
Integraal uitgewerkte tekst van de jaarvergadering op 
22 en 23 mei 1981. 

Dames en heren, hartelijk welkom, met deze hamerslag 

heb ik de 34ste jaarlijkse algemene vergadering van de 

V V D, de 60ste algemene vergadering sedert de oprich

ting geopend. 

De beschrijvingsbrief voor deze algemene vergadering 

werd gepubliceerd in Vrijheid en Democratie van 24 febru

ari j.l., de afdelingen zijn bovendien bij brief van 

18 februari j.l. op de publikatie gewezen in Vrijheid 

en Democratie van 21 april j.l. zijn de ingediende amen

dementen opgenomen als mede een wijziging in de volgorde 

van de agenda. 

Als wij straks gaan stemmen, dan zullen de oranje stem

briefjes gelden voor l stem, de okerkleurige briefjes 

voor 5 stemmen en de lichtgele voor 10 stemmen, als er 

schriftelijk gestemd wordt of door stemmen van inlevering 

van briefjes dan is de zalmkleurige papiersoort l stem 

waard en de groene 10, we zullen een stemburo benoemen, 

zodra er een stemming aanbreekt in de hoop dat dan de 

voorgestelde leden van het stemburo allen aanwezig zullen 

zijn. Als er afgevaardigden, die beschikken over stem

briefjes van andere afdelingen en daardoor grote aantallen 

briefjes hebben van 1 of van 5, die ze graag willen om

wisselen in stembiljetten van 10, dan kan dat •. bij het 

algemeen secretariaat in de gang. 

Dames en heren dit was de opening, dan stel ik nu aan 

de orde het jaarverslag van het hoofdbestuur over het 

verenigings-en kalenderjaar 1980. Het 33ste jaarverslag 

is U medio april toegezonden, mag ik vragen wie daar

over het woord wil. 

Sprekers wordt verzocht zich op te stellen bij de •• een 

van de mikrofoons •. mevrouw. 

Mevrouw Kenings van Zaanstad, ik wilde vragen waarom er 

niets van de wijkraadverkiezingen en de uitslagen van de 

wijkraad van Zaanstad in het jaarverslag staat. 

Dat zijn rechtstreekse verkiezingen geweest?? 

Ja, met gekozen vertegenwoordigers •.. 

Dat is dan inderdaad een omissie, want we hebben deelge

meenteraadsverkiezingen in Rotterdam, wel opgenomen •• 
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dat heb ik gezien •. 

Ik weet niet of dat verband houdt met de woonplaats 

van de voorzitter,dat zou heel ernstig zijn,we zullen er 

voor zorgen dat er in het vervolg, daar waar rechtstreekse 

verkiezingen van wijkraden,deelgemeenteraden, hetzij van al

lemaal verslag gedaan wordt, hetzij van allemaal niet. 

Prima, dank U wel ••• 

Nog iemand over het jaarverslag ••• 

Mijeraam, Naarden. 

Mijnheer de voorzitter op blz. 34 lezen wij over de 33ste 

algemene vergadering, U hoeft het niet op te slaan, nauwe

lijks, dacht ik, daar lezen we dat de vergadering toen 

grote waardering uitsprak voor de wijze van indeling 

en de wijze van verslaggeving en ik dacht hopelijk namelijk 

de talrijke aanwezigen op dit moment ook deze keer te mogen 

doen, in grote trekken althans, los van die wijkraadsver

kiezingen die er niet in stonden .• en overigens begrijp 

ik dat U in 57 bladzijden verslag met 51 bladzijden bijlagen 

toch niet alles kan zeggen wat ter vermelding waard is 

en daarom neemt U af en toe een toevlucht tot verwijzingen 

naar Vrijheid en Democratie, dat is over het algemeen zeer 

terecht, maar op een paar punten heb ik me afgevraagd 

of dat gezien het belang van de punten niet iets te veel 

verwijzing was, nog daar voortaan wat rekening mee gehouden 

zou kunnen worden .• 

Het ene hoop ik dat dat voortaan niet hoeft, dat is op blz. 19 

waar staat dat voor verklaringen rond het aftreden van de 

heer v.d.Meulen wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie 

idem zoveel, ik dacht dat in geval van dit, dat er 2 zinnetjes 

op zijn minst in het jaarverslag hadden mogen staan •• 

en dan verwijst U op blz. 10 voor de uitslag van de verkie

zingsraad van de Tweede Kamer verkiezingen dat die werd 

gepubliceerd in Vrijheid en Democratie numero zoveel •• 

ook dat dacht ik is iets te weinig eer aan wat daar is 

gebeurd, maar het is in ieder geval beter dan wat U over 

de kandidaatsvervangingraad van de Eerste Kamer vermeld 

want daar verwijst U niet eens naar Vrijheid en Democratie, 

en ik heb idee dat U dat ook niet had kunnen doen, omdat 



als ik dat wel heb, de uitslag in Vrijheid en Democratie 

helemaal niet is gepubliceerd en daar waren misschien wel 

redenen voor, waar ik niet op in ga, maar ik dacht toch 

dat het niet juist was dat het noch via de verwijzing noch 

via het jaarverslag zelf is terug te vinden, U kunt dat 

in het komende jaarverslag direkt herstellen, wat de 

Tweede Kamer verkiezingen betreft, de verkiezingsraad hoop 

ik •• dat is pas over 4 jaar ••• kunt herstellen •• 

Ik mis die Eerste Kamer nog wel meer en nou heeft U daar

net verondersteld dat iets kwam doordat de voorzitter 

in Rotterdam woonde, ik neem aan dat als de voorzitter 

straks in de Eerste Kamer zit,dat die dus geen voorzitter 

is dat dat niet meer een omissie zal zijn •• maar ik lees 

weer over die 33ste jaarlijkse vergadering op blz. 35 

in zake de vragen over het beleid van de Kamerfracties 

wordt verwezen naar bijlage 2b en dan sla ik bijlage 2b 
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op ik dan vind ik de Tweede Kamerleden allemaal op een rijtje 

vermeld met kort wat ze gezegd hebben, de Eerste Kamer 

komt er niet aan te pas en als je nou vragen over de frac

ties hebt •• dan dacht ik dat je de eerste misschien op 

de tweede plaats mag stellen, maar toch niet moet vergeten •.• 

met aller respekt voor Eerste Kamerleden en zij die dat 

geweest zijn ..•. 

Ik zou me kunnen indenken dat het geen groot gemis is 

ons de korte vermelding van wat die Tweede Kamerleden 

dan op dit moment een jaar geleden gezegd hebben als die 

er niet in hadden gestaan, als die er wel in staat had bij 

de vraag over het kraken naar de motie van Amsterdam ver

wezen mogen worden, maar als U de Tweede Kamer weer voort

aan meeneemt vergeet U de Eerste Kamerleden niet .. 

Ze liggen U dan waarschijnlijk ook na aan het hart maar 

dat geldt dan voor de opvolger .. 

Dat zijn wat algemene kanttekeningen U had een 

punt, waar ik graag wat meer over zou willen vragen, 

en dat is n.l. wat er over het liberale manifest staat in 

het jaarverslag. 

Het staat er een aantal keren en het is een soort 

afnemende of toenemende verhouding, want op blz.4 staat 

de diskussie en besluitvorming worden na de verkiezingen 



in 1981 voortgezet, niet vlak na, maar toch na de 

verkiezingen van 1981. 
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Op blz. 36 staat dat er een commissie opdracht kreeg 

zich opnieuw over de redaktie te buigen, zodat het naar 

haar schrijving wellicht mogelijk zou zijn in de herfst 

van 1981 opnieuw een buitengewone algemene vergadering 

bijeen te roepen .• 

En dan zie ik op blz. 8 staan het streven was erop gericht 

om eind 1981 dat is weer een paar maanden later was er 

op gericht om eind 1981 over de nou voorliggende versie 

te beslissen,, afgezien van het wat latere tijdstip 

heb ik me afgevraagd of de verleden tijd het streven was 

erop gericht of die verleden tijd alleen is gebruikt 

omdat het een verslag over het verleden is, gewoon 

taalkundig of dat U daarmee toch een beetje twijfel 

suggereert of genoemd streven wel zou gerealiseerd kunnen 

worden, en dat verband als slotopmerking. Beginselverklaring 

is opgezet voor de hoofdlijnen voor 15 of 20 jaar, daarna 

zouden we een liberaal manifest krijgen voor zo'n of 10 

een globale uitwerking en een wat minder globale uitwerking 

in het verkiezingsprogramma voor 4 jaar, je zou je kunnen 

indenken dat overweging waard is, omdat als het verkiezings

programma al klaar is voor de komende 4 jaar, wat is er 

dan nog voor een manifest nodig dat qua omvang en detaille

ring tussen beginselverklaring en verkiezingsprogramma in

zit dat 10 jaar moet omslaan dat is er, wat is er voor 

een noodzaak om dat dan in 1981 te gaan doen?? 

Mag ik eindigen met de omslagmededeling, zo bedoel ik dat 

dan ook, bedankt. voorzitter. 

Dank U wel mijnheer Meijeraam, wat betreft de verwijzingen 

zou het misschien mogelijk zijn in de toekomst om wanneer 

het inderdaad om belangrijke zaken gaat zoals besluiten 

van de verkiezingsraad de desbetreffende blz. uit Vrijheid 

en Democratie te fotokopiëren hoewel ik dan erop wijs dat 

er deze keer fout in Vrijheid en Democratie stond die er 

dan ook tot het jaarverslag is doorgedrongen àie door nu 

alleen te verwijzen is dus het jaarverslag beter dan Vrijheid 

en Democratie, maar goed hoe dat ook zij ik denk dat 

volgend jaar de algemeen secretaris zegt nou .. zich daar nog 

wel eens over zou beraden .. ik dacht dat het wel juist was 

om van tijd tot tijd te verwijzen gelet op het feit dat 

het beste wat aan het jaarverslag beschoren is na dat het 
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ten koste van buitengewone inspanning gereed gemaakt is 

dat is dat enkele afgevaardigden het eenmaal lezen •. 

Of het beter zou zijn dat een afgevaardigde het enkele 

malen las dat laat ik in het midden, dat zou misschien 

tot nog meer opmerkingen leiden •• ik dacht dat het toch 

goed was dat de algemeen secretaris streefde naar een vol

ledigheid van de verslaggeving, maar door verwijzing tot 

toch weer een beetje inkortte, want anders werd het een erg 

lang verhaal •. ik dacht dat de belangrijkste opmerking 

die U maakte betrof de procedure met betrekking tot het 

liberaal manifest, we kunnen ons er natuurlijk uitredden 

door te zeggen dat het de bedoeling was om het aan het 

eind van het jaar te doen, als U verder leest dan ziet U 

inderdaad dat het verleden tijd is, dat we inmiddels hebben 

besloten om her eerder dan het eerder dan het eind van het 

jaar te doen, dan klopt het dus wat er staat,maar zo 

was het natuurlijk niet, het is een puur taalkundige kwes

tie. Maar wat de strekking van het liberaal manifest betreft 

dacht ik toch dat we voorzichtig moeten zijn met het zeggen 

van nou dat is een uitwerking voor een periode van 10 jaar 

en daarop volgt dan weer als meer concreet punt het ver

kiezingsprogramma, het is zo dat wij dat liberaal manifest 

inderdaad voor een periode van tenminste 10 jaar vaststel

llen dat geeft een globale visie, maar dan ook echt een visie 

op het liberale streven in de jaren 80, terwijl het 

verkiezingsprogramma zoals WlJ dat hebben vastgesteld een 

heel concreet beleidsprogramma is van wat wij denken 

wat mogelijk zou zijn in de komende kabinetsperiode .• 

een beginselverklaring die zo zeer is ingekort in vergelijking 

tot de beginselprogramma's die de VVD tot nog toe 

heeft gehad, een beginselverklaring die zoveel beknopter 

is, vraagt daarnaast om een stuk dat de liberale visie 

in wat ruimer verband plaatst en we kunnen dus dacht ik 

bepaald niet zeggen dat we een stuk zouden kunnen missen 

omdat we inmiddels over een 4 jarig verkiezingsprogramma 

beschikken •. ik dacht dat we daarmee de commissie en de 

geweldige discussie in de partij die zich over het liberaal 

manifest heeft voorgedaan te kort doen, wanneer wij zouden 

zeggen, dat er geen behoefte aan bestaat die behoefte is 

er heel duidelijk wel. 



. 6 . 

Is er nog iemand die over het jaarverslag het woord wil 

voeren? Zoniet , mag ik dan voorstellen om onder dankzeg

ging aan de algemeen secretaris en degenen die hem bij de 

samenstelling hiervan hebben geassisteerd het jaarverslag 

goed te keuren dan is aldus geschiedt. 

Dames en heren de rekening en de verantwoording van het 

jaarverslag van de penningmeester over 1980 waarin als on

derdeel van dat zelfde punt rekening en verantwoording 

punt 4 van de agenda verslag van de commissie van 3 leden 

ter voorlichting van de algemene vergadering. 

Mag ik eerst aan de penningmeester vragen of hij vooraf

gaande aan het verslag van de commissie zelf mededelingen 

wil doen over de rekeningen en verantwoording 

en het jaarverslag. 

Voorzitter ik geloof dat het de beste volgorde zou zijn 

indien U eerst onverstaanbaar enz. zou willen verlenen 

en dat ik vervolgens enkele opmerkingen maak over de 

financiële verantwoording. 

Dank U zeer. 

De commissie die bestond en bestaat uit: 

de heer E.L.v.d.Berg te Bilthoven, mr.J.C.A.Baron Sigma 

van Coverstin te Bloemendaal en de heer L.H.Wurtheim te 

Huizen. 

De heer Coverstin is aanwezig en zal namens de commissie 

verslag doen.U heeft het woord. 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, het verslag luidt 

aldus, ondergetekenden, E.L.v.d.Berg te Bilthoven , Sigma 

van Coverstin te Bloemendaal, J.Kraaienveld v. Hemert 

te Dordrecht door de algemene vergadering van de Volkspartij 

van Vrijheid en Democratie van 26 april 1980 benoemd tot 

leden respektievelijk plaatsvervangend lid van de 

commissie van voorlichting van de algemene vergadering bij 

de behandeling van de rekening en de verantwoording van de 

penningmesster verklaren hierbij kennis te hebben genomen 

van het rapport van 31 maart 1981 van het accountantsburo 

onverstaanbaar & Co te Leiden betreffende de balans per 

31 december 1980 en de rekening van baten en lasten over 

1980 van de vereniging Volkpartij van Vrijheid en Democratie. 
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Waarin begrepen Vrijheid en Democratie in Den Haag. 

Aan de hand van dit rapport hebben de ondergetekenden 

de overtuiging gekregen dat het beleid van de heer H.J. 

de Koster in 1980 penningmeester der partij en tevens 

penningmeester van de stichting van Vrijheid en Democratie 

welke het partij orgaan uitgeeft op een juiste wijze is 

gevoerd, derhalve adviseren zij U overeenkomstig artikel 30 

lid 2 van de statuten van de partij alsmede overeenkomstig 

artikel 9 van de statuten van de stichting Vrijheid en De

mocratie, goedkeuring te verlenen aan de rekeningen en de 

verantwoording van het financiële beleid van de penning

meester over het jaar 1980 en hem decharge te verlenen 

onder dankzegging van het beheer van de financiënvan partij 

en stichting, aldus dit verslag. 

Dank U zeer mijnheer Goverstin, het woord is aan de 

penningmeester de heer de Koster. 

Voorzitter, dames en heren,nu mlJn mandaat vanavond ten 

einde loopt zij het mij vergunt een paar enkele algemene 

opmerkingen te maken over het het financiël beleid. 

In de periode van 5 jaar dat ik penningmeester mocht zijn 

was er een stormachtige ontwikkeling, eerst een verveel

voudiging van het ledental, vervolgens een enorme vergader

frequentie in alle geledingen ook internationaal, zeer 

vele reizen, er waren gewonnen verkiezingen en wat in dit 

land soms nog belangrijker is een gewonnen formatie. 

Een zestal ministers en een zestal staatssecretarissen 

wat ook natuurlijk een enorme omwenteling gaf, binnen de 

partij en voor politiek Nederland. 

De liberale filosofie werd opnieuw verwoord in het manifest 

en in het verkiezingsprogramma, er was een energieexplosie 

bij de commissies ook bij zeer vele afdelingen, bij nieuwe 

afdelingen die gesticht werden en hoe vertaalt zich dat nu 

alles financiël?? 

Het was de partij gelukt in hele rustige tijden, gelukkig 

al wat verder in het verleden om enorme schulden te maken 

ver in de 6 cijfers.Haya van Someren bekend in haar zeer 

vele funkties in de partij in haar vele capaciteiten en 
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kwaliteiten, was misschien wel het minst bekend als penning

meester, maar zij heeft het mogelijk gemaakt door haar 

beleid door haar akties om al die schulden af te betalen 

zodat ik met een schone lei wat dat betreft kon beginnen 

ik heb het als mijn belangrijkste taak beschouwd om 

ondanks de enorm toegenomen taken hetevenwicht in de be

groting te behouden maar evenzeer om een reserve op te bouwen 

voor een •. voor verkiezingen. 

De verkiezingen van gemeente raden en provinciale Staten 

zijn voorzienbaar, wat niet voorzienbaar is, dat is wat 

er gebeurt in de Tweede Kamer,het zijn ook verkiezingen die 

een ekstra demensie hebben en die daardoor voor het hoofd

bestuur mag ik wel zeggen tot de meest kostbaarste ver

kiezingen gerekend mag worden. 

Het betekent niet dat voor de afdeling de gemeenteraads

verkiezing en voor de Kamercentrales Provinciale Staten 

ook ongelooflijk belangrijk zijn maar toch geeft de 

Tweede Kamer verkiezing voor onze Partij die ektra demensie 

die ekstra inspanning ook financiël. 

Ik meen te mogen zeggen op grond van tal van heel ver

schillende verantwoordelijkheden die ik heb mogen bekleden 

dat volgens algemene maatstaven het secretariaat op het 

Koninginnnengracht uitstekend funktioneert. 

Hulde aan de heer v.d.Berg, niet alleen aan hem, maar ook 

aan allen die hem terzijde staan ik ben .• a~pplaus ... 

Ik ben zeer onder de indruk van hun dagelijkse inzet 

een inzet die nog eens vermeerderd wordt in hoogtij weken 

maanden zoals wij gekend hebben in grote getale in het af

gelopen jaar, ik noem opnieuw dat liberaal manifest, ik 

noem ook nog weer het verkiezingsprogramma en vanzelf

sprekend de verkiezingen waar wij thans voorstaan •• 

door het merkwaardige verloop van het ledental dat enorm 

gestegen is, daarna een kleine deuk vertoonde, maar op het 

ogenblik hard bezig is hard op te klimmen naar het maxi

mum wat we hebben gekend, is er ook een merkwaardige ont

wikkeling geweest in de inkomsten .• het is n.l. heel ge

makkelijk om een partij die zo juichend groeide als een 

aantal jaren geleden om daarbij de uitgaven minstens de

zelfde tred te laten houden, er is natuurlijk een grote 

gevoeligheid voor de hoogte van de kontributies, er is een 
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punt waar ik met een zekere schroom het advies van de 

ledenvergadering niet heb uitgevoerd,de ledenvergadering 

heeft mij het advies gegeven een paar jaar geleden 

om te zorgen dat de kontributie gelijke tred zou houden 

minstens met de inflatie maar zeker met de uitgaven 

dat hebben wij niet gedaan, omdat wij ontdekt hebben 

dat er toch een zekere korrelatie is tussen hen die be

danken voor het lidmaatschap enerzijds en de hoogte van 

de kontributie,daarom hebben wij geen gebruik gemaakt 

van de volmacht die de ledenvergadering ons heeft gegeven 

om de kontributies te verhogen. Op het ogenblik staan wij 

voor een hele merkwaardige verdeling van de dekking van 

onze kosten, in andere partijen is er een soort drang 

men zou het zelfs dwang kunnen noemen, ten aanzien van 

hen die partijfunkties hebben bekleed en ten aanzien van 

hen die op het ogenblik de lande dienen en dien ten gevolge 

nog engenivelleerde salarissen althans in hun ogen verdienen 

en dan wordt er op deze mensen een soort aanslag gepleegd 

op hun inkomen, vanzelfsprekend past een dergelijk systeem 

niet in onze partij wij zijn voorstanders van de vrijheid 

en de leden van onze partij zijn die vrijheid waard 

ze hebben dat getoond door hun uitstekende steun bij de 

ekstra akties die wij ieder jaar hebben gevoerd en die een 

steeds groter percentage van onze uitgaven zijn gaan beslaan 

daardoor is het mogelijk geweest ons sekretariaat 

te laten funktioneren,daardoor is het mogelijk gebleken 

om de kontributies te houden op een aanvaardbaar toch wel 

relatief laag peil maar vanzelfsprekend komt dat ook het 

ledental en de inzet ten opzichte van onze partij komt 

dat ten goede.Voorzitter als laatste wens, ik hoop dat 

mijn opvolger in staat zal zijn de kleine reserve die wij 

hebben kunnen opbouwen voor deze verkiezingen om die ook 

in stand te houden voor een volgende verkiezing, laten we 

hopen dat die opvolger op dezelfde wijze kan getuigen 

van goed gelopen verkiezingen en wat minstens zo belang

rijk is de formatie die erna komt en moge de partij op 

dezelfde wijze hun enthousiatme blijven getuigen ten op

zichte van de aktiviteiten van de partij door hun vrij

willigheid in stand te houden en zo mogelijk nog te 

vermeerderen, dank U wel •• applaus •• 
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Hartelijk dank, wie mag ik het woord verlenen? 

Naar aanleiding van het financiële jaarverslag en de rekeningen 

en verantwoording, niemand dan stel ik met groot genoegen 

vast onder dankzegging aan de penningmeester dat over 

het jaar 1980 de jaarrekening is goedgekeurd en dat aan 

hem decharge is verleend, dames en heren de penningmeester 

treedt vandaag af, maar het lijkt mij passend om daar 

vanavond nader op in te gaan, tenslotte is het voor een 

penningmeester prettig om te weten dat hij nog wat te goed 

heeft.En dat wordt dan afgelost als hij dan aftreedt 

ik dank ook de commissie die bestaan dus dit jaar uit de 

heer v.d.Berg, de heer Seertema van Coverstin en de heer 

Kraaieveld van Hemert als plaatsvervanger, voor het werk 

wat de commissie heeft willen verrichten voor het nagaan 

van de rekening, ik dank U zeer en ik zou aan de algemene 

vergadering willen voorstellen om ook de commissie 

decharge te verlenen en over te gaan tot het benoemen 

van een commissie die deze werkzaamheden weer voor het vol

gend jaar zal gaan verrichten, wij stellen voor om 

de commissie volgend jaar te laten bestaan uit de heer 

Kraaieveld van Hemert te Dordrecht, weer de heer Seertema 

van Coverstin en de heer Wurtwein te Laren, met als plaats

vervangende leden die dan op den duur lid zullen kunnen 

worden, de heer Bouwens, J.A.Bouwens te Amstelveen en mr.F. 

Martin te Delft, gaat de vergadering daarmee akkoord?? 

Applaus, dank U zeer, dan is aldus besloten .• 

Dan gaan wij zo meteen weer het woord geven 

aan de penningmeester ter toelichting van agenda punt 6, 

voorstel van het hoofdbestuur tot verhoging van de kontri

butie met ingang van 1 januari 1982, voor de kontributie

groepen, leden van 27 tot 65 jaaren leden van 18 tot 27 jaar. 

Respektievelijk van een bedrag van f 65.-- tot f 70.--

en van f 32.50 tot f 35.-- het woord is aan de penning

meester. 

Dank U voorzitter, ik heb zojuist al medegedeeld dat 

wij geen gebruik hebben gemaakt van de volmacht die de 

algemene vergadering ons had gegeven om voor het afgelopen 

jaar de kontributie te verhogen, des al niet te min moeten 

wij dus de verhouding tussen vrijwillige inkomsten en kon

tributies niet te veel scheef trekken, ik heb U nog niet 
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het voorstel willen doen om de kontributie te indexeren 

ik geloof dat wij op een goed moment wel verplicht zijn 

om ertoe over te gaan tegen die tijd heeft misschien het 

nog zittende kabinet de zaken zo goed voorbereid dat de 

inflatie sterk is teruggebracht en dat wij dat ook, dat wij 

•. dat dat niet zal leiden tot sterkere verhogingen, 

maar ik heb er vol vertrouwen dat mijn opvolger de heer de 

Monchi op dit punt ook met verstandige voorstellen 
ik 

bij U zal willen komen .. het voorzichtige beleid wat U 

al zojuist geschetst heb, dat houdt niet in dat wij U voor

stellen dat het hoofdbestuur U voorstelt om met zeer 

grote verhogingen te komen, wij hebben ook een paar groepen 

buiten schot gehouden het blijkt meer en meer dat degenen 

die 65 jaar en ouder zijn en we komen straks nog op een klei

ne groep terug die ergens tegen de 65 aan misschien 

op teert voor een wat vroeger pensioen, dat wij die 

groepen en dat is heel duidelijk dat wij die niet ekstra 

mogen belasten, des al niet te min onze kontributie van 

dfl. 65,-- is ook landelijk gezien,aan de zeer lage kant. 

En wij menen dus dat het verantwoord is om de groep van 27 

tot 65 jaar het volgend jaar te verhogen van f 65.-- nnar 

f 70.-- en dan ook een aanpassing voor de groep van 

18 tot 27, het is een kleine aanpassing, maar ook om de 

verhouding 1 op 2 tussen deze twee groepen in stand te 

houden,voorzitter dit is de toelichting op punt 6. 

Dank U zeer,ik denk dat het verstandig is om het voorstel 

Doetinchem apart te behandelen en ook het voorstel van 

Naarden die over de verdeling ging, maar dat is meer een 

aanvulling op het voorstel, tenminste zo is het bedoeld, 

dan een wijzigingsvoorstel, heeft iemand behoefte het woord 

te voeren over de toegelichte verhoging van de twee kon

tributiegroepen van 27 tot 65 en van 18 tot 27 jaar. 

Niemand?? Ja •• 

Even dat knopje indrukken •.• 

Mijnheer de voorzitter •• de kontributieverhoging •• 

Mag ik even vragen Uw naam en afdeling? 

Van Opstal, afdeling Soest, de kontributieverhoging, zoals 

nu voorgesteld, daar kan ik me eigen gewoon in vinden •. 
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maar ik vraag toch wel ook een uitzondering te maken om 

de kontributie voor mensen die werkeloos zijn en mensen 

die in WAO lopen te laten zoals die nu is, dus te houden op 

f 65.--zodat deze mensen niet steeds op koopkracht achteruit 

gaan, dank U •• 

Mag ik U erop wijzen, dat er een voorstel Doetinchem 

aan de orde komt, dat de bedoeling heeft om diegenen die 

vervroegd zijn uitgetreden en het hoofdbestuur stelt voor 

om die groep zelfs wat uit te breiden,in de gelegenheid 

te stellen een lager bedrag te betalen, het is bovendien 

zo dat ieder lid van de partij dat in omstandigheden verkeert 

die het hem of haar niet mogelijk maken de volle 70 gulden 

te betalen, een lager bedrag kunnen betalen,want als iemand 

inderdaad van een uitkering leeft dan kan ik me voorstellen 

een bedrag van f 65.-- ook nog veel te hoog is, dus wij zijn 

wat dat betreft veel flexibeler dan we zouden zijn als Uw 

voorstel zou worden overgenomen, dus wij stellen voor om 

bij het voorstel van Doetinchem terug te komen op die 

kwestie en nu te spreken over de twee leeftijdsgroepen. 

Akko~d??? 

Akko~d. 
Dank U wel.Wie nog meer over dit voorstel? 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, mlJn naam is Kroezen, 

afdeling s Gravenland,de afdeling 's Gravenland wil het 

voorstel tot kontributieverhoging steunen, maar willen een 

kleine kanttekening bij plaatsen, die misschien ook bij 

het vorige punt geplaatst had kunnen zijn,maar die we tot 

nu bewaard hebben. 

Er worden de laatste jaren van tijd tot tijd tientjes 

akties gelanceerd en ook nog herhalingsbrieven verzonden 

aan hen die daarop niet op believen in te gaan en dat heeft 

mede bijgedragen tot het gezond maken van de financiële 

positie van de partij, zoals wij nu net gehoord hebben 

aan de andere kant blijkt de financiële positie van de 

partij toch niet zo slecht te zijn, zodanig dat hier en 

daar kan voorkomen dat men kan zeggen, we hebben nog zo 

en zoveel over, dat kan en dat mag niet opgepot worden, 

want het werd tenslotte gevoteerd voor deze verkiezingen 

en zo •. welke afdeling binnen onze regio komt nog wat te 

kort? 
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En dat is mooi want daar profiteren met name de kleine 

en financiël zwakke afdelingen van, maar dan maakt het 

natuurlijk aan de andere kant een wat vreemde indruk dat 

er regelmatig tientjes erbij suppleren en dat zal wel 

eens hier en daar wrevel kunnen wekken en gelet hierop 

en gelet op wat onze gewaardeerde penningmeester zojuist 

over het gezond maken van onze financiën gezegd heeft, 

zou de afdeling 's Gravenland toch het hoofdbestuur willen 

verzoeken het hulpmiddel van de tientjesaktie in de 

toekomst met enige terughoudendheid te hanteren ••. 

Dank U. 

Het woord is aan de penningmeester. 

Voorzitter het blijkt mij dat ik misschien nog niet 

duidelijk genoeg ben geweest in mijn uiteenzetting, 

ik heb gezegd dat de sterk gestegen kosten van het 

secretariaat en van onze aktiviteiten, de aktiviteiten op 

het gebied van vergaderen,die ongelooflijk zijn geweest 

dat wij die niet hebben kunnen opvangen,door onze 

kontributie inkomsten, en dat de partij zo fantastisch 

reageert op onze eenmaal per jaar gehouden akties, ik kan 

U mededelen dat de stand vandaag van onze financiële aktie 

is 720.000 gulden ••• applaus. 

Daarover kan de penningmeester zich alleen maar verheugen 

maar dat betekent niet dat hij zich daardoor een rijk man 

voelt voor de partij in-tegendeel.Wij hebben deze inkomsten 

heel hard nodig, het feit dat we ze krijgen betekent 

dat we de kontributies zo relatief laag kunnen houden, 

zonder deze inkomsten zouden de kontributies sterk moeten 

worden opgevoerd en het feit dat een zo groot percentage 

van de leden in toenemende mate ons eens per jaar ekstra 

steunt op basis van vrijwilligheid,betekent ook dat wij 

en dat zouden wij natuurlijk ook nooit willen, maar dat 

wij ook niet drang of dwang maatregelen moeten nemen 

deze vrijwillige reaktie geeft ons en ik hoop ook mijn 

opvolger de steun die nodig is om eens per jaar een ekstra 

beroep op de leden te doen en die paar leden die zich daar

door ongerust voelen en zeggen dat vinden wij vervelend 

wij Mbeperken ons tot onze kontributie, zijn daartoe 

volmaakt gerechtigd •• het is geen dwang, we hopen dat U 
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en die paar leden die zich daardoor ongerust voelen 

en zeggen dat vinden wij vervelend we beperken ons tot 

onze kontributie zijn daartoe volmaakt gerechtigd, het 

is geen dwang wij hopen dat men meedoet, indien men daar

toe in staat is, maar het is geen enkele dwang. 

Dank U wel, mijnheer de penningmeester, ik geloof zelf dat 

het hebben van een tientjesaktie de meest liberale vorm 

is van een kontributie naar draagkracht, want iedereen 

bepaalt zelf op het ogenblik dat het verzoek gedaan wordt 

wat op dat ogenblik met zijn draagkracht met zijn enthousiast

me en met andere zaken op dat moment overeenkomt, wij 

zijn gelukkig nog de partij met de laagste kontributie 

omdat wij de draagkracht niet van bovenaf regelen 

maar omdat wij deze liberale regeling hebben en ik hoop 

erg voor de volgende penningmeester dat hij ook met dat 

systeem zal kunnen blijven werken, mevrouw?? 

Mevrouw Zimmerman, afdeling Apeldoorn. 

Wij willen graag de kontributie zo laten,wel dat U door 

kunt gaan met die tientjesakties, want dan kunnen de mensen 

zelf beoordelen wat ze willen storten ekstra, maar in deze 

tijd van bezuininging, dat de kontributie het zelfde blijft 

en dan zal de partij zich ook wel enigszins moeten 

aanpassen, de tering naar de nering zetten. 

Ik ben ervan overtuigd dat ze het zo zuinig mogelijk doen 

maar willen wel bepleiten voor het handhaven van de 

kontributiebedragen. 

Dus U bent tegen het voorstel van verhoging.?? 

Ja. 

Goed •• 

Mag ik daar even reaktie opgeven?? voorzitter?? 

Ik heb zojuist de vergadering al medegedeeld, dat deze 

zelfde ledenvergadering, eerder de penningmeester 

machtiging heeft gegeven tot een verhoging, die in 

een zelfde orde van grootte lag, maar zich over meer 
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groepen uitstrekte, ik heb van de machtiging die de 

ledenvergadering het hoofdbestuur heeft gegeven, geen ge

bruik willen maken, ik heb dat het hoofdbestuur voorgesteld 

en het hoofdbestuur is daarmee akkoord gegaan, indien wij 

deze machtiging wel zouden hebben gebruikt dan was reeds 

een jaar eerder de kontributie op de door ons thans 

voorgestelde hoogte gekomen,mag ik verder de ledenvergade

ring erop attent maken dat hier met grote instemming 

in de tijd dat advies gegeven is aan de penningmeester 

om niet te lang te wachten met de verhogingen, dat des-

al niet te min ik dat voorstel in de wind heb geslagen 

en dat dus nu 3 jaar achterelkaar de kontributie van 

f 65.-- voor het grootste gedeelte van ons ledental 

27 tot 65 jaar, onveranderd is gebleven en dat het voorstel 

wat wij U nu doen dat dat een voorstel is van een 

verhoging ver beneden de 10% en ik mag wel zeggen dat we 

in die 3 jaar een inflatie hebben gehad die ergens 

tussen de 20 en 30% ligt, dus ik dacht dat het een zeer 

bescheiden voorstel is en vandaar dat ik een hartstochte

lijk beroep op de ledenvergadering zou willen doen 

om ondanks de mening van de afdeling Apeldoorn dit voorstel 

toch te aanvaarden •• 

Ja .•• 

Voorzitter, Bakker uit Haarlem, het voorstel van de 

penningmeester is alleen maar te waarderen, dat hij er 

zolang meegewacht heeft, daaruit blijkt duidelijk een 

terughoudendheid met betrekking tot bereidheid tot 

betaling. Ik kan me alleen wel herinneren dat vorig jaar 

in de Kamercentralevergadering van Haarlem een voorstel 

ter tafel was gebracht, navenant aan datgeen wat b.v. 

de TROS doet om te overwegen de kontributiebetaling 

naar keuze te laten betalen, of wel per jaar of wel 

per kwartaal. 

Ja, die keuze mogelijkheid bestaat .. die is er •. 

Die is dan kennelijk niet duidelijk genoeg bij die leden 

overgekomen, ik zit met smart eigenlijk op dat voorstel te 
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wachten, aangezien vele leden hier bij mij daarover 

komen vragen, ik zou het plezierig vinden als U daar 

een aankondiging in de Vrijheid en Democratie zou willen 

plegen, ik heb inmiddels begrepen uit de diverse diskussies 

dat dat nog stuitte op een aantal computertechnische 

zaken, maar als die verholpen zijn dan zou ik het plezie

rig vinden als U dat publiceerde. 

Het stuit niet op computertechnische zaken, het vervelende 

is dat als het ding 2x per jaar moet draaien of 4x, dat het 

dan 2x respektievelijk 4x zo duur wordt, gelet op het tempo 

waarmee de kontributie binnenkomt nu, hebben we niet de 

indruk dat in grote mate de behoefte bestaat aan 

gespreide betaling, rnaaar de mogelijkheid is er en de leden 

zijn ook op de mogelijkheid gewezen,meer hoeft je dacht 

ik niet te doen •. 

Steinen, Wageningen. 

Ik heb bizondere waardering dat het feit dat de penning

meester probeert het geld zoveel mogelijk te doen en ik 

besef ook dat hij geld nodig heeft, wij ook, wij Wageningen 

wij gaan ook nu rood met deze verkiezingen,maar ik weet 

van onze eigen mensen dat als wij die kontributie verhogen 

dat het wel leden gaat kosten en daar ben ik heel erg 

bang voor,al is het maar f 5.-- , of het nou f 5.--

of f 10.-- is, het gaat om het feit van er is weer 

een verhoging het wordt weer iets meer .• en wat dat betreft 

zou ik het dan liever op vrijwillige bijdrage willen 

laten aankomen dan op een algemene verhoging, dank U •• 

Ik begrijp Uw mening volmaakt,mijnheer Steinen aan de andere 

kant er moet nog een zeker evenwicht zijn tussen de 

kontributies enerzijds en de vrijwilligheid anderzijds 

ik prijs mij gelukkig dat niet alleen de partij bizonder 

positief gereageerd heeft op onze oproep, maar dat er na

tuurlijk wel eens omstandigheden, politieke omstandigheden 

of andere omstandigheden kunnen komen dat die partij wat 

minder spontaan reageert en dan moeten toch de aktiviteiten 

doorgaan,vandaar dat er een verstandige verhouding dient 
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te zijn, die toch al een beetje scheef getrokken is, maar 

ik geloof dat we dat op dit moment wel kunnen aanvaarden 

maar er moet toch een zekere relatie bestaan tussen de 

kontributie en onze uitgaven. 

En dat betekent dus dat ik toch wel zou willen voorstellen 

ik begrijp Uw motieven,want die zelfde motieven die 

U noemt mijnheer Steinen die heeft ons ertoe gebracht 

om het een aantal jaren onveranderd te houden, maar wanneer 

we nu een vereniging hebben waarbij we na 3 jaar met 

een f 5.-- op de 65 verhogen, dan is dat natuurlijk wel erg 

bescheiden •• 

Ik besef heel goed, voorzitter dat die f 5.-- als zodanig 

is het niet, of U nou 5 of 10 zegt dat vind ik ook niet zo 

belangrijk, maar het feit dat we een verhoging doen in 

deze tijd, ik ben alleen maar zo bang dat we dan weer 

omlaag gaan met het ledental •• 

We zijn op het ogenblik gelukkig weer belangrijk in de 

lift en dus wat dat betreft hebben we het goede moment ge

kozen. 

Mijn naam is onverstaanbaar, afdeling Enschede, 

ik wou nog even terugkomen op die tientjesaktie zou het 

misschien niet eens een keer mogelijk zijn,om een verdeel

sleutel te maken tussen afdelingen en de landelijke 

organisatie, omdat nu ook de afdelingen met financiële 

moeilijkheden te kampen hebben en zodoende ook niet langs 

elkaar heen werken met financiële akties en dergelijken 

dus ik zou het hoofdbestuur eens een overweging willen 

geven om eens een verdeelsleutel op te stellen,waar en 

de landelijke organisatie en de afdeling van kunnen profi

teren. 

De toekomstige voorzitter en de toekomstige penningmeester 

hebben meegeluisterd •.. 

.k~c:: i-..-'-
Voorzitter, U heeft ~~rnet gezegd dat wat Naarden hier 

heeft opgemerkt geen amendement was, dat was het ook niet, 
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zo is het ook niet gepresenteerd, het is gepresenteerd 

als een invite, om duidelijker te maken hoe het nou verdeeld 

ging worden en Uw antwoord is net zoals voor 1980 en 

ik weet niet of degene die het antwoord heeft geschreven 

of hij ook 1980 heeft nageslagen, want als je de beschrij

vingsbrief van 1980 naslaat dan moet je naar 1979 terug 

om te kijken wat er bedoeld was, ik dacht dat het duidelijk 

was ik heb uit het cryptogram begrepen en dat kunt U 

misschien bevestigen, dat Vrijheid en Democratie in guldens 

een gelijk bedrag krijgt, als in 1979 in de stukken heeft 

gestaan dat de rest zoals Naarden heeft verondersteld 

procentsgewijze ongewijzigd wordt verdeeld, maar het is 

misschien wel prettig om dat even zo nog te bevestigen 

en ook met de percentages in de volgende V & D's op te 

nemen. 

Ik zeg U dat toe dit is ook niet een belangrijke verhoging 

die ertoe leidt dat we aan de sleutel hoeven te sleutelen 

want die sleutel is tot stand gekomen na uitvoerig over-

leg met de Kamercentrales penningmeesters van de Kamercen

trales, het hoofdbestuur op het moment dat de vergadering 

besloten heeft om aan de ondercentrale een zekere financiële 

een zekere financiering te geven,ik zeg U toe dat we in 

de volgende Vrijheid en Democratie dit uitvoerig zullen 

weergeven en ik dacht dat er indien op een goed moment 

wijziging zou moeten komen in de bijdrage die de leden ge

ven aan Vrijheid en Democratie die overigens ook al een aan

tal jaren onveranderd is gebleven dat op dat moment de 

sleutel opnieuw zou kunnen worden bekeken, maar ik meen dat 

deze verhoging die we nu voorstellen dat die van onderge

schikte aard is want het is natuurlijk heel belangrijk maar 

het is zo gering dat WlJ aan de overige verhouding van de 

financiën dus geen wijzigingen hebben willen aanbrengen. 

Dank U •• 

Ik heb de heer onverstaanbaar Altes met mijn instemming 

horen zeggen, dat die tientjesaktie de meest liberale vorm 
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van kontributieheffing is •• 

Naar draagkracht is •.. 

Het is dus een heffing naar draagkracht en men kan zelf 

uitmaken of men die draagkracht heeft of niet •• Daarbij wil 

ik aansluiten dat mijn afdeling met overtuiging de kontri

butie verhoging die in onze ogen een zeer bescheiden kontri

butie verhoging is, steunt.Anders dan afdelingen Wageningen 

en Apeldoorn, maar ik wil toch wel nog opmerken dat als 

inderdaad die kontributieheffing naar draagkracht zonder 

drang of dwang moet gebeuren, dat je geen herhalingsbrieven 

moet sturen, want dat is toch wel gebeurd en dat vond ik 

minder elegant. 

Dank U. 

We hebben goede nota genomen van Uw opmerking en ook hier 

onze toekomstige bestuurders zullen zich daarop buigen •. 

Peters, van de afdeling Weert. 

Mijnheer de voorzitter ik dacht dat het zo was dat de kon

tributie wel in termijnen geïnd kon worden maar dat dat 

dan overgenomen moest worden door de afdeling, dus de 

afdeling schiet dat voor en op de tweede plaats kan 

de penningmeester een inzicht geven in de laatste kontri

butieverhoging, het aantal leden wat daardoor is afgevallen. 

Is dat ongeveer aan te geven?? 

Dank U wel. 

Om met Uw laatste vraag te beginnen, wij hebben toen het 

ledental na de enorme explosie tot aan 100.000 

een kleine daling vertoonde die gelukkig maar tijdelijk 

is gebleven,hebben wij een exitenquette gehouden, bij die 

enquette zijn een aantal punten naar voren gekomen waarbij 

ook de kontributie hoogte want op dat moment vond er niet 

direkt een verhoging plaats, waar ook de kontributie

hoogte een zekere rol speelde, dat heeft er mede toegeleid 

dat wij ten aanzien van het kontributiebeleid meer zijn 

gaan nadenken en daarom ook niet het advies van de leden-
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vergadering hebben opgevolgd en ook niet Uw mandaat hebben 

uitgevoerd, dat komt mede of is dat op basis van de enquette 

die is gehouden. Dus wij weten dat de kontributiehoogte 

toch wel een zekere corollatie heeft met het aantal 

leden, maar dat betekent natuurlijk niet dat we in lengte 

van jaren die kontributie ongewijzigd kunnen houden. 

Mevrouw Delfers, afdeling Zoetermeer, ik wilde eens 

opmerken naar aanleiding van dit voorstel van kontributie

verhoging dat ik het moment eigenlijk niet zo gelukkig 

vind, ik kan me voorstellen enerzijds als er 3 jaar 

al geen verhoging is geweest dat je zegt we kunnen er niet 

meer onderuit, maar ik moet wel zeggen op dit moment 

dat we allemaal weten dat het wat minder gaat worden 

dat je wat zuiniger aan moet gaan doen,vind ik het niet 

erg verstandig dat je als vereniging meent toch een hogere 

kontributie moet gaan opleggen en op grond daarvan zou ik 

toch niet voor dit voorstel kunnen stemmen. 

Ik weet niet of U misschien niet optimistisch bent, want 

als U dit moment niet geschikt vindt, dan betekent dat toch 

wel dat U betere tijden verwacht, waarin een wel geschikt 

moment zich voordoet. 

Ik denk dat we gewoon zoals allemaal,moeten rekening 

houden met een wat mindere financiële situatie en dat je 

daar als vereniging ook niet onderuit kan komen. 

Dat ben ik volmaakt met U eens en dat is ook de reden ge

weest dat het hoofdbestuur de laatste 3 jaar die kontribu

tie onveranderd heeft gehouden.En dat we nu komen met een 

zeer geringe verhoging en dat betekent dus dat wij in grote 

lijnen het met U eens zijn,des al niet te min ik herhaal 

dat, een partij die zo ongelooflijk levend is als de VVD 

daar is een groot aantal aktiviteiten gewoon niet uit te 

bannen,is niet weg te denken daaruit, die moeten dus nu 

eenmaal gefinancierd worden en ook het enthousiastme van 

de vrijwilligheid geeft ons toch ook weer de moed om te 
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zeggen nou laten we die kontributies nou ook met een 

zeer beperkte f 5.-- verhogen.Ik wil niet de vervelende 

vergelijking maken wat men anders met die f 5.-- kan doen 

want dat is niet hier ter zake, maar ik geloof toch dat 

het wel een heel beperkte verhoging is. 

Dank U wel, ik denk nu dat we wel tot stemming kunnen over

gaan.We gaan nu het stemburo benoemen en mijn voorstel is 

dat het stemburo bestaat uit mevrouw Kloze uit Enschede, 

de heer Doesburg uit Utrecht, de heer Peters uit Utrecht, 

de heer Rohof uit Enschede en mevrouw Venis uit Zaanstad. 

Ik herhaal de betekenis van de stemkaarten, want er 

wordt met hand opsteken gestemd,lichtgele kaarten vertegen

woordigen 10 stemmen,de okerkleurige kaarten 5 stemmen en 

de oranjekleurige kaarten 1 stem. 

Geroezemoes. 

Bij de familie Kloze vindt rolverwisseling plaats, de heer 

Kloze zal in het stemburo gaan plaatsnemen ••• dat kan ••• 

zacht gepraat .• nou die zetten we op de reserve, vindt U niet? 

Zou mevrouw de Graaf uit Delft zo vriendelijk willen ••• ah •• 

zijn we er??Neen, we zijn er met zijn vijven, goed •• 

Het hoofdbestuur brengt in stemming ik denk dat we het niet 

hoeven te splitsen en dat we die beide verhogingen in 

een stemming aan de orde kunnen worden gesteld, of wil ie

mand apart stemmen over de verschillende leeftijdsgroepen 

niemand niet??dan stellen we het voorstel van het hoofd

bestuur tot kontributieverhoging aan de orde om de kontri

butie van f 65.-- tot f 70.-- te verhogen voor de groep 

van 18 t/m 27 en van f 32.50 tot f 35.-- voor de leeftijds

groep van 18 t/m 27 jaar.Wie is daar voor?? lichtgele 

10 waardige kaarten omhoog.Wie is tegen met de lichtgele 

kaarten.Wie is voor met de okerkleurige kaarten,wie is tegen 

met de okerkleurige kaarten,wie is voor met de oranje kaarten 
en wie is daar tegen? 

Dat voorstel is met geruime meerderheid aanvaard, dank U 

zeer. 

Ik dank de ledenvergadering, ik heb niet de, ik heb niet 

durven te zeggen, dat U indien U het niet zou aannemen, 

dan zou aftreden, want dat zou dan natuurlijk flauw zijn ••• 

gelach ••. 
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Bovendien weet U van het vorige congres wat het resultaat 

van zoiets is .. 

Doetinchem heeft een voorstel gedaan en n.l. degenen die 

vervroegd uittreden of gepensioneerd ZlJn om die dus al eer

der in die kategorie van 65 jaar en ouder te brengen, 

dat leek het hoofdbestuur juist,het hoofdbestuur heeft het 

alleen wat anders geformuleerd, omdat er ook mensen zijn 

die vervroegd zijn uitgetreden of vervroegd hun pensioen 

hebben dat hen best in de gelegenheid stelt om de volle 

f 70.-- te blijven betalen of misschien zelfs nog wel meer 

en vandaar dat het hoofdbestuur heeft gezegd we doen het 

alleen naar hun mening er aanleiding toe is om een lager 

bedrag te gaan betalen,kan Doetinchem met die wijziging 

verenigen??Is er iemand anders in de vergadering die over 

Doetinchem hetzij in de •• ah •• 

Ja, de afdeling Haren, die ziet toch graag de huidige inde

ling van de categorie gehandhaafd en zal dan ook tegen het 

voorstel van Doetinchem stemmen,wij zijn van mening dat 

eventuele afwijkingen bij de afdelingsbesturen geregeld 

kunnen worden, zoals ook staat in het huishoudelijk rege

lement artikel 65, lid 8. Wij willen het hoofdbestuur 

ook graag in herinnering brengen dat op de 33ste jaarlijkse 

algemene vergadering een voorstel van afdeling Hilversum 

om een nieuwe code in te stellen voor bepaalde sociale 

categorieën werd afgewezen onder verwijzing naar dit 

artikel.Op dezelfde vergadering werd een amendement van 

onze afdeling aangenomen, waarin werd voorgesteld in Vrijheid 

en Democratie dus uitvoerig op deze mogelijkheid tot kontri

butiereduktie in te gaan.Wij willen graag weten of dit is 

uitgevoerd,want we herinneren ons een dergelijk artikel 

niet, maar wellicht is het aan onze aandacht ontsnapt. 

Dank U wel. 

Bij mijn weten,is er geen verhandeling in Vrijheid en De

mocratie gepubliceerd over de mogelijkheid van dispensatie, 

het is wel zo dat dit jaar als ik me niet sterk vergis 

gewezen is in de kontributiebrieven, dat de mogelijkheid 

bestaat, dus dat heeft iedereen persoonlijk ontvangen op 
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het ogenblik dat het verzoek tot kontributiebetaling werd 

gedaan,U hebt naar mijn persoonlijke overtuiging vol-

komen gelijk wanneer U zegt dat dispensatie artikel dit 

soort situaties dekt en dat een bepaling als deze eigen

lijk dus strikt genomen niet nodig is, maar de praktijk is 

toch vaak een andere wanneer je een uitdrukkelijke bevoegd

heid geeft om in bepaalde omstandigheden minder te betalen 

zonder daar over te hoeven vragen bij het afdelingbestuur 

dan ondergaan de mensen dat toch als iets anders dan wan

neer ze zich moeten beroepen op een uitzonderingssituatie 

en aan het afdelingbestuur een dispensatie moeten vragen, 

formeel is het juist wat U zegt,praktisch werkt het anders 

uit en dat is de reden geweest dat het hoofdbestuur deze 

keer met wat meer souplesse het voorstel van de afdeling 

Doetinchem tegemoet getreden is dan we dat in het verleden 

deden wanneer er in zeer ruime zin over allerlei ankontro

leerbare sociale groepen etc. werd gesproken, het gaat 

hier heel duidelijk ,om een categorie te brengen onder de 

groep van 65+ omdat het hier gaat om mensen die vervroegd 

tot die groep van 65+ zijn gaan behoren en dat maakt het 

dus tot een duidelijke groep waar je een dergelijke bepaling 

aan kunt wijden, we geven er ook mee te kennen dat wij 

als V V D ook in dit opzicht bij de tijd willen blijven. 

Voorzitter, hoe denkt U •• 

Wilt U even met het oog op de band .•. 

Ja, mijn naam is Geertsma, afdeling Maassluis,hoe denkt 

U dan over de mensen die met een miniurn inkomen moeten rond

komen??Ik denk daarbij ook aan sociale uitkeringtrekkers .• 

N 
Nou, ik dacht dat dat nu in alle duidelijkheid uit de 

doeken was gedaan, er is een algemeen geldende voor iedereen 

geldende dispensatie bepaling, die is er •• 

Ja, dat is mij duidelijk maar het kan best zo zijn dat 

ook die mensen waarvan U heeft gesproken dat die moeite 

zouden hebben om naar de afdeling toe te gaan om die 
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dispensatie te vragen dat dat ook geldt voor deze uitkerings

trekkers. 

Maar daar is dus niets aan te doen ••• als je in de VVD 

wat wij doen een draagkracht kontributie met eindeloos 

veel groepen wanneer je die afwijst en dat hebben wij altijd 

gedaan dan is de enige mogelijkheid die je over houdt 

is dus een aantal globale groepen die hebben wij aan 

leeftijd gebonden, dat is computertechnisch te kontroleren 

de rest is niet computertechnisch te kontroleren dus die 

mensen moeten dispensatie vragen er is geen andere oplossing 

voor. 

Maar dan zeg ik wees dan konsekwent en handhaaf dan 

gewoon de dispensatieregeling want anders gaat U straks 

verschillende interpretaties toepassen naar mijn gevoel. 

Ik vind dat helemaal niet konsekwent, we hebben juist 

nu heel duidelijk uitgelegd, er is een groep mensen 

die vervroegd gaat behoren tot de categorie van 65+, iemand 

die het miniurn loon krijgt gaat niet vervroegd behoren tot 

een andere categorie, dat is een aparte categorie,maar 

je kunt iemand die op zijn 62 ste of op zijn 63 ste 

vervroegd gepensioneerd is die kun je heel gemakkelijk bren

gen in de kontributiegroep als ware hij of zij reeds 65. 

Dan gaat het over een heel andere zaak dan over iemand 

die op zijn veertigste het miniurn loon krijgt, of een uit

kering krijgt, daarvoor is nu inderdaad de dispensatie

bepaling, daar zie ik nog geen andere mogelijkheden voor. 

Vroeger waren we altijd konsekwent en dan krijg je ieder 

jaar zo'n voorstel op je dak, nu komen we daar weer 

aan tegemoet en dan is het weer niet goed •• gelach •• 

Mag het hoofdbestuur U voorstellen te aanvaarden en 

zonodig in stemming te brengen maar zonder stemming te aan

vaarden het voorstel Doetinchem in de redaktie hoofdbestuur 

of wil iemand daarover een stemming? 

Stemming, goed, het hoofdbestuur brengt in stemming het 

voorstel Doetinchem in de redaktie hoofdbestuur en vraagt 

daarover te stemmen, wie is voor dat voorstel, lichtgele 

kaarten voor,lichtgele kaarten tegen,okerkleurige kaarten 

voor, okerkleurige kaarten tegen,oranje kaarten voor,oranje 

kaarten tegen, dan is het aanvaard, dank U zeer. 
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Dan staat er nog over het voorstel van de afdeling Naarden 

over de verdeling, daar heeft de heer Meijeraam al over ge

sproken, hij heeft antwoord gekregen, U vindt goed dat 

dat blijft overstaan tot volgend jaar wanneer het hoofd

bestuur van mening is dat het gewijzigd moet worden 

en dat het ongewijzigd blijft ten aanzien van Vrijheid en 

Democratie en ten aanzien van de percentages als het hoofd

bestuur die mening mocht zijn toegedaan.Dank U zeer. 

Dan zijn er voorstellen van de afdelingen en centrales 

ingediend •• er is een •• neen ••• er zijn ••• neemt U me niet 

kwalijk, we krijgen de benoeming van een commissie van beroep 

leden en plaatsvervangende leden daarvan, periodiek 

trden af dat is de voorzitter dat is mr. J.M.Polak 

te Ede die stellen we opnieuw voor als voorzitter 

en af treden ook de heren mr. H.C.C.L.Polak te Rotterdam 

en mr.A.v.Vuuren te Wassenaar.Plaatsvervangende leden zijn 

drs. A.M.Bom en mevrouw A.Nieuwenhuis Nachtglas-Boot te Haren 

en de heer mr.H.P.Talsma te Epse, er zijn geen andere kan

didaten ingediend zodat ik •• door het hoofdbestuur 

voorgestelde kandidaten bij deze als benoemd kan verklaren 

en bij deze herbenoemde commissie in beroep kunt gaan 

wanneer U daartoe aanleiding ziet, dank U zeer. 

Dan komen we bij de voorstellen van afdelingen en kamercen

trales, er is een voorstel van de afdeling Groningen 

en ik zou het woord willen geven aan de afdeling Groningen. 

Dank U wel mijnheer de voorzitter, Reitsma, Groningen. 

Ik dacht dat in de stukken ons voorstel erg goed verwoord 

is, daarom is er eigenlijk heel weinig toelichting nodig 

wij zijn van mening dat bij bespreking van een stuk als 

het liberaal manifest in de kamercentrale waar op een gegeven 

m~mR~t amendementeneen derde van de stemmen nodig hebben 

om door te gaan onverstaanbaar dat dat voldoende is 

en dat daarna niet opnieuw een stemming moet komen 

per afdeling wat dus eigenlijk elk voorstel doet doorgaan 

en die vergadering van de kamercentrale op zich vrijwel over

bodig maakt, dat is dus de achtergrond van ons voorstel. 

Dank U zeer, maar er waren ook amendementen ingediend •. 

en vandaar dat we ook de toelichting nuttig achten,wil de 

afdeling Baflo die een amendement heeft ingediend of de 

afdeling Naarden die een amendement heeft ingediend 
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dat toelichten. 

Mijnheer Meijeraam, Naarden •• 

Ik had de voorrang willen laten aan Baflo, maar dan 

ons amendement.In de eerste plaats dacht ik,dat het zou 

kunnen zijn dat het voorstel van Groningen is ingediend 

is ingegeven door specifieke omstandigheden daar in de 

buurt die niet landelijk overal of vrijwel nergens anders 

zo liggen en ik geloof dat dat niet een goed uitgangspunt 

is voor een algemene regelementering, wij hebben dan ook 

in ons amendement stelling genomen tegen twee argumenten 

die Groningen had aangevoerd en met name erop gewezen 

dat het indienen van een amendement door een enkele afde

ling de normale procedure is en dat elke beperking 

dus een ingreep is in wat normaal geldt gelukkig in onze 

partij en er zijn voorbeelden van dat een enkele amende

ment van een kleine afdeling zeer goed wordt ontvangen, 

ik mag, dat was nou niet zo'n kleine afdeling, maar erop 

wijzen dat een amendement om in de beginselverklaring 

iets te zeggen over het koningshuis, misschien in sommige 

kamercentrales zou zijn gesneuveld of gesneuveld is, 

dat het is doorgedrongen tot de desbetreffende algemene 

vergadering over de beginselverklaring in het jaarverslag 

daar met instemming melding van wordt gemaakt, je moet dus 

oppassen dat je een enkel amendement dat ergens ingediend 

is al te snel onder tafel doet verdwijnen,dat is het 

algemene punt, het distriktenstelsel heeft hier niets mee 

te maken eerder kan je zeggen keert hetargument van Groningen 

tegen zichzelf,maar ik dacht dat er een belangrijker punt 

is, belangrijker argument is niet op een punt,nu de 

bizondere besluitvormingsprocedure te veranderen, die 

procedure is nog niet zolang geleden ingevoerd, er is 

over het zeven toen met onverstaanbaar over gedebatteerd 

met name of er twee keer gezeefd zou mogen worden of een 

keer en hoe het zeven moest worden beperkt, wij hebben daar

na stromen van amendementen gekregen in drieërlei instanties 

in drieërlei vorm en enerzijds heeft het hoofdbestuur en 

de partij zich gelukkig geprezen dat er zoveel animo was 
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om zich op voorgelegde teksten te werpen, anderzijds moest 

het wel gekanaliseerd worden en in handzamer vorm worden 

teruggebracht maar dat gaat naar mijn smaak niet zover 

dat je als voorkeur voor het voorstel Groningen moet 

zeggen dat dat zo goed is omdat het eerder tot afwijzing 

van amendementen leidt, dat dacht ik dat geen zuiver argu

ment is, de amendementen moeten zoveel mogelijk worden 

gekombineerd, die moeten niet door blijven draven als 

ze geen enkele zinnige inhoud en daarom geen schijn van kans 

hebben, maar het argument van hoe vlugger je nou maar een 

aanval de nek omdraait hoe beter het is, zo staat het 

een beetje in het advies van het hoofdbestuur dat hoop ik 

dat U dat niet als argument zou willen handhaven. 

U schudt een beetje van neen, maar ook in het jaarverslag 

staat een paar keer toch ook dat het zo prettig zo drastisch 

is teruggebracht.Het kan best zijn dat die bepaling van een 

derde iets te democratisch is, maar het zou bij nader 

inzien best kunnen blijken dat er op andere punten meer 

te doen valt aan de bizondere besluitvormingsprocedure, 

het regelementsartikel dat dat gebeurt uiteindelijk op 

een bijeenkomst is niet gehandhaafd kunnen worden, U heeft 

daar gebruik van gemaakt om daar vanaf te wijken, gelukkig 

in Utrecht met een in 8 of 9 groepen gesplitst bijeenkomst, 

maar eigenlijk hebben die verschillende groepen ook op 

verschillende manieren gewerkt,het resultaat is uiteindelijk 

best aardig geworden,althans in aantallen die overbleven, 

de inhoud daar laat ik me niet over uit, in alle gevallen. 

Maar het is niet zo dat daarmee alleen met die een derde 

tot de helft te maken of wat ik dan nog zou prefereren 

zoals Baflo zegt dan moet je zeggen een derde van het een 

en een derde van het ander, dan maakt men niet alleen de 

kleine afdelingen het moeilijker om iets door te zetten 

maar ook de grote, dat kan soms misschien ook nuttig zijn 

om dat ook te doen, ik dacht dat in het algemeen nuttig is 

om de hele procedure rustig te doen bekijken en aangezien 

we er even tijd voor hebben zou ik de vergadering de over

weging willen geven om het voorstel Groningen te seponeren 

tot nader beraad in een vorm die het hoofdbestuur misschien 

kan voorstellen, maar dan in ruimer verband van de hele 

beluitvormingsprocedure,het begin, het voorstel zoals het 

werd ingediend en de hele gang van zaken. 



.28. 

Het hoofdbestuur vond het voorstel van Groningen een 

kleine korrektie,maar een grote verbetering op de bestaan

de procedure,U hebt gezegd mijnheer Meijeraam, misschien 

is de bestaande procedure te democratisch misschien mag ik 

dan in deze vergadering zeggen dat te democratisch niet 

bestaat , het vervelende is n.l. dat wanneer je een zo 

kleine minderheid de gelegenheid geeft om amendementen 

door te laten gaan tot in het allerhoogste orgaan dat dat 

niet te democratisch is, maar dat het ondemocratisch is. 

Want het legt beslag op de vergadertijd van de meerderheid 

die wat beters heeft te doen n.l. vergaderen over die amen

dementen waarover echt een besluit genomen moet worden 

omdat ze belangrijk zijn en steun hebben ondervonden. 

Het is heel juist dat er een zevingsprocedure is,als 

U alleen al bedenkt dat wij tegenwoordig de amendemente 

die op programma's worden ingediend in de 1000 tallen 

tellen,5400 op het laatste verkiezingsprogramma, het is 

dus volstrekt uitgesloten om zonder zeefprocedure 

te werken.En het zou hoogst ondemocratisch zijn,wanneer we 

geen zeefprocedure hadden, want het zou n.l. betekenen 

dat we niet meer met de algemene vergadering een program

ma kunnen vaststellen en om nu juist de democratie te kun

nen dienen moeten wij ons een wijze zelfbeperking 

opleggen en die wijze zelfbeperking bestaat hierin 

dat wanneer een amendement minder steun heeft dan een derde 

van de vergadering dat het dan niet verder wordt behandeld. 

En dan is het in de hele partijorganisatie wezensvreemd 

dat het dan toch weer welbehandeld zou moeten worden 

wanneer een aantal afdelingen dat zou willen zonder dat 

je kijkt naar het gewicht dat de afgevaardigden van die 

afdelingen qua leden achter zich in de schaal werpen 

het is destijds bij amendement Tilburg ingekomen 

in de oorspronkelijke procedure tot hervorming van de 

besluitvorming het is een beetje tegen de zin van 

hoofdbestuur en commissie is dat amendement Tilburg aangeno

men, die dingen gebeuren meer, als er nu uit de partij 

zelf weer wordt gezegd, we hebben dat niet zo handig gedaan 

toen. laten we dat weer afschaffen, dan zegt het hoofd

bestuur inderdaad laten we dat weer doen,laten we het doen 

nu iedereen zich nog herinnert waar we het over hebben 

want we hebben nu 2x die bizondere besluitvormingsprocedure 

nu doorgemaakt en als we ermee gaan wachten en zeggen we 

gaan die hele zaak weer tegen het licht houden,dan moet je 



de volgende keer bij een volgend verkiezingsprogramma 

met weer een nieuw besluitvormingsproces aan de gang, 

waarvan de , door het wisselen van afdelingsvoorzitters 

en afdelingssecretarissen er weer een hele hoop zijn 
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die niet precies weten hoe het werkt, het heeft voortref

felijk gewerkt na-dat de partij eraan gewend was,als ik 

me zo mag uitdrukken bij het liberaal manifest, 

toen werd er nog wat weinig gezeefd, heeft inderdaad grote 

tevredenheid gewekt bij het hoofdbestuur en ik wil dat 

herhalen, dat heeft U terecht in het jaarverslag gelezen 

dat de partij nu bij het verkiezingsprogramma zelf heeft 

gezeefd en daarmee de hele vervelende positie dat het 

hoofdbestuur van boven af moest ingrijpen om het aantal 

terug te brengen voor het hoofdbestuur heeft weten te ver

mijden.Daarom hebben we met een zekere vreugde gekonstateerd 

dat na een aantal keren die bizondere beluitvormings

procedure heel goed heeft gewerkt en als dan nu een kleine 

retouche wordt aangebracht dan zeggen wij laten WlJ dat 

a.u.b. doen, dan gaat het bij het volgende verkiezings

programma nog beter en nog democratischer te democratisch 

kan het in de V V D nooit zijn. 

Mijn naam is v.d.Bos, van de afdeling Reeuwijk. 

Ik ondersteun van harte Uw opmerking, mijnheer de voorzitter 

over het feit dat de procedure niet zo zeer te democratisch 

wordt als wel dat de democratie geweld wordt aan gedaan 

doordat er een te groot aantal voorstellen van hele 

kleine groepen uit de partij op een algemene vergadering 

boven komen,desondanks zou ik graag het voorstel van de 

afdeling Naarden willen ondersteunen omdat er ook in de 

regio Gouda toch nog zelfs bij het verkiezingsprogramma 

een stuk onvrede is geweest over de procedure zoals die 

heeft plaatsgevonden,een procedure die er toch nog toe ge

leid heeft dat er op de algemene vergadering over een zeer 

groot aantal voorstellen met elkaar moesten praten 

en U kunt zeker op termijn vanuit de regio Gouda een 

voorstel verwachten om de zaak in heroverweging te nemen 

dat hadden wij niet op deze vergadering willen doen maar 

nu dat daar op tafel ligt wil ik dat toch graag aan de orde 

stellen en de afdeling daarbij ondersteunen,om eigenlijk 

U te verzoeken, op dit moment er al over na te gaan denken 

ik denk dat we juist nu zo als U ook gezegd heeft alle er

varingen hebben over de procedure zoals die gelopen is 



een procedure die overigens enigszins in afwijking 

is van datgene wat er in het regelement staat, omdat 

de onverstaanbaar van procedure bij de ondercentrales 
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die in het regelement wel genoemd staat, niet uitgevoerd is 

Die is wel uitgevoerd •••• 

Daar is alleen een samenvoeging geweest, niet een •• 

een zeving •• maar goed dat is dan misschien een zaak die 

in de ene regio anders is uitgevoerd dan in de andere .• 

ik denk dat dit ook een ondergeschikt punt is, ik denk dat 

het essentieel is dat wij in de regio Gouda van harte 

ondersteunen dat de hele beluitvormingsprocedure 

nog eens een keer kritisch onder de loupe genomen wordt 

om hem inderdaad nog verder te verbeteren, dank U zeer. 

Dank U wel ••• 

Even kijken want volgens mij mogen ze alleen maar samen

voegen en mogen ze niet zeven ••• 

Dat klopt dus het is goed gegaan, want de ondercentrales 

mogen niet afwijzen •. het enige wat we aan de ondercentra

les hebben gevraagd of ze dat op vrijwillige basis 

willen doen en dat mag, want je mag altijd op vrijwillige 

basis nog iets doen •• of iets laten •• 

Ja, je kunt natuurlijk over mening verschillen, of wij op 

de algemene vergadering nu te veel of niet te veel amende

menten hebben besproken over het verkiezingsprogramma 

het is natuurlijk wel duidelijk dat als je probeert in 

anderhalve dag een verkiezingsprogramma dat iets om het lijf 

heeft te bespreken, dat er dan hard gewerkt moet worden 

er is op de algemene vergadering hard gewerkt en in het 

algemeen kan dat geen kwaad,dus ik zou U dringene in over

weging willen geven, om de verbetering die nu voor ons 

ligt binnen handbereik om die aan te nemen dat belet geen 

enkele afdeling of regio, om vervolgens met een totaal voor

stel te komen, maar het grote voordeel is dat als er 

iets tussen mocht komen en het voorstel komt niet dat we dan 
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de mogelijkheid om nu wat te moderniseren, tenminste 

niet hebben laten verlopen, vindt U goed dat we overgaan 

tot stemming en in stemming brengen •• pardon mevrouw •••• 

De afdeling Haren die wil toch heel graag het amendement 

van de afdeling Naarden ondersteunen ••. 

Dat mag bij de stemming ••• 

Jazeker, maar ik wil het wel graag even duidelijk maken, 

waarom •• om de dominerende positie van de afdeling 

Groningen en Haren binnen de kamercentrale t~ illustreren 

zal ik even een paar getallen noemen, de kamercentrale 

Groningen bestaat uit 42 afdelingen, die hebben samen 

103 stemmen, 2 afdelingen hiervan dat zijn Groningen en 

Haren hebben hiervan samen 30 er zijn dus 40 afdelingen over 

die nog 73 stemmen hebben, binnen de kamercentrale ver

gadering blijkt dan ook dat de positie van Gronmngen 

en Haren zeer sterk is en ons inziens met betrekking 

tot het doorsturen van amendementen en moties ten opzich

te van de overige 40 een te sterke, we juichen die positie 

dan ook niet toe en zien de mogelijkheid van doorbraak 

via het zogenaamde stemmen per afdeling als een goede zaak. 

De afdeling Haren ziet dan ook graag de huidige regel ge

handhaafd zolang niet een andere oplossing leidt tot voor

koming van hoe democratisch ook als ondemocratisch ervaren 

omstandigheid dat een of twee afdelingen kunnen bepalen 

hetgeen uit de regio via Den Haag aan de landelijke verga

dering zal worden gepresenteerd. 

Dank U wel .• het is dus zo dat Groningen en Haren 

het eens zijn dan hebben zij nog niet een derde dus dan 

kunnen zij nog niet de zaak naar hun hand zetten en 

bovendien blijkt mij dat zij het niet eens zijn •• gelach •• 

geklap ••• 

Mijnheer Meijeraam. 

Ik denk dat U toch moet proberen ••••• 

interruptie ••• 

Dat is in dit geval dan een gelukkige omstandigheid voorzitter 
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Om de stemming zuiver te houden, zou ik U erop willen wijzen 

dat onze suggestie om het in zijn totaliteit te bezien 

bepaald niet inhoudt dat er dan meer amendementen naar 

de algemene vergadering zouden moeten, je zou b.v. kunnen 

denken, maar dan loop ik dus vooruit op wat je zou kunnen 

overwegen dat de bijeenkomst van het hoofdbestuur 

met de kamercentralessecretarissen of een aantal bijeen

komsten die daarvoor groepsgewijs in de plaats treden zeven 
dat die meer bevoegdheid zouden krijgen tot i dan er 

op het ogenblik is, want op het ogenblik wordt alles daar 

over gelaten aan de bereidwilligheid van de betrokken 

kamercentrale om een voorstel in te trekken, ik zou dus 

bepaald niet willen stellen dat het van de 5000 meer 

dan 544 of welk aantal dan ook moet overblijven, 

maar dat de totaliteit waard is om bekeken te worden in 

alle onderlinge verbanden die er zijn, ook misschien wat 

het zeven door de ondercentrale betreft wat er nu niet 

in staat en dat er met name nog een ander element is 

wat vooral in de bizondere besluitvormingsprocedure 

spreekt of het juist is dat je in een manifest 

in een beginselverklaring in een verkiezingsprogram 

als mening van de partij iets opneemt wat de meerderheid 

van 51 tegen 49 haalt, het is maar een van de punten die 

mee zouden kunnen overwegen en het ligt ook nog vers in 

het geheugen hoe dat onlangs gegaan is, het ligt U 

waarschijnlijk nog in het geheugen dat er in Hilversum 

in 68 een voorstel is verworpen doodat de stemmers 

staakten met 222 tegen 222 als ik het wel heb en dat 

het wat typisch is als nou die ene stem meer of minder 

nou zit ik natuurlijk op een ander vlak als bij de 

kamercentrale vergadering dat dat dan de mening van de 

partij is, ik dacht dat de bizondere besluitvormings

procedure ten aanzien van beginsel verklaring,verkiezings

programma manifesten waard is om volledig te worden beke

ken dan vind ik een incidentele wijziging hoe goed die ook 

zou zijn op zijn minst iets voorbarig en anderzijds hoeft 

er aan een gedegen studie ook niet zoveel tijd verloren 

te gaan dat we niet klaar zouden zijn op het moment 

dat er een volgend verkiezingsprogramma aan bod is. 

Voorzitter, mag ik nog met een paar woorden op de diskussie 
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reageren, want ik geloof dat er een paar dingen gezegd zijn 

die gewoon niet ter zake zijn. Het gaat erom dat er 

slechts een derde van de stemmen nodig is om iets door 

te laten gaan, er is dus helemaal geen sprake van dat als 

Groningen en Haren zouden samenwerken, wat niet hier de 

indruk wekt dat er dan iets tegen te houden valt 

slechts een derde van de stemmen is nodig om iets 

door te laten gaan, dus ik dacht dan ook als een kleine 

afdeling ook nader te reageren met een goed voorstel kom 

dat het gemakkelijk moet zijn om die een derde van de 

stemmen te halen, dus ik geloof dat er een deel van de ar

gumenten die hier genoemd zijn,niet ter zake zijn 

dat is het ••• 

Goed we gaan over tot stemming. 

Het hoofdbestuur beveelt het voorstel van de afdeling 

Groningen aan vind dat een goed initiatief meestal is het 

zo dat we onder alle voorstellen die door afdelingen 

worden ingediend onmiddellijk groepen afwijzen, nu 

zeggen we dit jaar een keer ja en dan is het weer niet 

goed .• gelach •• dus we zullen het volgende keer zodanig 

adviseren dus als U eronder ziet staan afwijzen dan is het 

de bedoeling dat het aangenomen wordt en omgekeerd, 

we gaan nu stemmen •.• 

Gaat het amendement Naarden niet voor omdat dit onverstaanbaar 

strekkend is. 

Neen, want het amendement Naarden is een tegenstem 

tegen het voorstel van Groningen. 

Je zou het ene kunnen doen en het andere niet laten •.. 

Neen ... applaus .• we zullen eerst Groningen in stemming 

brengen en daarmee is dan deze wijziging aanvaard 

als je n.l. eerst Naarden in stemming brengt en zegt er 

moet een hele nieuwe procedure worden ontworpen zou 

daarmee Groningen ineens om zeep zijn •• mogelijk is dat als 

we Groningen hebben aangenomen vervolgens in stemming wordt 

gebracht of men een herziening wil ja, of neen, ik dacht 
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alleen dat dat niet hoefde, omdat er komt iets uit Gouda 

en misschien dat het hoofdbestuur ook overwegende wat op 

deze vergadering gebeurd is in een volgende hoofdbestuurs

vergadering tot de konklusie komt ik weet dat niet en 

ik zal dat ook niet meemaken •• dat er een herziening moet 

komen,maar daar kunnen we straks over stemmen. 

Het voorstel van Groningen •. lichtgele kaarten voor 

dus het schrappen van het ekstra vereiste van die afdeling 

lichtgele kaarten tegen, okerkleurige kaarten voor 

okerkleurige kaarten tegen,en dan de oranje kaarten 

voor en de oranje kaarten tegen, dit is aangenomen 

Groningen, dan zou ik aan de heer Meijeraam de 

vraag willen stellen of hij een voorstel in stemming brengt 

dat het verplicht tot een herziening van de procedure 

wordt overgegaan of vindt U het goed dat het hoofdbestuur 

afwacht wat er uit de regio Gouda komt, of daarover 

zelf nog vergadert •. 

Het hoofdbestuur vergadert daarover??? 

Is het hoofdbestuur daartoe bereid?? 

Gelach •. 

Het hoofdbestuur is daartoe bereid •• Goed ••• 

Dames en heren ik moet de vergadering een ogenblik schorsen 

ik zeg U ook waarom,maar die V V D ers die hier niet zijn 

die zullen vanavond de gelegenheid hebben om de heer 

Kamminga en mij met het overdragen van een hamer op het 

toestel te zien, als U ons de gelegenheid geeft even de 

vergadering te verlaten, over 5 minuten wordt de ver

gadering heropend. 

Dames en heren, wij gaan verder •• de vergadering is heropend 

en het woord is aan de heer Kok, zie ik dat goed, ja •• 

Mijnheer de voorzitter, het is een gelukkige zaak 

dat de V V D steeds meer in de publiciteit komt en dat wat 

de V V D doet en wat de V V D uitgeeft ook buiten onze partij 

vaker aandacht krijgt, maar die gelukkige zaak levert ook 

af en toe wat schaduwzijden op,want die publiciteit 

levert gelukkig erg veel reakties in de vorm van vragen 

van leden en niet leden op een lager niveau dan dat van 
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het hoofdbestuur of het algemeen secretariaat, 

juist ook bij kamercentrales en bij name de grotere 

afdelingen komen deze vragen in eerste instantie 

terecht.Mijn eigen afdeling Utrecht komen naar aanleiding 

van belangrijke V V D uitspraken, de dagen daarop vaak 

zo'n 40 telefoontjes per dag bij het secretariaat binnen. 

Het is dan uitermate vervelend om daarop met de"ik weet 

ook niet meer'' verhaal te moeten antwoorden,een dergelijk 

verhaal werkt bovendien niet erg wervend daarom mijnheer 

de voorzitter de suggestie van onze afdeling die wij 

in een motie hebben neergelegd om te pogen de verzending 

van programma's en echt belangrijke verklaringen 

wat beter te laten samenvallen met het tijdstip van 

publicatie dat afstemmen kan natuurlijk niet in alle ge

vallen, niet wat betreft de tijd en waarschijnlijk ook 

niet voor wat betreft gelijktijdig toezenden aan 

alle leden, maar er is natuurlijk wel mogelijk program

ma's en dergelijken in de vorm waarin zij b.v.aan de pers 

worden gegeven, ik neem aan dat dat vaak in stencilvorm 

is ook direkt of de dag daarop toe te zenden aan de 

secretarissen van de afdelingen en de grotere en de 

kamercentrales en dan met name de grotere afdelingen 

omdat die op dat moment het meest met dat probleem geconfron

teerd worden.Ook belangrijke verklaringen en ik zeg 

nogmaals met nadruk belangrijke zeer aktuele saillante 

verklaringen zouden op die manier aan dezelfde mensen kun

nen worden toegezonden,uiteraard ook met een zekere mate 

van flexibiliteit. 

Kollemij ( naam moeilijk verstaanbaar) 

Mijnheer de voorzitter mijn afdeling vraagt in deze motie 

daar komt het in essentie op neer,vraagt het hoofdbestuur 

nog eens wat nader op de hier geschetste problemen 

te willen studeren,dank U wel. 

Mijnheer Kok het hoofdbestuur ziet heel goed,het probleem 

wat er is wanneer leden in de krant iets lezen dat om nadere 

informatie vraagt en ze wenden zich dan tot hun afdelings

bestuur en krijgen dan te horen : ik weet niet meer, nu is 

het zo, vroeger leefden wij in de eigenlijk wat dat 

betreft in een heel plezierige omstandigheid dat als je 

aan de pers van te voren verkiezingsprogramma's en andere 

publikaties toestuurde en je zette erop embargo tot 

dan en dan dat de pers zich daaraan hield en dan was 
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het mogelijk om een embargo op een publikatie te 

leggen tot de vrijdagochtend waarop Vrijheid en Democratie 

want dat kwam toen op vrijdagochtend in de bus gleed 

bij de leden, maar al enkele jaren zijn de embargoregels 

gewijzigd en de pers zegt kijk eens wanneer het niet gaat 

om een toespraak die op het uur x wordt uitgesproken 

bovendien nog wordt uitgesproken door iemand die 

aanspraak kan maken door een zeker respekt dan nemen wij 

geen embargo in acht en zo'n embargo kan men ook niet 

verlangen dat dat in acht genomen wordt wanneer 

dat niet de 100% door de pers wordt nageleefd, zodra er 

n.l. één krant of medium is dat zegt ik respekteer het 

embargo niet dan is het weg ,in die situatie leven wij op 

dit ogenblik al enkele jaren en dat betekent dat wij 

van te voren publicaties toesturen dat we erop moeten 

rekenen dat ook nog zelfs voordat de persconferentie daar

over gehouden wordt er publikaties over in de kranten kun

nen verschijnen en ook verschijnen ••• 

Dat is een gegeven, daar kunnen wij dus geen enkele 

toezegging over doen, want het is voor ons ten ene male 

uitgesloten om de persconferentie pas te houden op het 

ogenblik dat Vrijheid en Democratie bij U in de bus zit 

en als het bij U in de bus zit, dan is het ook allang 

bij de kranten geweest,dus dat kan niet en wij willen 

dus en hebben daar ook altijd naar gestreefd zoveel mo

gelijk ter wille zijn, we willen ook zoveel mogelijk zorgen 

dat er een miniurn aantal dagen of een minimaal aantal dagen 

verloopt tussen perstoezending perspresentatie en in de 

bus komen bij leden,maar sinds Vrijheid en Democratie op 

woensdag in de bus komt loopt U een dikke kans dat er 

een heel weekend tussen zit het is buitengewoon onaangenaam 

daar kunnen we helemaal niets aan doen want als je niet 

voor dat weekend die zaak hebt toegestuurd aan de pers 

dan is er weer te weinig tijd geweest om het te lezen 

en dat is de onmogelijkheid waarin wij verkeren maar ik 

kan U wel alweer naar ruggespraak met de a.s. voorzitter 

mededelen dat het hoofdbestuur ook zonder dat er een motie 
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in klemmende bewoordingen wordt aangenomen, dat het 

hoofdbestuur net als in het verleden ook in de toekomst 

keer op keer zal kijken in hoeverre dat tijdverloop 

kan worden bekort en in hoeverre kan worden voorkomen 

dat door de publiciteit de leden in een onzekerheid 

komen te verkeren, wat het toezenden van verklaringen betreft 

wanneer het echt over hele belangrijke verklaringen gaat 

dan vindt U die wel eens in de informatiedienst 

of in de knipselkrant maar er is hier in alle toonaarden 

erop aangedrongen op tering naar de nering zetten 

U moet het kosten aspekt van dit soort zaken niet 

onderschatten,want er treedt ook een soort gewenning 

en ook verwenning op, want ik kan me dus voorstellen 

dat de eerste verklaring die na het aan-nemen van deze 

motie aan die afdelingen wordt toegezonden dat is het kom

mentaar van lijstaanvoerder H.Wiegel op de verkiezings

uitslag,uitgegeven zeg maar dinsdag 26 maart 's avonds 

om 22.47,goed die gaat dan uit,die hoort tot die zeer be

langrijke stukken, en dan wodrt hij die volgende dag of 

de dag daarop door de Koningin ontvangen en geeft haar 

advies over het vormen van een nationaal kabinet of 

iets dergelijks dat komt dan misschien nog wel in de krant 

maar daar heeft meer in gestaan in dat advies en er is 

meer over gepubliceerd wat U pas een paar dagen later in 

de Nederlandsche Staatscourant terugvindt, dat we dus 

misschien wel of misschien net niet aan die afdeling 

zouden moeten toesturen ergens in de loop van die kabi

netsformatie doet zich misschien een wending voor, dat de 

Partij van de Arbeid eindelijk uit de formatie raakt 

na een maand of vier •• dan is het toch een belangrijk ogen

blik zult U zeggen dat wij weer zo'n verklaring toegestuurd 

krijgen, maar als ik dit dan al even bekijk dan 

loopt dat zo geweldig in de papieren dat ik geloof dat 

we dan met een simpele kontributieverhoging als nu, net 

aanvaard door de algemene vergadering er niet komen. 

Ik moet geloof ik toch erop aan dringen dat ook de 

leden van de partij genoegen nemen met de publiciteit 

in dag-en weekbladen en in de media en als wij vinden dat 
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media dat ook wel en dan komen de lijstaanvoerders 
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of de fractievoorzitters of misschien ook wel de partij

voorzitter dat heus wel in een van de nieuwsrubrieken 

vertellen hetzij in Den Haag vandaag,hetzij in een Aktua of 

een Televizier programma, mijn ervaring is in die afgelopen 

6 jaar geweest dat je als V V D er nog het best kunt afstem

men op de Varatelevisie want die laat nog het meest de 

V V D toe. 

Dank U voorzitter,voor Uw zeer uitvoerige antwoord op 

onze motie, misschien even een klein misverstand 

uit de weg ruimen, het lag niet in onze bedoeling dat 

U Uw persconferenties zou gaan afstemmen op V&D, maar 

meer de gedachten van nou stuur eventueel die dingen 

in gestencilde vormeR vast naar de secretaris van kamer

centrales en enz. enz. 

Mijnheer de voorzitter mijn afdeling •• 

Het kost 2000 gulden per zending wordt mij medegedeeld. 

2000 gulden per zending, als U dat nu deelt door die 70 

gulden van die kontributie, dan hebben we nog niet eens 

rekening gehouden met de afdracht aan de afdelingen en 

centrales. 

Voorzitter, ik dank U voor Uw zeer uitvoerig antwoord, ik 

heb dat al gezegd en ik heb de indruk gekregen en dat was 

ook de bedoeling van deze motie om het hoofdbestuur 

en dagelijks bestuur nog eens met een zekere klem te wijzen 

op de problemen die er af en toe bij de afdelingen 

kunnen ontstaan ik heb de indruk gekregen uit Uw antwoord 

dat het D.B. zeer daar ook zeer wel van bewust is en ook 

bereid is om daar in de toekomst nauwlettend dat 

probleem in de gaten te houden met die toezegging heb ik 

met een verdere stemming geen behoefte. 

Dank U zeer, ik denk dat U inderdaad op kan rekenen dat daar 

op wordt gelet •• dan krijgt U weer het woord over het voor

stel C. dat is de inrichting van de kandidatenlijst of 

is dat iemand anders uit Utrecht?? 

Het hoofdbestuur wordt verzocht om los van de aan de orde 

zijnde verkiezingen de systematiek van de technische inrich-

ting te bezien .• 
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Voorzitter ik ben ••• 

Friesland heeft er ook iets over •• 

Ik ben niet de vertegenwoordiger van de kamercentrale 

Utrecht, wat ik heb begrepen, is dat de kamercentrale Utrecht 

geen behoefte eraan had om het voorstel toe te lichten 

als mededeling •• 

Dank U •• en van de kamercentrale van Friesland is ook een 

dergelijk voorstel gekomen •• 

Het hoofdbestuur heeft naar aanleiding van die voorstellen 

Friesland en Utrecht gezegd er komt een commissie,bent U 

daarmee akkoord en kunnen we de voorstellen daarmee voor 

voor gezien verklaren??Dan is daarmee denk ik ook Sneek 

behandeld •• 

Voorzitter, •. 

Ja?? 

Ik kom even naar voren, omdat U als laatste zin zegt en 

daarmee is waarschijnlijk ook Sneek behandeld,daar wilde 

ik toch graag even op in haken op dat •• 

Ja, •• als U dan nog even vanwege de band naam en afdeling 

noemt ••. 

Juist, dat is punt 1 inderdaad, Den Haag, van den Bogaart. 

Dat aspekt van Sneek op in hakend n.l. daar komt uit 

een voorstel afdeling Sneek en een advies van het hoofd

bestuur, waarin het hoofdbestuur dan ingaat op een brief 

die van de afdeling Maassluis afkomstig is •• en het advies 

van het hoofdbestuur is met name voor mij reden om even naar 

voren te komen, want in dat advies gaat het om een idee 

die dan in die brief van Maassluis is neergelegd en het 

onverstaanbaar zoals aangegeven in de brief van Maassluis 

dat betekent wellicht, misschien begrijp ik het verkeerd 

maar wellicht betekent dat, dat men dus zich in de visie 

in de brief van Maassluis ligt kan vinden en daar heb ik 
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enige moeite mee, daar heeft de afdeling Den Haag enige 

moeite mee, wij zijn van mening dat het uitermate zinvol 

zal zijn om een diskussie op gang te brengen over de 

kwestie van de momenten waarop wel of niet een programma 

afgelopen moet zijn en in welke mate men neemt dat 

degene die op verkiezingslijsten komen te staan zich daaraan 

kan confirmeren, maar hebben daar toch een aantal kantte

keningen bij.Een uitspraak zoals die hier ligt in het voor

stel van Maassluis komt er in feite op neer dat wij ervan 

uitgaan dat onze leden zich min of meer gebonden moeten 

voelen,misschien zelfs wel scherp gebonden moeten voelen 

aan de uitspraken die de partij neerlegt in haar verkie

zingsprogramma, op zich is dat natuurlijk een begrijpelijke 

zaak dat je zodra je je gaat kandidaat stellen rekening 

houdt met het programma, anderzijds de diskussie waarin 

gerefereerd wordt in dat verhaal van Maassluis slaat op 

2 punten waarbij blijkt hoe zinvol of noodzakelijk kan 

zijn dat er verschillende opinies bestaan, daarbij wil 

ik de kwesties zelf laten bij wat ze zijn,maar ik denk dat 

het uitermate belangrijk is dat er verschillende visies 

kunnen zijn, naar mijn mening gaat het dus om een keuze 

rond de vraag als wij dus als partij onze vertegenwoordigers 

als afgevaardigden met hun eigen ruimten om te beslissen 

en hun eigen gedrag hun stemgedrag te bepalen en hun eigen 

ruimte laten om op te treden dan wel of wij deze vertegen

woordigers zien als een ik zou bijna oneerbiedig zeggen als 

een vorm van boodschappers die alleen als zij van te voren 

bereid zijn om te handelen in de sfeer van datgene wat een 

vergadering uitmaakt naar onze mening daar zouden mogen 

zitten en dat leidt ons ertoe om te zeggen zodra er staat 

bij het advies hebben, zoals aangegeven dan kunnen we 

er zover in mee gaan om te zeggen de start van de diskussie 

is prima maar wanneer het als diskussie aangereikt wordt 

dan graag van die •. dit voorstel ervoor en de tegenkanten naar 

voren halen, het is een punt dat zo belangrijk is dat daar 

een bezinning in de volgende vergadering heel grondig of 

noodzakelijk is. 
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Dat is inderdaad ook het standpunt van het hoofdbestuur, 

wij hebben gemeend dat de tijd tussen de algemene vergade

ring waarin het verkiezingsprogramma is vastgesteld te kort 

is, om tot een weloverwogen mening te komen, we hebben 

in het hoofdbestuur natuurlijk geweldig •• wel met elkaar 

van gedachten gewisseld,er is daarbij ook wel naar voren 

gekomen dat het allemaal niet zo simpel is als een kip 

of een ei diskussie,wie moet nu het eerst,want als je nu 

even het volgende voorstelt, de kandidaatstellingsprocedure 

begint ongeveer een jaar voor de verkiezingen al te lopen 

met de groslijsten, zelfs meer dan een jaar voor de verkie

zingen, dan gaan de afdelingen en de kamercentrales verga

deren, stel die komen allemaal tot een unanieme slotsom 

dat is in onze partij de laatste jaren zeker niet onge

bruikelijk geweest, dat laten we zeggen de heer W.zou 

misschien de beste lijstaanvoerder zijn en dan gaan we 

plotseling zeggen ja nou voordat we die kandidaten benoemen 

gaan we eerst even gauw het programma vaststellen dat 

doen we dan in december nog voordat we een definitieve 

kandidaatsstelling plegen als er dan dezelfde diskussie 

voordoet als zich nu in maart heeft voorgedaan en er worden 

in dat programma punten vastgesteld waarvan die beoogden 

lijstaanvoerder die dan op dat moment nog niet benoemd 

is, zegt ja maar die kan ik toch eigenlijk niet voor mijn 

rekening nemen,is de partij dan een stap verder dan de 

partij nu was, want die partij kan dan toch ook niet meer 

terug als al die andere afdelingen die beslissingen al 

hebben genomen, ik zal de partij wel eens willen zien 

wanneer we dan in de algemene vergadering zeiden nou ja 

W. valt dus af,want die wil dat punt niet uitvoeren 

dan gaan we zonder dat we allemaal weer teruggaan naar de 

afdelingen en de kamercentrales gaan we zomaar eventjes 

een nieuwe lijstaanvoerder verzinnen. 

Dat kan allemaal wel,maar dat is natuurlijk pure theorie 

want er is dan natuurlijk een wisselwerking tussen program

ma en beoogde lijstaanvoerder etc.en de volgorde lost het 

probleem niet op, maar dat het een probleem is daar 

was het hoofdbestuur ook van overtuigd, dat we daarover 

met elkaar van gedachten moeten wisselen, in die zin hoe 

stringent zijn besluiten die iR een algemene vergadering 

~eR~~eRxw~xat neemt wanneer het gaat om programma's en 

in welke mate is een kandidaat gebonden aan een dergelijk 

programma. 
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Dat is een diskussie die moet de partij voeren dat 

is zo klaar als een klontje, die moesten we niet voeren 

tussen de algemene vergadering van maart en nu,maar die 

moet vanaf dinsdag waarschijnlijk gevoerd gaan worden. 

In die zin zouden wij deze zaak willen bezien. 

Mijnheer de voorzitter,Scheerstra, afdeling Maassluis, 

de afdeling Maassluis is misschien dan wel concreet geweest 

in haar voorstel maar hij heeft eigenlijk ook niets meer 

proberen te bereiken dan wat U eigenlijk naar voren brengt. 

Het is zo dat ze in de vergadering van maart toch wel 

gebleken is dat er bij heel veel congresgangers toch wel 

enige ontstemdheid ontstond toen nadat het congres in 

meerderheid tot bepaalde zaken had besloten,deze zaak de 

dag daarop weer werd teruggedraaid •• eh ••• het blijkt dat 

het wel eens nadelig kan zijn eh •• het is o.a. gebleken 

tijdens een uitzending van Veronica waarin de Heer Terlouw 

de Heer Wiegel daar nog eens opwees en wat Maassluis 

eigenlijk wil is om te voorkomen dat je in de toekomst der

gelijke situaties krijgt, wij vinden dus dat het 

hoofdbestuur zich daarop moet beraden •• 

Ik denk dat het een illusie is om in de toekomst te 

voorkomen dat andere partijen lelijke dingen van de V V D 

blijven zeggen, dat zullen ze blijven doen en dat is ook 

erg goed voor de V V D als dat blijft gebeuren, want dat 

betekent dat wij nog gevreesde vijanden van andere partijen 

blijven.Ik vond dat punt helemaal niet zo erg, het toont 

juist duidelijk aan dat wij ook een zekere vrijheid 

geven en een zekere onafhankelijkheid geven aan mensen die 

ons als liberalen in de kamer vertegenwoordigen en dat ze 

hun liberale eigen verantwoordelijkheid niet kwijt raken 

door op een kandidatenlijst te komen.Dat is bij mijnheer 

Terlouw kennelijk wel het geval •. 

Applaus .• 

Maar daar zal ik vanavond wel een andere vriendelijke op

merking over maken, daar moet U nog even op wachten •.• 

dan krijgen we •• vindt U goed dat we van dit onderwerp 

afstappen met de toezegging dat iedereen daar over nadenkt? 
> ~--· Dan voorzitter van de afdeling Wassenaar. 

En het volgende is ook van de afdeling Wassenaar. 
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En de ondervoorzitter zal daar over de diskussie leiden. 

Mijnheer Renjo zal een toelichting geven denk ik •• neem ik 

aan. 

Dank U wel, mijnheer de ondervoorzitter •• 

Ik wou toch iets zeggen over de tijd van vanmiddag, 

ik •• het is de eerste keer dat ik zo'n vrijdagmiddag bij 

zo'n algemene ledenvergadering ben, en ik kan me de jalouzie 

van een aantal mensen best voorstellen van de zogenaamde 

vrijgestelden,die altijd de tijd weten vrij te maken om 

bij partijvergadering aanwezig te zijn •• het is mij ook 

gelukt om er vanmiddag te zijn en dat is op zichzelf 

al een prettig iets, voor mij zelf dan •. wij hebben getracht 

in de afgelopen tijd in het hoofdbestuur te praten over 

strtegische zaken, ik geloof dat het op zich zelf niet 

altijd juist is dat een hoofdbestuurslid spreekt over zaken 

waar uiteindelijk een negatief advies over is geweest •• over 

is gegeven door het dagelijks bestuur c.q. hoofdbestuur 

maar in dit geval doe ik dat dan toch •• we hebben over stra

tegische zaken gesproken en daar is uiteindelijk ook 

in de afdeling Wassenaar naar voren gekomen dat men het 

zo op prijs zou stellen dat binnen de partij waar wij 

dan allemaal aktief in zijn wat meer gedacht wordt over 

de lange termijn planning zaken en de operationele 

afgeleidend~~h-voor de korte termijn en wat dat betreft heb

ben wij gemeend dat het goed zou zijn om wat meer een ver

standshuwelijk te krijgen tussen de aktiviteiten die dan 

binnen de verschillende partijcommissies plaats vinden 

binnen het hoofdbestuur de gedachten die daar ontwikkeld 

worden en de aktiviteiten van onze Telderstichting die toch tot 

op zekere hoogte beschouwd mag worden als een denktank 

van de liberalen in Nederland,dat is de reden geweest dat 

wij gemeend hebben uiteindelijk in Wassenaar om deze motie 

naar voren te moeten brengen het is misschien zo en daar 

wil ik graag de hand in eigen boezem steken dat de verwoor

dingen uiteindelijk die gestuurd zijn naar het secretariaat 

niet volledig de gedachten weergeven die hier duidelijk 

achterspelen en ik geloof dat het toch een goede zaak zou 

zijn wanneer we zowel binnen het hoofdbestuur als in de 

partij ons wat meer rekenschap geven,juist van deze gedachten 

die bij velen leven. 

Dank U wel 
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Ik wil U graag een heel eind tegemoet komen,maar ik 

blijf erbij dat het voorstel ontraden moet worden,maar de 

strekking zouden we denk ik over moeten nemen,ik zal U ook 

zeggen waarom het voorstel niet zo aantrekkelijk lijkt 

U schrijft dat voor het opstellen en het uitvoeren van het 

beleid zoals onder is aangegeven,wel er staat een lange 

toelichting en als je dat precies zou moeten volgen 

dan is dat aan de ene kant te beperkt en aan de andere kant 

te wat uitgebreid, want aan het eind staat b.v. dat meer 

algemene studies en publikaties ter bevaordering van de 

meningsvorming door politieke diskussie binnen de afdeling 

van de partij gehouden moet worden. 

Wel ik vind dat nogal vrijblijvend wie bepaalt dan wat al

gemene studies en publikaties zijn,waar moet je daarmee 

naartoe??Dat geeft ook al aan dat als het dan binnen die 

afdelingen moet algemener dan zou dat die verantwoordelijk

heid wel eens binnen de afdelingen kunnen liggen,wel 

waarom moet dan een dagelijks bestuurslid daarbij betrok

ken zijn als een afdeling vindt dat een algemene publika

tie eerst besproken kan worden in een afdeling, dan heeft 

die afdeling daartoe de vrijheid maar dat is nauwelijks 

een taak voor een d.b. lid, omdat dat ook niet verder komt. 

Maar ik wil U ook een eind tegemoet komen,door te zeggen 

dat op zich een beleid zoals U zich dat voorstelt in 

Wassenaar d.w.z.een beleid waarbij de studies, het onder

zoek meer afstemmen van elkaar op de verschillende lijnen 

binnen de partij dat dat bevorderd zal moeten worden 

dat ben ik volstrekt met U eens •• en a.s. maandag 

dan zal in het dagelijks bestuur de taakverdeling aan de 

orde komen en ook meteen worden afgerond want, omdat er 

nogal wat voor-werk is verleend ik kan U zeggen nou moet 

ik even voorzichtig zijn met een zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid de heer Talhammer belast zal worden 

met datgene wat door U in grote lijnen is aangevoerd •• 

Ik hoop dat U met die toezegging kunt instemmen. 

Dank U zeer voor deze positieve benadering van het geheel .• 

Ik geloof dat het ook goed zou zijn dat er met name binnen 

het hoofdbestuur nog verder over deze hele materie 

wordt nagedacht c.q. gesproken dat daarna akties kunnen 

worden voorbereid, ik hoop dat dan degene die U dan genoemd 
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heeft uit het dagelijks bestuur ook daadwerkelijk het 

initiatief in deze richting zal nemen, U kunt er in elk 

geval van op aan dat vanuit de afdeling Wassenaar 

en ik hoop ook vanuit de leden van het hoofdbestuur 

verder zeer positief op de zaak gereageerd zal worden. 

Dank U zeer ••• 

Daarmee hoeft het voorstel niet in stemming te komen 

neem ik aan?? Dank U wel •• Dan gaan we naar het voorstel 

E. ook van de afdeling Wassenaar. 

Mijnheer Abtroop, afdeling Wassenaar, 

voorzitter, dames en heren, wij hebben een voorstel gedaan 

hadden we eigenlijk al jaren eerder moeten doen is onze 

mening om een P.R. buro, een werkelijk Public Telations buro 

in te schakelen, U kunt de toelichting lezen, ik wil er toch 

nog wat over zeggen •• Het is zo, dat een aantal jaren gele

den is de V V D gestart met het inschakelen van een reklame 

buro en ik geloof dat we kunnen stellen ook deze campagne 

weer dat het erg goede effekten heeft, we hebben deze 

campagne zelfs een echte full time campagneleider 

wat dat betreft zijn we profesioneel geworden, maar 

voorzitter wij zouden graag een stap verder willen gaan 

het is n.l. zo dat reklamestuk dat stuk propaganda is 

belangrijk, maar dat is eigenlijk in de laatste fase van 

wat wij aan het doen zijn, op het laatst van dat je nog 

zegt hoe wordt het foldertje geschreven en wij vinden dat 

we als partij de zaken wat fundamenteler moeten aanpakken 

in een stadium eerder een fase eerder als we nog bezig 

zijn zaken te ontwikkelen als we nog aan het voor bespre

ken zijn voordat we alles op papier zetten en aan de pers 

mededelen om dam wat te gaan doen aan public relations 

en dat is wezenlijk wat anders dan alleen reklame •• public 

relations wil zeggen dat wij wat gaan doen dat wij 

gaan kijken voordat we werkelijk naar buiten treden 

aan de relaties die wij met het publiek met de leden met 

de kiezers met al die Nederlanders onderhouden •• en dat is 

niet eenrichtingsverkeer voorzitter, dat wil niet zeggen dat 

wij alleen op het laatst kijken hoe en wat zetten we in de 

folder d.w.z. dat wij aan een tweerichtingsverkeer gaan 

werken. 
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Dat wil zeggen dat we gaan kijken hoe de zaken bij de 

mensen die wat hebben gedaan overkomen,d.w.z. dat we 

gaan kijken naar de reakties, dat we voordat we zaken gaan 

ondernemen dat we met deskundigen gaan praten van hoe 

komt het over en wij vragen dat niet alleen we zorgen dat 

we regelmatig ook van een aantal mensen te horen krijgen 

hoe het overkomt wat wij doen hoe •• wat hun mening is, 

want het gaat er gewoon om wat anderen ervan vinden 

wat wij doen, het is niet zo belangrijk wat wij er zelf 

van vinden we zijn er aktief mee bezig je kan dat niet 

overzien •• nou wordt er gezegd, dat wordt reeds uitgevoerd 

die ontrading van het hoofdbestuur vind ik niet •• eh •• 

niet erg uitgebreid en mede daardoor niet zo sterk 

geargumenteerd, voorzitter, ikvind het wat bot eerlijk ge

zegd en ik heb het idee dat U de mensen daarmee ••• 

de mensen tegen de haren instrijkt en dan denk ik U 

doet te weinig aan P.R. want zo moet U het niet verkopen •• 

Gelach .• applaus •••• 

Ik zou dus willen zeggen er blijkt uit een nadere toelichting 

gezien het aanvullende voorstel van Naarden dat de secre

taris van voorlichting er wat aan wil gaan doen •• Daar zijn 

we erg blij mee we heeben er ook alle vetrouwen in, 

gezien de eerste kennismaking die ik ook inLPC(?) mogen 

hebben met de secretaris van voorlichting dat hij er wat 

aan gaat doen ••• 

Maar juist als hij er wat aan gaat doen voorzitter dan is 

het voor hem nodig dat hij over deskundig advies 

kan beschikken, dan is het voor hem nodig dat hij niet een 

af en toe goedwillende partijleden bij het jasje kan trek

ken en eens vragen •• vrijblijvend 's avonds er eens over 

kan praten, juist dan dan wil hij echt wat aan P.R.gaan 

doen •• dan moet hij het instrument daarvoor hebben,dus ik 

vind het juist dat U daarmee onderschrijft wat wij eigen

lijk zeggen er mmet wat aan P.R. gebeuren, daarvoor heb 

je deskundigen nodig,die gewoon op een gezonde, zakelijke 

basis ter beschikking staan van de mensen van de partij 

die wat in de partij doen en dat geldt dan niet alleen voor 

het hoofdbestuur, dat geldt ook voor de kamerfractie 

zowel Tweede als Eerste Kamerfractie en misschien ook de 

relatie daartussen is het erg goêd dat U straks waarschijn

lijk door het besluit van deze vergadering de beschikking 

krijgt over goede P.R. adviezen, dat is het voorzitter. 
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Dank U wel .• 

Mijnheer Bakker •• 

Voorzitter, Bakker uit Haarlem. 

Ik kan mij de gedachtengang van mijnheer X voorstellen 

dat ten eerste, het tweede punt is echter wel en dat mag 

best een keer hier ter plaatse beklemtoond worden 

dat een eerste aanzet in de huidige campagne wel degelijk 

is aangegeven •• dat kompliment mag wel degelijk gegeven wor

den aan onze betreffende campagneleider en hun naaste 

medewerkers.Een derde punt is wat ik er zeker naast wil 

plaatsen, ik geloof niet dat het beste voorbeeld van P.R. 

het voorbeeld van Lisse is geweest, waar de heer X zelf 

vandaan komt,maar dat terzijde •• in totaliteit gezien 

zeg ik wel die rekenschap moet men zich wel geven, op het 

moment dat je gaat vragen om een dergelijke professionele 

kracht dan moet je daarvoor voldoende financiële middelen 

daarvoor hebben en ik denk dat dat een van de grootste 

knelpunten is in dit geval •• ik denk eerder dat het verstan

diger is vanuit het dagelijks bestuur om binnen zijn eigen 

ledenbestand te bezien of daar de mensen ter be-

schikking zijn die dit soort werk kunnen doen •• Ik dacht 

dat dit een betere benaderingswijze is en een veel zuini

ger met je geld omgaan ••••• 
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Uitstekend U heeft aan de heer Kleinmolenkamp een prima 

voorzet gegeven .• applaus •.. 

Ja, de heer Bakker maakt het mij bijna moeilijk om te ant

woorden, wat hij gezegd heeft wordt door mij inderdaad 

onderschreven, toen ik tot secretaris van propaganda benoemd 

werd toen zat ik, of zaten wij als partij midden in de ver

kiezingscampagne, dus de afgelopen 2 maanden is daar de 

volledige aktiviteit op geconcentreerd, ik hoop dan ook 

wat dat betreft ax~x dinsdag met succes, het succes zal 

blijken,daarna zal het nodig zijn om die hoofdlijnen 

waar de heer Abtroop ook op doelt van het P.R. beleid om 

die op papier te zetten die de besprken ook binnen de 

L.P.C.waar een stuk deskundigheid aanwezig is, die hoofd

lijnen die zullen besproken moeten worden daar kan •• geluk

kig hebben wij sinds enige tijd een P.R.buro die daar bij 

volledig ter assistentie kan dienen, in hoeverre daa~aSe
bruik gemaakt wordt, dat hangt inderdaad af van de finan

ciële middelen, U weet dat wij deze campagne al duidelijk 

gebruik gemaakt is van een P.R.buro, dat er ook try outs 

hebben plaats gevonden, ik denk dat wij samen met de interne 

deskundigen in de partij moeten komen met een goed P.R. 

beleid en ik hoop wat dat betreft de komende maanden de 

hoofdlijnen op papier te zetten. 

Dank U wel mijnheer Abtroop. 

Ja •. daar komt die .• ik zou graag willen weten welk P.R. 

buro dan in de armen heeft genomen.Gepraat onderling •• 

Er wordt op het moment gewerkt met Navar. 

Ja, dat is juist het punt, ik vind U maakt het zichzelf 

te moeilijk wat dat betreft •• Navar, doet het wat mij 

betreft prima als reklameburo, maar is geen P.R. buro, er 

is echt een verschil daartussen, ik geloof dat U dat in

strument gewoon tot Uw beschikking moet hebben. 

Ja, maar er is nog iets •• het volgende: als je vanaf buitenaf 
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tegen de begeleiding van de betrokkenen van het secretariaat 

en ook de politiek betrokkenen aankijkt dan lijkt het 

inderdaad alsof daar wat gerommeld wordt in de marge, 

maar •. en dat zijn van die dingen waar je pas achterkomt 

als je wat meer direkt betrokken bent bij het hele gebeu

ren, er zijn wel degelijk, ook buiten de LPC, buiten echte 

P.R.buro's, buiten echte reklameburo's kontakten met 

mensen in de partij, P.R. mensen in de partij, maar ook 

heel andere mensen in de partij, leden van de partij, die 

op hun manier een bijdrage leveren aan de vorming in 

allerlei opzichten van het beeld van de V V D,het aantrek

ken van een P.R.buro,waar U voor pleit leidt toch tot 

een zeker specialisme van dat buro er is geen P.R.buro te 

noemen dat hele grote brede veld van de politiek kan 

overzien,P.R. moet je bedrijven op de t.v.,P.R. moet je 

bedrijven voor de raf.i~ moet je bedrijven in de krant, 

P.R. moet je bedrijven op alle mogelijke manieren, er 

zijn kontakten, er zijn uitstekende kontakten,mensen 

die om zakelijke, persoonlijke soms ethische redenen, 

niet willen dat die kontakten publiek zijn, adviezen wor

den echter wel degelijk gegeven. 

Er zijn verschillende voorbeelden van, hoe dacht U b.v. 

dat het containerprojekt uit de lucht is komen te vallen? 

Wel, dat blijkt geweldig goed aan te slaan,is een vorm van 

verkopen van en dan kun je zeggen dat daar P.R. buro, 

het hoeft niet exact dat buro te zijn,er is veel deskun

dige begeleiding,vandaar dat gekoppeld aan de argumenten 

die de heer Bakker zo prima heeft verwoord,er voor het 

hoofdbestuur aanleiding is voor .• om nu te zeggen, laten 

we nu niet zo op deze algemene vergadering besluiten 

om een P.R.buro te gaan inschakelen, punt, zonder dat WlJ 

dat volledig kunnen overzien •• we hebben een storing in 

de continuïteit gehad, daar waar het secretariaat voor de 

voorlichting betreft, de heer Kleinmolenkamp heeft dat 

nu opgepakt, heeft dat ook naar Uw oordeel met veel 

verve gedaan in de eerste maanden van zijn optreden, wij 
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de LPC voldoende begeleiding voldoende kontrole heeft ook 

op de ontwikkeling in de nabije toekomst, er is toegezegd 

dat ziet U ook bij Naarden dat er een nieuw beleid gaat 

komen en ik denk dat het niet juist is om nu dat beleid 

te doorkruisen, door te besluiten als algemene vergadering 

ons op te zadelen met een P.R.buro waarvan we beslist niet 

weten op het moment hoe we daarmee uit de voeten kunnen. 

Dus je zou kunnen zeggen door het hoofdbestuur wordt het 

amendement Naarden ondersteund. 

Met die toezegging van U daar willen we het graag op dit 

moment mee doen •• ik heb begrepen dat we er nog een stuk 

uitwerking van krijgen,anders ziet U ons geheid het vol

gend jaar terug .• gelach .• 

Ik hoop U in elk geval vogend jaar terug te zien ••• 

Want P.R. is nu en het volgend jaar en in 1990 hard 

nodig volgens de partij ••. 

Afgesproken .. 

Mijnheer Meijeraam .• 

Dank voor de ondersteuning voorzitter,U heeft net gezegd 

P.R. moet je overal bedrijven, ook intern en de afdeling 

Wassenaar was dus wat ongelukkig met Uw eerste antwoord 

op het voorstel Wassenaar,daar waren wij ook ongelukkig 

mee,vandaar ons amendement •• en als we het goed begrepen 

hebben dan ondersteunde U al eigenlijk direkt met Uw 

advies dat amendement,maar U schreef niet overgenomen of 

aangeraden, U schreef een verhaaltje waaruit je maar 

moest destilleren dat het overgenomen was, ik ben met de 

toezegging dat U nu overneemt gelukkig,maar het was meer 

P.R. intern in de partij geweest als U dat een paar weken 

geleden hier geschreven had. 



Ja, U bedoelt wij hadden als toelichting het amendement 

van Naarden moeten opschrijven, daar hebt U ••• 

Eén woordje •• aanbevolen •• Amendement Naarden aanbevolen, 

punt. 

Oh, bij Maarden •. ja •• 

Ja, maar dat staat er ook niet .. 

Mevrouw •• 

Het gaat vanzelf heb ik begrepen .• 

8.2 . 

• 51. 

Ik wou mijnheer Kleinmolenkamp,mevrouw Zimmerman Apeldoorn adviser1 

toch eerst die evaluatierapporten af te wachten want daar 

zal toch heel wat los komen,men is blijkt hier erg ver-

rukt van het campagneplan, zoals het gevoerd is, maar 

in het veld zoals dat dan tegenwoordig heet, is men er 

niet zo verrukt mee,dus wacht U eerst de evaluatierapporten 

af, want er komt toch wel wat los ..• 

Dat is toch altijd zo .•• 

Ja •• 

Maar het kan ook niet anders in een campagne dat je dingen 

bedenkt en uitvoert met elkaar die hoog scoren er zijn 

er moeten ook dingen zijn die niet zo hoog scoren, want 

je blijft altijd een beetje koffiedik kijken en wat pro-

beren als je niets nieuws bedenkt,als je niet met elkaar 

wat zoekt en aftast, ja, dan kom je geen stap verder •• 

daarom houden we ook telkens weer een evaluatie om daaruit 

te halen, dat we de volgende keer die fouten niet meer 

maken •. dus •• 

Neen, maar als men landelijk een advies geeft , van houd 

a.u.b., mag ik even iets noemen, het is misschien niet 

de juiste plek maar •• die posters met die chocolade letters 

zoals wij ze noemen, houd die a.u.b. aan en er komt •.. 

Ja, weet U dat is nou zo pijnlijk, want dat is nou juist 

een advies van een P.R.buro om deze keer de boodschap te 

communiceren niet alleen de VVD letters,kijk ••• 
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Ja, maar P.R.buro zit achter Z1Jn buro en wij moeten er 

mee werken en het is om te huilen. maar goed het is 

maar een voorbeeld, U zult er ongetwijfeld meer krijgen 

maar wij hebben al eens samen gesproken van wacht het 

even af .. 

Ja, het is zeker de bedoeling deze campagne natuurlijk zeer 

duidelijk te evalueren, de sterke en de zwakke punten zo

als die gevoeld worden ook in het veld zoals U dat zegt 

om die duidelijk naar voren te brengen daar leren we 

ook weer van voor een volgende campagne en van daaruit 

vanuit de positieve punten, moeten we verder bouwen en de 

negatieve punten moeten we vermijden •• 

Ja, maar laat ze a.u.b. als men dus landelijk een advies 

geeft,niet naast zich neer leggen,wij weten ook wel waar 

we mee bezig zijn .. we zijn al jaren bezig met campagne voe-

ren •• 

Dank U wel •. 

Mevrouw den Ouden .. 

Ja, mijnheer de voorzitter ik geloof dat het niet hier de 

juiste plaats is om nu details van de hele campagne te 

gaan evalueren,als je spreekt overpublic relations dan 

wil ik toch bij de overwegingen die men zeker zal gaan 

hebben de komende tijd meegeven, je kunt nog zo'n goed 

public relations buro inschakelen,als je de beste public 

relation die een politieke partij heeft n.l. de interne 

diskussie,waar het eerste voorstel van Wassenaar opdoelde 

als je die niet voldoende van de grond krijgt dan help geen 

enkel buro. 

Dank U wel .. Niemand?? 

Heeft iemand nog behoefte aan stemming over dit voorstel 

niet??Dank u wel dan doen we zoals afgesproken ••. 

Dan zijn we bij punt 9. de bespreking van het beleid van 

het hoofdbestuur. 

De heer Blauw zal een toelichting geven op de toezeggingen 

die vorig jaar zijn gedaan in verband met de cumulatie van 

funkties en de commisie die daarvoor in het leven is ge

roepen. 



Het woord is aan de heer Blauw. 

Dank U wel voorzitter,ja, de besluitvorming vorig jaar 

in Groningen luidde dat op een der volgende algemene 

vergaderingen er een verslag zou moeten komen van deze 

studie het streven van deze commissie was erop 

B.2 . 

• 53. 

gericht omdat op de eerstvolgende vergadering te doen, 

echter gelet op een aantal problemen waar we tegenaan 

liepen is dat niet gelukt. Een van de problemen was de 

tijdsklem waarin we zaten, het was uitermate moeilijk met 

name de laatste 4 maanden om met al de 6 commisieleden 

bijeen te komen we zaten allemaal met overbezette agenda's 

en juist omdat bleek dat die cumulatie van funkties ook 

binnen onze commissie nogal van verschillende invalshoeken 

bekeken werd,de problematiek xi&k hier en daar onderschat 

werd en op een ander moment weer wat overschat werd, 

achten wij het van belang toch met een totaal •• een totale 

commissie een afrondende vergadering te hebben,is dus 

niet gelukt voor deze vergadering,de komende commisie

vergadering is 9 juni en de toezegging gedaan hier zo op 

pag. 15, of bij Uw stukken toegevoegd dat wij voor 

het vergaderseizoen met onze bevindingen zullen komen 

die houden wij uiteraard restant ..•• 

Dank U wel mijnheer Blauw, wie wil naar aanleiding hiervan 

het woord??Zoniet dan wachten wij de verdere resultaten 

af •• dan komen wij bij het •. verdere agendapunt, verdere 

beleid hoofbestuur en ik zou willen inventariseren 

wie daarover vragen wil stellen, er heeft zich niemand 

van te voren opgegeven •• even rondkijken, mijnheer van Bem

melendie kan het nog net vragen en mijnheer Ronteltap, mis

schien is het dan wel aardig om het woord eerst aan de 

heer Ronteltap te geven.Ja?? Oh, U zult aansluiten, dan 

de heer van Bernmelen eerst, goed •• 

Mijnheer de voorzitter, van Bemmelen, afdeling Den Haag. 

Ik wil U graag even melding maken dat binnen de haagse 

afdeling dat er toch een groeiend gevoelen gaat ontstaan 

dat er in onze partij, toch te weinig wordt gedacht of in 

ieder geval te weinig aandacht wordt geschonken aan de 
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problematiek van de grote steden, we zouden dan ook graag 

zien dat er in de partijen in ieder geval op een meer ge

struktureerde wijze, dan thans het geval is,aandacht wordt 

geschonken aan deze materie,en wij hebben zelf ook wel eens 

gedacht hoe dat zou kunnen of moeten, uiteraard 

denken wij dan, in allereerste linie aan de landelijke 

commissies, waar gezien de veelheid van aspekten die 

er aan de problematiek zijn verbonden zien wij dat weinig 

werkzaam,in de eerste termijn denken wij nou stads

vernieuwing, stadsverkeer etc.maar ik denk ook de zaak van 

de gemeente financiën,niet in de allereerste plaats maar 

we denken ook aan de sociale aspekten we denken aan het 

druggebruik,we zouden toch eens graag met U van gedachten 

wisselen, misschien vandaag hier op welke wijze dat toch 

wel sterker in het vat gegoten zou kunnen worden, we we-

ten en daar zijn we erg blij mee, onlangs een werkgroep 

druggebruik bij Telderstichting van start is gegaan dat is 

ook een typische problematiek van de grote steden, misschien 

ligt het ook wel op de weg van de Telderstichting om een 

dergelijke studie aan te vatten,gezien de laatste uitspra

ken hoe wij de rapporten van de Telderstichting binnen de 

partij ter diskussie zouden brengen,is dat misschien een weg, 

maar graag Uw visie hieromtrent. 

Dank U wel mijnheer Ronteltap ••• 

Amsterdam, mijnheer de voorzitter dat verzoek dat ondersteu

nen wij van harte,want inderdaad is het zo dat de grote 

steden ook door het rijk niet gelijkelijk behandeld worden 

zowel voordelig als nadeligdat wat ook een hele specifieke 

relatie geeft tussen die grote steden en het rijksbeleid 

en dat zou inderdaad moeten leiden binnen onze partij tot 

een organisatorische vorm daarvan om daar gedachten daarover 

te vormen,ik wou daarbij aansluitend eigenlijk algemeen 

wat de politieke meningsvorming in onze landelijke partij 

aan de orde stellen. Eens in de 4 jaar heeft het hoofdbestuur 

de beste gelegenheid om daar weer wat aan bij te schaven 



B.2 • 
. ss. 

bij te sturen, nieuwe idee~n in te brengen, want eens in 

de 4 jaar gaan we nadat de Tweede Kamerverkiezingen geweest 

zijn alle leden van de landelijke partij commissies dank 

zeggen voor hun inbreng, nou zulke vriendelijke briefjes 

stuurt hij dan wel uit •• en heeft hij de gelegenheid om die 

partij commissies opnieuw samen te stellen maar bovendien ook 

de gelegenheid om daar iets mee te gaan doen, waardoor 

het funktioneren van die partijcommissies beter, nog beter 

wordt dan ze gedaan hebben en ik zou U graag willen uit

nodigen om ons de zienswijze te geven die het hoofdbestuur 

ongetwijfeld ontwikkeld heeft ten aanzien van wat WHXRM 

er nu na de verkiezingen onmiddellijk gaat gebeuren met 

het onverstaanbaar van de commissies en welke commissies 

er dan komen, welke taakstelling ook dan die commissies 

krijgen, daar zou ik gelijk een suggestie bijgeven 

zelf lid zijnde van zo'n landelijke partij kommissie. 

Heeft het hoofdbestuur eens overwogen om aan die landelijke 

partijcommissies een wat meer concreta taakstelling mee 

te geven, we zijn betrokken geweest inonverstaanbaar 

liberaal manifest,voor de Tweede Kamer verkiezing, maar 

echt de inbreng, gevraagd wordt voor •• nou dat zijn toch 

nieuwe soort thema's die opkomen daar zouden wij voor 

die en die datum graag eens een advies van jullie op tafel 

willen hebben, een dergelijk verzoek van het hoofdbestuur 

de commissie waar ik in zit, dat is me niet bekend dat dat 

ooit gebeurd is en ik zou willen weten waarom gebeurd 

het nou niet en is dat de bedoeling voor het komende ter

mijn van 4 jaar wel te gaan doen .• 

Dank U zeer .. 

Wat de opmerking van de heer Ronteltap betreft over 

de commissies kan ik hem medelen dat het hoofdbestuur al 

enige malen, vooruitlopende op datgene wat op 26 mei gaat 

gebeuren,n.l. het ontbinden van de bestaande partijcommisles 

van gedachten heeft gewisseld over het commissie bestand 

en ket de taakomschrijving en de werkwijze aan de hand 

van een nota die is ontworpen door een lid van het dagelijks 

bestuur de heer Kombee,die zal daar meteen iets over zeggen 
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zo dadelijk, over hoe die diskussie is verlopen en tot 

welke konklusies wij zijn gekomen,wat de heer van 

Bernmelen betreft,het was natuurlijk niet zo zeer een opmer

king over het beleid van het hoofdbestuur,maar meer 

een rondvraag punt,de vraag is natuurlijk of wij in een 

algemene vergadering met elkaar van gedachten moeten wis

selen over al of niet tot stand komen van kommissies 

ik denk dat het hoofdbestuur over Uw opmerking zal na

denken en over zal beraadslagen, ik acht het helemaal niet 

uitgesloten dat het hoofdbestuur tot de konklusie komt dat 

het in een aantal deelproblemen waarvan het drugprobleem 

er dan een is, uiteen valt, die voor een deel of misschien 

wel allemaal bij de Tellerstichting worden neergelegd 

het kan ook zijn dat zoals wij dat bij het noorden des land 

hebben gehad dat er wel een breed samengestelde commissie 

komt die allerlei problematieken kan bekijken, maar de 

grote stadsproblematiek als zodanig bestaat natuurlijk uit 

een zeer groot aantal volstrekt verschillende facetten 

die zich niet zo gemakkelijk in een commissie laten vangen 

want je moet een aantal deskundigen hebben op volstrekt 

verschillende terreinen. 
. voor U weet hoe het afgelopen 1s met een paragraaf a~~x een 

verkiezingsprogramma over deze problematiek, 

toen hebben wij al gezegd dat bij het afstemmen van het 

opnemen van een dergelijke paragraaf,de gedachtenwisseling 

over het probleem niet van de baan was, dus ik denk dat 

het hoofdbestuur graag bereid is om in overleg met de 

betrokken afdelingsbesturen, kijken hoe op de beste wijze 

daaraan tegemoet kan worden gekomen.De heer Kombee. 

Dank U wel, mijnheer de voorzitter, ik zou aan de heer 

Ronteltap en aan de vergadering eigenlijk de informatie 

willen geven, dat de partijcommissies, wij hadden dat 

gekonstateerd en velen met ons, van tijd tot tijd onvol

doende funktioneerden, er waren allerlei zaken voor aan te 

wijzen, een soms wat gebrekkige belangstelling van de 

zijde van de volksvertegenwoordiger, soms ook door grote 

absentie van leden van de commissie zelve, er ontstond 

soms tussentijds wat vertraging in de benoeming van 

commissieleden tussentijd, er waren een aantal oorzaken 
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er zijn een aantal oorzaken, waardoor dat funktioneren 

hier en daar veel te wensen overlaat, dat heeft ertoe 

geleid dat ik ben gaan schrijven een notitie funktionerend 

partijcommissies, die hebben wij in het dagelijks bestuur 

besproken, ik ben er vervolgens mee de boer opgegaan naar 

koepel voorzitter en naar de voorzitter van de commissies, 

we hebben een tweetal bijeenkomsten gehad, waarin we de 

problematiek hebben besproken, daar zijn de nodige op- en 

aanmerkingen bij gemaakt en wijzigingsvoorstellen gedaan 

die zijn weer opgenomen in een slotnotitie, die slotnoti

tie is in de laatste hoofdbestuursvergadering behandeld 

er zijn enkele wijzigingen bij aangebracht en nu is het zo 

dat wij a.s. maandagavond, ja .• , in het dagelijks bestuur 

daar nog over praten, om dan vervolgens nog in juni even

tueel nog tot het hoofdbestuur te wenden, omdat toch bete

kent dat ten aanzien van enkele koepels een beslissing 

noodzakelijk is van het hoofdbestuur, het komt kort en 

goed erop neer dat wij eigenlijk de commissies zoals ze 

thans zijn samengesteld grotendeels willen handhaven dat 

als alleen de landelijke onderwijscommissie een koepel 

zou gaan worden en de sekties commissies of welke naam 

je daar dan ook aan zou geven, maar ik dacht dat voor de 

uniformiteit goed zou zijn, om dat commissies te gaan noe

men,datzelfde geldt voor de sociaal economische commissie 

daartoe behoren ook een aantal commissies en wij zouden 

dus ook de sociaal economische commissie de sociaal eco

nomische koepel willen noemen, wij hebben inderdaad 

geconstateerd dat het nodig zou zijn, dat de commissies 

in elk geval een aktiviteiten plan opstellen, dat het no-

dig zal zijn dat en commissieleden maar ook de leden van 

de Eerste en Tweede Kamer praktisch aan te moedigen om 

vooral hier alle zorg aan te besteden, die maar enigszins 

mogelijk is,ik wijs er wel op dat door individuftele kamerleden 

maar ook door bewindslieden bij herhaling ook weer indi

viduele leden van commissies worden geraadpleegd, dus 

de uitspraak dat soms, die wordt hier niet gedaan, maar 

ik hoor die dan wel elders •• dat het soms heel erg slecht 

is, daar sta ik niet helemaal achter .. wij gaan dus wat aan

bevelingen doen en dat zal er dus op neer komen, dat wij 
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nu zijn en dus hun adviserende funktie naar hoofdbestuur 

en kamerfracties te laten behouden, de commisies zullen 

jaarlijks een verslag en een aktiviteitenplan als mede 

een kosten begroting moeten opstellen, het is ook door 

de penningmeester bij herhaling gesignaleerd dat de kosten 

van de commissie nogal eens dreigden uit de pan te rijzen 

en dat is dus ook een zaak die moet worden bekeken 

de nadruk dat die zo duidelijk .. een aanbeveling dat de 

nadruk dient te worden gelegd dat .• op de aktualiteit 

van de onderwerpen •. eh .. studies op lange termijn de 

Telderstichting is hier vanavond genoemd •. maar de commis

sies zullen zich toch echt op de aktualiteit van de 

onderwerpen moeten zetten, nou een goed kontakt met de 

kamerleden .. wij kunnen dat .• wij zullen dat langs alle 

wegen trachten te bevorderen .• beschikbaarstelling met name 

van ruimte in ons partijorgaan,ik heb een aantal 

commissies ook verzocht, ook individuele voorzitters van 

commissies gesproken en daar blijkt toch duidelijk 

te leven de behoefte om meer publiciteit te krijgen 

ten aanzien van de onderwerpen die men bestudeert in 

ons partijorgaan .• Ik kan mij dat voorstellen, die 

mensen zijn •• we praten over misschien 250 partijleden die 

aktief bezig zijn toch de een wat meer de ander wat 

minder al naar gelang de mogelijkheden, die hij of zij hebben 

maar in elk geval kan ik mij wel voorstellen dat zij 

toch wel willen dat hun vruchten wat wereldkundiger worden 

dan misschien dat er hier if daar is gebeurd •• kortom mijnheer 

de voorzitter ik dacht niet dat ik zeer nadrukkelijk alle 

aanbevelingen hier zou moeten schetsen, ik heb het hele 

gebeuren afgewogen tegen wat er bij andere partijen loos 

is, ik heb eens gekeken hoe dat bij D 66 is, nog een jonge 

partij, nog niet zo heel lang hun organisatie hebbend 

die zich heeft kunnen manifesteren, nou ik kan U zeggen 

dat daar de berichten en die heb ik niet uitgesproken 

die bezwaren allemaal maar die komen uit de mond van D 66 
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dat het allemaal niet zo best is, bij de Partij van de 

Arbeid vindt men zelf het zo chaotisch, dat men echt spreekt 

van de bezem erdoor halen en bij het C D A blijkt het re

delijk goed te funktioneren, al die informatie bij elkaar 

genomen al die gesprekken die wij gevoerd hebben met 

groepen voorzitters en commissievoorzitters zullen ertoe 

leiden dat wij in de komende 4 jaar waarschijnlijk toch tot 

een beter funktionerend onverstaanbaar van de commissies 

zullen kunnen komen, nogmaals maandagavond in de t.v. ver

volgens in juni nog een keer in het h.b. en de commissies 

houden organisatorisch zoals het nu is met enkele wijzi

gingen in koepels en dan denk ik dat als je vooral denkt 

aan die roep is er ook wel eens om een regionale commissie 

samen te stellen nou dat vind ik nou uitgerekend taken 

voor besturen van kamercentrales en afdelingen, ik dacht dat 

ik het hierbij kan laten •••. 

Dank U wel, mijnheer Kombe .• 

Mijnheer Rontaeltap, U hoopt dat er iets uitkomt??Mooi ••. 

Nog iets beleid hoofdbestuur, wie van de dames of heren??? 

Niemand dan gaan we over tot de rondvraag •• 

Niemand is voor de rondvraag dan deel ik U mede na dank 

gebracht te hebben ook aan de heer Kombe voor zijn 

uitvoerige antwoord, dan deel ik U mee dat de vergadering 

wordt geschorst en dat U verzocht wordt om zo mogelijk met 

nog enkele medestanders vanavond hier om kwart voor acht 

in de zaal aanwezig te zijn.Vergadering is geschorst tot 

8 uur. 

Heren, nog 4 dagen dan hebben de kiezers beslist, nog 4 

dagen om ervoor te zorgen dat het beleid van het kabinet 

van Agt-Wiegel kan worden voortgezet, draagwijdte van de 

verkiezingsuitslag overtreft verre de periode van 4 jaar 

waarvoor de kiezers uitspraak officieel geldt, want in 

de komende 4 jaar zullen kritieke beslissingen vallen 

in tal van opzichten bevindt onze westerse wereld en bevindt 

ons land en onze samenleving zich in een kritieke fase 

waarin beslu.ten genomen worden die in sterke mate de 

toekomst bepalen, het is van essentiële betekenis dat wij 

als liberalen op die besluitvorming onze stempel kunnen 
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drukken, en daarom is de komende verkiezing zo belangrijk 

de kritieke fase waarin ons land en onze samenleving zich 

bevinden,betreft de toekomst van onze verzorgingsstaat 

die is vastgelopen,de kritieke fase betreft onze plaats 

in de wereld, blijven wij loyaal deel uit maken van het 

westers bondgenootschap of gaan wij de vooroorlogse 

onzijdigheid weer tegemoet,de kritieke fase waarin wij ons 

bevinden betreft ons evenzeer de vraag of wij als deelgenoot 

van de Europese gemeenschap gezamenlijk de energieproble

men willen aanpakken of dat wij ook in dat opzicht het 

isolment van het beter weten en de eigenzinnigheid tegemoet 

gaan,de kritieke fase betreft tenslotte de houding tegen

over andere nieuwe ontwikkelingen,gaan we open en met 

vertrouwen in eigen kunnen verstrekkende ontwikkelingen 

in nieuwe technologie tegemoet, ik denk aan de micro~lectro

nica aan het recommannan- en het a onderzoek en wat er nog 

meer voor de mens verborgen ligt of remmen we dat onderzoek 

af,kijken we niet naar de ontwikkeling die overigens 

elders in de wereld wel plaats vinden en daar vooruitgang 

betekenen •. sommigen die zichzelf vooruitstrevend noemen 

zijn bang en willen dat onderzoek niet, die zijn vervuld 

door de angst van het nieuwe en onbekende, de kritieke fase 

waarin wij verkeren heeft tenslotte ook betrekking op 

de democratie, onze democratie wordt vandaag minder op zijn 

minst anders gewaardeerd dan in de tijd dat wij die democra

tie herkregen .• de democratie wordt op het ogenblik ook in 

ons land bestreden van rechts en van links, zodat wij .. 

juist wij als liberalen ons uiterst weerbaar moeten opstellen 

in de komende periode en voor het ons betreft graag een 

samenwerking met allen die de democratie ter harte gaat 

wie de verkiezingscampagne volgt dames en heren moet helaas 

vaststellen dat over al die crisisverschijnselen weinig of 

niets wordt gerapporteerd in de verslagen en dat behoeft je 

ook eigenlijk niet te verbazen, want het programma van de 

V V D is het enige dat met zoveel woorden het vastlopen van 

die verzorgingsstaat het vastlopen van indexerings- en kop

pelingsmechanisme aan de orde stelt, het programma van 

de V V D is het enige dat van een voorlopig vrijwel 

volledig wegvallen van econimische groei uitgaat en te

gelijkertijd de noodzaak van hernieuwde groei noemt en 

daartoe te nemen maatregelen voorstelt .. elke partij 
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dat nou 2î,2,lî of 1 is, miskent niet alleen de werkelijkheid 

maar sluit daarmee tevens de ogen voor de problematiek 

en daarom wordt daarover nauwelijks met elkaar van gedachten 

gewisseld, die andere partijen steken niet alleen de 

kop in het zand en zien de problemen die levensgroot 

zijn niet, de maatregelen die zij bepleitten zijn eigenlijk 

maatregelen uit de oude doos uit de tijd dat de overheid 

nog onbeperkt taken tot zich kon trekken en financieren 

met behulp van een beetje meer belasting hier, wat hogere 

aardgasbaten daar, dat beleid is verleden tijd, het is 

geen vooruitstrevende maar achterhaalde politiek, de 

enige partij die dat duidelijk vaststelt dat is de V V D 

en verder zijn die leden van het C D A daar onder begrepen 

de ministers die niet alleen gezien hebben wat er in de 

afgelopen 4 jaar is gebeurd, maar die gelijk Koos Rietkerk 

3Ï jaar geleden nu de tijd geest blijken te verstaan, 

maar misschien begint het inzicht door te breken dacht ik 

deze dagen bij het zien van een D 66 advertentie waarin 

werd gezegd dat het werk wil maken door de industrie te 

vernieuwen en dan citeer ik da's beter dan geld in redde

loze bedrijven pompen .• het altenatieve van het voorstel 

dames en heren kon ik moeilijk ontdekken het reklameburo 

heeft het n.l. zo kunnen vinden in het V V D programma 

het vorige al •.• jammer .• applaus ••. 

Jammer dat D 66 overigens niet naar dit redelijke program

mapunt handelde, telkens BR als onze minister van economische 

zaken zich gedwongen zag de wensen van de oppositie om 

wel geld te pompen in reddeloze lijkende of zijnde bedrij

ven naast zich neer te leggen .• niet het steunen van blijvem 

zwakken en ten dode opgeschreven bedrijven, maar het sti

muleren van de industriële vernieuwing met duizenden 

manjaren werk in de toekomst,dat is wat wij voorstaan, 

wij denken daarbij aan het nieuwe Fokker projekt, levens

vatbaar door de samenwerking met Mac Donald Douglas 

de ontwikkeling van een nieuwe personen auto de Volvo Car 

want ondanks de moordende konkurrentie uit Japan zal de 

behoefte aan auto's zo groot blijven als tenminste na 

26 mei een kabinet van Agt-Wiegel komt dat er voor de Eu

ropese autoindustrie echt wel plaats en werk blijft, 

het geven van een vergunning aan RSV voor een gigantische 



B.2 . 

• 62. 

exportorder aan Taiwan,ook dat is belangrijk voor werkge

legenheid en industriële vernieuwing,zaken waarvan D 66 

de mond vol heeft, maar tegen was en die D 66 ook zolang 

opklopte dat de schade op het gebied van onze buiten

landse betrekkingen werd gemaximaliseerd, dat was nu pre

cies nu een staaltje van wat we niet willen, als wij 

spreken over een gezamenlijke en nationaal aanpak, een 

staaltje wat bovendien aantoont hoe nuttig een dergelijke 

gezamenlijke aanpak zou kunnen zijn •. en voor een dergelijke 

aanpak,een aanpak die het beleid voor onze minister van 

economische zaken heeft gekenmerkt geeft straks op 

26 mei alleen een stem op de VVD de zekerheid •. applaus .• 

Dames en heren terug naar de QPiai e~ de verzorgingsstaat, 

die moet inderdaad fundamenteel worden aangepakt, het 

moet weer duidelijk worden dat de staat voor gemeenschap en 

individu veel kan en ook veel moet doen maar dat nooit de 

individuële verantwoordelijkheid van de mensen kan worden 

overgenomen, de staat moet de zwakken steunen, maar het 

doel moet daarbij zijn dat zwakke te versterken en het 

op eigen benen te laten staan .• de kracht tot het dragen 

van eigen verantwoordelijkheid te geven,blijvende steun 

ja, die mag gegeven worden aan gehandicapten aan zieken 

die blijvend arbeidsongeschikt zijn en aan bejaarden, 

maar daar waar uitzicht bestaat op zelfstandigheid op 

het dragen van eigen verantwoordelijkheid daar moet het 

dragen van die eigen verantwoordelijkheid worden bevorderd, 

aan de verwezenlijking van die visie heeft het bij de opbouw 

van de verzorgingsstaat dat is nu wel duidelijk geworden 

te veel ontbroken en ons programma geeft wegen aan om uit 

die impasse te komen, wij zijn er ons van bewust dat dat 

een moeilijke taak zal zijn, dat voor inkomensmatiging 

de steun van de vakbeweging en van de leden daarvan nodig 

is en dat voor industriële vernieuwing het vertrouwen van 

ondernemers in het bizonder van ondernemers van middelgrote 

en kleine bedrijven, de grootste werkgevers vereist is 

dat is een van de redenen waarom wij pleitten voor die na

tionale aanpak,door een kabinet op brede basis,een kabinet 

wat wel de steun van de vakbeweging krijgt,maar niet het 
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vetrouwen wint van midden-en kleinbedrijf,de verschaffers 

van de meeste werkgelegenheid, ik zei het al, zo'n kabinet 

schiet in deze tijd evenzeer te kort als een kabinet 

dat het vertrouwen van de werkgevers van midden-en klein 

bedrijf wel wint, maar met wantrouwen van de vakbeweging 

wordt gekonfronteerd, wie de ogen sluit voor de crisis 

de problemen uit de weg gaat door een programma te bouwen 

op het drijfzand van grote groeipercentages die ziet na

tuurlijk ook de noodzaak van werkelijke verbreding van 

het draagvlak niet in, want het moge dan ook zo zijn 

dat het parlementaire draagvlak van een kombinatie 

C D A Partij van de Arbeid D 66 breder is dan die van 

C D A en V V D,maatschappelijk is er alleen maar van een 

verschuiving sprake, zelfstandigen en de mensen in het mid

den-en klein bedrijf zullen zich bij een kabinet zonder 

de V V D net zo in de steek gelaten voelen als destijds 

onder het kabinet den Uyl, dames en heren zijn wij natio

naal bereid onze problemen in wijde samenwerking aan te 

pakken ook internationaal zijn wij voor het gezamenlijk zoe

ken naar nieuwe wegen??Het energievraagstuk is niet typisch 

Nederlands,het is een wereldvraagstuk, tussen de landen in 

West Europa bestaat niet eens zoveel verschil, ook al heb

ben wij aardgas, de Britten olie en andere landen in de 

EEG niets, als liberalen willen wij hier een gezamenlijke 

aanpak, een Europese weg moeten wij zoeken, samen zoeken 

naar energiebesparing, samen zoeken naar altenatieve ener

giebronnen en de bruikbaarheid daarvan beproeven ook 

samen zoeken naar veilige opwekking van kernenergie en 

veilige opberging van afval.Nederland is geen eiland 

in heel Europa staan kerncentrales en er worden in 

de komende jaren tientallen bijgebouwd of Borselen of Do

dewaard dichtgaan maakt voor de Europese ruimte,maakt 

voor het Europese milieu en dus voor de ruimte en voor het 

milieu in ons eigen land helemaal niets uit, het kost ons 

land wel honderden miljoenen om die centrales te sluiten 

extra en wij onthouden onszelf goedkope energie die andere 

landen wel hebben, prijsden wij ons eerst in de afgelopen 

jaren uit de markt door te hoge arbeidskosten, juist nu 
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het beleid van dit kabinet vruchten gaat afwerpen in die 

zin dat wij met de arbeidskosten een beetje bij de andere 

landen in de pas gaan lopen zouden wij ons dan blijvend 

uit de markt moeten prijzen met te hoge energiekosten?? 

De V V D pleit niet voor bouwen ineens, neen, maar wel 

voor openhouden van bestaande centrales en vooral van het 

openhouden van de mogelijkheid van de bouw van nieuwe cen

trales in de toekomst zodra uitzicht bestaat op vei-

lige opbergmethode en verdere veiligheid, in internationaal 

overleg en onder voortdurende toetsing aan de kriteria 

van behoeften aan enrgie en de mogelijkheden daarin op 

andere wijze te voorzien, ook hier geldt dat sluiten en 

niets doen gelijk staat met kop in het zand steken alweer 

zijn het de zich progressief noemende die niet verder 

kijken dan de grens van dit door hen wat overschatte land 

en blijk geven de geest van de tijd die om samenwerking 

vraagt niet te begrijpen.Voor het behoud van onze 

vrijheid of natie en van onze individuële vrijheid in een 

democratische samenleving is de rol van de V.S. en van de 

NAVO essentieel.Tot 1940 zag ons land onzijdigheid en 

neutraliteit als de opperste wijsheid in een oorlogzuchtige 

en boze wereld, de herwinning van onze vrijheid in 1945 

hebben wij te danken aan de taaie volharding van de Britten 

en aan het industriële vermogen en de politieke betrokken

heid van de V.S. met Europa, ik zeg dat in alle oprecht

heid, ik zeg het ook met dankbaarheid en nadat in 1948 

in alle duidelijkheid de agressieve bedoelingen van Sovjet

Unie en van het Sovjet communisme waren bevestigd hebben 

de V.S. die eerst met Marshall hulp de economische nood 

in dit deel van de wereld hadden gelenigd een militair 

bondgenootschap aangeboden,de naam van de grote liberaal 

Sticker is daar sterk aan verbonden,want hij was toen 

onze minister van buitenlandse zaken in de periode van tot 

stand komen van de NAVO en later secretaris-generaal, 

dames en heren Afganistan is het bewijs dat de agressiviteit 

nog steeds niet is gedoofd en de plaatsing van honderden 

SS 20 raketten is hoogst verontrustend,de NAVO is nog steeds 

onmisbaar, applaus •..• 
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En alweer •. en alweer steekt al wat zich progressief noemt 

de kop in het zand, om die SS 20 raketten maar vooral niet 

te hoeven zien •• voor ons is er maar een mogelijkheid om ze 

niet meer te hoeven zien, ze moeten weg en daarover moet 

onderhandeld worden dat is een NAVO besluit, en daar staan 

we achter, eenzijdige vermindering leidt niet tot onder

handelingen over tweezijdige vermindering, zoals Terlouw en 

den Uyl hopen •. er is al enige jaren lang sprake van 

achterstand, niemand kan mij duidelijk maken dat die onder

handelingen er wel komen als we die achterstand nog 

meer laten oplopen want de produktie en de plaatsing van 

SS 20 raketten gaat nog elke dag onverminderd door .• 

levensgevaarlijk, dames en heren is de kreet van het IKV 

waarmee het standpunt van de Partij van de Arbeid volgens 

de voorzitter van die partij Max v.d.Berg in essentie 

overeenkomt en dat is de kreet dat de kernwapens Nederland 

uit zouden moeten en dat ze dan wel de wereld uit gaan. 

Nog nooit in de geschiedenis is een land een oorlog begon

nen tegen een tegenstander van wie je bij vvorbaat wist 

dat hij nog sterker was en dat die strijd zou worden verloren. 

Het is een bewijs van de diepte van de crisis waarover ik 

het had dat een groot aantal kerken in ons land en ook het 

humanistisch verbond het IKV zijn gaan volgen, wij zullen 

ons als politieke stroming niet met de boodschap van de 

kerk bemoeien en de boodschap van het tegengaan van de 

bewapenin0swetloop die is duidelijk ••• het is aan de poli-

tiek om daartoe een beleid te ontwikkelen en als de kerk 

zich geroepen voelt zich met de politiek, het politieke 

beleid zich te gaan bezig houden dan mag zij een antwoord 

van die politiek verwachten.En dat antwoord geef ik, ik 

vind het standpunt te beginnen met Nederland en de wijze 

waarop de vertegenwoordigers van het IKV de eenzijdige 

ontwapening bepleitten rondweg verbijsterend •• applaus ••• 

de kerk lijkt nog verder achter bij de werkelijkheid dan 

in het begin van de zeventiende eeuw, toen bleef zij tegen 

de wetenschapbeoefenaar Gallië in, volhouden dat de aarde 

het middelpunt van het heelal was en eisten zij van Gallië 

dat hij zijn wetenschappelijke integiteit geweld aandeed. 
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En nu blijkt de kerk te denken dat Nederland het middelpunt 

van de wereld is geworden.Gelach .• applaus .. 

Neen, voor de bezwering van het gevaar is de politiek 

van de liberalen West Duitse minister van buitelandse zaken 

Gänser en van de socialistische West Duitse bondskanselier 

Schmidt veel efectiever, Gänser ging direkt na het optreden 

van president Reagan naar Washington en naar Moskou om 

het ontwapeningsoverleg waar toen de NATO besloten had 

direkt te gaan aandringen en om de zorgen van het westen 

over Polen aan Moskou over te brengen en Schmidt dringt 

nu nogmaals op dat overleg aan en hij werpt wel zijn 

volledige staatkundige gewicht in de weegschaal in het 

conflict met hun eigen achterban,dat is staatsmanschap 

dat is karakter, dat is wel wat anders dan onverstaanbaar 

interviews door een Sovjet krant •• applaus ••. 

en daarin munitie aan te dragen tegen de president van 

de V.S. zoals den Uyl dat heeft gedaan en hem een bewapenings

wetloop in de schoenen schuiven en laat ik dan aannemen 

dat den Uyl in een intervieuw ook om terugtrekking 

van de SS20 raketten heeft gevraagd en laat ik dan ook maar 

aannemen dat hij om terugtrekking van de Russische troepen 

uit Afganistan heeft gevraagd en ik heb ook gelezen dat 

hij om terughoudendheid in de ~aiitiek Poolse kwestie heeft 

gevraagd, ik wil zelfs nog een ogenblik aannemen dat 

het Algemeen Dagblad vanochtend gelijk had door het 

allemaal op rekening van naïviteit te schuiven, maar mag 

ik dan wel vragen waarom deze man zonodig door Jan Terlouw 

het Catshuis moet worden binnengedragen ... applaus ••.• 

dames en heren, ik noemde Duitsland, daar is samenwerking 

tussen socialisten en liberalen wel mogelijk, echt niet 

omdat de liberalen in Duitsland zoveel vooruitstrevender 

zouden zijn dan de V V D in ons land, zowel tijdens een 

spreekbeurt van Martin Bannewan,voorzitter van de liberale 

fractie in het Europees parlement op 28 april in Delft 

als tijdens een bezoek van FDP politici afgelopen maandag 

hier in Den Haag is gebleken dat onze standpunten van hen 

en de V V D op het gebied van de economie en de werkge

legenheid op het gebied van de kernenergie, op het gebied 
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exact gelijk zijn, Martin B. verklaarde dat liberalen in 

Europa onderling uitwisselbaar zijn en dat in plaats 

van hem en zijn medespreker daar in Delft Willy de Klerk 

van de Belgische t.v. ook David Steel, de Engelse liberaal 

had kunnen spreken,zoals hij ook hoopte dat Hans Wiegel 

bij een volgend verkiezingstournee in Duitsland het 

woord zou willen voeren, het blijkt ook uit het gezamenlijke 

verkiezingsprogramma dat Europese liberalen hadden,de 

voosheid van de verhalen van Brinkhorst en van Terlouw 

dat de V V D niet liberaal maar conservatief zou zijn, 

die wordt daarmee eigenlijk toch wel duidelijk aangetoond. 

Neen, het zijn niet de Nederlandse liberalen die inter

natinaal uit de pas lopen, het zijn de Nederlandse socia

listen het gedrag van Schmidt bewijst dat, Mitterand 

is nog niet eens als president geïnstalleerd of den Uyl 

die komt hem al meedelen het niet eens te zijn met zijn 

economisch programma .. gelach •• applaus •.. 

Dames en heren en als U onverhoopt,maar daar is natuurlijk 

niemand die daar nog rekening meehoudt, den Uyl na 26 mei 

in het Catshuis zou komen, dan valt er maar een ding te hopen 

dat is dat Schmidt en Mitterand even langs komen ••• gelach .• 

applaus .••. 

Misschien dat ze bereid zijn hem me te delen dat als de 

NAVO aan samenhang gaat verliezen en kleine landen afhaken 

bij essentiële onderdelen van het NAVO-beleid dat dat dan 

betekent onherroepelijk dat de grote mogendheden dan hun 

eigen rechten hernemen, Frankrijk voorop, die gaan dan 

verder met een eigen kernbewapening en dan is het afgelopen 

met een samenhangend en gemeenschappelijk beleid dan is 

het afgelopen met centrale besluitvorming dan is de weg 

vrij voor de proliferatie waarvoor men zo bang is en dan 

is de weg vrlJ voor besluiten op nationale niveaux 

dat is dan het resultaat van de kernwapens die dan wel 

Nederland uit zijn, maar niet de wereld •. uit de wereld gaan 

ze echt niet .. op die manier en wij zijn onze minister van 

buitelandse zaken erkentelijk voor het feit dat hij 

ondanks in de hele moeilijke positie waarin een deel van 



8.2 . 

• 6 8. 

de CDA fractie hem had gemanoeuvreerd door met de oppositie 

mee te stemmen,ons land een betrouwbare bondgenoot van de 

NAVO heeft laten blijven, voor dat loyale bondgenootschap 

en voor die politiek geeft op 26 mei alleen een stem op 

de VVD Uw zekerheid •• applaus •.• 

Dames en heren, ook onze democratie bevindt zich in een 

kritieke fase,facisme en racisme steken de kop op, dat 

moet bestreden worden, maar niet met ondemocratische 

midddelen, de rechtse orde wordt in ons land bedreigd 

door vandalen die na ontruimingen van kraakpanden een ver

nieuwende tocht door de stad maken en die de politie levens

gevaarlijk bedreigen met stenen en kattepults, dames en 

heren het was bij het afgelopen t.v. debat tussen de lijst

aanvoerders van de Partij van de Arbeid en C D A weer 

een staaltje van pure demagogie van den Uyl, dat hij tij

dens dat debat na natuurlijk de plichtplegingen aan het 

adres van de politie hij toch het deed voorkomen alsof 

het gedrag,het wangedrag in de straten deels voortkwam uit 

de kritiek op het beleid alsof dit kabinet daaraan enige 

schuld droeg, precies dezelfde bewegingen zouden de heer 

den Uyl aan willen herinneren en nog wel erger doen zich 

ook voor in andere landen, in Zwitserland,maar daar zal de 

schuld ongetwijfeld ook bij de regering gezocht moeten worden 

maar ook in Duitsland,waar toch nog altijd een sociaal de

mocraat de regering leidt,als wij zien dat onze democratie 

en onze democratische rechtsorde in gevaar wordt gebracht 

dan is dat een reden temeer om de handen ineen te slaan 

niet alleen nationaal,ook internationaal, wij zouden in 

internationeel verband de oorzaken kunnen speuren en zien 

wat wij als democraten samen zouden kunnen doen om de oor

zaak van dit gedrag,komt het misschien voort uit wanhoop 

of juist uit afkeer van de overvloed, of misschien inderdaad 

een afkeer over de verdeling daarvan, om de oorzaken op te 

sporen en weg te nemen maar niets daarvan,kortzichtig 

schuift de oppositie de schuld naar de regeringspartijen 

af,dames en heren op 5 mei vonden hier in Den Haag dernonsta

ties plaats tegen facisme en racisme,prima,maar er werden 
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tevens schend-en scheldliederen gezongen tegen de politie 

tegen minister Wiegel en op die wijze bestrijdt men facis

me en racisme niet, maar geeft men alleen maar blijk 

van het eigen gering ontwikkelde besef voor democratie •. 

applaus ••.• 

Onze democratie wordt natuurlijk ook niet bevorderd wanneer 

kandidatenlijsten worden geweigerd,omdat de politieke over

tuiging van kandidaten facistisch zou zijn, naar een oor

deel van een politiek bestuurscollege als gedeputeerde 

staten,maar die bestuurscolleges zijn op dit ogenblik 

tot die uitspraak geroepen.Democratie heeft naar onze li

berale overtuiging geloof in de kiezers zelf, zodra van 

racisme en discriminatie blijkt is achteraf de strafwet 

van toepassing, als wij op grond van het verdrag van 

New Vork tot uitbanning van elke vorm van rassendiscrimi

natie verplicht zouden zijn, partijen die rassendiscrimi

natie voorstaan uit te bannen dan zou ik ervoor willen 

zijn dat dat gebeurt met een formele wet, maar in een 

volwassen democratie geloof ik dat wij die beslissing aan 

de mondige burgers zelf kunnen overlaten •• applaus •• 

en het komt mij voor •• dat het net als bij de drukpersvrij

heid voldoende is wanneer de strafrechter achteraf oordeelt 

over wat wel en niet kan, dames en heren bij al die kri

tieke fasen, die kruisingen van wegen waarvoor wij staan, 

daar hoort ongetwijfeld ook bij de concentratie van ver

schillende etnische-en culturele minderheden, juist in die 

wijken in ons land en in onze steden die toch al zo 

weinig welzijn te bieden hebben en dan nog in een tijd van 

teruglopende welvaart, dat kan tot spanningen leiden, 

ook daar zouden wij voor een gemeenschappelijk beleid zijn 

een beleid, gemeenschappelijk van stadsvernieuwing en 

onderwijs, van sturing en samenleving die als totaliteit 

geïntegreerd is, maar ruimte biedt voor geschakeerd cultureel 

en godsdienstig leven, de voorkeur heeft dat boven polari

satie en politiseren, het zogenaamde zichtbaar maken van 

tegenstellingen en het is goed dat onze minister van bin

nenlandse zaken een minderhedenbeleid heeft uitgestippeld 

en het zou nog beter zijn als hij dat na 26 mei nog zelf zou 
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Dames en heren nu ik toch terloops mag ik wel zeggen 
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de minister van binnenlandse zaken hebf genoemd, mag ook 

wel eens worden vermeld dat hij erin geslaagd is een lang 

gekoesterde liberale wens in vervulling te doen gaan 

door de al van 1967 af door ons verlangde ombudsman bij 

wet in te voeren,voor de rechtsbescherming van de burger 

in het ondoorzichtige doolhof van overheden en instanties 

is daarmee een mijlpaal bereikt en terrecht mag het bereikte 

doel worden verbonden met jarenlang liberaal streven, 

aan het eind van dit jaar is hij of zij er en gaat de om

budsman vrouw of man aan het werk,onder verantwoordelijkheid 

van onze minister van binnenlandse zaken, bijgestaan 

door de voortreffelijke liberale rechtsgeleerde Simons 

onderging ook onze grondwet een algehele herziening, 

het is werkelijk niet gering wat op dat departement aan 

werk is verzet door iemand van wie 4 jaar geleden laten 

we het toch nog maar eens in herinnering roepen tegenstan

ders beweerden en wankelmoedigen in eigen kring wel eens 

vreesden dat hij geen minister president misschien zelfs 

geen goed minister zou kunnen zijn en die in de afgelopen 

3t jaar zich niet alleen een waardige representant 

van zijn politieke stroming heeft getoond op het door li

beralen zo vaak en zo goed bestuurde departement van 

binnenlandse zaken, maar die bovendien een heel goed mi

nister president bleek al die keren dat hij zodanig 

als zodanig ad interim optrad voor voortzetting van dat be

leid, dames en heren geef 26 mei ook zekerheid •. applaus .•• 

Zeer lang applaus •••• 

Dames en heren, als wij de problemen van de jaren 80 het 

hoofd willen bieden, dan moet er met wat meer durf en wat 

meer vertrouwen in eigen kunnen de toekomst tegemoet en 

wat minder afhankelijk zijn van de overheid,durf en zelf

vertrouwen worden niet gestimuleerd door nivellering 

vernieuwing is nodig,vooral ook in het onderwijs, vernieuwin

gen vonden ook ondanks financiële nood doorgang •• neen •• 

wij werden gelukkig niet opgescheept met een verschralende 
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middenschool als enig schooltype, die voor de geschakeerd

heid van het talentenaanbod en die voor specifieke behoef

ten onvoldoende mogelijkheden biedt, wel kwam een twee 

fase struktuur tot stand in de Eerste Kamer zelfs met steun 

van de oppositie, de wet op het basis-onderwijs werd 

behandeld en de daartoe vereiste aanpassingen van de 

opleiding voor leerkrachten werd voorbereid, universiteit 

in Maastricht, open school hadden voortgang •• het was goed 

voor het onderwijs dat er na zoveel jaar weer een liberale 

bewindsman was,dames en heren dat niet als nog de midden

school als ene schooltype voor na de basisschool wordt 

verheven,daartoe ook geeft alleen een stem op de V V D 

Uw zekerheid na 26 mei .. applaus •.• 

Durf en vertrouwen in eigen kunnen zijn ook nodig bij 

de ontwikkeling van nieuwe technologiën , wij moeten niet 

bang zijn voor de invloed van micro-electrinica,maar de 

ontwikkeling uitbuiten door hoogwaardige industrieën met 

behulp daarvan te ontwikkelen, in plaats van andere pro

duktiesdie door arbeidsintensiviteit naar ontwikkelings

landen gaan, dus ons land verlaten, dat is toch precies 

wat we eigenlijk willen, het zwakke versterken,juist in 

de ontwikkelingssamenwerking, die landen kunnen zonder eigen 

industrieën niet op eigen benen staan,wij dienen hiervoor 

vervangende industrie en voor vervangende i~aNstxiK bedrij

vigheid te zorgen en daarvoor komt hoogwaardig werk bij 

uitstek in aanmerking,het is dan niet vooruitstrevend 

naar mijn overtuiging om met angst de opmars van de chip 

nog maar een beetje uit te stellen, want tegenhouden gaat 

toch niet, vooruitgang houdt men niet tegen, dat is nog 

nooit gelukt ook niet in de tijd van de stoommachine 

en het is maar goed ook, want welvaart en welzijn zijn 

sedert de invoering van die stoommachine met sprongen toe

genomen, de terughoudendheid van de zich als progressief 

aanprijzende partijen bij het recombinant DNA onderzoek 

bleek ook al misplaatst, laten wij goed begrijpen dat een 

aantal hoogwaardige industrieën ook schone industrieën 

zijn en voor de economische positie van ons land zo lukra

tief dat de hoognodige reiniging van het milieu uit de 

periode van de vuile industrie en die zal in bepaalde 

sektoren echt nog wel een tijdje blijven bestaan ook, dat 
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die reiniging kan worden betaald en dat door die industrie 

ook het afnemend welzijn weer kan toenemen, dames en heren 

nadat in het vorige kabinet de milieu politiek misdeeld 

was, heeft minister Ginjaar een zeer krachtig milieubeleid 

gevoerd en daarbij tevens rekening gehouden met econo

mische belangen,hij heeft aangetoond dat liberalen meer 

de mensen van de daad dan van het woord zijn en daarin 

onderscheidde hij zich in gunstige zin van zijn voorgangster 

en zovele anderen in socialistische kring die problemen 

wel bij voortduring signaleren tegen misstanden demonstreer

den maar niets tot de aanpak van die problemen werkelijk 

bijdragen, de meeste lof verdient toch Ginjaar als mini-

ter van volsgezondheid, want in die funktie heeft hij samen 

met zijn ambtgenoot van justitie een wettelijke regeling 

van het abortus vraagstuk tot stand gebracht, na 10 jaar 

is daardoor het politieke klimaat in ons land gezuiverd, 

het moet voor zeker worden gehouden, dat in een kombinatie 

Partij van de Arbeid CDA D 66 in wier regeerakkoord 

exact dezelfde passage over de oplossing van het abortus 

vraagstuk was opgenomen, geen compromis uit de bus was 

gekomen en dat dan de fustratie was blijven bestaan 

bij die partij die als gevolg van een dergelijke andere 

oplosiing niets van haar eigen overtuiging in het dan door 

de Kamers aanvaarde initiatief ontwerp zou hebben terug

gevonden, het bereikte akkoord neergelegd in de wet 

moet niet worden opengebroken en ook daartoe geeft alleen 

een stem op de VVD de zekerheid •. applaus, •.•.. 

Alleen een stem op de V V D geeft U straks de zekerheid 

dat de knelpunten op dew wegen verder worden opgeheven 

als in de komende jaren files en vertragingen bij 

Vianen, bij Leidschendam en bij zovele andere plaatsen 

verdwijnen dan is dat te danken aan het beleid van 

minister Tuijnman, maar of dat beleid wordt voortgezet 

daarover kan een stem op de V V D op 26 mei alleen maar 

zekerheid geven •• applaus •.• 

Dames en heren, gemakkelijk is het echt niet geweest die 

3î jaar die achter ons liggen,daar kunnen de 6 liberale 

bewindslieden, die ik noemde van mee spreken, de 6 liberale 

staatssecretarissen weten ook en een groot deel van de 
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het meest van alle is het toch wel Koos Rietkerk geweest 

die in die periode voorzitter van de Tweede Kamer fractie 

was .. applaus •••• 

Lang applaus ••• 

Je bent er nog niet helemaal vanaf Koos, want je hebt n.l. 

met een onbegrensde ijver,met een eindeloos geduld met 

taaie vasthoudendheid en ook vaak met ingenieuze vinding

rijkheid de bewindslieden binnens-en buitenskamers aange

spoord het programma uit te voeren, om te buigen, de arbeids 

inquote terug te brengen, het financierings tekort te verla

gen, je deed zelf nieuwe voorstellen en je werkte mee 

aan het tot stand komen van vaak zeer moeilijkeen te begrij

pen compromissen, compromissen waarin zowel de liberale 

hun visie als de loyalisten hun daar vaak diametraal 

t~~Över staande standpunt toch konden terugvinden 

en het mag nu wel eens worden gezegd, een moeilijke misschien 

wel de moeilijkste taak binnen het politieke krachtenveld 

van kamerfracties, bewindslieden en achterban en ook vaak 

een weinig dankbare taak,maar nu het kabinet de rit heeft 

uitgezeten, mocht die dank voor het grote aandeel dat 

jij daarin hebt gehad weleens dan doorklinken en zo is het 

dan ook gebeurd in deze vergadering •• applaus .•• 

Dames en heren, moeilijke jaren liggen voor ons maar 

somber zijn wij helemaal niet,maar wel is er een heel krach-op 
tig liberalisme voor nodig om op de juiste wijze ook de ver-

anderde omstandigheden in te spelen wij liberalen hebben 

altijd voorop gelopen als het om maatschappelijke verande

ringen ging en daarbij de mens als vrij en met verant

woordelijkheidsgevoel begiftigd wezen centraal hebben ge

steld.Vindingrijkheid is en blijft nodig en die wordt niet 

ontwikkeld in een te beschutte wereld,waarin de overheid 

waar van de overheid wordt verwacht dat die eigenlijk 

maar alles regelt en in alles voorziet, dat kan de overheid 

niet en daarom moeten de mogelijkheden tot het dragen van 
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eigen verantwoordelijkheid een beroep te doen op de eigen 

vindingrijkheid worden vergroot, de overheid mag ook 

niet proberen alles te regelen, want het alles voorzien 

en het alles regelen leidt onherroepelijk tot onderdrukking 

van de vrijheid,wij moeten als liberalen in de maatschap

pij het voortouw nemen, voor de talloze die uit onze kring 

dat al doen geldt daarbij ook dat wij als liberalen meer 

herkenbaar moeten zijn en ons meer herkenbaar moeten opstel

len want alleen daardoor kunnen wij een mentaliteitsveran

dering en die is nodig het weer geloven in eigen kracht 

het weer geloven in eigen mogelijkheden die mentaliteits

verandering kunnen wij alleen tot stand brengen wanneer 

we dat duidelijk laten zien, te vaak laten wij ons ook als 

liberalen nog aanpraten dat de V V D ers te weinig maat

schappelijk betrokken en te weinig idéalistisch zouden 

zijn, niets is minder waar, het zijn van oudsher altijd 

liberalen geweest, die samen met mensen uit confessionele 

kring de initiatieven namen tot natuurbescherming, tot 

welzijnswerk, al heette dat toen anders,spreekt men 

daar nu geringschattend over, liberalen waren het die 

initiatieven namen tot het bevorderen van onderwijsvoor

zieningen en de volkswoningbouw, liberalen deden dat uit 

burgerzin,stelden het doel wat zij dienden voorop en maakten 

hun aktiviteit niet mede dienstbaar aan hun politieke 

overtuiging en toen later socialisten en .• eh •• aktievoerders 

zich ook met natuurbehoud zich gaan bezighouden, met milieu

bescherming, met welzijnwerk e.d. hebben zij die aktivi

teiten wel mede ten dienste gesteld van hun politieke 

overtuiging en dat werk gepolitiseerd, dat ligt ons als 

liberalen niet zo, maar we mogen ons daarom niet laten 

aanpraten dat wij te kort zouden schieten, we moeten als 

liberalen blijven participeren in alle mogelijke maat

schappelijke aktiviteiten en daarom meer dan voorheen 

ons liberale stempel van samenwerken met anderen, het 

samenwerken in verdraagzaamheid dat stempel moeten we daar

op drukken, de V V D en de V V D er te weinig idéalistisch 

ik verwerp dat, talrijke kader meer dan 600 afdelingen 

wordt alleen met idéalisme gemotiveerd, groot is het ide

alisme van allen die aan de campagne meewerken, de ver

kiezingskrant verspreiden, de verkiezingscontainer begeleiden 
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dames en heren de jongerendag was een geweldig succes, 

de vrouwendag in Amersfoort was ook een succes, dat kwam 

alleen maar voort uit puur idealisme, zo ook de meer dan 

1500 staten-en raadsleden die zich inzetten voor het 

algemeen belang en voor het liberalisme, ook zij worden 

door idealisme gedreven en wat dacht U van de gewone leden? 

Wat dacht U van stampvolle zalen, wat dacht U van de 

vele jongeren in die zalen en wat dacht U van de campagne 

die nu al leidde tot alweer meer dan 4000 aanmeldingen 

van nieuwe leden, die bij ons binnenkwamen •• applaus 

dames en heren en dat zijn dan degenen die binnen zij ge

komen, we mogen veilig aannemen dat er nog zo'n 1000 

bij afdelingen en bij de PTT in de pijpleiding zitten, 

van de grote politieke partijen, dames en heren heeft de 

VVD de grootste organisatie graad in verhouding tot het 

aantal kiezers hebben wij de meeste leden en dat betekent 

een heel sterke gemotiveerdheid,maar het ligt ons inderdaad 

niet zo om met onze gevoelens te koop te lopen, bij ons 

telt het doel en bij ons tellen de resultaten,maar dat 

doel is dit, vrijheidsdrang dames en heren is een wezens

kenmerk van de mens wij zien dat overal in de wereld 

wij zien dat in Polen, wij zien dat in het midden-en Zuid

Amerikaanse continent, wij zien het in Afrika en het 

inrichten van een samenleving, waarin aan alle jegens de 

overheid en jegens elkaar en een zo'n groot mogelijke vrij

heid is gegarandeerd, het inrichten van een samenleving 

waarin de mens zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid 

draagt daarop wordt voorbereid, daartoe in staat wordt 

gesteld, het inrichten van een dergelijke samenleving 

dat heet liberale politiek en om daarvoor werkzaam te mogen 

zijn dat is wel degelijk de vervulling van een ideaal •• 

liberalen moeten overal blijven participeren in de maat

schappij, maar zij moeten zich dan wel meer dan tot nu toe 

herkenbaar maken, dan komt die mentaliteitsverandering die 

nodig is tot stand, dan zullen ook anderen weer vertrouwen 
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krijgen in eigen toekomst en een eigen kracht,dan ver

werpen zij bevoogding en betutteling ook als het gaat 

om de vrije uitwisseling van gedachten en om de onbelem

merde toegang van informatie uit het buitenland via radio 

en t.v. tot de huiskamer, geen angst voor commerciële in

vloeden, wij zijn daar toch zelf bij, geen voor selectie 

door de overheid wij zijn toch zelf mondi~ burgers, 

dames en heren de V V D is een zelfbewuste partij de 

V V D is een grote en een sterke partij geworden, de V V D 

heeft dat kunnen bereiken door geloof in eigen overtuiging 

en door geloof in eigen idealen en ondanks het individualisme 

dat het liberalisme eigen is heeft de V V D een sterke po

sitie kunnen opbouwen,omdat wij jegens elkaar loyaal zijn 

geweest, wij zijn heus niet altijd bij voorbaat met 

elkaar eens geweest,maar een liberaal respekteert de 

mening van een ander en laat hem in zijn waarde, die loyali

teit dat is onze kracht geweest en dat zal onze kracht 

moeten blijven, die loyaliteit heeft ook internationaal 

geleid tot de meest hechte van de Europese politieke fe

deratie, de kracht van onze overtuiging willen wij ook 

blijven inzetten in de dienst van ons land, samen aan het 

werk, voor behoud van onze vrijheid voor verdieping van 

onze democratie voor een menswaardige samenleving, daar 

gaat het om, dinsdag ••• applaus •••• 

Lang applaus ••• 

Zeer lang applaus ••.•• 

Dames en heren voor het laatst rust op mij het bizondere 

voorrecht om de gasten te mogen verwelkomen die vanavond 

in ons midden zijn •• een aantal heb ik al even terloops 

aangeroerd in mijn openingsrede, maar ik mag tot mijn grote 

vreugde als bewindslieden in ons midden welkom heten, 

de ministers Wiegel, van Ardenne, Tuynman,Pais,Ginjaar, 

Schmidt-Kroes,de Koning,Veder-Smit-v.Eekelen en Wallis-de Vries, 

hartelijk welkom ••• applaus ••••• 

Wij zijn blij dat U toch een ogenblik Uw verkiezingstournee 

vanavond voor deze jaarvergadering hebt willen onderbreken. 

Ik heet ook van harte welkom de XEiEàE~x ereleden Delprat, 

Toxopeus en v.d.Pols •• applaus ••••• 

Dames en heren dan volgt op het papiertje dat ik voor me 

heb de categorie andere partijen, maar die proberen vanavond 
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nog wat kiezers bij elkaar te halen en dan moeten ze niet 

hier zijn •• ze zijn er dan ook niet, ik heb gelukkig mijn 

reden de liberale federatie genoemd, de Europese federatie 

en ik ben dan ook bizonder verheugd dat de secretaris ge

neraal van de federatie van liberalen en democratische 

partijen Floris Wijzenbeek in ons midden is •• applaus ••• 

Dames en heren dan staat hier nog, staan hier nog enige 

categoriën gasten, met aller respekt dat ik de algemeen 

secretaris toedraag ik ben het niet geheel met hem eens 

dat het gasten zijn, want er staan hier leden van de partij 

maar niet temin wil ik hen als zodanig heel graag noemen 

het is de familie Kamminga •• applaus •• en het is de heer 

van Riel, de broer van ons overleden erelid •• applaus •• 

hier staat ook juffrouw van Everdingen •• applaus ••• 

er staat dan de familie Kortles-Altes applaus en het is 

inderdaad best aardig om voor eerst je kinderen 3 kwartier naar je 

te laten luisteren zonder dat ze je in de rede vallen •• gelach 

applaus, dus hartelijk welkom •• en er staat en daar zijn 

we toch een beetje trots op de familie Everse, de heer 

Everse die de schilderijen heeft geschilderd die wij 

straks aangeboden krijgen,maar ook de familie Everse 

zijn leden van de VVD al jaren •• applaus ••• 



En het spreekt vanzelf dat voordat wij tot dat punt 

overgaan de herdenking van Haya van Someren en Harm 
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van Riel dat ik heel in het bizonder in ons midden welkom 

heet Jan en Bart van Someren •• applaus ••• 

Goed •• 

Onderling gepraat •• heel zacht •• 

Ik kreeg even een regie aanwijzing, dames en heren 

het agendapunt dat ik aankondig dat is de nagedachtenis 

aan Haya van Someren en Harm van Riel,twee geheel verschil

lende persoonlijkheden maar zo beiden nauw verweven met 

de partij ook beiden zo kort na elkaar aan hun nabestaanden 

en aan de partij ontvallen dat het ondenkbaar zou zijn 

dat wij hen niet samen op de eerste algemene vergadering 

jaarlijkse algemene vergadering van de partij zouden ge

denken, want aan beiden hebben wij heel veel te danken, 

dames en heren wie terugdenkt aan het vele dat Haya van 

Someren voor de partij heeft betekend die denkt dan aa~ in 

de eerste plaats terug aan haar lidmaatschap van 

de Tweede Kamer, in het begin van de jaren zestig,toen zij 

daarnet haar intrede had gedaan en het de V V D bij de 

statenverkiezing in 1962 wat minder goed ging,wij hadden 

daar na een wat grote winst voor ons doen in die tijd 

in 1962 een kleine terugval en kort voor de verkiezingen 

in 1963 voor de Tweede Kamer toen deed zich een heel bi

zonder kamerdebat voor, dat ging n. 1. om •• over de vraag 

hoe moet in ons land het radio-en t.v. bestel eruit zien? 

En mag daar iets onschuldigs als de commercie een rol 

in spelen, ja of neen?? En dat was een onderwerp bij uit

stek waarin wij als liberalen aan iedereen konden laten zien 

wat liberalisme betekent als we het nu eens niet over ma

teriële zaken hebben en ik zeg dat zo makkelijk dat wij 

dat als liberalen konden laten zien, dat zeg ik achteraf 

maar dank zij Haya van Someren kon het op een zodanige 

wijze aan het Nederlandse volk worden gebracht dat ieder

een heel duidelijk zag wat de liberale overtuiging op dit 

gebied van geestelijke vrijheid betekende en wie zich nog 

herinnert hoe die debatten waren en die zag hoe Haya van 

Someren als jong kamerlid gesteund werd door haar fractie-
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voorzitter, iemand die toen in die tijd een leeftijd had 

die vandaag de dag jammergenoeg een rijpheid ook had, die 

wij vandaag de dag jammergenoeg in ons parlement niet meer 

tegenkomen dan was dat eigenlijk iets geweldigs om te zien 

hoe die beiden samen dat punt naar voren brachten en het 

heeft er dan ook toe geleid dat die verkiezingen van 1963 

verkiezingen waarin wij toen met een jonge lijstaanvoerder 

verschenen, de heer Toxopeus, dat die de V V D aanzienlijk 

verder brachten en aan veel meer zetels hielpen dan wij 

allemaal vermoedden toen wij in de verkiezingsraad al bezig 

waren om te zeggen nou, na nummer 13 hoef je niet meer zo 

bij de stemmingen aanwezig te zijn ••• dat hebben wij mede 

aan haar te danken gehad, we hebben ook aan haar te danken 

gehad dat er een hele grote belangstelling bij de liberalen 

is opgewekt en altijd is gebleven vandaag de dag nog bestaat 

voor de onderwijspolitiek en met name voor hoe moet het 

onderwijs er uit zien na wat ik dan nu kan noemen de 

basisschool,behandeling van de mammoetwet heeft jarenlang 

de Nederlandse politiek in beweging gebracht en al die 

jaren lang heeft Haya van Someren alle afdelingen van de 

V V D in het land afgereisd om uit te leggen waar het over 

ging en zij heeft zich voor dat onderwijs haar hele leven 

lang zowel in de periode van haar Tweede Kamerlidmaatschap 

als in de periode van haar voorzitterschap van de partij 

als ook in de periode van haar lidmaatschap van de Eerste 

Kamer volledig ingezet, Haya van Someren is voorzitter 

geworden van de partij en ze is de meest bezié~de voor

zitter geweest die wij ons herinneren,Haya van Someren is was 

de eerste vrouwelijke voorzitter van de partij 

maar dat hoort ook natuurlijk eigenlijk bij liberalen dat 

primaat, maar ze was het dan toch maar •• Haya van Someren 

is in 1975 afgetreden enjKad op dat ogenblik kunnen bedenken 

aan de mogelijkheid om hadr daarvoor dank te brengen als 

partij en haar het erelidmaatschap aan te bieden, dat is 

niet gebeurd want Haya stond nog in de volle bloei van 

haar leven, Haya was lid van de Eerste Kamer en we wisten 

allemaal dat over enige tijd zij ook wel voorzitter van die 

Eerste Kamer fractie zou worden, dat is veel eerder gebeurd 

dan wij dachten door omstandigheden en omdat het zoveel 

eerder gebeurde was het ook weer zo dat zo'n erelidmaatschap 

dat je als een afsluiting van een carrière soms ziet 
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dat dat toen er niet van is gekomen, dames en heren 

het hoofdbestuur heeft hierover nagedacht en gezegd 

het erelidmaatschap is een uiting van de verbondenheid 

van de V V D tegenover diegene aan wie de partij grote 

dank verschuldigd is en daarom stelt het hoofdbestuur U 

voor om Haya van Someren postuum te benoemen als exxe 

erelid van de VVD •• applaus •• 

Lang applaus ••• 

Dames en heren ik moet U een bekentenis doen, ik heb er 

altijd aan gehecht dat als de algemene vergadering een de

mocratisch besluit nam, dat dat besluit er pas was als 

het was genomen er zijn maar heel weinig mensen Jan van 

Someren, misschien ook Bart en mijn eigen echtgenote die 

weten dat ik van die stelregel een keer ben afgeweken 

in het laatste bezoek dat ik aan Haya heb gebracht heb ik 

haar meegedeeld dat U vanavond deze beslissing zou nemen 

en dat heeft haar vreugde gedaan, dat zij wist erelid te 

zijn van deze partij en ik ben bizonder verheugd dat U 

dat besluit ook genomen hebt, dames en heren U hebt in 

Vrijheid en Democratie gezien dat zich een comité heeft 

gevormd dat zich ook ten doel heeft gesteld om een 

blijvende herinnering aan Harm van Riel en aan Haya van So

meren aan de partij aan te bieden en het is mij een genoegen 

om ons erelid Toxopeus het woord te geven.Applaus •• 

Kort na het overlijden van Haya van Someren en Harm van 

Riel, zo kort na elkaar overleden, kwam die gedachten op om 

van hen een geschilderd portret te doen vervaardigen, 

dat kon natuurlijk alleen maar naar foto's meer gebeuren 

zover ik weet is het voor een portretschilder niet het ge

makkelijkste het meest voldoeningschenkende om naar 

foto's te werken, werkt een portretschilder veel liever 

naar het portret zelf, dat kon nu niet, wij prijzen ons 

heel gelukkig dat wij de eminente schilder Evertsen bereid 

gevonden hebben deze beide schilderijen waarover ik straks 

nog nader iets over wil zeggen te maken, ik zeg eminente 

schilder, ik spreek nu over de schilderijen, niet over 

mijnheer Evertsen die ik nog nimmer de hand heb gedrukt maar 

dat hoop ik straks te mogen doen,maar ik weet van zijn grote 



bekwaamheden uit de •• met name de Engelse pers. 

Mij is de eer, mag ik wel zeggen, namens het comité 
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dat is mij zo gevraagd en omdat ik in de loop van de jaren 

met beiden zo bizonder nauw kontakt heb gehad en zoveel 

heb samengewerkt om de schilderijen aan het hoofdbestuur 

aan te bieden •• ik zou bijna zeggen zo verschillend als ze 

waren,zo verschillend ook de schilderijen, zo verschillend 

ook de techniek van de beide schilderijen,Harm van Riel 

erudiet, belezen als weinig anderen, je kon het al zien 

als je binnenkwam in een bàaierd van boeken,eigenzinnig 

eigenlijk geloof ik met een zeker genoegen erin dingen 

te zeggen die mensen een schok gaven •• met een hele 

eigen wijze van spreken in het openbaar eigen zinsopbouw 

die hij dan versierde met zijn accent waarvan ik vaak 

dacht dat hij dat nog opzettelijk hier en daar wel eens 

een beetje aanzette •• Haya van Someren bezielde vrouw in 

de politiek, strijdbaar, warmvoelend toch ook en hoe •• 

kundig als kamerlid en de scheidende voorzitter moet ik 

het zo zeggen de nu nog voorzitter ~rits Altes heeft het 

net verteld , een voortreffelijk voorzitter van de partij 

en nog een aantal jaren een voortreffelijk eerste kamerlid. 

Zeer verschillende •• heel verschillende mensen van heel ver

schillende aard en beiden ik zeg het nu voortrerfelijKe 

overtuige~de liberalen, ik heb met beiden heel veel te maken 

gehad •• met Harm heb ik heel wat aanvaringen meegemaakt, 

botsingen genad, we waren het over een aantal dingen niet 

eens, over de essentialia waren we het volstrekt eens 

maar het ging bij Harm heel dikwijls om de toonzetting 
op de manier waarop je het zei, een volstrekt overtuigd 

liberaal ook al waren er in die jaren met name in de 

J.O.V.D. die zeiden mijnheer van Riel dat is geen liberaal 

die zaten dan wat met die toonzetting in hun maag,maar 

hij was het,altijd voor reden vatbaar en eigenlijk ook ie

mand die bij de door hem nimmer erg naarbuitengetoonde 

gevoeligheid altijd aan het verstand appelleerde, hij kon 

soms niet aardig mensen in tegenwoordigheid van anderen 

voor uitzonderlijk dom uitmaken •• gelach •• en daar zat je 

dan maar mee •• kwaadaardig was hij niet en ik heb het altijd 

erg prettig gevonden, ik ben er erg gelukkig mee, dat 

ondanks die botsingen, want ik was lijsttrekker op een ogenblik 



U heeft dat net weer gehoord in 1962, ja, dan ben je er 

wel op verdacht wat de club om je heen zo allemaal doet 
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en liefst wil je dan niet dat ze je in de weg lopen, 

spaken in de wielen steken en Harm had er een handje van 

om dat wel te doen •• nou dan eh •• dan praten we daarover met 

hem en als ik gelijk had en daar probeerde ik dan voor te 

zorgen dat ik dat had •• dan werden we het ras weer eens 

en van enig spoor van vijandschap van gebrek aan vriend

schap is er nooit toen iets geweest, nou daar zit hij nu 

op dat schilderij •• hij kijkt U aan alsof hij nu reeds 

weer iets heeft bedacht dat hij zou kunnen zeggen waar 

U door zou zijn geschokt of opgeschrikt. 

Haya •. met Haya heb ik in de Tweede Kamer gezeten en dat is 

ook al gezegd met name in de verkiezingsperiade 1963 was 

het h~ zwaar moeten trekken met alle anderen natuurlijk 

aan die kar die mede door toedoen van Harm van Riel wat 

in de moeilijkheden was geraakt, ik ga dat nou weer niet 

allemaal ophalen dat herinneren wij ons die erbij waren 

natuurlijk best,heel verschillend mens, Haya, zeer kundig 

gedreven in sommige opzichten, in onderwijszaken maar 

eigenlijk in al die zaken die rechtstreeks voortvloeien 

uit ons liberale ideaal van vrijheid in verantwoordelijk

heid, appellerende aan verstand maar ook aan gevoel daar 

was zij altijd op uit, helemaal niet voor de lijsttrekker 

iemand van wie hij wel eens dacht wat zal ze nou gaan zeggen 

want daarvoor liepen de lijnen te zeer gelijk, je kon erop 

aan, je kon er, mag ik het zo heel plat en populair zeggen 

om een boodschap sturen, ze wist van wanten,je hoefde 

niet te vrezen dat ze je in de weg zou staan ze was in dat 

opzicht volstrekt betrouwbaar en voorspelbaar,ook met haar 

voortreffelijke verhouding, die mij later toen ik al lang 

in Groningen was nog een keer in herinnering kwam toen 

Haya moest duchten dat deze partij haar bij een bepaalde 

vergadering wel eens over haar standpuntbepaling te hard 

zou vallen, toen belde ze me op en vroeg me ben jij bereid 

op die vergadering mijn standpuntbepaling politiek 

te verdedigen en zo was het wel dat ik zonder meer zei dat 
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doe ik, omdat ik wist dat het een •• hoewel ik toen nog niet 

van alle stukken kennis had genomen en mij daarin had ver

diept, omdat ik wist dat hoe dan ook het een honorabel 

standpunt zijn zou en dat kan ik verdedigen, het was he

lemaal niet nodig, ik heb daar braaf gezeten, maar ik hoefde 

niets, er gebeurde niets en daar is het schilderij van Haya 

en die herkennen we niet zoals ze was uit de dagen 

waarvan ik nu spreek of liever gezegd ja, waarvan ik nu 

gesproken heb •• want hier ik weet niet of U dat op zo'n 

afstand zien kunt, is iets van de tristesse iets van de 

eenzaamheid die een mens, die het onvermijdelijke heeft 

gezien en overwonnen moet tekenen, een andere techniek 

impresionistisch, niet de felle politica met het warme 

hart die wij uit die dagen kennen, maar de vrouw die 

naar het einde gaat, wat moeten wij dan met dat schilderij 

naast dat eerste en dan zeg ik wees er blij mee, een mens 

blijft een mens tot de dood en verandert ten alle tijde 

nog als er maar dingen gebeuren in de ziel die daartoe 

aanleiding ZlJn en zo ziet U Haya zoals ze ook was 

en dus ook kon zijn niet strijdbaar, gestreden hebbend. 

Wij, met ons comit~ volgen de woorden van de voorzitter 

ik ben gelukkig dat Haya nu de rij van de ereleden postuum 

is komen versterken, WlJ zeggen die beiden die voor die 

partij van ons en de nationale politiek die moet ik niet 

vergeten grote betekenis hebben gehad en voor het libe

ralisme in zijn geheel willen wij eren en die willen in 

herinnering blijven houden en daarom de schilderijen 

van twee heel verschillende heel echte liberalen, 

voorzitter leden van het hoofdbestuur ik bied U ze 

hierbij aan •• Applaus ••• 

Dames en heren wij hebben het gehad over de bizondere 

zorg die Haya van Someren altijd heeft besteed aan het 

onderwijs, in de kamers maar ook in de partij, wij kennen 

sinds 1958-1959 kaderkursussen, ze zijn begonnen door 

Harm van Riel algemene oriënteringskursus over de politiek 

heette dat en ik ben daar naar toegegaan dat mocht van 

de afdeling Rotterdam en we zijn daar vele mensen tegenge

komen die naderhand op allerlei plaatsen in de partij iets 



zijn gaan doen, dat was bizonder inspirerend, die 

algemeen oriënteringskursussen over de politiek,waar 
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van Riel de meest bizondere sprekers uit alle hoeken van de 

Nederlandse politiek wist uit te nodigen die hebben voor 

de kleine groep van kader maar ook uit een kleine partij 

in die tijd heel veel betekend,naderhand is de kader

vorming een heel apart deel, een heel departement geworden 

op de Koninginnegracht met een apart bestuurslid en een 

aparte adjunct-secretaris en zelfs een door de overheid 

gesubsidieerde stichting, die fase is pas tot stand geko

men in het begin van mijn voorzitterschap maar had 

wortels in de periode kort daarvoor,want Haya van Someren 

met haar grote gevoel voor de betekenis van onderwijs 

is begonnen met de kadervorming veel breder op te zetten 

in de partij met een dagelijks bestuurslid te benoemen als 

degene die zich daar in het bizonder mee moest bezig houden, 

ik zei U vanaf 1976 is er een echte officiële stichting 

die zich met de kadervorming bemoeit en wij wisten toen 

niet beter dan om die stichting een naam te geven 

vormings-en scholingsaktiviteiten Vrijheid en Democratie. 

Wij weten nu beter, al was het heel moeilijk om een keuze 

te maken,moesten wij de historische keuze maken en de 

stichting vernoemen naar Harm van Riel of moesten wij 

de keuze maken en zeggen de verbreding van de kader-

vorming het op alle niveaux zorgen voor voldoende 

inlichtingen de informatiemap vele Uwer bekend dat is 

allemaal het werk van Haya van Someren geweest dat is 

het werk dat de stichting nu grote bekendheid heeft in de 

partij, zo hebben twee stichtingsbestuurders zich 

vanochtend begeven naar een notaris, het leek ons het 

beste om daar notaris flfalsma voor uit te kiezen in 

Den Haag,een neef van diegene die ondervoorzitter geweest 

is van de stichting waarover ik het nu heb en dat heeft 

geleid tot een akte die verleden is niet alleen omdat wij 

ertoe besloten, wij hebben dat aan het hoofdbestuur voor

gelegd en het hoofdbestuur vond dat een goed idee, bij 

notariële akte vermeld dus dat Jan Kamminga en ik daar 



vanochtend zijn geweest, hij legt nog een keer vast dat 
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ik voorzitter en hij ondervoorzitter was dat was die tot nog 

het geval, maar dan legt hij vast en dat is veel belang

rijker zij verklaarden dat er een besluit was genomen 

en het besluit leidt hiertoe aldus dat met ingang van 

morgen artikel 1 van de stichting komt te luiden: 

de stichting draagt de naam Haya van Somerenstichting. 

Applaus •••. 

Dames en heren ik stel nu voor dat wij pauzeren tot 

exact kwart voor tien.De vergadering is geschorst. 

U dringend verzoeken nu plaats te nemen want anders komen 

we niet op de t.v. 

Geroezemoes •.• 

Dames en heren de vergadering is nu heropend en de auto 

73 VM Victor Marinus 55 die heeft grote lichten aan. 

73 VM 55 heeft grote lichten aan ••••• 

Dames en heren bij de heropening van de vergadering 

stel ik U voor het navolgende telegram te zenden aan 

H.M.de Koningin, de inhoud van het telegram luidt: 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op vrijdag 22-

en zaterdag 23 mei te 's Gravenhage in jaarlijkse algemene 

vergadering bijeen betuigt aan Uwe Majesteit en Haar huis 

aanhankelijkheid en trouw, getekend Korthals-Altes voor

zitter, v.d.Berg algemeen secretaris.Applaus ••• 

Dames en Heren het is goed gebruik om voordat wij overgaan 

tot de benoeming of verkiezing van nieuwe leden van het 

dagelijks bestuur dat wij U een overzicht geven van hen 

die in het afgelopen jaar het hoofdbestuur hebben verlaten 

en dat wij vragen aan diegenen die als nieuwe hoofdbestuurs

leden zijn opgetreden om een ogenblik op het podium te 

komen, in het afgelopen jaar is de heer Zoutendijk 

het dagelijks - en hoofdbestuur komen aanvullen na 

het overlijden van mevrouw van Someren en hij is achter 

deze tafel U al lang een vertrouwde man als voorzitter 

van de Eerste Kamer fractie •. applaus •.. 

In het afgelopen jaar is aan het hoofdbestuur door 

overlijden ontvallen de heer Rietsema, die daarin vele jaren 



B • 3 • 

. 86. 

zitting heeft genomen als vertegenwoordiger van Kamercen

trale Gelderland, rijkskieskring Nijmegen, hij was veel 

meer dan vertegenwoordiger van zijn kieskring, hij bracht 

in het hoofdbestuur een heel bizondere kwaliteit en 

deskundigheid in het hoofdbestuur plegen zich van tijd tot 

tijd diskussies af te spelen over de vraag hoe wij 

funktioneren, dat weten we n.l. niet, maar de heer Riet

sema was iemand die van alles afwist door zijn beroep en 

die ons daarbij in de afgelopen jaren vaak de helpende 

en wijzende hand heeft geboden en wij misten 

hem ook zeer tijdens zijn ziekte en we hebben hem gemist 

na zijn overlijden.In het hoofdbestuur zijn als gevolg van 

aftreden in het afgelopen jaar vertrokken de heer 

v.d.Goes v.Naters, die de kamercentrale van Tilburg verte

genwoordigde en zowaar ik zeg dat er toch maar eens bij 

zowaar de maximale tijd, de maximale termijn die men in het 

hoofdbestuur mag zitten heeft volgemaakt,want helaas 

is dat bij andere hoofdbestuursleden die aftraden niet het 

geval geweest die traden tussentijds af en ik moet bij deze 

gelegenheid U allen de algemene vergadering laten weten 

dat ik geloof dat wij op die wijze toch op de verkeerde 

weg zijn, natuurlijk is het goed dat er doorstroming is 

maar we hebben in het hoofdbestuur ook ervaring nodig 

doorstromingsartikelen in de regelementen van de partij's 

zijn streng genoeg, maar tussentijds aftreden daar nog 

eens naast dat heeft tot gevolg dat wij aan continuïteit 

aan de mogelijkheid om eens gedurende een wat langere 

periode over bepaalde onderwerpen van gedachten te wisselen 

dat wij daaraan te kort komen en het deed dan ons ook 

het was dan ook een grote teleurstelling dat tussentijds 

uit het hoofdbestuur vertrokken de toenmalige voorzitter 

van de kamercentrale Amsterdam de heer Stork, de vertegen

woordiger van de kamercentrale van Haarlem de heer Maten 

en de vertegenwoordiger van de kamercentrale Utrecht 

de heer Louwers,ook zal, maar dat is om wat heuglijker re

denen,omdat hij lid gaat worden van het dagelijks bestuur 

de heer de Monchi van plaats veranderen, nieuw opgetreden 

hoofdbestuursleden in het afgelopen jaar die ik zou willen 

verzoeken om zich ook op het podium aan de partij te pre-
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senteren.waarnaast de heer Zoutendijk,de heer Mangelmans 

van de kamercentrale Tilburg,de heer Cornelissen voor de 

kamercentrale Gelderland,rijkskieskring Nijmegen,de 

heer v.d.Spek voor de kamercentrale Rotterdam,de heer 

Collier voor de kamercentrale Amsterdam, de heer Haze

winkel voor de kamercentrale Haarlem en de heer Lugtenveld 

voor de kamercentrale Utrecht, daar komt de heer 

Lugtenveld,daar komen ook de anderen nu aan, de heer Corne

lissen komt eraan •• applaus .• heer v.d.Spek komt eraan •. 

hartelijk dank dames en heren.U ziet hier de nieuwe hoofd

bestuursleden, de heren v.d.Spek Cornelissen en Lugtenveld, 

hartelijk dank, dames en heren •. gelach we gaan verder. 

Ga maar weer zitten •.• applaus ••. gepraat onderling ... 

Dames en heren in het dagelijks bestuur is een groot aantal 

veranderingen, de grootste komt natuurlijk aan het slot 

maar •• als de heer Kamminga niet geroepen zou worden tot 

een andere funktie, dan zou hij ook periodiek zijn afge

treden en dan zouden wij vandaag ook hebben moeten 

beslissen en dat doen wij nu ook over de benoeming 

van een ondervoorzitter, als ondervoorzitter is maar een 

kandidaat gesteld door het hoofdbestuur dat is 

Liesbeth van Raalte-Tuynman en omdat andere kandidaten ont

breken is het mij een groot genoegen om haar op dit 

ogenblik benoemd te verklaren en haar te vragen op het po

dium te komen .. applaus •••• 

Deze kant •.•. 

Dames en heren,gelach •.• 

applaus •.• 

Wij zijn bizonder verheugd mevrouw v.Raalte in het hoofd

bestuur als ondervoorzitter te mogen verwelkomen,wij weten 

dat zij korte tijd voorzitter is geweest van de vrouwen 

in de V V D, zij heeft in die tijd bewezen dat op een voor

treffelijke wijze te doen, zij heeft dat jammergenoeg 

om persoonlijke redenen slechts kort kunnen doen en dat 

maakt onze vreugde te groter dat wij nu weten dat zij in 

deze funktie haar capaciteiten ten dienste weer kan stellen 
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van de partij, dames en heren, af treedt vandaag de 

penningmeester Hans de Koster en daar moet ik toch wel 

even iets langer bij stilstaan, omdat de heer de Koster 

na in 1976 penningmeester te zijn geweest een bizondere 

moeilijke taak heeft vervuld, die in stilte vervuld, 

pleegt te worden,maar die toch grote aktiviteiten vereist. 

De heer de Koster heeft dat bovendien moeten kombineren 

met een groot aantal andere bezigheden die hij op het 

ogenblik dat hij penningmeesterschap aanvaardde nog niet 

helemaal kon zien aankomen, zodat het niet zo was dat hij 

penningmeesterschap aanvaardde op een ogenblik dat hij 

eigenlijk vanwege al die andere bezigheden die funktie 

misschien aan een ander had moeten overlaten, neen het 

was juist andersom, de heer de Koster die in de V V D 

bekendheid verkreeg nadat hij al een zeer werkzaam leven 

achter de rug had als ondernemer als voorzitter van 

een werkgeversorganisatie, maar die op een zeker ogenblik 

besloot zich met de politiek te gaan bezig houden en dat 

besluit een inhoud gaf zoals we eigenlijk toch zelden 

zien,want hij was nog koud kamerlid geworden in 1967 

Tweede Kamerlid moet ik in dit geval heel duidelijk bij

zeggen, of hij werd geroepen tot staatssecretaris 

van buitenlandse zaken in het kabinet de Jong, daarna 

behoorde hij tot diegenen die als oud bewindsman bereid 

waren zitting te gaan nemen in de Tweede Kamer 

maar het was weer voor korte duur,want hij werd minister 

van defensie in het kabinet Biesheuvel en daarna was 

hij wederom, behoorde hij tot die groep van oud bewinds

lieden die bereid was Tweede Kamerlid te worden en hij 

behoorde tot die hele kleine groep die dat ook de volle 

periode volhield en 4 jaar lang eigenlijk nog iets langer 

deel uitmaakte van de Tweede Kamerfractie en toen dat 

achter de rug was en een besluit kreeg in 1977 bij de vo

rige verkiezingen was hij bereid om Eerste Kamerlid te worden 

intussen was hij dus penningmeester geworden in 1976 

en hij was nog geen Eerste Kamerlid of er werd een beroep 

op hem gedaan om in de raad van Europa de hoogste post te 
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gaan bekleden die er is n.l. het voorzitterschap en dat 

betekende dat hij gedurende zijn penningmeesterschap 

erg vaak in het buitenland moest zijn maar daar leer 

je misschien wel iets hoe je met geld moet omgaan want 

dat is hem bizonder goed gelukt als penningmeester van 

de partij, hij moest nogal eens verzuimen bij vergaderingen 

van het hoofdbestuur maar wist juist die aktiviteiten 

waarbij een penningmeester onmisbaar is n.l. het goed 

kontakt houden met wat ik noemde de Koninginnengracht 

daar wist hij tijd voor in te ruimen en we hebben hem 

vanmiddag décharge verleend daar hoef ik niets meer over 

te zeggen dat financiële beheer is al die jaren voor

treffelijk geweest hij heeft de Nederlandse deugden 

van zuinigheid en beleid heeft hij daarin beoefend 

op 11 mei is hij afgetreden als voorzitter van de 

Raad van Europa en hij moet nu ook het penningmeesterschap 

neerleggen want hij is inmiddels ook staatsraad en 

staatsraden zijn heel belangrijke mensen die afstand 

moeten bewaren tot de aktieve politiek en dat gaat de 

heer de Koster dus nu ook doen en dat is de reden 

waarom wij helaas zeg ik van hem afscheid moeten nemen 

als penningmeester maar we wensen hem tegelijkertijd 

nog heel veel goede jaren toe in de Raad van State 

die ook het voordeel heeft dat je daar niet vervroegd 

hoeft uit te treden, neen, zelfs een verlengde periode 

van aktiviteit hebt als U hem ziet zitten zo dan zegt U 

nou daar hebben ze dan de goede man voor uitgekozen. 

Applaus •••• 

Lang applaus •.• 

En vooral als het om eennieuwe penningmeester gaat 

dan kreunen wij goede raad is duur, deze keer was het zo 

dat het hoofdbestuur in staat was uit eigen gelederen 

een kandidaat naar voren te brengen,die door de partij 

ook heel duidelijk als zodanig is aanvaard, getuige~ het 

feit dat ook voor deze funktie het bij een kandidaat ge

bleven is, zodat geen verkiezing plaats vindt,maar ik over 
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tot penningmeester van de Volkspartij voor Vrijheid en 

Democratie •• applaus •• 

Dames en heren de heer de t-1onch) heeft mij gezegd 

dat hij zijn best zal doen dus misschien wilt U zovast 
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wat voor hem reserveren ••• gefeliciteerd ••• gepraat onderling 

Dames en heren U hebt vorig jaar in Groningen een 

besluit genomen,U hebt het besluit genomen dat het 

dagelijkse bestuur in verband met de toegenomen bezigheden 

die liberalen voor en in het buitenland verrichten de 

toegenomen internationale kontakten die er zijn in en 

buiten de federatie in en buiten de liberafgt~~tionale 
dat een speciale, een funktionaris in het dagelijks bestuur 

in het bizonder moet worden benoemd om zich met die 

buitenlandse kontakten bezig te houden en met de organisatie 

die daarmee verband houdt,het hoofdbestuur heeft kandidaat 

gesteld voor deze nieuw geschapen funktie de heer 

van Bernmelen U allen bekend als voorzitter van de kamer

centrale Den Haag,maar nu enige kandidaat voor de funktie 

van secretaris voor internationale kontakten,omdat hij 

enige kandidaat is mag ik de heer van Bernmelen namens 

U benoemd verklaren .• applaus .•• 

Ja, dames en heren aan alles komt een eind,ook aan zo'n 

serie benoemingen, nou nog niet helemaal,want bij de laatste 

benoeming komt er ook een eind als funktioneren als voorzit

ter dat moment is nu aangebroken, ik heb dat heel lang 

zien aankomen,langer misschien dan een heleboel van U 

die hebben gedacht die zit nog wel even of hebben gedacht 

hoe lang duurt dat nog??gelach •• Een van de merkwaardige 

dingen die er gebeuren wanneer je voorzitter wordt 

van een partij als de V V D dat is dat je zodra je dat 

bent eigenlijk al weer over je opvolging moet gaan 

nadenken en zo was het dat in 1977, 1978 toen het kabinet 
Je 

gevormd was,wij met enige mensen die dan partijtop noemt 

tegenwoordig, zeiden, ja, hoe doen we dat??toen ben ik toch 

voor mezelf tot de slotsom gekomen dat eigenlijk 

het ogenblik waarop een nieuwe kabinetsperiode begint 

en wij voor een nieuw tijdvak staan, ook het beste 

ogenblik is om in het voorzitterschap te voorzien,we 

hadden op dat ogenblik nog geen flauw benul wie de 

partij daarvoor zou gaan uitverkiezen •• het is n.l. goed 
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om een kandidaat te stellen om er toch zodanig over 
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na te denken dat je met de kandidaat komt als hoofdbestuur 

die eigenlijk diegene is die de hele partij gewild heeft. 

Dat was op dat ogenblik nog niet helemaal bekend 

maar bepaalde ontwikkelingen krijgen dan gelukkig hun loop 

en het is dus ook goed om in een liberale partij gewoon 

verder te werken en te zien wat er op je weg komt en 

wie dan degene is die bepaalde funkties gaan vervullen 

Jan Kamminga is in het hoofdbestuur gekomen in 1976 

en daar deed hij van zich horen, maar hij was vertegen

woordiger van Groningen en had dus als zodanig tussen dat 

hele gezelschap van alle andere vertegenwoordigers 

van kamercentrales maar een beperkte taak,maar binnen 

die funktie viel hij wel op en toen in 1978 het onder

voorzitterschap ging open vallen toen was het eigenlijk 

vrij duidelijk in het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur 

dat uit eigen gelederen Jan Kamminga degene was die 

zeer bepaald in aanmerking kwam om het ondervoorzitter-

schap te gaan vervullen en vandat ogenblik af ben ik 

natuurlijk ook gaan kijken hoe snel kan Jan Kamminga 

voorzitter worden,nou hij had het achteraf gezien veel eerder 

kunnen worden dan nu hij is het ook al veel eerder even ge

weest dan nu vorig jaar en hij heeft toen ook heel duidelijk 

bewezen dat hij de man is op wie de partij heeft gewacht 

om de partij leiding te gaan geven in de jaren 80, 

ik wil er niet veel meer over zeggen om de doodeenvoudige 

reden dat het voor ons een heel duidelijke zaak is 

geen punt van lang over praten wie moet dat doen?? 

Soms doen zich die momenten voor dat het voor iedereen 

duidelijk is dat je een lijstaanvoerder hebt dat is 

in de V V D al generaties van lijstaanvoerders lang 

mag ik wel zeggen altijd een duidelijke zaak geweest 

er kwamen uit alle afdelingen unanieme adviezen dat 

hebben we jarenlang gekend en ik geloof dat diezelfde lijn 

van dat de partij weet wie degene is die op een bepaalde 

post moet komen dat we die kunnen doortrekken naar 



Jan Kammingadat het niet zo was dat het hoofdbestuur 

B • 3 • 

. 92. 

na lang nadenken tot verbazing van de partij met dit voor

stel kwam neen, dit voorstel lag zo voor de hand dat 

iedereen de overgang van Jan Kamminga als ondervoorzitter 

die vele malen heeft waargenomen die dat op een 

voortreffelijke wijze heeft gedaan nu kort voor deze 

heel belangrijke verkiezing de V V D leiding gaat geven 

in die heel belangrijke jaren die voor ons liggen,dames 

en heren er was dus een kandidaat gesteld die ik benoemd 

verklaar dat is Jan Kamminga. applaus •••. 

Lang applaus .•• 

Bordjes worden nu verhangen •• 

Dames en heren het is niet uit onbeleefdheid jegens U 

of jegens de juist afgetreden partijvoorzitter dat ik be

gin met het tweede gedeelte van mijn verhaal, het is om 

televisie technische redenen, U begrijpt dat dat erg be

langrijk is, ik kom op het aftreden van Frits zeker 

terug. 

Eerst dames en heren, hoe de verkiezingsuitslag dinsdag ook 

zal zijn, er is voor de V V D in komende jaren veel werk 

te doen,de veranderingen in de samenleving tekenen zich in 

een verhoogd tempo af,er zal een antwoord moeten gevonden 

worden op de vragen die in onze samenleving zo leven, 

er zal gezocht moeten worden naar oplossingen voor de pro

blemen in ons land, het is de opdracht van de politieke 

partijen het beheer en de vernieuwing van onze samenleving 

zo in te richten dat de mensen zich er thuis voelen en 

vertrouwen hebben,het is niet meer voldoende, de maatschap

pelijke ontwikkeling te volgen het meegaan met je tijd 

lost de problemen niet meer op •• heel de Nederlandse poli

tiek bezondigt zich eraan te willen voortborduren op 

bestaande vaak verouderde strukturen,in het concrete 

beleid van partijen vertaalt zich dat in bijsturen in in

cidenten politiek, in branden blussen,nu mede door de ver

slechterde economie veranderingen zeker structureel zullen 

zijn,moeten politieke partijen zich ontwikkelen tot bromnen 
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van vernieuwing, zij zullen voorop moeten gaan bij het 

aangeven van veranderingen in de organisatie van de samen

leving,zij zullen concreet moeten aangeven waar en op 

welke wijze nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen,als 

de partijen dat niet lukt,als de mensen zich niet kunnen 

terugvinden zullen zij vervreemden van de politiek 

en wordt de kracht van onze democratie ondermijnd,dames 

en heren die taak die opdracht ligt er ook voor de V V D 

met vooruitstrevendheid zullen wij ons daarom moeten 

inzetten in de vaste overtuiging dat de liberale politiek 

juist de liberale politiek de weg kan wijzen.Applaus •.• 

Wordt ons door anderen een behouden koers verweten? 

Volstrekt ten onrechte,terwijl alle andere partijen nog 

moeten beginnen zijn door ons de eerste stappen al gezet 

in 1978 zijn in liberalisme in de jaren 80 stekjes 

uitgezet, in 1980 is een nieuwe eigentijdse beginselverkla

ring vastgesteld en in 1981 zullen wij in het liberaal ma

nifest de hoofdlijnen verder uitwerken en dan •• dan zullen 

wij dat fundament dat gelegd is moeten uitbouwen .• wij zullen 

beginnen met het aangeven van liberale oplossingen 

voor de gigantische problemen waarvoor wij staan, de 

bouwstenen zij~ aangedragen en het gereedschap de instru

menten liggen klaar immers de voortreffelijke werkende 

Telderstichting publiceert belangrijke geschriften over 

zaken die ons bezighouden en ons bezig gaan houden aan de 

hand daarvan zullen betrokken partijcommissies een 

aanzienlijke inbreng moeten leveren, in de partij zal 

diskussie moeten worden gevoerd en dan is de partijraad 

voor de politieke besluitvorming, ik zei de instrumenten 

liggen klaar, nu nog de werkers en die bent U, er is 

zoveel deskundigheid in onze partij,breed geschakeerd, 

en in alle lagen van de bevolking •• dames en heren U 

komt er niet onderuit in de komende jaren op grond van een 

oude liberale traditie Uw maatschappelijke betrokkenheid 

te tonen door bij te dragen aan de aanpak van de problemen 

in ons land.Applaus ••• Wij zullen bruggen slaan naar ande

ren, wij zullen het onderdak zijn voor al diegenen die een 

samenleving willen die liberaal is,een samenleving waar de 
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vrijheid van de mens centraal staat waar de verdraagzaam

heid gekoesterd wordt,waar de verantwoordelijkheid 

met ere wordt gedragen, waar sociale rechtvaardigheid 

een eerlijke verdeling garandeert en waar de gelijkwaardig

heid van alle mensen fundamenteel is.Applaus ••• 

Om zo'n samenleving te bereiken is het noodzakelijk 

dat wij liberalen voorop gaan,wij zijn vastgelopen in 

een omklemming van krampachtig handhaven, de verstarde 

politiek van het alleen maar polijsten van de verzorgings

staat het steeds maar weer bedenken van nieuwe regels 

op verouderde situaties dat moet doorbroken worden 

hoe dan wel??Applaus ••• Hoe dan wel??De Telderstichting 

publiceerde onlangs een rapport over de rechtspositie van 

de burgers en bereidt nu een rapport voor hoe de over

heidsuitgaven kunnen worden teruggebracht, maar dan echt 

concreet met handen en voeten waarmee door politici 

in de praktijk gewerkt kan worden •• dan zullen wij het 

rapport van de commissie von Hoff moeten oppakken 

en als liberalen verder politiek moeten invullen om te 

bereiken dat een bestuurlijke vernieuwing de burokratie 

echt terugdringt, de overheid zal produktiever moeten werken 

lange •• lange procedures moeten en kunnen korter, de on

zekerheid waar de burger mee te maken heeft moet worden 

opgeheven, dames en heren het niet kritisch willen 

of durven kijken naar onze verzorgingsstaat dat getuigt 

van een behoudende politiek, wij dienen aan te geven 

hoe de verstarring het automatisme doorbroken kunnen worden 

zonder de essentie van de sociale verworvenheid prijs te 

geven,maar er is meer,ook internationaal, in de komende 

jaren zal in Europa de vrijblijvende afstandelijke 

aanpak moeten worden afgezworen,het Europese parlement 

lijkt voorlopig een teleurstelling, wij dienen ons daarbij 

niet neer te leggen, wij dienen het initiatief te nemen 

b.v. etr zake van de grensoverschrijdende milieuvervuiling 

ach en wee en moeilijk moet doorbroken worden •• aan onze 

Europese liberale federatie zal door ons een uitspraak 

worden voorgelegd, die alle landen,alle aangesloten landen 
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zal aanzetten tot terughoudendheid,wij zullen gaan vechten 

voor een schone Rijn,met de internationale middelen die 

wij hebben, onze brede hechte liberale federatie zal 

in Europa tenslotte het voorbeeld geven, dames en heren 

de verleiding is groot om verder te gaan en dieper erop 

in te gaan, ik houd U voor dat het erom gaat bij de 

beslommeringen van vandaag van alle dag de vindingrijkheid 

voor de toekomst niet uit het oog te verliezen, in de 

komende jaren die eigenlijk vandaag beginnen moet een 

liberaal beleid vooruit gedacht worden,als ik denk aan 

de emancipatie van vrouwen, jongeren en minderheden, ik 

wil ook noemen de veranderde opvattingen over werk en 

vrije tijd,over de betrokkenheid van iedereen die 

werkt in bedrijven of instellingen en de betrokkenheid 

van ieder bij zijn eigen omgeving, nieuwe ontwikkelingen 

koemn op ons af, die ook te maken hebben met industriële 

vernieuwing, zoals micro electronica,bio technologie 

en informatica, ik denk aan media beleid,ach er is zoveel 

nou zie ik U kijken,nu zie ik U denken •• ja •• dames en heren 

wij zullen er moeite voor moeten doen om in een goede 

samenleving samen te wonen als wij zeggen er moet gewerkt 

worden,dan geldt dat ook voor U, dan geldt dat juist ook 

voor de V V D, wij kunnen onze liberale beginselen 

alleen laten overleven wij kunnen alleen de V V D de voor

uitstrevende partij laten zijn die we willen dat zij is 

als door de leden wordt meegedacht •• neen •• wordt vooruitge

dacht, datgene dat onze vertegenwoordigers in Kamers Staten 

en Raden zullen brengen •• politieke betrokkenheid van 

de leden kan en moet worden vergroot,als wij ons 

realiseren dat enerzijds er de gescheiden verantwoordelijk

heid is dat vertegenwoordigers zonder last of ruggespraak 

kunnen blijven werken, maar dat dan anderzijds wel 

degelijk een politieke verantwoordelijkheid is voor alle 

leden van de partij op elk niveau, een afdelingsbestuur 

met de leden voor de raadsfractie, een kamercentrale 

bestuur met de leden voor de statenfractie en het hoofd

bestuur met de leden voor de kamerfractie, dames en heren 
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het gaat erom dat WlJ 1n de komende jaren onze tijd verstaan 

door haar vooruit te zijn,wij zullen het geleuter over 

behoudend links,nieuw rechts progressief allemaal 

etiketten uit de oude doos schouderophalend langs ons 

heen laten gaan,wij stellen daar tegenover dat wij vanuit 

onze echt liberaal invalshoek de hand reiken aan hen, 

wie dan ook die bereid zijn samen te werken ••• applaus ••• 

Het is ook een tijd voor politieke vernieuwing,het blijven 

benadrukken van verouderde politieke strukturen en tegen

stellingen is voorbij, dames en heren wij zullen erin sla

gen duidelijk te maken dat het liberalisme juist het 

liberalisme in de jaren 80 een nieuwe bezieling kan geven 

en een nieuw perspektief dames en heren ik roep het uit 

ik juich het U toe, de toekomst is aan ons.Applaus ••••• 

Lang applaus •.• 

Zeer lang applaus ••• 

Onderling gepraat ••• 

Ja, we hebben het precies gehaalde televisie •• volgens de 

afspraak •• gelach ••• 

Dames en heren ik ben erg onder de indruk van het enthou

siastme waarmee U mijn verkiezing tot Uw voorzitter hebt 

bevestigd, het grote vertrouwen dat daaruit spreekt 

maakt je toch wat verlegen,omdat ik mij zozeer realiseer 

dat ik alles alleen samen met U kan waarmaken,dank voor 

de steun en het vertrouwen in dit begin, ik reken erop 

dat ik ook op Uw steun in de toekomst kan rekenen. 

Ik zal het niet altijd gemakkelijk hebben, maar ik zal 

mijn best doen, dames en heren,Frits Korthals-Altes 

uit het dagelijks bestuur, Fits Korthals-Altes niet meer 

partijvoorzitter,dat kun je je bijna niet voorstellen 

na 17! jaar aktiviteit en dagelijkse aktiviteit •• wie was 

Frits Korthals-Altes als partijbestuurder, wat deed hij in 

zijn funkties??Hoe zou ik nu moeten zeggen wat hij voor de 

partij betekende •• dan dacht ik •• wie ben ik die er nog maar 

zo kort een jaar of 4 -5 van redelijk nabij en later van zeer 

nabij heb meegemaakt •• toen ik me dat realiseerde toen dacht 

ik,moet ik het zeggen,zou een ander het niet kunnen zeggen 



B.3 • 
• 97. 

maar het is wel mijn taak als nieuwe voorzitter en toen 

dacht ik dat te kombineren •• ik heb 24 leden van de VVD 

gevraagd iets over Frits te zeggen •• iets over Frits te schrij

ven, ieder vanuit zijn eigen verschillende invalshoek, 

niemand voor zich van die 24 maar samen weten ze precies 

Frits wie je bent en wat je deed •• ik heb de reakties 

op een bizondere manier op een stapeltje gelegd en het 

produkt zal ik je straks geven •• wie is Fits Korthals-Altes 

en wat deed hij??Mevrouw van Everdingen was voor enkele 

jaren secretaresse van het hoofdbestuur,die schrijft in haar 

brief aan Frits: toe je 9 november 1963 in het dagelijks 

bestuur kwam had ik mijn twijfels •• gelach ••• als secretaris 

van de afdeling Rotterdam vond ik je maar lastig,het was 

ook geen prettige tijd geweest, de reorganisatie het beraad 

maar al gauw merkte ik wat een grote steun ik aan je kreeg 

en ook dat wij het samen goed konden vinden,je haalde naar 

mijn smaak wel veel overhoop,maar je deed ook veel,meer dan 

wat van een lid van het dagelijks bestuur,algemeen secretaris 

een partijvoorzitter tenslotte verwacht mag worden,tot zover 

mevrouw van Everdingen. 

Je oude kollega in het dagelijks bestuur iemand die in die 

tijd ook lastig was, is de heer von Hoff •• gelach ••• hij 

schrijft in zijn bijdrage ondermeer het is ddodzonde 

dat ik het niet allemaal kan voorlezen,maar toch het 

volgende: heel veel dank voor wat jij op landelijk niveaux 

sinds 1963 voor de V V D hebt gedaan,dat is in achtereen

volgende bestuursfunkties niet weinig geweest, dat is pikant 

niet weinig geweest, want dat is Gronings •• gelach •• applaus. 

In dat jaar traden wij aan in het dagelijks bestuur, 

het secretariaat werd ons niet toevertrouwd •• te jong en 

te wild als wij waren ••• via het assessorschap, die titel 

werd werkelijk bedacht werd het secretaris intern voor 

jou, extern voor mij,Herman Kwarles v.Uffoort ongeveer 1 

jaar ouder dan jij werd onze bezadigde toeziend voogd 

gelach •• die zag de toets van wantrouwen,men zag de revolutie 

al uitgebroken,hebben wij beschaamd,jij hebt je uitermate 

keurig gedragen •• gelach •• von Hoff geeft over zichzelf geen 

oordeel •• gelach ••• Heel bizonder Frits is de bijdrage van 

Schil Overwater ik heb hem in de inleiding de personificatie 

van het partijkader genoemd, sinds de oprichting van de partij 

ook dagelijks aktief op het niveau van afdelingsbestuur 

kamercentrale,centrale bestuur en veel te veel om op te noemen •••• 
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Hij schrijft het volgende: 

Je liet me nooit in de kou staan, het is ongelooflijk be

langrijk voor de werkers in het veld als men zich 

geruggesteund weet door de voorzitter of de secretaris 

in deze beide funkties heb ik dikwijls met je te maken gehad 

ik heb je altijd bewonderd om je grote werklust je 

enthousiastme en de vele uren die je aan de partij 

hebt besteed, vele adviezen heb ik van je mogen ontvangen 

zelfs midden in de nacht bij een moeilijke vergadering 

van een afdeling toen ik je op een ongebruikelijk uur belde 

na enige ogenblikken was je klaar wakker en gaf je me een 

goede raad die later de juiste bleek te zijn •• gelach •• 

en nou komt het, als je voorzitter zo achter je staat 

gaat er toch wel wat door je heen •• gelach ••• 

Er is een brief van de heer Wiegel, hij schrijft als laatste 

zin: dank ten slotte voor de hartelijkheid die ik steeds 

van je heb ondervonden ••• dat is een kant van Frits Korthals

Altes. 

Dan Wim v.d.Berg de algemeen secretaris die zoveel jaren 

jij als voorzitter hij als secretaris al die eigenaarig

heden van je heeft meegemaakt, hij schrijft ondermeer: 

soms bracht jij mij wel eens tot wanhoop omdat op een 

allerlaatst moment iets geniaals aan je brein ontsproot 

gelach •• applaus •• 

Willy de Klerk van de vrienden van de PVV uit België 

die schrijft: moge de warmte en de sympathie die jij nu dezer 

dagen diep zal aanvoelen de ogenblikken dat het moeilijk 

was doen vergeten. 

De heer Staab was voorzitter van de afdeling Rotterdam 

toen jij helemaal in het begin van de zestiger jaren 

daar secretaris werd, hij schrijft ondermeer jij wist alles 

wat ik niet wist zonder jou was ik hulpeloos ••• 

Mijnheer Steenkamp de oud voorzitter van het CDA die 

schrijft heel aardig over jou, diep gemeend, fantastisch •• 

zonde dat ik hem niet helemaal kan voorlezen, maar er zijn 

er 24,maar zijn konklusie is ik ben dankbaar dat ik Frits 

Korthals-Altes op mijn levensweg ben tegengekomen. 

Mevrouw v.d.Loc van het algemeen secretariaat want dat is 

de enige die Fits heeft zien komen en nu ziet gaan, zij 

schrijft als secretaresse op dat algemeen secretariaat 

ondermeer laatste kwellende vraag,waarom moet een onlees-
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gelach ••• 
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Frits , Ien v.d.Heuvel oud kolega van de Partij v.d.Arbeid 

schrijft: ook voor jou komt er nu een einde aan het 

gekkenhuis, ze heeft ervaring ••• gelach •• 

de heer Toxopeus, oud medestrijder in de zestiger jaren 

vooral, schrijft een heel fijne laatste regel, hij zegt 

ik zal hem mij altijd blijven herinneren als die scherpe 

jongeman die soms zo puntig kon zijn dat ware niet ieder over

tuigd van zijn eerlijkheid geweest hij best slaande ruzie 

had kunnen krijgen ••• gelach •••• 

en Koos Rietkerk: als ik ooit iemand heb leren kennen 

die altijd naast je stond op wie ik volledig kon bouwen 

en voor wie letterlijk niets te veel was, dan was jij het •• 

het laatste citaat wat ik zou willen noemen komt van je 

eigen secretaresse je geheime wapen zij verzucht zou nou 

eindelijk de gouden tijd voor de kliënten aanbreken?? ••• 

gelach •••• 

Frits er zijn er meer die geschreven hebben, de Beer die 

samen met jou in vijftiger jaren affiches plakten in 

Rotterdam en plannen smeedden om katholieken tot de V V D 

te bewegen •• gelach •• je kantoorgenoot Polak heeft vanuit 

die invalshoek een bijdrage geleverd hij was de enige 

die de kombinatie van advocatuur en politiek goed kon 

overzien,Polak schrijft dat je kantoor toch best trots op 

je is •• de heer v.d.Pols heeft een bijdrage geschreven 

oud voorzitter, de man die toen al wist en dat schrijft 

hij ook heel nadrukkelijk dat er een man van kwaliteit 

rondliep. 

De Heer v.Someren heeft een ontroerende bijdrage 

geschreven en hij laat zien hoe in de politiek ook vrien

den gemaakt kunnen worden. 

Talsma de rode bestuurlijke draad in al die jaren, 

nationaal en internationaal heeft zoveel met je meegemaakt 

dat hij mij na een aantal dagen belde en met de wanhoops

mededeling, ja •• ik heb 4 kantjes nodig hoe moet dat nu?? 

Het mocht er maar een zijn •• nou het is er een geworden 

met een voortreffelijk overzicht. 
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De heer Geertsema hij gaf vorm aan het élan, het feit 

tijdens jouw voorzitterschap de diskussie in de partij 

mevrouw Sengers:ze heeft een aardige brief geschreven 

bizonder, in de bizondere groepen,zij stond in haar tijd 

haar mannetje tegenover deze partijbestuurder en dan 

natuurlijk de heer Modderman van het hondje en van de lijst 

gelach ••• Zoutendijk luid je uit en luid je in en heet 

je hartelijk welkom in de Eerste Kamer fractie en dan 

als jongere tenslotte namens het algemeen secretariaat 

heeft Tineke Tangel geschreven hoe ze daar over je 

denken en daar zal ik nu niet verder op ingaan maar •• 

hard gelach .•• het is wel aardig ••• gelach ••• het is wel aardig. 

Nog een keer tenslotte als afsluiting deze korte bloemlezing 

Koos Rietkerk en bij zijn woorden sluit ik mij 

volledig aan dank voor je steun,voor je vriendschap, 

het was enorm met jou te mogen samenwerken,Frits Korthals

Altes,hulde, hulde,hulde, ik geef je het boek waarin alle

bijdragen zijn vermeld, je mag er trots op zijn •. applaus •••• 

Lang applaus •• gepraat onderling ••• 

Zeer lang applaus •••• 

Frits ik moet je 2 cadeaux overhandigen,de eerste is ge

boren in een minuut,want toen ik bij drukkerij ten Brink 

kwam,samen met Wim v.d.Berg om door te spreken hoe het 

er nou allemaal uit moest zien,toen bedacht ik 

eigenlijk op het laatst dat het zo aardig zou zijn om 

achterin het boek een lijst van de meest opmerkelijke ci

taten op te nemen,zo een rijtje van uitspraken van de 

helft van de mensen, er waren niet meer pagina's dan 64 

anders zouden het er meer geweest zijn, maar zo het laatste 

blad staat vol citaten en toen was ik bij ten Brink en 

ja dat was een hele drukke tij daar want ze waren 

bezig met alle drukwerk voor de verkiezing en toch moest 

dit er even tussendoor en de heren Worst en ten Brink jr. 

die zeggen we hebben al die jaren zo nauw met hem samen

gewerkt ,hij heeft het ons erg moeilijk gemaakt want 

hij wilde altijd de brandende aktualiteit maar nu zullen 

wij eens een keertje de brandende aktualiteit echt goed 

waar maken door datgene wat daar nu achterin staat dat 

lijstje van citaten op een heel andere manier te laten zien 

en dat wil ik je nu geven •• 
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Zachtjes gepraat •• gepak •• applaus •••• 

Als je voorzitter zo achter je staat gaat er toch wel wat 

door je heen,Schil Overwater,dank voor je hartelijkheid 

die ik steeds van je heb ondervonden, H.Wiegel 

Soms bracht je mij weleens tot wanhoop, omdat op een al

lerlaatst moment iets geniaals aan je brein ontsproot, 

W.E.A.v.d.Berg.Moge de warmte en sympathie die jij 

nu deze dagen nu diep zult aanvoelen, de ogenblikken dat 

het moeilijk was doen vergeten,de Klerk.Jij wist alles wat 

ik niet wist , zonder jou was ik hulpeloos, Staab. 

Ik ben dankbaar dat ik Frits Korthals-Altes op mijn levens

weg ben tegengekomen,Steenkamp.De laatste kwellende vraag 

waarom moet een onleesbare letter zonder een punt erboven 

perse een i zijn? gelach •• mevrouw v.d.Loo. 

Ook voor jou komt er nou een einde van het gekkenhuis, Ien 

v.d.Heuvel.Ik zal hem altijd blijven herinneren als die scher

pe jongeman die soms zo puntig kon zijn, dat ware niet ieder 

overtuigd van zijn eerlijkheid geweest hij best slaande 

ruzie had kunnen krijgen, de zachte toets van wantrouwen 

men zag de revolutie al uitgebroken, hebben wij beschaamd 

jij hebt je uitermate keurig gedragen, V'on ~off. 
Als ik ooit iemand heb leren kennen die altijd naast je 

stond,waar je volledig op kon bouwen,voor wie letterlijk 

niets te veel was dan was jij het,Rietkerk. 

En zou nu echt de gouden tijd voor de kliënten aanbreken 

mevrouw Plessars •• gelach ••• applaus ••• 

Toen we binnenkwamen Frits, begin van deze avond is 

door de oragnisatie vrouwen in de V V D al een bloem gege

ven aan Titia, ik mag je namens de vrouwen een geschenk 

overhandigen .•• Applaus •••• 

Gepraat onderling ••• 

een ••• met een vogel ••. gelach •• applaus ••• 

Frits ik wil ook iets zeggen tegen Titia. 

Titia, ik durf je niet te bedanken,want voor jou klinkt 

een dank je wel van de partij eigenlijk zo leeg, als ik 

je straks een hand geef een zoen en een bloem dan zal ik 

je aankijken en denken, kranig •• Titia, kranig voor wat 

je hebt opgebracht •• voor Frits door toch steeds maar te 
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staan achter zijn ziel en zaligheid zijn werk voor de partij 

het heeft offers van je gevraagd echte offers,offers voor 

Frits,maar ook voor de partij~en we hebben het allemaal ge

zien en geweten we hebben allemaal een mengeling gevoeld 

van medelijden dankbaarheid,maar vooral respekt,de 

partij heeft veel gevraagd en Frits heeft veel gegeven 

hij heeft ook de mooie zonnige kanten van het werk 

gezien en de dankbaarheid gevoeld,Titia jij zag vooral 

de schaduwkant,ik wil het nu niet mooier laten lijken 

dan het is,de V V D is jou erg veel verschuldigd en ik 

vraag U dat met een warm applaus te onderstrepen ••• applaus. 

Zeer lang applaus ••• gelach ••• 

Frits heeft het zelf al gezegd 3 zware jongens als zoons 

in de zaal tegen hun kan ik alleen maar zeggen het wordt 

nu veel moeilijker pa komt weer thuis de zweep gaat erover 

gelach ••• 

Er is het woord gevraagd door de heer Hoek van de afdeling 

Delft. 

Mijnheer Korthals-Altes,mevrouw Korthals-Altes,mijnheer 

de voorzitter,dames en heren,toen bekend werd een aantal 

maanden geleden dat de partijvoorzitter afscheid zou gaan 

nemen dacht de ondercentrale Delft dat dat riep om een 

initiatief vanuit de afdelingen, een initiatief om duidelijk 

te maken dat de partij en de partij bestaat uit de 

leden en die leden zitten nou eenmaal in die afdelingen 

dat die partij afscheid wil nemen van de voorzitter 

die en dat realiseerde ik me toen ik gisteren door Delft 

fietste al in het hoofdbestuur zat toen ik nog maar net 

geboren was •• gelach •• je vraagt je dan ook af wat kan ik 

dan nog zeggen,als ook onze huidige voorzitter dat zich al 

afvroeg ••• en daar heb ik eigenlijk heel lang meegezeten 

en ik realiseerde me dat pas vanmiddag wat ik dan zou kunnen 

zeggen toen ik op een ander congres dat ging over mijn 

vakgebied van een Engels spreker hoorde wat de filosofie 

was van William van Occam U kent hem misschien niet allemaal 

hij was in de dertiende eeuw een monnik in Engeland •• gelach ••• 
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en zijn filosofie was eigenlijk waarom zou je het moeilijk 

doen als het gemakkelijk kan •• gelach •• en dat betekent niet 

dat ik me~er vanaf wil maken maar ik dacht dat de afdelingen 

als zij afscheid nemen van deze voorzitter eigenlijk 

afscheid nemen van de voorzitter die de partij heeft opge

bouwd tot wat het nu is een hechte organisatie en ik denk 

en dat heb ik zo gecheckt,zij dat ik het niet op papier 

heb gekregen,dat wat de grote verdienste van Fits Korthals

Altes voor de partij is geweest dat hij er een organisatie 

van heeft gemaakt,dan noem ik niet alleen het automatiseren 

van het ledenbestand, want het is opmerkelijk dat toen 

ik een paar dagen geleden opbelde naar het algemeen secre

tariaat en aan mijnheer v.d.Berg vroeg hoeveel leden er 

nu eigenlijk waren,toen in 1963 Frits Korthals Altes 

in het hoofdbestuur kwam en hij moest zeggen,ja, dat weten 

we eigenlijk niet, dat hing er n.l. vanaf of er een leden

vergadering was want dan gaven de afdelingen hun leden op 

en U weet dat er het aantal stemmen vanaf hangt en dan viel 

dat altijd prettig uit •• gelach •• of dat de kontributie 

moest worden afgedragen want dan waren het er op eens veel 

minder •• gelach •• zo gaat dat ••• we weten wel dat het onge

veer 30.000 waren en dat we er nu 3x zoveel hebben en dat 

is waar onze partij o.a. groot is geworden,de financiële 

basis van onze partij die grondig gelegd is door 

mevrouw van Someren is door onze net afgetreden pQning

meester en door onze net afgetreden voorzitter verder 

verstevigd en verder uitgebouwd,als voorzitter was Korthals

Altes, ik denk dat ik mag zeggen de eerste maar ik weet 

het niet want toen was ik er nog niet bij,maar de eerste 

die naar de basis ging •• die naar de leden ging naar de af

delingen,naar de kamercentrales werkbezoeken aflegde 

in de kamercentrales met zijn dagelijks bestuur en dat tot 

wederzijds profijt en van de kamercentrales en afdelingen 

en leden en van het hoofdbestuur ••• Ik weet niet of het U 

al opgevallen is, er is vanavond al een heleboel gezegd 

dat zal U wel opgevallen zijn,maar waar ik op doel is 

dat er is even gerefereerd aan een avond in Delft een aantal 

weken geleden toen wij de eer hadden om daar te mogen ont

vangen een aantal eminenten, leden van het Europees Parlement 
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Martin Bangeman,Willy de Klerk,Cornelis Berkhouwer 

en ook mochten ontvangen de voorzitter van onze partij. 

Na zo'n avond is het gebruik dat je een cadeautje aanbiedt 

voor de buitenlanders was dat niet moeilijk,een boek over 

Delft •• gelach ••• voor de Nederlanders want we hopen dat ze 

vaker in Delft terugkomen is dat wat lastiger want 

dat kun je niet blijven doen,natuurlijk, we hebben toen 

gedacht van laten we een boek geven over park en landschap

pen en toen konden wij nog niet vermoeden hoe goed dat zou 

aanslyiten bij het cadeau dat ik nu straks namens de afde

lingen mag aanbieden want we hebben ik weet niet of ik dat 

al gezegd had een soort inzamelaktie gehouden en het 

resultaat ervan zal straks worden overhandigd en dat sluit 

daarom zo goed aan bij een boek over park en landschappen 

omdat nog geen maand later we begrepen hebben dat de wens 

is van de huidige voorzitter en ook van zijn echtgenote 

om een cadeau te krijgen wat daarbij in de lijn ligt 

ook een cadeau dat de schaduwkant die U mevrouw Kortland

Altes heb mogen beleven, wellicht zal omzetten in het 

zonnetje zitten in Uw eigen achtertuin op een terras 

ik had de keus vandaag tussen het meenemen een paar kub. 

zand heesters, planten, bloemen tegels want Uw vraag was 

wij willen in onze achtertuin wat gaan verbouwen en 

kan daarbij de partij niet aan meedoen •• gelach •• of wij 

konden denken van we bieden wat symbolisch aan en tot 

het laatst hebben wij besloten maar dat had U al begrepen 

want anders stond ik hier nu niet en zo •• en symbolisch 

wordt het aangeboden en daar ben ik zeer blij om met 

hulp van Hermien,Karin,Conny,Francoise e~Maita, misschien 

kent U ze niet onder deze naam, maar wel onder de naam het 

VVD promotie team •• applaus ••• een team wat de afgelopen 

weken de kamercentrale Dordrecht heeft doorkruist, op 

zoek naar kiezers •• mijnheer Korthals-Altes het cadeau van 

de partij, symbolisch •• ik moet U er nog bij zeggen het is 

goed dat U daar aan refereert het is geen schaalmodel 

van de achtertuin zelf •• gelach •• maar het geeft misschien 

op suggestieve wijze aan wat tot de mogelijkheden zou kunnen 

behoren •• gelach •• applaus. 
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Tenslotte heeft de heer Wiegel het woord gevraagd. 

Voorzitter ik wilde ook een klein woordje zeggen,niet 

omdat ik Frits heel lang heb gekend,dat heb ik wel, maar 

dat hebben anderen ook,ook niet omdat hij al een hele 

hotemetoot in de partij was,toen ik nog maar pas afgevaar

digde was van de afdeling Blaricum en hem met wat 

links getinte kritische vragen bestookte •• gelach •• 

ook niet als lid van de afdeling Amerongen in welke belang

rijke funktie ik af en toe in het congres heb mogen zeggen 

en ook niet als lijsttrekker van de partij want in die 

kwaliteit spreek ik morgen ik wilde iets zeggen in mlJn 

funktie van minister van binnenlandse zaken en ik wil 

het heel kort maken want er is vandaag inderdaad genoeg 

gesproken,heel kort maken in dit hartelijk woord wat ik ook 

gaarne aan het adres van Frits zou willen spreken, de 

partij kent mij ook als iemand die ook wel houdt van tra

ditie en van wat symboliek en op die eigenschap heb ik 

vanavond gelukkig gebruik kunnen maken, tijdens mijn eerste 

ministerschap van binnenlandse zaken •• applaus ••• 

heb ik de eerste koninklijke onderscheiding mogen uitreiken 

aan Magda van Everdingen,dinsdag is het kabinet demissionair 

een van mijn laatste officiële daden in mijn missionaire 

staat in dit kabinet waarin ik mijn eerste ministerschap 

vervul is dat ik U vanavond kan mededelen dat Hare Majesteit 

de Koningin heeft besloten de heer Korthals-Altes te 

benoemen tot officier in de orde van Oranje Nassau •• applaus ••.• 

Lang applaus ••• 

Zeer lang applaus ••• 

Frits mag ik de eerste zijn om je namens de partij 

van harte te feliciteren met deze onderscheiding 

terrecht en zeer verdiend,draag hem met ere.Applaus ••• 

Ik heb nog een boek in een mooie band,een harde band, 

de andere boeken zijn met een wat slappere band en 

daarvoor ligt er voor U allemaal eentje klaar als U deze 

zaal verlaat.Applaus •... 

Maar dit ene boek met de harde band wil ik aanbieden 

aan de moeder van Frits, mevrouw Korthals-Altes, zij heeft 

n.l. als eerste in dit boek een bijdrage geschreven van 



persoonlijke aard natuurlijk maar hartverwarmend voor 

Frits.Applaus ••. 

Ik geef tenslotte het woord aan de oud voorzitter van 

de VVD de heer Korthals-Altes .• gelach •• 
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Ja, Jan daar ben ik erg blij om dat ik dat krijg want het 

heeft ons nooit in een algemene vergadering zolang geduurd 

dat ik niets heb kunnen terugzeggen.gelach .•• en of ik nu 

wel iets kan terugzeggen dat is dan ook nog maar een vraag 

want de indrukken zijn overstelpend .• je bent begonnen 

of U bent begonnen mijnheer de voorzitter •• gelach •• met 

een groot aantal citaten van vele mij goed bekende 

uit die periode die vandaag besloten wordt, nu is het zo 

dat ik al vele jaren geleden een bepaalde oberservatie heb 

menen te doen in de politiek dat is dat politici de 

eigenschappen hebben die de meeste andere mensen ook hebben 

maar dat sommige van die eigenschappen wat meer zijn ge

accentueerd en een van die eigenschappen waarvan ik heb 

gevonden dat die bij politici wat meer zijn geaccentueerd 

dat is die van de ijdelheid en ik heb al die tijd mijn 

uiterste best gedaan om niet te laten merken dat ik ook 

wat dat betreft wel misschien een klein beetje politicus 

was, maar als ik nu zie hoe jullie dit boek hebben 

samengesteld dan zeg ik dan ben ik daar blijkbaar niet in

geslaagd, ik moet bovendien zeggen het is daar ook niet 

goed voor en om hem dan nog in te lijsten ook, daar zit 

ik dan wel een beetje mee, want stel je voor dat je echt 

op het kantoor zou ophangen, zoals je gezegd hebt .. gelach •••• 

Ja, dat moet .• 

Dan ben ik bang dat die ~ouden tijd van de kliënten 

niet komt .• gelach .... 

Dus daar zullen we nog eens over moeten nadenken ••.• 

Thuis denk ik ook maar niet dat we het zullen ophangen ••• 

want daar bestaat gelukkig nog wel gezonde kritiek .•• 

van de jeugd, ja wanneer ik terugkijk op zo'n 17t jaar 

dan merk op zo'n dag hoeveel vrienschap daarin is ge

groeid dan wil ik ook graag van mijn kant zeggen dat ik 

in die 17 jaar die vriendschap ook heel vaak heb onder

vonden en gevoeld en dat ik het ook altijd heel erg 

bizonder heb gevonden om met zoveel verschillende mensen 
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van zo verschillende geaardheid maar ieder altijd toch 

weer met bizondere kwaliteiten heel nabij te mogen 

samenwerken,als ik terugdenk aan die verschillende mensen 

in die tijd voorzitter van de Tweede Kamer fractie, 

lijstaanvoerder,zijn geweest het politieke leiderschap 

van de VVD hebben vervuld, dat waren dan Geertsema~ 

want Toxopeus was minister op dat moment,daarna Toxopeus 

zelf,Geertsema weer,dat was Hans Wiegel,dat was Koos 

Rietkerk allemaal volstrekt verschillend geaarde figuren 

met wie ik allemaal ieder op een eigen wijze het een groot 

voorrecht heb gevonden van nabij te mogen samenwerken 

en dan is het erg prettig om op een dag als deze 

te merken dat het blijkt toch dat er iets van wederzijdsheid 

in was, niet dat ik dat in het verleden miste,want we zijn 

in onze partij gelukkig zo altijd geweest en zo zal het 

ook moeten blijven dat wij elkaar op een wijze tegemoet 

treden van openhartigheid van vriendschap van vertrouwen 

omdat we weten dat we allemaal voor datzelfde ideaal staan 

waarover ik het vanavond ook heb gehad en ik waardeer het 

geweldig om van Ien v.d.Heuvel voor wie ik toen zij voor

zitter was Partij van de Arbeid bepaald ook grote 

waardering en respekt heb gekregen in die tijd,ik waardeer 

het bizonder dat zij schrijft over gekkenhuis het tekent 

haar een heel spontaan mens,maar het tekent ook het verschil 

tussen de groep die zij heeft aangevoerd •.. gelach •• applaus .••• 

en de VVD, want het is echt niet een kwestie van overdreven 

eerbied die ik U allen zou toedragen,maar de gedachten 

aan een gekkenhuis is bij echt nooit opgekomen .•• 

Ja, wat voor gedachten komen er dan wel bij je op?? 

op dit ogenblik moet ik toch zeggen •• geweldige dankbaar

heid,ik moet ook wel zeggen dat ik vind dat een aantal dingen 

maar dat hoort er dan misschien bij als je daar nog eens 

over nadenkt dan is dat misschien toch wel wat overdreven 

maar leuk is het natuurlijk wel op een avond als vandaag 

ik vind in ieder geval het een geweldig idee zoals de voor

zitter dat gehad heeft om aan zoveel mensen te vragen 

er iets aan te doen,ik vind het ook buitengewoon aardig 

en ik vind .• ik stel het geweldig op prijs dat U dat allemaal 
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hebt gedaan, ik zal al die brieven lezen,ik zal ze ook 

gaan beantwoorden,want ik vind dat dat wel mag, dat kan ik 

dus nu op dit ogenblik niet doen, want ik ken slechts 

citaten eruit,hartelijk dank aan al diegenen die daar in 

geschreven hebben .. 

Ja, al die herinneringen dan kom ik denk ik inderdaad vaak 

terug,maar dat is een ouderdomsverschijnsel vrees ik 

vaak terug juist aan die eerste periode in het dagelijks 

bestuur toen Henk \,tttv\loff en ik de jongens waren wij toen 

inderdaad onder een soort curatele van een Herman Palus 

binnenkwamen in het dagelijks bestuur, toen voorgezeten 

door v.d.Pols, waar ik vaak aandenk dat is de geweldige 

hoeveelheid gewoon plezier dat we met elkaar hebben gehad 

want dat is het aardige in die partij je bent met hele 

belangrijke zaken bezig maar we lachen ook veel af en dat 

is vooral in die tijd heel sterk het geval geweest en 

dat was een hele goede tijd •. in het dagelijks bestuur en 

in het hoofdbestuur,maar hebben ook die goede tijd daarna 

nog vele jaren gehad ... de hele periode dat Haya van Someren 

voorzitter was van de partij is voor mij een hele ~aiR 

belangrijke periode geweest,ik heb heel erg veel met haar 

mogen samenwerken en ik heb het tegenover mensen die ik 

goed kende, maar ik wil het nu ook wel tegen de partij zeg

gen zij was in die tijd eigenlijk mijn beste vriend en 

dat beleefden wij samen in de politiek,dat heeft de VVD 

ook gegeven ••• en dan de laatste periode van het voorzitter

schap zelf, ja, er is heel veel in gebeurd,maar dat moet 

ook en dat blijft verder doorgaan, ik vind het ook heel 

bizonder dat de voorzitter zo duidelijk heeft begrepen 

dat wanneer je 2 funkties naast elkaar verricht, dus een 

heleboel voor de partij doen en ook nog een beroep uitoefenen 

dat dan ergens de onbetaalde rekening wordt gedeponeerd 

en dat is inderdaad in sterke mate thuis geweest en ik vind 

het daarom zo hartverwarmend dat ook heel duidelijk vanavond 

aan Titia is gezegd dat de partij haar daarvoor dankbaar is 

ik ben het haar ook in hogemate, het is zo, ik heb maar 

weinig dagen die ik dan echt respekteerde en zei dan is 

er ook toch voor de partij geen tijd,dat waren dan de 
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verjaardagen en dat was mijn trouwdag, daar dacht ik ook 

aan, want ik dacht als ik me daar ook nog met de partij 

gaa bezighouden, er zijn grenzen, die grens heb ik een keer 

overschreden,dat was toen we 2 jaar geleden deze datum 

gingen bepalen, Wim v.d.Berg en ik, we doen dat die 

algemene vergadering in het laatste week-end voor de 

Tweede Kamerverkiezing,we wisten dat dat op 26 mei zou 

zijn,toen zei ik er is een bezwaar die vrijdag dat is mijn 

trouwdag,maar die ene keer zal Titia dat niet erg vinden 

want ik treed dan af en dat is tenslotte het cadeau 

dat ze vandaag krijgt •• gelach ••. applaus ••••• 

Dames en heren de afdeling Delft heeft laten zien dat 

liberalen zeggen wij organiseren zelf wat .• en dat is 

natuurlijk buitengewoon,een geweldig initiatief •• en 

het is zo dat wij datgene wat dan verwaarloosd is 

daar hoort ook mijn tuin bij •• eigenlijk is het zo, 

maar dat ligt meer aan Rotterdam dan aan iets anders 

Rotterdam daar verzakt de grond bij voortduring •• er is 

voor wat de huizen betreft iets aan gedaan, die worden 

onderheid,maar voor tuinen is dat geloof ik nog duur, 

omdat te doen en dat gebeurt niet en die zakken weg •• 

en wat is er nu in die 17 jaar gebeurd??ik heb niet al 

die tijd in dat huis gewoond, maar wat is er dan toch in 

die 17 jaar gebeurd??naar mate het ledenbestand van de 

partij hoger werd is die tuin evenredig gezakt •.• gelach ••• 

en naar mate de fundamenten van de partij steeds steviger 

zijn geworden,beginnen die van mijn huis nu zichtbaar te 

worden •• gelach •• en dat is dan toch het ogenblik dat 

je daar wat aan g~tdoen .• nou dat gaat dan ook gebeuren •• 

het is erg nodig, dan ga je dat laten ophogen, op dat 

moment is het een grote zand-en aardewoestenij en 

nu is het dan heel geweldig,wanneer je dan iets meer rust 

krijgt, ik hoop tenminste dat ik me daarin niet vergis, 

mijnheer Zoutendijk, wanneer je iets meer rust krijgt 

en iets meer tijd om thuis te zijn dat er dan een heerlijk 

vooruitzicht is dat je dan op dat zand en die aarde een tuin 

mag aanleggen die je zal blijven herinneren aan het feit 

dat de VVD ook zo veel jaren lang voor mij een verrukkelijke 

speeltuin is geweest •.• gelach •• dat zwembad dames en heren 
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door de beroemde advertenties in Vrijheid en Democratie 

gelach •.•. waarvan ik altijd heb gezegd wanneer er leden 

waren die erover klaagden dat die het imago van de 

VVD bedierven dat het niet het geval was want dat juist uit 

het feit dat die advertenties bleven verschijnen,bleek 

dat VVD ers niet de mensen zijn die zich die zwembaden 

kunnen veroorloven •. gelach, en ik moet de afdeling 

Delft en al diegene die hebben bijgedragen aan het cadeau 

dan ook zeggen dat ik niet helemaal geloof dat het zwembad 

er komt, het is er dan ook in het algemeen niet het weer 

voor, maar wanneer het dan even droog is om dan in een 

aangelegde tuin en het boek wat ik toen na die spreekbeurt 

in Delft kreeg, kan er dan misschien een handleiding 

voor zijn,dat is iets wat ons inderdaad jarenlang zal 

blijven herinneren aan die periode in het dagelijks 

bestuur van de VVD,die dan ook de verzoening van het 

gezin met die periode uitbeeldde,ik ben daar geweldig blij 

mee en ik vind het een reusachtig initiatief heel hartelijk 

dank aan al diegenen die eraan hebben willen bijdragen. 

Dames en heren, ik heb vanavond iets gezegd in mijn 

redevoering aan het begin van de avond over wat ik 

vond dat het liberalisme in de komende jaren zou moeten 

zijn en blijven voor ons land, het besturen van de staat 

daar ieder op zijn plaats een bijdrage aanleveren dat 

geeft U allen en daarom bent U hier en het heeft mij ook 

een geweldige voldoening gegeven en ik moet zeggen dat 

ik ook bizonder geraakt ben door het feit dat datgene 

wat je doet omdat je hart je dat ingeeft dat datgene wat 

je doet met een zekere inzet dat dat een officiële 

waardering geniet en ik ben dan ook bizonder verheugd 

met de koninklijke onderscheiding die mij vandaag 

is toegekend,maar ik wil daar toch iets van zeggen van 

die koninklijke onderscheiding ik zie het n.l. als 

de beloning het zinnebeeld van de waardering voor al die

genen in de partij,het kader in allle afdelingen in 

alle centrales die ieder hun bijdrage leveren aan het 

voortbestaan van het liberalisme en het welzijn van onze 

samenleving.Ik vind dus dat er iets op U allen en op het 
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hele kader van de partij van mag afstralen en in die 

zin zou ik die onderscheiding voor het werk dat wij 

allemaal samen verrichten in onze partij willen 

opvatten, dames en heren als ik terugkijk op die periode 

dan kan ik het alleen maar als volgt samenvatten 

het is mij een voorrecht geweest.Applaus •••• 

Lang applaus •.•. 

Zeer lang applaus •••• 

De vergadering is geschorst tot morgenochtend 10 uur ••••• 

Dames en heren goede morgen, ik ben bijna geneigd om U al

lemaal stuk voor stuk welkom te heten •• gelach •• nou probeer 

het eens Jan •••• ik zou een heel eind komen, ja ••• 

wij zetten de agenda voort •• het is niet noodzakelijk ,om 

de agendapunten 8 t/m 10 van de agenda hier aan de orde 

te stellen, we zijn erin geslaagd die gisteren allemaal 

af te werken,zodat we nu komen bij de bespreking van het 

beleid van de redaktie van Vrijheid en Democratie •• 

Vorig jaar in april, tijdens de algemene vergadering 

heeft het hoofdbestuur in het notabeleid 80 lange passages 

gewijd aan Vrijheid en Democratie een jaar daarvoor 

had de algemene vergadering al uitgesproken dat het blad 

veranderen, verbeteren moest,dat valt dan toch altijd 

niet mee,maar in de loop van dit afgelopen jaar 

zijn we er toch in geslaagd de gevraagde of althans ik 

hoop de gevraagde wijzigingen aan te brengen,het is 

aanvankelijk toch nog moeizaam gegaan,maar op het moment 

dat er een full-time hoofredakteur was aangesteld 

dat was per 1 februari van dit jaar,toen is de schwung erin 

gekomen, toen hebben we met grote energie allerlei 

veranderingen kunnen doorvoeren, in het laatste nummer 

nu net verschenen net vlak voor deze algemene vergadering 

is de lay-out veranderd,een nieuwe omslag gekomen d.w.z. 

daar is het papier vooral veranderd, ook enigszins een 

aangepaste lay-out,middenin is dat ook gebeurd, we hebben 

geprobeerd Vrijheid en Democratie aantrekkelijker te maken 

voor het gewone lid, meer toegankelijk zodat de mensen 



meer geneigd zullen zijn het bandje eraf te halen, 

dat was de belangrijkste doelstelling. 

Reni Dijkman is aanwezig om redaktionele inhoudelijke 

zaken ten aanzien van dat blad te behandelen ik zal nu 
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ik in de afgelopen periode Vrijheid en Democratie in mijn 

portefeuille heb gehad meer beleidsmatige vragen beantwoor

den,wie van U mag ik het woord geven?? 

Mevrouw Bruggeman. 

Onderling gepraat over het knopje •• 

Mijn naam is Bruggeman, afdeling Den Haag, het was 2 jaar 

geleden mijnheer de voorzitter dat juist de afdeling 

Den Haag met zijn enorme kritiek de zaak in werking 

stelde we ondervonden veel bijval uit de algemene vergadering 

voorzichtige bijval van Uw voorganger ex voorzitter 

Korthals-Altes,hij beloofde dat hij ernaar zal kijken 

en omdat we wel begrijpen dat zoiets niet meteen 

gaat hebben we dus in het begin ons ongeduld bedwongen 

en kritisch toegekeken en kritisch afgewacht,nou moet ik 

zeggen dat de afdeling Den Haag over het algemeen zeer 

te spreken is over de veranderingen die in werking zijn 

gezet, je kunt duidelijk merken dat de nieuwe hoofdredakteur 

mevrouw Dijkman een beleid vaoert dat opener is voor 

de afdelingen,voor het kader, voor de hele achterban, 

het is sprankelender het is vuriger geworden,alleen het 

is natuurlijk wel zo in de verkiezingstijd is het 

makkelijker om een sprankelend en vu~g blad te maken, 

het is natuurlijk moeilijk omdat het drukke tijden zijn 

er is meer te melden er is meer leven in de brouwerij 

en zoals b.v. dat kleine oranje verkiezingskaterntje in het 

midden dat was ontzettend leuk dat kan natuurlijk niet 

ieder jaar,zoveel opleving, ja we krijgen weer verkiezingen 

maar ik geloof toch dat de landelijke verkiezingen wel 

de meeste inspiratiebron bieden om er iets vrolijks 

iets levendigs van te maken, maar in ieder geval op het 

ogenblik zijn we zeer tevreden,alleen we zitten nog niet 

kritiekloos neer we hopen dat U dat zult blijven voelen 

ik wou alleen een vraag stellen en dat is misschien iets 

persoonlijks de kleur is veranderd nu vonden wij zelf ook 

het grauwe en het lichtblauwe zoals het was dat vonden we 
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ook niet mooi, maar ik had vroeger een tekenlerares en die 

zei mooi blauw is niet lelijk,dus ik zou niet weten 

waarom men eigenlijk overgegaan is op oranje,we zijn geen 

oranje partij wij zijn een liberale partij en nou is 

misschien blauw niet per definitie de kleur van de libe

ralen,maar oranje is wel per definitie de kleur van ons 

Oranjehuis en ik weet niet hoor of daar een bepaald 

doel achterzit of dat het tijdelijk is, of dat we weer 

terugkeren naar een andere kleur,misschien is het ook heel 

goed duidelijk te maken waarom het is, maar dat was 

de enige vraag die we wilden stellen, verder niets dan lof. 

Dank U wel.Iemand anders van U? Ja, ga Uw gang ••• 

Mijn naam is Snik, afdeling Lisse. 

Mijnheer de voorzitter ik vraag mij af of de manier de 

inhoudelijke wijze waarop de intervieuws worden afgeno

men of die wel datgene weergeven wat de geïntervieuwde 

bedoelt te zeggen, ik heb een beetje het gevoel dat 

wanneer we al de intervieuws en dat is eigenlijk het 

systeem wat we op het ogenblik in de laatste 

V&D 
, 

nogal zien dat bij mondig worden s er weergegeven 

de standpunten van de VVD, ik vraag me af of dat de methode 

is om een kamerlid of een prominent binnen onze partij 

te doen spreken,ik heb het gevoel dat een wat rechtstreekse 

benadering van degene die aan het politieke front staat 

misschien wat feller overkomt,misschien ook meningen 

weergeeft die niet altijd gedekt wordt door de totale ver-
partijvisie, maar ik dacht juist voor de helderheid 

van de diskussie dat het zeer nuttig zou zijn dat met 

name direkte uitspraken niet bij monde van in ons 

VVD onverstaanbaar zou kunnen worden overgenomen. 

Dank U wel. 

Gaat U gang ••• 

van Beek,afdeling Maarheze 

mijnheer de voorzitter als je door de jaren heen 

de vergaderingen over dit onderwerp bezoekt dan was het 

in het gunstigste geval dat er niets gezegd werd over 

Vrijheid en Democratie en dat wilde dan zeggen dat de 



partij gematigd tevreden was,vaak was het zo dat 

er toch veel vragen en redelijk wat kritiek was, 

als je nu ziet wat de veranderingen zijn die op gang 

gekomen zijn dan wil ik ook mede namens de leden die 

daar zo erg spontaan op reageren op het ogenblik toch 
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een woord van waardering uitspreken voor die veranderingen 

die op gang gekomen zijn,het wordt als zeer positief ervaren 

en ik hoor in mijn direkte omgeving dat mensen die het 

vroeger niet lazen nu zeggen we trekken gauw het bandje eraf 

we willen graag zien wat er in staat, erg positief. 

Ten aanzien van het beleid had ik een vraagje 

wat mij opvalt is dat ten opzichte van de begroting 1980 

men de advertentieopbrengsten in het jaar 1980 

aanzienlijk lager zijn geweest en ook voor 1981 weer 

aanzienlijk lager schat en mijn vraag is bent U bezig 

om dat bewust af te bouwen, wilt U af van de advertenties?? 

want mijn opmerking zou juist zijn,ik vind het op 

zichzelf helemaal niet bezwaarlijk en ook niet hinderlijk 

ik wil niet praten over de inhoud van de advertentie 

dat zullen we al vaak gedaan hebben, dat er iets meer ad

vertenties in zouden komen en daardoor een wat eh •• 

financiël iets meer ruimte geschapen wordt,als je ziet 

dat op een blad wat ongeveer een miljoen kost maar 67.000 

gulden aan advertentieopbrengsten geschat wordt dat is 

toch heel minimaal. 

Dank U wel. 

Verder nog iemand van U? 

Gaat Uw gang ••• 

Markuze, afdeling Zaanstad, mijnheer de voorzitter 

in aansluiting op vorige sprekers, het feit dat enige jaren 

niets of nauwelijks is gesproken over V&D kan natuurlijk 

2 verklaringen hebben: de mensen hebben het blad toen niet 

gelezen en als ze het wel gelezen hadden,hadden ze misschien 

alleen maar klachten maar dachten we houden het maar voor 

ons uit moedeloosheid, want er was toch nietss aan te doen 

nou het feit dat er op dit congres zo ontzettend veel 

in verhouding tot andere congressen wordt gepraat over 



Vrijheid en Democratie is dacht ik een gunstig teken. 

Het blad wat dat betreft kan ik mij aansluiten bij 

B.4 • 

• 115. 

de vorige sprekers is zeer gunstig veranderd, ik kijk 

alleen maar in de ingezonden stukken rubriek, iets waar 

ik bij alle periodieken eigenlijk het eerste doe en dan 

zie ik daar allerlei meningsuitingen staan nota bene 

een of twee weken voor de verkiezingen die misschien een 

paar jaar geleden nooit waren geaksepteerd, op zich 

vind ik dat al een bizonder goed verschijnsel,ook 

passend bij een liberale volkspartij zou ik willen zeggen 

dat is bizonder goed en ach het een en ander is misschien 

nog wel voor verbetering vatbaar maar dat moet je dacht 

ik in termen van geleidelijk zien en mijn buurman,buur

vrouw maakte zo •• merkte zojuist op ten aanzien van 

de kleur dat zij dacht dat oranje de kleur van de 

vrijheid was. 

Dank U wel, mijnheer Kerremans ••• 

Mijnheer de voorzitter er is hier al aanzienlijke hoeveel

heid lof over de nieuwe vorm van Vrijheid en Democratie ge

uit dus die hoef ik hier niet te herhalen •• mag ik toch 

2 opmerkingen maken, in de eerste plaats is de bestuurs

vorm van het blad zodanig gewijzigd dat we nu mogen zeggen 

dat de hoofdzaak van de beslissing over de inhoud 

ligt in de handen van een echte redaktie, ik geloof dat 

het een winstpunt is op nu de redaktionele zelfstandigheid 

ten aanzien van allerhande overleg en beïnvloeding 

door een wat logge opererend bestuursorgaan een winstpunt 

is dat moet natuurlijk niet eindigen in een vorm van redak

tiestatuut waarbij de zeggenschap van het bestuur 

over het blad helemaal verdwenen zou zijn,maar ik geloof 

dat er op het ogenblik in een goed evenwicht zijn beland 

mijn tweede opmerking is eigenlijk een vraag het tot nu 

toe verschenen katern met verkiezingsbizonderheden 

is natuurlijk nu afgelopen,maar ik stel me voor dat dat 

speciale katern die vorm van aandacht vestigen op iets 

bizonder~ook gehandhaafd zal worden zij het dan met andere 

intervallen misschien.Ik heb nog een andere opmerking maar 

die gaat niet over V&D,maar over Uw bestuur maar daar wil 

ik wel op een andere keer over hebben, als U mij daar de 

gelegenheid voor geeft. 

Dank U wel. 
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Iemand van U nog, •• dan zal ik de vraag over de advertenties 

beantwoorden, ik denk dat de andere meer in de redaktionele 

uitvoeringssfeer liggen die zijn voor Reni Dijkman. 

Ja, het advertentieprobleem dat is voor ons ook een 

grote zorg,we hebben ons advertentieburo wat gedemotiveerd 

een aantal jaren geleden door zeer nadrukkelijk de mening 

van de algemene vergadering daar te droppen •• dat ad

vertenties over luxe tweede huizen, zonnige vakanties, 

zwembaden e.d. toch wat moesten afnemen, dat is nu ook wel 

gebeurd,maar de advertentieopbrengst is verhoudingsgewijs 

evenzeer gedaald,ja, als er nu weer uitgesproken zou worden 

van eh •• we denken daar wat gemakkelijker over dan zou 

de advertentieopbrengst ook weer wat hoger zijn ••• 

voorshands is dat niet het beleid wat nu door het bestuur 

van Vrijheid en Democratie,het dagelijks bestuur wordt 

nagestreefd, we hebben een regelmatig kontakt nu met 

het buro v.d.Vliet in Zandvoort om te proberen dat 

toch zo goed mogelijk te laten zijn,een van de redenen 

dat dat toch moeilijk is en nog wel moeilijk zal blijven 

is dat de advertentieopbrengst in het algemeen erg terug

loopt en daaronder lijden wij ook, maar het heeft de aandacht 

dus •.• eh •• 

mevrouw Dijkman •••• 

Er blijven dacht ik 2 vragen maar echt ter beantwoording 

over dat is allereerst de blauwe of de oranje kleur, 

omdat wij wilden proberen iets totaal nieuws te brengen, 

mevrouw Bruggemans, hebben wij gedacht om juist daarbij 

die kleurwijziging te brengen,blauw is koeler dan oranje 

en omdat het blad echt levendiger is geworden U kunt dat 

ook zien aan het oranje katern dat is veel feller van 

kleur en nou ja veel levendiger je kunt er meer meedoen 

dan blauw en het kan best zijn dat we volgend jaar 

of dat jaar daarna weer op blauw overgaan dat is 

niet iets voor de hele de verdere toekomst, beslist niet •• 

Neen, het steeds fletser wordend blauw ••• neen dat is de 

bedoeling niet •• Dan is er nog een vraag overgebleven die 

ging over intervieuws,daarin is gezegd dat het beter was 

om mensen niet direkt in intervieuws aan het woord te laten. 
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Deze mening kan ik niet delen, want politici weten in 

het algemeen heel goed wat zij zullen zeggen, ze weten 

zelf ook heel goed hoe ze het moeten brengen en ik vind 

de taak van een journalist dat een intervieuw datgene 

weergeeft wat de ander over wil brengen,dat is het eerste 

punt van een intervieuw en ik geloof dat we dat betreft 

toch nog door de vorm waarin het later verwerkt wordt 

nog altijd wel een eigen redaktionele inbreng verder inzit. 

Maar het gaat er juist om,om mensen of politici ook 

op mensen over te brengen,ik had verder dacht ik geen vragen 

van U te beantwoorden ••• 

Nou er is een vraag nog van de heer Kerremans over de katerns 

maar die kan ik ook wel beantwoorden. 

Het katernbeleid zoals dat in het beleid 80 is uiteengezet 

die is nu in een fase van verdere uitwerking,de kamercentra

les zijn of worden deze dagen aangeschreven om rond te 

kijken in de eigen kring hoe het georganiseerd zou 

kunnen worden,Overijsel loopt daarbij voorop,daar is dat 

overleg inmiddels gaande,daar heeft men een hele goede brief 

vinden wij, rondgestuurd naar de afdelingen met een 

beleid zoals men dat als kamercentrale zou kunnen gaan doen ••• 

we hopen dat de andere kamercentrales dat oppakken en ook 

die koers gaan varen,verder zal het overleg met 

de Telderstichting de partijcommissies zodra het na de 

verkiezingen weer loopt en de organisatie vrouwen 

in de VVD gevoerd worden om te trachten dat we zo 

omstreeks 1 januari a.s. het katernenbeleid uit beleid 80 

definitief in Vrijheid en Democratie hebben staan. 

Iemand nog naar aanleiding van de beantwoording van de 

vragen ••• niet? •• dan dank ik U zeer voor U over het 

algemeen vriendelijke woorden over Vrijheid en Democratie 

het stimuleert bepaald om tot een verdere perfektionering 

te komen. 

Het volgende agendapunt is de rede door de voorzitter 

van de JOVD de heer Roelof-Houwing. 

Gelach ••• 

Ja, voor half 11 is natuurlijk ook erg vroeg voor de 

JOVD ••• gepraat onderling •• gelach ••• nou dat is dan jammer 

dit jaar ••• gelach ••• gepraat ••••• -
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Het volgende agendapunt is vragen over het beleid van de 

kamerfracties van de VVD leden in het Europese Parlement. 

Wie van U mag ik het woord geven?? 

Afdeling Den Haag, v.d.Bogaard •• 

Elk jaar kan ik bijna wel zeggen,wanneer het gaat om het 

beleid van de kamerfractie dan komt uit de afdeling Den Haag 

o.a. een of meer vragen over het beleid op het gebied 

van onderwijs en ik heb een aantal jaren het genoegen ge

had die te mogen stellen en daar ben ik dan weer •• 

en dat onderstreep ik omdat ik er bovendien weer ben 

beginnend met een wat oudere vraag, die ik toch wel 

in herinnering wil roepen •• die oudere vraag die is 

n.l. de kwestie van eindonverstaanbaar in het basisonderwijs 

wij hebben 2 jaar geleden enkele jaren geleden naar 

aanleiding van het regeerakkoord wat toen afgesloten was 

vragen gesteld en willen onderstrepen het belang wat 

vanuit die afdeling Den Haag gehecht wordt aan duidelijk

heid over eindonverstaanbaar voor het basisonderwijs 

en die duidelijkheid is des te klemmender en des 

te belangrijker nu de wet basis onderwijs er meer en meer 

zit aan te komen het moment van effektuering is dan 

nog wel een beetje diffuus maar het zit er aan te komen 

en het is binnen het onderwijs zelf een heel praktisch 

vraagpunt in welke mate het mogelijk is om rekening 

te houden met eindtermen bovendien is het een kwestie 

van beleidsuitspraak of ze er wel of niet komen 

want het andere uiterste geen eindterm betekent 

ook geen selektiemogelijkheden en de onverstaanbaar 

selektie vallen ook en waar we gisteren veel gesproken 

hebben kwaliteit van het onderwijs denken wij van de 

afdeling Den Haag dat het erg belangrijk is om duidelijke 

uitspraken vanuit deze partij te krijgen om uitvoering 

te geven aan datgene dat in het regeerakkoord staat en 

toe te werken naar een realisatie van die eindtermen, 

ik zou dus graag wat informatie willen hebben over de 

stand van zaken van dit punt wat al een aantal jaren geleden 

is toegezegd met veel aandacht bekeken te zullen worden. 
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Dit is een vraag om 

een ander vraagpunt 

zitter, u zegt geen 

gende punt,ons hele 

aandacht. 

als ik er 

neen, dus 

programma 

De herinnering, heb ik nog 

gelijk 2 mag afvuren, voor

ik ga door: dat is het vol

is tot onze vreugde door

trokken van extra aandacht culturele en etnische minder

heden en die extra aandacht die wordt in~nSrogramma 

aangestipt op het gebied van huisvesting voor werk

gelegenheid en ook weer ten aanzien van het onderwijs 

die extra aandacht die kun je hier en daar zelfs vertalen 

naar het begrip van positieve discriminatie hoewel 

velen met dat begrip moeite hebben,maar het komt er 

duidelijk in naar voren, ik denk dat het een goede 

weg is die wij als VVD nog eens onderstrepen want die 

weg hebben we allang ingeslagen, die weg is met name ook 

ingeslagen door de Tweede Kamerfractie door Nel Ginjaar 

die regelmatig in haar vragstellingen naar de bewinds

lieden toe terugkomt op het belang van extra aandacht van 

culturele minderheden in het onderwijs,nou dan begrijpt 

U waarschijnlijk waar ik naartoe zou willen gaan, dan 

ga ik toe naar het feit dat waar iedereen zich uitspreekt 

voor deze extra aandacht waar in het programma concreet 

een uitspraak staat voor stimuleringsbeleid voortgezet 

onderwijs en aan de andere kant op het ogenblik maatre

gelen dreigen van de zijde van de bewindslieden waaruit 

naar voren komt dat we ernstig rekening moeten houden 

met een afbouw van de faciliteitenregeling in het onderwijs. 

Dit is een onderwerp wat name in de grote steden heel 

sterk leeft een heel aktueel onderwerp, er zijn in 

diverse steden heel recent besprekingen geweest van 

onthutste onderwijsgevenden die zich dan weer verenigd 

hebben om toch te onderstrepen hoe belangrijk dit punt is, 

wil je iets kunnen doen aan de problematiek van deze 

groepen, wil je voorkomen althans proberen te voorkomen 

de situatie die in Engeland is ontstaan met de tweede 

generatie dan kun je alleen maar proberen dit aan te pakken 

vanuit de situatie in het onderwijs,vandaar van onze kant 

een heel concreet en van harte ondersteunen van het beleid 

wat de Tweede Kamer fractie gevoerd heeft en bovendien een 

vraag naar die Tweede Kamer fractie toe, om zich op te 

stellen in een sfeer die gericht is op een handhaving van 

de faciliteiten in kleuter-en lager en met name in 

voortgezet onderwijs voor de culturele minderheden, dank U 

zeer. 
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Afdeling Den Haag ook, deze vraag is gericht aan de Tweede 

Kamer fractie en aan de fractie, deel van de fractie in 

het Europees Parlement,dat is zo, op het ogenblik dat 

dus de aflossing van de wacht is geweest in Frankrijk 

een liberale president door een socialistische president 

heeft de Tweede Kamer fractie hebben onze Europese liberalen 

al verwachtingen en ideeën over wat dat kan betekenen 

voor de toekomst van de westerse wereld en van West Euro-

pa in het bizonder, dat is de eerste vraag voor beide frac

ties en de tweede vraag van afdeling Den Haag over 

buitenlandse politiek en Europese politiek is gericht 

aan de liberalen de Nederlandse liberalen in het Euro-

pees Parlement en die gaat over D 66 steeds heviger claimt 

D 66 een liberale partij te zijn daar is natuurlijk 

niets tegen als zij het ook waren,maar het is ontzettend 

moeilijk om te zien of zij het zijn, ze hebben geen begin

selprogramma en hun optreden in de Nederlandse politiek is 

nou niet wat je noemt typisch liberaal, het is dan eens 

dit en dan eens dat •• het is voor ons liberalen echte 

liberalen zal ik dan maar zeggen erg moeilijk om aan te 

tonen dat D 66 daar niet bij hoort bij de liberalen, de 

liberale familie, je kunt hoogstens zeggen nietes, welles, 

nietes, welles,maar in het Europese verband is het natuur

lijk makkelijk te bekijken of zij bij de liberalen zouden 

kunnen thuishoren en daarom wou ik aan de Europese liberalen 

vragen namens Den Haag of zij iets kunnen vertellen 

over de aansluiting die de twee D 66 gers hebben gevonden 

in het Europees Parlement en of uit hun stemgedrag 

blijkt of zij inderdaad zich in het liberale kamp thuis 

zouden kunnen voelen, dat is het •• 

Dank U.Iemand anders nog vragen over het beleid van de 

fracties?? 

Mijnheer de voorzitter, mijn naam is Koch,de vragen die ik 

stel stel ik niet namens een kamdercentrale of namens een 

afdeling maar zuiver privé, een van die vragen is trouwens 
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zou ik zeggen een privé hobby van me,beiden vragen zijn 

gericht aan, ik zie hem hier net zitten aan mijnheer 

Berkhouer,ik zou graag willen weten wat de opvatting 

is van zijn fractie op dit moment ten aanzien van 

de toetreding van Spanje en Portugal tot de EEG, 

de problematiek die daaraan vastzit en mijn persoonlijke 

vraag is een hele andere die gaat toch heel wat 

anders, ik weet helemaal niet of de fractie of het 

Europees Parlement daar veel over gedacht heeft dat is 

dat idee van de Griekse minister X om voortaan de Olym

pische Spelen in Olympia te houden, ik zou graag eens 

willen weten wat de fractie daarover dacht als die er über

haupt over gedacht heeft, dank U wel ••• 

De heer Berkhouer brandt al ••• 

Iemand van U nog?? Ja •• 

Mijnheer de voorzitter, wij hebben al kunnen lezen dat bin

nen de ABOP de machtstrijd in zoverre beslist schijnt te 

zijn dat de ABOP zich heeft gesteld achter het standpunt 

van het IKV, de kernwapens de wereld uit om te beginnen 

uit Nederland •• als je dat zo leest die berichten dan 

vraag je je als plaatselijk modaal raadslid af van nou 

hoe zal dit eventueel doorklinken in onderwijs in be

roepsopleidingen e.d. dat is punt 1, hoe kun je dat als 

kamerfractie als raadsfractie als staatsfractie in 

de gaten houden of als minister, mocht er weer een liberale 

minister terugkeren, de tweede plaats zou ik graag willen 

weten de wetgeving op onderwijsgebied of laat die dit toe 

of kan die dit soort zaken verbieden, dat is vraag 1, vraag 2 

het initiatief van de minister zij het dan niet in zijn 

kwaliteit als als minister,maar de heer v.d.Klauw is 

bezig geweest met allerlei initiatieven inzake het midden

oosten,kwestie Israël ligt mij persoonlijk en ik hoop mij 

niet persoonlijk alleen zeer na aan het hart in de ~Hiiti~k 

positie van Israël en uit allerlei zaken, allerlei berichten 

proef ik toch ook vanuit Nederland al dan niet bewust 
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ik maak mij daar zorgen over, kan mij vergissen maar 

het maakt op mij toch een beetje indruk dat ook de 
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heer v.d.Klauw als hij daar nou als minister daar rondreist 

ja of neen, daar toch al dan niet bewust aan meewerkt 

ik zou daar graag de mening over willen horen van 

de man die door de jaren heen op dit gebied altijd 

zeer betrouwbare bron is geweest de heer Berkhouer, 

tenslotte de Se mei,regering heeft gezegd 5 mei 

dat moet weer een nationale feestdag zijn,maar als ik het 

allemaal goed heb begrepen dan was het van nationale 

feestdag maar men moet maar zelf de nationale feestdag be

talen in de vorm van snipperdag of wat dan ook •• dat vind 

ik geen nationale feestdag,ik zeg 5 mei is een bizondere 

dag voor mij nog wel ik heb de oorlog nog een beetje m~ge

maakt,zij het niet bewust en dan zeg ik als je 5 mei 

i n ere wil herstellen dan met alle konsekwenties 

daaraan verbonden maar geen half-half gedoe,graag de mening 

daarover van dat deel van de kamerfractie die de porte

feuille heeft ••• 

Dank U •• Mevrouw gaat Uw gang ••• 

Mevrouw de Graaf, afdeling Domburg,deze vraag is over 

de uitkering aan de Indische Nederlanders,ik weet niet pre

cies waar het bijvalt, zoals U weet, we hoeven er niet meer 

over uitte wijden 35 jaar de helft van de mensen is al dood 

en de mensen die er nog ZlJn die zullen dan nu uiteindelijk 

wat krijgen •• dat duurt allemaal zo vreselijk lang DS70 

heeft zich opgeworpen,heeft de grote krant verspreid 

ik kwam net van mijn moeder en vrinden van haar die al

lemaal in Indië zijn geweest en die vroegen waarom heeft 

de VVD niet meer hieraan gedaan??Ze hebben op deze manier 

een heleboel potentiële leden en leden die ook, er waren 

er een heleboel lid en die zijn gewoon die hebben het 

opgezegd o.a. omdat in de tijd, ik geloof dat het Geertsema 

was die gezegd heeft dat we nog blij mochten zijn dat ze 

hun pensioenen niet in roepia's kregen, zo dat was natuurlijk 

niet zo'n erg gelukkige opmerking.Dat is mijn vraag ••• 
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Mijnheer Meijeraam ••• 
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Voorzitter ik neem aan dat de tijd het toelaat U mij 

toestaat eerst een enkele algemene opmerking te maken 

maar dan mondt het wel uit in een vraag aan de fractie 

de algemene opmerking is deze,de vorige voorzitter heeft 

U gisteravond benoemd verklaard en door ons applaus hebben 

we onderstreept dat U daar mee feliciteerde,ik dacht dat het 

nuttig was om te veronderstellen als ik dan niet mag stellen 

dat dat applaus tevens heeft betekend dat we onszelf, 

de VVD ermee gefeliciteerd hebben,dat U onze voorzitter 

is geworden,ik dacht dat dat aardig was en het is ook ge

meend om U dat te zeggen en voor zover ik aan mag nemen 

dat Uw vrouw lid is van de VVD dacht ik dat als we als VVD 

feliciteren dat zij in die felicitatie betrokken is, 

of ze persoonlijk gefeliciteerd mag worden dat durf ik 

niet te raden, maar in ieder geval als deel van het geheel 

ook van harte ••• applaus •••• 

U heeft daarnet geconstateerd dat het niet nodig was de 

vergadering op te houden door terug te komen op zaken van 

gisteren,een kleinigheidje is wel onder ageï~iding van onze 

vorige voorzitter misschien een beetje bewust onder tafel 

gebleven, ik wou het even ophalen, we zijn nu bezig 

het ligt er misschien nog met de beantwoording 

met de vraag aan de fracties in ons emancipatiestreven 

hebben we erop aangedrongen dat we in de bijlage bij 

het verslag de Eerste Kamer fractie en de Euro Parlementariërs 

gelijk zullen behandelen als de Tweede Kamer fractie en ik 

zou daarvan toch nog graag even nota genomen willen zien 

al komt de Eerste Kamer er vandaag wat bekaaid af, 

maar de Tweede Kamer daar valt nog iets over te vragen 

ik heb de Vrijheid en Democratie opengemaakt het bandje 

eraf ik heb nog niet alle bladzijden gelezen maar met 

name iets in het begin en daar staat dat het erg goed zou 

zijn dat in deze moeilijke tijden naar de nieuwe voorzitter 

en naar beide fractievoorzitters wordt geluisterd, afgezien 

dat de voorzitter ook nog naar ons luistert natuurlijk 

en dat wij graag naar de voorzitter en de fractievoorzit

ters luisteren,maar het recht hebben om ermee in diskussie 

te gaan om zo la vérité te krijgen ••• 
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en dan wend ik me met name naar de fractievoorzitter van de 

Tweede Kamer, bedankt voorzitter staat erbuiten op 

nou dat geldt ook voor U dacht ik,U heeft 3Ï jaar in 

Uw woorden de kar getrokken •• ik heb pas sinds kort 

gedacht dat die kar de kar van Wijnand Gijzen was 

sinds ik ons container zag, ik heb vroeger gedacht 

dat de wagen volgeladen was met 27 anderen en ik ben te 

beleefd of te voorzichtig daar voor geworden 3 dagen voor 

de verkiezingen om te veronderstellen of die kar, die 

wagen het meest leek op het eerste, tweede of derde 

couplet,want het volgeladen wagentje, U kent de 3 versies 

misschien is er een vierde versie en misschien kunnen 

wij straks naar U luisteren als U ons iets kunt 

vertellen zo niet zo zeer over die kar maar toch enig 

over het beleid waar we niet veel over aan te merken hebben 

dacht ik dus niet rechtstreeks te vragen maar heeft U de 

gelegenheid over dat beleid en het trekken van die kar 

wat we U met plezier hebben zien doen, over het algemeen 

voor zover de kar niet in de sporen kwam waar die moeilijk 

uit getrokken kon worden,kunnen we straks even luisteren 

naar onze fractie voorzitter van de Tweede Kamer 

en op die manier al direkt gevolg geven aan wat hier staat. 

Dank U •• Mijnheer Ronteltap ••• 

Mijnheer de voorzitter vorig jaar hebben we vanuit Amsterdam 

aandacht gevraagd voor de uitspraken die gedaan zijn tijdens 

de kraakrellen tijdens 30 april vorig jaar, jullie rechts

orde is niet onze rechtsorde.Daar blijkt dat daar 

geen einde aankomt dat die uitspraak zich steeds wijder 

verspreid en wat ook mensen zich daar naar gedragen 

waarvan je absoluut niet van zou verwachten dat die dat 

zouden doen, dat die dat in hun hoofd halen om te doen 

daarom zou ik ook graag willen horen bij de fracties 

daar tegen aan kijken, dan gaat het met name om het feit 

het negeren van rechtsorde door krakers kennelijk de 

socialistische wethouders van de gemeente Amsterdam uitno

digt om ook maar hetzelfde te doen en dat die wethouders 

daar aan gevolg geven,panden die gekraakt waren, bedrijfs-
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panden die gekraakt waren,zijn inmiddels door de ge~eente 

Amsterdam gekocht,daar heeft die 17 miljoen gulden voor 

uitgetrokken,maar waar straks wel 80% van rijksgeld 

gevraagd wordt om het te betalen en die panden die nu 

gekraakt en wel eigendom zijn geworden van de gemeente 

die laat de gemeente rustig bewonen terwijl dat volgens de 

wet niet kan •. de wet die zegt van als je een bedrijfspand 

door mensen gaat laten bewonen dan moet je eerst dat 

pand in bewoonbare staat maken en daar moet je een ver

klaring over uit geven een zogenaamde woonvergunning, 

dat dat pand bewoond mag gaan worden •• dat doet BMW gewoon 

niet en zegt ook gewoon oh, dat gaan we ook niet doen, 

de wet kan nog meer zeggen we hebben besloten om een ex

periment uit te voeren en ter gelegenheid van dat experi

ment zet men de wet terzijde,ik zou graag willen horen 

vooral ook vanwege het feit dat uiteindelijk die 

gemeentebestuurders ook nog eens een keer bij het rijk 

aan komen kloppen voor geld hoe de beide fracties daar te

genaan kijken. 

Dank U, niemand meer van U •• Oh, ja. de heerWijsklas ••• 

Voorzitter, vanochtend in de Volkskrant stond er een arti

kel in de dagelijkse verkiezingsrubriek waarin het 

comité Zuidelijk Afrika kritiek uitte op een aantal 

woordvoerders van de VVD in de campagne over het 

Zuid Afrika beleid, en er werden met name genoemd de 

heer Blauw de heerBolkenstein de heer Ploeg de heer 

Poortheinen en mijnheer Zoutendijk,ik denk dat het voor 

deze woordvoerders geen groter kompliment is om van dit 

ten onrechte met N.C.O.gelden gesubsidieerde comité 

dergelijke kritiek te krijgen,ik geloof dat het de moeite 

waard is om dit als pluspunt in de campagne te signaleren 

een vraag heb ik over het stukje want er staat naar mijn 

mening een bewering van het comité Zuidelijk Afrika 

aan het adres van met name de heer Ploeg die gewoon feite

lijk niet waar kan zijn,ik vraag me af of het nuttig zou 

zijn omdat tegen te spreken die bewering is dat de heer 

Ploeg ervoor gepleit zou hebben om Zuid Afrika op te nemen 

als lid van de NAVO,als er iemand is die het NAVO verdrag 

kent, is het de heer Ploeg, dus ik kan me niet voorstellen 
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dat hij dat gezegd heeft en mijn concrete vraag is of er 

inderdaad een ontkenning op dat punt kan komen,maar weer 

in het algemeen moet ik zeggen dat ik blij was met een 

kritisch geluid van dit Zuidelijk Afrika comité aan 

de hand van onze woordvoerders over het onderwerp 

Zuid Afrika, want dat wil zeggen dat ze het goed en duidelijk 

naar voren hebben gebracht in de campagne. 

Dank U •• 

Gaat Uw gang ••• 

Mijnheer de voorzitter, Scheer is mijn naam,ik spreek hier 

persoonlijk,maar uit volle overtuiging laat ik zeggen 

gisteravond las ik of zag ik in de krant een advertentie 

zeer tot mijn genoegen met een tekst ik moet hem even 

uit het hoofd citeren van: voelt U zich nog veilig op 

straat?? die asdvertentie, mijnheer de voorzitter 

dat was werkelijk een onderstreping van wat mij nu al 

maanden bijkans anderhalf jaar twee jaar bezighoudt en 

wat ik ook in de kamercentralevergadering en op andere plaat

sen heb geventileerd, er moet iets gedaan worden voor 

de persoonlijke en materiële veiligheid van onze 

Nederlanders, ik kan dat niet genoeg op het hart van de 

kamerfractie drukken en ik zou willen vragen mag ik van 

de kamerfractie het antwoord dat aan dit punt dat 10.000 den 

om niet te zeggen 100.000 den in den lande bezig houdt, 

ik wijs U op de kranten, slaat U die open dan vindt U al

lerlei dingen van roof van moord van diefstal van vernie

ling enz. enz. het houdt de mensen bezig en daarom 

U krijgt de dank van Nederland wanneer U als VVD op dit 

punt alle aandacht gaat schenken,niet het maar zo nemen 

maar •• het woord maar even in deze kring zo mag bezigen 

ter hand nemen neen daar een volledige aandacht aan schenken. 

Dan krijgt U de dank van Nederland en als het nu nog 

geventileerd wordt de stem van Nederland a.s. dinsdag, 

ik dank U. 

Bedankt •• heel klein applaus •.• 

Gaat Uw gang ••• 

Gepraat veraf ••••• gepraat onderling •• geregeld ••• spreken maar ••• 
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Ja, mlJn naam is v.d.lande en het gaat over de kaderwet 

specifiek welzijnsbeleid. 

Ik wilde de vraag stellen aan de heer Rietkerk. 

Als ik het goed heb begrepen dan wordt in deze 

wet gedecentraliseerd, wordt dus veel van dit beleid en ook 

van de uitvoering overgelaten aan de gemeenten,nu dacht 

ik dat het zo was dat in vele gemeenten en dan vooral 

grote gemeenten de als ik het zo mag zeggen de linkse 

invloed vrij groot is en nu vermoed ik de toekomst zou 

dat natuurlijk moeten uitwijzen dat dat welzijnsbeleid 

plaatselijk dat daar dus de linkse groeperingen een vrij 

grote invloed op zullen krijgen ik dacht dat dat niet 

de bedoeling was van de VVD ik dacht ook dat het niet in 

de eerdte instantie de bedoeling was van de wet maar ik 

dacht wel dat dat gevaar aanwezig is •• voor het geval 

U ook zo mocht zien, hoe denkt U dan dat dat bezwaar 

zal moeten worden ondervangen, ik dank U zeer. 

Iemand anders van U nog???? Ja •• 

Rozendaal afdeling Maasland,ik spreek niet namens mijn 

afdeling wel namens een hele groep collega oud officieren 

van land-zee- en luchtmacht, U weet er is nogal wat te doen 

geweest over de wijziging van de grondwet op de punten 

van de krijgsmacht,ik zou van de Tweede Kamer fractie 

en in feite van de heer Ploeg, ik heb hem alleen niet gezien 

dacht ik willen vragen waarom heeft toch de Tweede Kamer 

fractie voor het feit gestemd, de feiten gestemd 

krijgsmacht uit de grondwet verdween en dat de Koningin 

niet meer het hoofd van de krijgsmacht is,dat heeft ons 

bizonder verbaasd en nou, verdriet gedaan is een groot 

woord,dat dat kun je ook beter uitdrukken •• ik weet niet ••• 

dat zou ik graag willen weten de Eerste Kamer is gelukkig 

mede neem ik aan door een aantal brieven die ze ontvangen 

hebben van oud officieren en •• tenhalve gekeerd eh •• ook nog 

niet helemaal dacht ik maar ik zou daar graag nog wat over 

willen horen wat die beweegredenen geweest zijn. Dank U. 

Dank U •• niemand meer •• ja •• 

Mevrouw ••• Dank U wel, mijnheer de voorzitter ••••• 
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Mijn naam is Frank Rohof uit Enschede en ik had graag 

een vraag aan de Tweede Kamer fractie,de Tweede Kamerfrac

tie of in het verkiezingsprogramma staat dat het voort

duren bij de jeugdwerkeloosheid serieus moet worden over

wogen om het miniurn jeugdloon in het algemeen loonpeil te 

laten achterblijven, nou weet ik niet of dat is gedaan om 

de jeugdwerkloosheid te verminderen want ik dacht dat er 

geen verband bestaat tussen jeugdwerkeloosheid en het miniurn 

jeugdloon blijkens een rapport van het nederlands econo

misch instituut en ook blijkens een rapport van de 

onverstaanbaar waarin duidelijk wordt dat de jeugdwerkeloos

heid in Nederland niet hoger is dan in de ons omringende 

landen,graag zou ik daar een nadere uitleg over willen heb

ben, dank U. 

Dan nu mevrouw ••• 

Mijnheer de voorzitter, van Eesteren is de naam. 

Al degenen die op pad zijn geweest de laatste weken 

van de VVD en in het bizonder in forums hebben gezeten 

weten dat er 2 onderwerpen zijn waar de VVD enorm emotioneel 

aangevallen is geworden en dat zijn kernbewapeningen en 

kernenergie, ik wil eigenlijk over het tweede een vraag 

stellen,van de week heeft de Raad van Staten in een uit

spraak gezegd het kernafval niet meer in de Noordzee ge

deponeerd mogen worden, ik wil vragen hoe staat de Tweede 

Kamer fractie hier tegenover?? 

Dank U wel •• 

Wie nog van U •• ??Neen, dank,oh •• mijnheer ••• 

Mijnheer de voorzitter het is naar aanleiding van deze laatste 

opmerking dat ik iets zou willen zeggen,ik ben ook nog 

gemeente raadslid in Velzen en wij hebben elk jaar 

een grote ellende in de gemeente wanneer die afvalsstoffen 

uit Petten komen en dan in een schip geladen worden 

en dan ergens in de Atlantische Oceaan op 4000 meter diepte 

worden gedeponeerd,het is absoluut zeker en dat zijn wij ook 

van mening dat je geen kontrole hebt op 4000 meter diepte 

in de Atlantische Oceaan en dat je niet weet wat er met die 

verpakking over een inderdaad niet aan te geven tijdsperiode 

kan gebeuren.We weten wel dat als je de atoomafval op het 
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land bewaart en verpakt zoals dat in Petten gebeurt 

in stalen vaten plat gedrukte beton dat je dat afval 

altijd kan kontroleren,dat je altijd kan weten of die 

verpakking nog goed funktioneert,daarbij is het ruimtebeslag 

van atoomafval laten we zeggen van een jaar van kernenergie

centrale zoals Dodewaard en Borssele is dat ruimtebeslag 

niet veel meer dan 6 kubieke meter,als ze een eeuw 

werken zou dat 600 kubieke meter zijn een ruimtebeslag van 

een groot huis inhoudt,ik geloof dan ook in de eerste 

plaats zijn wij in Velzen bizonder dankbaar voor 

deze beslissing van de Raad van Staten dat wil ik U wel 

vertellen en in de tweede plaats geloof ik ook dat het 

een juiste beslissing van minister Ginjaar is geweest 

om hier een brede commissie samen te stellen om te onder

zoeken of dat niet beter op land kan worden bewaard, 

alleen was die commissie natuurlijk nog nooit tot een 

conclusie kunnen komen voor nu juni waarin voor de laatste 

maal dit in de Atlantische Oceaan gedumpt zal worden 

en door deze beslissing gebeurt dat dus niet en zullen 

we eerst moeten afwachten wat die commissie gaat doen 

maar voor mij ik weet niet hoe de VVD fractie in de Tweede 

Kamer eroverdenkt is het buiten diskussie dat die atoomaf

val beter daar kan worden opgeslagen waar steeds de ver

pakking kan worden gekontroleerd dan ergens ver weg 

waarvan je nooit weet wat de gevolgen zijn, ik dank U wel. 

Dank U wel ••• 

Daarmee is denk ik ieder aan zijn trekken gekomen, 

die iets wilde vragen aan een van de fracties,ik heb in

middels de voorzitter van de JOVD zien binnenkomen 

goedenmiddag mijnheer Houwing, ik realiseer mij dat half 11 

wat vroeg is voor de JOVD maar ik geef U graag het woord. 

Het is niet zozeer het vroege tijdstip wat me heeft 

belet maar het is meer het streven naar blij dat ik rij 

wat me heeft belet om hier op tijd te zijn, de auto 

begaf het en ik heb getracht het zo snel mogelijk te doen 

en het lukte mij helaas niet eerder, mijnheer de voorzitter, 

dames en heren,ik ben zeer vereerd en verheugd als nieuw 
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zijn nieuwe en zware funktie ik wens hem erg veel sterkte 

en wijsheid toe in de komende jaren, daarnaast zou ik 

van de gelegenheid gebruik willen maken de oudvoorzitter 

de heer Korthals Altes te bedanken voor de bizonder 

prettige samenwerking met de JOVD in de afgelopen jaren. 

Ik wens de voorzitter en de oudvoorzitter bizonder veel 

succes op de thans door hen ingeslagen margeroutes 

ter verwezelijking van de liberale idealen,dames en heren 

de komende dinsdag is van enorm groot belang voor de 

toekomst van ons land,we stemmen niet slechts voor 4 jaren 

regeringsbeleid neen met de gevolgen van de verkiezingen 

op dinsdag 26 mei worden we ook na dez 4 jaren geconfron

teerd, de inrichting van onze samenleving onze sociale 

economische positie alsmede onze plaats in de wereld 

en de rest van deze eeuw staan hierbij centraal, de 

toekomst zal gedwongen grote maatschappelijke voorzieningen 

te zien geven en in het begin van de jaren 80 zullen we 

daarvoor een fundament moeten leggen, de dagen totaan de 

verkiezingen welke ons nu nog restten zouden door de kiezers 

moeten worden benut om de maatschappelijke ontwikkelingen 

van de laatste tijden nog eens kritisch te bekijken, 

alvorens een stem uit te gaan brengen,als we rondkijken 

in onze samenleving zien we een sterke apathie van de ene 

mens in zijn relatie tot de andere,de sterke motivatie 

om te participeren in de democratische besluitvorming 

is duidelijk tanende,het gevoel van moedeloosheid,wan

trouwen en onmacht jegens de politici en de bestuurderen 

wordt steeds groter, om deze problemen op te lossen 

zijn er een aantal strukturele veranderingen nodig, 

de burger zal meer dan voorheen betrokken moeten worden bij 

het te voeren beleid,democratisering van instellingen 

en organen naast een voortgezet decentralisatie beleid 

zullen een essentieel onderdeel van de politiek in de 

komende jaren moeten vormen,besluitvorming op een, op het 

laagst mogelijke niveau en goede meespreekprocedures zullen 
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het begrip ten aanzien van de besluitvorming vergroteno 

Daarnaast zal dit een funktioneren als volwaardig burger 

in deze samenleving ten goede komen,een ander belangrijk 

aspekt is de taakinvulling van de volksvertegenwoordigers 

in plaats van zich te richten op het overdoen van reeds 

gevoerd beleid zullen het juist volksvertegenwoordigers 

moeten zijn die zich bezig houden met nieuwe beleidslijnen 

beleidsterreinen,zonder dit te beseffen hollen zij de 

eigen funktie uit en versterken zij de positie van de 

gekontroleerden,gekozenen zullen meer dan tot nu toe zich 

moeten richten op het terrein van de beleidsvorming 

de mensen moeten het gevoel terugkrijgen dat de politici 

ervoor zijn •• er voor hun zijn en dat er adequaat op de 

problemen wordt ingesprongen,het zijn geen zaken 

waarover door liberalen heel verschillend wordt gedacht 

het zijn echter wel aspekten die ook in de komende tijd 

bizonder veel aandacht met name van onze kant verdienen 

het betekent tevens dat we de mensen niet langer voor de 

gek moeten houden,iedere politieke partij kan veel beloven 

mits zij maar van de daarbij aangepaste economische 

groei verwachtingen uitgaat uit de opiniepeilingen blijkt 

inmiddels dan ook dat dit niet ongestraft is vol 

te houden, tijdens de algemene vergadering van de VVD 

in Groningen zei de toen waarnemend voorzitter thans voor

zitter van de VVD het gaat best met de VVD, hij doelde 

hiermee op de op gang gekomen totale diskussie binnen de 

partij,de reakties op het concept vernieuwd liberaal 

beginselprogram en consept liberaal manifest waren over

weldigend,de lijnen zijn vorig jaar uitgezet uit

gangspunten zijn geformuleerd,uitgangspunten die duidelijk 

maken dat de VVD het hoofd kan en wil bieden om de 

problemen en de veranderingen in de samenleving van 

de toekomst,uitgangspunten ook die de VVD niet 

in een star con~~xservatisme doet vervallen die tonen aan 

dat de VVD een anticiperende en sterk ideologische 

stroming wil zijn, mijnheer de voorzitter, dames en heren 

de uitdagingen van de jaren 80 verdragen geen uitsluiting 
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van de politieke stromingen, verantwoord beleid voeren 

betekent op dit moment streven naar een breed maatschap

pelijk draagvlak,de problemen zijn te groot om de op

lossingen door een heel beperkte club aan te laten dragen 

meer mensen zullen het gevoel moeten hebben dat de regering 

er ook voor hun zit,daarom is het zo frusstrerend dat 

D 66 reeds op voorhand een samenwerking met de VVD 

praktisch uitsluit en hetzelfde zouden we kunnen zeggen van 

de Partij van de Arbeid.De verkiezingsissues zijn duidelijk 

het vrede-en veiligheidsvraagstuk naast de sociaal 

economische problematiek staan centraal,er staan echter 

veel meer hele wezenlijke zaken in de verschillende pro

gramma's en ook daar zou de kiezer meer rekenschap moeten 

geven,echter de polarisatie binnen de smalle marges 

van mogelijk te voeren beleid en dan denk ik met name 

aan de voorstellen van de verschillende partijen op 

sociaal economisch terrein geven aan hoe hard er zal moeten 

worden gewerkt aan de depolarisatie in de Nederlandse 

politiek,ik zou het als bizonder wenselijk ervaren indien 

de politieke stromingen los van de regeringsverantwoordelijk

heden komen tot een gezamenlijke aanpak van de sociaal 

economische problemen, we zouden ons in moeten zetten voor 

een sociaal economisch plan voor een midden lang termijn 

slechts op deze wijze zal er weer het idee bij de kiezer 

gaan leven dat er de bereidwilligheid bestaat bij de 

politieke partijen om de problemen daadwerkelijk 

op te lossen, dat het best ging met de VVD bleek uit 

de deelname aan de diskussies nu gaat het heel best 

met de VVD en we kunnen dat illustreren met de opiniepijlingen 

het zal in de jaren 80 nog beter gaan voor de VVD 

durf en realisme worden beloond het zijn beide eigenschap

pen die in deze partij volop aanwezig zijn, ik ben er van 

overtuigd dat de VVD goede verkiezingen maakt en ik 

spreek dan ook de verwachting en de hoop uit dat wij als 

JOVD ers straks onze verlangens en conservatief kritische 

kanttekeningen aan het adres van de regeringspartij moeten 

richten, ik wens de VVD het allerbeste de 26 ste mei.Dank U. 

Applaus. 
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Dames en heren ik stel U voor een kwartier twintig minuten 

te pauseren,dan zal door de fracties worden begonnen met 

het beantwoorden van de vragen, ik zou de heren van 

het Europese Parlement vragen te willen beginnen, na 

de heer Zoutendijk en mogelijk nog andere Eerste Kamerleden 

Dan gaan we na de lunchpauze verder met de Tweede Kamerleden 

en dan krijgen we tenslotte de heer Wiegel vanmiddag. 

De vergadering is voor een kwartier geschorst. 

Dames en heren de vergadering is heropend. 

De orde van de vergadering is als volgt,nu zullen antwoorden 

de heren Berkhouer en Nort en dan zullen een aantal leden 

van de Tweede Kamerfractie antwoorden voor de lunchpauze 

na de lunch de heren Rietkerk, Zoutendijk en Wiegel. 

Omdat ik vanmiddag moet optreden bij de TROS in het radio

debat met de 3 andere partijvoorzitters draag ik thans 

de leiding van de vergadering over aan de ondervoorzitter 

Liesbeth X, 

Ja, dank je wel •• 

En dan wil ik graag het woord aan de heer Berkhouer geven ••••• 

Mevrouw de voorzitter dames en heren,ik mag namens ons 

allen beginnen te verklaren dat wij er verheugd over zijn 

dat U voor wat betreft ik zal het willen noemen het vragen

uur, het traditionele vragenuur,primaat heeft verleend 

aan onze Europese groep en laat ik dan aanstonds 

mevrouw de voorzitter voordat ik op de problematiek in 

detail inga een korte algemene opmerking over Europa 

mogen maken,omdat Europa toch voor ons liberalen een zaak 

is die ons zeer ter harte gaat,helaas zit Europa momenteel 

in een ongunstige politieke weersgesteldheid,maar daarom 

mevrouw de voorzitter,juist nu we de wind tegen hebben 

moeten wij als Europese liberalen de ruggen krommen om de 

Europese toer gaande te houden, juist wij,want men ziet 

mevrouw de voorzitter dat in andere politieke gelederen 

men weer op de nationale toer gaat en het is merkwaardig 

dat die nationale toer dat er opgegaan wodrt en dat de beken 

van het zoete gif van het potexionisme meer en meer aan 

de mond wordt gebracht onder socialisten,eens was het 



B.S • 
• 134. 

proletariër alle ellende seit einig en nu gaan in praktisch 

alle landen de socialisten bij uitstek op de nationale 

toer, omdat men met He Europa natuurlijk niet kan sociali

seren,nationaliseren dat kan men wel in het kader van 

de nationale staat en we zien dat, we zien dat gebeuren 

dames en heren terwijl we weten dat de grote uitdagingen 

werkgelegenheid,energie en milieu om de voornaamste maar 

te noemen die kunnen niet meer worden behartigd binnen het 

keurslijf het verouderde keurslijf van de nationale staats

grenzen en het is ook in die , in die geestgesteldheid 

mevrouw de voorzitter dat wij hebben meegewerkt aktief 

hebben meegedraaid in de campagne omdat in die campagne 

wat betreft de nieuwe regering zo van eminent belang is 

president dat daar een krachtige liberale invloed weer 

opnieuw tot gelding komt omdat we niet moeten vergeten 

mevrouw de voorzitter dat we al niet langer meerH dan 

ongeveer 3 jaren afstaan van de volgende Europese verkiezingen 

te weten in 84 en dan zal het van het grootste belang zijn 

dat mede door liberalen door liberale invloed in de Euro-

pese regering er dan in alle 10 en hopelijk dan in alle 12 

landen van de gemeenschap een aktief kiesrecht komt zal 

zijn verwezenlijk gebaseerd op de beginselen van evenredelijke 

vertegenwoordiging,daar zal liberale invloed in de nieuwe 

regering van groot belang voor zijn en tevens mogen we 

dan hopen dat mede door liberale invloed in die nieuwe 

regering het stemrecht in 84 voor alle Nederlanders in de 

gehele gemeenschap beter tot gelding kan worden gebracht 

dan in 79 is gebeurd en misschien zal onder een nieuwe 

Nederlandse regering ook nog eens kunnen worden verwezen

lijkt want dat beleven we ook nu weer dat dat niet kan 

dat Nederlanders die buiten de staatsgrenzen leven en werken 

niet mee kunnen doen aan de nationale verkiezingen. 

President ik begin met de beantwoording van de vragen 

en laat dat dan aldus doen het doet bijkant oud testamen

tisch aan te beginnen bij Israël,aangesneden door de heer Mar

kuse en nu ziet U hier President dat je komt te staan in 

een beleid dat gevoerd wordt op een hoger niveau dan het 

nationaal beleid, U ziet eigenlijk in 5 sferen in de huidige 
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wereld gemeente daarboven de regio dan het land, Europees 

en de wereld en dan kan ik U verzekeren dames en heren 

met name mijn vrind Markuse voor wat betreft die kontrole 

in het Europese Parlement op het Europese beleid. 

Van de uitvoerende machten in de Europese gemeenschap dat 

wat het Europese Parlement betreft daarin een zeer sterke 

pro-Israël lobby bestaat en aktief is met aanhang 

uit alle democratische fracties, ikzelf heb het voorrecht 

daarin mede te werken van de kant van onze Europese 

liberale fractie en het principiële uitgangspunt, 

mevrouw de voorzitter bij onze operaties daarin is 

men kan met de PLO alleen tot staken komen als de PLO 

a.erkent het bestaansrecht van de staat Israël en Israël s 

recht op veilige en gegarandeerde grenzen en uit het PLO 

handvest schrapt de paragrafen waarin staat dat Israël 

vernietigd dient te worden •• 

D 66 in het Europees Parlement niet dat dat een overgang is 

als van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament 

maar eh •• gelach •• er is gevraagd hoe opereert dat tweetal 

daar,dat opreert eerste antwoord dat is volmaakt 

geïsoleerd binnengetreden en staat daar nog geisoleerder 

in dan toen het aankwam,toen het aankwam was het vervuld 

van de explosie doctrine men zou ook daar de boel wel eens 

exploderen zoals dat in Nederland had moeten gebeuren 

maar daar is niets van terrecht gekomen en wat betreft 

Europese liberalen voor wat betreft Nederland wordt het 

liberalisme daarin vertegenwoordigd door Hans Nort 

Aart Geursen Hendrik Jan Louwers en Uw dienaar die hier

voor U staat,de Goede en Suzanne Dekker hebben geen en

kele importantie aan de dag gelegd en tentoongespreid 

in het Europese Parlement, ze fietsen op dit moment zelfs 

niet meer als koppel,hebben geen anderen geëxplodeerd 

maar elkaar opgeblazen •• gelach •••• applaus •• door hun lief

tallig uiterlijk mevrouw de voorzitter, dames en heren, 

maar schijn bedriegt •• gelach •• heeft de tweede plaatsver

vulster op die lijst Suzanna Dekker een kleine 100.000 

volkenstemmen behaald nu voor het Europese Parlement 

daar stapt zij nu uit en nu staat ze kandidaat voor de 

Tweede Kamer en misschien zal ze die Kamer met een beetje 

geluk bereiken. 
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Om deze zoals dat werd voorgewend te verrijken met haar 

Europese ervaringen,ofschoon daar in het Europese Parlement 

nooit iemand iets daarvan heeft gemerkt.In ieder geval 

is het zo mijnheer de voorzitter, mevrouw de voorzitter 

mevrouw de voorzitter dat mejuffrouw Dekker laat haar ge

veinsde Europese vaandel varen,ze geeft d~armede geen rede

lijk altenatief,maar pleegt kiezersbedrog en dat is 

zeer foutief •• President Spanje Portugal en Mitterand zal 

Hans Nort aan de orde stellen,ik wou over Spanje een persoon

lijk woord met welnemen van Hans laten klinken op 6 januari 

1976 Franco was overleden 25 november 1975, was ik de eerste 

Europeaan die het voorrecht had om door Koning Juan Carlos 

te worden ontvangen in audiëntie het was Driekoningen 

en ik brak mijn nek over alle cadeautjes die alle steden 

van Spanje hadden aangebracht in de audiëntiezaal waar 

ik mocht ontvangen worden door Zijne Majesteit,daar is toen 

ik terugkwam in Nederland nogal wat kritiek over geweest 

van socialistische zijde, ze zeiden moet dat nou??moet je 

daar nou al onmiddellijk heen???Ik heb gezegd geef die 

Koning het voordeel van de twijfel en die Koning is God 

dank gebleken een goede koning te zijn en ik heb er wat iro

nisch bijgezegd we zingen toch periodiek allemaal 

de Koning van Spanje heb ik altijd geëerd, en dat heb ik 

toen ook gedaan ••• gelach ••• ik kom nu met een ludieke 

finale •• gelach ••.• zijn we dan niet door Huizinga aangeduid als 

homoludens van tijd tot tijd •• dat kan men ook doen 

in het kader van de Olympische Spelen, van begin af aan 

ik heb dat ook in publikaties tot uiting gebracht 

zeggende geen boter en geen spelen naar Moskou heb ik 

zelf aan het voortouw mogen staan om niet naar Moskou 

te gaan, ik heb die tijd van Hitler nog beleefd ik dacht 

eraan toen van Riel schreef die schrijft ergens voor 

de Olympische Spelen is veel training vereist, dat weet ik 

want ik heb getraind voor die van 36 en die ging niet 

door •• eh •• van 40, want die ging niet door dankzij de 

ingrepen van Adolf Hitler en wij zijn daar tegen geweest 
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in het Europese Parlement als Europese liberalen hebben 

we daarin de voorhoede gestaan van die strijd daar tegen 

uit hoofde van het feit ten eerste dat deze spelen 

misbruikt zouden worden voor een m~sale totalitaire show 

voor door de glorie van het Sovjet regiem à la Berlijn 

36, voor de Hitlerelaanse tiranie, er is w~l gezegd 

dames en heren dat is niet helemaal terecht dat als er 

in Griekenland oorlog was in de oudheid dat dan de oorlog 

werd geschorst, zo was het niet, het was zo dat een land 

in oorlog kon niet toegelaten worden in Olympia, maar wat 

betreft Rusland was het nog veel erger,daar gingen niet 

landen naar toe die eventueel in oorlog waren maar er 

eh--maar ging naar een land dat zelf in oorlog was ••• 

en een bloedige krijgvoeren een bloedige onderdrukkings

oorlog in een naburig nog wel politiek verband land •• 

Dames en heren om nog maar niet te spreken over de 

massale verkrachting van de mensenrechten in dat zelfde 

land •• en nu is het zo wij voeren •• wij vinden dat die O

lympische Spelen moeten worden gedepoliseerd in die voegen 

dat het geen massale showbusiness meer is die periodiek 

wordt georganiseerd door een van de groot machten op 

deze aarde, vandaar dat wij ondersteunen en ik heb al 

laten klinken dat ik het voorrecht heb gehad daarover te 

spreken met President Cararnalos toen we daar met het 

bestuur van de groep waren, nog niet zolang geleden, 

dat wij blij zijn met dat initiatief van President C. 

om de Olympische Spelen etrug te brengen naar het land 

van herkomst en dan zulks in de optiek van een internationaal 

rechterlijk geneutraliseerde zone ergens in de Peroponesos. 

Mevrouw de voorzitter,ik heb U de dank namens onze vier 

te brengen voor het feit dat we hier het spit hebben mogen 

afbijten in het vragenuur,we hebben ons ingezet in de 

campagne in die geest van de strijd voor ik heb het zo 

betiteld voor een liberaal Europa en voor een liberaal 

Nederland in 1981 en verder,mevrouw de voorzitter ik dank 

U voor de gelegenheid die U mij heeft geboden om hier het 

woord te voeren •• Applaus •••• 



Dank U wel mijnheer Berkhouervoor Uw uiteenzetting ••• 

En dan is nu het woord aan de heer Nort •• 
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Mevrouw de voorzitter dames en heren, de afdeling Den Haag 

heeft ter sprake gebracht wat de aflossing van de wacht 

in Frankrijk kan betekenen in het algemee~ voor het westen 

en meer in het bizonder voor de Europese poitiek 

een antwoord daarop kan alleen een voorlopig antwoord 

zijn want de Franse presidentverkiezingen spelen zich 

dan wel af in twee rondes maar er is een derde ronde 

aantoegevoegd n.l. die van Parlementverkiezingen 

die in de tweede helft van juni worden gehouden en dan 

zal eigenlijk pas blijken of de overwinning van de 

heer Mitterand betekent dat de vijfde republiek door

gaat zij het onder een andere leiding of dat wij het 

begin zullen zien van de zesde republiek hetgeen zou 

kunnen gebeuren wanneer de Parlementsverkiezingen 

zo eindigen dat de Franse President niet kan beschikken 

over een meerderheid in de Franse Nationale Vergadering 

dan ook pas zullen we weten of de regering die 

gisteravond bekend is gemaakt inderdaad de Franse 

regering zal blijven of dat daarin wijzigingen moeten 

komen en dan ook pas zullen we weten op welke steun de 

heer Mitterand voor het voeren van zijn beleid inhet 

Parlement aangewezen zou zijn •• het antwoord kan dus niet 

anders dan voorlopig zijn maar deze voorlopigheid 

vanuit deze voorlopigheid 2 indrukken de een eerder 

negatief de ander wat positiever,negatief lijkt mij te zijn 

de waarschijnlijkheid dat de in Frankrijk oer oud 

gevestigde traditie van economisch protexionisme en 

dirigisme dat deze weer de overhand zou kunnen krijgen 

een van de grote dingen van het bewind van Giscard 

en met name van zijn eerste minister Raymond Bard 

is geweest systematische en principiële liberalisatie 

van de Franse economie en dat was voor Frankrijk een land 

dat sinds Colbert zijn politieke indentiteit heeft 

menen te moeten omringen ook met economisch protexionisme 

een revolutionair gebeuren,ik vrees dat machtsovername door 

de socialisten de Fransen weer zal doen terugglijden 



in oude vertrouwde denk-en gedragpatronen en dat dus 

de kans op dirigisme en protexionisme groter wordt we 

zullen daar zeker in de Europese Gemeenschap de no

dige last van krijgen wanneer het deze kant opgaat, 
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dat is dus een eerder negatieve indruk,de tweede indruk 

is meer positief, wanneer men ziet welke mensen er 

door de heer Mitterand zijn uitgekozen om in zijn regerings

team zitting te nemen dan kan men als Europeaan daar 

nauwelijks negatief over doen,wanneer we zien dat 

een van de beste Europese commissarissen die Frankrijk 

geleverd had n.l. ClaudeChesion,minister van buitenlandse 

zaken wordt en wanneer we zien dat een van de leden van 

het Europese Parlement uit de socialistische fractie 

en bepaald niet een van de besten Jaques de Lord minister 

wordt van financiën en economie dan kan men zuiver Euro

pees gezien niet zeggen dat daaruit al zal blijken dat 

Frankrijk van plan is een heel andere koers op dat gebied 

in te slaan,dat is dus eerder positief, maar nogmaals 

pas na de Parlementsverkiezing zal blijken of deze regering 

inderdaad de Franse regering zal blijven, er zit nog een 

aspekt mevrouw de voorzitter aan deze verkiezingen 

en dat is de toekomst van de Franse variatie die op het 

Europese liberalisme,de heer Giscard heeft terstond na 

zijn nederlaag gezegd dat hij van plan was om nu het 

liberale centrum in Frankrijk goed te organiseren en 

te versterken enige uren later heeft de UDF de lijst die 

Europese verkiezingen ook aangevoerd ddor Sirnon Weil heeft 

gevoerd besloten om iets anders te gaan doen n.l. 

een pact te sluiten met de heer Chirac, het een is bepaald 

niet hetzelfde als het ander en nu kan dat wel een zuiver 

electxorale manoeuvre zijn die verband houdt ook met 

het Franse kiesstelsel en die politiek misschien op 

een iets langere termijn niet zoveel betekenis heeft 

het is mogelijk,maar in ieder geval zeker is dat niet 

en ik denk dan ook wel dat bij de eerst volgende gelegenheid 

dat onze Europese fractie bijeenkomt hierover binnen de 

fractie danig van gedachten gewisseld zal moeten worden 

dat zal dan wel na de Franse parlementsverkiezingen 
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worden voordat dat kan,omdat het natuurlijk ons als 

Europese liberalen bepaald niet onverschillig kan zijn 

en dat geldt zowel voor de federatie als ook 

voor de fractie hoe onze Franse geestverwanten zich 

in de binnenlandse politiek opstellen of zij inderdaad 

van plan zijn zich politiek blijvend te gaan liëren 

met de Gaullisten of dat zij hun eigen liberalen iden

titeit duidelijk willen behouden, dit is een punt 

wat zij natuurlijk zelf moeten beslissen maar waarover wij 

naar mijn gevoel niet alleen het recht maar zelfs de 

plicht hebben met hen van gedachten over te wisselen 

dat kan ons niet onverschillig zijn, een tweede punt 

aangesneden door de heer Koch is hoe de fractie stond 

en staat tegenover de toetreding van Spanje en Portugal 

ik zou bijna zeggen het hangt enigszins samen met de vraag 

over Frankrijk want de voornaamste tegenstanden tegen 

de toetreding van Spanje en Portugal kwamen en komen 

uit Frankrijk en dan nog wel meer speciaal van de 

politieke linkerzijde in Frankrijk.Onze fractie inclusief 

onze eigen Fransen hebben voortdurend met kracht de 

toetreding van deze 2 landen bepleit en zo zal dat geloof 

ik ook blijven, wij onderschatten helemaal niet de moeilijk

heden die dat met zich brengt hoe groter de gemeenschap 

wordt hoe moeilijker de besluitvorming speciaal op 

het gebied van de landbouw geeft de toetreding met name van 

Spanje grote moeilijkheden,maar wij vonden en vinden 

dat zowel liberaal~ als Europees het onze plicht is 

deze landen die de weg naar de democratische rechtstaat 

hebben teruggevonden te helpen en te verwelkomen in onze 

communotaire familie en wanneer men zegt dat het dan in die 

gemeenschap nog moeilijker wordt dan het al is dan is de 

les daaruit niet dat we dan deze 2 landen maar voor een 

dichte deur moeten laten staan maar dan is de les dat we 

eindelijk datgene moeten doen wat ook overigens in ons 

eigen liberaal verkiezingsprogramma heeft gestaan 



n.l. de hervorming van het besluitvormingsproces 

in de gemeenschap zodanig dat deze slagvaardig wordt 

besluitvaardig wordt en eindelijk datgene kan gaan doen 

en zal gaan doen wat onze leiders in de gemeenschap 
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ons voordurend beloven maar tot nu toe hebben verzuimd 

ook daadwerkelijk te doen,zie hier mevrouw de voorzitter 

dames en heren het standpunt van onze fractie ten aanzien 

van de uitbreiding van onze gemeenschap met Spanje 

en Portugal, ik dank U zeer.Applaus ••• 

Van harte bedankt •• en dan wil ik nu het woord geven aan 

een aantal kamerleden van de Tweede Kamerfractie overigens 

even een opmerking mocht het U verwonderen slechts een 

klein aantal hier te zien degene die niet aanwezig ZlJn 

zijn nog druk bezig in de campagne en zijn natuurlijk aan 

alle kanten verontschuldigd.De volgorde zal zijn mevrouw 

Ginjaar, de heer Evenhuis, de heer de Beer,mevrouw Rempt 

de heer Bolkenstein en de heer Jacobsen.Ik wil vast U er 

eventjes op attent maken dat zo U vragen mocht missen 

althans de beantwoording daarvan dat de heer Zoutendijk en 

de heer Rietkerk die vanmiddag zullen beantwoorden, dus 

het komt allemaal wel aan bod en dan wil ik dan nu graag 

het woord aan mevrouw Ginjaar geven ••• 

Dank U mevrouw de voorzitter,allereerst de vraag wat betreft 

de anderstalige leerlingen in ons onderwijs al sinds een 

flink aantal jaren hebben wij in ons onderwijs 

kinderen die we dan meestal noemen van culturele minder

heden,kinderen die onze taal niet spreken,kinderen die 

onze cultuur niet kennen daarin wil ik nadrukkelijk meebe

grijpen de Surinaamse en Antilliaanse kihderen omdat die 

meestal met dezelfde achterstand te maken hebben, het 

vorige kabinet heeft op dat punt totaal geen beleid gevoerd 

en ik moet U zeggen dat als wij deze kinderen in het onder

wijs in de kou laten staan dan zullen zij geen kans zien 

om in deze samenleving een plaats te verwerven en dat zal 

op langere termijn tot grote sociale en maatschappelijke 

problemen aanleiding geven daarom zullen wij een onderwijs

beleid moeten voeren dat deze kinderen ook kansen geeft 

wij hebben in de Tweede Kamer dat jaar in jaar uit met 

grote nadruk bepleit we hebben daar moties over ingediend 
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en we hebben daar ook veel aanhang voor kunnen krijgen, 

minister Pais heeft en ik denk dat dat goed is om vast te 

stellen op dat punt veel gedaan,ondanks de erge moeilijke 

financiële problemen heeft hij kans gezien om 180 miljoen 

beschikbaar te stellen voor een onderwijsbeleid gericht op 

de culturele minderheden,maar dat beleid is denk ik 

voor verbetering vatbaar, want het is vooral gericht 

op kinderen in het basis onderwijs, het is minder gericht 

op het voortgezet onderwijs en ook veel minder gericht 

op de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen en dat is waar 

wij steeds geprobeerd hebben de aandacht voor te vragen 

en ik moet zeggen dat men op het ministerie dat tot op 

heden te weinig ziet dat deze kinderen tot op heden 

te veel alleen gelaten worden in de kou gezet worden 

en dat is dan met name in Den Haag zien we tot wat voor 

moeilijkheden dat aanleiding geeft,vaste kamercommissie 

onderwijs heeft zich voorgenomen om op ll juni a.s. 

met minister Pais te praten juist over de problemen 

van de Surinaamse en Antiliaanse leerlingen juist ook over 

het voortgezet onderwijs en ik denk dat we ons goed moeten 

realiseren als we in het voortgezet onderwijs op dat punt 

geen beleid voeren dan blijven we in de situaties 

zitten dat kinderen gedemotiveerd raken,spijbelen van 

school gaan dan denk ik dat alle moeite die in het 

basis onderwijs is gedaan voor niks is geweest, nu om een 

lang verhaal kort te maken wij zullen op ll juni a.s. 

met kracht pleiten om het onderwijsbeleid ten aanzien van 

de culturele minderheden wat in principe goed is nog beter 

te maken om te zorgen dat ook de Surinamers en Antilianen 

aan hun trekken komen ook in het voortgezet onderwijs, 

voorzitter er is een vraag gesteld over het ABOP in relatie 

met het IKV, Albert Jan Evenhuis zal daar op die vraag ant

woorden ik wou toch op voorhand iets zeggen over het ABOP 

want ik heb me er groen aan geërgerd, wat is n.l. het geval? 

Het ABOP het is goed dat we dat ons realiseren, 

dat is een vakorganisatie van leerkrachten 20 tot 30% van 

de mensen zijn aanhangers van de VVD, want ook VVD ers die 

hebben er behoeften aan dat een vakorganisatie opkomt voor 

hun rechten, voor hun rechtspositie, desondanks is de 

ABOP buitengewoon negatief als het over de VVD gaat 

het heeft een kommentaar op ons verkiezingsprogramma geleverd 
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waar de honden geen brood van lusten, ze hebben ons 

programma volstrekt afgekraakt en dat hebben ze getracht 

te verwoorden door te zeggen dat wij alleen maar opkomen 

voor de sterken en de kansarmen in de kou laten staan 

voorzitter dat is zo in strijd met alles wat wij afgelopen 

jaren gedaan hebben,konklusie van de ABOP is dan 

ook een stemadvies,nou kan je je afvragen van 

vakorganisatie een stemadvies moet uitbrengen en dat stem

advies dat is dan in de richting van de linkse partij 

net zo goed als het IKV de linkse partij steunt, ik moet 

U eerlijk zeggen ik het gehak van De ABOP op de VVD 

meer dan beu ben en dat ik het onterecht vind dat 

men zich zo opstelt wetend dat de achterban toch ook een 

deel VVD ers is, en ik zou al die VVD ers die lid zijn- •••••• 

applaus, •••• al die VVD ers die lid zijn van de ABOP 

zou ik dit willen zeggen, sluit U aan bij een vakorganisatie 

maar niet bij een vakorganisatie die bij voorbaat , 

alles wat wij zeggen en doen afkraken, sluit U aan of wel 

bij de AVL dat is de algemene vereniging van leerkrachten 

of wel het NGL het nederlands genootschap van leerkrachten. 

Daar denk ik dat U zich beter thuis zult voelen,dank U wel. 

Applaus •••••• 
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BedanktHet was heel duidelijk •• de heer Evenhuis zou ik 

willen verzoeken de vragen te beantwoorden. 

Voorzitter, dames en heren, een vijftal puntjes, ten 

eerste betreft de vraag omtrent de eindtermen zo die door 

de afdeling Den Haag, ik mag nu wel zeggen traditiegetrouw 

wordt gesteld,die vraag houdt een beetje verband 

met een diskussie over een minimaal eindniveau van het 

basisonderwijs ik kan U daarover zeggen dat wij in de 

diskussie die wij daarover hebben gevoerd in de afgelopen 

jaren bij de voorbereiding van de wet van het basisonderwijs 

en de parlementaire behandeling feitelijk dat men dat niet 

mogelijk acht dat er een miniurn eindniveau voor basison

derwijs wordt vastgesteld, dus betekent het dat je in 

termen in eindtermen van het basisonderwijs moet spreken 

en daar gebeurt wel zo het een en ander aan,de eerste plaats 

zijn de experimenten zo die in de opleiding op het ogenblik 

plaats vinden feitelijk afgerond,de rapportage heeft daar 

over in april plaats gevonden en we zullen dus nu die zaak 

in de politiek verder operationeel moeten maken, nog dit 

daarover , de minister is gekomen op de valreep 

voor het demissionair worden met de nota over de kwaliteit 

van het onderwijs we hebben daar systematisch op aan gedron

gen en juist bij die diskussie die we straks gaan krijgen 

ook aan de vooravond van een nieuw kabinet is het goed om 

die hele eindtermendiskussie ook daarbij op gang te 

brengen het zit ook in die nota besloten en dat we dan kijken 

hoe we dan in de komende tijd handen en voeten aan kunnen 

geven, ik wil ook deze kanttekening erbij maken dat bij 

de behandeling van de wet in de praktijk wij de kwaliteit 

van het onderwijs centraal hebben gesteld, zo is er een 

voorstel van de VVD fractie in de wet gekomen dat de po

sitie van de inspectie in aanzienlijke mate wordt versterkt 

en dat met name toezicht zo staat het ook letterlijk in 

de wet dat er toezicht moet worden gehouden op de deugdelijk

heid van het onderwijs dat is met name nu ook zo letterlijk 

in de wet zo genoemd op uitdrukkelijk verzoek van de 

VVD fractie en ik kan U zeggen dus wat wat dat betreft 

de kwaliteit van het onderwijs als een rode draad bij de 

behandeling van de wet door ons verhaal heen hebben laten 

lopen,overigens de wetvoorzitter is nogal een ingrijpend 
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voorstel en in de komende maanden zullen een aantal beschou

wingen van de kant van de fractiemedewerker van de partij

bladen verschijnen,tweede punt betreft de kwestie van dat 

vredesonderwijs in relatie tot datgene wat kan de school 

nou op wetgevingterrein doen om een b.v. politieke 

indoctrinatie als zodanig te verbieden •• dat is moeilijk 

omdat als je kijkt naar de wetgeving op dit moment en 

ik kijk zeker naar de wetgeving op het punt van basis -

onderwijs dan is centraal daarin het schoolwerkplan en 

dat schoolwerkplan dat wordt opgesteld via diskussies 

tussen ouders bevoegd gezag en de docenten.De docenten 

die bereiden dat voor die hebben daar een vrij grote 

invloed op,juist omdat ze het voorbereiden dat betekent 

dus dat van de ouders een extra geestelijke krachtsin

spanning wordt gevraagd om zich direkt bij deze wetgeving 

en bij datgene wat er bij die school gebeurt, dat moet ik 

zeggen wordt betrokken,dat is van groot belang omdat anders 

alleen de docenten in de partij het gaan uitmaken en 

dan kom je bij het ABOP verhaal uit dat is naar mijn 

idee levensgevaarlijk, ik ben het van harte met Nel eens. 

De communistische ontwikkelingen in de ABOP wordt in 

grote mate versterkt in de afgelopen jaren,liberalen komen 

er niet meer aan de bak, je moet het ongeveer zo zeggen 

diegenen die niet de vuurrode beginselen is toegedaan 

die kan zich eigenlijk in die algemene bond die nota bene 

in de algemene zinne in het openbaar onderwijs bedienen 

waarook voor een deel bij ons geldt dat die kan bijna in 

die algemene bond onderwijzend personeel niet meer 

funktioneren, ik vind dus ook wij eigenlijk die mensen erop 

moeten wijzen een appèl op die mensen moeten doen 

om er maar gewoon uit te stappen op deze manier want het 

is niet meer te pruimen, het is geen vakbond meer het is 

een politieke organisatie geworden ••• Voorzitter dan het 

punt van •••• applaus •••• de nationale feestdag op 5 mei 

wij beleven de bevrijding nu weer ieder jaar in plaats van 

een keer in de 5 jaar,ik geloof dat dat een goede keus is 

geweest, het kabinet er ook goed aan gedaan heeft de 5 mei 

als feestdag jaarlijks uit te roepen, dat vindt de VVD 

fractie ook, alleen de vraag is nu hoe zit dat nou met de 
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het kabinet heeft gemeend het volgende te moeten doen 

eerste plaats ambtenaren en mensen die in d~semi overheids

sektor funktioneren die zijn vrij met behoud van salaris 

en dat is nou net het punt op het ogenblik als je kijkt 

naar de kosten welke met zich meebrengt voor het bedrijfs

leven dan gaat dat niet om enkele tientallen miljoenen 

neen dat gaat om een bedrag in de orde van grootte 

van ruim 500 miljoen en dat is natuurlijk van de ene dag 

op de andere wel een geweldig lastenverzwaring en dat be

kent dus dat het kabinet terecht geloof ik heeft gezegd 

die zaak nu niet voor te schrijven,maar het is ook zo 

die 5 mei blijft gehandhaafd als nationale feestdag per 

jaar te vieren dat is de goede kant van de medaille 

dat betekent nu voorzichtig aan struktureel naar een 

andere oplossing moet worden gezocht want dat betekent 

natuurlijk ook dat het niet zo kan zijn dat een deel wel 

vrijaf heeft en een ander deel niet, bij een nationale 

feestdag mag je die ongelijkheid niet struktureel 

aanwezig maken en dat betekent dus toch wel dat aan de si

tuatie naar een uitkomst moet worden gezocht, dat de gelijk

heid daarbij centraal staat, dat is de lijn,voorzitter 

het 4e puntje betreft de grondwetswijziging waarom •• waarbij 

de Koningin als hoofd van de krijgsmacht uit de grondwet 

is geschrapt,dat is niet uit de lucht komen vallen 

er is een staatscommissie geweest die de kwestie van de 

grondwet heeft voorbereid heeft dat vrij grondig gedaan 

onder leiding van professor Simons en professor Simons 

is daar nauw bij betrokken geweest, gisteren ook hier 

genoemd geweest en geroemd en terrecht, het kabinet is met 

een voorstel gekomen als in de fractie hebben we daar uit

voerig gediskussiërd,de lijnen liepen aanvankelijk 

niet parallel maar na grondige diskussie zijn we tot de 

slotsom gekomen omdat het hier een opschoning van de 

grondwet betrof met het voorstel van de regering akkoord 

te gaan we hebben er nu kennis van genomen Eerste Kamer 

de zaak heeft afgewezen,de zaak komt dus terug, er zijn ook 

veel reakties geweest uit het land maar zo zie je dat 
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mensen maken vaak weinig van hun rechten om te reageren 

gebruik, want de reakties zijn vooral ik zeg niet dat ze 

er niet waren aanvankelijk maar zijn vooral en heel sterk 

in de laatste fase van de diskussie gekomen toen feite

lijk de zaak ook al in de Tweede Kamer was gepasseerd 

en dan zie je toch, mensen vergeten dat vaak, dat publieke 

diskussie, maatschappelijke diskussie over belangrijke zaken 

hun effekt in de politiek niet missen en wat dat betreft 

is het goed dat die diskussie er is geweest maar ons stand

punt nu is dat wij ons opnieuw in een fractie, in een nieuwe 

fractie zullen moeten gaan beraden wat de uitkomst daar 

van zal zijn en vooral op dit moment niet te zeggen, 

we nemen kennis van het feit dat er veel reakties zijn 

geweest in een later fase en we nemen kennis van het feit 

wat de Eerste Kamer heeft gedaan. 

Voorzitter het laatste punt betreft de eenmalige uitkeringen 

zogenaamde niet genoten inkomsten tijdene de Japanse krijgs

gevangenschap in Nederlands Indië, een zaak die bij ons 

in de partij erg zwaar ligt en zwaar glegen heeft en ik 

kan mij wel voorstellen dat de mensen die daar heel nauw 

bij betrokken zijn dat daar ook sterk emotioneel zich 

inleven, het is toch zo dat het niet de waarheid is 

de VVD daar niets aan gedaan zou hebben, ik zou bijna wil

len zeggen het tegendeel, het was nagenoeg systematisch 

zo dat in de Kamer een hele tijd dat er helemaal geen ge

voel voor was om daar wat aan te doen, terwijl het onrecht 

zo wordt dat dan moreel etisch voelen toch aanwezig was. 

Het zijn met name mensen uit de VVD fractie geweest 

ik denk daar met name aan mijnheer Keja en mijnheer Ploeg 

maar vooral mijnheer Keja die dat toch steeds warm hebben 

gehouden, toen niemand zich ermee ging bemoeien, laat 

staan de OS 70-gers~ die er zich toen mee ging bemoeien 

want dat vind ik de onverstaanbaar van de reaktie ja niet 

dat mevrouw de Graaf er terecht reageerde, ik ben blij dat 

ze gezegd heeft, want nu krijg ik de kans op ernu wat op 

te zeggen,het is de VVD fractie met name geweest die syste

matisch heeft aangedrongen om hier een regeling voor te 

treffen, het is geen recht voor de mensen ••• het is geen recht 
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voor de mensen dat men aanspraak kan doen op die inkomsten 

het is een soort morele verantwoordelijkheid voor het leed 

dat men heeft gedragen wanneer men langer dan 6 maanden 

in Japanse krijgsgevangenschap heeft doorgebracht zo 

gaat het en dat betekent ook dat diegene in aanmerking 

komen die zich duurzaam en we hebben dat aanvankelijk be

dacht dat zou 15 jaar moeten zijn door de mister ver

anderd in gunstige zin en die heeft gezegd het is 10 jaar 

dat is voldoende, degenen die zich duurzaam met de Neder

landse samenleving hebben verbonden, er komt een aspekt 

niet van juridische aansprakelijkheid maar meer de morele 

aansprakelijkheid nog eens in versterkte mate uit in tot 

uitdrukking dan en daar was de vraag specifiek verder op 

gericht DS 70 daarbij ik sta perplex als ik het blad zie 

verkiezingsnummer van DS 70 moeten we het even zo bekijken 

ereschuldenkrans ••• het is echt ongelooflijk •• als je kijkt 

naar datgene wat er in de Kamer is gebeurd en door de 

VVD fractie is gezegd ik heb de namen genoemd van de 

mensen die zich ermee bezig hebben gehouden, ik in de 

laatste fase meer,DS 70 heeft steeds bij de diskussie ge

zeten bij de Kamer we hebben vorig jaar juni intensief 

uren lang grondig overleg gehad over deze zaak met 

de uitkomst dat er 7500 gulden belastingvrij zonder 

iedere belasting bij WlJZe van spreken ook geen sociale 

premies dat is eruit gekomen DS 70 heeft pas toen aan 

de diskussie .• is pas toen aan de diskussie gaan deelnemen 

heeft zich van harte met de uitkomst akkoord verklaard 

en DS 70 heeft zich dus nu laten opnaaien ik heb er geen 

ander woord voor, laten opnaaien door een aantal lieden 

die zeer ontevreden zijn en wij hebben erg veel positieve 

reakties gehad laat ik dat ook benadrukken kortom 

DS 70 probeert een zetel te redden te houden via een 

heel ordinair •• via een hele ordinaire verkiezingsstunt •• 

Applaus ••• Dank U wel •••• 

Bizonder bedankt Albert Jan Everhuis •• 

en dan graag het woord aan de heer de Beer ••• 

Voorzitter de heer Ronteltap heeft de volgende vraag gesteld 

de gemeente Amsterdam die tolereert de bewoning zonder 
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vergunning van gekraakte bedrijfspanden die overigens 

nadat ze gekraakt waren door de gemeente Amsterdam zijn 

aangekocht,maar die niet geschikt zijn voor bewoning 

en ook niet binnen afzienbare tijd voor bewoning geschikt 

gemaakt zullen worden en de vraag is of dat nu niet instrijd 

is met de wet. 

Ik denk van wel, ik denk dat dit in strijd is met de 

woningwet het zou overigens niet de eerste keer zijn 

dat het programcolege in Amsterdam meent zich niet aan de 

wet te hoeven te houden,ze hebben al eerder al heel gevoe

lig hun neus gestoten toen zij een eigenzinnige 

woonverordening hadden gemaakt die in strijd is met de wet 

en die is ook geschorst door de Kroon, het verbaast me 

dus niets dat dit nu voorkomt •• ik heb over deze kwestie on

geveer een week geleden vragen gesteld niet aan de 

minister Valshuisvesting Ruimtelijke Ordening, want omdat 

het mij niet eens zozeer om de inhoudelijke kant ging 

maar aan de minister van Binnenlandse Zaken, want het 

gaat hier om naleving van de wet en de toezicht hierop 

door de regering en ook zelfs Amsterdam zal zich aan de 

wet moeten houden •• Applaus •••• 

Dank U wel •• 

Mevrouw Rempt zou U nu het een en ander willen zeggen??? 

Ja, voorzitter en het een en ander zou gaan dan over 

uitspraak van de Raad van Staten betreffend het dumpen van 

radio actief afval in zee, ik geloof dat het goed is voor

zitter om te onderscheiden dat er radioactief afval is van 

ziekenhuizen en laboratoria en radioactief afval van kern

centrales en dat we verder moeten onderscheiden laag, 

middel en hoge radioactieve afval, het laag en middel actief 

afval komt in het algemeen van ziekenhuizen door middel 

van bestraling ik denk dat wij velen van ons ons leven 

hebben te danken eigenlijk aan deze aktiviteiten komt 

ook uit laboratoria en in zeer geringe mate uit kern

centrales,dit afval wordt goed verpakt dat is dan ook het 

afval wat gedumpt wordt in de zee, het is een geaccepteerde 

methode tot op heden omdat er geen andere is, overigens 

is de VVD van mening dat het teruggedrongen moet worden 
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en daar is dan ook een brede commissie voor samengesteld 

door minister Ginjaar om het hele probleem te bespreken 

ik kom daar zo nog even op terug.Het hoogradioactief afval 

is afkomstig van kerncentrales is overigens een restant 

na opwerking van uitgewerkte splijtstofstaven en die 

worden opgewerkt in Engeland en Frankrijk terzijnertijd 

dit wordt niet in zee gedumpt,dat is dan het probleem waar 

we het altijd over hebben,het is overigens technisch oplos

baar dat wordt is ons ook verzekerd door een man als minister 

Ginjaar ik denk dat dat een van de mensen is die met ons 

dacht ik altijd vrij voorzichtig omspringt,het is relatief 

gering in omvang er moeten uiteraard nog proeven en 

onderzoeken worden gedaan dus daarom bizonder jammer 

dat met name door D 66 en de Partij van de Arbeid 
ik wou ~§f fl~h ~el even stellen de akties een aktiviteit 

in de Kamer is geinitiërd waardoor de proeven en onder

zoeken in Nederland althans op een zeer laag pitje worden 

gebracht, het hele probleem speelt voor Nederland overigens 

pas over een jaar of 15 als eventueel dit afval door 

Engeland en Frankrijk naar Nederland wordt teruggestuurd, 

voorzitter ik had het zojuist even over die breed samen

gestelde commissie die dit probleem althans van het lage 

en middel radioactief afval zal onderzoeken wat een beetje 

teleurstellend is is dat de aktiegroepen zijn doorgegaan 

nadat de minister deze commissie heeft ingesteld, 

ik meen me te herinneren dat er een soort gentleman agree

ment was dat deze akties zouden ophouden atotdat die 

brede commissie tot een eindkonklusie was gekomen 

overigens is de uitspraak van de Raad van Staten 

meende ik gebaseerd op een gemaakte procedurefout, het 

probleem is wel dat er nu niet gedumpt kan worden 

en dat dat na september in verband met weersomstandig

heden ook niet kan,voorzitter het hele kernenergieprobleem 

is lijkt mij een probleem dat te groot is om nu nog 

te behandelen, dank U wel •••• applaus •••• 

Bedankt, Len Rempt ••• de heer Bolkestein ••• 

Mevrouw de voorzitter, dames en heren, ik kom nog even terug 

op 2 punten die zijn besproken door onze collega's van het 
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Europese Parlement, het eerste punt betreft het midden oosten 

waarover de heer Berkhouer heeft gesproken en hij heeft 

uiteengezet wat in algemene zin de liberale houding is 

ten opzichte van Israël en ten opzichte van het probleem 

van het midden oosten, ik sluit mij daarbij aan,de 

VVD in Nederland heeft steeds bepleit dat er geen officië

le kontakten behoren te zijn tussen Nederland en de PLO 

zolang deze organisatie haar houding niet wijzigt,wij 

staan wat dat betreft op een ander standpunt dan D 66 

dat in het skala van de 4 grote partijen in Nederland 

een veel tegemoetkomender houding ten opzichte van de 

PLO aanneemt en vele keren heb ik de gelegenheid gehad om 

daarover van gedachten te wisselen met de heer Brinkhorst 

wij staan dus geen officiële kontakten voor tussen de 

Nederland en de PLO evenwel heeft Nederland op dit ogenblik 

het voorzitterschap van de Raad van ministers in Europa 

en de heer v.d.Klauw als voorzitter van die raad van mini

ters van buitenlandse zaken is op dit ogenblik bezig 

met een initiatief met een rondreis door het midden oosten 

dat bestaat uit 2 zaken,in de eerste plaats het aanbieden 

van goede diensten en in de tweede plaats het peilen van 

meningen dat is hem opgedragen door zijn kollega, 

ministers van buitenlandse zaken en daarmee is hij 

op het ogenblik bezig,nu kan hij in dit initiatief 

niet voorbijgaan aan de PLO omdat de PLO een feit is 

en een feit dat gaat niet weg, de mensen worden genegeerd 

ik onderstreep evenwel wat hij dat doet in zijn capaciteit 

als voorzitter van de raad van ministers van buitenlandse 

zaken van de 10 van de EEG en niet in zijn persoonlijke 

capaciteit, ik wil het zeer duidelijk maken .•• ik kom dan 

op het tweede onderwerp de verkiezing van de heer Mitterand 

enigszins van belang in dit onderwerp omdat Mitterand 

in het verleden zich voorstander heeft betoond van een 

meer pro-Israëlische politiek dan Giscard d'Estaign en dat 

kan zijn gevolgen hebben, ik betreur, ik betreur het ik 

vind het jammer dat President Giscard d'Estaign de ex-presi

dent zijn beleid en in het bizonder zijn economisch beleid 
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dat een goed beleid was niet kan voortzetten en de verkiezing 

van de socialist Mitterand tot president van Frankrijk 

betekent waarschijnlijk veranderingen,maar eerder binnen 

Frankrijk dan op het terrein van haar buitenlandse politiek, 

want daar heeft Mitterrand zich realist betoond, van hem 

is de uitspraak de Sovjet Unie wil een oorlog winnen zonder 

haar te voeren en zegt hij tegen die politieke intimidatie 

past alleen een krachtige defensie en zo keert Mitterand 

zich tegen het neutralisme dat op vele plaatsen in opmars 

is, niet in het minst in de Partijvan de Arbeid en D 66 

Joop den Uyl was een der eersten die Mitterand geluk wenste 

hij doet daar verstandig aan om naar de Franse socialist 

te luisteren,hij doet er ook verstandig aan om naar Helmut 

Schmidt te luisteren,verschil tussen Schmidt en den Uyl 

is dat de eerste dat Schmidt aftreedt wanneer de kruisra

ketten niet worden geplaatst en dat den Uyl aftreedt 

wanneer de kruisraketten wel worden geplaatst •• gelach ••• applaus ••• 

helaas dames en heren, helaas weet Joop den Uyl alles veel 

beter,op het gebied van de binnenlandse politiek is het 

waarschijnlijk de heer Nart heeft er al op gedoeld dat 

Francais Mitterand ekspirimenten zal ondernemen temeer 

waar zijn voorganger Giscard d'Estaign een gezonde economie 

heeft achtergelaten evenals het kabinet Biesheuvel dat in 

1973 heeft gedaan.Een ouderwets paardenmiddel als de 

nationalisaties van grote bedrijven hebben geen enkele zin 

niettemin vullen communisten met behulp van de stemmen 

waarvan hij in het zadel is gekomen hem trachten daartoe 

te dwingen, het is waarschijnlijk dat het economisch 

beleid van Mitterand een dure sof wordt,maar dat heeft dan 

weer het voordeel dat Frankrijk eindelijk bevrijd zal zijn 

van de mythe van links, de scheidslijnen tussen rechts en 

links in Frankrijk zijn veel scherper getrokken dan in 

Nederland en dat is geen goede zaak,polarisatie leidt tot 

bruuske veranderingen die weer een reaktie kunnen oproepen 

politieke partijen mijnheer de voorzitter, mevrouw de voor

zitter,moeten elkaar op verantwoordelijke en beheerste 

wijze tegemoetstrijden.Applaus ••• 



8.6 • 

• 153. 

Dank U wel mijnheer Bolkestein en dan als laatste in de 

reeks mijnheer Jacobse. 

De heer v.d.Scheer mevrouw de voorzitter, dames en heren 

heeft zich ernstig bezorgd getoond over de ontwikkeling 

van de persoonlijke en materiële vrijheid in Nederland. 

Hij heeft gesignaleerd dat dit thema door de VVD nogal 

krachtig is aangevat ook via advertentiecampagnes en 

hij vraagt zich af wat de perspektieven zijn van een 

beleid in deze sektor en wat daaraan in de afgelopen 

periode feitelijk is gebeurd, het is plezierig hem te 

kunnen beantwoorden op het ogenblik dat de minister 

van binnenlandse zaken ons gezelschap is komen houden 

want bij de beantwoording speelt hij vanzelfsprekend een 

hoofdrol, het is waarachtig •• applaus ••• de heer Wiegel zou 

zeggen al een ovatie gelach •. de zorg van de heer v.d.Scheer 

wordt door de fractie gedeeld en waarachtig niet alleen 

in 1981 maar die zorg voor die persoonlijke veiligheid 

is een zaak waar de VVD zich al vele jaren druk over 

heeft gemaakt en niet zomaar bij oprisping maar omdat het 

om zeer fundamentele zaken gaat,het recht van mensen van 

vrouwen en mannen beiden om zich vrij en onbedreigd 

in het openbaar te kunnen bewegen is een fundamenteel 

menselijk recht en wanneer dergelijke rechten ernstig 

in het gedrang dreigen te komen dan is het zeker een taak 

voor de liberalen om daar ernstig aandacht aan te besteden 

en meer dan dat proberen regelingen te treffen die een 

groot deel van die veiligheid kan herstellen,wel 

mevrouw de voorzitter aan een dergelijk beleid met een der

gelijk beleid is de afgelopen jaren zeer duidelijk 

en wel bewust een begin gemaakt •• applaus ••• 

In de eerste plaats is nou echt een begin gemaakt 

met het inlopen van de achterstand op de sterkte van de 

politie en daar is de afgelopen •. zeg maar decennia bijna 

veel over gegrapt U herinnert zich allemaal Wim Kan 

en diens opentrekken van een blik agenten wanneer zulks 

nodig zou wezen, het zal iedereen duidelijk zijn dat 

het opvoeren van die sterkte verre is achtergebleven bij de 

maatschappelijke behoefte. 
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Het vergt een omstandig beleidspakket je hebt een aanpas

sing een uitbreiding en opleidingsmogelijkheden nodig, 

je hebt nieuwe werving nodig,wel dit beleid is in de af

gelopen jaren onder onze minister van binnenlandse zaken 

in gang gekomen en heeft al het begin van vruchten 

afgeworpen,de sterkte van de politie is opgevoerd 

en het belangrijkste deel ervan is ingezet in die plaatsen 

van het land waar het veiligheidsprobleem het grootste was 

ik denk dat het dringend nodig zal zijn dat dit beleid 

zoals het is aangezet in de afgelopen jaren in de 

komende regeerperiode met kracht zal worden voortgezet. 

Dat is het eerste punt maar het gaat niet alleen om de 

sterkte van de politie het gaat natuurlijk ook om de 

wijze van opereren van dat politieapparaat de organisatie 

van die politie,wel ook daar 2 aanwijsbare zaken, 

wij zullen in ons partijverband ongetwijfeld nog 

menig hartig woordje spreken over de nieuwe ontwerp 

politiewet het is buitengewoon aardig om de heer Wiegel 

en de heer von Hoff nou eens een keer op de eerste rij 

naast elkaar te zien zitten, waarover spreken zij denk ik 

dan,wel daar zal nog menig hartig woord over worden 

gesproken, een ding is wel duidelijk na zeer lange tijd 

heeft dit kabinet, hebben de ministers Wiegel en 

de Ruyter kans gezien om een nieuwe ontwerp politiewet 

te maken, een buitengewone gevoelige materie en hoe uit

eindelijk de beheerskwestie ook exact zal uitvallen 

een ding is al wel duidelijk dat is een geweldige 

opluchting dat datgeen wat vroeger wel eens een keer 

is genoemd de stammen oorlog inzake het beheer van de po

litie, tussen de departementen van binnenlandse zaken 

en justitie zal worden beëindigd en ook dat zal een 

belangrijke vooruitgang betekenen, dan kom ik bij het derde 

punt,waar de minister van binnenlandse zaken veel aandacht 

heeft besteed,ook vanuit de fractie bij herhaling is geat

tendeerd,wat nodig is is een veel duidelijker herkenbare 

aanwezigheid van de politie op straat,daar gaat hele belang

rijke preventie vanuit en in die jaren van geweldige 
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tekorten bij de politie is die politie successievelijk 

van die straat afgeplukt, is in die autootjes terecht 

gekomen en is niet langer herkenbaar de preventieve 

werking daarvan is sterk afgenomen wij zijn van mening 

dat ook de komende jaren en alweer dit is een proces 

dat in de afgelopen periode duidelijk op gang is 

gebracht decentralisatie van die politie herkenbare 

aanwezigheid versterking van de wijkagent de versterking 

van wijkteams,versterking van voet-en fiets patrouilles 

dat zijn allemaal dingen die versterkt zullen moeten 

worden voortgezet samenvattend mevrouw de voorzitter 

wij zijn in deze sektor gewoon ook praktisch in de 

afgelopen jaren erg belangrijke dingen gedaan, laten 

we hopen en laten we ook met elkaar eraan werken dat 

dit beleid dat hele duidelijke contouren heeft en 

consultieve contouren heeft na a.s. dinsdag nog 

4 jaar kan worden voortgezet, dank U wel •. applaus ••• 

Op de eerste plaats bedankt,de heer Jacobse ••• U wilt •••• 

Om korte dupliek te geven ••• 

We hadden ons eigenlijk voorgesteld om om half een 

te gaan lunchen •• 

Dan heb ik geloof ik 2 minuten??Ik kan het in een minuut ••• 

gelach ••• 

Dan heeft U 2 minuten ••• 

Namens Den Haag nog even aan de heer Evenhuis,hij heeft heel 

terecht opgemerkt dat reakties van de achterban van het 

publiek van de gewone mensen ontzettend belangrijk is 

bij bepalen van het beleid of beslissen hoe je een beleid 

zult maken, wat het schoolwerkplan betreft dat is voor de 

gewone mensen zo ontzettend moeilijk,wilt U dat aktieve 

liberale ouders zich mengen in het gesprek over het school

werkplan en hoe het eruit zal zien zich te weer stellen 

tegen zulk soort plannen als IKV heeft over het vredesonder-
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wijs dan wil ik U ten stelligste verzoeken wat Den Haag 

al vele malen heeft gedaan leg uit wat het schoolwerkplan 

is,goed duidelijk makkelijk begrijpbaar ga naar de 

achterban en doe Uw best om ons te aktiveren om ons 

mee te laten praten in dat school werkplan.applaus ••••• 

Mevrouw U heeft het zo duidelijk gezegd het zouden 

mijn eigen woorden kunnen zijn •• gelach ••• zo ben ik 

het met U eens •. het moet gebeuren,als ik kijk naar de 

diskussie over de nieuwe wet over het basisonderwijs 

en de voorlichting die hierover is gegeven dan tot nog toe 

is die zeer minimaal er is een diskussie geweest van 

incrownd, van deskundigen, een kleine groep deskundigen, 

terwijl er veel meer is en alleen maar het simpele samen

voegen van die kleuterschool en die lagere school, 

het fundament van de inhoudelijkheid van het toekomstige 

basisonderwijs vergeleken bij het huidige lager onderwijs 

staat op de helling,vakken worden afgeschaft klassen worden 

afgeschaft de kern van het verhaal gaat nog verder dat in 

die school dat schoolwerkplan centraal staat,ouders en 

docenten en bevoegd gezag samen maken zij die zaak 

dus iedere school krijgt als het ware zijn eigen identiteit 

voor wat onze verantwoordelijkheid betreft zullen wij 

vanuit onze visie alle mogelijke middelen aangrijpen 

om de voorlichting die wij nodig achten hierover te geven 

want zeker liberale ouders maar eigenlijk alle ouders 

zullen zich zeer intensief met die diskussie moeten gaan 

bemoeien want het gaat om hun onderwijs en hun kinderen 

en meer dan ooit zal hun idee daar ook van toepassing zijn 

wat er feitelijk in die klas gaat gebeuren,dus het 

moet gebeuren vandaar ook dat ik U zei dat wij in de 

komende zomer in onze partijbladen nog wel voorlichting 

hierover zullen geven dus wat dat betreft krijgt U het 

volle pond.Applaus. 

Bedankt voor deze nadere toelichting •• ook voor liberale 

leerkrachten is het erg plezierig, wanneer die zaken heel 

duidelijk zijn.Uit het hart gegrepen •• dan heb ik •• nou dan 

nog een minuutje en de heer Prins voorzitter van de stich

ting Man die wil graag iets zeggen, heb ik begrepen?? 
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Ik denk wel dat het in een minuutje kan gebeuren,mevrouw 

de voorzitter,ik wil graag inhaken op het thema minder

heden dat zojuist ter sprake is geweest,ik wil wijzen 

op een groep Nederlanders die zich minderheid voelt in 

welke zin, in het opzicht dat er een groep Nederlanders is 

die zich in zeer ernstige mate onderdrukt voelt, 

zodat •• zodra een groep dat gevoel heeft mag je spreken van 

een minderheid en dan wil ik met name wijzen op de groep 

gescheiden mannen de doelgroep van onze vereniging is 

het, niet stichting,onze doelgroep bestaat uit die mensen 

die gescheiden zijn, ik wil erop wijzen dat er in de 

samenleving een zeer ernstige kloof bestaat aan de ene kant 

tussen rechtsplegers en aan de andere kant rechtzoekenden 

ik denk dat met name gescheiden mannen hier heel sterke 

gevoelens over hebben ik vraag mij af dat samenhangt met 

het feit dat de justitie al vele jaren in technocratische 

een aristocratische aangelegenheid is geweest ik denk dat 

de menselijke waardigheid in het gedrang gekaRmen is en ik 

denk dat de VVD de aangewezen partij is die als er straks 

geformeerd moet worden een taak heeft en ik zou dit hier 

op tafel willen leggen, is het niet zo dat de VVD zijn 

stempel zou moeten leggen op de portefeuille van justitie 

en is het verder niet zo dat eh •.• om een dam op te werpen 

tegen technocratische regiem dat op justitie heerst 

dat het niet zo zou moeten zijn dat met name de staatssecre

taris van justitie een niet jurist zou moeten zijn, 

ik denk dat een niet jurist alleen een brug kan slaan 

tussen aan de ene kant de rechtzoekers eh •• de rechtspre

kenden en aan de andere kant degenen die daar mee gecon

fronteerd worden,het is niet meer een kleine groep die 

met justitie, met de rechtspleging in aanraking komt 

het is een gemeengoed geworden het is een heel algemeen 

verschijnsel de gemiddelde burger komt vandaag de dag 

anders dan 10 20 jaar geleden met de rechtspleging in 

aa~~iking ik denk dat er naar die gemiddelde burgers 

geluisterd moet worden en dat het een niet jurist moet zijn 
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Dank U wel, de heer Rietkerk U doet het nu??of U neemt 

het vanmiddag mee??? 

Ik dacht ••• nu even een korte reaktie de heer Nijpels 
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zou dat graag hebben beantwoord want hij heeft zich in de 

fractie enorm ingezet voor de problematiek die U aan heeft 

gesneden,we hebben met veel voldoening kennis genomen 

van het feit dat dat ook de groep waarop U doelt niet 

is ontgaan, wij zullen dat blijven doen wij doen dat 

natuurlijk niet alleen voor gescheiden mannen maar ook voor 

gescheiden vrouwen, want die kunnen ook in de problemen 

komen en die zijn wat dat betreft even dierbaar maar wij 

vinden wel •• onverstaanbaareerst op de verkiezingen 

na de verkiezingen gaan we daarover spreken en tenslotte 

nog dit er zijn ook juristen die echt wel verder kijken 

dan alleen hun juridisch vak •• Applaus •••• 

Een seconde hè??Gelach •• ja, dan moet U wel even het knopje 

indrukken anders werkt die niet •• 

Toespreken •••• 

Ja, een seconde: man 1979 dat is de vereniging die de 

gescheiden mannen in Nederland vertegenwoordigt adviseert 

met klem haar leden om bij de verkiezingen hun stem uit 

te brengen op de VVD omdat dat de enige partij is die de 

menselijke waardigheid hoog in haar vaandel heeft staan •• 

En dat is gebleken ••• applaus ••• 

Dank U wel ••• Dan zou ik nu de vergadering willen schorsen 

om te gaan lunchen,U daarbij eventjes op attent makend 

dat er •• oh .• nou moet ik even de naam zien •• dat er in de 

Carousselzaal een lunch is,waar U het een en ander kunt 

gaan eten, maar wel voor eigen rekening dat zeg ik er ogen

blikkelijk bij, maar er schijnen wel allemaal lekkere 

hapjes te zijn •.• 

Oh •• ja •• excuus restaurant en in de tweede plaats een zeer 
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dringend verzoek om vanmiddag toch met zijn allen hier 

om 2 uur weer terug te zijn,waar U dan de heren Rietkerk 

en Zoutendijk nog even zult horen en daarna nog 

Hans Wiegel,U mag daar zeker niet ontbreken dacht ik 

vanmiddag,dus denk niet na het eten nou ik bekijk het wel 

kwart voor 2 wordt gevraagd •• ok ••• kan ook makkelijk •• 

kwart voor 2 dan, er wordt van de voorste rijen gejoeld 

hoop ik U allen weer te zien dan ••• Gelach ••• 

••• deze bijeenkomst heropend en het woord geven aan de heer 

Rietkerk,daarna zal de heer Zoutendijk nog antwoorden op 

de vragen van vanmorgen en daarna krijgt de heer Wiegel 

het woord.Mijnheer Rietkerk ••• 

Applaus •••• 

Ja, voorzitter,dames en heren, de heer Meijeraam heeft 

vanmorgen gevraagd of ik toch ook nog niet een wat 

algemene terugblik zou willen geven over het beleid en de 

gang van zaken in de afgelopen periode,de heer Meijeraam 

weet dat ik die vraag niet bij hem heb ingestoken, 

ik moet U zeggen dat ik het toch al van plan was ook al 

zou hij mij dat niet hebben gevraagd, want ik vind dat 

wij nu wij toch aan het eind van deze kabinetsperiode 

staan het goed en nodig is om ook ter verantwoording 

van het door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer fractie 

gevoerde beleid maar de heer Zoutendijk komt na mij 

om voor zijn fractie te spreken dat wij toch een paar alge

mene punten nu nog eens even op een rijtje zetten,heel kort 

wil ik U in herinnering roepen dat tegen veler verwachting 

in wij in 77 tot regeringsverantwoordelijkheid werden ge

roepen de basis was smal en bovendien nog belast met een 

hypotheek van de CDA loyalisten die zich later nogal eens 

als dissidenten hebben gemanifesteerd en waartoe in die 

eerste periode b.v. ook de CDA fractie voorzitter 

behoorde,daarom hebben wij van het begin af aan in een 

voortdurend spanningsveld moeten opereren, tussen een 

kabinetsbeleid dat wij in beginsel steun hadden toegezegd 

en een felle oppositie van een gefrustreerde partij van de 

arbeid die bij herhaling mentaal werd gesteund door de loyalisten. 
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soms niet wat meer op onze strepen hadden moeten gaan staan 

met alle daar aan verbonden konsekwenties, dat vuurtje werd 

natuurlijk gretig opgestookt vanuit de oppositie die 

had niets liever gezien,maar ook in eigen kring konden 

in de afgelopen periode die geluiden weleens beluisterd 

worden en ik moet U zeggen dat het de fractie weinig moeite 

gekost zou hebben om aanleidingen te vinden om de zaken 

op scherp te stellen,ik denk aan het Durenco debat waarbij 

onze minister van buitenlandse zaken op onhebbelijke wijze 

werd aangevallen ik denk aan de debatten over de moderni

sering van de kernwapens,over het olie embargo het 

eenzijdige olieembargo tegen Zuid Afrika, ik denk aan de 

pogingen van het CDA om gaten te schieten in de bestekplan

nen,aan het niet snel doorgevoerde volumebeleid in de so

ciale verzekeringen ik denk aan het vertrek van de heer 

Andriessen, toch heeft de fractie telkens bewust 

en niet zonder diepgaand overleg deze verleidingen weer

staan, we hebben steeds met volle overtuiging de koers 

gevolgd die wij gevolgd hebben vaak in nauw overleg 

met de partij voorzitter en de voorzitter van de Eerste 

Kamerfractie en waarom hebben we dat gedaan?? 

Ik wil U een paar hoofdredenen noemen,meestal betrof 

het zaken waarover geen verschil van mening bestond 

tussen ons en het kabinet, maar waar een kamer meerderheid 

tegen het beoogde beleid stellingdfi~Ïiài te nemen onverstaanbaar 

zaken zoals het moderniseringsbesluit van de NAVO 

en de olie boycot van Zuid Afrika hebben wij het kabinet 

duidelijk laten weten dat bepaalde grenzen beslist niet 

overschreden konden worden,zo vonden wij het essentieel 

dat Nederland zou instemmen met de NAVO beslissing 

om te moderniseren en dat wij geen eenzijdige boy cot 

Zuid Afrika zouden toepassen en dat is dan ook gebeurd 

alle decidenten akties ten spijt en als wij de heer 

andriessen gevolgd hadden zouden wij tijdelijk misschien 

flink zijn toegejuichd maar we zouden de zaak dan wel goed 
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En voorzitter, dames en heren dat brengt mij ook mis

schien wel het belangrijkste wat ik over het beleid van 

de fractie in de afgelopen jaren zou willen zeggen, 

dat is bepaald geweest door een paar hoofdlijnen die 

ik met volle instemming van de fractie en met hun steun 

bij het optreden van dit kabinet geprobeerd heb aan te 

geven,ik heb er toen opgewezen dat onze verzorgingsstaat 

op een kruispunt van wegen stond dat onze economie 

door te zware collectieve lasten en te veel overheids

bevoogding dreigde te verstikken en dat ook onze 

maatschappelijke verhoudingen dreigen te verstarren 

door een te veel aan kille burokratische onpersoonlijke 

struktuur die tot allerlei aktivisme aanleiding geeft. 

En ik heb het kabinet toen opgewekt die tekenen van de tijd 

goed te verstaan,links kan zijn plannen van vrijheid en 

gelijkheid slechts verwezenlijken door de organisatie 

van het menselijk geluk via de colectiviteit en links 

wordt steeds sterker met de paradox geconfronteerd dat dat 

verder doorgaan op die weg niet alleen de welvaart 

maar ook de vrijheid ook de eigen ontplooiing van die 

burgers in gevaar brengt,daarom moest er een ander beleid 

komen,gericht op de herontdekking van de mens en de burger 

de versterking van de persoonlijke en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid op de versterking •• het is een oud 

woord van Thorbecke maar blijft nog volledig waar 

op de versterking van welstandige kracht in een pluriforme 

maatschappij van vrije mensen,kortom op een grondige 

herwaardering van onze verzorgingsstaat,kabinet heeft daar 

aanzetten toe geleverd en wij hebben daarvoor ook 

in de fractie een aantal lijnen getrokken ik noem er een 

paar kort : ombuiging van de collectieve lastendruk 

om het bedrijfsleven weer ontplooiingsruimte te geven 

opschoning van de veel te gemakkelijke toegankelijke 

sociale voorzieningen,juist om het geheel betaalbaar te houden 

voor hen die het echt nodig hebben,een aktief industriebeleid 
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om de algemene vermogenspositie van het bedrijfsleven te 

verbeteren en daarnaast met gerichtte steun een speerpunt

beleid vooral ook gericht op inovatie te bevorderen, 

een evenwichtig millieubeleid dat ons land leefbaar 

houdt decentralisatie van overheidstaken om de centralis

tisch burokratie tegen te gaan en de beslissingen zo 

dicht mogelijk bij de burgers te brengen democratisering 

ook in maatschappelijke instellingen om belQghebbenden 

zoveel mogelijk bij het beleid te betrekken,emancipatie 

om de maatschappelijke achterstelling van de vrouw 

konsekwent te bestrijden en op te heffen en dat geldt ook 

voor andere minderheidsgroepen,minderhedenbeleid dat 

integratie en niet op afstoting is gericht ••• applaus •••• 

Voorzitter, dames en heren vanuit die hoofdlijnen 

hebben wij in de fractie, het kabinetbeleid gestimuleerd 

bekritiseerd, getoetst en aangevuld en als ik dan nu 

overzie wat er in die afgelopen periode op al deze fronten 

tot stand is gekomen dan zeg ik niet dat alles al is bereikt 

dan zeg ik niet dat we geen kritiek hebben gehad,maar ik 

zeg wel dat regering en parlement veel meer tot stand 

hebben gebracht dan met name de oppositie wil doen geloven 

applaus .•••• 

ik loop die punten die ik zojuist noemde even kort na 

met het bestekbeleid en aanvullende maatregelen is toch 

maar een bedrag van de 17 miljard omgebogen,ondanks dwars

liggen van partij van de arbeid en d 66, mislukt beleid 

roepen die partijen als om strijd en omdat de doelstellingen 

van 77 niet konden worden bereikt,maar partij van de arbeid 

en d 66 zijn de laatste die dat mogen roepen,ze hebben alles 

geprobeerd •• applaus •• om de uiteindelijk nog onvoldoende 

ombuigingen zoveel mogelijk te torpederen,wij zouden dan 

nog veel verder van huis zijn geweest, de explosieve 

uitgavestijgingen van het vorige kabinet konden niet in een 

kabinetsperiode worden teruggebogen,zeker niet toen 

de te verwachtte economische groei over die periode geen 

9 maar 0,9% bleek te zijn,zelfs een kabinet van beton 

kan geen ijzer met handen breken •• applaus •••• 
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De loonmatiging heeft duidelijke resultaten opgeleverd 

onze konkurrentiepositie het is een lichtpunt van het ver

slag van de President van de Nederlandse Bank is op 

dat punt gelukkig verbeterd,het blijft natuurlijk van het 

grootste balng daarmee naast verdere ombuigingen 

door te gaan en als d 66 zich op de borst klopt het 

kabinetsbeleid op dit punt te hebben gesteund dan is dat 

ook maar ten dele waar,zoals zoveel bij deze partij 

half en half is •• want d66steunt wel de loonmaatregelen 

maar had eerder gestemd tegen de machtigingswet waarop 

die maatregelen waren gebaseerd. 

Voorzitter dames en heren dat er in de sociale voorzieningen 

nog veel moet gebeuren staat buiten kijf,over het beleid van 

de heer Albeda en de Graaf op dit punt zijn wij het minst 

tevreden,er is wel een begin gemaakt,kinderbijslag is be

perkt, wachtperiode voor de ww verlengd,de richtlijnen 

voor passend arbeid worden aangescherpt de touwtjes worden 

strakker aangehaald,maar naar ons oordeel nog echt niet 

genoeg,alleen aan ons heeft dat niet gelegen,jarenlang zijn 

vanuit de fractie verantwoordde voorstellen aangedragen 

om te voorkomen dat de zaken op dit gebied uit de hand 

lopen,zolang wij de toegang tot de ziektewet de w.a.o. 

en de werkloosheidwet niet strenger afgrenzen komen we 

er niet uit en dat zal op korte termijn verder moeten 

worden aangepakt,als zelfs onverbloemde socialist, onze 

hoogleraar Driehuizen v.d.Zwan de toestand op dit gebied 

onhoudbaar achtte en een pleidooi voeren voor zelfs een 

noodwet en een herinvoering van grotere verantwoordelijkheid 

dan heb ik toch het gevoel dat ons hameren op dit aambeeld 

toch duidelijk resultaat begint op te leveren,ik ben wel 

benieuwd of de heer den Uyl deze partijgenoten nu ook 

voor nieuw rechts of nieuw kapitalistische rakkers gaat uit

maken •• gelach •• applaus •••• 

Met de aanwending van de 1,3 miljard gulden aardgasbaten 

ik kom bij het ·industriebeleid ter verbetering van de 

vermogenspositie van het bedrijfsleven heeft het kabinet 
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duidelijk voldaan aan onze wens dat beleid allereerst te 

richten op een algemene verbetering van de positie van het 

bedrijfsleven,dit zeer tegen de zin van de partij van de 

arbeid die ook hier weer via planning en revulering 

de overheid alles wil laten bedisselen, als jarenlang 

het bedrijfsleven globaal is uitgehold dan moet dat in de 

eerste plaats weer met een globaal beleid weer worden 

hersteld,maar daarmee heeft het kabinet niet volstaan, 

met de steun aan Fokker Océ v.d.Grinten DAF en RSV 

heeft het ook een gericht beleid gevoerd om veel belovende 

ontwikkelingen te stimuleren en werkgelegenheid voor vele 

duizenden in het vooruitzicht te stellen ook voor kleinere 

toeleveringsbedrijven, ik ben blij dat de minister van 

economische zaken dit ook nog even kan horen ••• gelach •• 

applaus ••• 

Dit is een lijn die wij van harte hebben kunnen steunen 

en daarbij wil ik toch ook nog wel eens een keer noemen 

dat dit kabinet aan het noorden en aan Limburg niet 

alleen maar mooie beloften keaaeR heeft gedaan, maar een re

gionaal beleid heeft gevoerd, waarbij met concrete 

overeenkomsten steun is geboden in de strijd tegen in de-

ze regio's nog grotere werkloosheidproblematiek dan elders 

in ons land,op het gebied van de milieubescherming heeft 

minister Ginjaar baanbrekend werk verricht, met de wet 

geluidshinder,de afvalstoffen wetgeving de wet algemene 

bepaling milieuhygiëne en het wetsontwerp in zake 

de bodembescherming en we hebben deze dagen in de krant 

over nog een nieuw wetsontwerp kunnen lezen,worden nu 

op een gebied waar vele anderen wel de mond van vol hadden 

maar weinig tot stand brachten de grondslagen gelegd 

voor een verantwoorde evenwichtige milieuwetgeving, 

voorzitter dames en heren er is verder hard gewerkt 

aan de decentralisatie met de kaderwet specifiek welzijn 

en de wetvoorzieningen gezondheidszorg zijn belangrijke 

mijlpalen bereikt,aan de lagere overheden zal veel meer 

worden overgelaten om zelf de prioriteiten op deze terreinen 

te kiezen en daarvoor dan natuurlijk grote verantwoordelijk-
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heid te dragen, bij uitstek liberale gedachten die 

wij graag hebben gesteund, ik hoop ik moet daarbij aan

tekenen dat een aantal van deze en ook nog van andere 

wetten die ik straks noem door de Eerste Kamer nog behan

deld moeten worden maar ik hoop en vertrouw dat ook de 

Eerste Kamer daar zijn steun aan zal verlenen. 

In dit verband even ook nog een antwoord op de vraag 

van de heer v.d.Zanden vanmorgen, die heeft gewezen op 

het feit dat wanneer je op deze manier gaat decentraliseren 

het gevaar zou kunnen bestaan dat daar waar meerderheids

colleges linkse meerderheidscoleges bestaan die zaak in 

die richting te zeer zou kunnen worden betrokken 

dat gevaar zit erin, maar juist daarom hebben wij 

om monopolieposities hetzij van die zijde maar ook van CDA 

zijde te voorkomen ook in deze wet zo hard gewerkt 

aan een bepaling waarbij heel duidelijk is opgenomen 

dat de pluriformiteit en het particulier initiatief 

bij deze decentralisatie ook tot zijnrecht moet blijven 

komen,dat is een wettelijke bepaling die juist beoogt 

dit soort zorgen die de heer v.d.lande uitspreekt te 

voorkomen.Voorzitter ook met het nodige democratisering 

zijn belangrijke resultaten bereikt het lijkt soms wel 

of nu al vergeten is je hoort daar de oppositie niet over 

dat de wet op de ondernemingsraden 2 jaar geleden 

belangrijk is uitgebreid dat er ook een aangepaste regeling 

voor kleinere ondernemingen tot stand is gekomen en dat nog 

in de laatste weken wetsvoorstellen althans in de Tweede 

Kamer zijn aangenomen die voorzien een democratische inspraak 

zowel bij onderwijsinstellingen als bij bejaardentehuizen 

allemaal zaken die de positie van de werknemers de 

kliënten de ouders kortom van belanghebbenden zelf duidelijk 

hebben verbeterd zonder te vervallen in arbeiders zelf

bestuur of andere onwerkbare konstrukties en ook op 

emancipatiegebied zijn belangrijke vorderingen gemaakt 

wij hebben in de afgelopen periode het kabinet sterk gesteund 

in zijn beleid om over de gehele linie de emancipatie van 

de vrouw te bevorderen en nu zal in de emancipatieraad 

onder leiding van mevrouw Schoo ongetwijfeld konsekwent 

op deze weg worden voortgegaan,maar voorzitter dames en 

heren als het erom ging ongewenste ontwikkelingen tegen te 

houden dan kunnen wij ook wat dat betreft er een zekere 
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voldoening op de afgelopen periode terugzien,wij hebben 

altijd als liberalen bezwaar tegen overheidsaktiviteiten 

die net zo goed en vaak veel beter door de maat-

schappij zelf kunnen worden vervuld, daarom hebben wij ons 

ook konsekwent verzet tegen de invoering van een post

bank, ze is er dan ook niet gekomen •• applaus ••••• 

Wij hebben fel geijverd voor het in beginsel aftrekbaar 

blijven van de hypotheekrente voor het eerste eigen huis 

met de bereidheid om excessieve aftrek mogelijkheden 

te beperken,de aftrekbaarheid is gele~en onder de zich als 

maar verslechterde positie van de ondernemingen hadden 

wij steeds meer bezwaren tegen de invoering van een vermo

gensaanwas deel,het is er gelukkig niet van gekomen 

daartegenover konden anderen soms lang slepende kwesties 

tot een positieve oplossing worden gebracht de grondpoli

tiek is de verkeerswaarde wettelijk uitgangspunt gebleven 

voor het wetenschappelijk onderwijs is ondanks hevig 

verzet de 2 fasen struktuur doorgevoerd met de leegstands

wet is het mogelijk geworden effektiever op te treden 

tegn het kraken van woningen en tegen ongewenste woning

speculaties en om niet te vergeten in dit verband 

dankzij de aanvaarding van de abortuswet zijn regering en 

parlement tegen alle verwachtingen in er toch in geslaagd 

naar ons oordeel alleszins verantwoorde oplossing te vinden 

voor een probleem dat ons allen meer dan 10 jaar 

zo heeft bezig gehouden.Applaus ••• 

Voorzitter dames en heren, ik zou nog verder kunnen spreken 

over het uitgebreide pakket over •• van grondswetvoorzieningen 

de invoering van de ombudsman waarvoor wij lang dan 10 jaar 

hebben gevochten de partijvoorzitter heeft er ook al over 

gesproken gisterenavond,de genoegdoening jegens Indische 

Nederlanders die nu echt komt en het minderheden beleid. 

Allemaal zaken die onze lijsttrekker aangepakt en tot 

een goed resultaat heeft gebracht,ik zou kunnen uitweiden 

over de vaste oeververbinding over de Westersehelde 

de Voorhaven in IJmuiden de Schiphollijn,waarvoor minister 



Tuynman zich heeft ingezet , de exportaktiviteiten van 

staatssecretaris Bijen daarin ondersteund door mevrouw 

Smit-Kroes die met haar bakkies overigens ook nog vele 

anderen aan zich heeft verplicht •••• applaus •••• 
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ik zou ook graag als daar tijd voor was de inzet van onze 

overige staatssecretarissen op het gebied van de 

gezondheidszorg denk aan de patiënten recht bevordering 

van mevrouw Smit Kroes, maatschappelijk werk de heer Wallis 

de Vries •• mevrouw Veder Smit •• gelach •• gemeentelijk terrein 

de Koning ••• maar waar het vooral om gaat is de vraag 

hebben wij goed gedaan in het kabinet en in kamerfracties 

dit beleid te steunen,er zijn moeilijke periodes 

geweest het liep lang niet altijd zoals wij dat graag ge

zien hadden en er moet nog heel wat meer gebeuren met 

name op het gebied van de sanering van de overheidsfinanciën 

de sociale zekerheid de burokratie maar als ik overzie 

wat er allemaal wel tot stand is gebracht hoe dit kabinet 

zich heeft ingezet om de koers te verleggen om verbroken 

evenwichten te herstellen door bij burgers en maatschappij 

zelf meer vrijheid meer verantwoordelijkheid te leggen 

hoe het de decentralisatie de democratisering en de eman

cipatie konsekwent inhoud heeft willen geven dan kan ik 

deze vraag hier op deze algemene vergadering met een 

volmondig ja beantwoorden •• applaus ••• en •• tot slot nog dit 

voorzitter wij zijn er nog lang niet,maar het is zonnen

klaar dat het in het belang van zelfstandigen en werknemers 

jong en oud aktieven en niet aktieven is om die koers 

omook dat beleid ook na 26 mei versterkt voort te zetten. 

Applaus. 

Lang applaus ••• 

Bizonder bedankt mijnheer Rietkerk,het applaus is dacht ik 

duidelijk genoeg,niet alleen de waardering voor Uw fractie 

maar ik dacht toch een stukje speciaal voor U ook en dat 

mag dan •• het is ook wel eens gezegd, gisteren dacht ik , 

maar het mag toch best weer nog een keer naar voren worden 

gebracht.Bizonder bedankt ik dacht dat de heer Meijeraam 
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ruimschoots tevreden mag zijn overigens met dit verhaal. 

U zit ook glunderend te knikken nu •• ja •• dan wil ik graag nu 

als laatste beantwoorder het woord geven aan de heer Zoutendijk. 

Mevrouw de voorzitter,dames en heren er zijn niet meer 

veel vragen voor mijn fractie overgebleven,dat had ik ook 

niet verwacht ,onze Tweede Kamerleden zijn uitstekend in 

staat om de aan hun gestelde vragen te beantwoorden, 

ik zou de heer Rozendaal echter als antwoord op zijn vraag 

betreffende de krijgsmacht in de grondwet willen toevoegen 

dat het goed is dat er een Eerste Kamer is ••• applaus ••• gelach •• 

de grondwet moet niet alleen een formeel stelsel als 

grondregels en waarborgen zijn maar ook een staatstuk waarin 

het volk zich moet kunnen herkennen en het is vooral om 

die reden dat wij de bezwaren uit militaire kring zwaar 

hebben laten meewegen zo zwaar dat de grootst mogelijke 

meerderheid van mijn fractie haar stem niet aan het betref

fende wetsontwerp heeft gegeven,mevrouw Rempt is al inge-

gaan op de vragen van mevrouw van Eesteren en ook de heer 

Koch betreffende het probleem van het radio actieve afval. 

Ik zou er dit nog over willen zeggen mevrouw Rempt heeft 

het ook al gezegd het probleem van het radio actieve afval 

van de kerncentrales is technisch oplosbaar mits de 

politieke wil daartoe aanwezig is,afgelopen maandag ••• applaus •• 

afgelopen maandag hebben we met een delegatie van de Freie 

Democratisch Partei uit West Duitsland ook over dit 

probleem gesproken en we waren het geheel met elkaar eens 

mijnheer Korthals Altes heeft dat gisterenavond ook al 

gezegd •• applaus •• dan heeft U vanochtend kunnen kennis nemen 

van de advertentie van het comité Zuidelijk Afrika 

o.a. in de Volkskrant de heer Wijsglas heeft daarop al 

gewezen,wij kenden de betreffende telex die ons een paar 

dagen geleden is toegezonden al we hebben met toenemende 

verontwaardiging kennis genomen van het standpunt van de 

VVD, nou dat verbaast mij niets als ik de betreffende 

heren ken •• gelach •• in concreto gaan zij dan in op een uitspraak 
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van Zuid Afrika,nu Zuid Afrika ligt tussen 2 van de 

belangrijkste oceanen aan de Kaaproute waar onze olie 

langs vervoerd wordt en het bevat een aantal van de 

belangrijkste havens in Zuidelijk Afrika,dat een militair 

vacuum in dat deel van de wereld gevaarlijk zou zijn 

ik dacht dat dat nauwelijks te ontkennen valt, en wat ons 

standpunt betreft over Zuid Afrika zou ik in navolging 

van ons programma nog eens duidelijk willen stellen 

als antwoord dan op die advertentie van het comité 

Zuidelijk Afrika dat wij ten principale tegen het apart

heidsregiem van de Zuid Afrikaanse regering zijn omdat 

het in strijd is met de menselijke waardigheid en onnodig 
k leed berekent aan grote groepen van de bevolking 

aldaar ••• applaus •••• 

Maar ook dat wij geen redelijk middel onbeproefd 

moeten laten om op vreedzame wijze door positieve be

ïnvloeding geleidelijke verandering bewerkstelligen in dat 

beleid,met als einddoel een gelijkwaardig burgerschap 

voor iedereen en geen discriminerende wetgeveing en 

dat betekent geen confrontatie politiek zoals Partij van 

de Arbeid D 66 en Jan Nico Scholten en de zijnen willen 

niet isoleren economisch noch cultureel want dat werkt al

leen maar de verkrampten in de hand ten koste van de 

zwakkere in de samenleving daar en dat zijn de niet-blanken 

bevolkingsgroepen •• Applaus •••• 

Maar juist meer culturele kontakten en het is ook mijn er

varing dat die gene daar die met buitenlanders in aanraking 

zijn geweest meer verlicht meer veranderingsbereid zijn 

en als die kontakten op cultureel gebied dan niet meer 

kunnen vanwege de houding van de Nederlandse universiteiten 

die niet meer bereid tot medewerking zijn, dan zegt dan is 

het met de verdraagzaamheid in ons land wel bizonder droevig 

gesteld op dit moment •• applaus, •••••• 

Bij het debat over de eventuele opheffing van het 

culturee 1 verdrag met Zuid Afrika en de Eerste Kamer 

afgelopen woensdagavond heb ik voorgesteld om de 500.000 comm1ss1e 
gulden die de nationale ontwikkeling samenwerking op 

het ogenblik beschikbaar wordt gesteld aan linkse agitatoren 

in ons land zoals het comité Zuidelijk Afrika te bestemmen 

om die groep in Zuid Afrika speciaal te helpen die zo 



zeer de dupe is geworden van het beleid van de 

Nationale Partij aldaar de kleurlingengroeperingen 

90% Afrikaans sprekend die veel met ons gemeen heeft 

en die dreigt tussen 2 vuren van zwart en blank terecht 

te komen. 

Applaus. 
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Mevrouw de voorzitter ik wil dan nog opmerkingen van meer 

algemene aard maken,na de uitstekende samenvatting van Koos 

Rietkerk van wat er in deze kabinetsperiode is gebeurd 

en in navolging van Jan Kamminga gisteravond zou ik 

n.l. enige ogenblikken stil willen staan bij wat ons 

in de toekomst te wachten staat, die toekomst zal in 

nog sterkere mate dan nu het geval is worden beheerst door 

wetenschap en technologie,nieuwe ontwikkelingen 

dienen zich aan, zoals de micro electronica en verdere 

informatie technologie de DNA technologie de ruimte

technologie de kabeltechnologie en het diepzee onderzoek, 

vele maatschappelijke knelpunten zoals de milieuproblematiek 

en de energie en grondstoffen schaarste zijn eerder een 

gevolg van te weinig dan van te veel technologie,er 

zijn in principe oplosbaar als wij maar willen en er naar 

handelen,het is daarom zo merkwaardig dat zich progres

sief noemende partijen die hun mond hebben van een schoon 

milieu en schone energie dat die zich veelal verzetten 

ten de ontwikkeling van nieuwe technologie~n die direkt 

of indirekt tot die doelstellingen zouden kunnen 

bijdragen •• applaus •• Progressi~iteit schijnt in dit land 

gelijk te staan met het tegenhouden van de vooruitgang 

applaus •••• 

Het zal uit moeten zijn met die anti technologie houding 

van vele linkse groeperingen er zal een eind moeten 

komen aan de situatie dat nieuwe arbeidsplaatsen ten 

gevolge van nieuwe technologie voornamelijk buiten ons 

land ontstaan,waardoor ons land te sterk te lijden 

krijgt van de nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid 

het door dit kabinet gestarte inovatiebeleid zal versterkt 

moeten worden voortgezet,historisch gezien is het liberalis

me politieke vertaling naar het streven naar grotere 

vrijheid dat mede door die ontwikkeling van wetenschap 

en technologie mogelijk is geworden,wij hebben de techno

logische ontwikkeling altijd positief bejegend al hebben 

wij zeker niet de ogen gesloten voor de nadelige effekten 

intendeel, zowel in rapporten van de Telderstichting als 

in diverse andere geschriften en redevoeringen hebben wij 



aandacht geschonken aan ongewenste neveneffekten 

en maatregelen gesuggereerd om daar het hoofd aan 
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te bieden,uitgangspunt van onze stellingname is daarbij 

dat het niet de overheid moet zijn die tot in alle 

details zal moeten aangeven wat wel en niet zou mogen 

gebeuren,eenvoudig omdat die overheid dat ook niet kan en 

ook niet moet willen kunnen,dus geen sturing door de over

heid via een centraal ontwikkelingsplan zoals de 

Partij van de Arbeid het wil,dus geen industriële vernieuwings

maatschappij à la D 66 met onduidelijke bevoegdheden 

het moeten vrije mensen zijn die binnen het door de over

heid aangegeven kader de gelegenheid moeten hebben 

hun kreativiteit en inventiviteit aan te wenden en 

die daartoe uitgedaagd moeten worden,financiël of anders

zins zodat zij bereid zijn zich optimaal in te zetten. 

Naar onze overtuiging biedt alleen een dergelijke 

maatschappij vorm van vrije mensen mogelijkheden tot een 

verdere verhoging van welvaart en welzijn ••• applaus ••• 

Het zullen immmers primair de zwakkeren in de samenleving 

zijn die het slachtoffer zullen worden van maatregelen 

die het voor de sterkeren bijkans onmogelijk althans 

onaantrekkelijk maken om nog hun best te doen,daarom 

moeten de ondernemers de kans krijgen zodat zij in 

staat zijn risiko's te nemen, want zonder risiko's 

geen succes en Albeda citerend werkgelegenheid is het 

bijprodukt van succesvol ondernemen, daarvoor is vrijheid 

nodig ••• applaus ••• 

Je kunt nu eenmaal om VNO voorzitter van Veen na te spre

ken niet ondernemen met op je ene knie een ambtenaar 

en op je andere knie een vakbondsman •• gelach ••• 

democratische dwang als altenatief van het marktmechanisme 

zoals door professor v.d.Doel voorgestaan zal in de prak

tijk verwoorden tot ambtelijke diktatuur burokratie en 

willekeur, wij passen daarvoor •• applaus ••• 

Natuurlijk zijn ook wij van mening dat de zwakkeren in de 

samenleving en daar horen naar onze mening ook de hele 

kleine zelfstandigen bij geholpen moeten worden en recht 

hebben op een menswaardig bestaan, wij achten een goed 

systeem van sociale zekerheid van grote betekenis maar 
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hebben bezwaar tegen een stelsel dat zozeer is uitgedijd 

tot zoveel oneigelijk gebruik leidt en dat velen de lust 

tot werken blijkbaar zo ontneemt dat de economie het 

niet meer kan dragen, een dergelijk stelsel is zijn doel 

voorbijgeschoten en kan en mag daarom niet in die vorm 

gehandhaafd blijven •• applaus •• niet in de laatste 

plaats in het belang van diegene die een uitkering 

werkelijk nodig hebben •• applaus •••• 

Er wordt wel gesteld dat wij snel op weg zijn naar 

een informatie maatschappij wanneer dan wordt bedoeld 

dat het grootste deel van de menselijke arbeid 

zal gaan bestaan uit het verzamelen,verwerken en verspreiden 

van informatie,goede informatie is essentieel voor 

de besluitvormingen en kontrole daarop informatie verzorging 

heeft dan ook te maken met het wezen van ons democratisch 

stelsel,vrije mensen willen kunnen meepraten,meedenken 

en mee beslissen over zaken waar zij zelf bij betrokken 

zijn,een typisch liberale gedachteN waar wij van harte 

achter staan,mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit 

of de snelheid van de besluitvorming door in het onderwijs 

de jongeren meer dan nu het geval is te leren hoe zij met 

informatie moeten omgaan hoe en waar zij informatie kunnen 

vinden en welke methoden en technieken daarbij ter beschik

king staan wordt het geleidelijk mogelijk zinvolle demo

cratisering van besluitvorming verder mogelijk te maken 

omdat men dan de mogelijkheden heeft om zich het daarvoor 

vereiste kennis-en informatie niveau eigen te maken, 

het siert dit kabinet dat het een aanvang heeft gemaakt 

met het van de grond tillen van een al omvattend informatie

beleid.Belangrijke doelstelling van een dergelijk beleid 

moet er zijn dat toepassing van de nieuwe technologie 

wel bijdragen tot humanisering van de arbeid en tot een 

verdere verkleining van machtsverschillen,hetgeen belang

rijke liberale idealen zijn,op die manier kan niet alleen 

de arbeidsvreugde worden verhoogd maar kunnen ook onze 

democratie en rechtstaat worden versterkt,de anti techno-
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logie houding van sommige linkse radicalen kan n.l. 

ontaarden in een anti democratie houding de voorbeelden 

daarvan zijn helaas al voorhanden,liberalen daar en tegen 

wensen de nieuwe technologie te gebruiken kom de democratie 

te versterken, met genoegen heb ik ook gelezen dat 

staatsecretaris Smit Kroes onze Nelie enige dagen geleden 

heeft besloten een onderzoek te doen instellen naar 

de wenselijkheid van het doorbreken van het PTT monopolie 

bij het gegevenstransport •• applaus ••• Alleen gezonde konkur

rentie kan ertoe leiden dat het huwelijk van telecommuni

catie en automatische informatie verwerking zal leiden 

tot nieuwe produkten •• produktie en diensten in ons 

land met de daarbij behorende hoogwaardige werkgelegenheid 

je hoort soms wel beweren dat de ontwikkeling van wetenschap 

en technologie automatisch zal leiden tot een steeds 

groeiende overheidsinvloed omdat beslissingen te gekompli

ceerd en te ver reikend zouden worden om aan de particuliere 

sektor over te laten,ik ontken dit, het gaat erom hoe 

wij de nieuwe technologiën wensen te gebruiken, wensen wij 

een maatschappij met een steeds grotere staatsinvloed 

waarbij de mens tenslotte ondergeschikt wordt en een star 

burokratisch systeem of wensen wij daarentegen de technolo

gie aan te wenden om de mens meer vrij te maken,vrij van 

geestdodende arbeid met minder machtsverschillen 

met minder verschillen in kennis en informatie met 

meer mogelijkheden om zich zelf te zijn om zelf zijn of 

haar lot te bepalen,zowel het een of het ander is mogelijk 

daarom is het zo belangrijk dat het liberalisme verder 

veld wint en dat wij liberalen in staat gesteld worden 

verder vorm te geven aan een samenleving zoals ons die 

voor ogen staat,waarin mensen in vrijheid en individuele 

verantwoordelijkheid en verdraagzaam ten opzichte van elkaar 

leven en werken daarbij geholpen door een aan de mens zelf 

en niet aan de collectiviteit dienstbaar gemaakte technologie 

voor een dergelijke samenleving willen wij vechten waar 

het omgaat bij de a.s. verkiezingen is dat de machts

verhoudingen niet verder in de richting van overheid en 

vakbeweging verschoven worden,maar dat het idividu weer 

meer ruimte krijgt,daarvoor wil de VVD pal staan •• applaus •••• 



Zeer lang applaus ••• 
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Dames en heren in de eerste plaats bizonder bedankt 

mijnheer Zoutendijk, ook het applaus moet voor U duidelijk 

genoeg zijn geweest wat betreft de waardering •• van alle 

kanten verdiend •• lijkt mij en dan is mijn laatste 

taak om dadelijk Hans Wiegel aan te kondigen,die niet in 

deze verkiezingscampagne zijn laatste verhaal houdt vandaag, 

ik heb begrepen dat maandagavond Tegelen er ook nog is •• 

dus wat dat betreft kan hij dan na vanmiddag zeggen 

hè hè hij moet nog even en na de 26 ste natuurlijk 

weer helemaal,maar ik wil hem toch al zovast bedanken 

voor de geweldige inzet in deze hele campagne, niet alleen 

hem maar al die andere mensen prominenten of niet, bekenden 

of niet, mensen in kraampjes of mensen in een forum 

mensen die overal bekend zijn of die alleen maar met een 

bloem de informatie die de lijsttrekker en de zijnen hebben 

verstrekt,ik geloof dat we kunnen niet zonder de een 

en ook niet zonder de ander,wij de mensen de prominenten 

zoals ze dan in V&D genoemd worden en de mensen hebben basis 

nodig ook vandaag zijn er velen weer op braderles en 

op sportvelden voor de VVD en weer allerlei manifestaties 

te vinden laatste lootjes, nog heel eventjes en ik geloof 

dat wat dat betreft alle werkers kleine grote werkers 

maar ali~eonmisbar~werkers van ons een applaus verdiend 

hebben vandaag.Applaus •••• 

Wat betreft vandaag dan de laatste onverstaanbaar 

voor deze dag van Hans Wiegel.Aan jou het woord ••• 

Applaus ••• 

Kort woord maar mevrouw de voorzitter,zeker naar datgene 

wat de heer Rietkerk en de heer Zoutendijk hebben gezegd 

en ik ben het ook van harte eens mevrouw de voorzitter 

met wat U zo pas heeft gesteld,we hebben het vanmiddag heel 

rustig we zitten daar in komfortable blauwe fauteuils 

en de meerderheid van de partij is overal in het land 

aan de slag vandaar dat ik U niet lang bezig zal houden 

want dan hebt U vanmiddag nog een paar uur over 



om ook in het land nog wat te doen ••• gelach ••• 
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We zitten in de eind sprint tamelijk lange mars geweest 

een beetje vanaf februari kansen voor de VVD waren 

niet zo best op dat moment,we hebben geknokt vanuit 

een achterstand dat is overigens niet altijd de 

meest onplezierige positie en ik heb de indruk dat wij op 

dit moment weer aardig terug zijn, maar wie ben ik, 

je moet soms naar de cijfertjes kijken U volgt natuurlijk 

ook altijd met grote belangstelling allerlei merkwaardige 

enquette cijfers,ik zeg daar altijd van als ze voor ons 

slecht uitpakken dat kan geen goed onderzoek zijn en als 

ze voor ons goed uitpakt •• er zal wel wat inzitten •• gelach •• 

maar ik heb ook altijd dit gezegd en dat zou ik U ook 

vanmiddag willen zeggen we moeten ons niet rijk rekenen 

er wordt op dit ogenblik uitgezonden door de VARA Rode Haan 

de laatste peilingen die zijn voor ons buitengewoon goed 

maar ik zou U willen zeggen de enigste peiling die telt 

is a.s. dinsdag onder een buitengewone grote steekproef 

reken U niet rijk,laten we rustig blijven en laten we 

er vooral voor zorgen dat we onze energie stoppen 

in aktiviteiten in die laatste dagen •• applaus •••• 

Opkomst is overal in het land perfekt,ledenwinsten enorm •• 

en ik heb dan ook de indruk dat wij met zijn allen 

zeer vol van vertrouwen die uitslag tegemoet kunnen zien 

en ik denk dat dat komt omdat het vertrouwen wederzijds 

is niet alleen kunnen wij vertrouwen hebben in datgene 

wat de kiezers gaan doen,mijn indruk van de afgelopen 

campagne van de nu bijna afgelopen campagne is deze 

dat de kiezers vertrouwen in ons hebben,zeker respekt, 

stukje waardering voor een partij die niet komt met 

een zak vol fraaie beloften maar voor een partij die 

toch maar de afgelopen 3Ï jaar heeft gestaan voor het 

beleid en een partij die bereid is door te gaan,juist 

in de moeilijke jaren die voor ons liggen,want we 

onderscheiden ons, mevrouw de voorzitter, dames en heren 

dat is volgens mij ook de achtergrond van dat respekt 



pering 

van die waardering, van dat vertrouwen van de kiezers 

in onze partij,we onderscheiden ons op een paar punten 

van anderen,we hebben een tamelijk realistisch 

programma kijkt U alleen maar naar datgene wat in het 

program is ingeboekt met betrekking tot de cijfers 
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ten aanzien van de economische groei we zijn het meest 

realistisch,we gaan uit van een beperkte economische 

groei maar ook dat is volstrekt duidelijk wij zijn voor 

economische groei en we zijn er ook van overtuigd 

als wij het beleid weten door te trekken zoals dat in de 

nu aflopende jaren is gebeurd met name het economisch 

beleid van minister van Aardenne weten door te trekken 

dan denk ik dat die groei terugkomt en dan betekent 

dat dat later nu niet maar dat later er meer ruimte 

is om ook een aantal dingen te doen die wij plezierig 

vinden,realistisch program zonder een gat D 66 heeft dat 

wel,een gat van 6! miljard ik heb dat de heer Terlouw 

dat laatst nog op de t.v. laten lezen •• gelach •• hij zei 

dat is niet waar,maar 4 miljard •• nou ja wie kijkt er in die groe

op een miljard •••••• gelach •• applaus •• 

En de Partij van de Arbeid gaat er bij haar programma 

vanuit van een groei die er niet is maar van waar wij willen 

dat hij er komt en waarvan we overtuigd zijn dat die 

alleen komt als wij mee regeren ••• appplaus ••••• 

Tweede verschilletje het andere ik hoef niet te overdrijven 

het tweede verschilletje ik heb niet de indruk dat er in 

ons program beloften staan die niet waar gemaakt kunnen 

worden in andere programma's is dat wel het geval 

je bent natuurlijk altijd als je in de oppositie zit 

geneigd een beetje de zaak te overtillen je hand een beetje 

te overspelen het is ook best begrijpelijk want je wilt 

laten zien data~~t anders gaat als er een ander bewind 

komt als jezelf in de regering komt dat er dan van alles 

en nog wat kan gaan gebeuren,als je dan in de oppositie 

zit en je kunt niet laten zien wat je vindt door concrete 

beleidsdaden dan moet je het per advertentie aanmelden 

dat doet de Partij van de Arbeid,Partij van de Arbeid is 

de verkiezingscampagne begonnen met het in de kranten zetten 



van een advertentie waarin stond dat als je nu maar 

op de PvdA zou stemmen dat er dan 80.000 werloze 

bouwvakkers aan het werk zouden komen,dat is keihard 

doorgeprikt en op die kritiek van ons is alleen maar 
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een verontschuldigend woord overigens geen rectificatie 

een verontschuldigend woord van de Partij van de Arbeid 

gekomen, tweede voorbeeldje van wat ik zou willen noemen 

toch dat wanhoopsoffensief in de laatste weken 

voor de verkiezingen allerlei fraaie beloften doet de 

PvdA over het handhaven van de koopkracht van deminima 

die beloften worden doorgeprikt door eigen socialistische 

hooggeleerde economen,je zult maar zo'n verzameling 

in je club hebben knappe mensen die het weten en 

die het ook fijn vinden om in de krant te komen en 

dat helpt ons, ik ben daar dankbaar voor ••• gelach •• 

applaus ••• 

Laatste voorbeeldje en da ga ik weer verder, er stond 

laats weer een advertentie in de krant ik meen gisteren 

het ging allemaal over de sport als je nou maar PvdA stemde 

dan ging het goed met de sport en een van de onderdelen 

van het beleid was er moest voor worden gezorgd 

dat de kantines op sportterreinen dus niet de officiële 

horecabedrijven maar die moesten een afdracht van btw 

terug kunnen krijgen a. ik weet niet of dat zo is~aar 

mijnheer Portijnen korrigeert me wel, a. zou dat heel 

moeilijk zijn in verband met de Europese afspraken 

b. als je dat doet, als je die lijn trekt betekent 

dat dat je allerlei bonafide en dat zijn vaak heel kleine 

zelfstandige ondernemingen in het horeca bedrijf dat je 

die in nog grotere problemen brengt dan nu, steunen van 

beunhazen, de FNV is dan ook tegen en ze hebben gelijk •• applaus ••. 

Derde verschilpunt tussen ons en anderen. 

Wij verdedigen het regeringsbeleid we zeggen ook altijd erbij 

dat het niet op alle punten precies zo is 

gegaan zoals wij dat wilden,het kon ook niet want 

we regeerden niet in ons eentje,ik schuif de schuld dus 

niet voor het niet lukken in de schoenen van onze regerings

partner het lukte ook niet omdat we nogal wat tegenvallers 
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en tegenslagen hebben gehad maar we verdedigen het beleid 

wel en nu zo'n beetje in de laatste weken voor de 

verkiezingen lopen we niet weg vandat verdedigen van dat 

beleid ik vind een stukje liberale eigenschap ik 

vind dat je nooit moet weglopen voor de verantwoordelijkheid 

die je hebt gedragen en dat je bereid moet zijn 

voor de volle 100% staan voor je beleid. 

Vierde verschilpunt: wij kiezen voor samenwerking 

wij vinden dat het is ~~Qx het belang van het zo goed 

mogelijk aanvatten van de economische-en financi~le 

problemen dat er in ons land wordt samengewerkt,vakbeweging 

en ondernemers maar ook dat er politiek wordt samengewerkt 

vandaar dat wij kiezen in eerste instantie voor een kabinet 

van nationale eenheid vandaar dat wij kiezen voor een 

nationaal aanpakken van de vraagstukken wij zijn wat dat 

betreft op een andere lijn dan met name de PvdA 

die kiest voor polarisatie die offici~l kiest voor 

een links kabinet en de zogeheten offici~le man in de PvdA 

de heer v.Tijn lonkt daarbij ook nog in de richting 

van de CPN volstrekt in strijd met de beste sociaal demo

cratische traditie,sociaal democraten net als andere demo

craten moeten niet eens wensen te willen samenwerken met 

de CPN. 

Applaus ••• 

D 66 heeft niet uitgesloten zegt dat in alle duidelijkheid 

en het kan niet weersproken worden heeft niet uitgesloten 

dat die partij ook aan een links kabinet zou meewerken, 

wel heeft tot nu toe ik zeg er altijd toch maar weer bij 

tot nu toe D 66 uitgesloten samenwerking in een kabinet 

met onze coalitie genoot en met onszelf •• waarom?? 

Als je je zelf afficheert, wij doen dat niet,anderen 

moeten ons standpunt maar beoordelen, maar als je jezelf 

afficheert als redelijk,wat is dan het redelijke eraan??? 

Dat je niet wilt samenwerken met 2 andere partijen 

als het CDA en de VVD,waarvan nota bene onafhankelijke 

economen hebben gezegd dat dat program sociaal economisch 

gezien van CDA VVD en D 66 het beste bij elkaar aansluiten. 
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Het is dus volstrekt onredelijk niet datgene wat D 66 wil 

het is wel volstrekt onredelijk datgene wat Terlouw 

wil, hij gaat rechtstreeks in tegen de redelijkheid 

hij gaat rechtstreeks in tegen datgene want heel veel 

mensen die misschien nu nog zitten te dubben of ze wel

licht toch op D66 nog maar zouden stemmen •• hij voert 

zijn groepering zonder meer in een omarming en op den duur 

zal datkzijn een dodelijke omarming van de Partij van de 

Arbeid waarschuw hem daarvoor want ik vind dat iedereen erop 

recht heeft om ook een goed advies te krijgen •••• gelach ••• 

applaus ••••• 

Nog even samengevat wij hebben een realistisch program 

wij doen geen beloften waarvan we niet zeker weten 

dat we ze waar kunnen maken,onze rekening sluit, 

we verdedigen het beleid,we kiezen voor samenwerking en 

ik zou ook nog dit willen zeggen we zijn en dat 

mag ik dacht ik toch wel namens ons allemaal zeggen 

aan het adres van~nderen wij zijn betrouwbaar,wij zijn 

een betrouwbare bondgenoot geweest in de afgelopen 

jaren,betrouwbaar ten opzichte van onze coalitie genoot 

en we vinden ook dat die lijn betrouwbaarheid ten opzichte 

van je bondgenoot dat die lijn in het gehele politieke 

beleid zijn weerslag moet vinden,dus ook in de internationale 

politiek,ook wat dat betreft hebben wij een onderscheiden 

positie wij kiezen zonder meer zonder komma's mitsen en 

mare •• we kiezen zonder meer voor internationale samenwerking 

met onze westerse bondgenoten,binnen de NAVO en met de 

VS, wij zijn van mening •••• applaus •••• 

Wij zijn van mening want dat hoort erbij anders is het 

trouw in woorden wij zijn van mening dat wij dus 

een evenredig deel zullen moeten blijven nemen in de 

westelijke verdediging in al zijn facetten in de komende 

tijd en ook daar onderscheiden wij ons van anderen, 

van D 66 waar je sprekend over het terrein van de 

buitenlandse politiek de heer Brinkhorst de laatste tijd 

niet meer hoort,hij is met zijn standpunt dacht ik onder

gesneeuwd op dit moment in D 66,de linkse krachten zijn het 
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op dat stuk aan het winnen die krachten die erop aan-

sturen dat Nederland eenzijdige stappen onderneemt, 

eenzijdige stappen die in feite leiden tot een stuk 

deloyaliteit ten opzichte van het westelijk bondgenootschap, 

over de Partij van de Arbeid hoef ik niet zoveel 

te zeggen daarom niet omdat de heer den Uyl daar al het 

een en ander over heeft gezegd en geschreven •• zacht gelach •••• 

hij is een man die over de grenzen heenkijkt •• gelach ••• 

applaus •••• 

Hij is kort geleden nog bij Mitterand geweest,voordat de 

nieuw gekozen Franse president werd geïnstalleerd 

ongetwijfeld met de goed bedoelde poging ervoor te zorgen 

dat Mitterand zeker inbreng in zijn speech van de heer den Uyl 

zou aanvaarden en hij heeft daarna ook nadere stappen 

gezet intervieuws weggegeven en dat moet je doen nietwaar 

om kiezers te winnen intervieuws weggeven aan een of ander 

blad dat in de Sovjet Unie verschijnt ik heb dat in de ori

ginele tekst nagekeken en •• gelach •• en het staat er 

allemaal in •• gelach •• wat er niet in staat weet ik niet 

of er wel of niet korrekties zijn aangebracht ik ga 

altijd als ik een intervieuw geef dan zeg ik de intervieuwer 

schrijf de tekst maar maar ik ga erniet in zitten krassen 

en veranderen verantwoordelijkheid van de intervieuwer 

en de heer den Uyl of hij nu wel of niet heeft zitten 

veranderen het doet er niets ••• het doet in feite niets ter 

zake,hij heeft een intervieuw weggegeven aan dat blad 

uit de Sovjet Unie hij had beter moeten weten ••• applaus ••• 

Wat de gevolgen zijn weet ik niet in ieder geval is er 

weer een gat geslagen in het advertentie budget van de 

PvdA •• gelach •• want vandaag staat er weer een advertentie 

waarin van alles en nog wat moet worden uitgelegd 

in de krant het is dus allemaal weer bedoeld anders bedoeld 

dan er staat ik weet ook helemaal niet wat er ergens anders 

is terecht gekomen van de aanvallen van de heer den Uyl 

hij heeft Reagan voor de laatste maal gewaarschuwd en 

en het P. staat misschien te trillen op de grondvesten, 

we weten het allemaal niet, maar ik laat het bij deze kon

klusie, de inhoudelijke politiek van de PvdA ten opzichte 

van de NAVO is een zodanige politiek dat als het zijn 

weerslag krijgt in het regeerakkoord,Nederland dan niet 
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meer is een loyaal bondgenoot van onze bondgenoten in 

dat westelijk genootschap,daar gaat het in feite om 

het gaat om eenzijdige stappen die direkt gericht zijn 

tegen de samenhang in de westerse wereld en daar kan niet 

hard en duidelijk genoeg tegen gewaarschuwd worden. 

Applaus ••• 

Zeer lang applaus. 

Ik kom tot mijn konklusie over het CDA heb ik vanmiddag 

iets gezegd,dat lijkt mij ook verstandig,datgene wat wij 

het CDA te zeggen hebben,hebben wij de afgelopen 3! jaar 

in het Catshuis gezegd en hopen wij aan de formatietafel 

te herhalen. 

Konklusie: we hebben het niet allemaal zo verschrikkelijk 

goed gedaan in de afgelopen jaren we hebbenpok onze fouten 

gemaakt,maar ik zei er al bij we hebben nogal wat tegen

stand gehad, van buiten het parlement en vanuit het parle

ment,we heeben ook nogal wat tegenslagen gehad 

ik dacht ook dat een van de kenmerken was van liberalen 

dat ze juist onder tegenstand en bij tegenslagen alles 

doen om overeind te blijven.Dat hebben wij op alle 

mogelijke manieren gedaan we zijn niet weggelopen 

voor het dragen van verantwoordelijkheid we zullen voor 

het dragen van die verantwoordelijkheid in de toekomst 

ook niet weg lopen.We zijn bereid die verantwoordelijk

heid ook in de komende jaren te nemen, liefst in samen

werking met zoveel mogelijk anderen. 

Die moed tonen we, die moed tonen we juist nu in deze 

moeilijke situatie en moed wij kennen het Nederlandse 

Volk,moed wordt beloond.Dank U zeer. 

Applaus ••• 

Lang applaus •••• Zeer lang applaus •••• 

Geweldig bedankt, zolaatste gebaar hè , dat pept je dan nog 

meer op dat vind ik geweldig,ik hoop dat we 

met de woorden van vanmiddag en met de intentie die daar 

uitsprak met dat gebaar in ons hoofd met dat enthousiastme 

die laatste dagen van nu toch wel vermoeien~~rgs~SSgne 
ingaan we mogen ons dan niet groot denken maar ik hoop 

dat het dinsdag plezierig zal zijn wat betreft de 

uitslag er is hard aan gewerkt, reuze bedankt Hans Wiegel, 

sterkte de laatste dagen U ook allemaal ik zou zeggen dank 

U wel voor Uw aanwezigheid,wel thuis en tot ziens ••••• 

Applaus ••••• 
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