
~3~~ ALGEMENE VERGADERING I. 

Dames en heren hartelijk welkom op deze 63ste algemene vergadering. 

Een buitengewone vergadering in velerlei opzicht. Centraal staat 

vanzelfsprekend het vertrek van Hans Wiegel naar Friesland. En 

met bijzondere aandacht zullen wij luisteren naar wat Ed Nijpels 

ons zal zeggen bij zijn eerste grootste kennismaking met het hoogste 

orgaan van onze partij, u de algemene vergadering. Wat een verrassing 

is het dat deze buitengewone algemene vergadering om nog een reden 

buitengewoon is. Onze speciale dank gaat uit naar de heren van Agt, den 

Uyl, Terlouw. U begrijpt het al dat zij het mogelijk hebben gemaakt dat 

wij vanavond hier het feest vieren van de val van het hopeloze kabinet. 

Heeft Hans Wiegel het niet voorspeld kort na de uitslag van de 

Statenverkiezingen. De gtandioze winst voor de VVD en het dramatische 

verlies voor de PvdA zouden tot gevolg hebben net als twee keer eerder 

d8t het kabinet zou vallen door verzwakking van de eigen positie 

ten gevolge van die statenuitslag. Wiedend in zijn tuintje en 

studerend op de friese taal moet Hans deze week gedacht hebben zie 

je wel de VVD is op mijn wenken bediend. Vanavond moeten we hem-

laten gaan, maar wij zijn blij voor Hans en zijn gezin omdat een 

voloende fase in zijn briljante carrière is berejkt. En tegelijk 

reiken wij vanavond de hand naar Ed Nijpels die met verve en elan een 

wel zeer moeilijke t8ak op zich heeft genomen. Uw geweldig grote 

opkomst vanavond, de sfeer, de stemming hier in deze zaal in de Plint 

~ bij binnenkomst bewijzen de veerkracht van de VVD. Wij komen er 
' 

vanavond rond voor uit, wij zijn er trots op dat de eenheid in onze 

liberale partij zo groot is dat de verkiezing van een nieuwe fraktie

voorzitter in vier dagen zijn beslag kreeg. Het heeft niets te maken met 

rommelen en regelen achter de schermen. Het heeft te maken met de ver

antwoordelijkheid en de verdraAgzaamheid van liberalen en de daaruit 

voortvloeiende loyaliteit van mensen tov elkaar en tov de partij. 

Ik weet zeker dat ik spreek namens deze algemene vergadering, namens 

de leden van de VVD wanneer ik de 2e kamerfraktie bijzonder complimenteer 

en zeer hartelijk dank zeg voor de slagvaardigheid en de dynamiek 

waarmee zij heeft gehandeld. Dames en heren alvorens deze vergadering 

te openen heet ik hartelijk welkom de families Wiegel en Nijpels, 

de heer Andriessen en zijn echtgenote, de voorzittervan onze belgische 

zusterpartij de PRL, de ereleden Delprat en Taxareus en tenslotte 

dames en heren wens ik u een avond toe om nooit te vergeten. 
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Ik geef het woord aan de voorzitter van de eerste kamerfraktie Guus 

Zoutendijk. 

Voorzitter, dames en heren. het is aan de eerste kamer om een finaal 

oordeel te geven over de door de 2e kamer genomen besluiten. Het is 

aan twijfel onderhevig of dit ook geldt bij besluiten van 2e kamerleden 

het in d·ubio abstiné zou echter niet passen nu het om Hans Wiegel 

gaat. Daarvoor is bij m1J de behoefte ook te groot om bij dit 

afscheid een persoonlijk woord te spreken. Beste Hans wij zijn van 

geheel verschillende richting en met een geheel maatschappelijk andere 

achtergren in de landelijke politiek terecht gekomen. En het is eigenlijk 

pas gedurende de laatste 4f jaar dat wij elkaar beter hebben leren 

kennen en waarderen. De politiek is jou op het lijf geschreven en het 

spreekt voor jou vanzelf dat je beleidsvoornemens primair toetst op 

hun politieke effecten. Overtuigd als je bent dat een zo groot moge

lijke liberale partij een eerste noodzakelijke voorwaarde is om zoveel 

mogelijk van onze ideëen te verwezenlijken. Voor mij lag dat anders. 

Vanuit de wetenschap en vervuld van zorg over de onvermoede mogelijk

heden en potentiële gevaren van bepaalde technologische ontwikkelingen 

ben ik min of meer toevallig en voor mijzelf en bijna alle andere vol

komen onverwacht in de politiek verzeild geraakt. Met het vaste voornemen 

om beleidsvoornemens in de eerste plaats te toetsen op hun gevolgen 

voor de samenleving op langeren termijn. Eenmaal heeft deze verschillende 

benadering tot een clash geleid. Ruim acht jaar geleden toen ik bij de 

behandeling van de onderwijsbegroting in de eerste kamer gloedvol en 

naar eigen oordeel goed onderbouwd betoog had gehouden tegen het op

richten van een achtste medische faculteit in Maastricht. Niet wetende 

dat jij de avond tevoren op een spreekbeurt in die plaats verteld had 

dat de VVD een warm voorstandster voor deze nieuwe faculteit in 

Maastricht was. De ontstane verwarring leek koren op de molen van 

onze politieke tegenstanders. Maar zoals onder liberalen gebruikelijk 

werd dit conflictje snel in de kiem gesmoord. Geleidelijk zijn wij meer 

naar elkaar gegroeid. Daarom vind ik het erg jammer dat onze samenwerking 

als voorzitters van de beide kamerfrakties maar zo kort heeft geduurd. 

En eigenlijk nauwelijks van de grond is gekomen. Dat ligt niet aan 

jou of mij, maar aan een kabinet dat niet tot besluiten kon komen. 

En als er geen kabinetsbeleid is dan is er weinig af te stemmen tussen 

de frakties. Ik voeg daaraan toe helaas, want een kabinet dat niet kan 

of niet wil regeren is een ramp voor de democratie en daarmee voor het 

land. De dame en de heren schijnen dat inmiddels na acht maanden van 

machteloosheid zelf te hebben ingezien. 
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Veel intensiever is dat ik je heb meegemaakt als vice minister president 

en minister van binnelandse zaken. Aan het geregeld overleg dat wij 

in die tijd mochten hebben tesamen met Koos Rietkerk, Frits Korthals 

Altes en de andere liberale bewindslieden bewaar ik de beste herinnering 

Dat geldt in het bijzonder voor de enkele spannende nachten die ik van 

nabij heb mogen meemaken. Hans na alles wat er de laatste weken over 

jou is gezegd en geschreven is het moeilijk nog iets nieuws te zeggen. 

Dankzij je feilloos politiek gevoel en je ongeevenaard vermogen om de 

mensen in het land zoals jij het noemt duidelijk te maken waar het om 

gaat heb je de VVD in aanhang meer dan verdubbeld en gemaakt tot een 

machtfaktor in de nederlandse politiek waar terdege rekening mee 

moet worden gehouden. En alleen vanuit een hechte machtspositie 

is het mogelijk werkelijk iets te bereiken. Het electorale succes van 

de recente Statenverkiezingen rus voor een zeer belangrijk deel aan jou 

te danken en daarmee heb je mij een eerste kamerfraktie geschonken 

die hopelijk niet later dan eind van dit jaar de nog nimmer vertoonde 

grootte van 17 personen zal omvatten. 5 meer dan thans. Een ongelooflijk 

succes. Misschien is je grootste verdienste voor de nederlandse politiek 

geweest dat je erin geslaagd bent het ontstaan van serieuze rec~tse stro

mingen te voorkomen zonder ooit iets van de liberale beginselen daarvoor 

op te geven. Want wat andere ook mogen zeggen en schrijven, de VVD was 

en is een liberale partij en zal dat blijven. Hans ik ben ontzettend 

blij voor je dat je commissaris van de Koningin in Friesland bent geworden 

en daarmee hebt gekregen waar je behoefte aan had en recht op had. 

Gezien je emonente staat van dienst voor ons land, voor het liberalisme 

en voor de partij. Friesland krijgt als nieuwe commissaris een uitstekende 

en ervaren bestuurder en een fijn mens. Mede narnes Adelheid wens ik 

Marian en jou daar veel succes en voorspoed toe. Misschien heb je 

de laatste dagen nogeens nagedacht over je besluit, want het zal je on

getwijfeld moeilijk gevallen zijn afstandelijk toe te moeten kijken 

bij het dramatische haagsche gebeuren. Met vele anderen ben ik ervan 

overtuigd dat je terug zult komen in politiek den Haag, maar ik ben 

er niet zeker van of je mij tegen die tijd daar dan nog zal ontmoeten. 

Wel weet ik zeker dat onze vriendschap zal voortduren. Het ga jullie 

goed in het hoge Noorden. 

Vervolgens zou ik graag een enkel wo~rd willen zeggen tot onze ni~uwe 

politieke aanvoerder Ed Nijpels. Ed hoe verschillende Hans en jij 

ook moge zijn, toch hebben jullie ook veel gemeen. Eenzelfde vermogen 

om mensen te inspireren en te enthousiasmeren. Eenzelfde vermogen om 

verschillen te overbruggen en als bindend element te fungeren in 
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fraktie en partij. Je zult het niet gemakkelijk krijgen. Niet alleen 

omdat het voor niemand eenvoudig is om Hans Wiegel op te volgen. 

Ook niet omdat het moeilijk zal zijn het huidige stemmenpercentage 

te bhouden, maar vooral omdat er in de komende tijd strategische 

beslissingen moeten worden genomen en omdat er keuze zullen moeten 

worden gemaakt die in hun gevolgen ook voor onze kiezers pijnlijk 

zullen kunnen zijn. Een springlevende partij staat je daarbij echter 

bij. Gesterkt door een vernieuwd beginselprogramma, een nieuw 

liberaal manifest en vele uitstekende rapporten van de Teldersstichting. 

En daarbij een fraktie van voldoende kwaliteit om de vele ideeën 

politiek te vertalen. Een partij ook die klaar staat om er mede voor 

zorg te dragen dat ons land krijgt waar het recht op heeft. Een kabinet 

dat durft te regeren, dat durft te werken aan een echt herstel van 

de economie en dat de mensen weer vertrouwen in de toekomst weet bij 

te brengen. 

Bedenk verder dat er aan de overkant van het Binnenhof ook 12, straks 

17 geestverwante politici zijn die eveneens gaarne bereid zijn je te 

helpen en die vanuit hun verschillende maatschappelijke achtergrond en 

ervaring soms nog iets verstandigs te zeggen hebben ook. Als er overigens 

een funktie is waarbij je geen inwerktijd wordt gegund, maar wa-arbij je 

ineens in het diepe wordt gegooid dan is het wel het politieke leider

schap van een partij. Dat dit zo sterk zal geldèn als thans het 

geval is hadden slechts weinigen verwacht. Het heeft je de kans gegeven 

te tonen wat je waard bent en deze vuurdoop heb je uitstekend doorstaan. 

Ik heb dan ook het volste vertrouwen in jou als politiek leider van 

de VVD en biedt je bij die taak gaarne mijn steun aan. Veel succes. 

Ik moet vreselijk prozaisch beginnen, maar in het plantsoen hier bij de 

singel. Ik probeer nogeens prozaïsch te beginnen, in gras langs de 

singel staan auto's geparkeerd en buurtbewoners zijn daar zeer ontevreden 

mee en dreigen het recht in eigen hand te nemen zo rapporteert de politie 

en u weet hoe gezagsgetrouw wij zijn. Ik vraag u de auto's· even te 

verplaatsen. Hans er ~ijn een aantal sprekers vanavond, maar alle aanwezi

gen samen willen je iets zeggen. Daarvoor wil ik ze nu graag de gelegen

heid geven. Wiegel gaat naar Friesland toe, uit de politiek. Hij 

wordt co~missaris van Oranje in het noorden ~'ant dat is hem sympathiek. 

Gaat van Atje Keulen leren schaatsen, volgt een cursus Fries. Hij 

zat net zo aardig in de kamer op de bank van Mies. Wiegel was de VVD 

en een leuke baas. Wiegel was een duidelijke mengeling van onze lieve 

Heer en Sinterklaas. Maar de oppositie mist hem, Joop den Uyl die 

lacht zich ziek, Wiegel gaat naar Friesland toe uit de politiek. 
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Dames en heren het volgende punt van de agenda is een toespraak door 

de voorzitter van de partij. Maar wat valt er te zeggen als woorden 

tekort schieten. Wat moet je als alle superlatieven in de loop van 

jaren al zijn gebruikt. Als een mevrouw op een algemene vergadering 

al eens heeft gezegd dat Wiegel een geschenk uit de hemel was. Als 

een mijnheer doodserieus op een algemene vergadering vroeg of er ook 

een verzekering afgesloten voor als Wiegel iets overkwam. 

Hans Wiegel geïnspireerd door Oud, opgevangen en aanvankelijk begeleid 

door Toxopeus en Geertsema, op de schouder geklopt door van Riel en 

aan het hart gedrukt door Haya van Someren. Hans Wiegel van talent tot 

staatsman en toch slechts nauwelijks halverwege omdat hij veertig 

jaar is. Ach we weten het allemaal hoe de partij is opgestuwd. Hoe de 

zalen uitpuilden, hoe tienduizenden leden toestroomden en hoe telefoon

centrales verstopt raakten omdat iedereen tegelijk lid wilden worden. 

We weten allemaal hoe we wonnen, hoe de liberale politiek opeens het 

volk ging aanspreken. Ik hoef niet meer uit te leggen hoe de je_ugd werd 

bereikt en de aktiviteit van zoveel mensen de partij ijzersterk 

maakten. Ach het klinkt zo obligaat. Als ik hoe kleurig ik het ook 

probeer een opsomming geef van de geweldige prestaties en verdiensten 

van Hans Wiegel. Ik praten, u klappen en Hans minzaam knikken. Zou het 

niet heerlijk zijn als we de hoogtepunten nog een keer zouden kunnen 

beleven. Als we nog een keer die geweldige momenten ondergaan waar we 

met elknar zo van genoten hebben. Zal ik u meenemen Hans Wiegel 

vijftien jaar in de politiek. Kan die film nog een keer worden 

gedraaid. De film die je hebt gezien kon eigenlijk niet geproduceerd 

worden. Er zijn maanden nodig om een documentaire als deze te vervaar

digen. Een aantal mensen hebben zich echter dagen, nachten en weekeinden 

opgelaten. Hebben gezocht in de archieven van omroepen die spontaan 

hun medewerking gaven. Ze hebben fragmenten gekozen geknipt, geplakt, 

geregiseerd en wat er allemaal aan te pas komt, het was een gekkenhuis. 

Als ik je de film aanbiedt dan doe ik dat in het bijzijn van René 

Stokvis, de producer van de film en ik zeg erbij dat Ron Kroon de 

regisseur was, dat Hans van der Vliet je trouwe vriend, Gerlof Bootsman 

En Hugo Ditmar en nog een enkel ander ook uren hebben besteed. Dat 

zul je begrijpen, maar René en Ron dat is ongelooflijk. Hans je 

krijgt de film in een videa cassette omdat dat laatste praktischer 

is om dat nog eens terug te zien. Het is een cadeau van de afdelingen 

uit de partij. 
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Wat valt er nog aan toe te voegen. Hans je hebt het zelf weleens 

gezegd het hoogtepunt in je carrière dat was het onderhandelen 

met van Agt en het uiteindelijk tot stand brengen van het kabinet 

van CDA en VVD. Nooit had onze partij zoveel bewindslieden, nooit 

zoveel invloed. De diepe bewondering van de partij en eigenlijk van 

heel Nederland hebben we in de film gezien. Het is een onwaarschijn

lijke prestatie waarvan vanuit onze visie zonder overdrijving kan 

worden gezegd dat het landsbelang er in hoge mate mee was gediend. 

Voor jou was het een mijlpaal in een ontwikkeling. Een bewijs van 

kwaliteit van jaloerse, soms laatdunkende opmerkingen van de jongeheer 

Wiegel, de hemel verhoedde dat hij ooit achter deze tafel komt. 

Uitspraken van 2 CDApolitici. Op die uitspraken heb je nimmer gerea

geerd. Je hebt getoond wat je waard was. De historische dagen in 

december 1977 en daarna als vice premier en als minister van binnen

landse zaken. Niet zonder moeite zijn we erin geslaagd de liefste 

herinnering uit die tijd groot en duidelijk te verwerven. Ik vind het 

fijn je dat te mogen aanbieden. 

Hans Wiegel als ik nog iets tegen je zeg dan zal ik mij beperken. 

Ik zou in herhalingen vallen na alle interviews, alle commentaren 

in de kranten, alles wat er is gezegd. Als voorz.i tter van de partij 

wil ik op iets anders wijzen. Je bent een fenomeen genoemd en dat 

ben je ook, want wat je hebt gepresteerd dat is uniek. Jouw verdiensten 

zijn niet in woorden uit te drukken. En toch zou alles heel anders 

zijn geweest als jij niet als Hans Wiegel, als mens iets van jou alleen 

,~ had toegevoegd aan al de talenten die je hebt meegekregen. Het is 

bijzonder zeker in de politiek en dan ook nog bij nuchtere liberalen 

zo'n warme sympathie te verwerven die jij hebt ondergaan. Zo'n oprecht 

diepgeworteld gevoel van aanhankelijkheid. Dat heb je gekregen door 

wat jij als Hans Wiegel hebt kunnen betekenen voor de mensen om je 

heen. Voor de warmte die jij uitstraalde. Met alle spanningen die 

je had was er altijd een positieve instelling, de aandacht en de 

belangstelling voor anderen, de hartelijkheid die Je zo kenmerkt. 

De kwaliteit van jouw leiderschap 1n de partij is in de eerste plaats 

bepaald door de waarde waarin jij je mensen liet. Door het vertrouwen 

dat je ze gaf. Jouw karaktervastheid bleek zo groot dat steeds opnieuw 

ondanks teleurstellingen blijmoedig het vertrouwen weer aan de mensen 

gegeven werd. Als politieke aanvoerder van onze partij heb jij de 

liberale beginselen praktisch vertaald door daadwerkelijk vrijheid te 

geven aan allen om je heen. Door de verantwoordelijkheid te leggen 

waar die hoort en niets onnodig naar je toe te trekken. Door verdraag

zaam te zijn als fouten werden gemaakt en plezierig en zorgvuldig te 
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bespreken hoe het anders en beter kon. De gelijkwaardigheid van 

mensen is voor jou vanzelfs~rekend. Dat merk je aan jouw omgang met 

iedereen. Fraktie, hoofdbestuur, medewerkers van de fraktie, het 

álgemeen secretariaat, noem ze maar op. Ze gaan allemaal voor jou door 

het vuur Hans. Met deze ruimte, met deze achtergrond hebben wij toch een 

krachtig leiderschap ervaren waarin ruimte was voor eigen ontplooiing 

wat ons liberalen zo lief is. Die ruimte werd door jou royaal gegeven. 

Hans laat niemand denken dat je altijd gemakkelijk was, je kon ont

zettend lastig wezen. Als je echt van mening verschilde. Maar zoals 

je de politieke boodschap bracht zo was je ook intern in een gesprek. 

Moeilijke kwesties ontdoen van alle franje terugbrengen tot de juiste 

proporties, koel een oplossing analyseren. Dat dat dan meestal jouw 

oplossing was had meer betrekking op de kwaliteit van Je leiderschap. 

Je politieke feeling natuurlijk, maar vooral je visie op zaken en 

ontwikkelingen in relatie tot elkaar, het nimmer zinloos speculeren 

wat vele juist zo aardig vinden, dat was juist dat kleine beetje meer. 

Kenmerkend voor jou. Als het echt moeilijk was was de politieke 

moed die je kon opbrengen, niet de meest voor de hand liggende -

oplossing, maar verder kijken. Als anderen dan hun hart vasthielden 

zei jij altijd politieke moed wordt beloond. En .Je kreeg gelijk. 

Hans ik heb gesproken over de hartelijkheid in je optreden. Ik weet 

dat jij van de partij ook veel hartelijkheid heb teruggekregen. 

We hebben met je meegeleefd in goede en in kwade dagen. De partij 

kon op je aan en jij wist d~t we allemaal achter je stonden en 

naast je als dat nodig was. Een tijdperk is nu afgesloten. Een tijdperk 

van groei van jou, van talent tot staatsman. Maar ook een tijdperk van 

groei van de partij onder jouw leiding. Van allesbeheersende betekenis. 

Het is geweest. Dat niet alleen de man Hans Wiegel groeide en sterk werd. 

De glamour straalde niet alleen af op jou. Het liberalisme bereikte de 

mensen. De kracht van jouw argumenten maakte de partij sterk. Wat een 

kwaliteit van leiderschap als je zoveel hebt bereikt dat het door jouw 

uitgestraalde kracht groot genoeg was dat de partij en de liberale 

beginselen zo wortel schoten dat ze niet meer van jou afhankelijk zijn. 

Hans dat is jouw fenomenale verdienste geweest. Over jouw vijftien 

jaren politiek heen zullen we het blijven weten. Jij hebt voor honderd

duizenden de poorten geopend naar het liberalisme. Vrijheid, verant

woordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijk

waardigheid van alle mensen. Ik vraag de algemene vergadering te 

bekrachtigen wat ik u voorstel. Jij bent erelid van onze partij. 
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Dames en heren in mijn nieuwe positie past een woord van waardering 

aan het kabinet. Het kabinet dat in ieder geval, laten we dat in 

alle eerlijkheid constateren enkele besluiten heeft genomen. 

Een van de eerste besluiten van het kabinet was de benoeming van 

deze spreker tot commissaris van de Koningin van Friesland. 

En daarom vieren we feest. En een van de tweede besluiten van het 

kabinet w~s het eigen vertrek en rlaarom vieren we dubbel feest. 

Ik heb me weleens afgevraagd de laatste uren waarom zouden ze dat 

gedaan hebben. Ik denk omdat het komt omdat ze zonder mij in den 

Haag het gewoon zelf niet meer zagen zitten. Ik wil in deze bijeen

komst uiteraard een woord van dank spreken aan diegene die hier het 

woord hebben gezegd, aan diegene die er alles aan hebben gedaan om 

deze avond tot een feestvolle bijeenkomst te maken, aan de komst 

van zovelen. De komst van Franks en Catherins Andriessen stellen 

wij ook heel erg op prijs. Aan al diegene ook die in de afgelopen 

jaren mij hebben gesteund bij het doen van mijn werk hier voor die 

partij en voor het land. Ik g an nu naar Friesland. Ik zet u nie_t 

uitvoerig de redenen uiteen. Die redenen zijn u bekend en herhaling 

van zeggen is niet noodzakelijk. Maar ik dacht dat het wel zo was 

dat op dit ogenblik de VVD een blakende welstand verkeert, helemaal 

niet op een hoogtepunt is, want dat hoogtepunt dat komt nog, 

wanneer mijn voorspellende gave schieten hier tekort, maar zeker over 

een jaar of tien moet de commissaris van Noord Brabant ook van liberale 

huize kunnen zijn. 

En nu ik het toch over hem heb een van voor mij zeer essentiele overwe

gingen bij mijn besluit om terug te treden was dat ik naar mijn 

gevoel toch in de situatie verkeerde dat een goede opvolging verzekerd 

was. Ed is in het diepe gegooid en dat moet ook en als zouden we het 

geregeld hebben, Dries en ik hebben hier overigens niet over 

gesproken ook niet in de bistro, alsof we het geregeld hebben. De crisis 

is er de formatie begint. Het moeilijkste trouwens voor een fra ktie

voorzitter om tijdens de formatie de bes~rekingen te doen. Hij valt 

met zijn neus in de boter en ik heb genietend van mijn wachtgelden 

gisteren naar de televisie gekeken. Hebt u hem daar gezien de nieuwe 

fraktievoorzitter. Toen de heer Brinkhorst wat arrogant, maar ach 

wat mag men afdoen van iemands karakter, de heer Nijpels te woord 

stond toen werd hij onder water gehouden, uitgewrongen, afgedroogd. 

En zo hoort het ook. 

Wat heerlijk dat ik nog niet in funktie ben. En de twijfelaars 

misschien, enkele waren er in onze kring zijn nu toch ook dacht ik 
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van de opvatting dat Ed voor mij een zeer redelijk alternatief is. 

Over de formatie wil ik niet zoveel zeggen. Ik heb de opvolger ook 

gezegd dat ik in de toekomst niet als het orakel uit die ouwe 

zal fungeren. Maar ja je weet het soms niet en het is soms moeilijk. 

En ik kijk ook weleens en dan zie ik mijn ambtsvoorganger minister 

de Gaay Fortman op de televisie elke keer uitleggen hoe het staats

rechterlijk zou moeten. Ik doe dat niet. Ik wou het gewoon als 

ambteloos burger op dit moment gewoon maar zeggen dat ik het eens 

ben met het advies van onze fraktievoorzitter. De VVD doet volwaardig 

mee in een nieuw kabinet, zelfs bereid zonder verkiezingen en dus 

beschikkend over minder zetels in de 2e kamer dan na verkiezingen Dat 

toont moed, dat is een. En twee ik ben het eens met het advies van de 

fraktievoorzitter omdat daaruit spreekt dat een tweederangs gedoogrol 

door de VVD niet zal worden aanvaard. En zo is het altijd in onze 

kring geweest, de VVD is een partij met zelfrespect en in een bijwagen 

funktie laten we ons niet dwingen. 

Nou zeg ik dus niks meer, want als benoemd commissaris der Koningin 

in de provincie Friesland heb ik uiteraard geen oordeel over wa~ 

nou de beste samenstelling van een nieuw kabinet zou zijn, maar als er 

in dat nieuwe kabinet een in onze kring bekende.figuur, ik kijk even 

de zaal rond INeer minister van economische zaken zal worden dan houdt 

de commissaris van de Koningin in de provincie hem aan alle toegezegde 

dingen in het kader van het intergraal structuurplan Noorden des 

lands gedaan. En als we wellicht ook het departement van verkeer en 

waterstaat voor een geestverwant zouden kunnen reserveren dan komt 

dus conform de prima interventies van de tweede kamerfraktie van de 

VVD die rijksweg 32 er en komen de wegen rond Leeuwarden er. 

Nou het is voor mij mooi geweest. Dank voor alle steun en vriendschap. 

Ik ben natuurlijk blij, vele van u zeggen jammer dat hij weg gaat. 

Ik ben er meer blij dan wanneer zo'n beetje het algemene beeld zou 

zijn van ik ben blij dat hij ophoepelt. En dat sommige zeggen van 

hij komt nog weleens terug dat streelt de ijdelheid. Ik laat het erbij. 

We hebben het samen al die jaren goed gehad. Partijvoorzitter heeft 

gezegd dat ik ook overal steeds hartelijk ontvangen ben, dat is ook 

zo. Ik had niet altijd evenveel zin om steeds weer naar die spreek

beurten te gaan, maar als ik er dan was en de hartelijkheid voelde dan 

was ik dankbaar. Diegene in de partij die ik het beste ken zijn ook 

dicht bij mij geweest in moeilijke tijden. Ik heb de zware funkties 

die ik heb bekleed ook alleen kunnen bekleden dankzij de steun thuis, 

nu van Marianne, jarenlang van Jaqueline. Ik had het anders niet gekund. 
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Wij als liberalen zetten de opmars voort. Verder op weg naar het uitgroei

en als grote liberale volkspartij, met een brede aanhang en een vaste 

steun in ons volk. En dat doen wij waar is hij eigenlijk, onder 

leiding van een jonge aanvoerder die ons volledig vertrouwen heeft. 

Dank u zeer. 

Ed Nijpels. 

Dames en heren het liberalisme heeft de toekomst. Dit jaar dames en 

heren, mijnheer de voorzitter is het jaar van de begraven illusies. 

Een van die illusies is dat er in een tijd van tegenspoed alleen maar 

met de partij van de arbeid te regeren valt, omdat alleen die partij 

het slechte nieuws aan de vakbonden zou kunnen verkopen. Die illusie is 

begraven tijden de discussies over de ziektewetplannen en van Thijn 

sprak de definitieve grafrede toen hij opmerkte dat het klimaat tussen 

de vakbeweging en de partij van de arbeid al in de startfase van het 

ka~inet fundamenteel was bedorven. Een tweede illusie is dat brede 

maatschappelijke draagvlak. Het nu demissionaire kabinet steunde op 109 

van de 150 zetels en ondanks die grote meerderheid, ondanks dat- brede 

draagvlak kwam men na een jaar slechts tot een conclusie en dat was 

om op te stappen. En ook bij D66 zij illusies begraven. Dit kabinet 

vooral het troetelkindje van D66 omdat het de vernieuwing in de samen

leving zou brengen heeft zijn Waterloo gevonden. Zonder ook maar een 

dag echt gezag te hebben gehad, zonder het nemen van ook maar een 

houtsnijrlende maatregel. En volgens de heer Brinkhorst is de ellende 

van nu ve~oorzaakt doordat de politieke top van het kabinet niet 

funtioneerde. In de eerste plaats dames en heren is de een weinig vtiende

lijke opmerking aan het adres van zijn voorman de heer Terlouw. Maar ten 

tweede is het ook een miskenning van de werkelijk politieke situatie. 

Want het waren niet zozeer de personen in het kabinet alswel hun 

ideën die tot de val hebben geleid. En hoe men het ook wendt of keert 

CDA en D66 enerzijds en partij van de arbeid anderzijds denken fundamen

teel anders over de beste weg voor het herstel van de werkgelegenheid. 

En het zou een zegen zijn voor de nederlandse politiek als D66 die 

waarheid eindelijk eens onder ogen durfde te zien. Maar de desillusies 

zijn het grootst voor al die mensen die op zoek zijn naar werk. Door de 

onmacht van het nu gevallen kabinet is het zicht op herstel steeds 

verder weg geraakt. En het zijn de honderdduizenden mensen die willen 

werken, die het werkelijke slachtoffer van deze kabinetscrisis zijn 

geworden. Ik vraag daarom ook vanavond aan het CDA, aan de partij van 

de arbeid en aan D66 om zich dat te realiseren. Om zich dat te realiseren 

voordat in ons land nieuwe onbezonnen stappen worden ondernomen. 
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Arme partij van de arbeid. Vorig jaar de verkiezingen ingegaan met zes 

strijdpunten. Er waren toen vijftig regels in het partijblad van de 

pvda nodig om die strijdpunten te verwoorden. Een paar maanden geleden 

had men tweeduizend regels om uit te leggen ~Jat er van terecht is gekomen. 

De pvda wordt steeds geconfronteerd met de restanten van de bittere 

erfenis die nieuw links in de jaren zestig heeft achter gelaten. 

En het zijn die restanten van die humorloze elitaire beweging die 

nu nog het besturen van de stad Amsterdam onmogelijk maakt. Het 

afgelopen jaar wekte de partij van de arbeid de indruk van een stuurloos 

schip. Partijvoorzitter van de Berg heeft niets nagelaten om het redelijk 

denkende deel van zijn partij voor de voeten te lopen. En over de koers 

van de pvda is hier vanavond in de Flint dan ook weinig zinnigs te 

zeggen. Deze week zond de partij van de arbeid signalen in de richting 

van de VVD en ik wil daarover vanavond tegenover deze algemene vergader

ing duidelijk zijn. De huidige partij van de arbeid vormt een inter

nationale socialistische wereld een eiland van radicalisme. Nationaal 

blijft de pvda aarzelen tussen een sociaal democratische en een radicale 

koers. En met de radicale koers wil de VVD niet regeren. Maar de pvda 

moet kiezen. Kiezen tussen van de Berg en van Thijn. Pas als die keus 

is gemaakt is het voor de VVD mogelijk te zeggen.of de Pvda aanvaardbaar 

is als regeringspartij. En de signalen die nu door de pvda deze week 

zijn uitgezonden zijn begrijpelijk, maar ze worden nog steeds bepaald 

door anti CDAsentimenten. En coalities in dit land moeten niet worden 

gesmeed op basis van anti gevoelens tegen wie dan ook. Maar op basis 

van de bereidheid met elkAar te willen samenwerken. Samenwerking was 

is en blijft voor de VVD uitgangspunt voor het bedrijven van de politiek. 

En dames en heren graag ondanks uw kostbare tijd een paar opmerkingen 

over D66. Met D66 zal wat ons betreft in rpincipe te regeren moeten 

zijn. Sterker nog met D66 had de VVD nu in de regering kunnen zitten, 

want op het belangrijkste punt de sociaal economische toestand ont-

lopen de inzichten van D66 en VVD elkaar echt niet zoveel. Als de 

minister van economische zaken volgde de heer Terlouw een politiek 

die ook in onze richten, in de richting van de heer van Ardenne ging. 

En wij betreuren het dan ook zeer dat D66 totnutoe een blokkade heeft 

opgeworpen tegen een CDA-D66-VVD kabinet waarmee het land toch het 

meest was gediend. En dat is deze week overduidelijk gebleken. Maar 

laten we duidelijk zijn. Wij zullen als VVD D66 het liberalisme niet 

betwisten. Het liberale huis heeft vele kamers en ook voor D66 is 

daan best ruimte, maar wil D66 eigenlijk wel liberaal zijn. Aan de 

definitie van de heer Brinkhorst die hij geeft aan zijn partij anders 
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links door Hans Gruyters ook weleens treffend deftig links genoemd 

hebben we natuurlijk juist niets. De VVD zal een zakelijke aanpak 

tegenover D66 bezigen. Maar ik vrees dat de houding van D66 tegenover 

ons een emotionele is. Zo'n houding is er niet alleen oppervlakkig 

maar wordt ook bepaald door etikettenplakkerij. Want allereerst 

dit de termen rechts en links komen uit de oude doos. Want waarom is 

het rechts om steun voor onze verdediging te zoeken bij de NAVO 

en waarom is het links om voor minderheden op te komen. En is het 

rechts om de politie die steun te geven die hij verdient. En wie wil 

bijvoorbeeld niet het milieu bewaren. En wie wil niet de persoonlijke 

bediening in de winkel op de hoek. En wie wil niet het bruine café en 

onze monumenten in ere houden. Het goede in onze samenleving moet 

behouden blijven. En in die zin zijn wij conservatief en wij gelukkig 

niet alleen. En dames en heren dat heeft niets te maken met links of 

rechts. De etiketten worden alleen maar gebruikt om anderen in de hoek 

te drukken. En het is een historische verdienste van Hans Wiegel 

dat hij de VVD heeft gemaakt tot een echte volkspartij. In Brabant 

en Limburg zijn ~-.~e de tweede partij. Dertig procent van de nede-rlandse 

katholieken stemt op ons. De VVD heeft het hoogste percentage nieuwe 

kiezers en een van de vier die voor het eerst mochten stemmen stemde 

VVD. Na de Ar als hij nu nog zou bestaan vertegenwoordigen wij de meeste 

gereformeerden. En dat klopt want het beginsel van de souvereiniteit 

in eigen kring wordt nu door ons verwoord. En in die zin zijn Hans 

Wiegel en Koos Rietkerk ~e erfgenamen van Abram Kuyper. De echte 

·~ doorbraak na de tweede wereldoorlog dat was niet de pvda van toen dat 

is de VVD van nu. 

Een enkel woord over het CDA. Met het CDA verschillen wij principieel 

van mening nver het uitgangsrunt vonr politieke partijvorming. En 

natuurlijk is er verband tussen geloof en politiek, want heel veel 

liberalen putten hun insoiratie uit het Christendom. En andere uit het 

humanisme. Die persoonlijke inspiratiebron brengt hen tot bepaalde 

opvattingen over de inrichting van onze samenleving. Maar in de 

VVD staat niet die persoonlijke inspiratiebron voorop. In de politiek 

van alle dag gaat het er immers om om die mensen te verenigen die over 

de inrichting van onze maatschappij dezelfde opvattingen hebben. 

De bron waaruit men daarbij put is een zaak voor het individu. 

En dames en heren bij het CDA ligt dat duidelijk anders. Daar staat 

de gemeenschappelijke inspiratiebron voorop. Daar staat het Christendom 

voorop. Maar dat eenzelfde christelijke overtuigin, geestelijke 

overtuiging tot heel andere maatschappelijke opvattingen kan leiden 

zien we bijna dagelijks aan de opstelling van het CDA. 



Band 1 

Blad 1 3 

Vorige week mocht de VVD zich op de partijraad van het CDA in vijf 

pagina's aandacht van de CDA fraktievoorzitter verheugen. Ik zeg 

verheugen omdat het goed is dat partijen zich bezinnen op de positie 

die zij tegenover elkaar innemen in het politieke krachtenveld. 

De heer Lubbers onderkende in zijn reden twee gevaren in het liberale 

denkeno Ten eerste dat de VVD zich verder zou versterken bij de op

komende normloosheid. En ten tweede dat de VVD de fout zou maken 

alleen op individuen te mikken. Het gaat het Cda aldus nog steeds 

de heer Lubbers niet alleen om de ontplooing van de individuele mens, 

maar vooral ook om een ontplooing en een verantwoordelijkheid met als 

richtsnoer sociale gerechtigheid. Ik geloof dat uit die opmerkingen 

niet alleen een gebrek van kennis en invoeringsvermogen blijkt over 

wat liberalen bezielt, maar ook een miskenning van waarde van de 

individuele mens. Want natuurlijk spreekt het ook voor liberalen voor 

zich dat de samenleving geen zandbak is vol met losse korrels. 

Dat de samenleving geen zandbak is vol met losse korrels zonder enige 

samenhang. En natuurlijk erkent ook het liberalisme dat het samenspel 

van mensen voor de afzonderlijke mens van grote waarde is. Maar-het is 

in onze ogen juist dat samengaan van die verscheidenheid, samengaan 

van die verscheidenheid aan individuen die de kleur geeft aan een 

maatschappelijke leven. Het is die unieke, die afzonderlijke mens 

die door eigen creativiteit in samenspel met anderen richting geeft 

aan de koers van de samenleving. 

En het gaat natuurlijk niet aan of het liberalisme ook maar te associeren 

met normloosheid. Normen en waarden zijn de resultanten van het maatschap

pelijk verkeer en van een langzaam groeiproces. Normen en waarden komen 

niet zomaar uit de lucht vallen. En het is juist het diepe besef van 

liberalen dat vrijheid, verantwoordelijkheid, sociale gerechtigheid 

en verdraagzaamheid hand in hand gaan, want dat leidt tot onze politieke 

stellingname. Niet voor abortus als zodanig, maar wel voor de mogelijkheid 

van de eigen beslissing van de vrouw met inachtneming van het ongeboren 

leven. Niet voor pornografie, maar wel volwassen mensen zelf de vrijheid 

laten maken om keuzes te maken. Niet voor afschaffing van de sociale 

zekerheid, maar wel voor aanpassing van ons stelsel en de kern van 

onze sociale zekerheid te kunnen behouden. En ook niet voor de ver

plichting van de vrouw om buitenshdis te moeten werken, maar wel voor 

de gelijke kans voor de vrouw om deel te nemen aan het arbeidsproces. 

En ook dames en heren niet tegen het huwelijk, maar wel voor de vrij-

heid van de mensen om die vorm van samenleving te kiezen die hem het 

meest aanspreekt 
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En ik moet u ook zeggen dat de opmerkingen van de heer Lubbers over de 

zogenaamde normloosheid van liberalen mij diep hebben gegriefd. 

Vriendelijk gezegd wijs ik er op dat de heer Lubbers van het liberalisme 

maar weinig heeft begrepen. En in plaats van de VVD allerlei volstrekt 

misplaatste verwijten te maken zou de heer Lubbers er goed aan doen 

de hand eens in eigen boezem te steken. Wij, je zou van het CDA bijna 

in de war raken. Maar dames en heren dat gebeurt, daar vertel ik u 

straks nog veel meer over. Onder het vorige kabinet dames en heren 

heeft de heer Lubbers met zijn fraktie ons regelmatig grijze haren 

bezorgd en ik wil u daarvan vanavond toch nog eens voor alle duidelijk

heid een aantal voorbeelden geven. Want warn het niet een aantal 

loyalisten die het kabinet in de vorige rit regelmatig in grote moeilijk

heden brachten. En was het ook niet de heer Lubbers die bij een aantal 

assentiele stemmingen onze fraktievoorzitter Koos Rietkerk nooit enig 

uitsluitsel kon geven over het stemgedrag van zijn fraktie. En was 

het ook niet onder zijn leiding dat het CDA regelmatig gaten schoot 

in het bestekbeleid waarvoor van Agt de eerste verantwoordelijkheid 

droeg. En was het ook niet de heer Lubbers en zijn fraktie die de VVD 

na de vorige verkiezingen binnen een etmaal liet vallen. En timmerde 

ook de heer Lubbers niet driftig mee aan de wie~ van het deze week 

overleden kabinet. Dames en heren op diezelfde partijraad van het 

CDA meent ook de heer Lubbers nog een tweetal oud bewindslieden 

van ons verwijten te moeten maken over gaten die zij in hun begroting 

zouden hebben achter gelaten. En ik wil vanavond hier in de Flint 

de heer Lubbers slechts confronteren met een overduidelijk citaat. 

En ik citeer nu- nog de nota van de heer van der Stee noch enkel 

ander dokument dat mij ter beschikking staat wettigt de conclusie' 

dat in enige fase door het vorige kabinet met petten zou zijn gegooid 

op welk terrein dan ook. Dat het vorige kabinet zo gaat het citaat 

verder en zo zou ik ook gesproken hebben indien ik met het ~exs~~~M 

vorige kabinet geen persoonlijke band had onderhouden een chaotische 

situatie zou hebben achter gelaten dient ferm te worden weersproken. 

Ook blijkt uit de brief van de minister van financien dat in de 

miljoenen niet was geduveld. Einde citaat. En deze woorden dames en 

heren zijn niet uitgesproken op een of andere partijbijeenkomst maar 

in de tweede kamer zelf. En de heer Lubbers was aanwezig toen deze 

woorden werden uitgesproken en wel door zijn eerste man de heer van 

Agt. 

Maar toen mochten wij als VVD de heer Lubbers niet horen. Dames en 

heren ik zou in het kort iets willen zeggen over de liberale uitgangs

punten. 
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De VVD is een brede liberale volkspartij die alle beroepen, alle inkomens 

alle gezindten en alle leeftijden bestrijkt. Maar waaruit blijkt dan 

dat liberalisme van ons. Ik noem u vanavond een paar kernpunten en 

wel ons eerste uitgangspunt dat is die zelfwerkzaamheid. De mensen 

willen zelf doen en de VVD wil hun die kans daartoe geven. Want de gemid

delde nederlander heeft geen behoefte aan al die opvang, aan begeleiding 

betutteling en aan hulp. Hij wil die bureaucratisering niet. Hij kan 

het zelf wel. En de VVD poogt, streeft er naar zoveel mogelijk Nederlanders 

gelijkwaardige kansen te geven om die eigen verantwoordelijkheid te 

dragen. En daarbij dames en heren het is goed om ons dat te realiseren 

passen eigen risico's. En sommige risico's zijn te zwaar om te dragen. 

Sommige en door de werkeloosheid is dat aantal helaas tegenwoordig 

te groot worden buiten hun schuld getroffen door een ongeval of een 

gebeurtenis waarvan zij de gevolgen niet kunnen of behoren te dragen. 

En juist die mensen vinden de VVD achter zich. Juist die risico's 

moet de gemeenschap als geheel dragen. Het stelsel van de verzorgings

staat moet echter worden herzien. De doelmatigheid van vele regelingen 

is ver te zoeken. Betere regels en toezicht zijn daarom nodig. Niet 

alleen vanwege de kosten, maar ook om te voorkomen dat een verkeerde 

mentaliteit de grondslagen van onze samenleving ~ndermijnt. Daarbij 

behoort dat iedere burger in de eerste plaats voor zijn bestaan zorgt. 

Slaagt hij daarin niet ondanks al zijn inspanningen is dan een beroep 

op de sociale verzekeringswetten gerechtvaardigd. En daarmee dames en 

heren kom ik op ons tweede uitgangspunt de solidariteit met de mensen 

die dat echt nodig hebben. Naar liberale overtuiging zijn het op dit 

moment in ieder geval de echte minima die op onze bijzondere steun 

mogen rekenen. We hebben het dan over de mensen die van een minimum 

uitkering meerdere mensen moeten onderhouden. Een begrip dat met name 

door de VVD in de tweede kamer werd ingevoerd en waar we toen om werden 

uitgelachen. De koopkracht van juist deze mensen dient beschermd te 

worden en dat geldt ook voor de vele kleine zelfstandigen die vaak 

op de rand van het bestaansminimum leven. 

Het gaat dan om mens~n met ongelooflijk veel inzet en inspanning, nooit 

denkend aan een veertigurige werkweek, vaak met het hele gezin werken 

voor een zeer karig bestaan. Zij hebben onze sympathie en onze steun. 

Niet alleen omdat zij het liberale ideaal van zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid in de praktijk proberen te realiseren, maar ook 

omdat zij voortdurend leven met de vraag of er de volgende dag nog wel 

brood op de plank is. En een derde groep waar ik in dit verband graag 

iets over wil zeggen dat zijn de AOWers. Ook die groep heeft recht 

op onze extra aandacht. 
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Het gaat daarbij immers om mensen die jarenlang hebben gewerkt en 

premie hebben betaald. Zij hebben recht op zekerheid en mogen van de 

samenleving verwachten dat ook zij zonder financiele zorgen van hun 

oude dag kunnen genieten. En het zou voor mij als jonge politicus 

een heel ZINarte d~g zijn w3nneer de AOWuitkering in geva3r zou komen. 

Om-buigingen ook in de sociale zekerheid zijn noodzakelijk in ons 

land. Maar de AOW zonderen wij d8arbij als VVD heel nadrukkelijk uit. 

Aan de uitkeringen van onze AOWers mag wat de VVD betreft nooit en te 

nimmer worden getornd. En dames en heren ik kom d~arbij tot ons derde 

uitgangspunt en dat is de rechtszekerheid. En ook rlaarover wil ik 

vanavond in het kort iets zeggen. De ~fgelopen jaren heeft ons land 

een fors aantal keren te maken geharl met grootschalig politieoptreden. 

Het politieoptreden vond zijn oorzaak in demonstraties die door het 

gedrag V8n kleine groepen voortdurend ontaarde en tot welke chaos dat 

leidt ziet u regelmatig op de tv. En natuurlijk het recht op demonstratie 

het recht dus om mensen oo hun af~1ijkende mening naar voren te brengen 

lS de verworvenheid die diep is geworteld in onze liberale overtuiging. 

En aan het vastleggen van het recht in onze grondwet heeft ook de VVD 

graag haar medewerking verleend. Maar als zo'n recht gaMt ontaarden 

want een ander woord heb ik er niet voor in het ~lokkeren van rails 

als politiemensen hun pistool moeten trekken om zich te verweren 

tegen een stenenregen na een demonstratie. Als inwoners van Dodewaard 

hun dorp voor een week afgesloten zien dan moet de alarmbel wel oaan 

rinkelen. Dan moeten zelfs rode stoppen wel door ga~n slaan. 

Dan dames en heren gaat het niet langer meer om mensen die een andere 

overtuiging willen uitdragen. Dan is er ook geen sprake meer van 

burgers die proberen besluiten van politieke organen te beïnvloeden. 

Dan gaat het doodgewoon om het overschrijden van de orenzen van de rechts

staat. Dan is een eerste ~fschuwelijke stap gezet op de weg naar de 

terreur. En liberalen zullen tot het uiterste moeten oaan met hun tole

r~ntie. Maar aan die verdra~ozaamheid komt een einde wanneer aan de 

fundamenten van onze rechtsstaat wordt geknaaad. Daarvoor staat de 

VVD, daarvoor willen wij vechten met de kracht van onze argumenten. 

Dames en heren als vierde uitgangspunt noem ik u het beginsel dat 

prest~ties in onze ma~tschappij behoren te worden beloond. En niet 

dienen te worden afgestraft. W~nt in onze verzorgingsstaat is het leveren 

van maatschappelijke prestaties van grote maatschappelijke betekenis. 

Wij inwoners van de verzorgingsstaat Nederland hebben vele rechten o.a. 

op sociale voorzieningen, maar ook plichten. Want hebben wij bijvoorbeeld 

niet de morele plicht ons in te spannen tbv de samenleving waarin wij 

moeten leven. 
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Moeten wij niet v~n de eigenschappen en ~ogelijkheden die ons zijn gege

ven een zo goed mogelijk gebruik maken. Een lange tijd is in onze samen

leving in ons land zeker de afgelopen jaren neergekeken op het leveren 

van prestatie en dat was in de tijd dat de bo men nog tot in de 

hemel groeiden. En nu blijkt hoe funest die houding is geweest. 

En we zullen er 1n onze samenleving meer oog voor moeten krijgen dat 

het overwinnen van ~oeilijkheden zinvol is voor de mens. Het vormt ook 

met name ons karakter. En onze samenleving zal ook weer oog moeten 

krijgen voor de wa~rde van het leveren van prestaties. En dat betekent 

ook dat in onze ogen verdere nivellering uit den boze is. Nu al 

verdient 95% van de mensen tussen de 1500 en 3500 gulden schoon per 

maand. Nu al is het verschil tussen het minimum nettoloon en het modale 
~ 

• ' loon zo'n 350 gulden per maand. Is dat een stimulans, is dat juist die 

beloning voor extra inzet en inspanning. En vindt u het nog een wonder 

dat honderdduizenden werknemers in ons land het woord nivellering van 

hun leven niet meer willen horen. Terecht want de juiste man op de 

juiste plaats verdient een oremie. En waarom zou men naar verantwoorde

lijkheid streven als men daar ook niet de vruchten van mag pluk~en. 

En natuurlijk de mens werkt niet bij brood alleen, maar een goede mate

riele beloning hoort er wel bij- Ik sprak u over vier belangrijke uit

gangspunten, uitgangspunten voor het liberale beleid. En ik probeer nu 

in het kort die uitgangspunten tot uitdrukking te brengen in een aantal 

hoofdpunten van het beleid van de VVDfraktie in de komende jaren. 

En het zijn met name de uitdagingen waarbij wij liberalen een antwoord 

op moeten vinden. Ik wil daar proberen vanavond met u een klein begin 

mee te maken. En het eerste punt waar ik graag iets over zou willen 

zeggen dat is over het ontwikkelen van een gezonde economie die geen 

onherstelbare schade aan ons milieu toebrengt. En ik hoef hier vanavond 

niet uiteraard uitgebreid in te gaan op de economische moeilijkheden 

van vandaag, want ten delen zijn die toe te schrijven aan een inter

nationale ontwikkelingen, maar ten dele zijn zij ook onze eigen schuld. 

Tussen 1973 en 1981 zijn de investeringen in ons land gedaald met B% ter

wijl de consumptie is gestegen met zn'n 20%. In 1960 werd nog 17% van 

het gezinsinkomen gespaard en in 1980 slecht 5%. En de overheidsschuld 

groeit op een ogenblik met 75 a 70 miljoen per dag. En de rentelasten 

van die schuld bedraoen nu per werkende nederlander 3500 gulden per jaar. 

En dat bedrag zal volgend jaar 4100 gulden zijn. En tenslotte in 1982 

dit jaar dus gaat 130{ van de geschatte economisch groei op aan de col

lectieve sector. Dat alles vraagt natuurlijk om moeilijkheden. Er is 

in ons land en laten we dat toegeven een wanverhouding tussen de col

lectieve sector en de particuliere sector. Er is ook een ~1anverhouding 

tussen consumpties en investeringen. 
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En het zou onjóist zijn te stellen dat de collectieve sector parasiteert 

op de particulieren, ~at is niet zo, want wegenbouw, huisvesting, 

onderwijs en gezondheidszorg zijn van fundamenteel belang voor onze 

economie, maar die sector is uit de hand gelopem. Vooral daar waar de 

uitgaven in de sociale zekerheid betreft. En dan is het beter om met 

een paar grote en duidelijke maatregelen het mes erin te zetten dan om 

te treuzelen met een veelheid van kleine. En dames en heren de mensen 

zijn ertoe bereid maar zoals zo vaak liggen de politici een slag achter. 

En betekent dit alles nu bijvoorbeeld dat de particuliere ondernemings

gewijze produktie heilig is. Nee zeg ik heilig is slechts weinig en 

ik spreek nu niet over de geloofsovertuiging. Heilig is slechts onze 

vrijheid. De mogelijkheid die wij hebben om ons onbelemmerd te ont

plooien, maar de particuliere ondernemingsgewijze produktie is wel erg 

belangrijk. Allereerst is zij doelmatiger dan de regelende overheid. 

Kijk maar naar de woningbouw. Sinds de oorlog heeft de overheid alle fase 

daarvan behe~rst. Van de planning via de financiering tot de toewijzing. 

En wat zijn de resultaten. 37 jaar na de oorlog woningnood en krakers. 

En daarom moet de overheid taken afstoten waar dat kan gebeuren· 

zonder dat belangen van individuen worden geschaad. Overheidstaken moeten 

worden geprivatiseerd ~~a~r de doelmatigheid dat vraagt. Maar tav die 

oarticuliere ondernemingsge,~ijz~ rroduktie is er nog een tweede nog veel 

belangrijker argument. En dat is dat die produktie is gedecentraliseerd 

en recht doet aan een veelheid van kleine en grote beslissingscentra 

die een tegenwicht vormen tegen de machtige haagsche bureaucratie. 

Zij steunt de pluriformiteit van onze samenleving en dus ook onze 

burgerlijke vrijheden. Want dames en heren realiseert u het zich heel 

goed nergens in onze wereld is de particuliere ondernemingsgewijze 

produktie om zeep gebracht of het was tevens gedaan met de democratie. 

Die ~roduktiewijze is een middel als zodanig is zij niet heilig, want 

een middel kan nooit heilig zijn. Alleen een doel is dat. Zij is echter 

wel een uiterst belangrijk middel. Geen welvaartsstaat is mogelijk 

op een economisch kerkhof. Wie zijn economie riskeert zet zijn democratie 

op het spel. En juist die individuele creativiteit is een motor van 

onze maatschappelijke vooruitgang. En dames en heren onze welvaartsteename 

mag uiteraard niet ten koste gaan van de omgeving. De overheid moet 

regelend optreden ter bescherming van een milieu, maar die regels zullen 

dan wel eenvoudig en duidelijk moeten zijn. Evenals dat de beleidsuitvoeri~ 

ook snel moet geschieden. En daaraan mankeert het nog INeleens in ons land. 

Zorgvuldig en verantwoordelijk optreden van ondernemers is vereist. 

Dok daaraan heeft het de afgelopen jaren in sommlge gevallen ontbroken. 
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En milieuverontreiniging is niet een zaak VHn teveel maar eerder van 

te weinig technnJogie. In nns land en de heer Zoutendijk heeft daar de 

afgelopen jaren hele wijze woorden over gesproken heeft een anti 

technologiestemming geheerst. Die schade heeft toegebracht niet alleen 

aan het milieu ma~r ook 8?n onze economische ~ositie in de wereld. 

En juist in de komende jaren wordt onze maatschappij tot een informatie

ma~tschappij. Mensen zullen zich steeds meer bezig houden met het ver

zamelen, verwerken en verspreiden van informatie. Goede informatie is 

ook essentieel voor onze besluitvorming en de controle daarop. 

Informatievoorziening dames en heren raakt de kern van ons democratisch 

bestelsel. Zinvolle democratisering van de besluitvorming wordt pas 

dan mogelijk wanneer de mensen ook de mogelijkheden krijgen zich het 

vereiste informatieniveau eigen te maken. En die nieuwe technologische 

ontwikkeling waar ook wij als VVD ons voor moeten inspannen dient te 

worden gebruikt om onze democratie te versterken. En juist door die 

nieuwe technologische ontwikkeling kunnen ook twee belangrijke idealen 

dichterbij worden gebracht. Dat is het ideaal dat machtsverschillen 

kleiner worden gemaakt en het ideaal dat het werk menselijker wcirdt 

gemaakt en dat geestdodende arbeid zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

En natuurlijk er zullen nieuwe produktiemethode en diensten opkomen. 

De werkgel§genheid in ons land zal daardoor ook hoogwaardiger worden. 

Maar het is triest dat sommige menen dat de ontwikkeling van de wetenschap 

en de technologie automatisch zullen leiden tot een toenemende overheids

invloed. Beslissingen aldus die mensen ~~orden zo gecompliceerd en in

grijpend dat alleen aan de overheid die beslissingen kunnen worden 

toevertrouwd. En ik ben het daar fundamenteel mee oneens. En het gaat 

met name om de vraag hoe ~1ij die nieuwe technologie zelf willen gebruiken. 

En de VVD wil die technologie gebruiken. Wij willen die nieuwe technolo

gie gebruiken om de mens vrijer te maken, vrij van bijvoorbeeld geest

dodende arbeid. Met kleinere verachillen in kennis en informatie. 

Met meer mogelijkheden voor de mens zelf om haar lot te bepalen. 

Een maatschappij met minder machtsverschillen. En als de kiezer ons straks 

meer invloed geeft zullen wij ons met nog meer kracht inzetten voor 

zo'n maatschappij. Dames en heren ik kom tot een aantal opmerkingen over 

de emancipatie van de mens. En een voorafgaande opmerking daarover. 

De positie van het individu lS de VVD aan het hart gebakken. En er 

zijn natuurlijk meer groeperingen in onze samenleving die dat roepen. 

Maar tussen theorie en praktijk gaapt bij hen meestal in de praktijk 

een groot gat. 
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Want die keuze voor de emancipatie van alle mensen is geen vrijblijvende 

keuze. Gaat niet vanzelf. Kost moeite en in een aantal gevallen ook 

geld. En zo is het voor liberalen een~nzelfsprekende zaak dat iedere 

vorm van discriminatie oo basis van geslacht, huwelijkse staat, sexuele 

geaardheid nf wijze van samenleven wordt verboden. 

Maar zo niet voor sommige groeperingen. Varierend van radicaal feministiscr 

tot orthodox reformatorisch. De radicaal feministische be~1eging pleit 

ervoor de man te kunnen discrimineren om zo de vrouw de kans te geven 

haar achterstand in te halen. Dat betekent de ene discriminatie 

inruilen voor de andere. En aan de andere kant de prthodoxe groeperingen 

achten een gelijke positie voor man en vr~u~ in strijd met hun geloofs

overtuiging. En laat ik vanavond heel duidelijk zijn de VVD respecteert 

iedere geloofsovertuiging, wil ook aan iedereen de vrijheid laten om 

zijn of haar samenlevingsverband of dat nu hu~1elijk of anderszins is 

in te richten zoals hem of haar goeddunkt. Essentieel voor ons is dat 

de overheid een taak heeft daarvoor te zorgen dat de keuze of de 

hoedanigheid van een burger of van een individu niet leidde tot 

maatschappelijke achterstelling. Als dat INel gebeurt dan tref je een 

liberaal in zijn hart. Op zo'n moment mogen de mensen die achtergesteld 

worden er op rekenen dat zij ons aan hun kant vinden. 

Die overtuiging is het "'aard om voor te knokken en dat zal de VVD 

indien nodig ook doen. En dames en heren nog een slotopmerking over de 

emancipatie, maar wel een heel belangrijke. Er is in ons land een 

toenemende neiging te bespeuren om met name de emancipatie van de 

vrou~t1 als een soort overbodige luxe te beschouwen. En ook daarover 

wil ik vanavond duidelijk zijn. Iedere partij die de emancipatie als 

een luxe onder het tapijt zou willen schuiven vindt de VVD tegenover 

zich. 

Emancipatie 1s voor liberalen niet een gunst, maar wordt door gezien 

als een plicht voor de samenlevino als geheel. En daarover valt met ons 

niet te sjoemelen. D~mes en heren een pa~r opmerkingen nog over 

vrede en veiligheid. Ik sprak met u over de uitdagingen rlie in de BOer 

jaren voor ons liggen. Maar al die vraagstukken vallen in het niet 

bij het probleem hoe de vrede in die jaren gehandhaafd moet worden. 

Wat meer of wat minder welvaart. een pa~r procent mRer of minder 

l~on zijn problemen die zonder vrede niet eens meer opgelost hoeven 

wnrden. Het handhaven van de vrede vormt vrijwel de grootste uitdaging 

voor de komende jare, want miljoenen mensen moeten iedere dag weer 

leven met de vrees van een eventuele oorlog. Miljoenen mensen worden 

overal ter we~d dag in, dag uit geconfronteerd met daadwerkelijke 

oorlogsvoering. En er wordt ons als VVD weleens verweten dat ons 
i" V , . louter en alleen wordt beheerst door een koude 
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oorlogsmentaliteit. En U ~~eet dat dat onzin lS dat we alle mensen buiten 

deze zaal wil ik het toch nng eens een keer duidelijk proberen te maken. 

Ieder zinnig mens is tegen bewapening. Ieder zinnig mens veroordeelt 

kernwapens als onmenselijk inhumaan en afschuwelijk. 

Ieder zinnig mens wil ook de kernwapens de wereld uit. Maar waar het 

om gaat dames en heren is hoe dat doel het beste bereikt kan worden. 

En van de VVD van ons liberalen kan verwacht worden dat we aan die 

discussie een creatieve bijdrage leveren. We hebben tegenover 

iedereen, maar vooral tegenover al die jongeren die op de VVD hebben 

gestemd de plicht om ons op alle mogelijke manieren in te zetten 

om Aan die afschuwelijke ~1apenwedloop een einde te maken. Want wat is 

het voor waanzin dat de menselijke creativiteit geïnvesteerd wordt met 

het alsmaar verder perfectioneren van nieuwe wapens. Wat is voor waanzin 

dat aan de ene kant miljarden worden uitgegeven aan de bewapeningswedloop 

terwijl er aan de 3ndere kant miljoenen mensen niet genoeg te eten 

h'::!bben. 

De VVD is bereid om met iedereen mee te denken die aan die wapenwedloop 

een einde te maken. Maar ik stel wel een zaak voorop. Ik heb zelf als ~E 

jongere de oorlog niet meegemaakt, maar ik heb van mijn ouders en van 

anderen wel iets geleerd. Je kunt met veel dingen risico's nemen, met 

veel zaken experimenteren, maar er is een punt waar de VVD geen risico 

mee wenst te nemen en dat is onze vrijheid. 

Vrijheid wordt niet bereikt door eenzijdige stappen. Vrijheid wordt 

ook niet bereikt door een hetze tegen bondgenoten. Onze vrijheid dat 

grote goed dat voor ons als liberalen iedere dag weer opnieuw voorop 

staat blijft alleen behouden door samen met anderen te staan voor 

een verantwoorde defensie. 

Daarvoor dames en heren staat de VVD, daarvoor kan iedereen op ons 

blijven rekenen. En eigenlijk dames en heren had ik vanavond hier 

bij vrede en veiligheid willen stoppen, maar ik wil toch nog een 

paar minuten van uw kostbare tijd besteden aan het gehannes deze 

week in den Haag. En natuurlijk als oppositie zijn wij op zich blij 

dat er een eind is gekomen aAn de volstrekte afwezigheid dit jaar van 

beleid. Maar dames en heren in feite was de afgelopen dinsdag een 

zwarte dag voor onze oarlementaire democratie. En het was niet alleen 

een zwarte dag vnor het aanzien van het parlement, het was ook een 

zwarte dag voor al die werkelozen, voor al die mensen waarvoor de 

VVD de afgelopen jaren is opgekomen, voor al die mensen voor wie het 

werk op de tocht staat. 1981 is door langdurige en uitzichtloze formatie 

al verloren gegaan voor werkelijk beleid. 
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En ook helaas 1982 is verloren voor het nemen VAn die maatregelen die 

wij noodzakelijk achten. En ik herinner u er aan dat het de VVDfraktie 

was onder leiding van Hans Wiegel die vanaf de eerste dag na de ver

kiezingen en tijdens de formatie dag in dag uit heeft gewaarschuwd voor 

het feit dat deze partijen CDA, D66 en PvdA niet met elkaar te 

verenigen waren in een kabinet. En ik herinner u er aan dat onafhankelijke 

deskundigen, dat die onafhankelijke deskundigen hebben aangetoond dat 

met name de sociaal economische en financiele paragraven van de program

ma's van CDA, VVD en D66 in elkaar verlengde liggen. En het is 

bitter, bitter voor de mensen die hoopten op een krachtdadig beleid 

om nu te moeten constateren dat de VVD gelijk heeft gekregen. 

En dames en heren zult u mij vragen wat moet er nu gebeuren. De VVD 

fraktie vindt dat er zo snel mogelijk een volwaardig kabinet moet 

komen dat bereid is die maatregelen te nemen die iedereen in ons land 

noodzakelijk acht. 

Daarom heeft de VVD2e kamerfraktie gepleit voor een kabinet, voor een 

nieuw volwaardig kabinet dat bestaat uit CDA, VVD en D66. En zo'n kabinet 

zou er snel kunnen komen als D66 bereid is de blokkade op te heffen. 

En zo'n kabinet dames en heren ik zeg het vanavond hier nadrukkelijk 

past nog steeds het beste bij de uitslag van de yerkiezingen in mei 1981. 

En natuurlijk weet ook ik dat D66 een blokkade heeft opgeworpen, maar 

is het nu zo in dit land, moet het nu zo zijn in Nederland dat het 

landsbelang de gevangene wordt van een congresuitspraak van D66. 

Ieder redelijk en alternatief denkend mens moet na formatie van bijna 

een jaar, want zo is natuurlijk het afgelopen jaar wel te karakteriseren 

toch tot de conclusie komen dat de zittende combinatie politiek niet 

kon funktioneren. En da~rom dames en heren doe ik vanavond een beroep 

op het CDA doe ik vanavond een beroep op D66, doe ik een beroep op 

die partijen die wat hun programma's betreft het best zouden kunnen samen

werken met de VVD om met ons zo'n coalitie aan te gaan. En ik begrijp 

dat dat moeilijk is, ik begrijp dat dat moeilijk is met name voor D66. 

Maar zoals vanavond Jan Kamminga al heeft gezegd tegenover Hans Wiegel 

moed in de politiek wordt beloond en vraag daarom ook aan D66 om vanavond 

die moed te tonen. 

Als CDA en D66 niet bereid zijn op ons aanbod in te gaan, een aanbod 

dat wij doen in het belang van het land dan eist de VVD verkiezingen. 

Verkiezingen op zo kort mogelijke termijn. Want mijnheer de voorzitter 

dames en heren wij zijn klaar ook voor nieuwe verkiezingen. 
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We h8bben het beleid, we hebben de mensen, we hebben de moed, we hebben 

de moed om de dingen te doen ~ie gedaan moeten worden. We hebben de 

moed rinmes en heren om echt te regeren. 

Dames en heren wij zijn aan het einde van deze vergadering. Na afloop 

kunnen we nog plezierig samen zijn onder de muziek van de harbour jazzband. 

Dames en heren deze avond stond in het teken van een tot ziens en 

een hartelijk welkom. Hier heerste een sfeer van blijdschap en 

vertrouwen. Blijdschap om de goede sfeer en de eenheid in de partij. 

Vertrouwen in de toekomst. Wat Ed heeft gezegd dames en heren geeft 

vertrouwan in de toekomst. We hebben een feestelijke avond gehad, 

m~ar ook hebben we geluisterd en nagedacht over datgene wat wij 

als liberalen in de politiek willen. Wij hebben vertrouwen in de 

toekomst. Wij zijn niet bang voor verkiezingen, wij verlangen ernaar. 

Wij zullen duidelijk maken wat onze alternatieven zijn voor het 

geklungel van het kabinet. Dames en heren gaat u straks naar huis 

en ik wens u voor de gemeenteraadsverkiezingen en misschien voor 2e 

kamerverkiezingen een enthousiaste campagne toe. De vergadering-is 

gesloten. 
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