaliteit weer 
Het liberale geest. Het Leidt niet feilloos naar de toekomst; die pretentie 
heeft het ook niet. Men zal er niet in kunnen vinden hoe het nou straks alle
maal moet, het mag ook niet tot een alledags programma verlaagd worden. Dat 
was reeds voor de algemene vergadering in Assen de duidelijke mening van de 
meerderheid van de partij. Handelend volgens ons principe, dat de partij het 
voor het zeggen heeft en dat wij willen luisteren naar de signalen uit de parti. 
hebben wij als hoofdbestuur ons daaraan gehouden. De oorspronkelijke door ons 
gekozen procedure, van stellingen met amenderingen, zoveel mogelijk over het 
hele manifest gehad, hebben we verlaten. Het manifest werd integraal en glo
baal geaccepteerd.De consekwentie daarvan is dat wij op deze weg voortgaan en 
thans de stellingen integraal en globaal behandelen. Het hoofdbestuur heeft ge
meen& op deze wijze te handelen in de geest van Assen. Het liberaal manifest, 
dames en heren, zal blijven: een stuk waarover gesproken moet worden. En het 
is om die reden dat wij een postbus hebben geopend waarheen men kan schrijven 
waartoe men zich kan richten wanneer niet-leden van de partij, wanneer anderen 
willen spreken over het liberaal manifest. Het postbus 1877 te Den Haag. Als 
het goed is kunt u het daar op het ogenblik lezen. Al wat hier vandaag te berde 
wordt gebracht is van het grootste belang voor het toekomstig programma. Zo
ook de door de diverse afdelingen en door centrales ingediende wijzigingen 
voorstellen en ontwerpmoties. Deze bevatten op zichzelf nuttige, belangrijke 
bijdragen en het is verheugend hoe aktief de partij willen meedenken. Dit laat 
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onverlet dat wij de bespreking van het manifest en de vaststelling van een 
program niet door elkaar mogen halen. Voor het vaststellenvan een programma 
geldt een heel andere procedure, de oude getrouwe onder U zullen zich de pro
cedure herinneren dievoorafging aan de vaststelling van liberalen op neieuwe 
wegen. We zullen, nu de partij meer dan dubbel zo groot is geworden, dubbel 
zo groot als toen, niet precies dezelfde procedure meer kunnen volgen. Het kon 
toen eigenlijk maar net. Het zal een meer gestroomlijnde procedure worden. Waar 
bij de centrale besturen een co8rdinerende rol zullen krijgen. Het hoofdbestuur 
stelde u deze procedure reeds voor bij de oorspronkelijke stelling bij het ma
nifest, maar de partij zal er ondanks deze stroomleiding en deze co8rdinatie 
niet minder ommee denken en mee praten. Nu wil ik aan ons nieuwe program wel 
enkele woorden vooraf wijden. Als ooit de betrekkelijkheid van partijprogram
ma's duidelijk is geworden, dan is het wel nu. Ons programma was aanzienlijk 
minder pretentieus dan het beruchte keerpunt 72. Het is door ons in de verkie
zingsstrijd dat keerpunt 72, als een financieel onuitvoerbaarbaar droombeeld 
be~eden. We'maken dezer dagen dames en heren, wel een echt keerpunt mee, maar 
niet wat Den Uyl en de zijnen bedoeld hebben, dat is ze overigens niet te ver
wijten. De Arabische interventie schreef van den Berg in de NRC van 16 november 
heeft als een olifant huis gehouden in de poealeinkast van de heren Boersma, 
Duisenberg en Lubbers. En hij zegt ook: het betekent een begratingsbeleid dat 
eerder zal neigen tot sterke bezuinigingen dan tot uitgaven verhoging. De olie 
crisis heeft al prijsstijgingen veroorzaakt, en dreigt ook gevolgen te hebben 
voor andere belangrijke bedrijfstakken, als staal, kunstvezel en petrochemie. 
De dreigende werkeloosheid in de horecasector, de Rotterdamse haven, ondermijnd 
alle werkeloosheidsbestrijdende plannen van het kabinet. De derving van loon~ 
en inkomstenbelasting wegens stijgende werkeloosheid, de lagere opbrengst van d 
vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de accijnzen zetten de begroting 
op drijfzand. En nu vind ik het een al te goedkope redenering om politici te 
verwijten dat ze de oliecrisis niet voorzien hebben. Wel te voorzien was een 
energiecrisis uitgestreken over langere termijn. Maar deze overrompelende ver
snelling is door niemand voorspeld. Ook de meest pretentieuze futuroloog zal 
bescheiden het hoofd moeten buigen. De eerlijkheid gebied te erkenaan dat ook 
ons programma in deze situatie niet uitvoerbaar zou zijn geweest. Al hebben we 
dan ook minder beloofd dan de rode drie. Maar wat thans gebeurd, dames en heren 
moet voor ieder die zich met politiek en met het opstellen van programma's be
zig houdt een ernstige waarschuwing zijn en leiden tot grote bescheidenheid. 
Ik hoop dat we kunnen komen met een sober, maar geloofwaardige programma en 
niet met een verlanglijstje. Met een afweging binnen de entgetwijfeld baseheidel 
mogelijkheden. De frustraties waarvan den Berg in het NRC over schrijft zijn 
onafwendbaar als politici te veel beloven.Een gefrustreerde teleurgestelde bur
gers verliezen hun geloof in de democratie. Ons programma moet een visie geven 
Moet hoop aan de horizon bieden en niet een sinterklaasverlanglijstje van een 
verwend kind. We moeten eerlijk durven zeggen goedkope grondstoffen zijn ver
leden tijà, het is uit met goedkope energie en overblijft een enorme inspanning 
We zullen de komende jaren niet rijker worden, we zullen hard moeten werken, 
we moeten zullen leren leven in een andere werkelijkheid. Voor extreme ideo
logi~n is op het ogenblik minder plaats dan ooit. De man die forse belasting
verlagingen wil, komt echt niet aan zijn trekken, En hij die fris en vrolijk 
staat te pleiten voor uitbreiding van oude en liefst aanvatting van nieuwe o
verheidstaken, zal op zijn neus vallen. Het geld is er niet. Beide wacht on
eerroepelijk een teleurstelling. De wanhoop en misschien tenslotte vlucht uit 
de democratie. En dat acht ik het grootste gevaar. Als er ooit behoefte is ge
weest aan een verstandige politiek van het midden met visie dan is het nu. De 
liberaal is altijd bezig in het riskante midden waar gedacht en afgewogen moet 
worden, waar niets helemaal zwart of helemaal wit is. Hij moet de burger die 
zich heel vaak gefopt heeft gevoeld nieuwe hoop geven. En laat dat uitgangspunt 
zijn van onze discussie van vandaag en van een nieuw programma. Dank u wel. 

Dames en heren, dan zou ik nu met u willen overgaan tot de behandeling van de 
stellingen zoals u ze heeft gevonden in Vrijheid en Democratie. De stuurgroep 
die het Liberaal Manifest heeft opgesteld is hier aanwezig. En meS de stuurgroe~ 
hebben wij de volgende procedure afgesproken: dat lid van de stuurgroep die o
ver een bepaalde stelling de verdediging het woord zal voeren komt zo dade
lijk hier achter de tafel. 
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Bij de ene stelling zullen het er 1 bij een andere stelling zullen het 2 of 
meer leden vande stuurgroep zijn. Ik zou daarom nu mevr. Smit - Kroes, die nu 
net haar stoeltje inneemt willen vragen of ze het hoger op wil zoeken. Onder
wijs staat n.l. als eerste stelling op de agenda. Mevr. Smit-Kroes is helemaal 
uit Delfzijl gekomen vannacht, dus we mogen haar wel sterkte wensen dat ze nu 
ook nog meteen het podium opmoet • 

Mevr. Smit Kroes: 
Mevr. De Voorzitter, ik dacht dat de stellingen 1,2,3,4 we1n2g toelichting zou
den behoeven, ik wil mij dan ook concentreren op stelling 5 van de onderwijs
paragraaf. Deze stelling die stelt dat we met name de verbetering van de onder
wijstechnologie de voorkeur moeten geven boven verlaging van de leerlingen
schaal. Vervolgens een ; en dat die leerlingenschaal alleen daar zal moeten 
plaatsvinden waar dat het meest nodig is; dacht ik verdient enige toelichting 
zeker gezien de huidige politieke voorstellen die op tafel liggen van de minis
ter van onderwijs waar wij ons achter geschaard hebben. Nog steeds is bij li
beralen het uitgangspunt dat kleine klassen op zich niet als wondermiddel moe
ten worden voorgesteld. Ik dacht dat wij daarin duidelijk een genuanceerder 
geluid lieten horen dan de minister van onderwijs op dit moment dmet. Het is 
niet zo dat kleine klassen op slag alle problemen oplossen. We moeten ons dan 
ook niet in slaap laten sussen dat we er a op deze manier zouden zijn met de 
kleine klassen. Dat dan dus het onderwijs verbeterd is. Het is wel zo dat we 
in het oog moeten houden dat de ontwikkeling met name in het hele onderwijsveld 
en dan bedoel ik zeker op de onderwijstechnologie, een uitzicht kunnen geven 
op verbetering van onderwijs die prioriteit moet krijgen. Het is onze wens on
ze uitdrukkelijke wens om het onderwijs te individualiseren. Het onderwijs dien· 
afgestemd te zijn op eigen mogelijkheden, op de capaciteit van ieder kind. En 
dat vloeit niet automatisch voort uit kleine klassen. Het is wàzo dat kleine 
klassen een faktor kunnen zijn om dat ideaal van ons, dat individualiseren van 
het onderwijs te bereiken. Op zich hebben wij gesteld dat onderwijskundigen 
de vraag is of op zich de klassenverkleiningen nog steeds centraal zal moeten 
stellen, en vandaar dat wij wat genuanceerder de stelling hebben geformuleerd 
en gezegd: één van de foactoren klassenverkleining, maar vooral de kleine klas
sen op zich dan als middel gebruiken om via de onderwijstechnologie waar ook 
het onderwijsveld op voorbereid moet worden, dat zeer nadrukkelijk gesteld, 
nieuwe prikkels moeten geven om uiteindelijk tot geïndividualiseerd onderwijs 
voor ieder naderlands kind te komen. Dank u wel. 

Mevr. van Someren: 
Wie, wie uit de zaal mag ik woord geven over de onderwijsstelling. Mevr. Smit 
wilt u hier op het podium plaatsnemen. Gaat uw gang. Wilt u naam en afd. ivm 
de bandopname duidelijk zeggen? 

De afd. Den Haag: 
De afd. Den Haag heeft m.b.t. het hoofdstuk onderwijs en de daaruit voortgevloe 
de 5 stellingen de volgende opmerkingen: 
In het liberaal manifesst wordt gesteld dat het onderwijs niet plotseling moet 
beginnen bij het 4de levensjaar doch een voortdurend proces moet zijn dat spoe
dig naa de geboorte aanvangt. Het streven moet erop gericht zijn de ouders 
bij het leerproces van het kind te betrekken. Dit idee heeft de volledige in
stemming (Het is hier aan de tafel niet verstaanbaar, en ik merk in de zaal 
ook niet, misschien dat u iets dichter in de microfoon, iets langzamer, ik 
weet niet waar het aan ligt, we gaan het even uitproberen. U bent de 1ste 
spreker, dat is altijd het moeilijkste, gaat uw gang(). Ik ga uittesten en op
nieuw beginnen. Gaat het zo beter? Welnu ik zal dan met de eerste zin opnieuw 
beginnen. De afd. Den Haag heeft mbt het hoofdstuk onderwijs en de daaruit voor 
gevloeide 5 stellingen de volgende opmerkingen: in het liberaal manifest wor~i 
gesteld dat het onderwijs niet plotseling moet beginnen bij het 4de levensjaar 
doch een voortdurend proces moet zijn, dat spoedig na de geboorte aanvangt. 
Het streven dient erop gericht te zijn de ouders bij het leerproces van het 
kind te betrekken. Dit idee heeft de volledige instemming van de afd. Den Haag 
ouderparticipatie achten wij een goede zaak. Wel vroegen wij ons af hoe de ou
ders zoveel mogelijk gemotiveerd kunnen worden om van de gesuggereerde via de 
televisie en andere massamedia aangeboden mogelijkheden van instruvtie tot 
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die participatie gebruik te maken. Met de stelling nr. 1 als zodanig kan de afc 
Den Haag zich verenigen. Stellingen 2 en 3 hebben onder meer betrekking op de 
gedupeerde intellectueel begaafde leerling. Daarbij maken wij de opmerking dat 
onlangs bij de begrotingsbehandeling van onderwijs in de afd Den Haag door het 
VVD raadslid mevr. Sikman Hardeman eveneens aandacht is gevraagd voor het intel 
lectueel begaafde kind. Uitgegaan wordt van de gedachte dat met het intellec
tueel begaafde kind bedoeld wordt. Het kind dat zodanig boven de anderen uit
steekt dat het gemiddelde leerprogramma der, met name, lagere scholen, voor 
dat kind niet meer adekwaat is. In een gemeente als bv Den Haag is er op de ge
hele lagere schoolbevolking een groep van ongeveer 25 leerlingen per leerjaar 
dat wil dus 150 totaal voor het hele lager onderwijs die in die situatie ver
keert. Wij vertrouwen erop dat de voortschrijdende differentiatie in het lager 
onderwijs mede met behulp van de nog aan de orde komende technologische hulp
middelen zo mede met verlaging van de leerlingenschaal, dus beide aspecten ge
lijkwaardig ook voor deze leerlingen een uitdagend leerprogramma zal blijven 
maken. Met de inhoud van de stellingen 2 en 3 kan de afd Den Haag zich vere
nigen. Niet in de stellingen neergelegd, maar wel in het liberale manifest be
handeld wordt de delegatie van thans aan het departement van onderwijs en we
tenschappen toebeieelde taken. Deze dient naar onze mening met de grootste om
zichtigheid plaats te vinden. Gewaakt dient te worden tegen elke vorm van dey 
centralisatie die mogelijkheid in zich houdt van regionaal verschillende voor
zieningenniveau's. Met b.t. stelling 4 wordt opgemerkt dat de voorgestelde fi
nanciering van onderwijs door de overheid met de mogelijkheid de gebruikte o
verheidsgelden in een later levensstadium te moeten terug betalen niet onze 
volledige instemming heeft. De onderwijstegoedbon komt ons voor als de keuze 
vrijheid beperkende bepaling. De leerling of de student, e~t. daarin gestijfd 
door zijn ouders zl wellicht in de verleiding komen aan een lichtere opleiding 
onderwijsvorm de voorkeur geven welke in het latere leven mindere zware las
ten met zich meebrengen. Dit boven een wellicht qua kapaciteit en aanleg wel 
haalbare zwaardere studie. Wij gaan ervan uit dat nl een zwaardere studie lan
ger en dus ook duurder zal zijn. En daardoor in zich houdt dat in zijn latere 
leven grotere lasten dienen te worden afbetaald, of in welke vorm dan ook ver
rekend. Aangezirn echter op dit hoofdstuk betrekking hebben de stelling 4 een 
ietwat afgezwakte versie is van inhoud van het liberaal manifest waarin uit
eindelijk alleen een studie ter zake aangakondigt wordt enwij verwachten dat 
bij die studie de zojuist genoemde bezwaren zullen worden onderkend en opgelost 
is de stelling toch aangeno~n.Anders ligt het bij de stelling nr 5 diezojuist 
door mevr. Smit nog is toegelichd. Ons trof inderdaad ook het feit dat er een 
verschil werd gemaakt in de stelling nr. 5 tussen verbetering van de onderwijs
technologie en verlaging van de leerlingenschaal. Het is een ~ feit dat verla
ging van de leerlingenschaal niet het enig zaligmakende middel is. Naar de me
ning van de afd. Den Haag echter essentieel verschillend is de inhoud van stel
ling 5 waarin met name de verbetering door technologie als uitgangspunt wordt 
genomen. Naar onze menin~ dient voor een juist onderwijsbeleid en voor een 
juiste prioriteit de afweging beide zaken zowel leerlingenschaal verlaging en 
als verbetering van de technologie gelijkwaardig in de afweging betrokken te 
worden. De stelling nr. 5 is door de afd. Den Haag dan ook afgewezen. 

Mevr. van Someren: 
Dank u wel. Wie is de volgende spreker. Wilt u ook uw naam even zeggen voor de 
notulen? 

De Jong, afd. Naarden: 
Mevr. de voorzitter.Ik dacht dat het niet buiten de orde was, en dat hoop ik 
in ieder geval met ~e zeggen dat de afd. Naarden mede behoort tot de afdelingen 
die teleurgesteld waren dat er geen amendementen konden wordeningediend. Of 
ordevoorstellen of moties. Wij hebben de uiteenzettingen uit V en D. De uit
eenzettingen over nr. 138 en de brief die ik van de secretaris mocht ontvangen 
waarvoor mijn hartelij~dank ter harte genomen, en we zullen ons dus verder 
op dit punt rustig houden. Dat betekent natuurlijk wel dat wanneer over deze 
stellingen wordt gesproken, je er van uit moet gaan dat je niet op alle slakken 
zout moet leggen, dat willen we ook beslist niet doen. 
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Het is nu wel duidelijk dat om het in confessionele termen uit te drukken het 
Liberaal op nieuwe wegen, ons verkiezingsprogramma 71 - 75 is het oude testa
ment ; het liberale manifest wordt ons nieuwe testament, samen het voortreffe
lijke boek De Bijbel, en als ik het goed begrepen heb zijn we nu begonnen aan 
een nieuwe vertaling van het oude testament. Ik hoop dat dat dezelfde suksessar 
zal hebben als we tot nu toe hebben gehad met het programma's. Om nu even op 
de stellingen neer te komen. Ons bezwaar en dat heeft de vorige spreker ook al 
gezegd gaat in hoofdzaak naar punt 5 van deze stellingen. Mevr. Smit heeft er 
al even aangeroerd. Mijn voorganger heeft het wat ••* duidelijker gezegd. Er il 
nl geen overeenstemming tussen het gedeelte wat in de specifieke passagestaat 
en de inhoud van punt 5 van deze stelling. NL over die leerlingenschaal. Er is 
gezegd het is niet het enig zaligmakend middel - wat is zalig? -misschien dat 
we dat dan in onze nieuwe bijbel zullen vinden. Maar die leerlingenschaal is 
toch wel erg belangrijk. Ik heb gelezen in liberaal reveil een artikel van men, 
Braams die daarin zegt dat nog niet uitgemaakt is wat nou de optimale klasse
grootte is. Ik kan u wel vertellen dát nog geen week geleden de National Union 
of Schoolmasters in Engeland gezegd heeft: om welke reden kunnen wij gaan sta
ken? Nou dathebben ze duidelijk gezegd: Wij staken wanneer de klassen groter 
zijn dan 30 en wij staken wanneer de temperàtuur in de klas hoger is dan 62° F, 
Die hebben daar dus wel iets in gevonden, om de klassen kleiner te maken. Of 
ze zullen gaan staken weet ik niet, daar zijn ook klassen van boven de 50 11 ir 
dat land, met alle andere perikelen die ze daar overigens ook hebben. Zoals 
het nu staat, dus deze stelling nr.5, kunnen wij op deze manier niet accepte
ren. Gewoon door de tegenstrijdigheud die er is, met die tekst. Omdat we vin
den dat - je kunt wel zeggen dat die verbetering van onderwijstechnologie en 
die verlaging van de leerlingenschaal even belangrijk zijn, wat nou zwaarder 
moet wegen is nog niet helemaal uitgemaakt, maar dat was dus eigenlijk het be
zwaar wat wij er tegen hebben. Dank u wel. 

Mevr. van Someren: 
Ik dank u wel. De volgende spreker. 

Poortman, afd. Rotterdam: 
Mevr. de voorzitter de afd. Rotterdam heeft eerst door een werkgroep en later 
in een vergadering de stellingen van het liberaal manifest besproken en is tot 
de conclusie gekomen dat er helaas nogal wat uit het liberaal manifest verlo
ren is gegaan in de stellingen. Met name de monopolieposities, de gelijke kan
sen voor iedereen, de kritiese instelling en het inlopen van achterstanden. 
In de 2de plaats lijkt het me goed om extra aandacht te besteden bij onze on
derwijspolitiek aan de verlaging van de normen. Het is op het ogenblik zo -
en ik spreek uit de praktijk - dat in de brugklassen van het voortgezet onder
wijs veel leerlingen binnenkomen die een dermate geringe voorbereiding hebben 
op dat middelbaar onderwijs te volgen dat ze dat de(~ee~~~ft~eA) leraren op het 
middelbaar onderwi~ gedwongen zijn, allerlei lagere scholenfoefjes nog eens 
nader te gaan uitleggen. En dat een leerling van 13 jaar thuiskomt met zulke 
moeilijke getallen met streepjes, wat achteraf breuken blijken te zijn, en dat 
ze die breuken op de lagere school nooit gezien hebben of er nooit iets over 
hebben gehoord, dat is toch wel spijtig. Maar goed dat zijn details ik zal 
hier niet verder op in gaan. Over de stellingen: Bij stelling 1 zal ik 2 kant
tekeningen willen maken. Er staat: onderwijs moet zo vroeg mogelijk beginnen. 
Door initiatief van mevr. Smit Kroes is de wordt er al aan gewerkt om de toe
lating voor kleuteronderwijs misschien wat vroeger te gaan doen plaatsvinden 
dat is aanbevelenswaardig, maar zelfs op de leeftijd van 3 of 4 jaar zijn heel 
veel kinderen al ver achterop bij hun leeftijd genoten. De enige mogelijkheid 
- maar of dat haalbaar en betaalbaar is, daar zet ik een groot ? bij - is om 
de opvoeders eerst te gaan opvoeden voordat ze gaan opvoeden. Een tweede kant
tekening ; het zo laat mo~lijk eindigen van het onderwijs. Houdt dit in dat 
de leerplicht verlengd moet worden?ook'hier zou ik een groot ? bij willen 
zetten. Op dit momem is het al zo dat vele leerlingen in de hogere klassen 
van het voortgezet onderwijs hun laatste schooljaar daar uitzitten. Of om een 
citaat te gebruiken van de rector van de scholengameenschap waar ik les geef 
: bij de hogere klassen begint het'balen! Ik geloof dàt het overweging verdien1 
om wat dit betreft eerder te denken bij de zo laat mogelijk eindigen van 
het onderwijs aan het geven van onderwijs aan volwassenen; van het ver-
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schaffen van mogelijkheden aan diegene die kansen hebben gemist in het onder
wijs, om die op latere leeftijd nogmaals te krijgen. Dus dat er misschien het 
avondonderwijs wat meer gestimuleerd moet worden. Of iets in die richting. 
De stellingen 2,3, en4 daar is Rotterdam het wel mee eens. Daar wil ik me ver
der niet over uitlaten. Over stelling 5 heeft Rotterdam dezelfde kritiek als 
àe voorgaande sprekers al naar voren hebben gebracht nl dat het liberaal mani
fest en stelling 5 elkaar niet dekken. Er is - en dat bleek zojuist ook uit 
wat de vorige spreker zei - nog geenszins aangetoond dat verlaging van de leer
lingenschaal dan wel technologie het juiste oplossing is. er is mijns inziens 
nog wat onderzoek nodig voordat we daarover een uitspraak kunnen doen. En het 
is nu nog te vroeg.Vooral waar het weer gaat om onze troetelkinderen de achter· 
geblevene bij het kleuter en basisonderwijs moet naar onze mening juist de op
lossing worden gezocht in verlaging •erlaging van de leerlingenschaal. Want de 
persoonlijke benadering van kleuterleidster onderwijzer is veel en veel belang· 
rijker dan het spelen met machientjes. Ik geloof dat voor die kinderen en in 
de praktijk blijkt dat er bv dit soort kinderen - en het is jammer maar het is 
waar - schoolboekjes ook al zien als iets wat je kapot kunt maken, als je dat 
met machientjes gaat doen dan wordt dat nog veel erger. Lijkt mij. Waar het be· 
treft het voortgezet onderwijs geloof ik dat de onderwijstechnologie dus al
lerlei dus allerlei machientjes wel heel wat goeds zouden kunnen doen, maar 
ook hier zal de taak van de leerkracht zichzal gaan verleggen naar begeleiding 
ipv kennis overdracht. En ik geloof dat we dan niet meer zo zeer moeten den
ken in leerlingenschaal en in klassikaal onderwijs, als wel in het verhouding 
van het aantal leerkrachten tot het aantal leerlingen, en dat die verhouding 
wat moet gaan verschuiven in de richting van meer leerkrachten, lij~ mij toch 
wel nuttig. Dit overwegende heeft de afd. Rotterdam besloten vooral dus omdat 
het onderzoek nog niet gedaan waaruit zou blijken dat stelling 5 juist is, om 
stelling 5 niet aan tenemen. Ik dank u. 

Mevr. van Someren: 
Mea. Poortman. Graag de volgende spreker. Overigens ter voorkoming van misver
standen. Ik meende uit de woorden van de heer Poortman althans een misverstand 
te beluisteren. Het is niet zo dat u alleen over de stellingen mag spreken, hei 
stuk over onderwijs in het manifest kan in zijn geheel in de beschouwing betro~ 
ken worden. Gaat uw gang. 

Ton Eyck, alle afd. van de kamercen~rale Tilburg ofwel West-Brabant: 
Ten aanzien van stelling 1 heeft de kamercentrale wellicht door de procedure
le moeilijkheden nogal in de diskussies ruimschoots aandacht moeten besteden 
aan de koppeling van het woorden onderwijs en vorming. Naar onze mening is dool 
het gebruik van beide woorden enig misverstand mogelijk. Wanneer wij het libe
raal manifest in ogenschouw nemen en waarin dan - en dat kunnen we zeer zeker 
onderschrijven - onderwijs en vorming zo vroeg mogelijk begim met daarnaast 
de stelling dat eet een voortdurend proces is, en als wij dan tevens in ogen 
schouw nemen de rest van de passage uit het liberaal manifest waarin tevens 
tot uitdrukking gebracht wordt dat de ouders inzicht en kennis moeten krijgen 
zo vroeg mo~elijk om aan deze vorming en onderwijs en wellicht opvoeding bij 
te dragen dan komt het ons voor dat in de huidige bewoordingen van stelling 
nr. 1 tijdleemten zullen kuneen optreden. Enerzijds probeert men het af te 
palen vanaf het begin, 4de of 6de jaar en dan zo laat mogelijk afsluitend, an 
derzijds heeft men door het woord voortdurend proces toch wel naar mijn enon
ze meningde permanenten edukatie daarin betrokken. Ik zei u reeds mevr. de 
voorzitter dat door het procedurele kwesties - hoewel de kamercentrale in Til
burg zich achter deze stelling, de inhoudt zou kunnen opstellen - dat ik gey' 
noodzaakt ben om namens de kamercentrale Tilburg tegen te zijn omdat men van 
mening is dat zeer zeker met het woord onderwijs niet~ het leerplichtig on
derwijs bedoeld zou kunnen worden. En dat er ook de vraag naar voren komt: het 
kan toch niet de bedoeling zijn dat de leerplicht zo laat moeglijke eindigt. 
T.a.v. stelling 2 en 3 heb ik geen enkele kanttekening gemaakt, mevr. de 
voorzitter. Bij stelling 4 vragen wij ons af, hoewel wij ons volledig akkoord 
kunnen verklaren met deze stelling, of in de be&udering vande financiering 
niet tevens de buitenlandse financieringssystemen in behandeling genomen 
kunnen worden. 
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Het is altijd nuttig om te kijken hoe men om ons heen liggende landen dergelij
ke problemen oplost. Stelling 5 als 4de spreker is natuurlijk het gras op een 
behoorlijke manier voor je voeten weggemaaid maar ook binnen de kamercentrale 
Tilburg heeft men moeite met deze stelling omdat dus leerlingenschaal onderge
schikt gemaakt wordt aan de onderwijstechnologie. Er zijn geen alternatieven 
meer waaruit men kan kiezen. Het is en en, vooral als men het toespitst op de 
gedachte dat leerlingenschaalverlaging in principe een middel is om de vorming 
duidelijk te stimuleren; een vorming vooral als men gaat denken aan een school 
die enerszijds is een vormingsinstituut en een sociale organisatie en anders
zijds een leerinstituut dan mogen we toch niet de leerlingenschaal verlaging 
uit het oog verliezen. Dit neemt niet weg dat de onderwijstechnologie even be
langrijk is zeker wanneer we het richten op de school als leerinstituut. Het 
neemt niet weg, mevr. de voorzitter, dat in de huidige bewoordingen en de hui
dige plaatsing van de beide middelen om te komen y tot een individualisering 
van het onderwijs dat de kamercentrale tegen deze motie is. Ik dank u. 

Mevr. van Someren: 
Dank u wel. Wie is de volgende spreker. U bent de laatste. Ik zie niemand meer 
staan? Nog iemand , ja. 

Van den Bosch, afd. Reeuwijk: 
Ik spreek namens alle afdelingen in de regio Gouda. in de regio Gouda hadden 
we geen moeite met de eerste 3 stellingen van het onderwijs. Bij de 4de stel
ling echter menen wij dat het verrichten van een studie naar iets waar we prin
cipieel tegen zijn op zich afgewezen moet worden. En daarom zijn wij ook te
gen deze stelling. Wij zouden er evt. wel voor kunnen zijn wanneer dit onder
zoek begint naar een financiering boven de leerplichtige leeftijd. Maar we zijn 
van mening dat beneden de leerplichtige leeftijd het onderwijs in principe 
gratis dient te zijn. Enwij zijn van mening dat er dan ook geen studie moet 
verricht worden naar een financiering van een zaak die gewoon gratis zou moe
ten zijn voor alle mensen, op een zodanige wijze dat daar evt. een deel van 
de kosten toch weer afgewenteld gaat worden naar die mensen zelf. Stelling 5 
zijn wij ook tegen evenals de volgende sprekers. Mevr. Kroes heeft al enige 
afzwakking gepleegd van de dominantie van de technologie maar evenals de ver
tegenwoordiger van West-Brabant menen wij dat leerlingenschaal en onderwijs
technologie volledig gelijkwaardig aangepakt dienen te worden en dat niet de 
een dominantie kan krijgen boven de ander. Daarnaast hebben wij in de regio 
Gouda nog een aantal gedachten geformuleerd, die wij gemist hebben en die wij 
hier gewoon ter overweging willen geven voor verdere uitwerking evt. in het 
nieuwe verkiezingsprogramma. Wij menen dat er een onderzoek gedaan zou moeten 
worden naar de behoefte van toekomstige afgestudeerden in alle soorten oplei
dingen en wij menen dat de onderwijscapaciteit zowel progressief als degressief 
aangepast zal moeten worden aan deze behoefte. Tenslotte hebben wij nog een 
overweging dat het aanbeveling verdient om de totstandkoming van de zgn. 2de 
geldstroom voor het wetenschappelijk onderzoek te reorganiseren. Die reorgani
satie dient zo te zijn dat de beslissing over de toedeling niet meer berust 
bij diegene bij wie die geldstroom terecht komt en dat de maatschappelijke re
levantie van de betrokken mensen en de te onderzoeken onderwerpen een te grote 
rol speelt bij de toedeling en dat dat dan ook dient te veranderen. 

Mevr. Van Someren: 
Dank u wel. Gaat uw gang. 

Jansen, afd. Rijswijk: 
Ik zou mij ook willen aansluiten bij de afd. Naarden dat ook de afd. Rijswijk 
betreurt dat de amendering van de stellingen niet mogelijk is; dat dachten wij 
legt toch wel een aantal beperkingen aan de discussie op. Ook voelen wij het 
enige mate als een be:rwaar dat zoveel belangriike onderwerpen in 4 groepen van 
stellingen over uiteenlopende zaken en een resolutie over de inkomenspolitiek 
tegelijkertijd aan de orde komen. Dat betekent onvermijdelijk dat een aantal 
van deze onderwerpen toch niet de aandacht krijgen die ze in de partij verdie
nen. Wij willen ons als afd. niet op dit moment tegen het aannemen van de stel
lingen verzetten. Ook niet tegen de stellingen op het terrein van het onderwijs 
alhoewel ook bij ons een aantal vraagpunten zijn gerezen die al door andere 
sprekers naar voren zijn gebracht. Wij zouden aan u concrete, mevr. de voorzit
ter willen vragen of het toch niet goed was dat de VVD nog eens komt tot een 
onderwijsnota en dat we in het latere fase wat duidelijker aan de onderwijspo-
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Mevr. van Someren: 
Dank u wel. Volgende spreker • 

Steenmeijer, afd. Ooststellingwerf: 

Blad No. 12 

Blad No. 1 

Mevr. de voorzitter. Ik wil toch graag een landsbreker voor stelling 5. Verla
ging van de leerlingenschaal en onderwijstechnologie zijn beide middelen die 
kunnen worden aangewend tot intensivering van het onderwijs. Daar gaat het om. 
Welk van die 2 middelen me~ op een gegeven moment in een concrete situatie 
kiest kan afhangen van de onderwijssituatie. Ik zou me kunnen voorstellen dat 
dat bij het lager onderwijs weer anders lag dan bij het voortgezet onderwijs 
Maar als ik deze stelling goed lees dan is die gericht tegen het toch wel zeer 
eenzijdig vragen om verlaging van de leerlingenschaal door een aantal politie
ke partijen die menen dat dat de enige methode zou om het onderwijs te inten
siveren. Ik dacht dat een goed uitgewerkte onderwijstechnologie waarbij niet 
alleen met machientjes maar ook door, soms met grote groepen, soms met kleine 
groepen, te werken. Het onderwijs geïntensiveerd kan worden minstens zo belan§
rijk is. En als men ee stelling op deze wijze zou willen lezen geloof ik dat 
hij voor de partij aanvaardbaar zou zijn. 

Mevr. van Someren: 
Dank u wel. Niemand meer? 

De Heer Vonhoff: 
Mevr. de voorzitter. Ik wilde ook graag mij beperken tot stelling 5 en daaro
ver toch een positief woord spreken. Ik kan mij wat dat betreft natuurlijk ook 
en ik doe dat graag aansluiten bij wat de heer Steenmeijer voor mij gezegd 
heeft hier. Ik wilde toch ook nog wel een aantal andere opmerkingen op dit 
punt maken. Er is - en dat is van meerdere kanten geconstateerd - duidelijk 
behoefte ook aan een eigen alternatief liberaal onderwijsprogram. Ik gelof dat 
dat juist is; ik geloof dok dat en het manifest en de stellingen die in onder
linge samenhang bekeken moeten worden daar formeel een belangrijke bouwsteen 
kunnen zijn. Maar we leven wat dat betreft niet in een geisoleerde zaak los van 
allerlei praktische ontwikkelingen. Die zijn er wel. En een van de feitelijk 
praktische zaken waarmee wij in de onderwijspolitiek traditioneel jaar op jaar 
zou ik bijna willen zeggen altijd hebben te maken, is dat de nederlandse onder
wijspolitiek altijd beheerst wordt door het getal. Het getal heeft de neder
landse onderwijsp~litiek beheerst; op de fèSte momenten van de schoolstrijd, 
een aantal handtekeningen nodig om een school te mogen stichten en het getal 
is ons in het onderwijs heilig gebleven. Maar mevr. de voorzitter, voor modern 
onderwijs is het getal zeker niet alleen zaligmakend. Zoms is een onderwijs 
situtatie waarin je 2 mensen tegelijk les geeft een ondoelmatige en verkeerde 
onderwijssituatie omdat die groep te groot is. En soms is een onderwijssitua
tie waarin je enkele honderden tegelijk les zou "unnen geven een geweote on
derwijssituatie omdat die niet te groot is. Het is dacht ik een heel verkeerde 
zaak dat wij bij de grote hoeveelheid middelene die wij aanwenden dat wij die 
grote hoeveelheid middelen traditioneel altijd aanwenden in het vormen van een 
dan zo gunstig mogelijke maar toch betrekkelijk eenvormige groep. En als e r 
een hoeveelheid onbehagen ook toch wel uitspreekt in de interventie van een 
enkele spreker voor mij. Ik denk aan de heer Poortman dan is dat niet in de 
laatste plaats omdat ons onderwijs jaara op jaar gebukt gaat onder een vorm 
van getalsfetisjisme. En nu dacht ik dat de stelling zoals hij hier geformu
leerd wordt nu juist zonder er in alle omstandigheden die leerlingschaal ver
laging af te wijzen. Dat is in het geheel niet het geval. En wij zullen - mevr. 
Smit Kroes heeft dat ook gezegd- de voor&ellen zoals die nu liggen zeker ook 
ondersteueen. Maar het gaat niet om de voorstellen die nu voorliggen in de kame 
Het gaat om de weg die wij in de onderwijspolitiek op langere termijn met el
kaar willen gaan. En dat is dan een weg naar mijn gevoel, die moet gaan in de 
richting van een andere toedeling van middelen en een andere toedelingvan men
sen. Want wij zijn op het ogenblik wat dat betreft nu bezig om marginale ge
tals verbateeringen aan te brengen en daarmee de werkelijke onderwijsproble
matiek te laten liggen. En het is die koers die ons bv mede op het ogenblik 
opzadelt met een onrust in het onderwijs en die dreigt ons naar een mis-
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lukte mammoetontwikkeling nog veel verschrikkelijker middenschool over de nek 
te halen. Zonder voldoende basis van experiment zonder voldoende doordenkings
van wat er mee moet gebeuren en alweer zonder enige financieel deRkingsplan. 
En als wij op basis mee van stelling 5 kunnen komen tot een openheid waarbij 
wij eens eindelijk de aandacht vestigen; dat wij niet alleen moeten kijken naar 
het getal maar ook moeten zien of wij de middelen in een andere richting mee 
kunnen aanwenden dan is dat een signaal en ik dacht, mevr. de voorzitter, dat 
wij met elkaar dat signaal moesten geven. Ik dank u.t 

Mevr. van Someren: 
Geen sprekers meer die zich aanmelden? Dan geef ik nu het woord aan mevr. Smit 
Kroes. 

Mevr. Smit Kroes: 
Mevr. de voorzitter, ik kan kort zijn. De eerste 4 stellingen daar dacht ik 
zou een opmerking gemaakt moeten worden tav stelling 1 voor de opmerking die 
de kamercentrale West-Brabant heeft gemaakt. Ik meen dat er geen tijdsleemte 
in deze definiering is te constateren omdat we duidelijk hebben gezegd dat 
voor het 4de dan wel 6de jaar ook iets gedaan zou moeten worden terwijl met 
het ouder worden de permanente educatie in het achterhoofd zit. Daarbij zou 
ik nog graag willen vermeldendat mevr. van Someren en ik bezig zijn om idee~n 
uit te werken hoe dan inderdaad het klaar maken voor die taak waar dan ge~ 
briefje voor vereist is nl het vader of moeder zijn, hoe we daarwat meer aan 
kunnen bijdragen zodat elke vader en moeder in Nederland beslagen ten ijs kan 
komen w.b. de opvoeding en w.b. de mogelijkheden die daar bij de ontwikkeling 
van het kind kunnen plaatsvinden. Stelling 4 is zowel door de regio Gouda als 
door de regio Den Haag hier ter tafel gebracht. Het bezwaar van de regio Den 
Haag is dacht ik nogal kort af te doen en juist dit bezwaar zou in een derge
lijke studie bekeken moeten worden. Voor wat betreft de regio Gouda die de 
studie afwijst vanwege de principiele afwijzing van het gestelde nl het finan
cieren; ik dacht dat daar een misverstand was. Hier worden 2 termen door el
kaar gehaald financiering is duidelijk wat anders dan kostenverhaal. We heb
ben ons niet uitgesproken op welke manier een kosten verhaal zou toegepast moe
ten worden. We zeggen alleen het kost verbazend veel geld, dat moet& gefinan-~ 
cierd worden. Hoe zou dat mogelijk zijn, welk gedeelte in welke sector, in wel
ke fase zou je kunnen gaan verhalen. Stelling 5, mevr. de voorzitter, vele af
delingen in de centrales hebben zich daar mee bezig gehouden. Den Haag, 'Naarden 
Rot~rdam, kamercentrale We~t-Brabant, Gouda, Rijswijk en Ooststellingwerf zou 
ik eigenlijk na mijn inleidende opmerking nog dit willen zeggen. Het is alles
minst onze bedoeling om de 2 componenten die in deze stellingen naar voren ge
haald worden, dus enerzijds onderwijstechnologie en anderzijds de klassen ver
kleininm om die als gelijkwaardig te beschouwen. Dat zou een misverstand zijn. 
Deze termen deze componenten zijn niet gelijkwaardig. Ze zijn dus ook niet on
dergeschikt. Het zijn ongelijksoortige termen en daar heb ik mijjn verhaal in 
eerste instantie op gericht. Door heeft de heer Vonhoff zijn opmerkingen op 
gericht en het lijkt mij dat het voorbeeld wat door de afd. Den Haag is aange
voerd dat er gestaakt kan worden bij een bepaalde temperatuur en dat er ge
staakt kan worden bij een bepaalde grote van een klas in het eerste geval we
tenschappelijk onderzocht is; er is inderdaad wetenschappelijk bewezen bij wel
ke temperatuur werken niet optimaal kan plaatsvinden. Er is wetenschappelijk 
echter niet bewezen welke klassegrootte optimaal zou kunnen werken. Ik ben 
het wel eens met het gestelde d~t nog niet voldoende onderzocht is, in welke 
sfeer, in welke richting onderwijstechnologie het beste zou werken. Daar zul
len we dan ook inderdaad experiment op moeten richten. Maar, mevr. de voorzit
teer, het is nou eenrnaalo zo dat in de politiek priotiteiten gesteld moeten 
worden. En we zouden ons principe afvallen wanneer we dat juist in het onder
wijsveld niet zouden doen. Vandaar dat we de stelling geformuleerd hebben zo
als we hem geformuleerd hebben, en daar absoluut niet een gelijksoortig waar
de in hebben aangebracht. 

Mevr. van Someren: 
Wie van de sprekers in eerste instantie wil na de woorden van mevr. Smit nog 
een nadere opheldering hebben? Ja meneer Jansen uit Rijswijk geloof ik. Komt 
u maar even naar voren. 
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Ja, mevr. de voorzitter, ik dacht dat aan de vraag die ik in eerste termijn 
getsteld had ook juist aan het hoofdbestuur voorbij gegaan was. Dat de onder
wijspolitiek voor liberalen zo belangrijk is dat we ook in de komende jaren 
daar wat meer aandacht aan moeten besteden, en of we niet zouden moeten pro
beren in de komende jaren tot een verdere standpuntbepaling te komen en tot 
een onderwijsnota, dat nog een verdere studie over dit punt zal plaatsvinden. 

Poortman, afd. Rotterdam: 
Mevr. de voorzitter, gehoord de woorden van mevr. Smit blijven w~J van mening 
dat de formulering van die laatste stelling onjuist is, want juist in die 
laatste stelling worden ongelijksoortige dingen met elkaar vergeleken. En ge
hoord a wat de heer Vonhoff en mevr. Smit gezegd hebben, zeggen we: zoals zij 
het zeggen, genuanceerd, vooral wat de heer Vonhoff, kunnen we een heel end 
meegaan, maar die stelling mag niet geamendeerd worden, diestaat daar en die 
stelling op zich die blijven wij verwerpen. 

De Jong, afd. Naarden: 
In de eerste plaats zou ik even dit willen zeggen, dat: ik heb aangehaald de 
National Union of Schoolmasters die zeiden bij62° of naar benden gaan wij sta
ken, dat is dus de onderwijs gevende kant. Deze zelfde mensen hebben voor zich
zelf wel wetenschappelijk vastgesteld dat ook die grens van 30 leerlingen ligt 
waar benden ze gaan staken. Hier in Nederland schijnt dat nog niet uitgemaakt 
te zijn. Dat is punt 1. T.a.v. die stellingen, dat pu~ 5, 'zou je kunnen zeg
gen dat als het laatste gedeelte na de ; er niet stond dat het dan een beter 
stuk was, maar dat kan. De onderwijstechnologie kan dachten wij niet de voor
keur worden gegeven boven de verlaging van de leerlingenschaal. Ze zijn wel 
eben bUrtig zoals de duitsers dat plegen te zeggen. Dank u wel. 
Als ik er nog iets aan toe mag voegen mevroeuw. Het gaQt over de tekst. In de 
laatste kolom, dus vlak na die stellingen staat de positie en de honorering 
van de mensen, werkzaam in het onderwijsveld enz; dient rekening te worden 
gehouden met de mate waarin dat stuk onderwijseen bevordering van het maatschap 
pelijk proces met zich mee brengt. Dit vinden wij in Naarden niet zo'n fijne 
passage. Het smaakt te veel naar meneer Kemenade. 

Ton Eyck, kamercentrale West-Brabant: 
Mevrouw de voorzitter, ik zou graag nog in 2de instantie even terug willen 
komen op het probleem onderwijs en vorming. Ik heb daar niet gemeend te moe
ten zeggen dat dus er een beperking was • in de tijd. Enerzijds is onderwijs 
en vorming een voortdurend proces, lopend van ouders naar leerlingen en dan 
verder als deze leerlingen weer op een bepaalde leeftijd gekomen zijn wederom 
het is een voortdurend lerend proces; maar door het gebruik van naar mijn me
ning onvoldoende, tot op heden geformuleerde bewoordingen van onderwijs waar 
toch altijd aan gedacht wordt, aan het leerplichtig onderwijs dat dit dus 
in deze stelling tot moeilijkheden kan leiden. Ik vind het ook zo jammer en 
daar wil ik mee besluiten, mevr. de voorzitter, dat juist het ontbreken ban' 
onderwijs, dat dit in de kamercentrale Tilburg tot moeilijkheden geleid heeft 
Het is toch zo dat juist bij de algemene beschouwingen in de 2de kamer gesteld 
is dat onderwijs ; dat onderwijs d~ is heel goed wanneer de leerlingen ertoe 
komen om zelf te oordelen over wat ze horen zien en lezen. Ik weet dat ik hier 
mee de woorden van de fractievoorzitter de heer Wiegel citeer. Ma~ ook dat s•~ 
gemis in de 5 stellingen mevr. de voorzitter, zou ik toch wel graag even hier 
in de vergadering in het midden willen leggen. Ik dank u. 

Ik zou toch even nog nader terug willen komen op stelling 5. Ik dacht dat 
waar gepraat wordt over een wetenschappelojke vaststelling van het w•t• maxi
mum gewenste aantal leerlingen de situatie in Nederland wel zodanig Ë dat wij 
een heel end boven het gewenste maximum zitten.Als we gaan vergelijken de 
normen die de vereniging van peuterklassen in Nederland gesteld heeft voor 
heet aantal leidsters in 1 peuterklas per kind, en die norm ligt op 8 leer
lingen; en die kinderen gaan een maand later naar een kleuterschool en daar 
ligt de norm op 34 leerlingen per leerkracht dat die discrepantie zodanig 
groot is dat we moeten vaststellen, dat er gewoon de waarschijnlijkheid erg 
groot is dat wij gewoon een heel eind boven het optimale getal zitten, 
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En dat daarom die leerlingenschaal verlaging nog altijd een noodzakelijke zaak 
blijft in Nederland. 

Brinkman, afd Breda: 
Ik sta hier niet als afgevaardigde. Ik sta hier niet als onderwijs man, ik sta 
dus gewoon als lid van onze vereniging en ik wou iets vragem. Mag dat? op het 
gebied van onderwijs, wat niet in de stellingen staat. (Als het maar in het 
manifest staat) Wat zegt u (Staat het in het manifest?) In het manifest? (Staat 
het in het manifest of gaat u nu helemaal uit de orde?) Nee, het is alleen 
maar een korte vraag. (het is natuurlijk in feite buiten de orde, maar ik wil 
geen barbaarse voorzitter zijn, als het een korte vraag is dan geef ik u echt 
de gelegenheid; is het echt een korte vraag? want we zijn rret het manifest 
bezig)/ Het is een hele korte vraag mevr. de voorzitter, het is een vraag die 
mij al jaren en jaren bezig houdt. Dat is: dat de jongelui die op de LS zitten 
en die naar een andere onderwijsinstelling gaan die worden als regel moeten 
die voor de beroepskeuze en meoten gesteld worden of deze jongens geschikt zijn 
en voor welke onderwijs soort het meeste geschikt zijn. Er zijn andere onder
wijsinstellingen die me nu te binnen schiet is bv de politcieschool, da~ko
men alleen jongens op die een middelbare school opleiding achter de rug hebben 
maar ze moeten een zeer strenge psychotechnische keuring doorstaan. Er worden 
zeer veel afgewezen. Maar nu is dus dit mijn vraag: waarom worden de mensen d~ 
naar het hoger onderwijs, de a universiteiten worden toegelaten, waarom is 
daar niet een strengere voorselectie en worden deze mensen niet psychotechnisch 
gekeurd? Want ik vind het veel echter als bv ik noem zomaar iets iemand een 
dokter wordt die eigenlijk een schoenmaken had moeten worden bij wijze vont 
spreken, vind ik veel &ER erger dan wanneer een schoenmaker eigenlijk bakker 
had moeten worden. Dit is mijn vraag. 

Mevr. van Someren: 
Het woord is nu aan mevr. Smit Kroes. 

Mevr. Smit Kroes: 
Mevr. de voorzitter, misschien mag ik de heer Brugman toezeggen dat hij een 
schriftelijke reactie krijgt op zijn zeer diepgaande vraag, want daar kan ik 
beslist niet kort op antwoorden. Wat betreft de opemrkingen die gemaakt zijn 
tav stelling 5. Daar draait het dan nu nog om. Ik vind het uiteraard heel erg 
redelijk dat iemand stelt dat men voor zichzelf wetenschappelijk kan uitmaken 
voor zichzelf wetenschappelijk kan vaststellen wat de grootte van een klas 
zou moeten zijn, maar ik vind~at dat we daar niet alleen op kunnen dichtvaren. 
En dat het gewenste maximum Het optimale getal nog steeds wetenschappelijk, 
in ieder geval in breder verband voor de nederlandse situatie niet is vastge
steld. En dat we de normen die we nu stellen toch eigenlijk met een natte 
vmnger vaststellen dat wij ook vanuit dat gevoel dat het wellicht niet juist 
is helemaal mee kunnen gaan met de tans voorgestelde klassenverlaging door 
de minister van onderwijs; maar dat wij menen dat je dit al zeer als stelling 
in het algemeen in een on»rwijsfilosofie verband moet zien en dat wij er dan 
toe over hellen om kleine klassen te zien als een prikkel in onderwijsver
nieuwing, maar in de prioriteiten stelling beslist die onderwijstechnologie 
een kans zouden willen geven om tot ons uiteindelijke doel te komen nl het 
individualiseren van het onderwijs voor het kind. Het op maat maken van onder
wijs voor kinderen, wat gewoon een kans waard is wat uitgeprobeerd moet wor
den in de vorm van experimenten. 

Mevr. van Someren: 
Darnee en heren, dan rest mij nog de beantwoording van de vraag aan het hoofd
bestuur over de onderwijsnota. Mevr. Smit Kroes heeft al gezegdwe zijn bezig 
met iets, maar ook de onderwijscommissie van de partij moet daar bij betrok
ken worden; het is tot nu toe alleen maar een brainstorming van ons beiDe ge
weest maar daar moeten we toch mee naar de commissie. En we hebben geen enkel 
bezwaar om dat straks in een nota neer te leggen. Alleen ik ga ik ga u persé 
niet beloven dan en dan verschijnt hij. Als het kabinet Den Uyl over een 
maand valt; ach, en zegt u nu maar de wens is de moeder ~ de gedachte, 
dat mag u er best bij zeggen, maar uit mijn inleiding heeft u wel begre-
pen dat we er met man en macht aan het programma moeten werken. 
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En dan wil ik niet op de volgende algemene vergadering van u horen: Je hebt 
ons een nota toegezegd en die is er nog niet. Daarom ben ik voorzichtig met 
beloften want ik heb nog steeds het gevoel dat het kabinet nou best eens 
niet al te lang meer zou kunnen zitten. Zou dat wel het geval zijn, dan kun
nen we ons inderdaad onze energie gaan richten op een aparte onderwijsnom 
en een apart onderwijscongres. Als ik met deze slag om de arm deze parlemen
taire slag om de arm u deze belofte mag doen, dan wil ik die dmen. Maar ver
wijt me niet als er straks een kabinetscrisis is we met ze allen aan het 
programma bezig zijn, dat de nota er nog niet is. Mag ik het zo met u afspre 
ken? Akkoord. Dames en heren, dan gaan we nu over tot stemmen. En nu zou ik 
U bij voorbaat nog evene dit willen zeggen. Omdat daar wat misverstanden o
wr zijn.geweest in de partij dat weet ik. De stellingen zijn bestemd om 
richtingen te geven aan de discussie. Omdat nu eenmaal een integrale tekst 
behandeling niet mogelijk is. Het Liberaal Manifest is een voortreffelijk 
stuk maar het is lang en je kunt door niet over woorden en ; gaan stemmen. 
Daar zou je bovendien het al weer afbreuk aan doen. Maar stemmen over een 
stelleing dat is eenvoudig om bij U als algernaene vergadering de mening te 
peiling over desbetreffende passages zonder dat de partij zich letterlijk 
vastlegd op de vorm waarin het straks in het programma komt. Maar bent u 
fundamenteel tegen de gedachte die in de stelling ligt, stemt u tegen. Bent 
u het er globaal mee eens - en dat is dus in feite wat we in Assen met el
kaar besproken hebben - bent u het er globaal mee eens, dan stemt u voor. 
Maar nu moet u niet denken, als ik nu voor deze stelling hebt gestemd dan 
staat hij er straks letterlijk in. Of als ik er tegen hebt gestemd dan wordtt 
er verder nooit meer over gepraat. Dit is alleen voor ons als hoofdbestuur 
een indicatie hoe de gedachten in de partij zijn. Meer is het niet. Maar 
hiermee is het niet een vrijblijvende zaak. We zullen wel degelijk straks 
bij het opstellen van het programma de duidelijk rekening houden met wat 
hier vandaag is uitgesproken. En dat is dus wel degelijk een h4e belang
rijke waarde, want ons toekomstig programma dat kan wel eens sneller ge
maakt moeten worden dan men op het ogenblik denkt. Dames en heren dan ga ik 
u dus nu vragen pf u in zijn algemeenheid het eens kunt zijn met stelling 
1 of dat u er fundamentele bezwaren tegen heeft. En dan wil ik beginnen met 
de tegenproef, Wie heeft fundamentele bezwaren tegen stelling 1. En dan wil 
ik het proberen met handopsteken. Als het niet gaat gaan we over tot het be
kende bakjes stemmen. Wie heeft fundamentele bewwaren tegen stelling 1? 
Wie kan zich globaal vinden in stelling 1? Met deze gedachte die daarin ligt? 
Dan constateer ik dat dit een hele duidelijke aanwijzing voor de program
commissie en het hoofdbestuur voor de richting waarin we moeten gaan. 
Stelling 2. Wie heeft fundamentele bezwaren? Daar wil niet van horen dat is 
tegen mijn diepste overtuiging? Even de andere proef: Wie zegt: dit is een 
goede indicatie? Dat moet u nader uitwerken, dat betekent het nl. Dank u 
wel. Ik constateer dat wij door kunnen gaan in de richting die stelling 2 
biedt. 3, de mobiliteit tussen de onderwijssoorten. Fundamentele bezwaren? 
Golbale aanvaarding? Dank u wel. Als we zo door gaan dan hoeven de plastic 
batken er niet aan te pas te komen, maar ik mag niet te vroeg juichen. 
Steeling 4. Studie over de financiering? Wie zegt: nee, dat is fout. Ik 
zie enkele vingers. Even de tegenproef, wie zegt: dit moet wel gebeuren? 
die studie naar die financiering? Ja, zelfs wegende de zwaarte van de vin
gers. U heeft nl niet allemaal het zelfde gewicht, dat we~ u wel, dat hangtt 
van de afd. af, zeg ik toch: Dit is degrote meerderheid. Stelling 5, dit wordt 
waarschijnlijk ietsje moeilijker, maar ik ga het toch proberen. Wie zegt: 
nee, die stelling 5 daar wil ik niet van horen? Den Haag, Rotterdam, Aldam. 
Dames en heren, ik zie het al, dit wordt bekje stemmen. Want er gingen een 
paar hele zware handen omhoog. Met een heel hoog s.g. Ik geef het woord aan 
de secretaris voor het stemburo. 

Secretaris: 
Mevrouw de voorzitter, we stemmen met het groene briefje. Met het cijfer 1. 
Wie een and~ briefje gebruikt stemt daardoor ongeldig. U hoeft er niets op 
te schrijven. Er staan 3 bakjes klaar. Een voor bakje. Alle groene briefjes 
met het cijfer1 die daar in komen gelden als voor stemmen. Er staat een rood 
bord met tegen. Wie zijn brief daaroin deponeert stemt tegen, en er is een 
blanko bus in het midden. Dan zou ik graag willen vragen of de volgende le-
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den bereid Z~Jn in de 3 stemburo's zitting te nemen: In het stemburo van de 
voorstemmen de heren Huisin'tVeld - is hij aanwezig, ja - Burgers van den 
Boogaardt, de eerste spreker is ook bereid en meneer Fransen uit Rijswijk. 
U krijgt assistentie bij het tellen. Het tegen buro dacht ik de heer Poort • 
man te moeten benoemen de heer Steenmeijer en de heer Lantin. Het blanko 
stemburo hoeft slechts de bemanning van 1 omdat in deze partij weet meestal 
iedereen wel waar hij voor of tegen is. Meneer de Goei. En kan er assistentie 
momen van het algemeen secretariaat bij het tellen- Voor stemmen is dus voor 
de stelling. Tegen stemmen is tegen de stelling. En blanko is onthouding. 
De Heer Fransen is uit Nederhorst Den Berg, die bedoel ik; neem me niet kwalijk. 

Mevr. de voorzitter, stelling • De uitslag van de stemming is als volgt: 
voor 264 
tegen 293 
blanko 22, Zodat stelling 1 onderdeel 5 is verworpen. 

Mevr. van Someren: 
Ja, ik zou u willen voorstellen, nu over te gaan tot de behandelingvan II 
milieubeheer. Een voorstel van orde. Orde gaat altijd voor gaat uw gang. 

de Bont, afd. Eden: 
De behandeling van deze stellingen over het onderwijs hebben duidelijk aan
getoond in mijn ogen dat er een manko op het punt dat er hier tijdens de al
gemene ledenvergadering geen amendementen ingediend kunnen worden. Ik heb 
derhalve wil ik graag het voorstel doen dat hier nu tijdens de vergadering 
amenderingen op de stellingen gedaan kunnen worden 

Mevr. van Someren: 
Ik heb in mijn inleiding exact uitgelegd waarom het niet kan, meneer de Bont. 
Het is een absoluut consakwent volgen van delijn die in Assen is afgesproken 
bovendien tijdens een vergadering amenderingen toestaan kan natuurlijk nooit. 
Die zou er dan hier fris van de lever ingediend moeten worden. De afdelingen 
zijn niet meer te consulteren. Ik heb in mijn inleiding een heel uduidelijk 
verschil gemaakt tussen behandeling van een programma dan kunnen de amende
menten in alle afdelingen tevoren behandeld worden. Dan heb je maximale in
spraak van de partij, en het behandelen van een liberaal manifest, dat ons 
een bepaalde richting wijst en warr nou eenmaal van te voren dat was afge
sproken geen amendering mogelijk was. Dus zowel op grond van het feit dat dit 
geen programma is, maar een filosofie en op grond van de praktische bezwaren 
dat je niet ter vergadering nog eens kunt gaan amenderen omdat de achterban 
niet meer te eoesulteren is moet ik echt uw voorstel afwijzen. 

de Bont, afd. Eden: 
Mevr. de voorzitter dan wil ik graag toch nog een korte opmerking hierover 
maken. Ik dacht dat een algemene ledenvergadering de hoogste instantie is van 
onze partij, Ik dacht ook dat onze algemene ledenvergadering derhalve bevoegd 
is om een ordevoorstel aan te nemen in deze. Bovendien - en dat heb ik begre
pen uit de diverse toelichtingen en redevoeringen van de afgevaardigden van 
de afdelingen - is het wel degelijk in vele afdelingen behandeld. Met name de 
afdeling ROterdam en Den Haag hebben uitgesproaen dat het hun erg bezwaarde 
dat hier niet geamendeerd mag worden. Dus het argument dat binnen de afdelingen 
niet over gepraat zou zijn dacht ik, is hier een klein beetje onjuist. Ik 
handhaaf derhalve ook mijn voorstel. (Ik versta het niet, wat wilt u met dit 
voorstèl?) dat lijkt met nogal duidelijk. Ik heb dus een voorstel dat nu tij
dens deze algemene ledenvergadering amendementen ingediend kunnen worden op 
de stellingen. Zo luidt het concreet. 

Mevr. van Someren: 
Ik vind het moment waarop u dit indiend vreemd. NL nadat we al enige stellingen 
hebben behandeld. Dan had u dit meteen na mijn inleiding moeten doen natuur
lijk waarin ik dus uitvoerig heb uitgelegd waarom het niet meer kan. En ik 
moet u zeggen: ik vind het niet een erg democratisch voorstel want de achter
ban die hier niet aanwezig is. Kan over deze amendementen absoluut niet ge
hoord worden. Ik moet u zeggen dat ik dat toch wel een ernstig bezwaar hebt 
tegen een dergelijk voorstel. 
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Wil meneer de Bont nog een stemming hebben over zijn voorstel? 
Laat ik volstaan met een verzoek om een opiniepeiling. 
Wat verstaat u daaronder? 
Ik wil graag weten hoe de vergadering er over denkt en het is niet nodig d~cht 
ik door een stemming te vragen, maar ik wil graag bij hand op steken. 
Ik versta het slecht. 
Bij handopsteking mevr. de voorzitter kan dat. 
Maar waar wil u nu eigenlijk exact over laten stemmen? 
Over het voorstel •••• 
Om alsnog te amenderen? 
om alsnog te amenderen of de vergadering bij handopsteking zich daarover kan 
uitspreken. 
Daa~es en heren mag ik met hand opsteken aan u vragen: wie wil er tijdens de 
vergadereing alsnog amenderen? 
Ik zie 1,2,3 handen. Wie wil het niet? Dank u wel. 
Ik ga over tot de behandeling van II milieubeheer • 
Mag ik achter de tafel verzoeken de heer Ginjaar, lid van de stuurgroep die 
op dit punt het meest deskundig is. Dames en heren, nu wil ik zelf even iets 
over de orde zeggen. Ik zou er naar willen streven - ik zeg het heel voorzich
tig - om II voor de lunch afgehandeld te willen hebben. Wij komen nl een 
beetje in tijdnood anders. U we~ we hebben ook nog de inkomenspolitiek op 
ons programma staan, na het liberaal manifest. Mag ik de woordvoerders bij dit 
punt vragen heel kort, heel zakelijk te spreken, dan is het wellicht mogelijk 
dat de heer Ginjaar voor de lunchpauze nog antwoord geeft. En dan zou ik de 
sprekers willen vragen, die bij dit punt het woord willen voeren, zich daar 
vast bij het spreekgestoelte op te stellen. Wie is de eerste? Ik zie meneert 
Poortman naderen? U bent spreker? Dan geef ik nu het woord aan de heer Poort
man, en de andere sprekers willen wel zo snel mogelijk volgen. Meneer Poort
man gaat uw gang. Rotterdam. 

Poortman, afd. Rotterdam: 
Mevr. de voorzitter. De afd. Rotterdam wil vooral de nadruk leggen in de ~rste 
plaats erop dat de stellingen in onderlinge samenhang worden bezien. Dat lijkt 
me geen bezwaar. In de 2de plaats een kanttekening dat de wensen voor indivi
duele en collectieve welvoortsvoorzieningen als gegeven worden aanvaard en er 
zit naar onze mening een gevaar in het automatisch aannemen van economische 
groei. Wij dachten dat economische groei misschien nu nog wat aktueler gezien 
de energiecrisis genuanceerd zal moeten worden bezien. Bij stelling 3 zouden 
we willen opmerken dat het partikuliere produktieproces onze grote voorkeur 
verdient vooral ook omdat een controle erop veel beter mogelijkis dan bij 
overheidsbedrijven. Een laatste opmerking die ik zou willen maken is over iets 
wat wij gemitt hebben. Wij hheeben gemist en we zouden het heel fijn vinden 
als die er wel bij had gestaan, dat is een stelling over de milieuwetgeving. 
Ik geloof dat het heel goed zou zijn als deze vergadering ook de wenselijkheid 
van de goede milieuwetgeving nog eens zou uitspraken zeker gezien wat er op 
ons ~ilieucongres nu al weer 1t jaar geleden gezegd is en waar de follow up 
nog steeds niet van publiek gemaakt is. Dat was het mevrouw de voorzitter,dank~ 

De Maar, afd. Den Haag: 
Mevr. de voorzitter, wanneer de stellingen van deze milieuparagraaf zonder 
diskussie in stemming zouden worden gebracht en u zou vragen kunt u zich daar 
mee verenigen globaal, dan zou ik ook namens de afd. Den Haag; daar kunnen 
wij ons zeer wel mede verenigen. Wanneer er toch een kritische opmerking 
gemaakt wordt, dat meer over datgene wat er niet in staat en had behoren er 
in te staan, dan wat er wel in staat. Laat ik u zeggen dat met de stelling 1 
4 en 5 mij geen enkele moeite hebben gegeven en die kunnen wij zonder meer 
onder schrijven. Stelling 3 hebben wij slechts een korte opmerking over. Ge
durende het milieucongres is over de vrije ondernemingsgewijze produktie ook 
uitvoerig gedebateeerd en zonder nu te willen zeggen dat erook maar een mo
ment in ons zou opkomen om een of ander vorm van planeconomie daar tegenover 
te stellen zijn wij toch van mening dat deze vrije ondernemingsgewijze pro
duktie op enkele punten een geweldige belasting van het milieu ten gevolge 
heeft gehad. Veel van de goede aktiegroepen die zijn ontstaan vonden daarin 
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hun basis. We missen in stelling 3 een begrenzing van het idee van de vr~Je 
ondernemingsgewijze produktie zoals die tot nu toe meestal in liberale krin
gen is geindentificeerd. Het voornaamste bezwaar richt zich echter tegen stel
ling 2. Niet zozeer tegen de feitelijke inhoud m want die kan men altijd wel 
onderschrijven, alleen stelling 2 hoort niet in de milieuparagraaf thuis maar 
in een paragraaf over economie of maatschappelijk werk. Wij missen nl in stel
ling 2: waarde van de natuur t.o.v. de waarde van de economische groei. Det 
bevestiging daarvan zou ik enkele feiten onder uw aandacht willen brengen: 
en dat is: 1. niemand minder dan Albert Schweizer ontdekt op zeker ogenblik, 
toen hij door een afrikaanse rivier voer dat de kathesiaanse stelling: ik 
denk, dus ik besta, derhalve ik leef; niet meer altijd van toepassing is, 
maar dat de stelling zou moeten zijn: ik ben leven, dat leven wil leven te
midden van leven dat ook wil leven, derhalve ik besta ik leef omdat mijn om
geving ook leeft. 2. Geschiedschrijvers hebben ons uitvoerig altijd voorge
licht over de historie hoe die zou zijn op militair politiek, economisch ge
bied. Enige jaren terug is de geschiedschrijving heeft die plaatsgevonden naar 
genetische motieven. Niemand minder dan de grote geneticus Darlington in Enge
land heeft een uitvoerige studie daarvan gemaakt en heemt de hele geschied
schrijving teruggevoerd naar biologische eigenschappen van de mens. En ik ci
teer: hij ziet de geschiedenis van de mensheid als een geschiedenis van genen 
en bloedverwantschap. De conclusie hieruit is dat onze geschiedenis en wij 
zelf primair biologisch georienteerd zijn, en slechts secondair economisch en 
politiek. Punt 3. De gene die kort geleden naar een tv uitzending hebben ge
zien omtrent het omstreden punt van de afsluiting van de Oostersehelde hebben 
daar kunnen zien hoe een prof. Schuurmans uit het technische bolwerk Delft 
één van de eerste was die een groot vraagteken gezet heeft bij deze technische 
uitvoering en tot de conclusie kwam dat op z'n minst genm~n de biologische 
aspecten van gelijke waarde waren als de technische veiligheidsaspecten. 4. 
De technische hogeschool te Eindhoven heeft in het kader van het Studium Gene 
rale een uitvoerig diktaat (170 blz.) laten verschijnen, waaruit de a.s. stu
dent kan lezen wat in ecologisch opzicht het leven betekent voor ons. En wij 
hopen nu maar dat wanneer die studenten later tot grote wasdom komen, en ons 
imponeren door hun technische werken zij ook beseffen dat altijd toch leven 
daarbij op een andere wijze wordt vernietigd. U ziet derhalve a hoe er een 
doorbraak plaatsvindt van de gedachte dat het rentmeesterschap dat de mens 
over en op de aarde heeft niet impliceert dat dit moet geschieden door schra
pende en tem koste van de medemens levende rentmeesters maar door een soort 
rentmeesters die de gedachte van hun Schweizer en een Darlington tot de hunne 
maken. Derhalve is de logische consekwentie daarvan dat aan de natuur een 
waarde moet worden toegekend vergelijkbaar met de waarde van onze economische 
handelen. Dit kwantificeren van de natuur is een hele moeilijke materie en is 
een hele nieuwe wetenschap. En ondanks alleups en downs die een nieuwe weten
schap altijd met zich mee brengt is men ook in Nederland daarmee druk bezig 
en het instituut voor zuiver wetenschappelijk onderzoek, financieel verstoord 
door het wer~ natuur fonds is aan de Vrije Universiteit aan Amsterdam daar 
druk mee bezig. Midden 1974 zal het eerste rapport hopen wij daarvan verschij. 
nen. Juist de crisis die wij heden ten dage beleven accentueert nog eens dat 
wij het begrip economische groei nader moeten bezien om vooral aan te geven 
waar dit begrip economische groei identiek is met verkwisting en vernietiging 
in plaats kan met creatie en met evenwicht. Wanneer ik straks uitsluitend 
ter verduidelijking een andere tekst voorlees voor stelling 2, dan hoop ik 
dat deze vergadering deze tekst zou kunnen overnemen in een of andere vorm 
alsmaar het begrip aarde van de natuur daarin voorrang heeft en dat zou het 
grote voordeel zijn dat deze partij voor het eerst - en dit in tegenstelling 
met de andere partijen - dit begrip waarde van de natuur als een basisbegrip 
accepteert, temeer daar de liberale internatipnale in het laatste congres in 
Luxemburg dit begrip leefbaarheid en waarde van de natuur dat zij daar van 
mening is dat dit moet worden toegevoegd aan de grondrechten zoals die zijn 
vastgelegd in de rechten van de mens. Wanneer, mevr. de voorzitter, een andere 
tekst voorstel van stelling 2, dan zou die ongeveer als volgt kunnen luiden: 
Erkent wordt dat de economische groei wenselijk en nodig is voor een aanvaard
baare levenspeil; erkent wordt tevens dat een ongelimiteerde industriele groei 
tav de leefbaarheid ernstige problemen die thans niet te voorzien zijn en kan 
veroorzaken; derhalve zal nauwkeurig vastgesteld moeten worden waar deze 
industriele groei kan en mag worden omgebogen zodat het evenwicht tussen 
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deze groei en de leefbaarheid wordt hersteld 
de natuur een waarde toegekend moeten worden 
van het economisch en maatschappelijk beleid 
Dank U zeer. 
(applaus} 

Mevr. v. Someren : 
Ik dank U wel, volgende spreker. 

Blad No. 20 

Blad No. 2 

omdat te bereiken zal ook aan 
welke bij de vaststelling 
medebepalend wordt. 

Kronenberg, afd. Oegstgeest/Warmond, mede namens de regio Leiden. 
Mevrouw de voozitter ik zal het trachten kort te houden. Wanneer de regio 
Leiden gevraagd zou worden kunt U globaal meegaan met de intensie van 
deze stelling 2 in z'n onderdelen, dan zal het antwoord ja zijn, maar de 
regio Leiden plaats toch een aantal kanttekeningen. De problematiek zoals 
aangesneden onder de punten 1,2, en 4 en zoals hier dus ook gesplitst in 
drie onderdelen wordt daardoor onevenwichtig, zij zou een samentrekken van 
deze drie stellingen tot twee, drie onderdelen ook juist vinden. Ten aanzien 
van onderdeel 2, de ekonimische groei, zou regio Leiden een beperking willen 
aanbrengen en denken op financieel ekonomisch terrein. Erg ongelukkig vindt 
de regio Leiden de formulering van onderdeel 3 in het kader van een stelling 
miljeu beheer. Hij past als zodanig niet in dit kader. Het is meer een algemeen 
politiek uitgangspunt. Wel is de regio Leiden van mening dat binnen het 
vrije ondernemersschap, juist het spahningsveld tussen de vrije ondernemer 
en de overheid die normen kan stellen met het oog op het nastreven van een 
evenwichtig eco-systeem de optimale aanzet biedt om mede op technologisch 
terrein tot de beste oplossing te komen. En als laatste kanttekening zou 
ik willen zeggen dat wij erg missen de internationale aspekten. De regio 
Leiden is van mening dat internationaal sterke druk moet worden uitgeoefend 
om te komen tot maatregelen en harmonisering bij grensoverschreieende ver
vuiling inklusief de transitohandel.De problematiek van de grensoverschrei
dende rivieren en de grensoverschreidende luchtverontreiniging valt daar 
uiteraard onder. Dat was het Mevrouw de voorzitter, dank U wel. 
(applaus) 

Mevr.v. Someren: 
Ik dank U wel, volgende spreker. 

Suurmeyer, spreekt namens alle afdelingen van de Kamercentrale Tilburg. 
Voor wat betreft de stellingen 1,2 en 4 zal door ons worden voorgestemd. 
Stelling 5 zal door ons word~aanvaard met de kanttekening dat in deze 
stelling het woorde ekonomische groei, naar onze mening vervangen dient 
te worden door het woord, nationaal inkomen. Stelling drie wordt door ons 
verworpen op grond van het feit dat wij meende dat deze stelling onvolledig 
is. Naar onze mening had deze stelling moeten luiden: bij een sluitend stelsel 
van miljeu wetgeving vormt de vrije partikuliere ondernemingsgewijze produktie 
door haar kunde en vindingrijkheid de beste voorwaarde tot het realiseren van 
de noodz~kelijke maatregelen ter bescherming van het'leefklimaat. Verder wil 
ik over deze stelling nog opmerken dat wij van mening zijn dat de stelling 
enigszins te zwart wit is • Het zijn niet alleen de fabrieken die het miljeu 
vervuilen maar ook ziekenhuizen dragen hieraan bij. Daarnaast zijn wij van 
mening dat er nog een zesde stelling had moeten zijn, nl. met alle kracht 
die~het onderzoek naar, en de ontwikkeling van nieuwe energie bronnen te 
worden bevorderd. Dank U wel. 
{applaus) 

Mevr. van Soma ren·:· 
Dank U wel, volgende spreekster. 
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Mevr. de Leve, afd. Rijswijk. 

Blad No, 21 

Blad No. 2 

Mevrouw de voorzitter ik zou eerst willen zeggen dat de afdeling Rijswijk 
met de gedachten die in het liberaal manifest ten aanzien van het miljeu 
beheer zijn vastgelegd, volkomen kan instemmen, een andere zaak is wanneer 
je een dergelijke ingewikkelde problematiek probeerd vast te leggen in een 
aantaal verkorte stellingen. Dit vraagt nogal wat, vooral wanneer de stellinger 
later weer een uitgangspunt zouden kunnen vormen van een partij programma. 
Deze ledenvergadering heeft de eerste stelling vandáag die handelde over on
derwijs daarom geaksepteerd, omdat men algemeen het gevoelen heeft dat de 
verbaliteit in Nederland sterk onvoldoende is, dat de verbaliteit onvoldoende 
ontwikkeld wordt, en dat dit juist in een Volspartij een belangrijk punt is 
Wanneer nu in een aantal stellingen een standpunt wordt ingenomen dat aan
leiding tot misverstand kan doen ontstaan, Mevrouw de voorzitter, dan vind 
ik dat die stelling op zijn minst teruggenomen moet worden en op een betère 
W1JZe geformuleerd moet worden. Ik heb hier met name op het oog de stelling 
drie, waarin voor de zeer oplettende lezer heel duidelijk staat dat in het 
kader van de vrije ondernemersgewijze produktie maatregelen bedoeld is, 
maatregelen door de overheid neem ik aan, genomen moet worden om tot een 
goed miljeu beheer te komen. Het bleek echter dat zeer veel deze stelling 
lazen alsof deze ondernemingen zelf tot de maatregelen zouden moeten komen 
om dit miljeu beheer in goede banen te leiden. Wanneer dergelijke misver
standen mogelijk zijn Mevrouw de Voorzitter, dan vind ik dat de stelling 
onvoldoende geformuleerd is om geaksepteerd te worden. Een andere opmerking 
van de afdeling Rijswijk is dat het laatste deel van stelling 5 in een 
positievere vorm geformuleerd zou kunnen worden dan hier gebeurd isv met de 
overige stellingen kan de afdeling Rijswijk zich verenigen. Dank U wel, 
mevrouw de Voorzitter. 
(applaus). 

Mevr. van Someren: 
Dank U wel, de laatste spreker. 

De Jong, afdeling Naarden. 
Mevrouw de Voorzitter, twee korte opmerkingen. In de eerste plaats, in de, 
zoals het heet de specifieke passage,staat tegen het eind dat het verschil 
tussen natinaal produkt en nationaal nut kan worden weggenomen door de 
konsekwenties van schaarste aan miljeugoederen en grondstoffen via een stel
sel van heffingen en subsidies tot uitdrukking te laten komen in het prijs
vormingsproces. Ik wil alleen maar zeggen dat wij blij zijn dat deze passage 
niet in de stellingen is opgenomen. Ten tweede. Punt drie van de stellingen 
over de vrije partikuliere ondermemingsgewijze produktie enz., dachten wij 
is meer een stukje propaganda voor een ekonomisch stelsel dat wij natuurlijk 
gaarne aanhangen dan dat het in deze stellingen zou moeten staan. Ik heb 
eens horen zeggen, en ik dacht door iemand achter de bestuurstafel, dat de 
Wolga net zo hard stinkt als de Rijn. En bij de Wolga heerst een ander systeem 
en met dat systeem zullen zij het ook moeten doen. Ik dacht dat deze passage 
gewoon kon verdwijnen , punt 3, dank U wel. 
(applaus). 

Mevr.van Someren: 
Toch niet de laatste spreker, het was de één na laatste, nu de laatste , 
ik zie niemand meer, gaat U gang. 

Mijn naam is Nauwen, namens de afdeling Schiedam, Mevrouw de voorzitter, 
een gemeente die zowel te maken heeft met de ekonomische groei als de ver
vuilingseffekten ervan. Wij zouden ons om het kort te houden vooral tegen 
stelling twee gaan tegen stemmen, wij vinden dat dat hier veel te absoluut 
staat, in de huidige tijd zeker niet voor onze partij niet beverdelijk is, 
de onduidelijkheid vergroot van de juistheid van dit axioma en steeds meer 
wellicht bewezen zal worden dat er een onmogelijkheid ontstaat om stelling 
2 uit te voeren, en wij vinden dat dan ook niet beverdelijk voor een even
tueel partijprogramma. 
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Wat betreft stelling drie, daarmee kunnen wij ons wel verenigen doch in de 
tekst van het liberaal manifest, vinden wij dan toch twee gevaarlijke 
stellingen mevrouw de Voorzitter opgenomen, nl. die tekst legt een grote 
verantwoordelijkheid op de particulier. Er wordt zelfs gesproken over een 
sluitend streng strafstelsel voor particuliere Nederlander die vervuilende 
maatregelen neemt. Ik vindt dat wij ik de huidige tijd, en de afdeling 
Schiedam ook, deze particulier heel moeilijk kunnen gaan straffen zonder 
dat bedrijfsleven en overhèid duidelijk eerst vastgesteld hebben wat die 
overtredingen zijn. Wij vinden het dan ook veel te zwart-wit om te beginnen 
met een sluitend strafstelsel zonder dat de particulier die momenteel ver
vuild op grond van helemaal niet een zeker schuldgevoel, integendeel, het 
is vaak een door de overheid gesanctioneerde en door het bedrijfsleven 
aanbevolen konsumptie, handelingen verricht, dus wij menen dat eerst moet 
worden uitgemaakt wat die overtredingen zijn en vinden een strafstelsel veel 
te ver gaan. Wij zijn het eens met stelling drie, maar vinden het dan ook 
bijzonder gevaarlijk dat in het libaraal manifest wordt gesproken , zeker 
in de Rijnmond, dat de industrie verslag zal moeten uitbrengen over de wijze 
waarop de grondstoffenstroom binnen de industrie wordt beheerd. Wij zijn 
zeer benieuwd om te· vernemen aan wie dat verslag zal moeten worden ~ tge
bracht, omdat w~,wanneer dat wordt uitgebracht aan instanties die daarmede 
een inspraak krijgen die schadelijk is voor de vrije partikuliere ondernemings· 
produktie, als dat zo gebeurd, stelling drie tot een onuitvoerbare maken. 
Dank U wel. (applaus) 

Mevrouw van Someren: 
Het woord is nu aan Mijnheer Geejaar. 

Mevro~de voorzitter voor dat ik op de vragen zoals die niet gesteld ZlJn 
uitvoerig zou willen ingaan, zou ik eerste een kleine prealabele opmerking 
willen maken en dat is nl. deze. De miljeu problematiek zoals wij die thans 
kennen is in de laatste jaren op ons afgekomen in een vrij snelle ontwikke
lingsgang en als onderwerp van staatszorg, als politiek onderwerp, onder
scheidt ze zich van andere onderwerpen. Het probeem is nl. dat bij de andere 
onderwerpen wij in het algemeen ift een grote traditie van denken en handelen 
kennen en bij de miljeu problematiek hebben we dat niet. We zitten hier met 
een enorm groot probleem dat in het traditionele denkpatroon en in het 
traditionele denken moet worden ingepast. Het is mijn overtuiging, voorzitter, 
dat om dit goed te kunnen doen, wij de nodige voedingsbodem in feite heel 
lang gemist hebben en misschien tot op zekere hoogte nog steeds missen. 
En dat betekent dat wij al diskusiërend en al denkend met elkaar tot konkrete 
maatregelen moeten komen en tot een bepaalde beleids visie. En dan is het zo 
Mevrouw de voorzitter, dat zelfs als wij de analyse, zoals die gegeven is 
in bijvoorbeeld wat wel genoemd wordt, het rapport van de club van Mansholt 
tot op zekere hoogte aantrekkelijk kunnen vinden, als wij die analyse dus 
zodanig kunnen beschouwen dat wij zeggen, daar zit wel wat in, dan is het 
nog zo dat wij met de konklussies van dat rapport ten ene male oneens moeten 
zijn. Die konklussies die erop neerkomen dat men een-.sythese pleegt die 
star is dogmatisch en niet doeltreffend, en zeker niet doeltreffend als in 
die konklussie wordt overgegaan naar de aanbeveling van een konsehtratie 
van de ekonomische macht. En, mevrouw de voorzitter, er is ook niet aange
geven waar nu de balans ligt tussen de persoonlijke vrijheid en de gemeen
schappelijke plicht. Er is geen bijdrage gegeven tot dat dilemma. Er is geen 
oplossing gegeven tot de vraag wat produceren en wat niet produceren. Er is 
ook niet ingegaan over produceren tegenover helemaal niet produceren. Er is 
ook niet gesproken over het voortbestaan van de samenleving met veel, of 
minder arbeidsplaatsen. Er is ook niet ingegaan over de problematiek van de 
groei tegenover de problematiek van het achterblijven. En, Mevrouw de voor
zitter, uiteindelijk is het zo, dat de enige oplossing die men in feite voor
steld, is een overheveling van alle macht naar den staatsalmacht,en dat men 
dit gaat komen tot wat wij dan in het manifest genoemd hebben, verouderde 
denkbeelden. Mevrouw de voorzitter, wij zijn van mening dat wij de problemen 
niet oplossen door ze van de ene schouder op de andere schouder neer te 
leggen, die problemen blijven hetzelfde. De indruk wordt weleens gemaakt, 
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dat wanneer wij nu maar aan die maatschappij gaan zitten knutselen, wanneer 
WlJ de maatschappij struktuur nu op dit moment gaan hervormen, dat dan alle 
oplossingen gelijk voor handen zijn, ik dacht dat niets minder waar is. 
Vooralsnog Mevrouw de voorzitter, is er geen enkele rede om te veronderstellen 
dat in onze samenleving waarvan dan het kenmerk is de vrije ondernemingsge
wijze produktie, dat die samenleving die problemen niet aan zou kunnen. 
Natuurlijk is het zo, dat wij heel vaak niet gezien hebben in het verleden 
wat we deden, we hebben ons dat niet beseft,ons denken, nogmaals, was daar 
ook niet op aangepast. Maar nu weten we het wel. En wij zijn er van over
tuigd, dat juist in die vrije ondernemingsgewijze produktie, mevrouw de 
voorzitter, de inventiviteit en de creativfteit die daar voor handen is, 
uitstekende instrumenten kunnen zi}ri om deze miljeu problematiek op te lossen. 
Het is ook zo mevrouw de voorzitter, dat wetenschap en technologie vaak 
verketterd worden als oorzaak van de huidige situatie. We moeten dan wel 
bedenken dat diezelfde wetenschap en diezelfde technologie ook de oplossingen 
voor deze situatie, voor de huidige en toekomstige situaties zullen moeten 
geven. Het gaan niet aan om te zorgen wij moeten er voor opletten dat de 
vervuilers niet meer kunnen vervuilen wij moeten opletten dan technologie 
en wetenschappers geen vervuiling meer kunnen veroorzaken, dat gaat niet 
aan, wij hebben deze inzichten en deze kennis en deze kapaciteit nodig om 
doeltreffend te kunnen handelen. En ik dacht mevrouw de voorzitter, als ik 
dan op dit moment overga naar de konkrete vragen, dat dat de essentie is 
van datgene wat in stelling drie vermeld staat. Het is heel duidelijk dat 
wij hiermee hebben geprobeerd aan te geven dat hier een stukje maatschappij 
visie achter staat, maatschappij visie een groter kader waarvan wij vinden 
dat het de beste mogelijkheden tot een oplossing biedt. Er is dacht ik nog 
iets anders mevrouw de voorzitter, er is een tweede rede om er toch no.g even 
op in te gaan en om het zo te formuleren zij het dan ook dat in de stelling 
over miljeu dit niet zo tot uitdrukking komt. Maar het is toch zo dat in het 
manifest de nadruk valt op het persoonlijke op het individu en niet op het 
kollektieve. De nadruk valt op de persoonlijke waardigheid van elk mens en 
niet op een kollektieve gelijkvormigheid. En wij zijn toch van mening mevrouw 
de voorzitter, dat in een centralistisch geordende maatschappij deze per
soonlijke vrijheid en deze persoonlijke waardigheid niet aan de orde kunnen 
komen. Mevrouw de voorzitter, stelling 1 als ik het goed begrepen heb, geeft 
geen problemen. Stelling twee, daarvan heeft men gezegd nou deze hoort niet 
thuis in deze miljeu paragraaf. Dat zou feitelijk een hele andere moeten 
zijn. Ik zou willen zeggen, mevrouw de voorzitter, aansluitend op wat ik 
zonet gezegd heb, dat het natuurlijk zo is dat het principe van de ekonomische 
groei een behandeling op zichzelf waard zou zijn. Wij hebben echter gemeend 
omdat juist die ekonomische groei door de tegenstanders daarvan zo dikwijls 
wordt aangehangen, opgehangen, aan datgene wat men dan het miljeu noemt, 
om dat toch hier duidelijk in naar voren te brengen. Er is gezegd er zouden 
grenzen moeten worden aangegeven waarbinnen die ekonomische groei zou moeten 
afspelen,er is gezegd bij zou er helemaal uit moeten, en in plaats daarvan 
zou er een andere stelling moeten. Mevrouw de voorzitter ik zou feitelijk 
die vragen die opmerkingen willen beantwoorden door allereerst nu even in 
te gaan op een vraag van de heer Poortman, die zei we hebben een miljeu 
kongres gehad en hoe staat het met de follow-up?De voorzitter van de kommissie 
de heer Vogel die heeft mij gemachtigd om daar op dit moment iets over te 
zeggen, de kommissie miljeu hygi~ne heeft inderdaad het afgelopen jaar daar 
heel hard aan deze follow-up gewerkt. Het resultaat daarvan is een nota 
getiteld miljeubeleid grondslagen voor een liberale visie, die ik dus hier 
voor me heb. Deze nota zal binnen-kort aan al diegene die gereageerd hebben 
zowè1 op het congres als aan de kommissie miljeu hygi~ne worden toegezondm 
met verzoek om kommentaar en opmerkingen waarnaar eventueel een bespreking 
kan volgen en daarna zal deze nota in de Vrijheid en Democratie worden 
gepubliceerd. Welnu mevrouw de voorzitter, ik wou een paar dingen uit deze 
nota siteren. In de eerste plaats zou ik een zin willen siteren als volgt: 
zo onaanvaardbaar als een maximum aan welvoord in een vervuilde wereld is, 
zo onakseptabel is ook het tegendeel. De mens zal armoede en ontbering net 
zo afwijzen als een vervuild miljeu. Ik dacht mevrouw de voorzitter, dat 
hier het begin is gegeven van een begrenzing van wat wij dan toch in zijn 
algemeenheid, ekonomische groei noemen. 
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Ik zou er dan ook op willen W~Jzen mevrouw de voorzitter, dat hier weer het 
evenwicht ter sprake komt, het evenwicht tussen dat miljeu en de andere 
faktoren, sektoren in de menselijke samenleving. Niet voor niets wordt er 
op een gegeven ogenblik in de stellingen gesproken overhet feit dat wij een 
prioriteitenkeuze moeten doen. En het is die prioriteitenkeuze mevrouw de 
voorzitter, waarvoor wij nog ongelooflijk veel zullen moeten studeren. In 
plaats van stelling twee, een stelling waarin het de natuur in zijn algemeen
heid naar voren zou komen, De Heer de Maar heeft dat ik zou haast zeggen te 
vuur en te zwaard verdedigd, dan zou ik nog een stukje willen siteren uit 
deze miljeu nota. En dat is dit, er dient een noodzakelijk respekt te zijn 
van .elke wereldburger voor de aarde waarop hij woont, voor kosmos waarin hij 
leeft, respekt voor de wensen van zijn mede-mens, respekt voor de schoonheid 
en de waarde voor de levende natuur om hem heen, respekt voor de schatten 
die in water, bodem en lucht zijn ~F.borgen, en openstaan voor ide~ele kanten 
van het leven, een dergelijke levenshouding die volledig uitgaat van het 
besef van ecologische samenhangen zal een hoogwaardig leefmiljeu tot stand 
doen komen, zonder een dergelijke levenshouding zijn alle wetten waardeloos. 
Ik dacht mevrouw de voorzitter, dat dit toch iets gaat in de richting zoals 
die door de Heer de Maar bedoeld is en ik ben er van overtuigd dat de inhoud 
van deze nota mij een verdere programmering heel duidelijk verder naar voren 
zou kunnen komen. De heer Poortman, mevrouw de voorzitter, heeft gewezen 
op de onderlinge samenhang der dingen. Er zijn voorstellen om misschien een 
aantal stellingen bij elkaar te doen. Er zijn voorstellen over het gebied 
van de wetgeving. Er zijn voorstellen over de internationale aspekten met 
name vooral betreft de grensoverschrijdende vervuiling. Ik dacht mevrouw de 
voorzitter dat dit allemaal volstrekt juist is. Ik zou dan even willen rafererel 
aan datgene wat ik in het allereerste begin heb gezegd, en dat is dat we nog 
maar zo aan het begin staan vanhet formuleren van een politieke visie en van 
een beleid ten aanzien van de miljeu problematiek. En natuurlijk is het zo, 
dat er behalve die vijf stellingen die er nu zijn, dat er nog vele andere 
stellingen aan hadden worden toegevoegd. Maar ik mag U dan verwijzen mevrouw 
de voorzitter naar de inhoud van het manifest zelve, Waarin wordt gesproken 
dat er een sluitende wetgeving moet zijn, ik dacht dat ook bij de verdere 
programmering waar U over gesproken hebt, dit ongtwijfeld naar voren zou komen 
Te meer omdat ook in het manifest staat dat die wetgeving richtlijnen zal 
moeten omvatten. Dat wil zeggen hele duidelijke indikaties voor de maatschappi 
voor de grenzen waarbinnen de maatschappelijke samenleving zich zal moeten 
bewegen. Ef is mevrouw de voorzitter nog een vraag gesteld over stelling drie 
waarin gesuggereerd wordt dat hij er meer in naar voren zou moeten komen, 
het spanningsveld. Ik dacht mevrouw de voorzitter, dat ook dit reeds in de 
in het eigenlijke manifest naar voren komt. Als hier staat, noodzakelijk is 
een nationaal miljeubeleid als onderdeel van de totale regeringsbeleid, en 
uitgevoerd in goed samenspel met alle betrokkenen bij het vaststellen van 
dit beleid dient rekening te worden gehouden met de repercussies op de overige 
onderdelen van het overheidsbeleid, enz., dan dacht ik mevrouw de voorzitter, 
dat ook hier·een hele duidelijke indicatie wordt gegeven. Dat 'lfij daar geen 
stellingen over gemaakt hebben, is eerder dacht ik te wijten aan het feit 
dat men beter over een beperkt aantal stellingen kan discusiëren.Dan ten
slotte voorzitter, zijn er nog een aantal vragen gesteld met betrekking tot 
het onderzoek, het spreekt vanzelf mevrouw de voorzitter, dat is feitelijke 
iets waar men gewoon niet over hoeft te discusiëren dat voor het verwerven 
van het nodige inzicht om tot een duidelijke politieke visie te komen en tot 
duidelijke beleidslijnen verdergaand onderzoek steeds nodig zal~blijven te 
zijn. Er is ook gezegd mevrouw de voorzitter, het strafstelsel voor wet
geving dat is misschien wat de stringgent. Ik dacht dat het zo moet zijn 
dat wij een wetgeving met een sluitend strafstelsel alleen maar dan kunnen 
uitvoeren als wij in de eerste plaatse de mentaliteit hebben,de nota zegt 
dat ook al, de mentaliteit hebben, en in de tweede plaats de overige 
onderdelen van het totale miljeu beleid ook hebben geformuleerd. Als er uit 
bedoeld zou worden dat wij voor zouden staan dat er alleen maar een wet_ 
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geving kwam met een strafstelsel en verder nie~ dan kan ik U zeggen dat 
dat beslist niet de bedoeling is. En tenslotte mevrouw de voorzitter, nog 
een opmerking met betrekking tot de verantwoordingsplicht van de grondstof
fenbalans. Ik dacht, voorzitter, dat er tijden geweest zijn dat het onbe
staanbaar was dat er jaarverslagen zouden verschijnen waarin balansen zouden 
worden weergegeven met aktiva en passiva en een verlies- en een winstrekening 
Toch Mevrouw de voorzitter, is dat heden ten dage heel gebruikelijk. Wij 
geloven ook dat het noodzakelijk zou zijn dat op de een of andere wijze een 
inzicht wordt ·gekregen juist toch ook in het hele probleem van die grond
stoffen balans. Het zal noodzakelijk zijn om over iets dergelijks te beschik
ken wil men een goed miljeu beleid kunnen voeren. Niet de bedoeling is 
mevrouw de voorzitter, dat het bedrijfsleven hierbij de geheimen prijs geeft. 
Niet de bedoeling is dat hierbij tot in twee of drie decimalen nauwkeurig 
misschien zelfs in grammen wordt uitgedrukt wat men gebruikt waar men het 
eventueel vandaan haalt en waar het blijft. Wel de bedoeling is mevrouw de 
voorzitter om voor het totale industrieale gebeuren in Nederland een overzicht 
te hebben van deze grondstoffenbalans. En ik dacht dat een dergelijke in
formatie nuttig zou zijn voor een miljeubeleid en het bedrijfsleven niet 
zou schaden. 
(applaus). 

Mevrouw van Someren: dames en heren ik zit even met de moeilijkheid van 
orde, zijn er, hoeveel sprekers zijn er nog in tweede instantie? Drie, 
allemaal 1 minuut? het gaat nl. in verband met de lunchtijd dat voelt U 
wel hËr in het gebouw en ik heb ook nog een andere mededeling voor de 
vergadering. Als deze drie inderdaad 1 minuut spreken dan kan het nog net. 

Bruggeman, mevrouw de voorzitter, ik ben hier gekomen als lid van de Haagse 
delegatie, als U het mij toestaat ik zou graag een algemene opmerking willen 
maken, niet uit naam van de Haagse delegatie al heb ik wel de overtuiging 
die ook in gesprekken mee is gebleken dat de Haagse afdeling en ook deze 
Haagse delegatie mijn opvattingen in grote trekken deelt, de opmerking heeft 
betrekking op de algemene problematiek en zeker in het bijzonder over de 
stelling drie die hier vrij uitvoerig ter sprake is gekomen. De wijze van 
formulering van deze stelling meen ik, die zou het diep ingekankerde mis
verstand kunnen versterken , het misverstand waar onze politieke tegenstanders 
het altijd weer van moeten hebben , want veel anders hebben ze niet, dat de 
VVD een partij is die bovenal de eng materiele belangen van een klein aantal 
bevoorrechten nastreeft. Niets is uiteraard minder waar. Het liberalisme en 
d~s ook de VVD staat als grondideaal·~en maatschappij een wereld van waar
lijk vrije mensnen voor ogen, vrij in ieder opzicht • Eerst daaruit vloeit 
meen ik voort (applaus) dat het liberalisme ook op ekonomisch terrein een 
zo groot mogelijke vrijheid wenst. Voor ieder mens , maar wij moeten toch 
wel heel duidelijk inzien dat deze vrijheid, vooral onder de huidige omstandig 
heden niet anders dan een sterk gebonden vrijheid kan zijn, onder meer, zij 
het lang niet alleen vanwege de noodzakelijke zorg voor ons miljeu , voor de 
natuur waarover zoeven de Heer de Maar zo welsprekend en zojuist heeft ge
sproken. De VVD houdt wel vast aan de vrije ondernemingsgewijze produktie 
en wij moeten er ook rond voor uitkomen, waarbij ieder die daarop kritiek 
heeft tot zich zal moeten laten doordringen dat ons partikuliere vrije 
bedrijfsleven, voor zover die dan vrij is, de kurk is waarop Nederland drijft. 
Maar de VVD streeft daarbij naar welvaart en welzijn voor iedereen dus ook, 
en niet in de laatste plaats voor hen die onze rode vrienden de verworpenen 
der aarde plegen te noemen, en de VVD doet dat in de geest van vrijheid, 
verdraagzaamheid en gerechtigheid. Dat is de geest van de VVD, dat behoort 
het althans te zijn, maar mijn overtuiging is, die overtuiging is zeer ver
sterkt naar hetgeen ik vanochtend van de Heer Wiegel en Mevrouw van Someren 
heb gehoord, mevrouw de voorzitter, dat die geest bij ons inderdaad sterk 
leeft. (applaus). en dat had ik nog even naar voren willen brengen. 
Ik dank U wel. 
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Mevrouw van Someren: hartelijk dank, volgende spreekster, dan de laatste. 

Mevrouw de voorzitter, de heer Geenjaar heeft met zijn betoog het standpunt 
ingenomen door de afdeling Rijswijk nogmaals versterkt. Hij heeft nl. in 
zijn betoog steeds terug moeten grijpen omdat in de stellingen zo kort is 
weergegeven, op het liberaal manifest op eerder geproduceerde nota's en dat 
doet ons toch nog de overtuiging , aan de overtuiging vasthouden dat de 
formulering, zodanig precies zal moeten staan, omdat stellingen in het 
algemeen een eigen leven gaan lijden, dat hierdoor geen misverstanden bij 
het innemen van deze stellingen zou kunnen ontstaan. Dank U wel mevrouw de 
voorzitter. 

Mevrouw van Someren: Mijnheer de Maar als laatste spreker afd. Den Haag. 
Mevrouw de voorzitter het is niet mijn bedoeling om hier tegen de reden van 
de Heer Geenjaar in te gaan, want in zijn algemeenheid kan men die natuurlijk 
onderschrijven. De Heer Geenjaar is begonnen met een zou ik zeggen algemene 
politieke beschouwing en het is zeker niet hier de plaats om rapporten als 
club van Rome anti club van Rome, Mansholt enz.enz., te gaan behandelen. 
Evenmin kan ik antwoorden op de nog te verschijnen nota van de VVD miljeu 
kommissie aangezien die mij niet bekend is. Ik hoop dat wij echter over 
die nota geheel en al eens zullen worden. Waar ik wel op wil antwoorden 
is dat straks als de stemming plaats vindt, de Haagse afdeling stemt tegen 
stellen twee, en ik zeg nogmaals niet omdat de feitelijke inhoud onjuist is, 
maar omdat wij geen andere methode zien om onder de aandacht te brengen dat 
wij in een miljeustelling de natuur èen waarde willen toekennen die vergelijkt 
kan worden althans steeds daarbij in de gedachte gehouden wordt(applaus) met 
het begrip ekonomische waarde. Het betoog van de Heer Geenjaar, hoe voor
treffelijk ook op zichzelf, was weer een betoog voor ekonomische komposities. 
(applaus). 

Mevrouw van Someren: laatste woord is aan de•Meer Geenjaar. 

Mevrouw de voorzitter, ten aanzien van de opmerking van mevrouw de Leve uit 
Rijswijk gemaakt, zou ik even willen refereren aan Uw eigen woorden, nl. dat 
de vergadering er niet bang voor hoeft te zijn dat de teksten zoals die in 
de stellingen staan zonder meer in een nieuw programma zouden worden overge
nomen. Ik ben dus blij dat Mevrouw de Leve daar nog even de nadruk op heeft 
gevestigd, omdat het eens te meer bevestigd, naar mijn gevoel, hoe sterk de 
miljeuproblematiek met politieke visies verweven is en hoe moeilijk of het 
is om formuleringen zodanig te maken dat daar bij voor- en tegenstanders geen 
meningsverschil over bestaat. Ten aanzien van de opvatting van de Heer de Maar, 
die hij als laatste naar voren heeft gebracht, dan moet ik konstateren dat in 
het manifest toch die ekonomische uitgangspunten als enig zaligmakend, bepaald 
niet gehanteerd zijn. Waar ~j steeds hebben opaangedrongen en dat is dacht 
ik helemaal in de geest van dit manifest, dat is het evenwicht in ons handelen 
maar ook in het evenwicht in de belangen die wij moeten behartigen en dat wij 
er feitelijk voor zouden willen wak~ om één bepaald onderdeel altijd tot 
uitgangspunt te nemen. Wij zijn van mening voorzitter, dat als we dat doen 
dat we dan bepaald voor de samenleving als geheel en dus ook voor alle groepen 
in de samenleving op een verkeerd resultaat zullen uitkomen. 

Mevrouw van Someren: Dames en heren, ik zou U willen voorstellen om na de 
lunch tot stemming over te gaan, maar alvorens U vrij te geven om enig voedsel 
tot U te nemen, heb ik nog een ander agendapunt dat niet in Vrijheid en 
Democratie gepubliceerd kon worden. Vermoedelijk weet U allen waar ik het 
over heb, wij hebben in oktober aan alle secretarissen van alle afdelingen 
een brief gestuurd als hoofdbestuur, waarin wij de secretarissen en dus de 
afdelingen voorstelden om een nieuw ere-lid te benoemen. En dit gaat over de 
heer Ab Spoel. Ik hoef U verm~elijk niet te zeggen wat de Heer Ab Spoel in 
zij hele leven voor de liberale zaak gedaan heeft. 
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Hij begon in januari 1933 als oprichter samen met David Kouwenaar en Ben 
Gobits aan het Liberaal weekblad. Later werd hij hoofdredakteur van het 
blad van de Vrijheidsbond. Liberale Staatspartij, partij van de Vrijheid 
en VVD. Samen met Prof. Telders heeft hij in de voor het liberalisme zo moei
lijke jaren de toenmalige Liberale heel veel inspiratie en moed gegeven en 
wat hij in het jongste verleden heeft gedaan dat weet U, dat hoef ik U niet 
te vertellen. Het was daarom dat wij via de sekretarissen aan de afdelingen 
hebben voorgesteld de Heer Abspoel vandaag tot ere-lid te benoemen. Nu is een 
dergelijke brief aan de secretarissen, die naar ik hoop in de afdelingen 
besproken is, niet voldoende. Voor een dergelijk besluit is nodig de goed
keuring van de algemene vergadering. En daarom wil ik U vragen bij deze of 
U het met het hoofdbestuur eens bent, de Heer Abspoel die nu met pensioen 
is gegaan, ere- lid te maken van onze partij. 
(applaus). 
Ik dank U wel voor :dit applaus uit het feit dat er uit niet ''n afdeling een 
bezwaar is gekomen, meenden wij als hoofdbestuur al te mogen opmaken dat men 
het hier mee eens was, ik zal U nu zeggen hoe wij het ons voorstellen. De 
Heer Abspoel met Mevrouw Abspoel wordt gehoold uit Den Haag en komt vanmiddag 
in ons midden. Als hij en mevrouw hier ariveren, dan wil ik even de werkver
gadering onderbraken om dit feestelijk intermezzo te doen plaatsvinden. Wij 
zullen dus nog wel zien wanneer dit is, vermoedelijk na de lunch aan het 
begin van de·middag, en dan rest mij:nu slechts U te wijzen waar U enig 
voedsel tot U kunt nemen als U lunchbonnen heeft dan gaat U die deur door, gaat 
links de gang in en heeft U geen lunchbon dan moet U naar de Rotisserie en 
daar is een lunch à la carte, maar ik hoop voor U portemonee, want dat zal 
wel iets duurder zijn, dat U lunchbonnen tijdig heeft genomen voor elf uur en 
dan wens ik U een goede lunch en dan verwacht ik U om 2.00 uur precies hier 
in de zaal terug. Dan beginnen we met de~stemming. 

Dames en Heren de vergadering wordt nu hervat. 
Mevrouw van Someren: Dames en heren, de vergadering is heropent. Ik hoop dat 
U allen een goede lunch heeft genoten en dat U vol moed bent om het middag
programma met ons af te werken. Die lunch moet slecht gevallen zijn ik zie 
nog maar de helft van de zaal gevuld. Kan er iemand met een fors stemgeluid 
in de gang vertellen dat de vergadering heropend is. Ik zie de heer Vonhoff 
zich al derwaarts begeven. Dat moet ongetwijfeld helpen. Hij hoeft er niet 
eens de zaal voor uit.Dat moet helpen. Was het te horen? Mag ik de heer Gin
jaar verzoeken naar het podium te komen? Ik geef thans het woord aan de heer 
Ginjaar.Dames en heren zoudt u uw stoel nu echt willen innemen. Wehebben nog 
een lange agenda, en we moeten werkelijk verder. Het woord is aan de 
De Heer Ginjaar: 

De Heer Ginjaar: 
Mevr. de voorzitter, de hongerige magen voor om,10 over 1 hebben gemaakt 
naar mijn gevoel dat een aantal aspecten van de sprekers wellicht niet hele
maal volledig tot recht zijn gekomen. Ik vind hetpre~tig dat ik nu nog een 
paar opmerkingen mag maken, toevoegen. Ik zal proöeren dat zo kort mogelijk 
te doen. Om uw procedure niet in de war te brangen. Ik da~ht, 'voorzitter dat 
ik een paar dingen kon zeggen. In de eerste plaats is het zo dat in de dis
cussie rond milieu een aantal opmerkingen zijn gemaakt over zaken die men 
heeftgemist. Ik geloof te kunnen zeggen - en ik geb dat vanmorgen ook ge
probeerd, maar ik wou'dat toch nog eens heel expliciet formuleren, dat wij 
daar toch wel als bijzonder belangrijke aangevers moeten beschouwen voor pun
ten die in een verdere concretisering in een verder programma moeten worden 
opgenomen. Een opmerking met name over de rol die de overheid moet spelen; 
de samenwerking van overheid met de industrie. De problematiek van de grens
overschrijdende verontreinigm~ zijn er evenzoveel opmerkingen die , dacht ik 
nog eens namer uitgewerkt zouden moeten worden, en hoewel ze in het manifest 
als zodanig zijn heeft de discussie naar mijn gevoel er toe geleid dat aan 
deze punten nog eens een keer extra de aandacht moet worden gegeven. In de 
2de plaats mevr. de voorzitter hoop ik vanmorgen duidelijk gemaakt te heb
ben dat met betrekking tot stelling 3 hier toch wel sprake is van een heel 
duidelijk kenbaar maken van verschillen in inzicht over de politieke visie 
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die met betrekking tot het milieubelé~d kan hebben. De Heer Wiegel heeft van
morgen in zijn toespraak gezegd: De polarisatie moet niet bevorderd worden, 
wij moeten wel verschillen van inzicht duidelijk kenbaar maken. Het is ook 
zo dacht ik voorzitter, dat in deze stelling een verschil van inzicht kenbaar 
gemaakt wordt over de formulering daarvan en dat wou ik toch nog eens uit
drukkelijk naar voren brengen; kunnen wij natuurlijk nog uitvoerig discus
sieren. En ater bij een verdere concretisering. Ik wou dan ook nog eens een 
keer heel uitdrukkelijk zeggen dat de indruk de inhoud of de verwoording,de 
woorden die gebruikt worden in de stelling dat die bepaald niet definitief 
zijn en natuurlijk is het zo dat het in eerste instantie alleen maar om de 
intentie gaat en niet om de aktuele woorden zoals ze daar gebruikt zijn. En 
dan tenslotte met betrekking tot stelling 2 voorzitter: De heer de Maar die 
heeft een andere stelling voorgesteld. Ik ken die stelling. Ik heb hem nog 
eens nagelezen voor alle zekerheid. En ik geloof dat die stelling in vol
strekte overeenstemming is met het manifest. En ik ben er van overtuigd dat 
bij een verdere concretisering met de inhoud van die stelling in enorm be
langrijke mate rekening zcl worden gehouden. Maar daarnaast voorzitter, zou 
ik toch wel even erop willen wijzen dat stelling 2 natuurlijk toch wel een 
bepaalde aktuele betekenis heeft. Aan de ene kant dus constateren dat ik geen 
tegenspraak zie tussen al dat gene wat vanmotgen gezegd is en de intenties 
van het manifest en heel duidelijk constateerde dat het maar een kwestie van 
verwoordin.g is, complexiteit om tot de goeie formulering te komen vindt ik 
dat bij stelling 2 - en dat wou ik toch nog benadrukken - toch wel een duide
lijke implic~tie zit. Er wordt gesproken over wensen van individuele en col
lectieve welvaartsvoorzieningen. Ik geloof dat de samenleving als geheel be
paalde wensen heeft. Het is ook heel duidelijk voorzitter dat hoewel de be
bolkingsgroei niet zo uitgebreid gaat zijn als die oorspronkelijk voorzien 
was, dat we toch met meer mensen komen te zitten.Wij willen alle mogelijket 
voorzieningen. 'We willen beter onderwijs, We willen betere sociale voorzie
ningen. We willen ook indie individuele sfeer toch no~ wel een bepaalde wel
vaart. De stuurgrope is het er geheel en al mee eens, wanneer er vanuit de 
zaal wordt geponeerd; dat men heel nadrukkelijk in besbhouwing moet nemen 
of die groei nog wel op de zelfde wijze moeten doorgaan. In het manifest staat 
ook dat vrije tijd, extra vrije tijd ook een vorm van welvaartsgroei is. Dat 
zijn zaken die heel uitdrukkelijk in beschouwing moeten worden genomen. Aan 
de andere kant is het zo mevr. de vooorzttter dat een zekere groei noodzake
lijk zal zijn om aan - toch nog altijd het voorliggende pakket van wensen te 
voldoen. Het gaat niet aan om te zeggen de groei moet helemaal gestopt wor
den en tegelijkertijd een enorm pakket van wensen op tafel te leggen. De be
doeling, de hele intentie van het manifest is om dit duidelijk te stellen en 
ook heel duidelijk aan tageven dat hier een evenwicht moet worden gevonden. 
Alleen mevr. de voorzitter bij stelling 2 staat in het laatste gedeelte van 
de zi~n nog een uitermate belangrijke z~ak: dat is dat wij vinden dat voor 
de welvaart voorzieningen met name voor de zwakke groeperingen in de maat
schappij toch wel een groei noodzakelijk is. En ik geloof, mevr. de voor
zitter, dat ik daar toch nog eens extra de nadrk op zou willen leggen. rK 
zou nog extra de nadruk er op willen leggen dat wij zo uitermate belangrijk 
x vinden die voorzieningen van de zwakke groeperingen in de maatschappij-
En ik zou feitelijk duidelijk nog duidelijk willen stellen dat hoewel de ver
woording van deze stelling, misschien niet naar ieders zin, dat de intentie 
wel duidelijk moet n jn en dat is dat het bij ons gaat ook juist om die zwak
ke groeperingen in de maatschappij. En ik geloof dat wanneer de vergadering 
deze stelling zou verwerpen dat dan die zwakke groepering in de maatschappij 
en onze inzichten daarover misschien toch wcl van andere zijde in twijfel 
kunren worden getrokken, en dat zou ik als stuurgroep zeer betreuren. 

Mevr. van Someren: 
Dank u wel meneer Ginjaar. Dan wil ik nu overgaan tot opiniepeiling over de 
stellingen inzake milieubeheer. Ik wil weer beginnen met proberen met hand
opsteken het te doen. Dan kom ik aan stelling 1 over de zorg voor de leef
baarheid. Ik begin met de tegenproef. Wie is daar tegen? Dan hoef ik de voor
proef lijkt me niet te nemen. Wie is, Stelling 2 over de economische groei. 
Wie is daar tegen? Wie is daar voor? Duidelijke meerderheid. Ik constateer 
dat een overgrote meerderheid van deze vergadering achter stelling 2. staat. 
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Stelling 3 over de yrije particuliere ondernemingsgewijze produktie. Wie is 
daar tegen? ik lees hem niet helemaal voor. U heeft hem allemaal voor u. Wie 
is daar voor? Ik constateer dat de overgrote meerderheid van deze vergadering 
achter stelling 3 staat. Stelling 4 de gevolgen van de leefbaarheid. Wie kan 
zich niet met deze stelling verenigen, wie heeft daar fundamentele bezwaren 
tegen? De tegenproef neem ik niet, want ik zie geen ene vinger. Stelling 5 
de maatregelen voor een goed leefklimaat. Wie verzet zich tegen deze stelling? 
Dan constateer ik dat alleen tegen de stelling 2 en 3 een minderheid bezwaar 
had. Dat de andere unaniem zijn aanvaard. En dit is dus bij het maken van een 
nieuw programma een belangrijke richtsnoer die we hier tesamen hebben opge
steld en voor dit bijzonder belangrijke probleem - probleem van het milieu -
beheer - vindt ik het bijzonder plezierig dat de programmamakers straks met 
dit AW in hun portefeuil~aan het werk kunnen gaan. Dames en heren, ik zou 
nu de behandeling van het manifest voor enkele ogenblikken willen onderbreken. 
Dames en heren; gedurende of aan het eind van de lunchpauze zijn hier een 
paar hele speciale gasten binnengekomen. En ik doel op de heer en mevrouw 
Abspoel met hun kunderen. Meneer en mevr. Abspoel mag ik u verzoeken om het ere 
beetje hogerop te zoeken en op het podium te komen, en misschien willen dan 
enkele dames of/en heren een paar stoelen voor de heer en mevr. Abspoel vrij 
maken zodat ze wat gemakkelijker zitten en wat de hele zaal hun kan zien. 
Meneer Abspoel u die zo vaak vanuit de stoel naar deze tafel heeft zitten te 
kijkenen die zo vaak heeft geschreven over wat er in algemene vergaderingen 
gebeurde U wil ik thans even achter die tafel zien. De hele zaal kent u onge
twijfeld. En deze hele zaal alle aanwezigen denken met heel veel erkentelijk
heid - dat weet ik zeker - terug aan alles wat u voor de liberalen bewèging 
in Nederland - dat gaat verder dan VVD - heeft gedaan. Ik ben maar alleen 
maar lid geweest van de VVD, en heb u dus in eigen waarneming alleen maar 
kunnen volgen vanaf de oprichting van deze partij. Maar uw geschiedenis gaat 
veel verder. In januari 1933 stichtte u samen met David Kouwenaar en Ben Go
bitz uw dierbare vrienden, het liberale weekblad. Gedurende 40 jaar heeft 
u journalistieke arbeid verricht voor de liberale zaak. U bent hoofdredacteur 
geweest van het blad van de vrijheidsbond: De Liberale Staatspartij, de Partij 
van de Vrijheid en van de VVD/ U hebt op een zeker moment het hoofdredacteurs
schap neergelegd van Vrijheid en Democratie. U bent toen medewerker gebleven. 
En bepaald a niet van een klein rubriekje U varzorgde hele gr~e stukken in 
dat blad. U bem in 1924 heb ik me laten vertellen. al lid geworden van de 
jongeren in de Vrijheidsbond. En u bracht daar al vrij gauw tot secretaris 
en voorzitter van de afd. Amsterdam. En even later in 1930 werd u secreta
ria van de vrijheidsbond Amsterdam. En dat liberale weekblad van Amsterdam dat 
u redigeerde, met uw naaste vrienden, dat was zo'n gÓad blad dat wwrd een 
landelijk blad. Amsterdam heeft wel eens meer voorpp gelopen, dat is toen 
ook al gebeurd. Maar men. Abspoel dat waren moeilijke jaren voor het liberalis
me. De onverdraagzaamheid, de onmenselijkheid het ontstaan van radikale fascis
tische fascisto!ede groeperingen die de menselijkheid niet centraal stelden 
in tegendeel, die verontmenselijkt waren, dat heeft u allemaal meegemaakt. En 
vanuit het liberale hart heeft u die stromingen moeten bestrijden. En het is 
dan ook geen wonder dat u in veel latere jaren van uw leven; toen dit alles 
al tot het verleden behoorde altijd bijzonder fel stelling nam als u ook maar 
ergens deze onmenselijke onverdraagzaamheid meende te moeten ontwaren. Samen 
met prof. Telders - en dat mag toch ook wel eens gezegd worden - heeft u de 
liberalen van toen, een enorme morele moede gegeven door uw artikelen. Het 
blad werd toen zelfs in de kiosken ter verkoop aangeboden. Dat is geen geringe 
prestatie voor een liberaal weekblad. En het is nog wel eens goed om op dit 
moment dat te relaveren. Het is voor de meeste in deze zaal is het bijna pre
historie maar het is aan de andere kant aktuele werkelijkheid.~ niet dat er 
op het ogenblik een NSB aan het opstaan is maar verkettering en onverdraag
zaamheid zijn bepaald niet weg uit deze wereld. En daarom mogen we er wel 
eens heel trots op zijn dat een van onze allereerste voormannen samen met 
Telders en samen met zovele anderen in die bijzonder moeilijke tijd voor die 
zelfde zaken heeft gevochten als waar wij nu in een veel veiliger tijdvoor 
vecchten. Het liberalisme leek in die jaren zonder toekomst en u heeft me 
wel eens verteld U had vrienden die tegen u zeiden: wat zoek je daar tmch 
Je ziet toch wel dat is allemaal voorbij dat is geweest; enu heeft bewezen 
dat die vrienden die dat tegen u zeiden ongelijk hebben gekregen. U kwam na 
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de oorlog in1946 als parlementair redacteur bij het algemeen handelsblad. 
Geen makkelijke tijd. U heeft als journalist, wel niet als partij journalist 
maar als jpurnalist van een algemeen nieuweblad heeft de indonesie kwestie 
meegemaakt. Heeft u helpen verslaan, heeft u helpen becommentariëren; maakt 
dus wel verslagen, maar niet als hoofdartikelen. De hele wederopbouw van ons 
land. U was op de perstribune in Den Haag, wat je noemt denestor. Ik heb daar 
zelf enige tijd gezeten en toen zeiden ze tegen me: je moet echt eerst Abspoel 
wel een hand gaan geven, want dat is de eerste van ons. En dat heb ik ook 
braaf gedaan, met genoegen. Ik kende u al uit de verte maar toen heb ik u van 
nabij leren kennen. En ik heb ook van nabij leren waarderen uw ongelooflijke 
vakbekwaamheid. Want het schrijven enerzijds van een verslag daQ tegelijker
tijd ook het hoofdartikel in het hoofd hebben dat verseist een journalistieke 
bekwaamheid die niet iedereen heeft. En juist die scheiding van nieuws en com
mentaar diw wij als krantenlezers zo buiten gewoon waarderen, dat wist u op 
de meest voortreffelijke wijze wist u dat te realiseren. Het was dan ook geen 
wonder dat in 1959 u voorzitter werd van de parlementair• pers in Den Haag. 
U bent dat jaren geweest u bent ook jaren hoofdredacteur geweest van Vrijheid 
en Democrate In 1967 ging u met pensioen en u heeft toen ook neergelegd het 
even later ret hoofdredacteursschap van Vrijheid en Democratie. Wat na u is 
waargenomen door de heer LaChapelle. Wat ik zo knap van u vidt. U heeft het 
hoofdredacteursschap aan een ander gegeven met wie u voortreffelijke samen
werkte. Maar u bent toen niet weggelopen U bent gewoon redacteur gebleven. 
U bent blijven meewerken. En daar zijn we als partij erg erkentelijk voor want 
uw artikelen. Ik heb dat ook al mogen schrijven in het nummer van V &D waarin 
ik schriftelijk afscheid van u na~. Alleen maar afscheid nam als medewerker 
van het blad natuurlijk, Uw artikelen die vormden een geweldige broccader
training. Toen ik zelf en velen met mij, als jong maatje de aktieve politiek 
binnenkwamen. Toen hebben wij buitengewoon veel gehad aan uw artikelen. Je less 
dan de stukken - de artiekelen de bladen van anders denkenden, van socialis
tische kant, van confessionele kant, -en het waren uw artiekelen die dan het 
tegengas gaven, die ons dan weer de argumenten gaven om tegen de aanvallen 
van de ander te kunnen ingaan. U heeft wat dat betreft in uw eentje een ge
weldige broecadertraining waargemaakt. Als mensen mij vroegen wat e, is er nou 
aan cadertriaining - het was nog voor dat we cadercursussen hadden, die zijn 
later gelukkig wel gekomen - dan zei ik altijd dan moetje gewoon Vrij Nederland 
lezen, Het Vrije Volk, Trouw de Volkskrant en Abspoel en dan kun je je werke
lijke iedere barricade op want dan weet je voldoende. En dat klonk sommige 
mensen wel eens ongeloofwaardig in de oren en dan na een tijdje zeiden ze: je 
hebt gelijk, dat is geweldig; dat werkt enorm. Ik zeg: ja het is helemaal 
niet zo'n genialiteit om die barricade op te gaan, het is verschrikkelijk 
knap om dat materiaal verzamelen. En dat deed de heer Abspoel a voor ons. En 
u bent dus veel meer voor ons geweest dan alleen maar een hoofdredacteur of 
een redacteur van ons partijblad. U bent 1 van de spitsafbijters van de libe
tale zaak, in Nederland geweest. Ik heb dat gereleveerd vanaf de dertiger jaren 
Eigenlijk nog eerder: in de 20er jaren, ligt uw begin al. En u hebt in iedere 
periode die sindsmien de liberale partij welke naam die ook heeft meegemaakt 
heeft u een leidende functie vervuld. Het was wel op een hele bescheiden wijze 
want u zat niet achter die tafel waar u nu zit. U bleef altijd op de amter
grond. En we kenden u, we wisten dat u er was. Maar u trad heel weinig naar 
voren. En dat vind ik erg knap. Zo belangrijk te zijn voorm een partij zonder 
je nou op de voorgrond te dringen, maar er wel altijd te zijn en in deze tijd 
is het wel eens heel populair om bijzonder scherp en bijzonder spits uit de 
hoek te komen. En in deze tijd zijn diep menselijke waarden als trouw en 
betrouwbaarheid die lijken wel eens wat minder waardevol wat ze natuurlijk 
niet zijn, maar het zijn die waarden van U naast alles wat U voor ons aan 
nieuwsgaring en aan kadertraining heeft gedan. Het zijn die waarden die enorme 
trouw, die enorme loyaliteit met ons allen, die ons eigenlijk met een geweldi
ge dankbaarheid vervult. Meneer Abspoel ik wil het niet bij deze woorden la -
ten want dat zijn woorden. Ach, er zal een verslag van komen in ons blad, mis
schien nog in een paar andere kranten. Ik hoop dat zeker, want voor de neder
landse journalistiek bent U een coryfee geweest. Maar het hoofdbestuur en de 
algemene vergadering wil verder gaan. We hebben voor de pauze hebben we be
sloten meneer Abspoel u te benoemen tot erelid van onze partij- (applaus) 
Dames en heren, hierna wil ik nog iemand in het zonnetje zetten, want u 
voelt wel als een man zoveel weg is; zoveel doet buitenshuis, 
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en u weet net zo goed als ik dat kamerver~~dering tot diep nacht vaak duren. 
Dat was in de tijd van de heer Abspoel ook al, dan vind ik ook dat je de 
echtgenote van zo iemand wel eens even heel bijzonder mag bedanken boor 
alles wat zij in de schaduw van haar grote echtgenoot heeft gedaan voor 
ons. Mevrouw Abspoel dit hele simpele bloemetje is alleen maar een symbool 
en een bescheiden weergave van onze dank aan U. Maag ik dit namens de par
tij aan u overhandigen (appalaus). 

Meneer Abspoel: 
Dames en heren, mevr. de voorzitter, ik heb eens een stukje gelezen over een 
jubilaris die erg gehuldigd was en die verrast en ontroerd een dankwoord wil
de spreken, maar vermelde men, hij bleek volkomen sprakèloos en kon geen 
woord uitbrengen. Mevr. de voorzitter ik voel me op dit ogenblik ongeveer 
op de rand van een dergelijke gemoedsgesteldheid. Toen mej. van Everdingen 
mij mededeelde dat mijn vrouw en ik op een bepaald op uur op deze vergade
ring vandaag werden verwacht toen begreep ik wel dat het anders dan mijn be
doeling was geweest U mevr. de voorzitter, het hoofdbestuur het niet bij het 
afscheid in weekblad had willen laten. Maar dat mij de eer te beurt zou val
len om te worden benoemd tot erelid van de partij - wie ben ik die dat zelf 
zou hebben verwacht -. Mevr. de voorzitter ik kan niet anders zeggen dan uit 
de grond van mijn hart; Hartelijk dank voor deze hoge onderscheiding. Dank 
aan het hoofdbestuur dat de voordracht daartoe heeft willen doen en dank aan 
deze vergadedog die met zoveel applaus dit heeft willen bevestigen. Mevr.de 
voorzitter ik zal nog enigszins moeten wennen aan de gedachte dat ik tot 
zo'n select klein gezelschap van de partij zal behoren, maar ik hoop deze 
eer waardig te zijn en te blijven. Mevr. de voorzitter, U en het hoofdbestuur 
de heer Korthals Altes en mej. van Everdingen de heer Talsma als voorzittr 
van de redactie commissieen van het stichtingsbestuur. de heer Wiegel en 
Van Riel, en niet te vergeten mijn goede collega en vriend LaChappelle U allen 
hebt nadat u begrepen had dat het mij ernst was met mijn beslissing om nu 
op mijn 71ste jaar mijn vaste journalistieke werkzaamheden althans neer te 
leggen, hebt u op alle mogelijke manieren getracht mij die toch wel moeilij
ke beslissing te vergemakkelijken en te verzachten. Mijn grote erkentelijk
heid mevr. de voorzitter gaat vooral uit naar u voor de hartelijkheid waar
mee u mij hebt willen uitluiden, zowel op deze vergadering als destijds in 
het weekblad. Het heeft me heel erg goed gedaan mevr. de voorzitter, dat u 
ook mijn vrouw daarin heeft willen betrekken. op zo charmante wijze en voor 
de bloemen die u ze hebt willen aanbieden. Ook zij heeft, zij het in stilte 
tenslotte van onze verlovingsdag af, en dat is lang geleden, mevr. de voor -
zitter,heeft zij offers gebracht ivm het beslag dat de politiek en het par
tijwerk naast mijn dagelijkse werk altijd op mij heeft gelegd. Dames en meren 
in mijn afscheidsartikel, dat ik geschreven heb in Vrijheid en Democratie van 
28 speptember heb ik al gezegd dat ik me precies het ~est tegengestelde voel
de van de bekende rat die het zinkende schip verlaat. Mijn vertrek - als e ik 
het een beetje po~tisch mag zeggen - dat heeft eerder plaats in het licht 
van de opgaande zon van de partij. Dames en heren, bij de eerste naoorlogse 
verkiezing - die van 1946 - behaalde de partij van de vrijheid - dat was de 
onmiddellijke voorgangster van de VVD 6 zetels in de 2de kamer. Dat beteken
de dat de partij de 6de was in de sterkte verhoudingen inde 2de iamer. Na 
de PvdA, na de 3 confessionele partijen en zelfs na de communistische partij 
die toen 10 zetels haalde in de 2de kamer van 150 leden. Onder Prof. Oud, 
en onder zijn opvolgers, de heer Toxopeas en de heern Geertsema is de fractie 
geléidelijk opgeschoven naar de 3de plaats. En thans heeft fractievoorzitter 
en lijstaanvoerder Wiegel heeft kans gezien om de fractie op 22 zetels te 
brengen en de partij 10.000den nieuwe leden toe te voegen. Een opiniepeiling 
voorspellen constant dat de partij wanneer er op het ogenblik kamerverkie
zingen zouden worden gebouden zou komen - laten we het voorzichtig zeggen -
30 zetels en de 2de plaats in de kamer na de PvdA zou innemen. Dames en heren 
in 1938 heeft de voorzitter van de afd. Amsterdam van de toenmalige liberale 
staatspartij - dat was mr. K/ Jansma - heeft een bekende rede gehouden, geti
teld militant liberalisme, die ook in brochure vorm is verschenen en waarin 
mij een krachtig pleidooi Dield voor dat militante liberalisme. En het mili
tante liberalisme, dat is het nu precies wat de heer Wiegel thans heeft ge
introduceerd.mevr. de voorzitter, ik hoop ook - en ik weet eigenlijk wel zeker 
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dat hij daar ook van deze lijn niet zal afwijken ook al verwarren sommigen 
onder invloed van, onder paniek geraakte politieke tegenstanders ten onrechte 
militantheid - dat betekent dan toch strijdvaardigheid - met agressiviteit 
die we inderdaad verwerpen. Door sommige andere wordt gevreesd dat de grote 
toevloed van nieuwe rooms katholieken en orthodox protestanten leden, naast 
de neeuwe leden die we krijgen uit de PvdA en uit aanhangers van D'66 dat 
die het principiele karakter van de partij zouden aantasten. Ik heb het in 
dit nummer van onz weekblad dat gisteren is verschenen nog eens mogen be
schrijven. Ik geloof dat zei zich, of ik weet zeker dat zij zich vergissen. 
Ook Thorbecke was tenslotte orthodox protestant. Hij haalde zijn grootste 
su~cessen in Brabant en in Limburg, Maastricht vaardigde Thorbecke naar de 
2de kamer gedurende een aantal jaren af, en vele katholieken noemden zich 
in die tijd trots papo-thorbeckeanen. In dat opzicht mevr. de voorzitter, 
zou men het geen zich thans onder onze ogen voltrekt kunnen noemen: het her
stel van het Thorbeckeaanse karakter van de liberale partij. Damesenheren 
mr. Dresselhuys, een groot liberaal in zi~n tijd heeft in1922 het nog zo 
beeldend gezegd: het liberalisme is een stad met vele poorten waar orthodox 
en vrijzinnig protestanten rooms-katholieken en onkerkelijken humanisten 
kunnen binnengaan en zich thuis voelen op grond van een gelijk politiek inzicht 
Dames en here~, tot slot: wanneer we de eenheid bewaren, en dat moeten we 
en dat zullen we doen, dan zal de VVD naar mijn stellige overtuiging een grote 
rol spelen in de toekomst van Nederland, dank U. 

Mevr. van Someren: 
Meneer en mevr. Abspoel ik hoop dat u met uw kinderen nog enige tijd in ons 
midden kunt verblijven waarmee ik u natuurlijk helemaal niet wil verplichten 
om misschien een nog langdurige discussie helemaal uü te zitten, maar we 
waarderen het erg dat u nog in ons midden wilt verkeren. De sfeer is u zeer 
bekend. 
Dames en heren , het lid van de stuurgroep de heer Hoefnagels is hedenmor-
gen uit Amerika teruggekomen en op Schiphol veilig geland. Hij is op weg 
hierheen maar hij is er nog niet. Hij is de man die juist bij III rechtsstaat 
en democratie het woord had zullen voeren. In'afwachting van de komst van de 
heer Hoefnagels zou ik u willen voorstellen om over te gaan tot de behande
ling van IV. De Bestuurlijke organisatie, en van de stuurgroep zullen daar
voor aan de tafel verschijnen de heren Storm en Hilarides? Ja, allebei? Alleen 
meneer Storm. En mag ik dan zij die bij dit punt het woord willen voeren ver
zoeken zich in de richting van het spreekgestoelte te begeven.(Ga zitten Ernst) 
De heer Storm verzoekt mij om te voren enkele woorden te mogen spreken, da~na 
krijgen de vragenstellers meteen het woord. 

De Heer Storm: 
Het wordt bijna node toegestaan mevr. de voorzitter, maar dat vergeef ik u 
graag. Ik wil nl met een enkel woord ingaan op uw eigen inleiding. Waar toch 
de keuze van de punten zodanig is geweest dat er een afwijking met liberalen 
op nieuwe wegen in gesignaleerd moeten worden. En ik kan me voorstellen dat 
van uw kant eigenlijk voorafgaand nog aan discussie over elementen uit, de 
stelling of de tekst die daaraan ten grondslag ligt naar voren gebracht zou 
worden dat wat hier staat toch eigenlijk helemaal niet in strijd is of in 
afeijking is van liberalen op nieuwe wegen. Dus het lijkt mij goed om met een 
enkel woord te motiveren waarom het dan toch een stelling is geworden. En als 
u mij toestaat zou ik daartoe een wat malicieus citaat uit liberalen op nieu
we wegen willen geven uit de desbetreffende paragraaf dat is 11 op blz 51, 
daar staat nl heel duidelijk dat een 4de bestuurslaag wordt afgewezen, geen 
nieuws dus, maar er staat ook dat de totstandkoming van gewesten bevorderd 
moet worden. Er staat verder dat aangezien er in een gewest een zekere ge
lijkwaardigheid van de partners moet zijn, gewestvorming, gemeentelijke her
indeling niet overbodig maakt. Deze elemènten naast elkaar betekenen dus 
in feite dat er wordt gezegd: je praat over gemeenten en over gewesten. Maar 
daarnaast zegt liberalen op nieuwe wegen in diezelfde paragraaf ook: dat de 
provinciale herindeling achterhaald is - in feite weer conform punt 2 uit de 
3 stellingen- maar daar staat dan weer bij: de gewenste omvang en taakstel
ling van een provincies zal nader bestudeerd moeten worden. Akkoora. Daar
naast zegt liberalen op nieuwe weegen: klemt de behoefte aan grotere be-



""0 c ., 
~ 
13 
0, 
c: 
0 
0 

""0 
c ., 
Cll 
c: 

"'Ë 
0 

&l 
,0.: 

Ql 
.c: 
I-

E ., 
""0 

2 
0 
0.: 

~ 
UJ 

i= 
(/) 
UJ 

0 
~ 

< 
ó 
0.: 
I
~ 
UJ 
--' 
UJ 

a. 
< < 
I u 
(/) 

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 

Rotterdam 010-366532 

Blad No. 33 

AFDELING CONGRESREGI S TRATIE Blad No. 3 

stuurseenheden - dat Z~Jn niet groeter dan de provincies maar groter dan de 
gemeenten in de context van liberalen op nieuwe wegen - steeds sterker met 
het oog waarop een spoedige totstandkoming van gewesten dringend noodzakelijk 
is. Deze elementen uit liberalen op nieuwe wegen z~ggen dus eigenlijk dat je 
naast gewesten ook provincies moet hebben. Met alle referentie voor de grote 
inspraak procedure die aan liberalen op nieuwe wegen ten grondslag heeft ge
legen, voorzitter, moetje dus constateren dat er een interne strijdigheid 
is ontstaan in dit programma en nu we toch in onze politieke situatie en in 
de schaarste aan energie ook bestuursenergie beland zijn waar we graag enige 
duidelijkheid willen hebben, heeft de stuurgroep gedacht: laten we nu met een 
enkele stelling in feite is dat alleen stelling 1, de intentie nogmaals weer
geven tegen het invoeren van een 4de bestuurslaag te zijn, dat dan ook duide
lijk zonder het in en uitpraten - als u mij toe staat - van liberalen op 
nieLWe wegen, aan de nieuwe behandeling voor een nieuw verkiezingsprogramma 
mee te geven. Ik beschouw dus de stelling 1 als dè stelling die gebaseerd is 
op de tekst die u er ook naast ziet staan. En stelling 2 en 3 in feite als 
2 van de vele mogelijkheden mogelijkw uitwerkingen van dat principe. 

Mevr. van Someren: 
Dank u wel meneer Storm. Mag ik dan nu het woord geven aan de eerste sprekers. 

Meijeraan, afd. Naarden: 
Mevr. de voorzitter, in de specifieke passgge van het manifest lees ik o.a. 
dat er een grotere nachtsconsentratie bij de overheid moet worden voorkomen 
het machtsevenwicht tussen publieke en private sector dient te worden verbe
terd en dat voortdurende kritische toetsing van de overheidsta~en nodig is 
om een einde te maken aan de ongeremde groei van het ambtelijk bestoof. Als 
ik u vanmorgen goed beluisterd heb, dan heeft u met name t.a.v. het laatste 
punt ook uw mening uitgesproken U heeft daarmee dus - begrijpelijk uiteraara 
- deze passage van het manifest onderschreven, en ik vind het zo jammer dat 
die passage in de stellingen niet zijn weerslag heeft gevonden. En nu dacht 
ik we mogen wel geen amendementen indienen maar als de vergadering blijk zou 
geven het ook met deze passage bijzonder eens te zijn dat we dan toch als ver
gadering dit niet als stelling maar wel als mening duidelijk kunnen onder
schrijven. Ik laat graag aan de vergadering over of men meent dat dit een 
zinnige uitspraak zou zijn. Het schijnt van niet mevr. de voorzitter, Ik vind 
dat jammer, niet zozeer omdat ik dat voorstel maar met name omdat u het van
morgen zelf met nadruk in uw inleiding heeft gezegd. Het zij dan zo. Deze 
gedachte heb ik dus met name in de stellingen gemist. Ik heb met instemming 
iets anders in de stellingen gemist. U heeft vanmorgen zeer terecht gezegd: 
het Manifest biedt geen concrete oplossingen, en de heer Vonhoff heeft over 
politieke andersdenkende, sprekende gezegd: daars is soms een getal heilig, 
maar wij hechten niet aan alleenzaligmakende getallen. En als ik dat zeg dan 
kunt u misschien begrijpen dat ik met name met genoegen dat getal van 20.000 
en dat getal van 20 in de stellingen heb gemist, dat lijkt me dat het een 
te concrete uitspraak geweest zmu zijn. Ik heb ook van meneer Storm gehoord 
in Liberaml op nieuwe wegen wordt gesproken over nadere studie. Die moet wor
den gedaan en bevorderd en daarmee was hij volledig akkoor~. In die gedachte 
dat punt 1. de 4de bestuurslaag die moet worden afgewezen centraal en dat 
de tekst van 2 en 3 provinciale herindeling en herverdeling van taken, uit 
werkingen zijn van andere mogelijke oplossingen dacht ik dat deze stellingen 
als zodanig konden worden aanvaard. Als men dan met name aan die studie de 
nodige inhoud wil geven. En als met name doorbij dacht ik het voorkomen van 
de vierde bestuurslaag mede een teken aan de wand is om niet te snel met 
andere uitwerkingen te beginnen in de hoop dat dan als we met de gewesten 
beginnen straks die provincies wel herverdeeld zullen worden of omgekeerd. 
Want ik geloof dat als je de 4de bestuurslaag wil afwijzen - en ik vraag me 
af waarom we het eigenlijk niet doen, want er staat in de stelling: de 4de 
bestuurslaag dient te worden afgewezen; ik had läever gezien dat er gestaan 
had: de partij wijst een 4de bestuurslaag af. Dat is duidelijker maar ook 
dat is maar terzijde. Ma~ als we die 4de bestuurslaag beslist niet willen 
dan geloof ik dat we op ons quivive moeten zijn met te snel concrete uit
zpraken te doen op onderdelen zonder dat hettotale bestel wat we dan wel 
willen ons voor ogen staat. Ik dank u wel. 



"' E 
~ 

~ ..c 
"' 
"' OI 
c 

~ 
E 

" c ., 
~ 
ID 
c, 
c 
8 

" c ., 
Cl 
c 

"ê 
8 
Cl) 

Cl<: 

"' " c 
...'!! 

êü 
..c 
v z 
Cl) 

..c 
1-

~ 
LU 
i= 
<.n 
LU 

0 
~ 

< 
ó 
Cl<: 
t
~ 
LU 
_J 

LU 

a._ 

< 
< 
I 
u 
<.n 

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 

Rotterdam 010-366532 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Mevr. van Soeeren: 

Blad No. 34 

Blad No. 3 

Dank u wel meneer Meijeraan. Ik geef graag het woord aan de volgende spreker. 

Breydsbaar, afd. Capelle a/d IJssel, namens de regio Gouda. 
Mevr. de voorzitter, de regio Gouda gaat met alle 3 de stellingen graag ak
koord. Heeft alleen op de tekst een paar canttekeningen gemaakt. De eerste 
is al min of meer ande orde geweest nl de optimale grootte vande gemeente 
waar dus al een uitspraak over gedaan is, Daarvan vind de regio Gouda dat er 
nog geen getallen genoemd moeten worden. Dat dus daar eerst wat meer studie 
aan vooraf moet gaan. En dat behalve optimale grootte in het individuele ge
val ook het lokale belang zwaar zal moeten wegen. De 2de opmerking in de ver
gadering van de regio Gouda was:betreffende de laatststa alinea over de veel 
vuldige overplaatsingen van ambtenaren. Die alinea vond men wat te algemeen 
En men was van mening dat door te veelvwldig overplaatsen of veelvuldig over
plaatsen inefficiency zou kunnen ontstaan op het uitvoerend niveau. Deze twee 
kantekeningen graag voorzitter. 

Schuttevaer, statenlid uit de provincie Utrecht: 
Voorzitster ik heb ook met belangstelling gelezen zoals die onder IV is gefor
muleerd. Aanvankelijk lees je er een beetje over heen. Indertijd stond er in 
het manifest meen ik dat er~ 3o Of 35 gewesten moesten komen met opdeling 
dus van de provincies. Hier is het wat kryptisch weergegeven. Er wordt alleen 
gezegd: voor het goed functioneren van de 2de bestuurslaag is een herindeling 
van de bestaande provincies noodzakelijk. Toen ik heel kort geleden de heer 
Wiegel heb horen spreken op de avond van de vergadering van de vereniging van 
st±en en raadsleden toen heeft hij naarvoren gebracht hoe goed de provincies 
steeds meer hun werk konden doen met uitgebreidde taakpaketten zoals dat mode 
woord dan heet. En toen was er dus eigenlijk als het ware een versterking in 
de gedachte: provincien - als ik hem tenminste goed heb begrepen, en nu inter 
preteer - zullen er toch wel moeten blijven. De Heer de Gaay Fortman Sr. heeft 
weer een ander plan, die zeggen: het moeten 5 provincien worden. En de Heer 
Geertsema heeft bij zijn installatie geloof ik gezegd: ik haal mijn pensioen 
nog wel op de bestaande provincien; maar misschien interpreteer ik ook hem 
weer verkeerd. Ik gelom dus dat het hier wat kryptisch is weergegeven. De be
stuurlijke indeling moet beperkt blijven. 3 Bestuursleden, lagen daar zijn we 
het natuurlijk helemaal mee eens. Ik geloof dat u niet ontkomt in een preci
sering van wat onder 2 en 3 precies wordt bedoeld. Wij hebben het woord gewest 
in alle toonaarden en alle vervoegeingen hebben we het besproken. Maar niemand 
is er nog uitgekomen hoe het precies moet. Ook financieel niet. Missèhien dat 
dat hier in de nadere toelichting mog iets van zou kunnen worden gezegd. Ik kan 
dus wel zeggen met deze stellingga ik akkoord. Als ik deze stelling tenminste 
goed begrijp en als hij wat verduidelijkt zal worden zou dat toch nog wel aan
genaam zijn, Dank u. 

Mevr. van Someren: 
Nog 1 spreker zie ik naderen. En daarna nog de heer Geertsema. 

Bruin, afd. Den Haag: 
Mevr. de voorzitter. De afd. Den Haag zal zich tegen dit 3tal stellingen als 
geheel uitspreken. En dat klinkt wat wonderlijk omdat we een heel end die 
richting uitgaan. Maar ik geloof dat daarmee duidelijk wordt dat het zeker 
hier blijkt dat een liberaal manifest dat toch in de 1ste plaats als een dis
cussie stuk is bedoeld in en ook buiten de partij dat dat bijzonder gevaarlij5 
wordt om daar op de een of andere manier een aantal vrij sumiere stellingen 
uit.te gaan destilleren. En zoals een, bij een voorgaand onderwerp ook al door 
een vertegenwoordigster van - ik meen - Rijswijk is gezegd: Luistertnhet dan 
bijzonder nauw in hoeverre die formulering wordt opgesteld. Omdat je zo gauw 
verschillende eronder kan verstaan. En waar aan de andere knt is gesteld dat 
deze stellingen niet los kunnen worden gezien van de passage uit het liberaal 
manifesti zouden wij onder deze tekst wel een andere inhoud willen schuiven 
maar wij zijn er aan gebonden dat deze stellingen de geprobeerde condensatie 
is van wat er over dit onderwerp in het liberaal manifest wordt gesteld.En 
wat dat betreft is de afd. Den Haag toch wel op een wat andere golflengte 
gaan zitten. 
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want wij menen nl dat hier angst wordt uitgesproken voor wat men noemt een 
4de bestuurslaag. Alsof persé de gewesten een tussengeschoven organisatie 
vorm moeten zijn. En op die grond zegt men of het nu provincies of gewesten 
worden genoemd, men moet een 20tal bestuurlijke eenheden tussen de ~entrale 
overheid en de gemeenten die dan zich binnen zekere grenzen van inwonertal 
moeten ophouden. Wat dat laatste betreft heeft een voorgaande spreker als 
gezegd: gelukkig zijn die getallen althans niet in de stelling gekomen, want 
wij geloven dat dat bijzonder moeilijk is om hier met minimum en maximumge
tallen te gaan werken. Wat nu de tussenliggende laag betreft tussen het cen
traal bestuur, de rijksoverheid en dan de gemeenten als de laagste organen 
de meest direkt bij de burger betrokken organen betreft, menen wij dat je 
niet moet zien dat een gewest een tussen§eschoven kindje wordt. U zult dat 
als een nevenschikking moeten zien. En wel degelijk moeten zien dat voor 
ons - zo is althans ons standpunt - het belangrijkste in onze bestuurlijke 
organisatie is: het bestuur dat zo nauw mogelijk - dat wordt omk wel in het 
manifest uitgesproken - dat zo nauw mogelijk contact heeft met de burgerij 
en wij kunnen niet genoeg het belang van het locale bestuur onderstrepen. 
En waar in de huidige ontwikkeling de taken van het locale bestuur steeds 
zwaarder worden, menen wij dat je dan het lokale bestuur moet helpen doort 
mogelijkheden tesehappen dat dat lokale bestuur op een andere manier in een 
ander verband toch op lokaal niveau deze burgers zo veel mogelijk van dienst 
kan iijn, en dat kan dan wel degelijk gebeuren in de vorm van gewesten die 
dus nog steeds duidelijk zich bevinden in de sfeer van het lokale bestuur. 
En dus nogmaals: wij zien niet gewestvorming als een tussengeschoven 4de 
bestuurslaag, maar men zal gewestvorming moeten zien in de lokale sfeer als 
hulp bij het bestuur op gemeentelijk niveau. En daar tussen zit dus, tussen 
de rijksoverheid en dat lokale bestuur zit dan nog een laag dat noemen we 
dan : de provincies. En wij menen dat men in deze tweede bestuurslaag om het 
zo te noemen dat men daar wel degelijk krachtige eenheden nodig heeft en 
als men nu zegt: in het liberaal manifest daar denken we aan een stuk of 
20 eenheden in dat tussenliggende verband, dan geloof ik dat we juist krij
gen wat we - dachtik ms liberalen niet willen hebben - nl dat voor de rijks 
overheid de centrale overheid, om een zo groot aantal eenheden wat dat tus
senliggende gebied betreft om daar een goede werkwijze, een goed kontakt mee 
te hebben. Dat dat een versterking van de centrale overheid zal oproepen. 
ipv dat men zegt. Wij hebben tussen de lokale en de centrale overheid bepaal
de sterke eenheden die het behoorlijk - ook zo nodig - tegenspel tegen de 
centrale overheid kunnen geven. En aan de andere kant een taak om de lokale 
overheid bij te staan goed te kunnen uitoefenen. Ik kom dus eveneens als 
hier staat tot 3 bestuurslagen en toch meent de afdeling Den Haag, en ik zei 
u al in het begin, dat wij de stellingen zoals ze hier staan en zoals ze in 
verband moeten gebracht worden, met de gedachte die in het liberaal manifest 
is neergelegd dat we ons daar tegen moeten verklaren want dat dan deze stel
lingen zoals u al hebt z gemerkt naar de letter misschien passen voor 2erlei 
uitleg en wij vinden dat bijzonder gevaarlijk. We moeten als we stellingen 
hebben. Steelingen zo duidelijk mogelijk motiveren. Want ~ tot slot we hebben 
een partij voor vrijheid en democratie en er is ook een duitse democratische 
republiek en er zal toch niet iemand zeggen. Oh, allebei hebben ze het woord 
democratie dus ze zitten op de zelfde noemer. Dank u. 

Mevr. van Someren: 
Dank u wel, dan geef ik nu graag het woord aan de heer Geertsema. 

De Heer Geertsema: 
Mevr. de voorzitter, na de interventie van de heer Bruin nog een paar woorden 
want hij heeft ook verwoord datgene wat ik ha~ willen zeggen. Hoe is de hui
dige situatie. We hebben 1 rijk, we hebben 11 regionale eenheden, dus op 
dit moment de provincies. We hebben een kleine 850 gemeenten. Wat is de si-t 
tuatie waar heen - als ik het goed begrijp - de stuurgroep koerst? 1 rijk 
een 20 tal - ik hecht niet aan het woord, maar in ieder geval een stuk meer 
dan de huidige 11 regionale eenheden, daaronder een aanzienlijk kleiner aan
tal - laten we zeggen een 500tal T ik weet hetniet precies, maar in die or
de van grootte zal het zijn, misschien iets minder - gemeenten. D~t is een 
situ~tie die dan precies datgene in het leven roept wat ook de heer Bruin 
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gezegd heeft: als er onder het rijk, die nu al met betrekkelijk grote moeite 
een coordinatie te weeg brengt tussen de 11 provincies -ook de 11 provincies 
Z~Jn daar met al hun ipo overleg druk mee bezig om te proberen daar een ze
kere eenheid tussen te smeden. Het rijk heeeft daar een belangrijke taak in 
maar dat is met 11 elf prmvincies al bepaald niet eenvoudig. Als men dataan 
tal van elf in ieder geval gaat uitbreiden minstens gaat verdubbelen dacr 
zal het zeker op neer komen, dan is die coordinatie tussen die regiobale een
heden steeds moeilijker, daar kan maar 1 antwoord op zijn van de zijde van 
de rijksoverheid, nl meer taken direkt aan het rijk te trekken omdat men een
voudig geen kans ziet om de coordinatie tuesen dat grote aantal regionale 
lichamen tot stand te brengen en i.p.v. dat men dan denkt bezig te zijn aan 
decentralisatie denkt: wat is het toch mooi, dat er allerlei taken dan naar 
die nieuwe regionale eenheden toe zullen kunnen gaan; zal het antwoordmoeten 
zijn: dat het rijk meer aan zich trekt dus in steden van decentralisatie meer 
centralisatie. Ik deel het bezwaar volledig tegen een 4de bestuurslaag, maar 
dat is naar mijn overtuiging heel vaak een spel van woorden. We hebben op het 
ogenblik zeker al een 4de besturslaag, als u denkt wat zich in Brussel en zo 
afspeelt is dat zonder enige twijfel ook een bettuurslaag. Maar waar wij ons 
voor moeten interesseren en we bezorgdheid voor moeten hebben dat is: dat niet 
de burger die op het ogenblik voor allerlei zaken inderdaad met 3 bestuurslagel 
te maken heef t dat die burger voor een en de zelfde zaak nog weer met een 
extra bestuurslaag te maken krijgt. Dat die voor 1 en dezelfde eerst bij de 
gemeente moet zijn, vervolgens bij het gewest, twn derde bij de provincie 
en ten 4de bij het rijk. Als zoals de heer Bruin terecht zegt je de gewesten 
ziet als een onderdeel van het lokaal bestuur dat bepaalde lokalen bestuurs
zaken zijn bij de gemeente. Andere lokalen bëstuurszaken zijn bij de gewes
ten dan heeft die burger op het laagste echelon te maken metzij met de gemeen
te, hetzij met het geweszt; in 2de instantie de provincie- waar dat naar 
mijn overtuiging inderdaad minder van kunnen zijn. Derde instantie het rijk. 
We moeten de vierde bestuurslaag afwijzen maar dat brengt niet de consekwentie 
met zich mee die ik proef uit deze stellingen. En ik zou dus bepaald deze 
weg van centralisatie niet op willen gaan. Dames en herm. 

Mevr. van Someren: 
Dank u wel, meneer Geertsema. Zijn er nog sprekers? Ja, meneer van Adèle vraag1 
het woord. Het woord is aan de heer van Adèle. 

De Heer van Adèle: 
Mevr. de voorzitter. De overheidstaak wordt op verschillende niveaws uitge
voerd. Dat moet ook Ik geloof dat wij als liberaal daar in ieder geval 2 
eisen moeten stellen. De ene is dat die zodanig wordt uitgevoerd dat die door 
de burger doorzichtig is en democratisch controleerbaar. De 2de dat die zo
danig wordt uitgevoerd dat op de meest efficiente en dus minst dure manier 
gebeurt. Dat betekent inderdaad dat burger, zoals de heer Geertsema zojuist 
gezegd heeft: met een enkele laag voor een bepaald probleem te maken heeft. 
En hou die laag dan heet is minder belangrijk dan waar die taak dat probleem 
het best kan worden uitgeoefend. De burger weet de weg naar Den Haag bv voor 
zaken van inkomstenbelasting best te vinden. Dat is een landelijke zaak. En 
er zijn een aantal taken die gewoon door de struktuur van onze bevolking nu 
een keer alleen kunnen worden uitgeoefend tot op een vrij groot draagvlak. 
Maar dat kan aanmerkelijk kleiner zijn dan het nationale. Je hoeft maar bv 
aan een bepaalde gezondheidsvoorzieningen te denken aan vuilverwerking, 
milieu e.d. Een dergelijke analyse is uitermate belangrijk. Die analyse kan 
leren dat er in bepaalde streken van het land de provincie, die eenheid is 
die die taken het best kan uitvoeren. Ik denk aan provincies als Frieslans 
Groningen, Drente, Zeeland. Er zijn streken waar een wat eenvoudiger opde
ling mogelijk is. En er zijn streken waarin inderdaad die taken in heel an
dere eenheden moeten worden uitgeoefend. Dan vraag ik me af - als u naar dat 
laatste kijkt - of het dan zin heeft - als er een aantal assentiele taken 
die nu gedeeltelijk door de gemeenten worden uitgeoefend en dan vaak in de 
vorm van gemeenschappelijke regelingen - een zeer doorzichtige vorm waar ook 
de heer Geertsema indertijd ook terecht kritiek heeft uitgeoefend. Als die 
taken overgebracht worden in een volgende bestuurseenheid, die u dan regio
naal mag noemen, maar waar de burger dan &est zijn ingang kan vinden, of er a 
dan nog plaats zal zijn voor een provincie daarboven anders dan als een· 
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historisch ornament, wat vrij duur zou kunnen zijn. Het is natuurlijk e~ 
groeiproces en ik neem aan de stelling zoals die hier voor ons liggen dui
den op de eindsituatie. Het gaat niet aan met 1 klap de hele struktuur te 
willen veranderen, dat zou een chaos betekenen. Maar ik dacht dat in dat 
eindproces wel degelijk op een gegeven ogenblik ik 3 lagen kon onderscheiden: 
Lokaal, regionaal en nationaal; dat die 3 mekaar niet zouden overlappen, en 
dat de burger de ingang zou kunnen vinden. En ik dacht dat de stelling die 
dan uiteraard zoals al deze stellingen verkott moet weergeven deze zaak, een 
heel goede basis was om verder over te denken. Ik erken het probleem mevr. 
de voorzitter van de coordinatie, waarop zojuist door de heer Bruins en de 
Heer Geertsema is gewezen. Maar ik dacht dat er voor deze coordinatie tussen 
nationale overheid en sterke regionale eenheden met duidelijk omschreven ta
ken - die men dan ook aankan - want dat is een essentiele zaak; de gemeenten 
kunnen dat vaak niet meer - dat voor die coordinatie andere oplossingen denk
baar waren, bv staatssecretarissen waarvoor het aantal 4 is wel ~opperd, die 
gedeconsentreerde zetels zouden hebben, maar die oplossing is door een andere 
te vervangen. Ik geloof dat wemoeten stellen dat het coordinatieprobleem niet 
doorslaggevend mag zijn. Ik mag mevr. de voorzitter, de vergadering adviseren, 
namens de kamerfractie, de stellingen te aan vaardem. 

Mevr. van Someren: 
Geen sprekers meer voor handen? Dan geef ik nu het woord aan de heer Storm. 

De heer Storm: 
Dank u voorzitter na de woordeen van de heer van Ardenne, waarvoor ik erken
telijk ben denk ik goed om meteen in te springen op de interventie van de 
heer Geertsema. Ik ben nl bang dat hij intervenieerde omdat hij op basis van 
hetzelfde misverstand wat ik bij de heer Bruin heb gesignaleerd uit Den Haag 
t.a.v. het idee wat de stuurgroep over deze zaak heeft. Het is nl heel dui
delijk niet de bedoeling de gewesten als lokaal orgaan in die 3deling te 
zien maar heel erg duidelijk de bedoeling de gewesten als een regionaale or
gaan in dat geheel te zien. Dat sluit dan ook helemaal niet uit dat waar de 
lokale bestuurslagen behoefte heeft aan een overleg en een samenwer~ingsor
gaan voor bepaalde funkties die bij datbepaalde orgaan berusten, dat dat ge
woon vorm krijgt in gemeentschappelijke regeling, in dingen die je geen ge
wets meer kan noemen. Als je de provincies gewest zou gaan noemen, maar die 
je anders misschien best gewest kan noemen, net zomin overigens als de keu
ze voor 3 bestuursisgen uit zou sluiten dat lokale besturen ook behoefte 
blijven voelen aan organen, wijkorganen, SWOorganen - ik weet niet wat voor 
andere soorten organen - binnen hun eigen bestuurslaag maar dan nog weer naar 
kleinere eenheden, naar wijken, naar buurten toegeredeneerd. Alleen de kern 
van de zaak is nu juist dat waar de verdeling van de verantwoordelijkheid in 
het geding is je je blijft beperken tot die 3 lagen dat woordgrapje van de 
uiteraard aanwezige 4de bestuurslaoog buiten onze landsgrensen daargelaten, 
want dat is geen woordgrapje van de stuurgroep, maar van de heer Geertsema. 
We praten in dit verband uiteraard over onze nationale inrichting en de 3 
lagen die wij daarin gehandhaafd willen zien, daar ging ook liberalen op 
nieuwe wegen over, over de paragraaf waarop wij inschieten, paragraaf 11 
vanliberalen op nieuwe wegen. Heel duidelijk dus in feite terug naar de kern 
3 bestuurslagen waarvan ook de heer Bruin zegt zoals die stelling beformu
leerd is gaarne akkoord. We hebben alleen moeite met die achtergrond, de 
moeite met die achtergrond outstaat door wat ik een misverstand beschouw tus 
sen te zijn de gedachte dat die lokale laag de gewestelijke lggen zou krijgen. 
Dat is zeker niet de bedoeling. Bestuurskracht is iets waar we als stuurgroep 
geloven ik waar we he6 erg over eens zijn en erg zuinig mee moet zijn, dat 
is iets wat een samen leving helemaal niet overvloedig op kan brengen waar je 
dat signaleert moet je dat goed plaatsen en herkenbaar plaatsen. De burger -
en ik sluit daar graag aan bij de heer van Ardenne moet weten waar hij voor 
een bepaald probleem terecht kan. In de huidige situatie weet je dat niet. We
ten zelfsbestuursorganen dat vaak niet van elkearen ze gaan elkaar zitten du
pliceren in de Rijnmondregio is daar een erg goed voorbeeld van voorhanden wat 
nou een aantal jaren heeft gefunctioneerd, waar nu wij met zijn allen zouden 
moeten kunnenevalueren dat hier duidelijk geworden is dat wij ons niet meer 
kunnen permiteren het in en uitpraten over het verdelen van taken en 
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bevoegdheden over een aantal lagen waarvan je per slot niet eens meer weet 
hoeveel het er eigenlijk wel niet zijn. Ik zou graag, de stu~roep zou graag, 
aan de programmamakers voor de volgende verkiezingen meegeven dat zij zich 
in elk geval hebben te richten op die 3deling en dan spreekt het helemaal 
vanzelf - dat zou een goede zaak zijn, voorzitter - als wij als partij daar 
goede inhoud aan zouden weten te geven want dat het een complexe materie 
is die een enorme studie zal vereisen hoe je dan die verschillende bevoegd
heden moet herverkavelen, dat spreekt volstrekt vanzelf. Mag ik het hierbij 
laten, want anders ga ik over de puntjes. 

Mevr. van Someren: 
Hartelijk dank, meneer storm. Wie van de sprekers in eerste instantie -dan 
zou ik het toch willen beperken, want ik begin een beetje benauwd naar de 
klok te kijken. Wie van de sprekers in eerste instantie wil nog even het 
wooord voeren? Ja meneer Bruin gaat uw gang. Meneer Meijeraan. Als het kan 
graag in 1 minuut, want we hebben nog een hele hoop-

De Heer Bruin: 
Ik zal mijn best doen, mevrouw de voorzitter. Ik beluister nu net toch wel e
ven een misverstand toen vooral werd gezegd. Ja, gewesten of provincies en 
toen er zo uitdrukkelijk werd gezegd; nee, wij zien die gewesten dan toch ze
ker niet op lokaal niveau. Zo zie ik het helaas voorde vorige spreker wel. 
We missen hier tableaus. Ik zou het zo willen schetsen: als we Nederland 
zien als een regeringsgebouw en we zien daar dan de gemeenten als gelijkvloers 
dan proberen we alles om de burger het makkelijk temaken en om gelijkvloers 
bij de overheid binnen te kunnen lopen. Nu zijn er dingen waar elke gemeen-
te op zich niet om de een of andere reden toe st in staat is, en nu zeggen 
wij: goed er zijn bepaalde zaken, dat kan je ook beter in een groep doen. Ge
lijkvloers komen er dan die dingen die men groepsgewijs kan doen en dat ver
staan wij dan onder gewes•en en wij zeggen: daar moet de burger ook voor die 
problemen meteen terecht kunnen; daar hoeft hij niet de trap voor op. En op 
de eerste verdieping zit dan die tweede laag wat dan nu de provincies Z~Jn 
En volgens liberaal manifest moet op die tweede laag of op die eerste verdie
ping liever gezegd moeten er dan zo'n 20 vertrekken komen, en op het ogenblik 
zijn dam er 11. En op de tweede etage zit dan de centrale regering. En nu 
geloven wij dat je beter kan doen met dus gelijkvloers met het belangrijkste 
stellen en daar zowel de gemeente als de gewesten te poneren en op de eerste 
etage vooral een niet te veel kamers te maken want hoe meer kamers je daar 
maakt hoe meer het ingewikkeld wordt voor het kontakt met de tweede etage. 
En daarom zijn wij dus in principe voor die drie lagen maar zoals het bena
derd wordt venuit het liberaal manifest zeggen wij: nee, die indeling van dat 
huis is toch niet zo als je misschien uit die stellingen zou vermoeden. En 
omdat we dat zo gevaarlijk vinden , dat die stelling zo ongenuanceerd is, 
daarom moeten wij om dat duidelijk te maken tegen deze stellingen zijn. Dank u. 

De Heer Meijeraan: 
Mevr. de voorzitter. de heer Geertsema heeft daarnet gezegd. De heer bruins 
heeft gezegd wat ik had willen zeggen. De heer Bruin heeft ook gezegd wat 
wij dachten en wat ik in eerste in stantie niet gezegd heb om miet in de 
concretisering te geraken en om dus inderdaad enige afstand te houden van de 
desbetreffende spe~ifieke passage. Na het entwoord van de heer Storm is het 
duidelijk dat we tegen deze stelling zullen stemmen omdat de behoefte aan ge
meenschappelijk lokaal bestuur niet aanwezig is en als men met d~ze stellingen 
niet beoogt om in die behoefte te voorzien dan dacht ik dat we de naam van 
onze partij onrecht aandoen. Dat is vrijheid en democratie. In liberaal op 
nieuwe wegen lees ik: gewesten die op vrijwillige basis tot stand komen ver
dienen verre de voorkeur dan opgelegde gewesten. Die gewesten die op vrij
willige basis tot stand gekomen zijn hier en der zijn gebaseerd op de ge
dachte dat gemeensbhappelijke regelingen bepaald zeer ondemocratisch werken. 
En dat er behoefte is op de lokale laag aan gemeenschappelijk beleid aan het 
gemeenschappelijk behaneelen van zaken die lokaal grensoverschrijdend zijn 
maar die niet zich op het niveau van de 2de laag. En de toelichting die we 
gekregen hebben accentueert dat men hier niet aa n denkt. Ik dacht dat het 
duidelijk is dat ik dus het helemaal met het betoog van de heer Bruin eens 
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ben en als de heer van Ardenne vraagt: geef mij met deze stelling steun aan 
de tweede kamerfractie dan dacht ik dat we de beide verantwoordelijkheden 
moesten scheiden. De tweede kamerfractie heeft natuurlijk het volste recht 
gehad om reeds zijn standpunt in te nemen ook al was het onderwerp in de 
partij eigenlijk niet voldoende bestudeerd, maar als het nu aan de ~tij 
wordt voorgelegd dan dacht ik dat we op eigen meritus moeten bezien en dat 
we met de stelling in deze toelichting van de heerf Storm bepaald verkeerd 
zouden handelen los nog van de gedachte dat als men begint aan deze struktuur 
te ~nutselen en dan de eindfase straks in 3 groepen wil hebben dat er dan 
heel moeilijk zal zijn als men niet van te voren naar de eindfase heeft toe
gewerkt want als er op een gegeven mement 4 zijn, dan krijg je 1 van die 4 
nooit meer weg. 

Mevr. van SQmeren: 
Het woord is aan de heer Geertsema. 

De heer Geertsema: 
mevr. de voorzitter, wat m1J betreft geen enkel misverstand over de opvat
tingen van de stuurgroep. Ik heb begrepen dat men denkt aan een gewijzigd 
regionaal bestuur dat men de gewesten ziet als een regionaal bestuur als 
vervanger van de huidige provincies en daarom dan ook mijn rekensom op 
het ogenblik onder het rijk 11 provincies met bepaalde taken toegesneden 
op de schaal van de provincies met het toezicht op de gemeentebesturen die 
11 wil men vervangen door een groter getal gewesten of kleine provincies 
in ieder geval meer dan 20 minder mogelijkheden omdat de schaal van die laag 
kleiner wordt minder mogelijkheden tav bevoegdheden grotere problemen in 
coordinatie ook tav het toezicht'van de gemeentebesturen. Conclusie: er 
zal meer door het rijk an sich moeten getrokken omdat de laag onder het rijk 
meer versnippert wordt dus meer centralisatie ipv decentralisatie. 

De Heer Breidbaard: 
Voorzitter, heel kort. Ik deel de mening van de he~ Geertsema niet. Bij een 
goede taakverdeling moet het niet nodig zijn dat de centrale pverheid meer 
taken naar zich toe richt Rijnmond is gevallen als voorbeeld. U kent Rijn
mond beter dan ik. Wanneer er niet eens en voor altijdeen hele duidelij~ 
taakverdeling gemaakt wordt tussen 3 bestuurslagen dan hebben we er in de 
notime 12. Daarom steunt de regio nog steeds de stellingen van de stuur
groep. 

De Heer van Ardenne: 
Heel kort, mevr. de voorzitter. Ik kan de heer Geertsema een heel eind vol
gen tot dat hij gaat spreken over de schaal van de provincies. De schaal van 
de huidige provincies is nl volstrekt verschillend tussen de nene provincie 
en de andere. En het is opvallend dat juist de duidelijke afgebakend geogra
fisch en qua inwonertal afgebakende provincies - ik heb er een paar genoemd -
in eerste instantie - als provincie bijzonder goed funktioneren en dat dat 
in het westen des lands veel minder is. En ik vind dat een onderschrijving 
voor een andere provinciale indeling. Dank u wel. 

De heer Storm. 
Het laatste is inderdaad kern van de zaak voorzitter. Provincies als zuid
Helland funktioneren niet als een behoorlijke gewestelijke bestuurslaag. Als 
jede bevoegdheden goed verdeeld dan is er of een bevoegdheden probleem, maar 
dat moet je eerst opgelost hebben, of een coordinatieprobleem, tegelijkertijd 
kan je ze niet hebben. En ik hoop dat de heer Meijeraan inderdaad tegen blijft 
stemmen want de heer Meijeraan komt onafwendbaar komt hij in die 4de bestuurs
laag terecht er zijn nl de heren Bruin en Meijeraan zingen dat in een mooi 
duet. Gelijkvloers 2 bestuurslagen, zegt de heer Bruin. Gemeente en gewesten. 
En de heer Meijeraan voegt daar aan toe : en er moet democratischer controle 
op bestuurslagen zijn. Democratische controle betekent: een echte laag anders 
is het dat niet. Deze beide heren en hun achterbannen merken te laat dat zij 
aan 4 bestuurslagen vastgebakken zitten waar zij zelf nu juist zo bang voor 
zijn. Ik laat het daarbij voorzitter. 
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Mevr. van Someren: 
Dank u wel meneer Storm. Dan wil ik nu trachten de mening te peilen. IV dus. 
Stelling 1. totstandkoming van een 4de bestuurslaag dient te worden afgewezen. 
Ik lees alleen de eerste zin voor, U heeft het toch voor u. Wie is daar tegen? 
Dat is Den Haag,Wie is daar voor? Ja, dat is beslist een meerderheid. Ik zie 
daar een paar grote centrales. Dit is de meerderheid. Ik constateer dat toch 
een meerderheid hier achter deze gedachte staat. ER zal toch wcl goede nota 
genomen worden van wat de tegenstanders te berden hebben gebracht. Stelling 2 
goed functioneren van de 2de bestuurslaag is herindeling van de bestaande 
provincies noodzakelijk? Tegen? Nog even voor? Ja, dät is nog een grotere 
meerderheid dan daarnet. Deze meting is zeer duidelijk. 3 over deze 3 bestuurs
lagen moet hettotale takenpakket worden herverdeeld. Tegn? Voor? Ja, dezelfde 
meerderheid van daarnet als ik het zo globaal mag zien. Dan constateer ik dat 
een minderheid met name de centrale Den Haag zekere bezwaren naar voren heeft 
gebracht uit de uitgetikte notulen zullen die zeer goed gerangschikt worden. 
En aan de programcommissie worden doorgezonden. Maar de overgrote meerderheid 
kan zich hierin vinden. Dan mag ik de heer Storm nu hartelijk danken voor 
zijn bekwame verdediging en dan mag ik de heer Hoefnagels, die inmiddels in 
ons midden is aangekomen vragen naast mij plaats te nemen. Dames en herm, 
de heer Hoefnagels die wil ik even bijzonder welkom heten. Ik heb, ja Hans ik 
heb de hele dag al wat paniekerige berichten gegeven dat je zou landen en dat 
ik hoopte dat je veilig landen, en dat nou hij is dan veilig gelend, hij zit 
hier. Maar hij is vanacht over de Atlantische'Oceaan komen vliegen en die uwer 
die dat gedaan hebben, die weten hoe je je dan de volgende dag voelt. Dan ben 
je toch niet je eigen stralende ikje. En daarom waarderen we des te meer Hans 
dat je toch na enige verfrissingen hier heen bent gekomen en hier de verdedi
ging op je wilt nemen van stelling III. Een heel bijzonder welkmm dames en he
ren voor de heer Hoefnagels. Heb je behoefte aan een inleiding? Ik mag, de heer 
Hoefnagels vind het goed dat meteen de vragenstellers de sprekers vanuit de 
zaal zich naar het spreekgestoelte begeven. Meneer en ~evr. Abspoel ik wens 
u een bijzonder goede thuisreis, erg fijn dat u vanmiddag in ons midden was 
en tot ziens zullen we zeggen in de partij. 

Vos, afd. Middelburg: 
In Middelburg hebben wij ons over deze stelling gebogen en maar direkt te ver
tellenhoe wij er over denken: in het algemeen konden wij ze wel onderschrijven 
alhoewel stelling 2 toch wel de nodige bezwaren bij ons opriep. Ik kom daar 
dus nog op terug. Wat betreft het opnemen van een aantal nieuwe grondrechten: 
zijn wij in Middelburg van mening ~evr. de voorzitter, dat het instellen van 
grondrechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen 
niet bepaald overbodig zou zijn. Het zal iedereen duidelijk zijn dat briefge
heim en het recht en het verbod om woningen zomaar binnen te dringen zeer goe
de zaken zijn, maar ze zijn in het algemeen door de techniek nogal achterhaald. 
En de grondwet is juist wat dat betreft een beetje achtergebleven. Daarom zouden 
W1J ook die grondwet, rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssferen 
wat nader uit willen spitten En wij denken daarbij met name bv aan dingen als 
een afluisterverbod, hoe je dat dat dán ook verder zou willen omschrijven. Dat 
afluisterverbod moet dan niet beperkt worden tot het verbod om telefoneren af 
te luisteren, maar het zou zich ook moeten uitstrekken die tot eie dingen die 
we tegenwoordig op de electronische markt kunnen verkrijgen. Verder - en dat 
is eigenlijk het belangrijkste wat wij er van wilden zeggen - verder moet er 
op de een of andere manier paal en perk worden gesteld aan het verzet, verza
melen van inlichtingen over ieder individueel perseon door allerlei partiku
liere instellingen. Die partikuliere instellingen bewaren deze inlichtingen 
dan in een computer of iets dergelijks. Ze hebben een legert~ klanten en die 
klanten kunnen tegen betaling inzage in die gegevens verkrijgen. Nou is het 
beroerde voor de individuele nederlander alleen dat die niet weet waat men 
vanhem weet, en dat hij dat ook niet aan de weet kan ko~n. Want mevr. de voor
zitter als u off ik bij zoh instelling aan zouden komen en wij vragen daar of 
ze instellingen over ene mevr. van someren of ene meneer vos hebben dan kunt 
u 3 antwoorden verwachten. Of ze zeggen die hebben we niet. Of ze zeggen u 
krijgt geen antwoord, of zeggen dat u helemaal niet bekend bent. En nu juist 
dat recht om te weten wat er over u bekend is en daaraan onverbrekelijk·ver
bonden de mogelijkheid om foetieve informatie die men van u heeft te doen 
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verwijderen of verbeteren, daar stellen W1J erg hoge prijs op. Den over die 
ombudsman, daar zal ik heel kort over zijn. Wij vragen ons af of deze goede 
man in de grondwet thuishoort, maar het zijn er in het algemeen neit tegen. 
Het recht op informatie dat is natuurlijk een ander soort informatie dan die 
door die compiterinstellingen wordt verzameld, maar dat is naar wat wij had
den gedacht informatie die de burger bij de overheid moet kunnen krijgen, een 
soort achtergrondinformatie die kan bijdragen tot de besluitvorming. Daar zijn 
wij in het algemeen erg voor. Wat stelling 2 betreft: ja, die financiele le
ken, als wij nu eenmaal Z1Jn in Middelburg - niet allemaal hoor maar een aan
tal toch wel - kwam die bij ons niet zo erg uit de verf. In het algemeen dach
ten wij dat het opnemen van een plicht tot een 5jarige raambegroting in de 
grondwet toch wel veel te ver zou gaan. Der werd zelfs gezegd dat als dit 
moet dan zou dit moeten worden beperkt tot een 4 jarige raambegroting, want 
cAders zadel je een nieuw kabinet op met het laatste jaar van een vorige raam
begroting. Afijn, dat is een rekensommetje, dat zult u wel begrijpen. Wij 
vonden dat een beetje te veel van het goede omdat je met een 5jarige raambe
groting te zeer - als hij de grondwet staat - te zeer gebonden bent aan die 
raambegroting, wij vonden dat gewoon te veel. Als dat een wettelijke noodzaak 
zou zijn. Die dan verder zou gaan dan een 4 c.q. 5jaren plan, dan kunnen wij 
daar wel achter staan. Wat de stelling 3 en 4 betreft moet het de afdeling 
contentieuze raad van staten worden vervangen door een conctitwtioneelhof en 
moet dat hof dan de bevoegdheid krijgen om de grondwet, om wetten aan de grond 
wet te toetsen. Zoals iedereen weet, mevr. de voorzitter is er een wet beroep 
administratieve beschikkingen. Dat is om het maar heel simpel te zeggen, een 
rotwet zou ik het willen noemen. Omdat alle procedures op een enekele na die 
tot nog toe naar aanleiding van die wet zijn gevoerd op formele gronden wor
den afgewezen. Want deze wet kent een definitie van een beschikking die zo 
eng is dat geen enkele beschikking eronder valt. bij wijze van spreken. Nu is 
die wet in ontwerp verruimd tot de wet administratieve rechtsspraak overheids
beschikkingen in ontwerp dus nog - die kent de zelfde enge def. voor een be
schikking. Met dien verstande dat het dan niet meer een beschikking van de 
centrale overheid hoeft te i!jn, maar dat kan naar beschikking van iedere over
heid zijn. Ook dat vonden wij te weinig. En dus moeten wij ergens wel zijn 
voor het verruimen van het doen van het stellen van beroep tegen uitspraken 
van de overheid. De vraag alleen of daar een apart staand constitutioneel hof 
voor moet worden gevormd. Nou eerlijk gezegd, waaren wij er nog voor nog tegen 
wat naar ik vanmorgen heb begrepen moet inhouden dat wij voor deze stelling 
moeten stemmen. Ik weet dat nog niet. Wat betreft het toetsen van wetten aan 
de grondwet. Mevr. de voorzitter, ik ben een beetje bang dat deze mogelijkheid 
of liever deze bevoegdheid een vloed van procedures kan gaan los weken die 
niet te over te zien is. Zoals wij in onze afdeling meenden is een dergelijke 
bevoegdheid, het verlenen van een dergelijke bevoegdheid koren op de molen 
van die groeperingen in ons land die bv al in beroep gaan voordat er uberhaupt 
al iets is beslist. En daar zijn wij zeer sterk tegen. Wij zouden eigenlijk 
om een goed antwoord op deze vraag te kunnen geven eigenlijk willen horen hoe 
vaak het voorkomt dat een formele wet in Nederland in strijd is met de grond
wet? En als u zegt dat dit constitutione~ bof de bevoegdheid moet krijgen 
om wetten aan de grondwet te toetsen. Dan vraag ik me af of we daarmee niet 
een poot onder stoel van de eerste kamer wegzogen. Tot slot zou ik nog één 
ding willen zeggen - de afd. Middelburg is hier nog niet aan het woord geweest 
men heeft mij verzorgd aan de samenstellers van het liberaal manifest alle 
lof toe te zwaaien hetgeen ik bij deze wil doen. En met verwijzing naar een 
zeer oude redenaar uit niet alleen onze historie maar uit ook andere histories 
blijf ik overigens van mening dat de Oostersehelde afgesloten moet worden. 
Ik dank u zeer. 

De Jong, afd. Naarden: 
Mevr. de voorzitter, In de stellingen zou worden opgenomen een passages die 
afweken van of niet voorkomen in de liberalen op nieuwe wegen. De liberalen 
op nieuwe wegen staan nog steeds en wij kunnen met de globale stellingen ken
nen we heel fijn leven. Behalve dat het niet helemaal duidelijk is waarom in 
de grondwet waarom hier genoemd wordt dat in de grondwet een commesaris van 
onderzoek, een ombudsman moet worden ingesteld. In de tekst van het liberaal 
manifest wordt nl over die ombudsman helemaal niet gesproken. 
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En hij verschijnt nu ineens in die stellingen. Overigens als het een vrouw 
is heet hij dan ook ombudsman? Ten tweede dat recht op informatie wat daar 
genoemd wordt in die stellingen dat wordt heel weinig genoemd. In Liberaal 
op Nieuwe Wegen staat tav de ombudsman dat die wettelijk moet worden gere
geld, dus niet in de grondwet, en tav het recht van informatie staat er al 
dat in de graondwet moeten geregeld. Het was dus eigenlijk niet nodig. Door 
staat tegenover dat b.v. die passage in de stellingen over de democratie is 
te herkennen aan de ruimte die ze laten minderheden met afwijkende opvat
tingen gedragingen, en wijziging in de rechtsorde worden aangegeven met in
stemming van de meerderheid en meewegen van de opvattingen van minderheden 
wat aansluit op wat de heer Wiegel vanmorgen zei over verdraagzaamheid en 
begrip. Dat zijn nou dingen die niet in de stellingen zijn opgenomen. En 
die daar misschien toch wel in thuis horen. Dat was alles. 

Marcuse, afd. Zaandam zowel als Zaanstad: 
Het is mij opgevallen bij oppervlakkige vergelijking van liberaal manifest 
en stelling 1 dat die vrijwel woordelijk gelijk zijn. Ik zou graag met na
me de aandacht willen vestigen op punt c.: het recht op informatie. Een ver 
schrikkelijk belangrijke zaak wat verstaat men eronder? Ik ben er vast van 
overtuigd dat de commissie daar allerlei hele fraaie dingen onder verstaat 
en dan is mijn enige vraag. Waarom staat het er niet? dat zou ik willen vra
gen. Dat is het enige wat ik hier te zeggen heb op dit moment. 

Tegelberg, afd Den Haag: 
De afd. Den Haag heeft - ik moet het even hier zeggen - geworsteld met de voor 
genomen gang van zaken op deze dag maar het resultaat van de worsteling ziet 
u voor u zitten hier. En ik wil er bij zeggen dat worstelen een eerbiedwaar
dige olympische sport is en dat u er bepaald niet bedrukt over moet zijn het 
is niet in de sfeer van: wroetende mollen, waar men overigens als vitale in
stelling best mee kan samenleven. Maar het is in de sfeer van medestrijders 
en medestrijdsters. Op de lioorale wegen. We waren nu eenmaal niet per km. 
de bewegwijzering aan wezig is. Wij hechten er ook waarde aan uit te spreken 
dat het liberaal manifest in het bijzonder een gespreksstof moet blijven bin
nen de partij. En wij juichen echt toe uw mededeling dat inmiddels ook een 
afzonderlijke postbus geopend is. Ik mag daar misschien de suggestie doen dat 
bij een eerstvolgende V & D letterlijk de voorpagina daar een kleine ruimte 
voor wil inwijden, zodat zelfs de leden die niet veel verder komen dan 2 
vouwen eruit te halen, de mededeling hiervan nietkan ontgaan. Wat betreft de 
stelling aan de orde moet ik u zeggen dat ook daar de afd. Den Haag die toch 
w~rkelijk niet gering in getal en ook niet in intellectuele last is daar ook 
wel mee geworsteld heeft. Ik schaam mij niet te zeggen dat dit nu bij uitstek 
toch onderwerpen zijn waaraan men zich toch wel makkelijk kan vertillen. Wij 
zijn niettemin tot een eigen opiniepeiling gekomen en die zullen wij straks 
dus ook op uw verzoek uitdragen. Maar ik moet dan zeggen dat zo ergens dan 
toch wel hieris het - om enigszins uw eigen woorden te gebruiken - een nog 
niet fundamentele en erg globale opinie die hier over de brug komt. Kort ge
zegd hebben wij natuurlijk weinig moeite om opneming van grondrechten te 
aanvaarden. Al delen wij de vraagtekens gezet bij het begrip informatie. De 
voorgeschreven begroting ter fundering van wetsontwerpen is als gedachte 
zeer aantrekkelijk, naar mijn persoonlijke mening ook zelfd in niet liberale 
kring; en niet zo'n geringe niet-liberale kring. Maar men vraagt zich wel af 
hoe het met de uitvoerbaar heid daarvaan gesteld is. En sommige wetsontwer
pen lijken zich daar toch wel uiterst moeizaam toe te lenen. De kwestie van 
het constitutiomele hof die berust ook sterk op het toch vaak emotionele 
gevoel dat men het parlement niet meer helemaal gaarne zijn eigenlijke taak 
toevertrouwd. Dat men te zeer het gevoel heeft in de loop der jaren dat een 
parlement zijn vrijheden veroorlooft, en ja, dan is een controle instantie 
is een goede zaak. Wat daar nu exact de consekwenties van zijn dat is gele
maal niet eenvoudig om in welke afdeling dan ook dunkt mij onder ogen te zien 
Men kan zich afvragen of die afd. contentieu omgebouwd tot constitutioneel 
hof daar nu geschikt voor is? of dat men daar een heel ander college voor 
zoudtmoeten hebben. Kortom voorzitter, wel zovele vraagtekens hierbij dat 
ik hoop dat de vergadering zeer duidelijk de gelegenheid geeft maar ook 
krijgt om de aanwezige deskundige kanonnen op dit terrein straks uit-
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voerig te laten discussieren zodat we tot een beduidend beter gefundeerde me
ning kunnen komen. 

De Hart, Voorschoten namens de regio Leiden: 
Een paar kanttekeningen. Ik zou bij stelling 2 een soortgelijke opmerking wil
len plaatsen als de vertegenwoordiger van Middelburg heeft gedaan. Ook wij 
zien de noodzaak van een meerjarenbegroting, maar het opnemen van die ver
plichtingen in de grondwet dat ijkt ons wel een heel zware zaak, en wij heb
ben het gevoel dat de gewone wet, in dit geval de contabiliteitswet daar vol
doende waarborg en dat een dergelijke meerjaren begroting tot stand komt voor 
kan scheppen. Bij punt 3 zou ik willen opmerken dat het uitbouwen van de rechts 
bescherming van de burger tegen de overheid de onsterk wordt toegejuichd. Met 
name de uitbouw van die wet Bab • naar de wet Arob; bepaald bezwaar hebben wij 
tegen het invoeren van een toetsingsrecht van de rechter van de wetten aan de 
grondwet. We hebben niet het gevoel tegendeel dat de nederlandse wetgeving 
praktijk in een richting wijst dat er ongrondwettige wetten tot stand zijn ge
komen of kunnen komen zelfs. We menen bovendien dat de beantwoording van de 
vraag zo die zich mocht voordoenof de wet al of niet in strijd is met de grond
wet moet blijven voorbehouden aan de wetgever zelve; bepaald omdat wij er al
leen maar beducht voor zijn zoals de vertegenwoordiger van Middelburg eigen
lijk al heeft geschetst. Niet alleen dat de rechter op de stoel van de wetge
ver geplaatst gaat worden, en eigenlijk gesteld gaat worden voor de beantwoor
ding van in wezen politieke vragen maar ook al omdat we toch wel zien dat mis
schien een lawine van procedurevragen, van rechtsvragen die de rechter eigen
lijk niet kan beantwoorden , toch aan de rechter zullen worden voorgelegd. 
Daar zal ik het bij laten. 

Nouwen, sprekende namens Schiedam: 
Mevr. de voorzitter, zou ik willen zeggen dat W1J weinig moeite hebben met 
de stellingen 1 en 2 alhoewel dezelfde behoefte hebben aan een uitwerking van 
het punt c. Wat wordt bedoeld met het recht op informatie? Veel meer moeite 
en zelfs verwerpelijk vinden wij de inrichting van een constitutioneel hof 
Ook wij vinden dit een niet aktueel en weinig aansprekend punt. Ook wij vin
den evenals Middelburg, dat er eerst concrete aanwijzigingen moeten zijn dat 
de huidige grondwetten die eerst het advies van de raad van staten hebben, 
daarna'de eerste en twrede kamer passeren, dat inderdaad die niet juist, dat 
die toetsing nodig is. Ik wel dat de raad van staten momenteel vaak een advies 
geeft wat bij het volk overkomt als een zuiver formele zaak, er gaan zelfs ge
ruchten dat diverse wetten al door de 2de kamer zijn, terwijl de raad van sta
ten daar nog op studeert. Ik geloof dus dat - alhoewel Amerika en Duitsland 
dit systeemwel kennen - dat er in Nederland op dit moment overbodig is. Mocht 
dit wel zo zijn, dan meent Schiedam dat er meer garanties moeten komen voor de 
onafhankelijkheid van de gene die deel uit gaan maken van dit constitutionele 
hof daar de recente benoemingen in de raad van staten ons toch wel wat bezorgd 
maken dat zelfs dit lichaam een politieke kleur krijgt. Dank u wel. 

Talgen, afd. Rotterdam: 
Nevr. de voorzitter. De afdeling Rotterdam heeft evenals Den Haag geloof ik 
wat geworsteld met de teksten van deze stellingen. En met het voorschrift van 
het hoofdbestuur dat geslikt of niet geslikt moesten worden. Afd. Rotterdam is 
zoals u weet een loyale afdeling, die zich tenslotte bij het standpum van het 
hoofdbestuur neergelegd. Maar dat betekent wel, mevr. de voorzitter, dat de 
stem van de afd. Rotterdam dan ook heel bepaald begrepen moet worden tegen de 
achtergrond van de motivering. Nog meer dan bij normale stellingen. In het al
gemeen is de afd. van mening dat de stellingen van dit hoofdstuk wat erg veel 
gaan in de richting van punten voor een partijprogram. Zeer inconcrete punten 
afdalen en op sommige plaatsen soms nog veel verder en dus niet passen in de 
filosofie die u in het begin van deze vergadering heeft verdedigd van: wij 
willen globale indicaties geven van de filosofien achter het liberaal manifest. 
OP bepaalde punten gaat het hier tever. Concreet over de stellingen tav stel
ling 1 onderschrijven wij de opmerking van een aantal afd. wat precies de 
vragen die gaan over de inhoud van het recht op informatie, die zijn ons 
niet duidelijk. Wat stelling 2 betreft hebben wij ook bezwaren met name 
tegen het voorschrift van het dekkingsplan bij elk ingediend wetsvoorstel. 
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Dat lijkt ons een praktische onmogelijkheid. Wij zouden er wel voor voelen dat 
bv 5jaarlijkse voorschrijvende begrotingen, maar dan voegen we wel toe 'indica
tieve' begrotingen; dit n.a.v. ik geloof de opmerking van de afd. Middelburg, 
dat men het volgende kabinet gaat binden door deze 5jaarlijkse begroting, Ik 
dacht niet dat dat de bedoeling was. Maar ik geloof wel dat het verstandig is 
dat de kamer en de bevolking geconfronteerd wordt met de financiele consakwen
ties van besluiten ook in volgende járen, en dat dát de bedoeling ook van de 
stuurgroep was. De stelling 1 en 2 zal de afd. Rotterdam dus ondersteunen. Stel· 
ling 3 en 4 mevr. de voorzitter ligt het anders: daar wordt - we kunnen ze eige1 
lijk wel samenhouden - worden 3 punten genoemd over de raad van staen, de taak 
de organisatie en de naam. Als taak vnl. instelling 4: de toetsingsbevoegdheid 
van de wetten aan de grondwet. Wij zijn ook van mening dat dit niet behoort te 
zijn, maar op een totaal andere motievering. N.l. deze: dat in de 1ste plaats 
zal men op moeten lossen de vraag of deze toetsing moet geschieden in een be
paalde procedure of dat het als pretentiele vraag moet gebeuren, In de 2de 
plaats zal men moeten oplossen de competentie vraag tussen de normale rechts
spraak met de hoge raad aan de top en de raad van staten constitutioneel hof. 
Wij zijn op zichzàf niet zo bang vpor die toetsingsbevoegdheid gegeven het feit 
dat het nu al - ik meen al meer dan 10 jaar - in de grondwet staat: een toet
singsbevoegdheid van de wetten aan verdragen en dat dat echt nog nooit tot gro~ 
te rampen heeft geleid en zeker niet tot een onoverzienbaar aantal procedures. 
Wij dachten wel dat als deze toetsingsbevoegdheid er komen moest dat je met 
vol vertrouwen het in de handen van de hoge raad zou kunnen laten. Wat de or
ganisatie betreft: het lichten uit de struktuur van de raad van staten; ik doch 
dat het hangende wetsontwerp op de afd. Rechtsspraak een heel eind in die rich
ting ging en dat het dus een beetje een open deur intrappen is om zo te te ver
klaren. En dan ten derde de naam: tegen de achtergrond dat wij er niet voor 
zijn dat de raad van staten toetsingsrecht krijgt, krijgt onze betiteling: 
constitutioneel hof bijzonder wijds en nodeloos lijkt en dacht ik dat het toch 
ook een aardige band met de historie was om hier de naam Raad van Staten te 
handhaven. Ik dank u. 

De Leeuw, namens de kamercentrale West - Brabant: 
Mevr. de voorzitter, de kamercentrale West-Brabant had overwegend bezwaren 
tegen uitsluitend punt 4, evenals de sprekers overigens. Het instellen van 
het constitutionele hof dat de bevoegdheid zou moeten krijgen wetten aan de 
grondwet te toetsen. Wij vinden het raadzaam om die bevoegdheid aan het par
lement te laten; die stelt ook die wetten op. Bovendien zijn wij er niet zo 
heel erg van overtuigd dat dat constitutionele hof vrij zal zijn van politie
ke invloeden. Evenals ook een van de vorige sprekersgezegd heeft. Dank u wel. 

Weizenbeke, afd. Brussel en omstreken: 
Mevr. de voorzitter, aan mijn afdeling zult u wel horen welke richting ik uit 
wil. Het lijkt vandaag wel eens alsof we hier op een eiland zitten. Dit mis
schien door de autoloze zondag. Maar er is in Straatsburg een europees hof 
voor de rechten van de mens waar elke nederlander individueel het recht heeft 
zich te beklagen wanneer hij meent in zijn grondrechten te zijn aangetast. 
Ik mis dat in deze paragraaf Ik geloof ook dat we in nummer 4 de grondwet ook 
aan dat verdrag: het europeseverdraag voor de rechten van de mens zullen moe+.' 
ten toetsen. 

Marschhout, afd. Capelle a/d IJssel, namens regio Gouda: 
Een paar opmerkingen. In de 1ste stelling heeft u staan het woord gemeenschap 
Ik vindt dat te beperkt, omdat ik daarbij denk aan de overheid en ik vind 
wel degelijk dat het ook noodzakelijk is dat er een bescherming is van de bur
ger tegenover grotere lichamen. Ik denk daarbij bv aan psychologische tests 
bij solicitaties. Het bedrijf krijgt informatie over de sollicitant. De solli
citant krijgt lang niet in alle gevallen diezelfde informatie over hemzelf 
ook. Ik vind dat een essentieel recht dat niet alleen tegenover de overheid 
- dat is mijn interpretatie van het woord gemeenschap - geldt, maar ook tegen
over grote bedrijven etc. Tweede opmerking: die is al voor mij gemaakt in 
een beetje andere zin: die toetsingsbevoegdheid, daar ben ik erg voor. Ik 
vindt dat die niet beperkt moet worden tot de administratieve rechtsspraak 
vanwege ook wat meneer Weizenbeke net zei over het hof in Straatsburg. Ik 
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Ik vind dat die ook wel degelijk bij de hoge raad zou moeten, zodat de straf
recht, civielrecht en administratief recht gelijkelijk de toetsingsbevoegdheid 
er is. Derde punt: we treffen aan in ons staatkundig bestel de mogelijkheid 
van rechtsspraak, beroep bij lichamen die niet daarvoor gecreëerd zijn,bij 
vertegenwoordige lichamen. Ik denk bv aan het beroep van de bijstandswet. De 
college van bergemeesters en wethouders wijst een bijstandsaanvraag toe of af 
wat doet de burger, die gaat naar de gemeenteraad. Nou als u 1 ondeskundig 
lichaam kent om daarover te beslissen dan is het die gemeenteraad. Dan kom je 
in appèl bij Gedeputeerde Staten ook een lichaam niet gecreëerd voor een rech
terlijke bevoegdheid. Ik zou dus daar aandacht voor willen vragen, dat we recht~ 
spraak alleen daar leggen bij organen die daarvoor geëcipeerd zijn. Dank u wel. 

Van Vessen, uit Schipluiden, van afd. Delft; kersverse hotemetoot van de 
kamercentrale Dordrecht. 
Die is reeds vooruitgelopen op wat u vanmorgen in uw preambule heeft gebracht 
Het gaat n.l. o.a. in het Liberaal Manifest en o.a. in deze stellingen over 
een gedeeltelijke aklamatie en een gedeeltelijke participatie. democratie. Door 
dat het soms uitloopt op 100%ige aklamatie democratie zijn deze stellingen niet 
aan de orde geweest in de afd. Delft, dus die kan hier geen uitspraak overdoen 
Maar geen woorden maar daden - wat dat betreft voel ik me vertegenwoordiger 
van Feyenoord, van de overkant in Rotterdam - er is reeds een initiatief ge
nomen door de kamercentrale om voort te gaan op de stellingen en op de inhoud 
van het Liberaal Manifest om zoals gevraagd door de heer van Riel op 2 februari 
in de RAY het liberalisme breder en dieper van gestalte inhoud en betekenis 
te maken door het neo-thorbeckiaans te maken dat betekent niet ambtelijk hem op 
de automatische ouderwetse thorbeckiaanse pilotenzetten, maar door de gematigd
heid te veranderen in hartstochtelijke gematigdheid. We hopen dat dat lukt • 
Het begint in de kamercentrale Dordrecht. Wie mee wil doen, kan meedoen, kan 
zich inschrijven bij de secretaris En dit heeft te maken met stelling nr. 2 
van de stellingen over die grondwet. In de grondwet - pardon, stelling3 , con
stitutionele hof dat dan de administratieve rechtsspraak wijder moet doen met 
een bevoegdheid om wetten aan de grondwet te toetsen. Dit initiatief is reeds 
ingediend bij de afd. Delft, maar dan 2 jaar geleden. En toen werd het daar 
afgekat. Maar nu heeft de zelfde man van de zelfde club in een andere bevoegd
heid het naar voren geschoven, dat isin ieder geval een stap vooruit. Ik dank u . 

Mevr. van Someren: 
Nog 1 spreekster, daarna de heer Polak. Gaat uw gang mevrouw. 

Mevr. Seraris, afd. Arnhem: 
Mevr. de voorzitter, ik had eigenlijk alleen maar een vraag. In de stellingen 
nr. 3 staat dat de afd. voor de geschillen van het bestuur van de raad van 
staten zou gelicht moeten worden uit de huidige struktuur, en dat zou omgevormd 
moeten worden; kortom: een constitutioneel hof. Ik dacht dat daar mij niet he
lemaal duidelijknaar voren kwam dat de afdelingsgeschillen van bestuur alleen 
een advies geeft in beroepzaken en dat de kroon uiteindelijk de verantwoorde
lijke beslissing neemt. Als je een constitutioneeel hof zou nemen en je zou het 
hof zien ~ in de situatie als ik het dan zie dus: als onafhankelijk orgaan gaan 
we daar een volledige andere kant mee op naar mijn mening. En daarbij zou ik 
als volgende opmerking willen plaatsen: dat het niet alleen van belang is dat WE 

nu eindelijk eens een duidelijk licht krijgen in de ongelooflijke hoeveelheid 
verschillende beroepsmogelijkheden die werkelijk de spuigaten uitlopen gewoon 
maar dat we dan ook moeten bgginnen en het begin n.l. en de verschillende wet
ten en verordeningen, want ook dat loopt op het ogenblik de spuigaten uit. 
Dank u. 

Mevr. van Someren: 
Dank u wel. Het woord is thans aan de heer Polak. 

De Heer Polak: 
Mevr. de voorzitter, achter de rechtsstaat is da~ een vraagsteken gesteld, 
waarom begrijp ik eigenlijk niet. Zo somber hoef je geloof ik nog niet over 
Nederland te zijn. En inderdaad staan we hier voor het probleem dat democratie 
en rechtsstaat niet helemaal samen plegen te gaan. Zoals vrijheid en democratie 
a~a~k 
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ook wel eens met elkaar in botsing kunnen komen. En daar heeft het Liberaal 
Manifest - waar ik wel een compliment voor wil maken, voor de heldere en dui
delijke taal getracht de middenweg in te vinden. Het is eigenlijk haast een 
onderwerp te moeilijk om hier door zo op een achtermiddag te hebben af te ma
ken. Een spreker heeft voor mij gezegd: het is er veel te concreet - naar mijn 
gevoel is het eigenlijk veel te vaag. Want neem ik de stelling en de nieuwe 
grondrechten die de zekerheid verschaffen in een belangrijk conflict, Ja, dan 
in eerste plaats zegt men een grondrecht ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. De grondwetseemmissie is op allerlei gronden niet verder gekomen. 
Ze zei: de wet moet daarom regels geven. En als we zelf grondrechten hierover 
willen opnemen in de grondwet kan moeilijk wnt die rechten zullen altijd be
perkt moeten worden. En het belang zit altijd in de beperking en dat kan de 
grondwet toch maar heel vaag aangeven, en dan heb je er nooit zoveel aan. Hier 
is genoemd straks het recht: het afluisteren en ook de luisterapparatuur maar 
die zijn tegenwoordig al verboden en precies nauwkeurig geregeld in het wet-

ooek van strafrecht ook met de candid fotograaf. Met de fotografie, wanneer het 
wel en niet moet. Maar dat is een vreselijke afwegingsartikel, een artikel wat 
je onmogelijk in de grondwet kunt zetten. En als je nou in de grondwet ernaast 
nog zet: de wet moet dat beschermen, of menheeft een recht, dan zal er toch al
tijd bij moeten staan, behoudens de beperkingen in de wet. De instelling van de 
commissaris van onderzoek - het is geloof ik al bijna 20 jaar geleden mevr. de 
voorzitter dat op een algemene vergadering ik hier over de ombudsman heb mogen 
spreken; ongeveer de eerste in Nederland, Ik vind nu veel belangrijker dat hij 
nu eindelijk eens komt; dat hij in de grondwet komt en ik hoop dat hij er nu 
eindelijk eens komt. Maar het heeft geen kwaad als hij in de grondwet komt. 
Het recht op informatie: we hebben al een recht op petitie en dat verdient 
geloof ik overweging dat de overheid de plicht krijgt om te antwoorden; daar
naast nog een recht op informatie. (applaus). daarnaast een recht op informa-

tie dat zal je ook toch weer zeer moeten beperken. Je kan niet elke gek die al
les vraagt wat net in voorbereiding is, of oude dossiers van 1850 opvraagt en 
dergelijke verzoeken komen binnen; dan wordt het toch wat moeilijk er aan te 
voldoen. Dat kan geen onbepaald recht zijn. We hebben de commissie Biesheuvel 
gehad die zeer ver op dit gebied ging. Toen een minister Biesheuvel kwam heeft 
hij gezegd: ik heb een hoop gelee rd en ik zie dat het veel moeilijker is dan 
ik dacht, en daar ziet u al dat dit niet zo eenvoudig is oQk dat recht zal met 
zeer veel beperkingen moeten worden omgeven en dan vraag ik wat je er aan hebt 
want dan zou je dat toch voor geen rechter geldend maken. aan die verplichting 
om de begroting bij elk wetsvoorstel zowel vergezeld van een kostenraming en 
dekkingsplan. Het lijkt me dat je dat zeker van het individuele kamerlid dat 
ook nog wel eens een voorstel moet indienen; toch wel wat moeilijk wordt een 
kostenraming kan je doen, maar een dekkingsplan moet toch in het geheel bekeT 
ken worden. En ik geloof dat je hier het recht van inititatief van de kamer
leden wat nuttig is toch zeer zou beperken. En trouwens ook het recht van de 
regering ; je zou toch een uitzondering moeten maken voor die vele wetten: denk 
aan de wetten van justitie die doorgaans niks kosten, en daarom ook geen raming 
daarvan behoeven. De afd~lingsverschillenvan bestuur wil men omvormen tot een 
constitutioneel hof. Ik wil er op wijzen - in aansluiting op mijn voorganger -
niet dat die advies dient men wil inderdaad nu een deel van de administratieve 
rechtsspraak zelfstandig maken aan die afdeling van geschillen, maar er zullen 
toch talloze geschillen blijken. Ik denk bv aan een geschil over een uitbrei~ 
dingsplan, waarbij men in beroep kan gaan. Geschil tegen een niet goedkeuren 
van gedeputeerde staten van een begroting. Die gevallen daar geeft de raad van 
staten een advies waar de kroon zich aan houdt. Die adviserende functies moe
ten verdwijnen als die geschillen van bestuur waar op het ogenblik alle leden 
van de raad van staten inzitten plus twee buitengewone leden afgaat. Dus dan 
zou je raad van stten krijgen plus weer een nieuw college van ook een 20 man 
Ik geloof dat dat een verspilling is en dat je bovendien dan mensen krijgt 
die buiten de werkelijkeheid komen te staan, en helemaal niet voldoende in 
staat zijn voor die moeilijke taak van administratief rechtsspraak. Bovendien 
is het nog de vraag of we dat administratieve rechtspraak naast de gewone recht: 
spraak moeten hebben. We krijgen een commissie om de rechterlijke organisatie 
te ontzien. En juist om de juristen bestaat er de neiging zoals de belasting 
rechtsspraak kan naar de gewone rechtsspraak is, om ook die administratiebe 
rechtsspraak - die raden van beroep - en die andere colleges weer te inte-
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greren in de gewone gerechteelijke macht. Dat zou hiermee op zij worden gezet 
Ik zou dat een verarming vinden dat men zo'n organisatorisch probleem hier op 
een achtermiddag beslist; terwijl die andere samenvoeging van het gehele recht 
naar mijn gevoel verre de voorkeur verdient. En de toetsingen van de wet aan 
de grondwet daar hebben wij van 1815 af niet aan gehad. Er is eigenlijk prak
tisch nooit gebleken dat nu een wet in echte strijd met de grondwet is gehand
haaft en dan speciaal een wet die de persoonlijke vrijheid heeft aantast. In 
het algemeen hoe u ook over het parlement mag denken, moet ik toch zeggen dat 
men op dat punt nogal gevoelig is, nog deze maand is het 1 keer in de 2de kamer 
en 2 keer in de 1ste kamer uitvoerig gedebatteerd of bepaalde wetsvo~stellen 
niet in strijd met de grondwet was. De eerste kamer heeft er 1 verworpen om
dat het een twijfel was. Een ander voorstel - en ik durf het haast niet te zeg
gen - maar dat was om met bijzonder onderwijs in de subsidievoorwaarden op te 
nemen, dat je een vrouw niet mocht ontslagen als ze huwde of nog evger als ze 
zwanger werd, en dat voorstel waren wij erg voor, en de VVD heeft gezegd dat 
moet ook komen; dat moet in BW, dat kan niet in subsidievoorwaarden dat is 
in strijd met de grondwet, v/ant die vrouw kan ook zwanger nog wel goed onder
wijs geven. Dat wetsvoorstel is toen stiekum ingetrokken door de regering en 
dan ziet u er wordt overhet algemeen werd er wel op gelet. De raad van staten 
moet over elk wetsontwerp adviseren, dat vies zal, dat mogen we nu toch wel 
aannemen binnenkort publiekworden. Dan krijgen we ook een extra waarborg erbij 
Er is op de hoge raad, heeft dit zelf'geadviseerd om dit niet te doen, omdat de 
noodzaak in ons land niet was gebleken en nu kan men zeggen dat gevaar kan 
nog komen. Er komen steeds meer roden in de kamer. Ik vind dat een verkeerd 
argument. Men moet hier dit niet doen want men geeft hier de rechter een taak 
die hij niet aankan en ook niet wil hebben. Want dit zijn kwestie nooit dat 
men lijnrecht in strijd met de grondwet gaat. Dan schenden alle kamersleden 
hun eed. Daar moet je niet van uit gaan. En dan helpt ook een horu niet van 
enige van 5, 6 oude heren. Hou het dan ook niet tegen die of ja zeggen of men 
zal het naast zich neerleggen. Het zal altijd twijfel gevallen zijn en er moet 
iemand het laatste woord hebben. En dan moet dit niet 5 heren, die aan niernone 
verantwoording verschuldigd zijn, Roezeveld is er bijnaR op gesneuveld omdat 
er 5 kerels van 80 zeiden: •...•... die werkt niet. Tegenwoordig zijn ze daar 
gunstiger. Dat is een sprong in het duister, die men alleen moet doen als ~en 
zijn parlement helemaal niet vertr~wd. Zoals men zegt: er is geen vrijheid 
mogelijk in de democratie, dat is niet het standpunt van de partij nen daarom 
moeten we deze stelling afwijzen. 

Mevr. van Someren: 
Dank u wel, meneer Polak. Het woord is aan de Heer Koning: 

De Heer Koning: 
Mevr. de voorzitter, namens de tweede kamerfractie ook een aantal opmerkingen 
over de stellingen 2,3 en 4. De grondwet zoals die in de toekomst er zal uit
zien heeft volgens ook de opzet van de proeven waar onze oud- wijlen erevoor
zitter Oud aan heeft meegewerkt een beperkt karakter. N.l. het weergeven van de 
essenties die waaruit ons staatsbestel bestaat. En het is niet nodig. Het is 
ook niet gewenst om in zo'n summiere opsomming een zo eenvoudig te houden op
somming allerlei bepalingen staan waaraan wetgeving heeft te voldoen. Daarom 
is op dit punt reeds de fractie reeds tegen stelling 2 dat in de grondwet de 
verplichting zal moeten worden opgenomen voor de kostenramingen in de wetge
ving voor meerjaren begrotingen. Dat is een zaak. Een vorige spreker - ik meen 
de afgevaardigde uit Voorschoten heeft dat gezegd - dat is een zaak die even
tueel in de contabiliteitswet behoort. te worden geregeld. De contabiliteits
wet die regelen geeft over de opzet van de begroting over de uitvoering van de 
begroting en zovoort. Wij vinden het nuttig en nodig dat er bij wetten, allerle: 
kostenramingen worden gemaakt. Wij stellen die eis ook steeds bij vragen: wat 
koste het wat is de dekking. Prof. Polak heeft terecht opgemerkt dat je dat 
verder in het toaal geheel moet bezien. Er is geen reden omdat in de grondwet 
op te nemen. Mevr. de vo~zitter, over stelling nr. 3 de afd. geschillen van 
bestuur uit te bouwen tot een constitutioneel hof heeft de heer Polak reeds 
zoveel zinnigs gezegd dat ik mij daar gewoon namens de fractie bij kan aan
zluiten. Dan nog het laatste punt: het constitutionele hof, Ook daar heeft 
de heer Polak al het nodige over gezegd. Ik zou er nog een enkel ding aan 
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willen toevoegen. Voor de toetsing van grondrecht heeft de heer Weizenbeek 
terecht opgemerkt dat men daarvoor reeds naar het europese hof kan en dat 
daarvoor geen constitutioneel hof in Nederland derhalve nodig is. Maar als 
wij wetten aan de grondwet gaan toetsen dan zitten we voor een paar problemen. 
En in de eerste plaats dat de rechter die daartoe niet geroepen is, voortaan 
benoemd zal worden door de gezien zijn politieke achtergrond die ook wat dat 
betreft de motivering in Liberalen op Nieuwe Wegen; en u merkt dan ook dat in 
de Verenigde Staten waar het hoge gerechtshof moet worden samengesteld er ge
woon een getouwtrek is tussen de president en het congres. Eigenlijk over de 
politieke schter~ond van de rechters. En wat er nou vermeen~en moet worden 
dat is dat in de rechtsspraak politiek wordt ingebracht. prof. Polak heeft ge
richt opgemerkt d~t die toetsing door die grondwet op zichzelf niet alleen een 
rechtszaak is maar dikwijls een politieke zaak. Je brengt politiek in de rechts 
spraak dat moet worden vermeden, dat leert het amerikaanse voorbeeld. Verder 
nog dat men over een aantal gevallen, pas na jaren tot de conclusie kan komen 
dat wetten ongrondwettig zijn. Neemt u uit de Verenigde Staten de bekende voor
beeld dat de doodttref een bij0onder mensonwaardige straf is; ik heb aan een 
adviezeur van de juridische commissie van het huis van afgevaardigden in Was
hington de vraag gesteld of dat nu zou kunnen leiden tot eisen van schadever
goeding van de familieleden van de gegxecuteerden.En hij moest de vraag het 
antwoord daarop schuldig blijven. Hij zei dat die mogelijkheid er in zat. We 
krijgen a.s. dinsdag in de tweede kamer een wetsontwerp: de noodwet tot vrij
stelling van de gene die alleen A\'JIIJ en AOW uitkering krijgen, dat is, die wet 
is t.a.v. naar mijn overtuiging van de AWW trekkers ongreondwettig omdat de 
gescheiden vrouwen die een alimentatie genieten wel de belasting moeten beta
len Als die wet wordt aangenomen - die zou door een constitutioneel hof wor
den verworpen moeten dan alsnog na een aantal jaren de belastingaanslagen aan 
de weduwen worden opgelegd. Dank u zeer. 

De Heer Geertsema: 
Mevr. de voorzitter, het is enigszins een waagstuk om na de eloquente betogen 
van professor Polak en de heer Koning toch nog iets te zeggen ten gunste van 
de stellingen over het toetsen van de wet aan de grondwet. Ik zou dat toch 
willen doen en vooral willen zeggen dat ik niet diezelfde gerustheid heb waar 
diverse sprekers van blijk hebben gegeven, dat men dat toetsen aan de bepa
lingen van de grondwet met een groot vertrouwen aan het parlement kan over
laten. Ik heb zelf destijds gestemd, maar ik moet zeggen: Ik was helaas een 
van de weinigen tegen een van de wijzigingen van de gemeentewet waar men tav 
het goedkeuringsrecht van besluiten van gemeenteraden een verschil twssen gro
te en kleine gemeenten heeft ingevoerd. Naar mijn mening volstrekt in strijd 
met de grondwet. Maar het kwam het parlement gunstig uit. Men heeft het gedaan. 
Het is natuurlijk persé niet zo - dat ben ik met prof. Polak eens - dat een 
parlement lijnrecht in strijd zal komen met bepalingen van de grondwet, maar 
weldat men ze toch vrij gemakkelijk laat interpreteren in de eigen richting 
die gewenst voorkomt.En ik ben bijzonder bang dat we daar binnen niet al te 
lan;ge tijd wel een staaltje van zullen zien tav het kiesrecht waar men gedach
ten huldigd die naar mijn opvatting ook zeer duidelijk tegen de grondwet in 
zullen gaan. Dat is de reden dat hoewel ik alle bezwaren of al het bezwaar 
wat de heer Koning noemde van het introduceren van politiek in een zeker stuk 
rechterlijke macht, dat zie ik heel duidelijk, maar dat ik aan de andere kant 
toch de vrees koester dat het parlement - en dan mogen we hopen dat de eerste 
kamer dan tijdig een stokje voor kan steken, als de tweede kamer het niet dmet 
- maar dat er toch dingen drèigen die mij toch weer iets milder doen staan 
tegen over de laatste stelling van de stuurgroep van het liberaal manifest. 
Dank u. 

Mevr. van Someren: 
Dank u wel. Nou meneer Hoefnagels, meneer Geertsema heeft een mooie afsluiting 
gegeven. Ik zou zeggen gaat uw gang. 

De heer Hoefnagels: 
Ondanks een geval de KLM koers zal ik toch proberen zo uitvoerig mogelijk te 
antwoorden op de verschillende sprekers. Het probleem is natuurlijk dat wat 
hier aan de orde is, inderdaad nauwelijks iets is wat je op een achternamid
dag kunt beslissen. Dat ben ik met prof. Polak geheel eens. En dat is ook 
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bepaald de bedoeling niet. Onze bedoeling als stuurgroep was, een gedachte te 
lanceren. De uitwerking daarvan dan natuurlijk op een later tijdstip moet vol
gen want natuurlijk zijn er heel wat problemen die niet in de formulering die 
wij indeze stelling kortheidshalve gekozen, kOnden wordan ondervangen. In het 
algemeen: wij geloven dat het wel verstandig is om meer grondrechten dan nu 
in de grondwet te verankeren. Die ombudsman, daar moet ik u een kleine beken
tenis over doen: die hebben wij aanvankelijk niet in het liberaal manifest ge
zet omdat wij dachten dat bij het uitkomen van het liberaal manifest de om
budsman er al zou zijn. Dat bleek niet het geval. En wij vonden het toen ge_ 
woon jammer dat we in dat liberaal manifest geen blijk zou worden gegeven van 
onze instemming met die ombudsman, en daarom staat hij hier nu wel in. Dat rechi 
op informatie heeft nog al wat vragen opgeworpen. Ik dacht dat het ging Om het 
simpele - in eerste instantie althans, in principe simpele- recht van de bur
ger om te weten wat zijn overheid uitvoert. En daar zijn beperkingen op, ja 
zeker. Prof. Polak heeft daar natuurlijk volstrekt gelijk in. In de allereerste 
beperking die zich onmiddellijk opdringt is de nationale veiligheid. En ik zou 
mij dus kunnen voorstellen dat een grondwetsartikel ter zake inderdaad die be
perkingen dan ook niet opsomd.Maar dan ook inderdaad A limitatief opsomt. Ik 
ben bang dat we anders vervallen in een situatie waarbij de beperkingen zo 
ruim zijn dat het artikel zelf niets meer betekent. Maar een beperking arkken
nen we. Die financiele kwestie - ik geef toe ook daar zit een ietwat ongeluk
kige formulering in- daar staat alle wetten. Er zou natuurlijk moeten staan: 
alle wetten met financiele consequenties die boven een bepaald minimum uit
gaan, want daar gaat het om. Vv'at ons benauwd is het verschijnsèl dat er raam
wetten kaderwetten worden aangenomenin ons land die veel sterkere financiele 
konsekwenties blijken te hebben in de loop der jaren dan was voorzien op het 
ogenblik dat ze werden ingediend. De mommoetwet is een voorbeeld. Ik twijfel 
ernstig of de tweede kamer de mommoetwet zou hebben aangenomen als de financi
ele kant, konsekwenties daarvan voor bv 5 jaar tevoren waren voorgelegd. Daar
om zouden wij graag die verplichting ingevoerd zien, en die verplichting in
derdaad in de grondwet omdat dat de enige manier is waarop ze een wezenlijke 
verankering vindt. De grondwet overigens is de opneming van de verplichting in 
de grondwet betekent overigens niet dat het parlement onmacht wordt - als ik 
dat woord even mag gebruiken - Het betekent hoogstens dat het parlement in een 
bepa~lde omstandigheden een grotere meerderheid nodig heeft n.l. een meerder
heidvan 2/3, Ik dacht dat wij voor een situatie stonden in ons politieke bestel 
waarin het aloude evenwicht dat uit het engelse staatsrecht ook tot ons is ge
komen, tussen de vorst - die uitgaven· wilde doen - en de burger - die ze bata
len moest, en die dus ook nee kon zeggen - dat dat evenwicht verstoord was; 
dat ons parlement steeds meer dreigt te wovden een combinatie van belangen
groepen, die belangen heeft bij uitgaven en weinig belang bij het beperken van 
die uitgaven. En dat erdus een verplichting moest komen niet om bepaalde uit
gaven niet te doen, dat kan niet want dat zou het parlement wel van zijn macht 
beroven, maar om onder alle omstandigehden vooruit en voor een bepaalde perio
de vooruit te zeggen wat het gaat kosten en dan met de ogen open het besluit 
te nemen. Moeilijkheden zijn er kennelijk bij vele met de gedachte van het 
constitutionele hof. Laat ik mij in de geest van Det liberaal manifest en de 
wijze van behandeling beperken tot het beginsel waar het om gaat. Ik geloof 
niet dat alle details zo exact doordat zijn. Endat is ook de bedoeling niet ge
weest en ook de opgave niet geweest. Waar het ons om ging is dat er voor de 
burger die zijn recht zoekt onder omstandigheden alleen maar een advies wordt 
gevraagd dat dat advies bovendien nog wordt voorbereid door de zelfde ambte
naren die aanvakelijk hetbesluit hebben genomen en datde kroon de beslissing 
neemt terwijl wij menen dat de beslissing genomen zou moeten worden door een 
onafhanekelijke rechter. DE vorm die wij daarvoor gekozen hebben is deze: die 
aansluit, die een doorwerking is van de huidige, nieuwe wetgeving op de raad 
van staten. Je gaat gewoon een stap verder. Het constitwtionele hof moet de 
bevoegdheid krijgen te toetsen aan de grondwet. Ja, daar gaat het ons toch 
wel heel sterk om. Het invoeren van een instantue die dat openlijk kan zeggen 
en die er ook een besluit over kan nemen. Ik weet wel, nu kan ook de raad van 
staten in een geheeim advies stellen dat iets een wet in strijd is met de 
grondwet. Dat is ons niet voldoende. Zelfs de openbaarheid daarvan ia ons nièt 
voldoende. Als die zou komen. Waar het ons om gaat is dat in gevallen als door 
de heer Geertsema genoemd - en ikzou daar de omroepwet nog aan willen toe
voegen, dat lijkt mij duidelijk een wet die in strijd is met artikel 7 van 
de grondwet. 
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Ik dacht dat het verstandig zou ZlJn om een instantie te bebben een onafhanke
lijke instantie die de strijdigheid met de wet kon constateren en dat ook met 
enige gevolg.kon constateren. Ik ben niet zo bang voor zeer vele klachten voor 
gelijkhebberige lieden. In de praktijk in een land in onze direktm omgeving dat 
dit wel heeft inde Duitse Bondsrepubliek wijst anders uit. Ik geloof dat ook de 
angst die men heeft voor de politieke benoemingen waarbij men dan verwijst naar 
de Verenigde Staten zoals de heer Koning ook heeft gedaan namens de kamerfrac
tie dat daar 2 dingen tegen in te brengen zijn. Het ene n.l. dat ik de indruk 
heb dat het hele amerikaanse rechtssysteem doortrokken is van politiek en po
litieke benoemingen, wat bij ons niet het geval is, maar zelfs onder die om
standigheden blijkt dat het constitutioneel bof in de Verenigde Staten welis
waar leden kent die benoemt zijn omdat debenoemende president sympathieen met 
deze mensen had, maar dat dat niet betekent dat die mensen zich door die benee
ming laten beïnvloeden in hun oordeel. Dat hoeft niet, dat blijkt ook in Duits
land niet het geval te zijn. Dat is inderdaad 1 geval in de duitse geschiedenis 
over de herbewapening waarbij het bepaald wel een verdeling werd op grond van 
partijlidmaatschap, of partijsympathie. Dat was in dat geval ook heel moeilijk 
te vermijden. Maar ik dacht dat het er om ging dat een constitutioneel hof heel 
duidelijk het een wettelijk kader moest krijgen waarbinnen het zijn besluiten 
kan en moet nemen. Ik dacht niet dat er een algemene toetsing zou moeten zijn 
maar een toetsing aan de grondwet onder bepaalde voorwaarden en die voorwaarden 
kunnen ook een bezwaar ondervangen n.l. dat van de rechtszekerheid de duur van 
de mogelijkheid tot klagen zou ook omschreven moeten worden. Mag ik nog even 
kijken in mijn aantekeningen over de sprekers? Met Middelburg ben ik van mening 
dat de Oostersehelde dicht moet. Maar ik geloof niet dat dat hier er erg veel 
toe doet. De vraag van het 4 of 5 jaar is door Middelburg aan de orde gesteld 
als het 4 jaar is bindt je niet een volgend kabinet en als het 5 jaar is dan 
wel, dat is natuurlijk maar de vraag, want een kabinet zit soms ook niet 4 
jaar. En natuurlijk kun je een begroting aannemen later die een andere is. 
Waar het ons dus omgaat is, deze wet heeft onder deze omstandigheden met deze 
bepalingen, deze financiele konsekwenties. Je kunt de wet wel wijzigen maar 
het gaat om de berekeing van de konsekwentie, de financiele konsekwenties bij 
voorbaat. De vloed van procedures is ook daar genoemd. Ik geloof dat ik de mees· 
te vragen in eerste ins~antie in het algemeen in mijn betoog heb beantwoord 
En ik zou u willen oproepen om in uw stemming bij deze punten zeker nog meer 
dan althans bij de anderen op de geest van onze stellingen en in het bijzonder 
van de toelichting te willen letten dan op de exacte formulering. Ik heb zelf 
al een aantal beperkingen aangebracht. Ik dacht dat er op het ogenblik in Ne
derland vrij veel en vrij uitvoerig wordt gesproken over een aantal wijzigingen 
in ons staatsbestel. Waarmee men niet tevreden is. Wijzigingen die het kies
recht en in sommige gevallen de hetverkiezen van de minister president betreft 
wijziging die door deze partij altijd zijn afgewezen en naar mijn overtuiging 
terecht. Maar dat er niettemin in het evenwicht in ons staatsbestel iets niet 
meer klopt en dat het daarom goed zou zijn het systeem van jack and balences 
in die zin te herstellen dat er een objektiveringslichaam ontstaat en dat er 
bepaalde verplichtingen jegens de grondwet zijn die remmend kunnen werken op 
wat ik dan wel eens noem kamerleden moeten het mij maar vergeven, de anti
chambre van de corporatieve staat. Dank u zeer. 

Mevr. van Someren: 
Hartelijk dank meneer Hoefnagels. Dames en heren, ik heb het gevoel - als u 
het er niet mee eens bent moet u het maar zeggen - dat de standpunten vrij 
duidelijk liggen. Ik zou willen proberen nu te gaan stemmen. Of zijn er spre
kers die helemaal verdrietig naar huis gaan als niet in 2de instantie het 
woord moeten voeren.U begrijpt ik denk aan de klok en de agenda. Goed, dank. 
Dit ordevoorstel hoop ik dus zo goed mogelijk uit te voeren. 
III, stelling 1. over de grondrechten. wie zegt: datgene wat hier in staat 
dat verwerp ik fundamenteel, daar gaat het om. Het gaat helemaal niet om een 
uitgewerkt programma maar de gedachte. Daar ben ik persè tegen? Dit zou i~ u 
willen vragen. Ik neem de tegenproef niet want ik zie geeneen vinger tav putn 
2. de verplichting in de grondwet naast de jaarlijkse begroting een voortschrij 
dende begroting voor bv een periode van 5 jaar. En elk wetsvoorstel vergezeld 
van een kostenraming. Ik zou erg verdrietig ZlJn als u dat verwerpt. Dat wilt 
~r~@rwerpen, daar bent u tegen? Zijn er nog meer tegen? Mag ik dan de. tegen-
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tegenproef hebben? Wie is voor de gedachte? Wie is er voor.dit nader uit te 
werken? Ach, het moet natuurlijk allemaal nader uitgewerkt worden, daarvoor 
is het veel te globaal. Je komt er in een achternamiddag heus noet uit zoals 
Hans Hoefnagels gezegd heeft. Dank u wel. Dat constateer dat we dit nader mogen 
uitwerken. Dan de afd. geschillen voor de raad van bestuur. Lichten uit de hui
dige raad van staten, dat is nr. 3 Wie zegt daar wil ik niets van weten? Wie 
zegt dat vind ik een goede gedachte? Daor wil ikmee verder gaan? Ik constateer 
dat ik schriftelijk moet stemmen. Maar dan ga ik even over op 4. om te kijken 
of daar ook over moet. Het constitutionele hof moet de bevoegdheid hebben om 
de wetten aan de grondwet te toetsen. Wie zegt: dat wens ik niet, dus in het 
voetspoor van wat de heer Polak heeft gezegd? Wie zegt in het voetspoor - ik 
noem maar een paar namen : Geertsema en Hooefnagels - dat wil ik wel. Nee, de 
eerste groep is groter. Dat weet ik toch zeker. Het betekent wml dat we verder 
in de partij hierover met elkaar moeten discussieren. Dit is oog slechts een 
richting waarin we eventueel kunnen gaan, maar de meerderheid ziet het op het 
ogenblik nog niet helemaal zitten, wat er in 4 gezegd wordt. T.a.v. 3 ik lees 
het nu voor: de afdeling voor de geschillen van bestuur vande raad van staten 
moet gelicht worden uit de huidige struktuur van de raad van staten mn in de 
vorm van de constitutionele hof de top vormen van het administratieve rechts
spraak. Mag ik het nog 1 keer met handopsteken proberen? Ik ben maar een voor
zitter, die getiranniseerd vJordt door de klok, want een si:~ schriftelijke stem
ming kost natuurlijk een hoop tijd en we hebben nog een lange agenda voor ons 
Ik wil het nog 1 keer proberen- Wie zegt hier voel ik voor? Dit moet gebeuren. 
Ik neem nu eerst de voorproef. Even helpen kijken. Wie zegt nee. Dat is toch eer 
meerderheid. Nee, daar hoef ik niet schriftelijk over te stemmen, Dat is zin
loos. Overigens u heeft het van de heer Hoefnagels lid van de stuurgroep al ge
hoord het is helemaal niet de bedoeling dat we in een achternamiddag nou hier 
eens eventjes over beslissen maar het is wel van belang dat we een globale opi
niepeiling uit de partijhebben. Wat zegt U? nee dat kan niet/ Wij kunnen alleen 
bezien aan de hand van de zwaarte van de afdeling en de hoeveelheid stemmen 
wat wij weten dat een afdeling die heeft of een globale minderheid of meerder
heid er is. Met tellen moet ik inderdaad schriftelijk stemmen. En dat is nou 
net wat ik niet wilde omdat er nog zo'n ongelooflijk lange agenda hebben. En 
ik graag toch nog met een redelijk gevulde zaal de rest van de agenda wil af
handelen. Er was bepaald een meerderheid die zei nee. Vooralsnog zeggen we 
daar nee tegen. Het betekent wel dat wij - want de meerderheid was niet over
tuigend dat wij deze problematiek verder in studie moeten nemen. We zijn er 
dusniet uit. Maar vooralsnog constateer ik dat de meerderheid er nog tegenaan 
zit te kijken en zegt: nou, ik dacht nietdat dat de goede richting was. Maar 
de vraag van de toetsing; de vraag van de grondrechten, dat zijn wel hele es
sentiele liberale punten waarover nader gedamt moet worden. Meneer Hoefnagels 
ik dank u heel hartelijk voor het werk wat u heeft verricht hieraan. En voor 
uw verdediging. En dames en heren, dan zijn wij nu op het punt gekomen waarop 
ik de hele stuurgroep wil bedanken. De stuurgroep die verder zal gommet een 
postbus die reacties inbracht De stuurgroep die zo enorm veel werk heeft verzet 
voor onze partij. De stuurgroep die niet ontbonden wordt, maar die voor wat ze 
tot nu toe gedaan hebben bijzonder hartelijk bedankt worden via mijn mond. Ik 
mag aannemen namens de hele partij. Daar ga ik niet eens over schrijven. 
Dames en heren, er staan nog ~ de agenda de resoluties over inkomensbeleid. 
Er is af en toe eens iemand bij mij gekomen. Hier boven op het podium, die zei: 
zou je dat nou nog wel behandelen. Zou je dat niet uitstellen tot de algemene 
vergadering. En dames en heren, ik waag dat eigenlijk niet want ik zie nu al 
een enorme agenda voor de algemene vergadering. Ik wil dus nog een beetje in
spanning van u vragen en ik zou u willen vragen dit nog met ons af te handelen. 
Het is bijzonder belangrijk. Het is bovendien politiek zo aktueel dat ik het 
om die redenen al zeer gaarne zou willen laten liggen. Ook om politieke rede
nen zou ik u willen vragen laten we dit met elkaar afhandelen. Belt u even uw 
lieve familieleden thuis em zegt dat het wat later wordt. Dat moeten ze toch 
voor u over hebben. Ik ga dadelijk ook zo opbellen. Laten we met elkaar voort
gaan om de agenda afgewerkt te krijgen. Dat is toch de meest voldoening gevende 
wijze om met elkander te vergaderen. Dit deel van de diskussie zal geleid wor
den door de vice-voorzitter de heer Talsma. Henk mag ik je de hmmer geven? 
Het is een zwaar ding hoor. Mag ik dan vragen om deze - ook stuurgriep zou ik 
maar zeggen - ze hebben tot nu toe de naam niet gehad, waarom zouden we ze die 
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Dames en heren, wij gaan nu behandelen de ontwerpresolutie inkomenspolitiek. 
Die hebt u allemaal kunnen vinden in het nummer van 9 november, dus het nr. 
van 2 weken gelden op de beide middenpagina's. Ik verzoek u wel dat erbij te 
willen nemen. Want wij zullen zoals u direkt zult merken nog wel iets heen en 
moeten kijken en dan is het nuttig dat u datbij u hebt. U weet, en u hebt kun
nen lezen dat het rapport over de inkomenspolitiek een aantal maanden geleden 
is opgesteld door de 2de kamerfractie van onze partij waarbij verschillende 
fractieleden zich in het bijzonder aktief hebben getoond, met name ook de 3 
woordvoerders die op dit momem omme heen zitten.De heer Rietkerk tot voor 
kort lid van de fractie, de heer van Ardenne en de heer Portheyne. Om u even 
in het onderwerp te brengen heb ik de heer Rietkerk gevraagd het nog heel kort « 

even bij u te willen inleiden, dat u even in de nieuwe materie thuis komt. 

De Heer Rietkerk: 
Voorzitter, gelet op de tijd wil ik mij zeer beperken • Ik zou dan ook willen 
volstaan met een enkele opmerking over de aanleiding voor het opstellen van dit 
rapport. En over de essentie ervan. Het was naar ik meen in 1970 dat de heer 
Geertsema in de 2de kamer de andere politieke partijen uitgedaagd heeft een 
debat te houden over de ntoa inkomensverdeling van het toenmalige kabinet. Die 
uitdaging is toen niet aanvaard. We hebben sindsdien gezien dat het vraagstuk 
van de inkomensverhoudingen en de inkomensverdeling steeds aktueler is gewor
den ook in de praktische politiek en dat heeft in het optreden van het laatste 
kabinet een culminatiepunt bereikt omdat dat heel bewust en duidelijk nivel
lering als zodanig ten doel stelt. Toen wij dit voorjaar wederom over die zaak 
spraken hebben wij het nuttig gevonden als fractie dat eens door tenemen met 
elkaar na te gaan waar ons standpunt in die problematiek zou moeten zijn. ~an 
die studie heeft u dus het resultaat nu voor u liggen. Ik wil daar wel bij aan
tekenen, en ik ga natuurlijk niet dat rapport relaverenm,dat wij daarmee be
paald niet hebben willen zeggen, en vandaag nog willen zeggen dat wij het laat
ste woord over deze zeer complexe problematiek denken te hebben gesproken. Er 
zijn nog onvoldoende gegevens en er zullen nog allerlei zaken verder moeten 
\IlO rden uitgediept. Wij hebben wat lijnen willen trekken over ons praktische 
beleid. Essentieel in dit rapport is toch wel dat naar ons oordeel we moeten 
stellen dat wij hier in een beginsel vrije maar in zijn uitwerking gecorri
geerd inkomensbestel kennen en dat ons hele maatschappelijk bestel en die ont
wikkeling van die inkomensverhouding naar ons oordeel toch wel een gunstige 
voedingsbodem is geweest voor een ontwikkeling in welvaart die niet alleen 
bepaalde groepen, maar alle groepen in ons ten goede is gekomen en die voor 
de minst bedeelden met name de meeste vooruitgang heeft gedahct. Dat hebben wij 
kunnen vaststellen en moeten vaststellen. Wij zijn om die reden van oordeel 
dat er geen reden is voor revolutionaire wijzigingen. Aan de andere kant vin
den wij dat er op het gebied van die inkomensverhoudingen nog een heleboel 
kan en moet gebeuren. U vind dat verwoord in de aambevelingen van de resolutie 
Ik heb uit de amendementen de indruk gekregen dat deze benadering vanuit dit 
rapport in algemene lijn toch wel sterk voor ons leeft en ik geloof dat ik 
voor dit moment - want dan kom ik op uw terrein voort - daarmme moet volstaan. 

De Heer Talsma: 
Dank u zeer, meneer Rietkerk. Dames en heren dan gaan W~Jnu over tot de be
handeling van e.e.a. En op die dubbelpagina die ik net noemde vind u links 
in de eerste kolom een resolutie zoals die door het hoofdbestuur is voorgelegd. 
Dan vind u onder a. een aantal voorstellen die ik eerst met u even zou willen 
doornemen uit een oogpunt van orde. Dat zijn n.l. voorstellen die de resolutie 
in haar geheel eigenlijk willen herschrijven. De tekst daarvan vindt u daar 
ook. De afdelingen Amsterdam Naarden Wassenaar en Leiden. Het boofdbestuur 
heeft er over nagedacht wat de beste procedure zou zijn. Enerzijds is het moei
lijk mm zo een hele nieuwe resolutie in behandeling te nemen, omdat dat dan 
de amendementen van vele andere afdelingen die allemaal op de bestaande inge
diende tekst zijn bedoeld dan onder tafel zouden komen te vallen en dat is 
onjuist. Dat is ook reglementair heel moeilijk Anderzijds bevatten deze 
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nieuwe gegroepeerde voorstellen van deze afdelingen wel een aantal nuttige 
suggesties die wij de vergadering niet zouden willen onthouden. En wij zouden 
derhalve aan u willen voorstellen. Wij hebben dat al in een plakboek voorbe
reid dat de verschillende onderdelen van ieder van deze gezamenlijke voorstel
len door mij aan u worden voorgelegd bij het desbetreffende punt van de oor
spronkelijke ontwerpresolutie. Al deze punten zijn daar te plaatsen. Op een 
enkele na die dan aan het slot worden behandeld. Het komt er dus op neer dat 
van de voorztellen Amsterdam, Naarden, Wassenaar en Leiden, alle punten in 
diskussie komen, maar op een plek verder in onze behandeling waar dat het beste 
past zodat dan alle amendementen tegelijk aan de orde kunnen komen. Kan men 
zich met deze gang van zaken verenigen? Dan is aldus besloten. Dan stel ik u 
nog verder voor een voorstel wat u vindt op de linker bladzijde in de rechter
kolom onder punt 4 van de afdeling Naarden.Een algemeen voorstel tot verlening 
van machtiging uit het hoofdbestuur tot het aanbrengen van redactionele ver
beteringen in de resolutie en de stellingen enz. Het hoofdbestuur vind dat een 
hele goede gedahcte en wil die graag overnemen. Het zal waarschijnlijk zo zijn 
dat door de amenderingen de tekst misschien niet meere zo goed loopt als de be
doeling zou zijn. En dan zijn we dus gemachtigd om die tekst lopend te maken. 
Wij zijn de afdeling Naarden zeer erkentelijk voor dit voorstel en zouden 
het ook graag aan u willen voorleggen. Kan men zich daarmee verenigen? Dan is 
ook aldus besloten. Ik heb dan nog even onder punt a te behandelen het eersye 
voorstel van de a~deling Voorburg die zegt: de resolutie behoeft concretisering 
en dient terug genomen te worden voor nadere bestudering. Het hoofdbestuur ont
raadt dat. U hebt net van de heer Rietkerk gehoord wat de bedoeling is: de nota 
van de fractie is uitgebracht een stuk van enige tientallen blz. en het gaat 
erom dat de partij zich over dat stuk eventuele geamendeerde uli spreekt Er is 
verderop in de resolutie nog uitvoerig sprake van verdere studie, een voorstel 
wat ook zeker door ons zal worden ondersteund dus we hoeven het voorstel Voor
burg in zijn wezen en in zijn strekking niet af te wijzen, maar wij zouden niet 
zover willen gaan dat wij nu vandaaag verder in het geheel niet zouden beraad
slagen. Wij zouden dus het voorstel Voorburg niet willen volgen. Wil er iemand 
over het woord? Wie is daar voor om het nu niet in behandeling te nemen maar 
het nader te bestlllk:leren? Wie is er voor om het nu verder af te werken? Dat is 
een meerderheid. De verdere voorstellen op de linkerblz. komen dus straks aan de 
orde. Wij beginnen nu onderaan de linkerblz. laatste kolom B. Voorstellen be
trekking hebbende op de preambule. U vindt ze daar per letter en per nummer 
gegroepeeerd en ik zal steeds per letter erbij vertellen welke a verdere pun
ten eraan toegevoegd worden i.v.m. die algemene resol~ties. Ik krijg dan eerst 
overweging~x A. Daar is een amendement op ingediend door de afd. Lisse die 
voorstelt van oordeel dat een democratische maatschappij enz. het hoofdbestuur 
en de commissie zijn van mening dat dit een verbetering is maar zou het willen 
combineren met de bestaande tekst zodat er dan komt te staan: dat een in be
ginsel vrije en democratische maatschappij. Kan de afd. Lisse zich daarmee ver
enigen? Akkoord? Iemand tegen? Dan is dat aldus besloten. Dan hoort hierbij 
ook een voorstel van de afd. Naarden/ Dat vindt u in de linkerblz. onder midden 
kolom A, dat hoort bij dit onderwerp. Dat sociaal gerechtvaardigde en economisch 
verantwoordde verhoudingen het best zijn te verwezenlijken enz. De commissie 
is van meningdat de oorspronkelijk ingediende tekst toch de voorkeur verdiend. 
Aangevuld dus met de tekst van de afd. Lisse. Wenst hier iemand over het woord 
Meneer Meijeraan. 

De Heer Meijraan; afd. Naardm: 
Inhoudelijk meneer de voorzitter, zou er tegen de voorgestelde tekst door de 
commissie geen bezwaar bestaan, maar we hebben ons alleen afgevraagd of als je 
dit in de preambule mee wil nemen waarom dat je dat dan niet zou baseren op de 
desbetreffende passage uit het beginselprogram. Ter wille van eenheid van termi
nologie om niet de indruk te wekken dat je nu wat anders wilt dan in ons begin
selprogram staat hebben wij het amendement gemaakt van: hou die bewoordingen 
aan dat is duidelijk en dat heeft al een aantal jaren zijn geldigeeid bewezen. 
Mag ik nog even teruggaan naar een jaar voor. Wij hebben in onze herschreven 
tekst ingebouwd dat de resolutie naar plaats en tijd zou worden geïdentificeerd 
zoals in 3f jaar geleden in deze zaal ook op ons voorstel door u is overgeno
men om dat eigenlijk te doen en ik zou u willen aanbevelen om dus hoe verder 
de 
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de tekst ook gaat luiden Breda en de datum in de kop op te nemen (Dat gebeurt). 

De heer Talsma: 
D~t zal gebeuren meneer Meijeraan. Dat is een goede suggestie van u dat we de 
datum erbij vermelden. Nog iemand over dit punt? (meneer Rondeltrap?) 

Ronteltrap, afd. Amsterdam: 
Men. de voorzitter, ik dacht dat bij alle overwegingen die genoemd worden in 
ae resolutie van het hoofdbestuur door Amsterdam een voorstel is gedaan die 
zodanig ver af wijkt dat het gewoon het meest verstrekkende voorstel is wat u 
ordelijkheidshalve dan waarschijnlijk ook het eerst aan de orde zou moeten 
stellen. Want met deze overwegingen die Amsterdam aangeeft drukken we uit dat 
all deze vooroverwegingen die in het voorstel van het hoofdbestuur gegeven 
worden eigenlijk dienen worden te vervangen door algemene uitspraken die een 
lijn aangeven die in welk kader de inkomenspolitiek van de VVD zien. 

De heer Talsma: 
Ik begrijp u niet compleet meneer Ronteltrap, over welk Amsterdams stuk tekst 
hebt u het? 

Rontel trap: 
Dat is dan , dat spreekt uit dat die nota een belangrijke stap onderweg naar 
een formulering van de liberale opvatting, spreekt uit datdeze vraagstukken 
verder moeten worden bestudeerd; en spreekt intussen uit dat ze in de nota 
gedane beleidsaanbevelingen nader geconcretiseerd als volgt aan de orde staan • 

De Heer Talsma: 
Dat zijn preambules :i::lie niemand zal ,_",illen bestrijden maar die we eigenlijk 
meer zien als een inleidende gedachtegang. 

Rontel trap: 
maar deze inleidende gedachtegang, dus zonder een aantal overwegingen nader 
te specificeeren zoals in de resolutie van het hoofdbestuur is gedaan achten 
we wezenlijk belangrijk omdat je bij deze uitgesplitste overwegingen die het 
hoofdbestuur dan genoemd heeft inderdaad weer een hele serie amenderingen kunt 
maken omdat er te weinig overwegingen genoemd zijn of overwegingen die je lie
ver wat anders geformuleerd zou willen hebben. Over wegingen erbij zou willen 
hebben genoemd. Terwijl d~t wat politiek belangrijk is; dat is dat waar de par
tij zich uiteindelijk over uitspreekt als we zijn voor dat daar gaat gebeuren. 
In de concrete politiek. 

De heer Talsma: 
Dames en heren,ik moet u toch even een klein beetje aan de orde herinneren. Wij 
hebben tegen het eerste geen enkel bezwaar als u wilt uitspreken dat de nota 
een belangrijke stap is, dan is daar uiteraard geen bezwaar tegen maar wij von
den het een beetje overdreven lofprijzing voor onszelf. Het 2de punt: de verde
re bestudering die komt aan het eind van de orde van de vergadering aan de orde 
in het kader van een totaal van 4 verschillende voorstellen. En het lijkt mij 
toch minder juist om dat er nu uit te halen. Bovendien is het in strijd met 
wat wij net hebben besproken. Het punt komt dus straks uitvoerig aan de orde. 
Maar het gaat er niet om dat het is het een of het ander Het is het allebei. 
U vindt een aantal concrete stellingen die door de partij van amendementen 
zijn voorzien - die concrete punten gaan we nu zo goed mogelijk verder uit
werken en daar gaan we beslissingen nemen. Daarna komt aan de orde en door 
heb u 4 of 5 verschillende stemmogelijkheden voor om verder te studeren in be
paalde aangegeven richtingen. En daar komt ook het Amsterdamse voorstel bij 
aan de orde. Dus ik zou u toch willen voorstèllen gewoon nu voort te gaan zo
als we net hebben besloten. Dat lijtk mij boot het tot zijn recht doen komen 
van alle amendementen het beste. Ik geloof niet dat we nu nog verder discus
sieren moeten. Nou dan nog 1 keer meneer Robteltrap. 

De heer Ronteltrap: 
Een duidelijke vraag dan meneer de voorzitter. Als u de amenderingen op de 
overwegingen behandeld hebt stelt u dan aan het einde daarvan perstemming 
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of deze geamendeerde overwegingen aangenomen worden of dat de 3 spreekuits van 
Amsterdam overgenomen worden? 

De heer Talsma: 
Ik wil alles aan de orde stellen. Mijn bedoeling is zoals ik gezegd heb is dat 
het eerste als lofprijzing niet nodig is, wil de vergadering het andere dan 
staat het haar vrij. Het tweede de verderestudie komt inderdaad aan de orde te
zamen met 4 andere amendementen. 

De heer Ronteltrap: 
Maar de bedoeling van Amsterdam is heel duidelijk om de overwegingen zoals die 
nu genoemd zijn door het hoofdbestuur om die niet als zodanig in onze resolu
tie inkomenspolitiek naar voren te brengen. 

De heer Rietkerk: 
Meneer de,voorzitter, dat zou dan betekenen dat al het werk van alle andere 
afdelingen die zich wel met de overwegingen hebben bezig gehouden terwijde zou 
worden geschoven. Ik dacht dat de overwegingen zelf onderwerp van diskussie 
ZlJn en dat dan de vergadering zich moet uitspreken over het voorstel van Am
tterdam dat er in wezen op neerkomt dat die overwegingen nu niet te bespreken. 

De heer Ronteltrap: 
Juist, als u dat zodanig in stemming brengt dan lijkt me dat een A juiste gang. 

Maar dat betekent wel voorzitter, dat al het werk van de afdeling en juist met 
betrekking tot de amendering van die overwegingen dan ook terzijde worden 
geschoven. 

Ik geloof dat er een misverstandis. De vergadering heeft besloten om de amende
menten in behandeling te nemen. En dat gebeurt nu volgens uw eigen besluit met 
inbegrip van alle Amsterdamse punten. Ik geloof niet dat wij daarop moeten te
rug komen. 

Toma, afd. Liss e: 
Meneer de voorzitter, op dit punt zou ik graag iets naar voren willen brengen. 
WAt erg belangrijk is dacht ik, dat er een goedesamenhang blijft bestaan in 
ontwerp in de resolutie. Dat betekent dat overwegingen, constateringen samen 
met de stellingen 1 duidelijk samenhangend geheel moeten blijven vormen. Als 
u nu de overwegingen amendeerd bestaat het gevaar dat u straks uw stellingen 
daar onvoldoende op laten aansluiten. Het aantrekkelijke van het voorstel van 
Amsterdam is dit: dat zijdoen een aantal utspraken. Ze hebben op die uitspra
ken een zeer globale inleiding en ik vind het voorstel van Amsterdam en de afd. 
Lisse die wil daarmee, die wil dat voorstel steunen. En ik dacht dat het zinnig 
was om dit voorstel in stemming te breggen. 

De Heer Talsma: 
Ik wil nogmaals naar voeen brengen dat de punten aan de orde komen. Begrijp ik 
nu wat de sprekers zeggen uit Amsterdam: dat men nu in diskussie zou willen 
brengen de 3 eerste punten spreekt ut uit Amsterdam of wil men het hele Am
sterdamse verhaal in 1 keer in stemming brengen en in diskussie? Dat is niet 
ons besluit van daarnet maar we kunnen het herroepen. Maar ik begrijp gewoon 
niet precies wat Amsterdam wil. Ik zeg u voor de derde keer dls u dat lofprij
zen wil, dan mag u dat doen. De 2de uitspreker over de studie komt aan het 
eind van de vergadering in diskussie. 

Meijeraan: Naarden: 
Meneer de voorzitter. U heeft enig meelijden betoond met die afd. die dan amen
dementen hebben ingediend op de de preambule en die dan door dit voorstel van 
Amsterdam niet aan hun trekken zouden komen. Naarden heeft een amendement in
gediend op de preambule, die waren voornamelijk bedoeld om die preambule te 
beperken. En in zoverre heb ik alleen maar lof voor het idee van Amsterdam die 
die preambule nog verder beperkt. Dat je dan stellingen zou uitspreken over 
resoluties of onderdelen die dan in de lucht zouden hangen. Dat isniet waar. 
Er staat in de aanhef: gezien de nood inkomenspolitiek enz. En dus zijn alle 
stellingen gefundeerd. Hoe minder overwegingen vooraf des te liever. 
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Wij hadden in oes voorstel er 3 obergehouden. Het mag ook op de Amsterdcmse 
manier en dan hoeft u met ons amendementmakers geen meelij te hebben. 

Coschelais, Wassenaar: 
Idem namens de afd. Wassenaar. en ook naar ik meen heb begrepen namens de 
regio Leiden. 

De heer Talsma: 
Mag ik nu nog 1 keer de afd. Amtsterdam verzoeken mijn vraag te willen beant
woorden: wat nu precies het voorstel inhoud? Wil men de hele resolutie Amster
dam in 1 keer in stemming brengen, om daarmee de discussie te sluiten of wil 
men alleen een onderdeel nu in stemming hebben en zo ja, welk onderdeel? 

Amsterdam: 
Mebeer de voorzitter u heeft terecht opgemerkt dat de vergadering in het begin 
bij de behandeling van dat agendapunt heeft ingestemd met het behandelen op 
onderdelen. De mening van Amsterdam is echter dat zodra u onderdeel a aan de 
orde stelt van de resolutie van het hoofdbestuur dat daarmee tevens aan de 
orde zijn: de voorstellen van Amsterdam: spreekt uit ; de 1ste spreekt uit dat 
die nota een belaggrijke stap is: de 2de spreekt u~ dat deze vraagstukken ver
der moeten worden beantwoord; en de 3de spreekt uit dat in die nota gedane 
belaidsaanbevelingen in de volgende bewoordingen zullen worden uitgewerkt. En 
daar komt dan een streep. En wat er dan verder uitgewerkt gaat worden dan komt 
dan weer aan de orde als de amendementen op de spreek uit zich voor van het 
hoofdbestuur aan de orde komen • 

De heer Talsma: 
Goed dan interpreteer ik dus het verhaal zo. Dat we eerst gaan praten over de 
3 punten spreekt uit van Amsterdam. En dat we dan voortgaan zoals ik al be
gonnen was bij punt a van de oors~ronkelijke resolutie met alle amendementen 
erop. 

Amsterdam: 
Als het voorstel Amsterdam verworpen wordt. (Talsma: ook als het wordt aange
nomen)Het is gewoon het meest verstrekkende voorstel t.o.v. a,b,c,d,f,g,h, van 
de resolutie van het hoofdbestuur. 

De heer Talsma: 
Nogmaals geachte vergaderi~, ik wil het graag doen maar ik moet u er op WlJ

zen dat we dan toch niet verstandig opereren. Het is van a t/m h dat zijn o
verwegingen 1 t/m 4 zijn slotsommen als je het zo wilt noemen. Maar dat loopt 
door elkaar. Er zitten een groot aantal visies en besluiten ook in de letters 
a Tlm h die dan onder tafel zouden vallen. Er zijn een vrij% groot aantal a
mendementen daarop ingediend die gewoon inhoudelijke meningen bevatten en wij 
menen het beste nen het oordelijkste doen met al die punten stuk voor stukk 
aan u voor te leggen. Er is niets op tegen om er wat aan toe te voegen. Maar 
wij vinden het toch niet juist om dan de complete overwegingen a t/m h die 
niet alleen maar inleiding zijn tot de punten 1 t/m 4 maar die ook een zelf
standige inhoud hebben nu verder buiten behandeling te laten. Ik zie trouwens 
ook niet in wat er voor bezwaar tegen zou zijn, als wij de 3 punten van Am
sterdam apart in stemming brengen in de diskussie om dan gewoon door te gaan. 
Wilt u het dan niet dan kunt u het alsnog afstemmen, dan kunnen we met de men
sen over de amendementem praten. Ik zou nu werkelijk tot stemming willen over
gaan. Ik stel u dus voor om in behandeling te nemen de 3 punten van Amsterdam 
spreekt uit. En dan voort te gaan met mijn oorspoonkelijk reeds door u aanvaard 
voorstel om te beginnen bij a enz. met alle amendementen daarip. Wie is voor 
dat voorstel? Goed ik stel u dan voor te aanvaarden het eerste spreek uit dat 
de nota een belangrijke stap is. Wie is daar op tegen? Niemand? Dan is dat 
aangenomen. Het 2de punt wijs ik er op die bestudering staat op dit moment 
op mijn lijstje aan het eind in verschillende vormen en daar heeft de commissie 
een voorkeur gehad voor 1 bepaalde tekst. Het lijkt mij dus beter om hem nu 
niet in behandeling te nemen. Wilt u het wel dan geloof ik dat ik het hele 
punt nu moet behandelen. Wilt u het uitstellen? Niet. Wel. Goed, dan komt 
dat punt dus straks. Wie wenst het punt nu te behandelen? Wie wil het ·straks 
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behandelen. Het lijkt me een minderheid, dan behandelen wij het nu. 
Dan is dus aan de orde het tweede punt spreekt uit van Amsterdam dat deze 
vraagstukken verder moeten worden bestudeerd. Daar hoort dan verder bij 
rechts op de bladzijde derde kolom T1, afdeling Lisse, T2 afd. Uithoorn, 
T3 afdeling Bussum, T4 Rotterdam, T6 Gouda, ik hoop dat U het volgen kunt, 
en Wassenaar dat vindt U weer op de linker bladzijde, het slot. Dat gaat 
allemaal over verdere studie. Over dit punt van die studie heeft de kommissie 
een lichte voorkeur voor de tekst van Uithoorn, dat is dus T2 derde kolom, 
en de heer van Ardenne zal U dat kort toelichten. 

Hr.v.Ardenne: Voorzitter, die voorkeur is erop gebaseerd, dat daar in de 
tekst van Uithoorn sprake is van het bevorderen van een grondige studie en 
dat betekent dat hoofdbestuur en partij wel alle stappen zullen dienen te 
doen om tot die studie te komen, beide in ons parlementaire werk, maar dat 
aan de andere kant die studie niet aan het hoofdbestuur zelf wordt gelegd 
om dat dat wel eens een onnodig uitstel zou kunnen veroorzaken. Voorzitter, 
nu ik toch die microfoon voor me heb, wou ik van de gelegenheid gebruik 
maken om te~stellen dat inderdaad wat bij Amsterdam een konsiderans is en 
Uithoorn dictum tot verwarring aanleiding zou kunnen geven. Wij hebben als 
kommissie gemeend dat dit aan het slot zou moeten, zoals ook de afdeling 
Wassenaar voorstelt, brengen wij het in de konsiderans en krijgen wij na
tuurlijk een ander beeld en kan ik mij voorstellen dat inderdaad die tekst 
zal moeten worden herschreven. Je kan niet Uithoorn zo zonder meer in de 
konsiderans opnemen. 

De Heer Talsma: want we hebben aanvaard het voorstel Naarden, dat we dat 
redaktioneel dan gaan bijwerken en we zullen alleen maar al te graag daar 
iemand uit Naarden en Amsterdam bij hebben om dat nog even goed op papier 
te krijgen. Wij nemen dus nu dacht ik de principe beslissingen over de 
teksten en de inpassing die dan dus aan het begin komt die doen we dan in 
nader overleg. Wil nog iemand over deze vo~stellen het woord? Ja, 

Mijnheer de voorzitter namens de regio Gouda, ik dacht dat T6 van Gouda wel 
degelijk een aantal extra punt~aan de orde bracht, behalve alleen die 
studie en ik zou willen voorstellen die extra punten namenlijk de invloed 
van inkomensoverdrachten en het effekt van overhêidsuitgaven en de studie 
van het levensinkomen nog appart.ter sprake te brengen. 

Hr.v.Ardenne: Het is de bedoeling dat dat allemaal bij die studie gebeurd, 
er staat grondige studie enz. Wij vonden de tekst wat algemener want als U 
dit opneemt dan zijn er nog wel een aantal punten meerte noemen die erbij 
horen en dat is niet de bedoeling om die dan uit te sluiten. Wij zouden het 
wat algemener willen houden. 

Regio Gouda: Ik dacht dat een aantal opmerkingen hier met name de zaken als 
het levensinkomen wel degelijk een nieuw element waren die ik tot nu toe 
niet naar voren waren gebracht. 

Hr.v.Ardenne: dat ben ik helemaal met U eens, maar dan moet je kompleet Z1Jn 
of je moet zetten o.a. of onder meer. Er zijn veel meer punten dan alleen 
wat hier staat. 

Regio Gouda! als U ondermeer wilt toevoegen dacht ik niet dat de regio Gouda 
daar enig bezwaar tegen zou hebben. Maar ik dacht dat een aantal van de 
konkretiseringen die hier staan wel degelijk van belang zouden kunnen zijn. 

Hr.v.Ardenne: Kunt U er zich mee verenigen als we de nieuwe elementen van 
T6 toevoegen aan de tekst van Uithoorn die wij toch in opzet iets puntiger 
vonden? 
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Akkoord, vergadering akkoord? Is men ermee akkoord dat we dan de tekst 
Uithoorn volgen uit al deze teksten? 

Hr.Cocheret, afd. Wassenaar, Hr.de Voorzitter, ik zou wel graag wat willen 
zeggen over het slot van het amendement van de afdeling Uithoorn. Er staat 
uitdrukkelijk van de gevolgen van verder nivelerende maatregelen • Dit gaat 
naar mijn mening uit van een onjuist uitgangspunt nl. dat er uberhaupt 
maatregelen en wel nivelerende zouden moeten komen en zouden moeten zijn. 
En ik dacht dat dat nog helemaal in de schoot van een studie verborgen lag 
en uit die studie naar voren zou moeten komen. En daar wil ik dan bij aan
sluiten bij wat de Heer van Ardenne heeft gezegd, ik geloof niet dat het 
noodzakelijk zal zijn dat wanneer op nationaal niveau door nationale intenties 
een studie wordt geentameerd dat het dan nodig is dat het hoofdbestuur iets 
dergelijks ook nog eens opzet, maar het lijkt mij dat het op nationaal niveau 
niet zal gebeuren en vandaar naar mijn mening de noodzaak om het door het 
hoofdbestuur te laten doen en de noodzaak in de eerste plaats naar de feite
lijke verhoudingen, waaruit misschien gekonkludeerd zou worden, wel of niet 
tot maatregelen. Maar zeker niet zoals het slot van het voorstel Uithoorn 
lijdt van de gevolgen van verder nivelerende maatregelen. Op dit ogenblik 
zie ik de noodzaak van maatregelen, nog van nivelerende maatregelen in. 
Dank U wel. 

Heer van Ardenne: Mijnheer de voorzitter de kommissie heeft het zo geintre
preteerd dat je bij een studie over de feitelijke inkomens- en weensverhou
dingen zou moeten betrekken, wat de gevolgen van eventuele, dat wil niet 
zeggen dat je daar voorstander van bent, eventuele verder tussen haakjes, 
nivelerende maatregelen zouden zijn, eenvoudig om te zien wat dat voor 
invloed zou hebben. Dat moet je dacht ik wel doen, die moet je niet beperken 
tot die feitelijke konstateringen maar ook zeggen als ik dit en dat ga doen 
wat betekent dat dan. Dat is mede een van de redenen waarom wij de voorkeur 
gaven aan de afdeling Uithoorn. Misschien is het toevoegen van het woord, 
eventueel, wel juist. Maar voorzitter U ziet hierbij wel, hoe moeilijk de 
diskussie wordt over een konsiderans punt 2 van Amsterdam, terwijl wij 
konsiderans punt G van het hoofdbestuur nog niet besproken hebben, maar 
natuurlijk in wezen de onderbouwing van dit dikturn is in besloten. Dat hebben 
we nu overgeslagen en we praten dus al over een zaak waar nog geen onder
bouwing van is. 

Heer Talsma: 
Goed, nog meer sprekers? 

Dortland, Rotterdam, mijnheer de Voorzitter. 
Ik ondersteun de toevoeging T6 van de regio Gouda, maar zou, wanneer deze 
worden ingebracht, ook willen pleiten voor het toevoegen aan T2 van de 
afdeling Uithoorn van wat Rotterdam onder T4 heeft gesteld, punt A een studie 
inzake het slechte van op dit moment bestaande toetredingsbarrières etc. 
en in spreek wat dit punt betreft ook mede namens de regio Gouda. Wanneer 
de studiepunten verder worden opgesomd, zou ik er voor willen pleiten dat 
het onder T4 aangestelde, ook wordt opgenomen. Dank U wel. 

Heer Talsma: U bedoeld om speciaal toe te voegen de punten onder T4 A slechte 
van de bestaande toetredingsbarrières te handhaven voor monopoli positie 
voor het uitoefenen van bepaalde aktiviteiten. Heb ik dat goed begrepen? 

nn. (Geen naam genoemd) 
Mijnheer de voorzitter geven deze sprekers die zojuist aan het woord geweest 
zijn niet duidelijk aan wat voor moeilijkheden je in huis gaat halen als je 
nu al wil vast gaan leggen wat allemaal in die studie in die verdere studie 
voor het inkomensbeleid moet worden vastgelegd. 
Het is toch ook helemaal niet nodig dat we nu op dit moment uitgebreid gaan 
vastleggen wat die studie allemaal moet inhouden. Die studie die wordt 
opgedragen en daar trekken we bekwame mensen voor aan die de relevanten 
punten 
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ongetwijfeld erin zullen beüekken. Zoals die eerste aanzet van de franktie, 
die nota van de fraktie, ook duidelijk het vertrouwen kan geven dat dat 
zal gebeuren. Daarom moeten we juist niet overgaan tot een invulling van 
allerlei zaken die aan de orde moeten komen, want U ziet al, de één, zo gauw 
er maar nivelerend staat, dan gaat men steigeren, dan denken ze, we zijn 
toch niet voor nivelering, nee natuurlijk niet we moeten alleen als studie
onderwerp aan de orde komen, maar dat wekt alleen maar misverstanden we 
moeten gewoon zeggen dat die studie er moet komen en er moet het vertrouwen 
zijn dat dat een goede studie zal zijn, en daarom zou het voorstel van 
Amsterdam in zijn hele beknoptheid moeten worden overgenomen.(applaus) 

nn. (Geen naam genoemd). 
Voorzitter ik geloof toch dat hier nog een enkel misverstand dreigt en 
alleen daarom vraag ik nu nog het woord. De studie die Amsterdam vraagt, 
is een integrale studie niet van de inkomensverhoudingen en al zijn aspekten, 
maar is een studie over de vraagstukken als zodanig. Dat betekent dat daarmee 
een aantal uitspraken, uitgangspunten uit de konsiderans, zelf opnieuw in 
studie zouden moeten worden genomen. Dat zou betekenen dat bij de konsiderans 
punten nu vandaag niet meer voor oordeelsvorming aan de orde zouden kunnen 
brengen. Ik dacht, dat wij er als partij behoeften aan zouden hebben op een 
aantal hoofdpunten uitspraken te doen, en dat voorts, en dat zijn de voor
stellen die aan het~slot aan de orde komen, dat natuurlijk uitmond in een 
nadere studie van feitelijke verhoudingen, incidenties, problemen die daar 
nog liggen op dat gebied. Maar ik wijs er alleen maar op, dat de studie van 
Amsterdam, een andere studie is dan die over de feitelijke verhoudingen verder 
en dat als Amsterdam dit voorstelt, het betekent dat wij in feite zeggen dat 
we een aantal principiele uitspraken over de vrije onderneming en gaat U maar 
door , A t/m H. in wezen niet behandelen, maar in studie zouden nemen. En 
als dat de bedoeling is, dan lijkt mij dat toch niet de opzet van deze bijeen
komst waarin we een aantal lijnen proberen te trekken voor de behandeling van 
deze problematiek. 

Heer Talsema: Dames en heren, ik wil nu de discussie besluiten , we zijn nog 
steeds bezig met een ordepunt en we moeten nu tot zaken komen. Er liggen dus 
naar ik het goed zie, twee grote varianten. De ene is dat wij uitspreken 
dat er een verdere studie nogig en gewenst is. Ik dacht dat daar de hele 
zaal en het hele hoofdbestuur en de hele commissie het over eens is. In het 
ene geval kiest men dan bij voorbeeld de formulering uit Hoorn aangevuld 
met Gouda maar daar gaan we weldoor met de concrete punten a t/m h en 1 T/m 4 
dat is n.l. de neerslag van evenzovele punten van oordeel vanbeleid die dan 
te vinden zijn in de 36 blz. van de nota van de 2de kamer cmmmmissie en wij 
geloven dat het alleen maar nuttig is dat de partij daar een uitspraak over 
doet. In het andere geval als ik Amsterdam goed heb begrepen spreken we al
leen maar uit volgens Amsterdam: er moet verder worden gestudeerd op een zeer 
groot complex. En gaan we daarna onmiddellijk naar huis. Dat zou het hoofd
bestuur ••••• niet? Ja, dat weet ik niet. Maar dan krij~ je dus de moeilijk
heid dat als je dan wel een paar punten 1 t/m 4 en a T/m h weglaat, dat je 
de zaak volstrekt uit zijn verband trekt. Dat lijkt mij een niet juiste be
handeling. (meneer de voorzitter, mag ik een suggestie doen?) Nou, liever 
niet, ik wou hier nu proberen uit te komen. (ene opbouwende suggestie)/ 

Ik krijg als bewoner van de zaal die met u samen wil spelen om tot een con
clusie te komen, zitten wij met een groot aantal afgevaardigden gewoon in 
verwaarring. Waar zijn nu we eigenlijk mee bezig. Ik zou - uhebt het zelf 
ook al gesteld - de zaal willen voorstellen, dat dan ook in stemming beengen 
gaan wij niet de resolutie in eerste instantie zoals die ons voorgelegd is 
met de daaraan toegevoegde amendementen als zodanig besprekeA, komen dan 
tot punt geamendeerde resolutie en leggen die vervolgens naast de volledige 
tekst van Amsterdam. En zien wie het dan wint, dat is in simplistische vorm 
maar ik geloof dat dat tenminste duidelijk is , dan weten we waar we over 
bezig zijn. applaus. 

De heer Talsma: 
Ik heb daar op zichzelf niks op tegen maar ik vraag mij toch af 



Cll 
0> 
c 
~ .. 
E 

-o 
c 
lil 

~ 
"' ~ 
0> 
c 
0 
u 

-o 
c 
10 

0> 
c 

"Ë 
0 

~ 
OI: 

"' -o 
c 
lil 

1i 
..c 
Qj 
z 

<U 
..c 
I-

~ 
LU 
i= 
(/) 
LU 

0 
~ 

< 
ó 
OI: 
I
~ 
LU 
....J 
UJ 

a.. 
< 
< 
I 
u 
(/) 

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 

Rotterdam 010-366532 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No, 60 

Blad No. 5 

of •......•. Den Haag goed begrijpt op dit moment heb ik voor mij liggen een 
lijst waarin we punt voor punt de onderwerpen behandelen. Alles tegelijk, dus 
de hele rest van het land en Amsterdam en ik dacht dat we dan punt voor punt 
de zaak duidelijk kunnen uitdiscussieren en beslissen. Als we dat doen zonder 
de amendementen Amsterdam erbij - en we hebben al die dingen beslist vind ik 
het een bijzonder momilijke zaak om dan opnieuwe over de 1 t/m 8 punten van 
Amsterdam afzonderlijk te beginnen want die hebben we stuk voor stuk al be
handeld. Dat zit allemaal netjes in mijn plakboek in. En het lijkt mij werke
lijk voor een goede ordevorming beter dat we punt voor punt kompleet behande
len dan dat we de punten van alle afdelingen in ons land minus Amsterdam eerst 
gaan behandelen en dan opnieuwe dezelfde punten alleen in andere volgorde uit 
Amsterdam. Ik waardeer dus de goede bedoeling van de heer Tegelberg maar het 
lijkt me dus niet in het belang van een goede procedure.IK breng de zaal nog
maals in herinnering dat de zad de procedure al heeft aanvaard en dan zou ik 
nu willen voorstellen om niet nog verder varianten aan de orde te stellen. 

De heer ~1/i ege 1: 
Voorzitter, ik geloof dat we best uit die procedure zullen kunnen komen. Ik 
geloof dat n.l. feitelijk we het er over eens zijn dat het op zich, wat we 
ook aan concrete uitspraken doen nuttig is en nodig is dat er verder wordt 
gestudeerd a. op de feitelijke ontwikkeling van de inkomens vermogensbehoudin
gen; b. over onze opvattingen ter zake. Als we naar de nota van de 2de kamer 
fractie kijken Als we een resolutie aannemen is daarmee het probleem niet uit 
de wereld. Het probleem van de inkomensverdeling is een van de belangrijke 
vraagstukken waar we in de nationale politiek de komende tijd voor zullen ko? 
men staan dus ik geloof dat we elkaar zullem moeten vinden op een formulering 
die die verregaande studie inzich houdt. Dat is de eerste opmerking. Tweede 
opmerking die ik zou willen maken is deze dat ik dacht dat het toth zeer af
te raden zou zijn uit overwegingen van de beoordeling van onze politiek als 
we in de situatie terecht zouden kunnen komen dat de overwegingen a t/m h 
in de oorspronkelijke resoltutie hier niet zouden worden behandeld. En hier 
op een wijze zmuden worden behandeld waardoor die zaak misschien onder de ta
fel zou komen. \vont als dat zou gaan gebeuren dan zou men terecht kunnenzeg
gen. Kijk eens er was een voorstel a t/m h met allerlei concrete overwegingen 
daar is niets van aan genomen. Blijkbaar heeft de VVD daar geen visie op, Dus 
ik zou u heel nadrukkelijk willen vragen a. een procedure en een oplossing 
te vinden waaruit blijkt dat wij verder moeten gaan studeren; b. toch ook dat 
we een zodanige procedure kiezen dat de concrete overwegingen en de concrete 
uitspraken die op dit moment al mogelijk zijn over de inkomens- en vermogens 
politiek dat we die hier vanmiddag wel vastsleggen. U moet goed begrijpen 
de VVD 2de kamerfractie was de eerste groep die een duidelijke nota inkomens
beleid heeft gemaakt en moeten er voor zorgen dat we wat dat betreft heel dui
delijk het voortaan blijven nemen en daarom zou ik het voorstel wat ik zopas 
heb gedaan dringend in de aandacht van de vergadering willen aanbevelen. 

De heer Talsma: 
Ik dank u zeer meneer Wiegel. Kan ik aannemen dat de vergadering zich met het 
voorstel van de heer Wiegel kan verenigen.En dan stel ik graag voor dat iemand 
die vind dat 1 van zijn punten niet aan de orde is kunen komen. Ik geloof dat 
we dan de meest ~e~~e faire procedure op alle wijzen toepassen. Dan beginnen 
we dus nu lijkt mij toch weer met punt a. onder aan 3de kolom links • Daar 
heb ik al gezegd dat aanvaard is of overgenomen zou moeten worden een vrije 
en democratische maatschappij van Lisse. En dat wij de voorstellen uit Naarden 
niet beter vinden hoewel ook niet onjuist dan de aldus met Lisse aangevulde 
tekst. Wil Naarden dit nog handhaven of toelichten? Niet? Handhaven wel. Wie 
is voor het voorstel van Naard~? De tekst vindt u links middenkolom onder a. 
Wie is voor het voorstel van het hoofdbestuur met aangevuld met de voorstel 
van Lisse? Dat is een duidelijke meerderheid. Dan is dat aangenemen. Dan krijg 
ik punt b. Daar is ook een voorstel b1 van de afd. Lisse een voorstel b2 van 
de afd. eindhoven. De afd. Eindhovenstelt een wat ruimere tekst voor waar de 
commissie en het hoofbestuur graag zouden willen uit overnemen de woorden ge
meten naar hun maatschappelijke betekenis. En die dan in te passen in de oor
spronkelijketekst. De individuele prestaties, gemeten naar hun maatschappelijkE 
betekenis.Dat is dus dan verder de tekst zoals Eindhoven hem voorstelt. 
Wat Lisse betreft vinden wij toch . 



<11 
Cl 
c 

~ 
E 

-o 
c 
10 

~ 
<11 

ID 
0. 
c 
8 

0 
:; 
9 
Cl 
c 
ïi 
.?;> 

<11 
-o 
c 

..!!! 
êii 

.J:: 

v z 
Q) 

.J:: 
t-

E 

"' "E 
2 
ö oe 

ió 
~ 
] 
>. 
Q) 
a. 

Vl 

c 
~ 

co 
'<t 

~ 
LU 
t
Vl 
LU 

0 
~ 

< 
ó 
<::>:: 
t
~ 
LU 
...J 
LU 

a_ 
< 
< 
I 
u 
Vl 

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 

Rotterdam 010-366532 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 61 

Blad No. 5 

Wat Lisse btreft vinden wij toch het woord posities minder gelukkig dan functie~ 

Wil Lisse zijn voorstel handhaven? Niet? Dan is het aldus aanvaard met toevoe
ging van het voorstel Eindhoven. Dan krijg ik punt 3, daar is ook een opmer
king van Lisse. punt c. C1 afd. Lisse; en ik heb ook een afdeling en een op
merking uit Naarden, meer op de linkerbladzijde onder B. Dat de sociale recht
vaardigheid en inkomensgarantie is vereist enz. Die is alleen maar redactio
neel verschillend van de tekst van het ontwerp. De commissie is toch van me
ning dat het ontwerp aan lichte voorkeur verdient. Maar het is een kwestie van 
smaak. Wil iemand dat nog tielichten? Meneer Rietkerk. 

De heer Rietkerk: 
Ik zou het voorstel van Lisse onder C1 willen ontraden, want daar staat het 
'kunnen' bieden van inkomensgaranties terwijl wij juist vinden dat die geboden 
moeten worden. 

Heer Talsma: 
Dank u wel. Nog verdere sprekers? Wil Lisse het voorstel niet handhaven zie ik. 
Naarden. Ook niet. Dan is aldus de oorspronkelijke tekst aanvaard. Dan krijg 
ik punt D. daar hebben we een variant van de afd. Hilversum D1 op de oorspron
kelijketekst. De commissie vind dit inderdaad een verbetering. Is de afd. Hil
versum daarvoor dankbaar en stelt nu voor om dit toe te voegen aan de oorspron
kelijke resolutie. Iemand hierover het woord? Niemand? Dan is aldus besloten. 
Punt e. meneer Meijeraan, over d.? 

Meijeraan, Naarden: 
In hetkader van de gedachte die dus ook in Amsterdam schijnt te hebben geleefd 
toch het aantal overwegingen vooraf te beperken hebben wij in ons amendement 
wat betreft de tekst van de 3de uitspraak straks zodanig de overweging d in 
opgenomen dat ik dacht dat hierbij aan de orde moest zijn de vraag of d op zich 
zelf als overweging moet blijven betscan of gevoegelijk kan worden gemist om
dat je hetzelfde in de concrete uitwerking volledig mee kunt nemen en hiermede 
bekorting en de duidelijkheid bevordert. Ja. 

De Heer Talsma: 
Ja, dat punt 3 is het waarop u doelt linker blz. rechterkolom bovenaan, dat 
komt in het voorstel van de commissie inderdaad ook bij ons punt 3 aan de orde. 
Meneer van Ardenne. 

De Heer van Ardenne: 
Voorzitter, ik geloof toch dat het goed is dat we moeten onderschrijven, overwe. 
gingen die stoelen op liberale beginselen en op de lijn die wij als sinds jaar 
en dag voeren en de concrete vertaling daarvan in belêidsopstellingen op dit 
moment bij concrete ontwerpen in de kamer e.d. En wat dat betreft ben ik er voor 
dat die splitsing in considerans endieturn wordt gehandhaaft. Straks krijgen 
we ook een amendement op het enige punt waar die in de resolutie van het hoofd
bestuur niet ~o duidelijk is n.l. de inflatie bestrijding ook een splitsing 
aan te brengen: Voorstel Wassenaar. Ik dacht dat dat ook een goed voorstel 
was om daarmee duidelijk een onderbouw in te geven en daar dan bepaalde con
crete politieke stellingname van af te leiden. En uit dat oogpunt geloof ik 
dat het voorstel van Naarden dat in de lengte van de totale resolutie niets 
uitmaakt. Dat staat er toch in. Minder duidelijk is omdat daar overweging en 
uitspraak worden samengevoegd. 

De Heer Talsma: 
Ik stel mij voor meneer Meijeraan dat als de behandeling van punt 3 redactio
neel wat minder goed past dat we dat dan ook wat dit betreft nog kunnen in
passen is dat niet een goede oplossing? Dan is aldus voorlopig althans punt 
1 aanvaard behoudens eventuele redactionele ombouw. Dan krijgen we punt f. 
Daar vind u de punten f1 van Lisse, f2 van Rotterdam, f3 uit Hoorn, f4 Hil
versum, f5 Wassenaar. En nog 2 andere punten die ik even afzonderlijk wou noe
men/ Deze betreffen allemaal ongeveer een zelfde - wel min of meer redactio
nele, maar toch wel politiek van enige betekenis zijnde - wijziging. De com
missie vind het voorstel Rotterdam het gelukkigste en zou u willen voorstel-



UI 
Cl 
c 

~ 
E 

"U 
c ., 
~ 
~ 
Cl 
c 

8 

:; 
0 
è> 
c 
ä. 
;;::. 

"' "U 
c ., 
1 
..r:: 
4i 
z 

:>.<: 
LU 
i= 
(/} 
LU 

0 
:..! 
< 
ó 
Cl! 
1-
:.<: 
LU 
_J 
LU 

a... 
< 
< 
I 
u 
(/} 

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 

Rotterdam 010-366532 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 62 

Blad No. 5 

len zoals daar wordt gezegd, daar wordt de hele bevolking bevangen. De hele 
bevolking als geheel. Dat zou dus dan betekenen dat de voorstellen van Lisse 
Hoorn Hilversum en Wassenaar niet worden overgenomen. Wil iemand daar het woord 
over? 

Cocherais, Wassenaar: 
Wij hebben bezwaar tegen die kreet - de wasmiddelenkreet - het beste resultaat. 
Overwegende zoals dat in het oorspronkelijke resolutie staat. En ik dacht dat 
dat gehandhooft bleef wanneer u f2 van afd. Rotterdam zou overnemen. Het lijkt 
mij gezien het uur, gezien de wijze van behandeling op het ogenblik juister 
wanneer de redactiecommissie deze zaak nog een keer bekijtt. Op deze gronden 
- het heeft weinig zin om het verder nog uit te diepen - maar ik dacht dat je 
niet zou kunnen zeggen dat met dit beleid het beste resultaat wordt bereikt 
zonder dat je wat nader aangeeft wat en wat als resultaat je met een beleid 
wilt en kunt bereiken. Dank u. 

De Heer Talsma: 
ik geef u graag toe meneer Cocheret dat het taalkundig beter kan worden gefor
muleerd maar ik begrijpdus dat het voorstel Wassenaar is om het helemaal weg 
telaten. En de bedoeling van oorspronkelijke f is dus om aan te geven dat dit 
de beste oplossing is. Hoe wilt u het anders formuleren? Ik wil u graag toe
zeggen dat we proberen in de redactionele uitwerking voor resultaten een beter 
woord te vinden; als het u alleen om die term gaat maar om de zin te schrappen 
dat lijkt ons toch iets minder goed. 

Cocheret: 
Nee, het was niet de bedoeling om te schrappen, als u even die beide f-en, 
fO uwerzijds en f5 naast elkaar ligt dan kunt u zien dat ongeveer de zelfde 
bewoordingen - alleen in een enigszins andere volgorde zijn gebruikt. 

De Heer Talsma: 
Daar wordt een beleid voorgestaan, maar je zou theoretisch natuurlijk niet in 
onze partij maar je zou ook een beleid kunen voorstaan wat niet het beste re
sultaat afwerpt. 

2 stemmen door elkaar is niet te verstaan. 

De Heer Talsma: 
Ik zou het in de redactie willen opnemen. Dat heb ik al gezegd. De redactie
comissie probeert. Ik ben het wel een beetje met meneer Cocheret eens - een 
beter woord te vinden voor het beste resultaat. Is dat akkoord. Dan tekenen 
we daar dus bij aan: redactioneel. 

Mevr. Hogen, afd. Hilversum: 
Wij zouden toch graag het begrip welzijn voor het welvaart geplaatst zien om
dat wij dat een veel omvattender begrip vinden. Wij vinden dat wel dat van en
kele materiele aspecten benadrukt. En we zouden daarom wel zijn vooropgesteld 
willen zien. 

De Heer Rietkerk: 
Ik moet u zeg~n, of we nu spreken van welvaart en welzijn of welzijn en wel
vaart; als we op dit soort redactionele punten vanavond een discussie moeten 
hebben vrees ik dat het wel lang duurt. De bedoeling is gelijk aan die van de 
laatstespreekster en ik zou toch willen voorstellen als het even kan om dan 
maar aan de oorspronkelijke tekst te houden. 

De heer Talsma: 
Kan men zich daarmee verenigen? Wie wil het voorstel Hilversum volgen om eerst 
welzijn en dan welvaart te noemen. Het lijkt me een minderheid. Wie wil de 
oorspronkelijke tekst? Welvaart en welzijn? Dat zijn 2 minderheden. Waar is 
de meerderheid. Mag ik het nog 1 keer vragen? De algemeen secretaris zegt dat 
Hilversum meer stemmen heeft gekregen. Ik neem dat graag aan. Dan is dus die 
redactie aanvaard en wordt het: welzijn en welvaart. Dan heb ik nof bij dit 
zelfde punt het voorstel Amsterdam A5. 
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Op de linkerblz. een gedurige versterking van de inkomenspositie van de ont
vangers van de laagste inkomens moet bevorderd worden. Daarvan hebben wij al 
gezegd: in onze tekst is eigenlijk hetzelfde gezegd: extra aandacht besteed 
is eigenlijk hetzelfde. En Wassenaar 3 een inkomenspolitiek die uitgaat van 
een gegarandeeerd minimuminkomen en van beloning naar prestatie. De commissie 
vond dat op deze plaats niet zozeer op zijn plaats. Het zit gedeeltelijk al 
in punt b, wat we hebben behandeld, en gedeeltelijk in de hier staande tekst. 

Ronteltrap, Amsterdam: 
Meneer de voorzitter, we vinden die andere formuleringen die genoemd ZlJn ook 
aanbevelingswaardig om over te nemen, maar voor is essentieel waar het overge
nomen gaat worden. We vinden het prachtig als het in de overwegingen komt, mits 
het dan ook maar komt bij de uitsprekers voor het concrete beleid. Dus wat bij 
u de laatste 4 punten is en in de resolutie van Amsterdam de 8 punten zijn. 
Dat is voor ons een belangrijke zaak dat het genoemd zal worden onder: spreekt 
zich uit, voor dat het concrete beleid daar zich op zal richten. En niet uit
sluitend onder de overwegingen voorkomt. 

De heer Talsma: 
Daar hoeft geen bezwaar tegen te bestaan meneer Ronteltrap, hoewel ik u al eer
der heb gezegd:tussen die letters en die nummers geen essentieel verschil is. 
Het zijn allebei oordeelsuitspraken die de partij doet. We zouden dus al de 
vergadering dat wenst zonder enig bezwaar AS van Amsterdam aan het slot kunnen 
toevoegen op een redactioneel de beste plaats bij de genummerde uitspraken. 
Is dat de wens van de vergadering? 

Meijeraan: 
Mag ik daar eerst even bezwaar tegen maken? Ik heb vroeger eens gehoord van 
een jongetje die hoorde toen zijn vader voorlas uit de krant dat er met de 
stoomtreinen vroeger altijd ongelukken gebeurden met de laatste wagen, vroeg 
pappie waarom roken ze die laatste wagen er dan niet af? U zult begrijpen dat 
dat niet helpt \•lont dan is er al tijd een andere v·Jagen de laatste. En ik dadt 
dat het versterken van de inkomenspositie van de ontvangers van de laagste in
komens een haasje over wat niet werkt wat ongedachte gevolgen kan hbbben, maar 
wat bovendien niet past met de algemene uitspraak dat er voor de overhad geen 
rechtsvorm is om vast te stellen voor partivulier inkoens wat overweging h 
gaat worden waarvan ik hoop dat we die dan aannemen. En ik dacht dus dat we 
een stukje van Amsterdam best mee konden nemen, maar dat mèt name die geduri
ge versterking van de laagste inko~ ens een wat ongewisse en te emotionele 
misschien dat weet ik niet, uitspraak van dit moment is ; maar op langere ter
mijn beslist zou moetenworden ontraden. 

De Heer Talsma: 
Dank u meneer Meijeraan. De bedoeling is dacht ik van ons allen gelijk. Want 
in de oorspronkelijke ontwerpresolutie punt f. Waarbij aan de zwakste groep 
een extra aandacht moet worden besteeds. Dat is een wat andere formulering 
dacht ik van het zelfde beginsel. Vandaar dat de commissie zegt: het hoeft er 
niet apart bij. Wil de vergadering het wel. dan doen we hetwel. Wie wenst ~t 
punt Amsterdam AS afzonderlijk bij de genummerde punten opnieuw op te nemen? 
Wie wil dat niet? Dat lijkt me een meerderheid. Dat gebeurt dus niet. Dan be
ginnen we aan punt g. Daar vind u een voorstel 1 van Rotterdam, 2 van Lisse 
en 3 van Norg. De commissie zou een deel van die resoluties willen overnemen 
1n punt g. Dat zal de heer Rietkerk u nader toelichten. 

De heer Rietkerk: 
Ja, voorzitter, onder g1 Rotterdam worden dus nog wat nadee concretiseringen 
aangegeven, van die studie die wij aanbevelen. Wat daar staat achton wij op 
zichzelf juist. Alleen de vraag is: of je het op deze manier moet doen, omdaat 
je dan b.v. alleen van pensioenaanspraken spreekt en wellicht andere factoren 
die even relevant zijn doordat je ze niet noemt daar weer bij achter stelt. 
Aan de andere kant hebben wij begrip voor dat als we in die studies teken van 
besteedbaar inkomen dat je misschien dit soort factoren ~ou kunnen achten daar 
niet onder te vallen om al deze suggesties die op zich juist zijn~ waar we 
geen moeite mee hebben op te vangen, zouden wij willen voorstellen om in 



~ c 
~ ., 
E 

"0 
c 
10 

~ 
ID 
0. 
c 
0 
0 

0 
3 
0 
c. 
c: 
ä. 
?;> 

"0 
c: 
10 

Cl 
c: 

"'ê 
0 
0 
CLI 
~ 

VI 
"0 
c: 

"' ~ 
...c 
'ii z 
CLI 

...c 
1-

E 
"' ." 

2 
ö 
~ 

~ 
w 
;:::: 
U1 
w 
0 
~ 
<( 

ó 
~ 
1-
~ 
w 
--' w 
a.. 
<( 
<( 
I 
u 
U1 

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 

Rotterdam 010-366532 

AFDELf NG CONGRESREGISTRA Tl E 

Blad No. 64' 

Blad No. 6 

de oorspronkelijke resolutie onder g. na de woorden studie van feitelijke ver
houdingen toe te voegen: waarbij alle relevante factoren moeten worden betrok
ken. En dan kan je daar ter zake van besteding en inkomen, dat er ook bij moet 
dat kan er dan op zich uit. Je stelt dan dus dat die studie een breder terrein 
van alles aspecten moet bestrijken en ik dacht dat we dan tegelijk Rotterdam 
en andere suggesties daarmee hebben opgevangen en daaraan zijn tegemoet gekomen 

De Heer Talsma: 
Goed, dat betekent dus een stuk tekst van Rotterdam wordt overgenomen om 1n de 
resolutie g. Nog verdere behoefte aan toelichting? Meneer Meijeraan. 

De heer Meijeraan: 
De juist de redactie laten voor wat het is meneer de voorzitter, zou ik toch 
bepaald bezwaar hebben tegen het handhaven van overwegende dat het niet ver
antwoord is verdere nivolerende maatregelen te treffen zonder nader onderzoek. 
Dat suggereert zonder meer dat je met nader onderzoek wel verder nivolerende 
maatregelen wilt zoeken. Er is daarnet over de termen in ander verband al iets 
gezegd. Ik dacht dat bij de hergroepering van de redactie we de ztudie met alle 
facetten deugdelijk in kunnen brengen zonder dat we bij voorbaat zeggen dat op 
dit moment verdere nivolerende maatregelen niet nodig zijn en de suggestie er
bij dat we dan over een week of een jaar bepaald dat wel zouden vinden. Dat 
moet niet bij voorbaat ook al is h~t onbedoeld suggereren. 

Voorzitter, die suggestie mag zeker niet gelezen worden uit deze resolutie. 
Dat boeft helemaal niet. Aan de andere kant worden we gewoon vandaag in de 
aktuele politiek geconfronteerd met bewuste strukturele nivellerende maatre
gelen. Daar richt zich ook deze uitspraak op. En ik dacht dat het in die con
text alleszins verantwoord is om het dan op deze wijze te formuleren. Maar het 
is beslist niet zo dat de aeontraria redenering daarin gesloten behoeft te 
worden. 

De Heer van Ardenne: 
Meneer de voorzitter, dit is een punt van concreet politiek belang op dit mo
ment. Wij worden geconfronteerd met een aantal nivellerende maatregelen die 
voorgesteld worden door het kabinet zonder dat er een grondige studie verricht 
is. Zonder dat er voldoende gegevens zijn over de inkomensverhoudingen, En ik 
dacht dat dit een essentieel punt was dat het in onze resolutie niet mocht 
ontbreken. 

De heer Talsma: 
Nog verdere sprekers over dit punt? 

De Heer Martin, afd. Norg: 
Meneer de voorzitter ik weet u niet wat u nog meer met het voorstel van de 
afd. Norg doet. U hebt daar nog geen commentaar opgegeven. De bedoeling die 
daarachter zit is deze: Als wij spreken over een verdere studie over de in
komensnivellering over de inkomensverhoudingen dan zijn we niet klaar met 
er alleen op te wijzen wat de consequenties zijn van inkomensnivellering die 
op dit moment worden voorgesteld. Als wij een dergelijke studie aanvatten dan 
zullen wij bij voorbaat niet moeten uitsluiten dat wij op basis van een aan
tal overwegingen zouden moeten komen tot een inkomensnivellering. Ma~ meneer 
de voorzitter, niet eerder dan wanneer een dergelijke studie heeft plaatsge
vonden. Vandaar dus dat wij er prijs op stellen dat in de formulering het 
woordje 'gewenste' voorkomt. Dus wanneer wij een studie gaan aanvatten over 
de inkomensvcrhoudingen mogen wij bij voorbaat niet uitsluiten dat wij ten
slotte tot de conclusie komen dat de feitelijke inkomensverhoudingen een ander 
beeld te zien geven dan de inkomensverhouding die wij voorstaan en wanneer dat 
het gevolg is dan vind ik dat dat ook in deze resolutie tot uitdrukking zou 
moeten komen. 
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Voorzitter, ik spreek over een paar elementen uit de voorstellen van de afd. 
Norg. De afd. Norg vind n.l. dat het onjuitt is om te stellen dat de over
heid, geen normen voor de inkomens verhoudingen zou mogen stellen, omdat de 
overheid b.v. ook voor de ;.'\0';/ normen stelt. Ik geloof dat dat een misvatting 
is als wij hier in deze uitspraak zeggen dat wij vinden dat er geen rechts
grond voor de overheid is om normen vast te stellen voor particuliere inkomens 
dan bedoelen we daarmee te zeggen dat de overheid er niet toe komt de bepalen 
dat die en die persoenen in de maatschappij de mensen in de maatschappij 
uberhaupt niet meer zouden mogen verdienen of niet anders zouden mogen verdie
nen dan dit of dat of dat. Een hele andere zaak is natuurlijk dat het wel de
gelijk de plicht van die overhedd is er voor te zorgen dat die maatschappij 
een behoorlijke bestaanszekerheid voor iedereen komt. En dat ze in dat kader 
natuurlijk wel mag stellen wat de hoogte van de bijstandsnorm moet zijn wat 
gewenst is om een AOW uit te keren. Maar ik dacht dat Norg dus deze 2 zaken 
een beetje ten onrechte door elkaar haalt. 

Ik dacht meneer de voorzitter, dat de heer Rietkerk nu 2 dingen door elkaar 
haalt, want die haalt g en h door mekaar en we spreken op dit moment over 
punt g dacht ik. Over punt h heb ik mijn oordeel nog niet gegeven. Ik heb 
alleen bij punt g. willen zeggen a. dat ik bepleit dat er verder onderzoek 
zal plaatsvinden, daar zijn we het over eens. We pleiten dan ook dat bij voor
baat wij niet uitsluiten dat wij tenslotte tot de conclusie komen op basis 
van nadere overwegingen dat een andere verdeling van de inkomens gewenst is 
dan die op het ogenblik aanwezig is. En dat wij uiteraard dat de consequentie 
van die visie onder ogen moeten zien. En dan heb ik het uitsluitend nog over 
punt g. En ik heb het niet gehad nog over punt h. Als u mij toestaat wil ik 
daar nu op dit moment wel vJat over zeggen. maar ik dacht dat ik dan wat prema
tuur was. 

De heer Rietkerk: 
Omdat Norg zelf onder g3 deze problematiek van we AOW en zo aan de orde stelt 
heb ik daar een antwoord op gegeven. Ik was nog niet klaar, want Norg stelt 
onder g3b dat punt van die internationale consequenties aan de orde Ik zou 
erg willen bepleiten dat we bij die studie wel degelijk ook naar onze plaats 
in het internationaal geheel op dit punt kijken. Ik zeg niet dat dat het laat
steis maar wel een belangrijk aspect erin. En dan kom i~ op het punt wat u 
zojuist toch wat nader heb toegelicht Het 3de punt. n.l. dat u vind dat die 
studie ook gericht moet zijn op de gewenste inkomensverhoudingen. Wat hebben 
wij in deze aanbeveling van de studie gesteld? Dat wij eerst moeten weten meer 
over de feitelijke verhoudingen en de complexiteit van de problematiek en dat 
we dan natuurlijk op basis van die feitelijke studie zullen meeten komen tot 
een oordeel van wat wij vinden dat met betrekking tot die ontwikkeling gewenst 
is dat is vind ik een evidente zaak. Wij hebben met dit soort studies niet ten 
doel een L'Art pour L'Art principe te bedrijven. Ik vind dat dus wat overbo
dig. En ik vind er dit gevaar in dat je ook als partij zou kunnen gaan zeg
gen hoe je precies vind dat die inkomensverhoudingen exactelijk geregeld zou
den moeten word~ Ik dacht dat we hier ook een stuk vrijheid voor ogen moeten 
houden, dat er foute verhoudingen moeten worden weggewerkt maar dat dat nog 
niet hoeft te impliceren dat wij nu als partij voor het totaal van de inkomens 
verhoudingen precies zouden kunnen zeggen hoe dat zou moeten zijn. Want dan 
zit je heel gauw bij de vraag: en wie moet dat dan vaststellen? En dan zit je 
weer bij diezelfde overheid. Vandaar dat ik dus toch - en het spijt mij voor 
Norg - want ze hebben er zwaar op gestudeerd, tegen elk van deze suggesties 
wel bezwaren heb. 

Meneer de voorzitter, als de heer Rietkerk wil zeggen dat de overheid geen 
inkomensbeleid kan voeren dan ben ik daar dus tegen. 

Vowzitter, dat heb ik niet gezegd. De overheid behoort een stuk begeleiding 
van de inkomensverhoudingen in ons land natuurlijk tot zijn verantwoording 
te achten. Ik heb al gesproken van de zorg dat men een behoorlijk be~taans
minimum heeft. Wanneer zou blijken dat de bijzonder scheve verhoudingen 
zouden zitten, waarvan wij - en vJe hebben over monopoliposities ook elders 
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in onze resoluties gesproken; zouden zeggen dat zit fout, daar moet die over
heid ook wat aan doen. f\1aa r vandaag heerst bij - met name de link se groepen -
sterk de opvatting dat die overheid feitelijk op dit gebied alles tot en met 
moet kunnen en mogen reguleren. En daar zou ik toch op dit moment bepaald 
geen voet aan willen geven en daar komt nog bij dat deze studie niéts anders 
is dat we zeggen: voordat er wie dan ook vorder op dit gebied ingrijpende 
maatregelen nemen. Moeten we toch eerst weten - nader weten - waar we over 
praten. 

De heer Talsma: 
Ik geloof dat we de zaak wel kunnen oplossen.Wat Norg voorstelt vind u onder 
aan de eerste kolom rechts. Dat wijkt maar heel weinig af van de oorspronke
lijke voorgestelde resolutie. Hier is alleen aan toegevoegd: wat gewenst zou 
kunnen zijn en wat de overheid moet doen om die verhoudingen te bevorderen. 
Ik geloof dat dat toch aan de orde komt in de slotresolutie over de verder 
studie en ik geloof dat we op dit moment en op deze plaats niet zo nodig is 
omdat het hier erom gaat dat nivellerènde maatregelen genomen of verder geno
men worden zonder dat eerst eens goed wordt bekeken waar dat op neor komt. Ik 
zou nu willen voorstellen om in stemming tabrengen artikel g waaraan die ver
anderde tekst zoals de heer Rietkerk heeft gezegd waar vJij allen relevante 
factoren moeten worden betrokken, die woorden komen dus in het midden ertussen 
De feitelijke verhoudingen, waarbij alle relevante factoren moeten worden be
trokken. of de variant die norg voorstelt onderaan links op blz rechts. Wie 
uwer steunt de teskst Norg? Wie steunt de oorspronkelijke tekst? Dan is die 
aangenomen. Dan komen we nu op punt h. Daar zijn 2 voorstellen van Norg en 
Lisse om die te laten vervallen. Dat kan dus bij de stemming blijken. Dan 
stelt Lisse verder voor een nieuw punt h. en ook '·i/assenaar. Ik zou u willen 
voorstellen die hierna te behandelen omdat het eigenlijk een punt i zou moe
ten zijn. Dan vind ik ook nog punt i van Wassenaar wat nu juist h. moet zijn 
omdat zij al aan het vernummeren waren geslagen, maar dat hoort bij h. De tekst 
Wassenaar i nr. 1 is dus een variant op het voorstel h. Wassenaar zegt: overwe
gend dat tenslotte dat het niet op de \veg van de overheid ligt exacte normen 
vast te stellen voor alle inkomsten en inkomensverhoudingen. De commissie vind 
de oorspronkelijae tekst iets beter. Het is eigenlijk meer een redactionele 
kwestie. Wil Wassenaar dit nog toelichten? 

De heer Cocheret: 
Meneer de voorzitter, fundamenteel verzet Wassenaar zich tegen het gebruik van 
het woord 'rechtsgrond' hier omdat dat een oneigenlijk gebruik is van dit 
woord, van dit begrip. Went het is niet hef feit dat de overheid geen rechts
grond zou hebben om het vast te stellen, want de overheid heeft die rechts
grond wel. Maar wij vinden dat de overheid van deze rechtsgrond op deze rechts
grond daarvan geen gebruik moet maken. Dat is geen punt, geen taak waar de 
overheid naar onzemening voor hoeft te zorgen. En dat is naar onze mening wat 
anders dan te zeggen dat ze geen rechtsgrond heeft, want in beginsel zou de 
overheid wel kunnen - terecht kunnen - rechtens kunnen - en in de 2de plaats 
de overheid doet dat in beginsel waar het belastingtarief, waar de overheid 
belasting tarieven vaststelt. Daarspreekt zich in 2de ins~antie al uit over 
bepaalde inkomensverhoudingen. Niet in zijn algemeenheid enz. vandaar dat wij 
die rechtsgrond gedachte hebben willen vertalen in te zeggen: het ligt niet 
op de weg van de overheid om exacte normen vast te stellen voor die inkomens
verhoudingen. Dit ter ondersteuning. En dan kom ik later wel terug op h3 als 
het aan de orde is. 

De heer Talsma; 
Ja, dat komt bij ons nieuwe punt i. Ik dank u zeer. Het woord is aan de heer 
Rietkerk. 

De heer Rietkerk: 
Voorzitter, ik wil daar toch iets van zeggen graag omdat ik uit de formule 
zoals Wassenaar die nu voorstelt toch opmaak dat je zou kunnen lezen dat die 
overheid op dit punt vJel mag gaan zeggen wat elke burger precies mag verdienen 
Als beginsel. En dat het niet gewenst is, is een andere zaak. Ik maak daar 
nog steeds bezwaar tegen en ik geloof ook dat de vergelijking ~ met de belastin 
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politiek niet juitt is. Een overheid heeft natuurlijk het recht om van de bur
ger bijdrage te vragen voor collectieve doeleinden. En zij doet dat vandaag 
in ons land ook op een uitermate uitbundige wijze. Daarmee heeft die over
heid nog niet vastgesteld wat nu die individuele burger aan inkomen mag heb
ben. Hij mag wel zeggen: bij inkomen X zoveel en bij inkomen Y zoveel. Maar 
ze heeft niet als zodanig bepaald U burger mag bijvoorbeeld nooit meer ver
dienen dan zoveel. En ik geloof dat daar een kern ligt. Ik weet ook geen m
kele wet op het ogenblik die die oveheid die bevoegdheid geeft dat te doen 
Het is een zwara punt van politieke discussie - u weet dat allerlei mensen 
met allerlei voorstellen komen varierend van 50 tot 100.oooa gulden als maxi
mumale begrenzingen etc. Ik dacht dat het goed was te stellen dat die overheid 
die bevoegdheid niet toe komt tenzij natuurlijk straks een wetgeving die over 
heid die bevoegdheid zou verlenen, maar we hebben het nu pver datgene wat wij 
willen.En dat dat een andere zaak is dan de bevoegdheid van de overheid om 
belasting te heffen. Dat is dus mijn eerste punt en in datzelfde kader vind 
ik dus ook de aanvulling om exacte normen vaste te stellen van Wassenaar in 
dit verband een ve rzvJakking. 

Meneer de voorzitter ik heb toestemming ~m mij bij ~e vorige spreker aan te 
sluiten, Ik spreek hier narnes De Boer, Wassenaar. Ik spreek hier niet namens 
de afd. Den Haag maar wel met goedkeuring van de voorzitter. Ik begrijp niet 
dat de heer Rietkerk deze formule van de afd. Wassenaar niet wil overnemen 
omdat dit in hoofdzaak de conclusie is van iijn eigen rapport. De commissie 
Rietkerk sluit het rapport op pagina 38 met en ik citeer: onze visie ligy 
het echter niet op de weg van de overheid exacte normen vast te stellen voor 
alle particuliere inkomensverhoudingen omdat de overheid zich dan een bevoegd 
heid zou aanmatigen die haar in onze maatschappij niet toekomt. Ik geloof dat 
alhoewel dat misschien een afzwakking lijkt, maar perslot van rekening met 
CAOlonen neemt de regering toch ook een gegeven moment maatregelen die wel 
degelijk in de inkomenspolitieke sfeer liggen. Dus waarom nu een gegeven mo
ment voorkeur te geven aan een punt h. waar dus in staat dat de overheid 
geen rechtsgrond heeft om normen vast te stellen voor partivuliere inkomens 
Dit strijdt volgens mijn met de realiteit. Wellicht mag ik nu met uw t~e
stemming nog iets zeggen over - nu we toch aan het eind van de preambule zijn 
- over de punten die hier na komen 1 t/m 4. (nee, we gaan nu eerst dit punt 
afdoen) (U kunt straks weer het woord krijgen, maar anders dan loopt het 
weer een beetje door elkaar). 

De heer Rietkerk: 
Ik ben de laatste spreker geloof ik toch wel even een antwoord schuldig op 
het rapport (geen spanning meer, spanning genoeg. ) Dat woord exact staat 
inderdaad in het rapport voorzitter, en als dat dus bij de laatste spreker 
daar op wijst dan heeft hij daar gelijk in. In een rapport kan je dat zo 
stellen. Ik ben hetdaar ook mee eens en als u nu terwijl we daar een algeme
ne formuleringen daar een wijziging op voorstaat dan kan het de indruk wek
ken dat dat iets anders bedoeld dan er oorspronkelijk staat en vandaar dat 
ik gezegd heb dat ik het een zekere verzwakking vind. De bedoeling is van 
deze uitspraak dat wij vinden (de bedoeling is dat wij vindn dat de overheid 
het recht niet toe komt om per burger in Nederland precies te zeggen: jij 
mag zoveel verdienen en jij mag ~oveel verdienen, dat staat natuurlijk hele
maal los van sociale voorzieningen met normen, los van wensen op CAO ontwik
kelingen, beperkte houden van we~ de economie want dat heeft op zich in be
ginsèl niet te maken met de feitelijke inkomsten van hetA individu. En daar 
gaat het alleen maar om). 

De heer Talsma: 
Goed, dan gaan we nu tot stemming over. Wie wenst te steunen het voorstol van 
de afdeling Wassenaar dus opgenomen onder i.1. Wie wenst te steunen het oor
spronkelijk voorstel opgenomen onder h.? Wie is tegen opneming van eniq punt? 
Ik dacht dat h. vJel aangenomen was. Dan krijgen we nu de voorstellen die ik 
dan zou willen noemen i. maar die zijn opgenomen onder Lisse h2, n.l. nieuw 
punt h. op te nemen en daaronder h.3 van Wassenaar. De commissie vind deze 
beide suggesties waardevol on wil ze overnemen qua tekst zou de commissie 
de tekst Wassenaar iets meer weillen verkiezen dan die van Lisse met.alle 
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respect overigens voor de tekst van Lisse. Kan de vergadering zich daarmee 
verenigen? Dat blijkt het geval. Dat is punt i. aldus vastgesteld. Dan krij
gen we punt 1. Daar vind u Rotterdam 1 .1. Rhoon onder 1 .2. Hierbij hoort ook 
Amsterdam, dus op de linkerblz. het 6de punt. Naarden op de linkerblz. het 
1ste punt Wassenaar op de linkerblz. 2de punt. En de regio Leiden het 1ste 
punt. De commissie blijft na bestudering van deze verschillende tekten van 
mening dat de oorspronkelijke korte tekst de meeste voorkeur verdient, maar 
men mag daar uiteraard over disoussieren. Wil iemand hierover het woord? 

Dortland, Rotterdam: 
tJ!eneer de voorzitter, Ik dacht dat er geen bezwaar tegen bestond om werkgele
genheidsbeleid te vervangen door arbeidsmarkt beleid; dat was de enige suggesti 
van Rotterdam. Werkgelegenheidbeleid betekent in het gangbare spraakgebruik 
afstemmen van vragen an aanbod in kwantitatieve zin, arbeidsmarkt beleid be
tekent in kwantitatieve zin en in kwalitatieve zin dat kan je denken aan het 
begrip passend werk. Ik dacht dat dat gewoon een verbetering van de tekst was. 

Van der Burg, afd. Rhoon: 
Wij hebben gcmeend het eerste artikel enigszins te moeten uitbreiden met de 
volgende zin: niet alleen ten behoeve van de door de binnenlandse markt be
stemde goederen en diensten, alsook voor die welke gericht izijn op de export. 
De export is een zeer belangrijke factor voor ons land. En wij menen dat die 
een spe~iale vermelding verdiend. 

De heer Talsrna: 
Meneer van der Burg, dit is natuurlijk volstrekt waar wat u zegt. Alleen WlJ 

menen dat dit iets te ver staat van het direkte onderwerp inkomenspolitiek. 
Dit is natuurlijk een volstrekt juist punt wat u noemt dat hoort alleen bij 
het algemeen financieel economisch beleid. Dat is dus gewoon een reden van 
systematiek dat we het hier niet aan wilden toevoegen. Want als u daarmee be
gint dan krijg je natuurlijk veel meer financieel economische punten toe te 
voegen. Dus het is niet omdat we het met u oneens zijn; maar omdat we vinden 
dat het een beetje te ver afstaat van het eigenlijke onderwerp. 

De heer Ronteltrap: 
Meneer de voorzitter, het voorstel zoals dat van Amsterdam is geformuleerd 
dat is juist in nauwer aansluiting wat in de nota van de fractie staat, Dat 
hebben we weggehaald op blz. 37 van de nota van de fractie. We vinden ook 
dat zoals het nu voorgesteld is in de resolutie van het hoofdbestuur het zo 
wijd en ruim is dat je vraagt: ja, daar gaat alles onder vallen, en gaat nou 
de hele \~erkgelegenheidspolitick dan vallen onder hèt inkomensbeleid dat kan 
toch niet de bedoeling zijn. En daarom hebben we dus ons duidelijk gehouden 
aan wat de fractie zelf overwogen heeft in zijn rapport. 

De heer Cocheret: 
Meneer de voorzitter, het doel waar het om gaat is niet zozeer het werkgele
genheidsbeleid naar mijn mening maar dat is dewerkgelegenheid. En dat is het 
fundamentele bezwaar wat hadden tegen deze formulering. :·!ou kunt over mening 
vcrschillen of je hiervoor het woord aktief of een ander bijvoeglijk naamwoord 
moet gebruiken, maar de hoofdzaak is waar spreken we ons voor uit? N.l. dat er 
iets gebeurd met de werkgelegenheid. Werkgelegenheid is het doel. Niet het 
beleidvoeren dacht ik. 

De heer van Ardenne: 
Voorzitter, het amendement Rotterdam om werkgelegenheid ~eleid te vervangen 
door arbeidsmarktbeleid ontmoet bij de commissie geen sterke tegenkanting 
maar wij hebben het bezien vanuitde persoonlijke ontplooiing van de burger 
en daar is het van belang dat er werkgelegenheid voor hem is. Arbeidsmarkt is 
meer van de kant van de overheid bezien. Dat vind ik een belangrijk onderscheid 
dat k\l'lanti tatief en kwalitatief. '.'Jat betreft het amendement Rhoon, heeft de 
voorzitter dat al voldoende toeglicht. Daar geldt trouwens ook voor wat ik 
zojuist zei van de kant van de burger die werk zoekt gezien is dit niet zo 
relevant. En Wassenaar geeft een amendement dat naar mijn smaak hoofdzake-
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lijk redactioneel is. Het amendement Leiden brengt een nieuw element in; dat 
zou ik u willen ontraden. Be amendemtnten Naarden en Amsterdam geven uitbrei
dingen aan het gestelde in de hoofdbestuursresolutie. En ik moet zeggen bij 
nader inzien is die wel erg karig en ik ben geneigd om de vergadering te ad
viseren het amendement Amsterdam over te nemen daarmee dacht ik zijn enkele 
andere punten ook ondervangen. Het past er niet meer in om Rotterdam en Naar
den ook nog te verwerken. Ik geloof dat dat redactioneel in een wat moeilijke 
samenstelling wordt. Mijn voorstel is derhalve vervanging van punt 1. door de 
tekst van Amsterdam. En verwerping van de andere ingediende amendementen. 

De heer Talsma: 
Dank u zeer, zijn er nog reacties. Gaat uw gang. 

Krabbers, Land van Kuyck: 
Ik kan met de redactie van Amsterdam hèlemaal meegaan alleen heb ik enige moei
te voor de noodzaak - en de heer van Ardenne die ging nogal spontaan mee en 
zegt , ja ik neem deze redactie over - maar ik heb moeite voor de noodzaak 
van dat woord 'bepaalde' beroepsgroepen en 'bepaalde' regio's. Ik geloof dat 
de kracht van de punt 6 van Amsterdam, niet minder er door wordt indien er 
staat: er dient een aktief beleid gevoerd te worden inzake de werkgeving,ge
legenheid voor beroepsgroepen en voor regio's voor wie of waar de werkgele
genheid onvoldoende is om met arbeid een redelijk inkomen te verwerven. Men 
voorkomt ijiermee dat tegenstanders zich gaan beroepen op het feit 'bepaalde' 
beroepsgroepen of 'bepaalde' regio's. 

De heer Talsma: 
Dank u zeer, wc vinden dit een goede opmerking zelfs. Zou Amsterdam daar mee 
akkoord kunen gaan? Dat is het geval. Dan vervallen dus in de tekst Amsterdam 
6 twee keer de woorden bepaalde. Dank u zeer. 

De heer Meijeraan: 
Zo op het eerste oog, voorzitter, komt daarmee Amsterdam wat het begin betreft 
van Naarden heel erg overeen. Ik heb ook idee dat we allebei ontleend hebben 
aan blz. X. Ik zal u niet vermoeien met de blz. op te zoeken. Aan blz. X van de 
nota zelve. Maar ook ons vervolg hebben we aan die nota zelve ontleend en er
gens is toch het specifieke element dat de preventieve aktieve aktivitoiten 
ontwikkeld moeten worden. En dat daarbij eigen initiatief wordt gevraagd een 
element dat ons in de nota zeer waardevol voorkomt. Mag ik als algemene op
merking - om niet bij 2,3,4, weer terug te hoeven komen, zeggen dat het over 
het algemeen redattioneele amendementen zijn, maar waar wij zoveel mogelijk 
meer hebben aangesloten bij de nota dan uw voorstel. En ik dacht dat we in het 
algemeen dat misschien onder de machtiging van de redactionele aanpassing zou
den mogen vatten. 

De heer Talsma: 
Dat kan natuurlijk altijd meneer Meijeraan, maar ik wil heel eerlijk zijn, dat 
ik niet zie hoe je ijieruit komt. Uw resolutie is in tegenstelling met uw de 
meeste van uw stukken niet zo helder en klaar als anders. Als hier staat met 
ontwikkeling van meer preventieve aktiviteiten waarbij vanbetrokkenen ook op 
eigen inititatief wordt gevraagd, dan is dat niet zo duidelijk. U zult zeggen 
dat het in de nota staat, maar wij wilden op dit punt wat duidelijker zijn en 
wij geven toch een lichte voorkeur aan Amsterdam. Ik wil u wel toezeggen dat 
de redactiecommissie zal proberen hierin iets van over te nemen, maar ik moet 
u wel erbij zeggen, dat ik het niet helemaal precies zie hoe dat zou moeten. 
( 
De heer Meijeraan: 
Akkoord, voorzitter, met dank voor het compliment overigens, maar als bet er
gens niet duidelijk si dan hebben we of verkeerd geciteerd of de nota was fe 
nota was misschien op dat punt niet helemaal duidelijk. 

De heer Talmma: 
De nota had op dit punt iets duidelijker kunnen zijn. Vond men bij nader in
zien. 
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Voorzitter, ik wou toch ook wel even opmerken dat eonnota een lopend verhaal 
is waaruit de tekst bepaalde conclusies worden afgeleid die op het voorgaande 
terug slaan en dat de resolutie zijn duidelijkheid in zichzelf moeten hebben, 
voor die burger die metde resoluties alleen geconfronteerd wordt. Niet ieder
een slaagt de nota pagina X erop na. 

De heer Tlasma: 
Kan de vergadering akkoord gaan dat er nu tot stemming overgaan? 

~reidbaard, afd. Capelle. 
Voorzitter, mag ik nog een ding zeggen. In de versie Amsterdam heb ik bezwaar 
tegen het woord 'beroepsgroepen'. Werkgelegenheid voor bepaalde beroepsgroepen 
zie ik gewoon niet zitten. Dan zou je op een gegeven moment zeggen dat er een 
teveel aan sociologen; dus gaan we werk cre~ren voor sociologen. Ik zou het 
woord beroepsgroepen er ook nog uit geschrapt ~illen zien. 

De heer Talmma: 
Ik geloof niet dat het woord beroepsgroepen, dat dat sociologen zijn. Het een 
1s (als voorbeeld) een functie en de ander is een kwalificatie. Maar goed. 
Ik ga nu tot stemming over. Ik stel u voor om te beslissen over voorstel 1. 
waar wij dan de tekst Amsterdam a6 is overgenomen met schrapping van de woor
den bepaalde. Wie van u is daarvoor? Wie is daar tegen? Dan is deze tekst aan
genomen. Dan krijgen we nu punt 2. Daar vind u 2.1 Rotterdam, 2.2. Gouda, 3 
Rhoon, en 4 Lisse Daar zegt de commissie dat inderdaad de toevoeging die in 
die 4 punten besloten zit nuttig is. Zij zou de tekst Rotterdam willen overneme1 
Dus 2.1 \vaardoor wordt het laatste gedeelte luidt: hètgeen bijdraagt tot ge
lijke kansen en tot het tegengaan van monopolie~osities. Wil iemand over deze 
onderwerpen het woord? 

De heer Ronteltrep: 
Meneer de voorzitter, even naar aanleidigg van de orde dacht ik dat hot van 
Amsterdam nu tevens aan de orde zou zijn. wat onder 1 en 2 genoemd wordt bij 

Amsterdam. (Dat is de bedoeling meneer Ronteltrap(. Mischien is het goed. Ik 
had gedacht dat je dit zou kunnen splitsen maar als u vind dat dat er bij hoort 
dan doen we dat ook. Verder hebben betrekking hierop het ondervJerp Amsterdam 
a1 en a2. Dats dus op de linkerblz. Naarden 2 Leiden 2 Wassenaar 4 en 5. 
Dat laatste gaat iets meer over onderwijs facetten, maar het hangt allemaal 
met resolutie 72 samen. Des ik stel ze in 1 keer in discusiie. Waarbij dus 
de commissic voorstelt om de oorspronkelijke ontwerpresolutie aan te vullen 
met de tekst Rotterdam onder 2.1. 

Breidbaard, Capelle a/d IJssel: 
Namens regio Gouda. De regio Gouda steunt Rotterdam en trekt haar eigen tekst 
in. 

De heer Talsma: 
Dank u wel dat is duidelijk. Niet verdere sprekers? Dan breng ik in stemming 
het , pardon, meneer Ronteltrap 

De heer Ronteltrap: 
Meneer de voorzitter, Amsterdam is van mening dat eenzijdige machtsposities 
niet alleen kunnen ontstaan door onderwijs toestanden en door allerlei ande-
re toestanden. En daarom is het gewoon nuttig om het bestrijden van eenzijdi
ge machtsposities als ook een afzonderlijk punt te stellen. En die onderwijs 
gevolgen ook dan duidelijk als een afzonderlijk punt te stellen zoals het 
hier in Amsterdamse tekst aangegeven is. Maar dat het er ons omgaat om die 
kansen te vergroten dat ieder zich kan bekwamen voor een taak in het economisch 
leven. Waartoe wij in beginsel geschikt is, dat het onderwijs daarmede ook 
de gelegenheid moet bieden. Als eenmaal punt 1 aangenomen is dat we machtspo
sities zonder meer willen beslechten dan betekent dat uiteraard bij punt 2 
dus ook. Dat het onderwijs zodanig ingericht dient te zijn dat die machtsposi
ties die voortkomen uit opleidingsmogelijkheden geslecht zullen worden. 

De heer van Ardenne: 
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Ja, voorzitter, de commissie had een wat - overigens niet al te grote voor
keur op praktische gronden - samenvoeging. ~~&~ m~~~i Als we hier over mono
polies praten dan denken we duidelijk aan beroepsmonopolies die - dat weten 
we - kunnen leiden tot een verstoorde inkomensverhouding. Die beroepsmonopo
lies doorbreek je in de liberale gedachtengang niet met opleggende maatrege
len die de omzet, of het inkomen of wat dan ook begrenzen. Dat leidt alleen 
maar tot uitwijk in zwarte sectoren e.d. Je begrenst ze heel duidelijk wel 
door de opleidingskansen gelijk te maken zodat er meer mensen in deze beroe
pen kunnen gaan werken. Vandaar dat wij gemeend hebben dat hier een koppeling 
diende te worden aangebracht. Overigens tegen een principiele uitspraak zoals 
Amsterdam dat voorstelt heb ik uiteraard geen bezwaar, maar ik dacht dat op 
praktische gronden de koppeling wel gewenst was. 

Van der Meulen, afd. Leidendorp, namens de regio Leiden: 
Ik wilde even vertellen dat de regio Leiden het voorstel van Amsterdam steunt 
onder een apart punt van te maken. Die tegengaan van exclusieve machtsposities 
c.0,. monopolieposities om dat los te koppelen toch, ondanks de aanbeveling 
van de geer van Ardenne, van het onderwijsbeleid. 

De heer Talsma: 
Daar is niets op tegen. Kunnen we het er dan overeens Z1Jn dat we dan daar
voor nemen Amsterdam 1. Dat dat de afzonderlijke tekst zou zijn? Nogmaals 
er is geen enkel bezwaar. Laten de heren het niet verkeerd begrijpen, hier 
geldt alleen een beetje hetzelfde als ik straks opmerkte over de export, hoe 
belangrijk ook. Het is niet een rechtsstreeks punt in zijn algemeenheid, wat 
bij inkomensbeleid hoort en daarom hebbenwe het hier aan gekoppeld. Wilt u het 
apart hebben, daar is niets op tegen. Maar wij vonden dat het iets buiten het 
onderwerp zou kunnen lijken te gaan. 

Ja. meneer de voorïitter, ik kom toch weer even terug op het antwoord wat de 
heer van Ardenne zojuist gaf. Hij zegt dat de gedachtegang was: de vergroting 
van dus van punt 2, vergroting van onderwijs en opleidingsmogelijkheden, waar
door gelijke kansen tot stand komen en monopolieposities worden tegengegaan 
dat dat dan gezien moest worden in het vormen van monopolie posities in de 
beroepensfeer. Kan ik hier uitlezen dat de heer van Ardenne of hieruit zal 
staan dat de heer van de Ardenne dan met een tekst akkoord zou gaan warin 
dus zou staan: vergroting van onderwijs en opleidingsmogelijkheden waardoor 
gelijke kansen tot stand komen en beroepsmonopolieposities worden tegengegaan 
is dat zijn bedoeling? en als dat de bedoeling is dan moet dat vrij duidelijk 
denk ik in onze resolutie naar voren komen. En dat we hier dus niet monopoli
posisies van ccdere zijde bedoelen, dat we die dan in dit geval tolereren. 
Want daar wordt dan niet meer over gesproken. 

Het gaat hier n.l. over inkomensbeleid dat is de achtergedachte, maar nog
maals er is geen bezwaar als de vergadering zou zeggen, ditalgemener te stel
len dan gaan we even over de grends heen; er is niets op tegen, maar het an
dere lag meer in de sfeer. 

Pardon 

Nee, nee ik heb nog altijd een lichte voorkeur om ons te beperken tot de be
roepsmonopolies omdat we praten over inkomensbeleid maar dan kan ik die ver 
duidelijking mij best vinden zoals die zojuist wordt voorgesteld om die dan 
ook zo te noemen. Zou men echter ook het ook liberalo standpunt - nog vele 
malen duidelijk geformuleerd - dat ook andere monopolies, economische mono
polies op ander gebied moeten hier in willen brengen zoals dat Amsterdam doet 
dan om , dan is de commissic daar uiteraard niet tegen ondanks de lichte voor
keur voor het andere. 

De heer Talsma: 
Wij nemen over het woord beroeps van de spreker uit Cuyck, dus beroepsmonopo
lies. 
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(we hebben nu dus 2 alternatieven de oorspronkelijke resolutie waaraan dan het 
woord beroepsmonopolies wordt toegevoegd en Rotterdam 2.1. een opsplitsing 
waarbij dan Amsterdam a.1. afzonderlijk wordt opgenomen). 
Ik dacht dat wij dus al bereid waren Rotterdam, over te nemen dat spreekt van 
dat een bijdrage kan leveren tot zowel die ontplooiing als vermindering van 
beroepsmonopolie en dat staat tegenover het voorstel van Amsterdam om die zaak 
helemaal te scheiden. Ik dacht dat wij toch blijven de voorkeur geven aan Rot
terdam omdat je in het voorstel Amsterdam feitelijk monopolieposities als zo
danig behandeld en dat gaat wat buiten, niet voor het geheel, maar dat gaat 
wat buiten de strekking van het onderwerp dat we vandaag aan de orde hebben. 

De heer Talsma: 
Goed, nu nog 1 keer een 3de termijn voor de heer Ronteltrap en daan gaan we 
sterpmen. 

De heer Ronteltrap: 
tv1enee r de voorzitter, ik vind het toch merkwaardig dat dat er nu uit gelezen 
zou gaan worden als met die afzonderlijk noemen van Amsterdam dan die eenzij
dige machtsvo~ming leidende monopolieposities niet worden geslecht op welk 
gebied dat zich ook voor doet omdat dat iedere monopoliepositie in zich al 
de moegelijkheid in zich draagt om invloed te hebben op die inkomensverhou
dingen. En als het een algemeen liberaal uitgangspunt is om tegen die mono
poliepositie te zijn dat die gezegd moeten worden, dan moeten we dat nu ook 
noemen. Want iederemonopoliepositie draagt in ieder geval het gevaar in zich 
dat die de inkomentverhoudingen beïnvloed op een wijze die we niet wensenlijk 
vinden. 

De heer Talsma: 
Dank u Ik breng nu in stemming de oorspronkelijke (nee, er kán niet meer ge
sproken worden? u bent 2 keer aan debeurt geweest,) we krijgen nu punt 2 
aangevuld met Rotterdam 2.1. Dus de oorspronkelijke resolutie aangevuld voor 
Rotterdam en anderszijds deze dezezelfde maar dan apart daaruit a.1. Amster
dam. {ja, dat komt er dan op neer ja, maar dat is een redactionele kwestie). 
U steunt Amsterdam. Mogen wij dan toch het ingetrokken deel overnemen in de 
bestuursresolutie? Het lijkt mij dat dat wel kan. Het xlijkt mij in elk geval 
een zuivere stemming. Ja, het is duidelijk, daar gaan we dus over stemmen. 
Aaan de ene kant dus de oorspoonkelijke resolutie aangevuld met een tekst die 
wij dan tot de onze maken uit de nu ingetrokken resolutie Rotterdam. Wie is 
voor die tekst? Dan kiri j gen v.Je anderszij ds de Amsterdamse en nu ook Rot te rdam
se tekst die bestaat uit 2 afzonderlijke delen a.1 en a.2. Dat lijkt wel oen 
meerderheid. Dan is dat aldus aangenomen. 
Dan krijgen we punt 3. Daar zijn voorstellen van Lisse en de regio Gouda op
genomen onder 3.1. en Rotterdam onder 3.2. Maassluis onder 3.3. Hilversum on
der 3.4. Daar hoort ook bij Amsterdam linkerblz. punt 7. Daar hoort bij Naar
den linkerblz. 3 Daar hoort bij Wassenaar punt 6 en Leiden punt 5. De commis
sie zou graag uit Rotterdam overnemen dat de spaarfaciliteiten wordt gelazen 
in plaats van spaarloon. En zou ook het voorstel Maassluis willen overnomen 
over de bescherming van het eigen woningbezit. Wie wenst over dit punt hier het 
woord? 

Krebbcrs, afd. Land van Cuyck: 
Meneer de voorzitter, ik zal trachten het kort te houden. U heeft al de7o re
soluties (lid dagelijks bestuur kamercentrale Den Bosch)/ U heeft bij alle 
voorstellen amendementen heeft u zojuist opgenoemd en ik heb ze ook ondc~r

streept. En ik geloof dat we hier een behoorlijk heet hangijzer gepakt hebben. 
D.w.z. het hoofdbestuur. Sezitsvormende maatregelen zoals bevordering van ei
gen woningbezit, individuele oudedagsvoorziening en het spaarloon. Ik moet nu 
zeggen dat ik mij niet aan de indruk heb kunnen onttrekken - maar u mag het 
niet als een beschuldiging zien - dat men hier heeft gestreefd om te onder zijn 
hoede te nemen, de eigen woningbezittcrs, de middenstand en de loontrekker. 
En dat alle afdelingen daar nog wel wat moeite mee hebben gehad dat blijkt uit 
Amsterdam met een brede spreiding van bezit en vcrmogen dient bevorderd te 
worden. 
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Daardoor dienen winstdelingen spaarloon eigen woning bezit en pensioenaan
sprocken gestimuleerd te worden. ~e krijgen Naarden, die wil met name de op
bouw van vermogen uit eigen besparingen positief gewaardeerd zien. ~assenaar 
die vind dat bezitvormende maatregelen zoals de bevordering van individuele 
besparingen en zo kunnen we doorgaan. Ik wil nu even refereren aan de nogal 
gloedvolle woorden die onze woorden die onze politieke leider de heer Wiegel 
hedenmorgen gesproken heeft en waarin hij zich ook richtte tot de lagere in
komensgroepen ~at de woorden politieke midden zijn gevallen en zo. Maar het 
mist in de gedachtegang van het hoofdbestuur en zelfs bij de amendementen dat 
er nergens gesproken wordt dat de VVD en het lijkt mij meer een stuk elastiek 
wat hier ligt in deze ontwerpresolutie dan een stuk realiteit of eigen ge
zicht, maar dat de VVD hier vergeet om ook eens te denken aan de waardevast
heid van vrijwillige besparingen uit arbeidinkomen gegarandeerd dient te wor
den. Op dit ogenblik waar het zelfs onder de lagere inkomensgroepen een ver
velend verschijnsel is n.l. voor hen zelf, dat ze constateren nu ze hun salaris 
over de bank binnen I-rijgen dat daar wat geld op de bank blijft staan wat ze 
niet nodig hebben. Ze krijgen 8% rente st, en aan het einde van het jaar zijn 
de prijsstijgingen hebben plaatsgevonden van 7 tot 9 of 10% en de spaarzin 
gaat over. 

De heer Talsma: 
Mag ik u even onderbreken. Mag ik u even tot de orde roepen. Ik geloof dat 
wij bezig zijn met beschouwingen die gedeeltelijk vallen bij punt 4: de hele 
waardevastheid. U verdedigt niet een eigen resolutie Ik begrijp dus uit uw 
conclusie dat u tegen punt 3 bent. ~1aar wij moeten met de tijd rekening houden 
Ik zou u willen verzoeken niet verder te gaan want wat ~~ u zegt heeft geen 
betrekking rechtstreeks op het amendementen. (Nee, maar ik wilde deze bezits
vormende maatregelen meen ik toch dat ook het sparen als spaarloon hier ge
noemd wordt, dat het niet persé als men spaart loon moet zijn wat een werk
gever voor je reserveert maar dat dat ook uit een vrijwillige reservering 
uiteigen arbeid mag zijn)/ Daarom hebeen wij overgenomen het woord spaarfaci
liteiten. Wilt u nu het betoog afronden • 

De heer Krabbers: 
Dan zou ik u willen verzoeken of d~t de vergadering er bezwaar tegen heeft 
dat het gezicht van de VVD naar voren komt dat spaarfaciliteiten waardevast 
zijn zoals b.v. ook bepaalde pensioenfondsen. 

De heer Talsma: 
Dat blijkt bij de stemming.Nog meer sprekers. 

Voorzitter, mag ik nog even zeggegn, Ik geloof dat wat de heer Krabbers be
toogt juist bij punt 4 beoogt wordt n.l. de inflatiebestri~ding. 

Breidbaard, afd. Capelle a/d IJssel: 
Voorzitter, namens de regio's Gouda en Leiden, v1anneer spaarmaciliteiten in
houdt vrijwillige vormen van sparen akkoord. Wanneer er op een of ander manier 
in gevangen wordt het woord spaarloon dan zijn we tegen omdat spaarloon een 
vorm van bevoogding vinden waar we ons als liberalen niet mee kunnen vereni
gen. 

De heer Talsma: 
U bent wel akkoord met spaarfaciliteiten begrijp ik? (Wanneer dat slaat op ~ 
vrijwillig sparen van wie dan ook. Maar niet op spaarloon verstrekt in een on
derneming)/ 

De heer Rietkerk: 
Voorzitter, dit is het punt dat onder 3.2. Rotterdam nog nader wordt toegelicht 
Wij zijn bereid die spaarfaciliteiten term over te nemen, die is ruimer dan 
spaarloon. Ik heb nu wel behoefte om even testellen dat wij het betoog van 
Rotterdam niet geheel kunnen on de rsch rij ven. \·Jant tenslotte zijn C'AO ook bin
dend verplichte collectieve regelingen Daar hebben we ons niet tegen vcrzet 
En we hebben tot nu toe steeds de lijn gevolgd, dat voor zover in dat kader 
aanleiding is voor een stuk spaarloon daar bij ons bepaald geen bezwaren 



.. 
E 
i 

.. 
OI 
..= 
Gi .. 
E 
." c 

10 

ID .. 
~ 
OI 
c 
8 
0 
:; 
9 
OI 
c 
ëi 
~ 
." 
c 
10 

OI 
c: 

"'Ë 
0 

~ 
1:1<: 

1/) 

." 
c: 

...!!! 
Q; 

..s= 
Gi z 

E 
10 

"'0 

~ 
0 

1:1<: 

~ 
w 
i= 
(/) 
w 
0 
~ 
<( 

ó 
1:1<: 
1-
~ 
w 
....J 
w 
a. 
<( 
<( 
I 
u 
(/) 

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 

Rotterdam 01 0-36 65 32 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE Blad No. 6 

tegen bestaan. Want dat zou betekenen dat u tegen collectief sparen langs het 
spaarloonprincipieel bezwaar zou hebben. Maar we hebben dus de term spaarloon 
faciliteiten overgenomen omdat die wat ruimer is dan alleen het spaarloon • 

De heer Ronteltrap: 
Meneer de voorzitter, het amendement van Amsterdam, daar vinden we het 2de 
gedeelte van welke vormen nu precies moeten worden opgenomen in de resolutie 
van bevorderen van bezitsvorming, dat lijkt me een duidelijke zaak, die bij 
de redactie terecht zou kunnen komen. T.a.v. het amendement dat Amsterdam 
heeft voorgesteld zou ik wel graag zien dat de vergadering de uitspraak doet 
of het in de nieuw te kiezen redactie voor de bezitsvorming wel of niet uit
drukkelijk gesproken moet worden over het spreiden. Zoveel mogelijk mensen er
bij te betrekken van die bezitsvorming. Dat gedeelte van de resolutie van Am
sterdam zouden we graag aan de orde stellen . 

De heer Talsma: 
De commissie wil dit graag overnemen meneer Ronteltrap. Redactioneel zullen 
we dat nog even uitwerken. Het punt van de spreiding van de bezitsvorming. 
Het is genoteerd. Nog verder sprekers? Dan ga ik over tot stemming. En dan 
breng ik in stemming het oorspronkelijke voorstel waarbij het woord spaarfacili· 
teiten komt i.p.v. spaarloon, de bescherming van eigen woningbezit volgens 
Maassluis wordt ingevoegd en redactuonool nagde spreiding van die bezitsvorT 
ming wordt ingevoegd. Wie is voor dat voorstel? Wie is daar togen? Dat is dus 
dacht ik zeer duidelijk. Dan krijgen we nu punt 4. Daar zijn punten ingediend 
door Rhoon een amendement door Lisse over de inflatie en Amsterdam 3, En ver
der is er Naarden 4, Wassenaar 1, en Leiden 4. Nu we zo straks het nieuwe 
punt i. hebben aanvaard Dat was dus de resolutie Wassenaar dat inflatiever
storend werkt op de inkomensverhouding o.m. doordat zij besparingen, pensioe
nen envaste inkomens aantast en voorts de evenwichtige economische ontwikke
lingen in gevaar brengt. Nu dat is aangenomen vind de commissie dat punt 4 
het beste kan worden geredigeerd niet in de zin van Rhbon, Lisse en Amsterdam 
3, maar meer in de zin van Wassenaar,1. Zijn er sprekers over dit punt? Mag 
ik nog even voor de goede orde vragen dat iedere spreker telkens zijn naam en 
afdeling noemt? Niet omdat wij u dan niet zouden kennen maar omdat do band 
dat steeds opnieuw moet bevatten anders ie dat later heel moeilijk terug te 
vinden. Dus steeds elke keer als u begint te spreken uw naam en uw afdeling. 

Krabbers, afd. Land van Cuyck: 
~ heeft mij zojuist voorzitter gewezen op het punt op mijn betoog dat ik dat 
onder punt 4 moest brengen. Ik dank u voor het geduld w~t u heeft gehad om mij 
tijdens punt 3 toch uit te laten spreken, maar ik moet nu bij punt 4 dan toch 
wel terug komen dat bij deze redactie op welke wijze uw commissie dan ook meent 
het beste te kunnen verwezenlijken, graag toegevoegd zou willen zien het woord 
'waarde'vast' met de motivering die ik onder punt 3 al genoemd heb. Dank u. 

De heer Talsma: 
Dank u wel Nog verdere sprekers. Zoals ik u net zei heeft de commissie dus een 
lichte voorkeur om de tekst Wassenaar over te nemen die kort en krachtig zegt 
een doeltreffende bestrijding van de inflatie. We hebben dus al onder het inge
voegde punt i. een uitvoeriger beschouwing gegeven. Ik stel u voor om die al
dus gewijzigde tekst die dus eerst de tekst wassenaar 1 in stemming te brengen 
Wie is voor deze tekst? Wie is tegen deze tekst? Dat lijkt mij een duidelijke 
meerderheid. Voor de tekst zodat hij is aangenomen. Dan krijg ik nog enekale 
losse onder~rJerpen. Om te beginnen ,~msterdam 4. linkerblz. De mogelijkheid tot 
vernadering van arbeidsplaats zowel geografisch als naar de aard van de arbeids 
plaats moeten worden vergroot. Regelingen die de verandering van positie met 
het economisch leven bmmoeilijken worden tegengegaan. 

De heer Rietkerk: 
Voorzitter wij hebben dus al een afspraak gemaakt waarbij wede tekst Amster
dam met betrekking tot de werkgelegenheidsproblematiek e.d. overnemen. Wij 
zijn het hier ook helemaal mee eens. Alleen wij vragen af of je op dit punt 
in dit soort resoluties ook weer zover die zaak moet uitwerken. Ik zou wil
len voorstelleb dat Amsterdam ons toestaat eens te bekijken of we dat bij 
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de aanbevelingen over de werkgelegenheid nog wat kunnen verwerken. Wij (Gaat 
Amsterdam daar mee akkoord? Dan doen we aldus). 

De hoer Talsma: 
Dan krijg ik een volgend losstaand punt TS rechterblz. van Gouda. Inkomens
verschillen mits deze gebaseerd zijn op verschillende in het dragen van ver
antwoordelijkheid en of het leveren van bijzondere inspanningen maar niet op 
basis van historisch gegroeide beloningsstruktuur. 

De heer Rietkerk: 
Voorzitter, ik weet niet waar dit zou moeten plaatsen. Het is geen volcdige 
zin. Maar ook daarvan geld weer Moeton we in deze details gaan Ons rapport 
ligt ten grondslag aan die hele inkomensproblematiek en daar hebben we o.a. 
deze aspecten al voldoende in behandeld. Ik vraag mij dus af ook weer,moet 
dit in deze vorm daar zo bij? 

Breidbaard, afd. Capelle namens de regio Gouda: 
Meneer de voorzitter, deze resolutie die is geformuleerd in een vergadering 
van de afdeling en de regio Gouda omdat wij van mening waren dat wat van de 
hele nota inkomensbeleid naar buiten komt dat zijn alleen de stellingen, dat 
zijn alleen de resoluties. En wijwilden graag de nadruk erop leggen dat dus 
de VVD niet zozeer er op uit is om datgene wat we nou allemaal hebben omdat 
te houden. Niet Aantjes te halen hebben houwen. Maar dat we best bereid zijn 
om naar vernieuwing te kijken. Die nota zelf die komt gewoon niet in de pers 
en we hadden er behoefte aan om ~~duidelijk uit te spreken d~t we best wat 
willen veranderen. Er is met name genoemd dus b.v. de gelijke beloningen van 
hoogleraren bij verschillende prestaties of de verschillen van onderwijzers 
en kleuteronderwijzers in beloningen. Maar we wilden dit naar buiten laten 
komen als een duidelijke uitspraak. Vandaar deze stelling, die mede onder
steund wordt door Rotterdam. 

De heer van Ardenne: 
Voorzitter, we hebben zo~uist Eindhoven 82 aangenomen. Daar staan al een aantal 
uitgangspunten in die min of meer samenvallen met die van de regio Gouda zonder 
die historische gegroeide beloningsstruktuur. Ik dacht dat dat laatste wel het 
nuttige aanvulling kon zijn. En ik zou u willen voorstellen dat de redactie
commissie ngo eens bekijkt de preciese plaats waar dit komt. Ik onderschrijf 
niet helemaal de opvatting dat alleen de uitspraken, de 4 uitspraken ten slot
te publiciteit zullen !<rijgen, maar dat gaat wel degelijk ook om de overwegin
gen maar wellicht dat de redactiecommissie ~at alles nog eens naast mekaar zet 
en dan tot de conclusie komt: Nou we kunen beter Eindhoven inbrengen in een 
uitspraak en dan komt hij aan het slot. Maar ik dacht dat de vergadering ons 
wel kon machtigen in deze zin te handelen. 

De heer Talsma: 
Dank u zeer. Geen verdere sprekers? Dan breng ik dus. Wil Gouda zijn voorstel 
handhaven? of gaat hij akkorod met wat de heer van Ardenne zegt inbouwen. 
Akkoord, In bouwen zo mogelijk redactioneel in punt b. 
Dan is het dus nu verder niet aan de orde. Dan krijg ik dus nu verder nog het 
punt Leiden 3 linkerblz. een zo groot mogelijke vrijheid van inkomensbeste
ding. De commissie vindt ~it op zichzelf een juist punt, maar vond het ook em 
beetje te ver gaan om dit nog weer apart te vermelden. Is Leiden nog aanwezig? 
Ja, wil Leiden hier het woord over voeren?Trekt u het in of wilt u stemmen. 
Goed dan breng ik het in stemming. Wie van u is voor het voorstel van de afd. 
Leiden? Wie is daar tegen? Dat is een meerderheid dan is dat verworpen. 
Dan krijg ik nu nog een punt Amsterdam 8. Een so groot mogelijke openheid met 
betrekking tot inkomens en inkomensverhouding moet worden nagestreefd en ik 
heb daarbij ook T7 Laren-Blaricum. een zo groot mogelijke publicatie van werk
nemers salarissen per groep bij de struktuur vennotschap op basis zowel van 
bruto als van netto inkomen. De commissie zou het voorstel Amsterdam gaarne 
willen overnemen als Amsterdam ermee akkoord zou kunnen gaan het iets anders 
telazen n.l. niet met betrekking tot inkomens en inkomensverhoudingen maar 
door te spreken met betrekking tot inkomens van de verschillende beroeps
groepen. 
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Ja, meneer de voorzitter, dat was inderdaad ook wat ik u wilde voorstellen. 
Omdat kennelijk het gebruik van het woord inkomens te veel de gelegenheid 
geeft om te denken aan het bekend maken van de individuele inko~ns, dat is 
uitdrukkelijk niet onze bedoelens. En we hadden dus zelf cl gedacht aan dat 
die tussen inkomens en weg te laten en dus te spreken over de opooheid met 
betrekking tot de inkomensverhoudingen en dat is precies die beroepsgroepen 
die u ook voorstelt. 

De heer Talsma: 
Dank u, dus u bent het daarmee eens begrijp ik. Nog verdere toelichtingen? 
Dan breng ik het punt in stemming. Wie van u steunt het voorstel van zoweJ 
hoofdbestuur als Amsterdam in deze samengevoegde vorm? Wie is daar tegen? 
Dan is het met bijna algemene stemmen aangenomen. Dan komen we aan ons laat
ste punt dat we al even hebben behandeld: de verdere studies. Het lijkt mij 
goed dat ik dat nog even resumeer om het niet onduidelijk telaten blijven. 
We hadden dus eon aantal voorstellen Lisse, Hoorn, Bussum, Rotterdam, Gpuda 
~assenaar en Amsterdam. Amsterdam linkerblz. helemaal onderaan 1ste kolom. 
De commissie heeft de meest algemene tekst gevonden, die vanuit Hoorn, opge
nomen onder T2;: vorderen van eon grondige studie van de feitelijke inkomens 
en vermogensverhoudingen en van de gevolgen van nivellerende maatregelen had, 
verder trappen we dan. Er is door 1 van de sprekers terecht van gezegd dat 
dat wat suggestief zou kunnen lijken. De commissie meent dat deze algemene 
geformuleerde opdrachtde meest algemene en objectieve studie wordt bevorderd 
en zou het niet willen aanbevelen om daar bijzondere punten te gaan noemen 
omdat dat al van tc voren iets veel een bepaald accent krijgt. Zijn hier nog 
sprekers over? 

Ronteltrap Amsterdam: 
Meneer de voorzitter, zoals Amsterdam het ondergebracht had, dat punt van de 
studie v1as het duidelijk een f!7Ttijzaal<. fv·Jaor achteraf beseffen \ve dat het niet 
alleen gaat om een studeren en een meningsvorming binnen onze partij maar dat 
eveneens de partij het als een stuk beleid kan voeren dat overheidsinstanties 
zich bezig houden met het bevorderen van dat onderzoek over inkomensverhoudin
gen. En ik dacht dat elke vorm van tekst die u ook gaat kiezen dat dan u even 
dat duidelijk naar voren moet laten komen dat zowel onze partij ermee bezi~ 
zal zijn als dat ook gestreefd wordt dat de overheidsorganen daarmee zich ~ui
len bezig houden. 

De heer Rietkerk: 
Voorzitter, ~e hebben dat punt juist ook overwogen. Het geheel eens zijnde met 
de heer Ronteltrap, maar ons realiserende dat wij zelf qoen studies à la het 
planburo kunnen entameren hebben wij daarom juist ook gekozen voor uit Hoorn 
omdat dat spreekt van bevorderen van. 
Uiteraard naar vermogen moeten wij daar ook het mogelijke aan bijdragen. 

De heer Talsma: 
Akkoord meneer Ronteltrap. om het zo op te vatten. Nog verdere sprekers? 

Breidbaard, regio Gouda: 
Mits er een toezegging is namens een hoofdbestuur dat de punten die genoemd 
zijn dus in onder T6 Gouda T4 Rotterdam wel bij die studie betrokken word~ 
hebben •.-Je er qeen beZ'\vaar tegen dat ze niet impliciet genoemd worden • .i 

De heer Talsma: 
Ik kan u uitdrukkelijk toezeggen - juist omdat wij de tekst uit Hoorn aanbeveler 
waar staat grondige studie - dat daarbij alle factoren die er maar enigszins 
mee te maken zouden hebben - ik zou haast willen zeggen in goed liberale zin 
op tafel worden gelegd en allemaal naast elkaar worden gelegd en geevalueord. 
~e gaan niet van te voren van vaststaande gegevems uit of van een vaststaande 
opinie. ~e beraden ons helemaal opnieuw en fris op de totale materie. Is dat 
duidelijk genoeg voor Gouda. Dank u zeer. Nog verdere sprekers? 

Terpstra, afd. Uithoorn: 
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SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 

Rotterdam 010-366532 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Terpstra, afd. Uithoorn: 

Blad No. 77 

Blad No. 6 

Wij gaan graag akkoord met uw voorstel om het verder te schrappen dat wij 
intussen al tussen ~aa~jes hadden gezet. Maar ik bespeur toch een beetje 
een aarzeling bij U. Wij hebben daar toch wel degelijk met op zet het bevor
deren van het grondige studie. Ik vind niet dat we dat passief op moeten 
gaan zitten wachten. Dat is verschrikkelijl( gemakkelijk. Ik wil ook niet 
een bestuur opdragen om die studie binnen 2 dagen te voltooien dat kan na
tuurlijk ook niet. Maar ik vind wel dat we daar aktief in moeten zijn op 
dat we anders voortdurend in de verdedigende positie zijn en niet een eigen 
beleid kunnen uitsteken. 

De heer van Ardenne: 
Ja, voorzitter, op het ogenblik wordt er natuurlijk in den lande door SBS en 
dergelijke instellingen veel materiaal verzameld omdat de regering een nota 
inl(omensbeleid heeft aangekondigd. Ik heb vorige weck - nee, het is 2 weken 
geleden - bij de behandeling van de begroting van sociale zaken nog een aan
tal voorwaarden gesteld die naar onze mening daarbij moeten worden opgenomen 
Dat zijn die punten die zojuist door de regio Gouda nog eens naar voren ge
bracht zijn. Dat gezegd dat dat er in moest. Maar ik dacht dat het niet zo 
zinvol zou zijn als een toch een minder geekipeerde instellinge als het hoofd
bestuur bezig ging statistisch materiaal te vcrzamelen terwijl dat door het 
Cbs een dergelijke zaken gebeurt. Het is wel duidelijk dat wij de vinger aan 
de pols moeten houden en dat wij ook in onze eigen gelederen ons constant 
moeten beraden op de conclusies die uit dat materiaal moeten trekken. Resp. 
over de eisen die wij moeten stellen aan het materiaal dat overgelegd wordt~ 
Als daar b.v. geen Life Time uit komt dan zullen wij ook dat Life Time ~egevens 
moeton aandringen. Hetzelfde geldt voor gezinsinkomens en zo zijn er meer v.b. 
te bedenken. 

Dank u zeer. Nog meer sprekers? Gaat uw gang. 

Meneer de voorzitter, is het in orde dat ik u een vraag stel? De Boer uit 
Den Haag. met betrekking tot de allerbelangrijkste conclusie van de nota 
van de commissie Rietkerk. En die conclusie die missen wij in de resolutie. 
Die conclusie die vind u wel in de considerance maar in de nota ban men. 
Rietkerk pagina 34 beginnen de belaidsaanbevelingen en ik denk dat beleids 
aanbevelingen op een gegeven moment zaken zijn die terug moeten worden ge
vonden in een resolutie, de belangrijkste beleidsaanbevelinç en dat is de 
vraag die men altijd dan weer aan de VVD mensen stelt: zijn jullie nu voor 
of te~en nivellering? En in de nota Rietkerk lees ik dan en dat is onder
streept op pagina 35: Wij achten het dan ook niet verandtwoord strukturole 
inkomensnivellereing ende maatregelen te treffen zonder dat een vooraf0aande 
grondige studie van de feitelijke verhoudingen enz. de noodzaak daartoe aan
toond. En het is zo jammer, dat deze uitspraak o~ oen gegeven moment alleen 
te vinden is in de considerance maar niet in de punten waar men zich een ge
geven moment uitspreekt voor enz. 

De heer Talsma: 
Ja, meneer de Boer, u zegt hot zelf al. We hebben dit punt in bevestigende 
zin in duidelijk vastgelegd bij punt g. en ik heb straks al gezegd tussen 
de letters en de nummers is geen wezenlijk verschil. Het is meer een kwestie 
van een opzet en leesbaarheid. Ik kom haast tot de conclusie, maar dat zog ik 
alleen op eigen verantwoording dat we bij de redacttionele samenstellin0 mis
schien dat scherpe onderscheid wat zouden moeten afzvvakken dat het 1 geheel 
van duidelijke uitspraken uan de partij is. Is men het daarmee eens? Goed dan 
zullen wo aldus besluiten.Mag ik dan hiermede ook aannemen dat de voorgcstelde 
resolutie uit Hoorn aangevuld mot de intenties die ik net heb vertolkt door 
U wordt aangenomen? Dan zijn wij hiermede aan het eind gekomen van deze punten 
en dank ik u zeer voor de toch bijzonder constructieve en waardevolle manier 
waarpp wij een aantal groot aantal, zeer concrete en duidelijke uitspraken 
hebben gedaan. 
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AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Mevr. van Someren: 

Blad No, 78 

Blad No.6 

Dank u wel meneer de vice-voorzitter voor het voorzitten van dit 2de deel 
wat bepaald niet eenvoudig is geweest. Het is laat. Het is half 7. Er ston
den net al een heleboel mensen in de gang in derij , hun thuisolijke haarden 
in te lichten over enige verlating. Ik zal daarom u niet verder ophouden. Ik 
dank iedereen - net als de vice - voorzittor - voor do constructieve wijze 
van discussieren over enkele weken zal de definitieve tekst van de resoluties 
die we zojuist behandeld hebben in ons blad gepubliceerd worden. Ik durf het 
niet te beloven voor de volgende keer, want er moet nogal wat redactioneel 
ver\·Jorkt \fJorden. Ik durf het in overleg met de heren hier aan mijn rechterzij
de \vel te beloven voor over enkele \·JEI€n. \"/ant de hele partij, die dacht ik 
toch niet in zijn geheel meer hier aanwezig is moet toch leennis kunnen nemen 
van wat ~ij hier met elkander besproken hebben. Dan rost mij slechts u harte
lijk te danken voor uw komst en u allen een bijzonder goede thuisreis toe 
te vJenson. 
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