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Welkan op de 40ste algenene vergadering in de Hanronie in I.eeuwarden. 

ik wens u hier twee heel prettige vergaderdagen toe, hele succesvolle 

dagen en goede resultaten. Ik heb een aantal nededelingen. De beschrijvings

brief werd gepubliceerd in vrijheid en denocratle van 15 februari en in 

de wo-expres van 23 januari. Airen.derrenten en 110ties zijn ingedien, konden 

worden ingediend tot 24 maart. Ze zijn gepubliceerd in vrijheid en deno

cratle van 15 april. Ik vraag nogmaals uw aandacht voor de agendawijziging 

van punt beleid hoofdbestuur naar de zaterdagochtend. Algenene aspect punt 9.1 

is naar zaterdagochtend verschoven. We beginnen IIDrgenochtend niet om 10 uur 

maar an half tien. De redenen zijn neegedeeld in vrijheid en derroeratle van 

15 rrei en de WDexpres van 1 mei. U krijgt wanneer er gestenrl IIDet worden 

stemkaarten. De waarde van de stankaarten zijn als volgt i stem bij het witte, 

5 st.eremen bij het blauwe en tien st.eremen bij het oranje. Bij de waarde van 

de stenbriefjes is een stem blauw, vijf st.eremen oranje en 10 st.eremen wit. 

Voor de verkiezing van een secretaris van het dagelijks bestuur voor de 

internationale betrekkingen zijn speciale stenbriefjes beschikbaar mat de 

narren van de kandidaten er op. Ik wijs u er op dat die verkiezing zal plaats 

vinden vanavond na de toespraak van de heer Voorhoeve. De notitie van de 2e 

k anerfraktie is gepubliceerd in vrijheid en denocratle van 15 april. Bespreking 

van het beleid van de tweede kanerfraktie zal aan de hand van deze notitie 

plaats vinden. Bespreking van het beleid van de eerste kanerfraktie en de 

nederlandse leden in de liberale fraktie van het europees parletrent zal uiteraard 

terzake niet aan de hand van een notitie plaats vinden. Door het opschrift van 

het agendapunt in de beschrijvingsbrief zal u wellicht ten onrechte deze 

gedachte hebben kurmen gekregen. Bespreking van de eerste karterfraktie en van 

de europese liberalen zal op basis van de eigen akti vi tei ten van beide frakties 

gebeuren en het is geen notitie voor. Dan zou ik willen vragen of diegene die 

het W(X)rd wensen te voeren bij de agenà.apunten 10 de rondvraag, punt 9 .1 

algemeen beleid hoofdbestuur en punt 16 beleid van de hoofdredakteur van 

vrijheid en derroeratle als diegene die dat wensen dit vantevoren aan de algemeen 

secretaris laten weten. Dan zou ik u willen voorstellen om over te gaan tot 

het sanenstellen van een stembureau. Ik zou willen voorstellen aan u mevrouw 

Bakhuis uit Eindhoven, de heer Berghuis uit Zoeterneer, de heer Graatsma uit 

Dalfsen, mevrouw de Pater uit capelle en de heer de Jong uit den Helder. En 

tevens daarbij de heer Berghuis uit Zoete.nreer als voorzitter aan te wijzen. 
Gaat u d.a.anree akkoord. Dan is dat dus besloten. 
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Een laatste meda::leling. De afstand tussen de eerste rij en de bestuurstafel 

noet u niet als een syrrbolische zien, maar wordt uitsluitend veroorzaakt door 

technische redenen. Aan de orde is thans punt 2 het jaarverslag van het 

hoofdbestuur over 1986, 39ste jaarverslag ingevolge artikel 18.3 van de statuten. 

Dit verslag is rond 14 april toegezonden aan de afdelingen en de centrales. 

Wie wenst daarover het woord. Ik zou overigens willen vragen degene die het woord 

vragen an even hun naam te willen noemen. Is er ienand die over het jaarverslag 

van het hoofdbestuur het woord wenst. Ja de heer Meijeraan. 

Een vast nl.liiiier nevrouw de voorzitter en ik hoop dat het dus door een opvolger 

wordt overgencman. Ik wou een o:t,:trerking vooraf maken. Er zal vandaag en norgen 

nog weleens worden gerefereerd aan de partij van de arbeid en vergelijkingen 

worden getrokken. Ik zou ook een parallel willen trekken. Ik heb in de krant 

gelezen destijds bij het partijcongres van de partij van de arbeid dat 

verschillerxle afgevaardigden zich hadden beklaagd over het gebrek aan inhoud 

van de agenda. En ik zou ne kulmen indenken dat dit een parallel opwekt bij leden 

van de VVD waar de agenda dan ook gevoed wordt door vele redevoeringen onge

twijfeld van leden maar niet zoveel van en voor de leden zelve. Want als er dan 

nog iets is ingebracht dan zegt het hoofdbestuur aanhouden want wij zijn nog 

niet zover. En het kant mij voor dat dat niet helenaal klopt net de partij 

van en voor de leden zoals niet nevrouw de voorzitter nu maar de echte voorzitter 

het op 29 november zo treffend heeft gezegd, de VVD behoort in de eerste 

plaats aan de leden en dat mag dan ook bij een jaarlijkse algenene vergadering 

wel uitkcm:m dacht ik. Maar gelukkig hebben wij het jaarverslag dat had de 

partij van de arbeid geloof ik niet en daar staat dan een heleboel in want het 

is weer een stuk dikker dan vorig j-ar. Ja ofschoon er minder partijconmissies 

zijn is de anvang gegroeid. Maar toch denk ik niet in de eerste plaats dat je 

noet zeggen het is dikker. Ja noet zeggen het is magerder. Dat is net het 

tegenovergestelde. Het is magerder tVai1 inhoud. Er staat bijvoorbeeld in dat 

zijn heel treffende uitspraken, het gaat om de ontwikkelingen binnen de 

partij • Het was een turbulent jaar, een turbulente geschiedenis die de VVD 

beleefde en zo kan ik nog even doorgaan en ik kan u de vindplaatsen noemen, 

maar het hoofdbestuur dat het verslag heeft gemaakt zal dat waarschijnlijk zelf 

ook wel weten. Maar wat er dan wel gebeurd is en waarom, daar vindt je vrijwel 

niets van. Het beschrijft gebeurtenissen nog iets afstandelijker dan deze 

afstand die er nu an technische redenen tussen ons is. Het andere dat had niet 

gehoeven, dat is uit symbolische redenen misschien, dat weet ik niet, maar het 
beschrijft dingen, maar het zegt zo weinig. 
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Het zegt ook een aantal keren dat leien misschien iets denken, scmnige leien, 

andere leien, ieier lid zal daar een Irening uitgetrokken hebben en dan denk je 

wat is nou de Irening van het hoofdbestuur want dat brengt verslag uit over 

dat jaar en dan zou het leuk zijn om te weten wat dat voor een Irening had over 

die punten en over en ook dan kan ik het noch op noch tussen de regels vinden. 

En wie het wel gelezen heeft laat die straks ook even een oprerking maken dan 

hebben we een discussie minder in het agendapunt. 

Er lijkt dus angstvallig te zijn verreeden om rreningen van het hoofdbestuur te 

geven en daar zou ik graag een paar voorbeelden bij noercen. Er staat iets over 

euthanasie, er staat iets over karakter van gerreenteraad.sverkiezingen. 

Behoefte van de partijraad. en er staan diverse vragen op bladzijde 88 aan het 

slot, maar het hoofdbestuur doet er het zwijgen toe. En nu zou het kunnen zijn 

dat dat terecht is. Fenreel terecht en fenreel onterecht misschien. Het is mij 

namalijk opgevallen dat het hoofdbestuur, dat het verslag van het hoofdbestuur 

dit keer niet is getekerrl zoals vroeger door het hoofdbestuur, waarbij ZCJNel 

de voorzitter als de secretaris zich net naam afficheerde en waarvan ik dus 

denk dat het ook het originele exerrplaar ook zelf getekend hadd.en, maar het is nu 

getekend I'laiieilS het hoofdbestuur door een aantal anoniem blijvende algerreen 

secretaris. En dan vraag ik ne af is dat toeval of legt u de bepalingen van het 

reglarent anders uit dan vroeger of is het zo dat het eigenlijk en die indruk 

maakt het dat het helanaal niet het verslag van het hoofdbestuur is krachtens 

artikel 18.3 zoals er zo nooi buitenop staat maar dat het een administratief 

verslag is waar die funktionaris ui teraard niet al te veel Ireningen kan ventileren 

en dus zich al dan niet net hulp van zijn gewaardeerd apparaat heeft verloren 

in vele cijfenna.tige opstelling som:; interessant soms nauwelijks, helemaal 

niet van belang voor een jaarverslag en ook nooit uit:nondend in conclusies 

of in beleidsvoornenens van hoofdbestuur wat doe je net die cijferopstellingen 

nou de bladzijden vullen dan lijkt het hoofdbestuur dik, maar zoals ik zei het 

is mager. Ik zou graag over de ondertekening van die verslag en de beweegredenen 

welke daar al dan niet bewust of onbewust aan ten grondslag liggen wat van u 

horen. CX>k op de andere oprerkingen trouwens wel, maar dit vind ik een kardinaal 

punt in de fenrele zin. Er is ne ook opgevallen dat is vorig jaar ook wel gebeurd 

dat het is niet een verslag van het hoofdbestuur over de bijzondere groepen 

en over de karnarfraktie, nee nen heeft nedewerking van die groep en die fraktie 

an het verslag te vullen. En het is wel aardig maar dat zou een bijlage kunnen 

zijn en dat zou het hoofdbestuur iets kunnen zeggen inhoudelijk van wat er 

nou gebeurd is en hoe nen daat tegenaan kijkt an de leien ten deze voor te lichten 

En zoals ik zeg dat mis ik. Het jaarverslag blijft ook zo dikwijls vaag. Er 

staat een kandidaat elf van de twaalf provincies en dan denk ik wie is dan die 
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twaalfde en wat was er dan nee. Nou dat is sans algeneen bekend, maar dan staat 

het niet in het verslag of op een andere bladzij, maar sans blijft het heel 

vaag. Ook dat lijkt ne niet zo geslaagd. Wat er dan wel in staat feitelijk er 

zijn een paar gebeurtenissen dacht ik die ook wat neer inhoudelijk als een 

bijzonderheid op zijn minst genoerrrl hadden rcogen worden. Los nog van een waarde

oordeel. Ik dacht dat het zeer o:pnerkelijk is geweest dat de kandidaatstellings

vergadering nu eens een wijziging heeft aangebracht in de kandidaatstellings

vergadering algenene vergadering van 1 februari over de tweede karnar, een 

wijziging heeft aangebracht in de volgorde die voorlopig was vastgesteld door de 

verkiezingsraad. Het feit staat er, maar dat het een bijzonderheid is in onze 

historie en misschien hoe dat zou komen dat staat er niet bij. Er staat natuurlijk 

dat de heer Joekes een hele hoop voorkeurstelmen heeft gekregen en dat toen de 

overige volgorde van de kandidaten is aangepast aan de bestuurs-algenene 

vergaderingsadvies, maar ook daar de achtergrond van is niet te vinden. Er 

staat niets over een zekere spanning die er geweest is of die nou een strategisch 

nonisrre wel of niet zouden willen houden en zouden afzweren. Er staat ook bijvoor 

beeld niet op de partijraad van 1 november wat ik een zeer o:pnerkelijk en 

verheugerxi feit vind dat de heer Voorhoeve daar geen algenene pet heeft opge

houden c.m::iat hij de partijraad toen heeft toegesproken over het ondenverp 

waarvoor die partijraad bijeen was gekaren. Ook dat was een o:pnerkelijk feit 

en dat had er best in rcogen staan. Dan ga ik naar een paar bladzijde. Ik zal ze 

mt allemaal nerren want ik wil de vergadering niet langer ophouden dan toch 

eigenlijk wel verantwoord is cm aan een jaarverslag wat er wel in staat en 

wat er niet in staat toch als vereniging de nodige aardacht te geven. Er staat 

de gebruikelijke mededeling dat er zoveel en dat zijn er heel wat afdelingen 

en ondercentrales geen jaarverslag en geen financieel verslag insturen. Ik vraag 

ne af wat doet het hoofdbestuur daaraan cm te bevorderen eventueel via de 

kanercentralebesturen, maar toch ook zelf dat die reglerrentaire en norele en 

verenigingsplicht ook wordt nagekomen. En dat de jaarverslagen en ook de 

financiele verslagen er karen zodat de penningm=ester ook een beeld kan hebben 

van het totale financiele plaatje van de partij • Maar ook zou ik willen vragen 

wat doet het hoofdbestuur net die verslagen die het wel krijgt. Het is natuurlijk 

aardig cm te constateren dat er een aantal niet karen en je noet zorgen dat ze 

allemaal karren, maar wat doet u er wezenlijk nee. Gebeurt er wat nee, wat nerken 

wij ervan. Dan staat er op bladzijde 34 dat de nieuwe procedure van de provincies 

centrales geen onve:rdeeld genoegen was in een provincie. Mijn vraag is welke. 

Als u kunt vertellen waardoor dat kwam vind ik het als lid van de oud-cx:mnissie 

KTA natuurlijk aardig om te weten. Bladzijde 34 in een provincie was dat geen 
onverdeeld genoegen. Dat zal wel eufemisrre zijn dat mag, maar welke provincie 

was dat dan. Kunt u zeggen wat er aan de hand was. 
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Op bladzijde 35 wordt v.reer eens gesproken over het overleg van het hoofdbestuur 

net de kanercentralevoorzi tters. Nou kan iedere kareercentrale en dat doen ze ook 

een afgevaardigde in het hoofdbestuur benoenen. Wat voor zin heeft het overleg 

net kanercentralevoorzitters. Of het hoofdbestuur funktieneert niet goed of 

die afgevaardigden in het hoofdbestuur funktioneren niet goed of de kareer

centrales sturen bewust iemand die ze niet willen dekken en dan wil de 

voorzitter ook nog weleens opdraven, naar wat is wezenlijk de betekenis van 

dit overleg, waar dient dit toe. Kunnen we dit ui tba.nnen cm tot een normale 

verhouding en een goed funktienerend hoofdbestuur te korren. En daar ben ik 

dan neteen ook bij de vraag of ook op bladzijde 35 daar staat weer iets over 

wijziging in de wijze waarop het hoofdbestuur vergadert. Dat hebben we al 

een paar jaar gelezen. Ik heb er al een paar keer op aangedrongen dat we 

eens zou:len horen wat er aan mankeert en wat er aan gebeurt. Dat staat hier 

weer niet bij in hoeverre dat dan bevrerligerrl werkt of niet. En ook wat dat 

betreft heb je aan de bui tenkant weleens het idee dat het hoofdbestuur niet 

zo heel bevredigerrl werkt. Ik heb rre weleens afgevraagd of de problerren die er 

elders in de partij zijn geweest de afgelopen jaren in de loop van 86 naar 

het DB en hoofdbestuur zijn ve:rplaatst en of ze daar misschien terecht zijn 

gekaren. Dat zou ook een interessante vraag zijn die ze ook in de pers eens 

een keer aangeroerd, een interessante vraag cm daar een antwoord op te krijgen. 

Bladzijde 42 de partijraad van 20 september. Ik had het op prijs gesteld en 

vele net mij denk ik als het HB daar nelding had genaakt van het feit dat de 

c:htendvergadering niet rrede is gewijd aan het onderwe:rp waartoe het hoofdbestuur 

besloten had cm daartoe gelegenheid van bespreking te geven als u begrijpt 

wat ik beicel en als u het niet begrijpt wil ik het wel uitleggen. U v.reet dat 

er 20 septerrber in de besloten vergadering gelegenheid zou zijn voor bespreking 

van zaken die de partijraad zeker hoog zaten en toen ze er waren 20 september 

toen konden ze niet aan bod karen want dat was op het laatste norrent kennelijk 

weer van de agenda geschrapt. Bij bladzijde 43 lees ik dat het aanhouden van 

de rrotie B voor mij en andere reerls was beiengen in de vergadering. Ik zou 

graag willen weten waar u dat vandaan haalt. Reeds was bedongen dat het aanhouden 

van die rrotie die daar net vrij grote insterrming is aangenerren om op korte 

tennijn het funktioneren de taak van de partijraad door te lichten dat die 

rrotie reerls was beiengen dat die door het hoofdbestuur zou worden aangehouden. 

Dat lijkt ne een onjuistheid waarvan ik graag rectificatie zou zien. U nag ook 

andere dingen in het jaarverslag rectificeren uiteraard. U nag ook de notulen 

van deze vergadering erbij leggen, naar dit punt lijkt ne nogal van belang. 

Te:rwijl het rre ook van belang lijkt dat bij het verslag van die partijraad 

in vrijheid en denocratle van die rrotie helenaal geen nelding is genaakt. 
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Dat die notie nergens is afgerl.rukt als besluit van de partijraad. En toen ik 

daarnaar info:rneenle toen kreeg ik het nooie antwoo:rd narrens een lid van het DB 

dat het niet reglenentair verplicht was cm een dergelijk besluit te publiceren. 

En daarcm was het er niet geplaatst. Ik vind dat een worrlerlijke opvatting van 

verplichtingen van het besb.lur en rechten van de leden cm te "Weten wat er op 

een partijraa1 gebeurd is. Ik zou nog lang àoor kunnen gaan voorzitter. 

Ik heb twee oprerkingen cm af te ronden. De een op bladzijde 76 dat is dat het 

net nee ik heb er nog drie, sorry. Met het oog op het verloop van de kabinets

foma tie kwam de fraktie op 26 juni bijeen. 26 juni dat heet in de warrleling 

de bijeenkOllEt op verkeer en waterstaat. Met het oog op het verloop van de 

kabinetsformatie kwam die fraktie toen bijeen. En dat is het dan. In vrijheid 

en derrocratie heb ik gelezen net corrplinenten voor de redaktie van vrijheid 

en derroeratle ik heb in de loop van de vergadering ook nog "Weleens kritiek 

dus ik wil ook een conplinent graag geven, dat daar toen nelding van is gemaakt 

van die bijeenkOllEt en dat heeft dan nogal uitvoerig erin gestaan en schrijft 

de hoofdrerl.aktrice, hiernee is dan ook die periode "Weer voor de geschierl.enis 

vastgelegd. Nou dan had u op zijn minst in uw jaarverslag naar die V en D neeten 

verwijzen, maar beter ware geweest dat u die kwintensens van datgene wat er 

gebeurd was en verslagen is ook in uw verslag had venreld. 

Andere oprerking gaat over het feit van de politiek leider van onze partij. Dan 

kan ik neteen een beetje kritiek geven op vrijheid en derroeratle waarover de 

oude politiek leider in het nl.l[ll'(Er van 24 juni stond wat helemaal niet waar bleek 

te zijn op 26 juni en waar 12 augustus een nieuwe politiek leider 

Heer Mijeraan ik wil toch erg graag dat we hier ons beperken tot het ondel:'Werp. 

En ten aanzien van vrijheid en denucratie dat is een apart agendapunt. 

Ik haal het alleen aan cm te vertellen dat daar iets in stond terwijl ik het 

ondel:werp in het jaarverslag helemaal niet 

Ik begreep het even verkeerd excuus. 

Dat nag voorzitter, we begrijpen elkaar "Weleens neer verkeerd en ook "tYeleens 

goed, dat maakt niet uit. Dat nag in een liberale partij. Nee maar het hele 

ondei:werp kamt niet voor en ik dacht zo dat het nuttig was cm eens en vooral 

stelling te nenen net de madedeling dat het begrip politiek leider ons 

onbekend is, ons onsynpathiek is. Dat we een voorzitter kennen in allerlei or

g anen. Dat "We een vice minister president kennen, ministers en allerlei andere 
verantwoordelijke lierl.en, maar dat het begrip politiek leider als iemand 

die ons aan zou voeren waar "tYe blirrlelings achter zouden neeten lopen naar 
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gelang hij links, rechts of vooruit loopt. Dat dat begrip ons vreem:l is en 

ons vreend zal blijven en dat -we dat ook op vragen die journalisten altijd 

blijven stellen ook categorisch net dit antv.Joord af zouden doen en dan toch 

niet in bespiegelingen zouden vervallen en dit onderwerp heb ik gemist in het 

jaarverslag. En dan tenslotte voorzitter kan ik op bladzijde 2 ja ik ben 

eerst vooruit gegaan, nou ga ik een tikkeltje achteruit. Niet links, niet rechts 

niet rechtuit naar voren, maar naar achteren. Op bladzijde 2 daar concludeert 

zeg ik dan maar de algeneen secretaris nanens het hoofdbestuur dat gestalte 

'Werd gegeven aan hetgeen Haya eerder verwoorde. Wat verwoorde hij is op 

bladzijde 1 is dat aangehaald dat voor liberalen de som van de irrlividuele 

initiatieven altijd te verkiezen blijft boven de opzettelijke plarming van 

een regererrle elite. Nou de plarming van een regererrle elite noeten wij 

natuurlijk hier niet hebben. Als we die zomen hebben dan noeten -we daar 

ten stelligste tegen protesteren. Het DB en het HB wil ik best een elite neereen 

en ook een regeer, maar niet al te regerend, maar dat nu de initiatieven van 

alle individuen net elkaar gestalte hebben gegeven aan de opnerking dat dat 

dan te verkiezen blijft boven een opzettelijke plarming dat gaat ne iets te 

ver en ik heb grote waardering voor alle particuliere initiatieven voor alle 

persoonlijke initiatieven in de WD, naar ik dacht toch dat -we wel wat neer 

planning hadden :rrogen hebben dan in dit turbulente jaar hebben gehad en dat 

dat turbulente jaar wat duidelijker beschreven had noeten "WOrden dan dat het 

alleen maar een cryptisch ve:r:haal is. Dank u wel. 

Wie wenst nog neer het "WOOrd over het jaarverslag. Neen we blijven bij 

mijnheer Meijeraan. Mijnheer Meijeraan in het grote geheel noemt u als kritische 

o prrerking of dat is uw kritische opnerking dat de inholrl van het jaarverslag 

nager zou zijn en dat er te -weinig inholrlelijke op een aantal zaken zou worden 

ingespeeld. Wat is het jaarverslag. Dat is een technische verslaglegging van datge 

ne dat zich heeft afgespeeld het afgelopen jaar en ten aanzien van beleidsmatige 

dat hebben wij ook nooit gedaan "WOrden er nu bepaalde stellingnane in opgenan:m. 

Als u zegt ik zou weleens willen weten hoe het hoofdbestuur over bepaalde zaken 

denkt en u gaf daarbij ook een aantal voorbeelden dat zijn dat net nane ook die 

onde:rwerpen die nog niet volledig uitgekristalliseerd zijn of waar duidelijk 

verschillende neningen over bestaan. Daarbij nogmaals het hoort niet thuis 

in het jaarverslag. Dan vraagt u waaran op een gegeven m::m:mt wel of niet 

iets aangegeven "WOrdt omia.t het wel of niet oprerkelijk zou zijn. Dat 

kan natuurlijk ook een wat subjectieve waardering inhouden. De bedoeling is 

want ik hoef daar ook niet op allerlei zaken in te gaan, maar de bedoeling 

is om aan te geven wat er dat jaar gebeurd is. Een technische opscmn.ing van de 
feiten. 
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Ten aanzien van overleg tussen KCVoorzitters etc ik vind dat een punt vcx:>r 

norgen en dat wil ik niet nu aanroeren. En dat dacht dat er nog iets was 

waarvan ik zeg dat hoort rrorgen thuis of bij het beleid hoofdbestuur of bij 

het beleid van de fraktie en dan de bNeede kanerfrak tie :net nane. U vraagt 

het ik weet niet welke bladzijde, want we zijn er wat kris kras doorheen 

gefietst. Ten aanzien van de notie aangenerren op de partijraad waarom die 

aangehouden werd en dan het woord bedongen. Bij mijn weten is een overleg 

toen afgesproken om inderdaad daar die zaken aan te houden, de notie aan te 

houden oorlat een nieuwe partijvcx:>rzitter duidelijk een weg vcx:>r zich 

uitgestippeld had an een aantal zaken in de partij door middel van onder andere 

zijn bezoeken zich op de hoogte te laten stellen. Ten aanzien van de onder

tekening ik denk dat de algeneen secretaris daar zelf even op in wil gaan • 

Daar is verder niets duisters aan. Het is de wens van de nieuwe partijvcx:>rzitter 

dat orrlertekening dat geldt niet alleen vcx:>r deze maar ook vcx:>r andere onder

tekeningen op de juiste fo:rnele manier zal geschieden. En naar de Irening van het 

dacjelijks bestuur cq hoofdbestuur, want het hoofdbestuur heeft dit jaarverslag 

goedgekeurd :net die ondertekening is die zienswijze dus daarin de juiste. Je 

rroet er dus niet :neer achter zoeken dan erin zit. Dit is niet een fenomenale 

wijziging gedurende de bijna 40 jaar geschiedenis van de partij. 

Ik heb niet de illusie mijnheer Maijeraan dat ik u geheel en al kan overtuigen 

want deze discussie is natuurlijk ook niet nieuw. U gaf dat zelf in het 

begin al aan, maar in grote lijnen heb ik uiteengezet wat de bedoeling is van 

een jaarverslag, goerlgekeurd inmiddels door het hoofdbestuur. Nu ter goedkeuring 

aan u vcx:>rgelegd. U ktmt hier verder :nee akkoord gaan. 

Maijeraan. 

De oprerking van de heer vd Berg die zou ik toch niet direkt willen beanen. 

Het is door het hoofdbestuur goedgekeurd en daanree is die ondertekening dus juist 

Of die fo:rneel juist is dat ktmnen we nog eens aan de hand van de statuten en 

reglenent bekijken. Ik denk dat de vorige 38 jaarverslagen beter fo:rneel onder

tekend zijn geweest dan deze. De oprrerking van u dat dit ter goedkeuring aan 

ons wordt vcx:>rgelegd dat is geloof ik een nieuwe. Het hoofdbestuur brengt zijn 

jaarverslag uit aan de algenene vergadering. Heeft nog nooit gevraagd of het 

zou worden goedgekeurd. 

Ja dat klopt. 
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Ja dat vind ik wel essentieel, we nenen er kennis van net gerrengde gevoelens 

en juist die genengde gevoelens zijn zo dat het dit jaar niet hetzelfde is 

als wat ik vorige jaren heb gezegd. Ik heb vorig jaar over het algeneen een 

wat milde vleiende bespreking k-nnen hebben en nu een veel neer kritische. 

Ik ben persoonlijk, naar dat is ook een punt voor norgen, het niet eens IIEt 

het feit dat het een teclmisch verslag zou noeten zijn wat het hoofdbestuur 

uitbrengt. Daarvoor zit het hoofdbestuur er niet om die verantwoording 

te doen. En wat het VJOOrd beà.ongen betreft het verdere verloop is 100 uiteraard 

bekend van die notie partijraad. Het ging mij er hier om dat dit wordt bedongen 

gebruikt is alsof dat reeds in een novercber zou zijn gezegd en toen zou zijn 

afgesproken. En dat wou ik niet onweersproken laten want dat is naar mijn 

raadpleging van die notulen van die dag niet waar. 

Nee dat klopt, dat is later gebeurd. Daar heeft u gelijk in daarom leggen wij 

dit verslag ook aan u voor inderdaad niet ter goedkeuring, dat was mijn 

fout. Ik dacht dat ik nog een vinger zag, ja gaat uw gang. 

De heer Schellekens. 

Ja voorzitter .nog een kleine vraag. We hebben het als de WD weleens over 

deregulering en decentralisatie in de papierwinkel. Een van de vragen van 

de heer ~ijeraan is geweest wanneer al die verslagen nu niet binnen blijven 

korren enzovoort. Ik vind toch wanneer het nu blijkt te zijn en we nenen er kennis 

van en er gebeurt niets 100e dat we ons zouden noeten beraden of je daar dan toch 

niet iets anders IIEe noet doen. Want nogmaals om naar door te blijven gaan 

zoals we gedaan hebben arrlat het in de statuten vastligt enzovoort. Ik vraag ne 

af of dat zinnig is. 

Ik zou het dan plezierig vinden als u dat norgen bij het beleid hoofdbestuur 

naar voren bracht. OK. 

Gelder-afdeling Haarlem • 

.Mevrouw de voorzitter ik wil niet ingaan op de inhoud van het jaarverslag. 

Ik heb ook in het begin heb ik expres nog even mijn nond dicht gehouden arrlat 

ik de indruk had dat de heer Ginjaars als zijnde voorzitter niet die verant

woordelijkheid voor dit jaarverslag had als zijnde voorzitter om:lat het toch 

grotendeels over 86 ging, naar nu werd het toch verwezen naar een nieuwe 

lijn in het hoofdbestuur, ook gelet dit jaarverslag. Daarom had ik het niet neer 

als nonraal geverden dat ook dit de voorzitter hier achter de tafel plaats 
gevonden had IIEt alle respect als u als plaatsvervanger voorzitter. 

---··---· 
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Maar ik denk toch dat een jaarverslag daarvoor te belangrijk is dat ook de 

voorzitter en ook gelet op de toekomst van de partij zich niet excuseert an 

misschien dat hij iets heel belangrijks heeft te doen zou ik graag een antwoord 

op willen hebben. 

De voorzitter is norgen bij het beleid van het hoofdbestuur ook de daadwerkelijke 

voorzitter van deze vergadering. Ik denk dat het bespreken van het jaarverslag 

een iets andere situatie is. In elk geval u zult het vamni.ddag rret mij neeten 

doen. Het is niet anders. 

Spreker niet te verstaan. 

Kijk er is iets gebeurd en ik vind het niet terug dan heb je duidelijk te 

maken rret zaken die rret de beleidsmatige ook te maken hebben en dan vind 

ik dat het hier niet thuis hoort op dit norrent. Het is ik heb gezegd hoe het 

jaarverslag bedoeld is. De afgelopen jaren en ook altijd op die manier is sarrenge

steld, daar kun je kritiek op hebben, maar dat hebben we rret elkaar zo vastgesteld 

Dat is in het hoofdbestuur goedgekeurd en als er ten aanzien van inhoudelijke 

zaken dingen spelen die aan de orde neeten worden gesteld of waarvan rren dat 

vindt dan is daar norgen ruimschoots de gelegenheid voor. Ik wil nu eigenlijk 

oorlat ik het gevoel krijg dat wij ons in details en eigenlijk rret zaken bezig 

gaan houden die op dit norrent niet thuis horen, zou ik graag dit onderdeel 

willen gaan afronden. 

Barrl 2 

Spreker niet te verstaan. 

Die vraag is dus voor de heer ~ijeraan. 

~ij eraan. 

Die vraag is hier natuurlijk niet aan de orde voorzitter, maar ik wil hem best 

beantwoorden. De afdelingen waar ik lid of bestuurslid bent geweest of in 

ondercentrales of kanercentrales ook ten aanzien van de jaarverslagen van de 

VVD in voorgaande jaren heb ik bij mijn weten diezelfde kriteria aangelegd. 

Wat je ervan naar buiten brengt kan natuurlijk wat verschillen, maar dat een 

verslag een verslag is van wat het hoofdbestuur heeft gedaan of wat een bestuur he 

heeft gedaan is mijn stellige overtuiging, daar ga ik ook van uit in alle 

anstarrl.igheden en beleidsmatig wil ik van rrening blijven verschillen. Maar als je 
iets helemaal niet terugvind. 
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Als er een turbulent jaar was 6-7-8 keer in allerlei bewoordingen verteld en je 

virrlt het helanaal niet terug waaran dat zo zou zijn, dan vind ik dat ook de 

inhoudelijke venrelding al verre tekort schiet. En dat was in vorige jaar

verslagen van deze WD niet het geval dus toen heb ik andere q:markingen kunnen 

maken. 

Dank u wel. Dit was de laatste oprerking. Gaan wij naar punt 3 van de agenda 

rekening en verant\>JOording en verslag van de penningrreester over 86 ingevolge 

artikel 18 punt 3 van de statuten en deze werden gepubliceerd in V en D van 

15 april. De penningrreester heeft het woord. 

Dank u wel nevrouw de voorzitter. Zoals u wellicht heeft gelezen en geteld is 

het jaar 1986 voor de permingrreester nog een vrij redelijk jaar geweest. We 

zijn er goed doorheen gek.arren. Mede dankzij een aantal neevallers in de inkomsten

sfeer en net n.ane de financiele aktie die bij de leden is gehouden heeft aanzien

lijk neer opgebracht dan oorspronkelijk voorzien was. Ook de uitgaven zijn iets 

lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot dus al net al zijn de financien 

voor het jaar relatief gunstig verlopen waardoor wij nog een deel van het ver

kiezingsfonds wat aanwezig was aan het begin van het jaar aan het eind van het 

jaar nog over was en hebben kunnen doorschuiven naar het jaar 1987 voor de 

besteding bij de Statenverkiezingen. Dat is eigenlijk een optimistisch geluid 

en zoals u weet zal ik vanavond aftreden en de spaarvarken van de partij overgevel 

aan Ressenaar. Ik doe dat natuurlijk net een zekere weenoed. Niet alleen uit per

soonlijke overwegingen van de plezierige tijd dat ik als penningrreester van deze 

partij heb gehad maar ook in die zin dat ik Ressenaar een aanzienlijk minder goedE 

financiele situatie achterlaat als ik zelf heb rrogen ondervinden. Er zijn een 

aantal fa.k.toren ook op het gebied van de financien die het jaar 87 en de volgerrle 

aljm aanzienlijk rroeilijker maken om sluiterrle begrotingen te maken. Daar is 

natuurlijk in de eerste plaats de aanzienlijke terugloop van overheidssubsidies. 

We hebben dat zelf gewild als politieke partij. Bezuinigingen bij de overheid. 

Nou deze bezuinigingen karren bijzonder hard aan ook bij de politieke partijen 

net n.ane aan de toch aanzienlijke subsidies die vroeger gegeven werden, nog wel 

gegeven worden maar aanzienlijk minder aan het werk voor vonning en scholing en 

aan het wetenschappelijk werk in onze Telderstichting waarvan wij ons aller het 

belang zeer aantrekken. Een tweede faktor die het financieel beleid toch wel 

aanzienlijk rroeilijker zal maken is het toch iets teruglopend ledental. Dat 

betekent teruglopende vennindererrle contributie-inkansten. Al net al wat sCIIbere 

geluiden voor het jaar 87. Ik virrl het als penningrreester buitengewoon 
vervelend omiat zo terroeten overdragen. 
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Het is een regel van deze partij, een goeie regel zes jaar afgelopen maar toch vin 

ik het verveleni dat ik aan de nieuwe penningneester toch zulke problaren noet 

nalaten. Ik twijfel er niet aan of ook het DB-HB in sanenwerking net de algenene 

ledenvergadering beslissingen die daaromtrent genaren zullen noeten "WOrden er net : 

zijn allen toch wel uit zullen karen. Het zal echter naar mijn inschatting zoals 

ik het nu op mij af ziet karen niet makkelijk zijn. Tot zover deze inleiding. 

Misschien dat ik het woord kan geven over de neer getalsnatige onthullingen. 

Dank u wel. Wie wenst over rekening en verantwoording het woord. 

~de leve afdeling Rijswijk. 

Een klein vraagje. In de sanenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD staat in de prognose 

een bedrag genoem1 van 14duizend gulden. Werkelijk blijkt daar niets van 

uitgegeven te zijn. Heb ik dat goed gelezen. En zo ja hoe kan het dan warmeer 

later de sanenwerkingsovereenkomst aan de orde kant rrogelijk zijn dat er uit die 

sanenwerkingsovereenkanst een evaluatie hier ter tafel "WOrdt gelegd waar blijk. 

baar geen middelen voor zijn gehanteerd. Voor het volgend jaar staat er een 

prognose van 19duizend gulden en als die mieHelen dan niet zijn gebruikt waaran 

dan een prognose van 19duizend gulden, dat is mijn eerste vraag. Mijn b.veede 

vraag sluit een beetje aan op die van de heer Meijeraan. Ik heb van de voorzitter 

begrepen dat het jaarverslag door ons noet "WOrden gezien, ik weet niet wie dat 

heeft vastgesteld als een soort technisch verslag. Maar geldt datzelfde kri teritnn 

dan voor het financieel verslag waarvan ik toch zeg dat daar een stukje beleids

inh.ou:l aan "WOrdt gegeven hier een daar. En dat heeft dus neer beleidsmatige 

faktoren dan het jaarverslag had. Dank u wel. 

Dank u wel. Wie mag ik verder nog het woord geven. 

De penningmeester. 

Dank u zeer nevrouw de voorzitter. Eerste plaats de technische vraag van 

nevrouw de leve inzake de gelden besteed aan de sarrenwerkingsovereenkomst. 

Er is vrij veel geld besteed ook in het jaar 1986 hoewel hier nul vindt. 

Dat heeft een technische reden dat een groot deel van de aktiviteiten in de 

sanenwerkingsovereenkanst zijn gevallen in het kader van de Haya van Sooeren

stichting. En het is ook financieel administratief bui tengewoon noeilijk an 

vanuit deze kostensoorten naar kostenplaatsen over te brengen om het uit 

de Haya van Sooerenstichting te halen. Hoeveel is dat dan wel geweest. Daar 

was de administratie nog niet geheel op ingesteld. Dus dat is in het jaar 1986 
niet gebeurd. 



Band 2 

Blad 13 

Het jaar 1987 zal dat wel gebeuren. We zullen konsekwent die kosten die gemaakt 

worden in de sarcenwerkingsovereenkanst en dat zijn net nane op het gebied van 

de cursussen er gebeurt natuurlijk veel neer in de sanenwerkingsovereenkanst, 

maar waar de uitgaven worden gedaan die zullen in 1987 apart verantwoord worden 

op een aparte begrotingspost. Dus het antwoord nevrouw het is wel gebeurd 

alleen ziet u het niet direkt het zit in de Haya van Sanerenstichting. 

Ten aanzien van de beleidsrratige vraag van nevrouw de leve in hoeverre zit er 

een beleid in. In de prognose zit er natuurlijk een sb.lk beleid. Dat is natuurlijk 

duidelijk. In de werkelijkheid zit wat minder beleid dat is nadat er een prognose 

een begroting is vastgesteld in het hoofdbestuur voert het dagelijks bestuur deze 

begrotinge zo nauwgezet :rrogelijk uit. Als er eventuele belangrijke, hele belangrij· 

ke afwijkingen zouden kom:m, principiele afwijkingen worden die natuurlijk in 

het hoofdbestuur besproken . En verder de uitvoering de cijfers van 1986 is een 

weerslag een cijfenratige weerslag van die uitvoering. Ten aanzien van de prognose. 

is er natuurlijk wel degelijk een beleidsrratig karakter. U heeft dat op verschil-

lerl.de posten kunnen zien. Onder andere ten aanzien van de prognoses zit er wel 

degelijk een beleidsrratig karakter. U heeft dat op verschillerrle posten kunnen 

zien onder andere een sterke verhoging van de subsidie aan de Telderstichting. 

Ik heb u daarnet verteld dat de Telderstichting aanzienlijk wordt getroffen door VI 

venni.n:lering van subsidie. Wij vonden als dagelijks bestuur, hoofdbestuur dat het 

~tenschappelijk werk van de partij toch een eno:rm belangrijke faktor is dat dat 

niet direkt een geweldige ma.te noest lijden en hebben daarvoor in de prognose 

87 een zeer aanzienlijke studie voor vastgesteld. Dit soort beleidsrratige dingen 

zitten natuurlijk in de prognose 87. 

Dank u wel penningmeester. Verder helemaal niemand neer. Dan dank ik toch even 

hierbij de :penningrreester die net erg veel zorg en zorgvuldigheid net de partij

financien is cm.:Jegaan iErlere keer ons in het dagelijks bestuur en hoofdbestuur 

aangevend wat kon of absoluut niet kon. En ik weet dat hij het spijtig vindt 

zijn portefeuille niet wat beter gevuld over te kurmen dragen aan zijn opvolger. 

Maar mijnheer de M:>nchy zeer bedankt voor uw inzet. 

Dan karen wij bij punt 4 van de agenda verslag van de conmissie van drie leden. 

De conmissie bestaat uit de heer Capelle, de heer Coolen en de heer ~ijeraan. 

En als plaatsvervangende lErlen de heren Ban, Tal..hairner en nevrouw Brouwer. 

Het onderzoek werd verricht door de heren Capelle, Coolen en ~ijeraan en 

de heer ~ijeraan zal de verklaring voorlezen. 
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Wie V enD heeft kurmen lezen en belangstelling had die kent hem nou uit 

zijn hoofd en voor de anderen is het zonde an het voor te lezen. 

OK, de heer de M:>nchy. 

De verklaring is inderdaad afgedrukt. Ik wil het toch niet nalaten ook in dit 

geval, het is misschien een vreenrle verhouding, want de camti.ssie rapporteert 

natuurlijk rechtstreeks aan u de algenene ledenvergadering buiten de penning-

:rreester am, maar toch ook de ccmnissie te willen bedanken voor haar geweldig 

zorgvuldig werk. Er zijn besprekingen geweest net de ccmnissie, er is regelmatige 

oorrespondentie geweest. De carmi.ssie heeft .een paar zeer waardevolle aanwijzingen 

g egeven op het gebied van de rapportering, de rapportage op het gebied van de 

accountantsrapport en ik heb mij als penningneester bui tengewoon gesterkt 

gevoeld door deze assistentie van deze teclmisch zeer bekwane carmi.ssie. 

Ik bedank de carmi.ssie ook bijzonder hartelijk voor haar verklaring waarin ze zegt 

dat de financiele verslaggeving aan de algerrene ledenvergadering zo verbeterd 

is. Ik rroet u zeggen we hebben er erg bewust naartoe gewerkt in deze 6 jaar. 

:ik heb in mijn tijd voor de zes jaar dat nog weleens onvoldoende ervaren vanuit 

de zaal dat je eigenlijk niet precies wist hoe die financien in elkaar zaten en 

ik bedank de carmi.ssie buitengewoon hartelijk voor die oprerking die in de 

verklaring is opgenorren. 

Ja ik virrl toch penningneester dat hij hier voorgelezen rroet worden. En als de 

heer Meijeraan het niet wil dan zal ik dat zelf doen. 

Meijeraan. 

Als u mij dat vraagt voorzitter in zeker opzicht is uw wens mijn bevel. 

'lbt opzekere hoogte. 

Ik rroag het voor een deel-wel in notarisstijl doen neem ik aan. Het is aan de 

40ste algenene jaarlijkse vergadering van de VVD 15 en 16 nei 1987 te reeuwarden 

de camti.ssie van drie leden Capelle, Coolen en Meijeraan door de 39ste algenene 

jaarlijkse vergadering benoerrd teneinde u voor te lichten bij de behandeling 

van de rekening en verantwoording van het hoofdbestuur heeft kennis genorren 

van de 12 maar door Detambe Melser en Co te Leiden, acoountants betreffende hun 

oontrole van de jaarrekening 86 uitgebrachte rapporten net daarin opgenorren 

goedkeurerrle verklaring alsmede van een aanvullende brief van die heren van 
gelijke datum. Genoenrle stukken zijn besproken in een bijeenkomst van onze 
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comnissie met de penningneester, de algeneen secretaris, de administrateur 

en de betrokken registeraccountant. Op grorrl van een en ander en dat ander 

dat zijn dan ook nog naier ~ telefonische en schriftelijke gedachte

wisselingen, maar dat lees ik dus bui ten de regels voor op grond van een en 

ander adviseert onze canni.ssie u aan de :penningrreester meester J. de .t>bnchy 

décharge te verlenen voor het door hem over 1986 gevoerde financiele beheer 

onder dankzegging voor de alerte en correcte wijze waarin hij zijn funktie 

over dat jaar wederem heeft uitgeoefend en met waardering voor de uitbouw 

welke hij in zijn 6jarig penningrreesterschap aan de verslaggeving ten 

behoeve van de algenene vergadering heeft gegeven. Daarbij ook de wijze van 

de opbouw van het financieel verslag en die van het accountantsrapport 

meer met elkaar in overeenstenming zijn gebracht dan vroeger het geval was. 

Onze comnissie stelt u voorts voor de rekening en verantwoording van het 

hoofdbestuur ook over 1986 welke uiteraard niet de financiele uitkomsten 

van de centrales afdelingen om dat goed te keuren en da.arrree overeenkoostig 

artikel 30. 3 van de statuten van • . • • het hoofdbestuur te ontheffen van 

zijn aansprakelijkheid voor het in het verstreken kalemerjaar gevoerde 

beheer. Groningen-'s Gravenh.age april 1987 Capelle, Coolen, Meijeraan met 

dank namens de kascomnissie voor de vriendelijke woorden die de penningneester 

van ons heeft gewijd en met dus het hartgrondig verzoek aan u om met een 

applaus de penningneester te déchargeren voor dit werk, maar dat had ik 

ook met een zin kunnen stellen in plaats van met al die volzinnen. 

Ja terrpo van de heer Meijeraan doet verrn.:>eden dat wij over een kwartiertje 

door de hele agenda zomen neeten zijn, naar dat is niet zo. Dank u wel 

mijnheer Meijeraan, dank u wel comnissie van drie leden. Wij gaan nu. Dat 

was punt 4 dan gaan wij naar punt 5 de benoeming van de comnissie van drie 

leden ter voorlichting van de algemene vergadering bij de behandeling van de 

rekening en verantwoording van de penningneester over het jaar 1987 . 

Voorgesteld woroen in alfabetische volgorde de volgende leden, de heren 

Capelle, Coolen en :reijeraan en met plaatsvervangende leden de heer .t>bl, 

mevrouw Brouwer en de heer Talharmer. Er zijn geen overige kandidaten gesteld 

door de ledenvergaderingen van de afdelingen. Hetgeen inhoudt dat de door 

het hoofdbestuur gestelde kandidaten benoerrrl kunnen worden verklaard. 

En hienree dan. 

Dan gaan wij naar punt 6 voorstellen met betrekking tot de oh neemt u mij niet 

kwalijk. Gaat uw gang. 

Gelder afdeling Haarlem. 
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De kandidaten voor de carmissie zijn inmiddels benoenrl en daar valt ook weinig 

over te zeggen alleen wat ik mij afvraag en dat zal statutair wel kunnen dat 

twee jaar achtereen dezelfde nensen op die plaats karen. 

Dat kan ja. 

Het kan wel. Ik zou rre kunnen voorstellen dat het goed zou zijn om daar i- de 

toekomst verandering in te brengen. 

Ja dat gebeurt, maar op zich als er goede nensen in een carrmissie zitten 

en het kan reglenentair of statutair is natuurlijk helemaal geen probleem, 

Maar ik denk dat het zorgvuldiger zou zijn, we praten hier toch over financien. 

Deze heren zullen dat zeker goed doen zonder problenen, maar ik zou rre kunnen 

voorstellen in de toekomst als we weer drie heren hebben dat het wel, ik zie 

hier toch een bepaald risico in. Het gaat niet over rrensen. 

Er zit SCMieso een roulatiesysteem in alleen zij waren nog maar heel kort 

benoenrl dus het is ook helemaal geen probleem. Wij hebben het volste 

vertrouwen in deze nensen en die roulatie die is er. 

Daar gaat het niet cm. Het gaat er niet cm of ik vertrouwen in die nensen. 

Het gaat rre er cm ja wat is reglenentair het juiste en dan heb ik er. 

Ma.ar reglenentair is het geen probleem. 

Als penningreeester wil ik u zeggen dat het toch prettig is een kascxmnissie 

te hebben die het al eerder heeft gedaan. Het is toch wel een bui tengewoon 

financieel teclmisch gecanpliceerde materie. Als u het a-countantsrapport 

ziet, een dik ra:pport rret allemaal veel cijfers door elkaar cm dat te bevatten 

hoe dat in elkaar schuift is toch wel prettig een kascoomissie te hebben die 

het rreer gedaan heeft. Ik heb dat buitengewoon positief ervaren. 

Wij zijn nu bij punt 6 van de agerrla. Dat gaat over het voorstel van afdeling 

orrlercentrale Arnhem. Daarvan heeft u ook de toelichting kunnen lezen en het 

aà.vies van het hoofdbestuur. Ik weet niet of Arnhem zelf nog hier bui ten de 

toelichting dierren al heeft gegeven nog het woord wenst. Zo niet dan wil ik 

u toch afraden dit voorstel over te nenen oorlat dat een derving van inkomsten 
onder aniere rret narre voor de afdelingen zou betekenen. 
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En dat gaat a:n niet geringe bedragen. Cbk al zou het a:n organisatorische 

redenen heel plezierig kunnen zijn, ma.ar a:n financiele redenen is dat niet 

het geval. 

Het stembureau m:::>et hier karen, want ik wil het in stermling brengen, ma.ar 

het is toch plezierig als u zo vriendelijk zou willen zijn om achter ons 

plaats te nemen. 

Ik breng in stermling het vo:>rstel van Arnhem voor wit, vo:>r nee, OK nog een 

keertje, vo:>r wit, tegen wit, vo:>r blauw, tegen blauw, voor oranje, tegen 

oranje. Het vo:>rstel is verworpen. 

Karen we bij punt 7 vo:>rstel van de afdeling Eindhoven tot wijziging van 

artikel 64 punt 3 van het huishoudelijk reglement. Dat wil het hoofdbestuur 

overnenen. Gaan we weer. 

Meijeraan. 

Mevrouw de vo:>rzi tter hoe stelt het hoofdbestuur zich dat voor. Ik ben gewend 

bij een vo:>rstel tot reglementswijziging dat we ook een tekst vo:>r ons hebben 

en het lijkt ree nuttig a:n te weten hoe het dan geredigeerd wordt. Want wij 

stellen dan een reglenent vast en niet een intensieverklaring. Maar over die 

intensie wou ik toch graag een paar o:pterkingen maken. Of reen nou iemand op 

zijn 27ste of 28ste in de hogere contributiegroep brengt per 1 januari of 

per 1 juli of 1 decenber dat is vo:>r mij zo afstandelijk inmiddels dat ree dat 

niet zo bar veel neer interesseert als ik het persoonlijk ma.g zeggen. 

Maar de regelgeving is ten ene ma.le ondeugdelijk want wordt er enerzijds van 

de 27jarige gezegd die gaan dan net terugwerkende kracht een hogere contributie 

betalen. Ik neem aan dat de carrputer op 31 december weet wie er het volgend 

jaar 27 jaar wordt dus dat er van terugwerkende kracht een wat onaangenaam 

fenareen geen sprake is, ma.ar dat reen net vooruitwerkende kracht wordt 

gerekend tot diegene die draagkrachtig genoeg zijn a:n het volle pond te geven. 

Ik zie daar niets kwaads in. Nogmaals u ma.g er ook 1 juli van maken of 28 

jaar, ma.ar de redegeving deugt niet en die deugt zeker niet vo:>r de 65jarigen. 

Die werden ook niet net terugwerkende kracht in de verlaging gebracht. Waar ze 

nooit zelf om gevraagd hebben zegt de afdeling einélhoven. Nee want dat haalt 

je de koekoek. Want volgens de reglenenten zegt hadden ze er recht op en dan 

hoef je er toch niet a:n te vragen. En de canputer zag ook hier vo:>rui t en 

vo:>ruitwerkend werden die 65jarige al 65 gerekend en in de teneur van vervroegde 

pensionering, VUT waar regelingen vo:>r getroffen zijn dacht ik dat we beslist niet 

die 65jarigen ook in deze onbekende redaktie m:::>esten inbrengen zoals we ook de 

aspirantleden er niet ingebracht hebben. Ik weet niet of Eindhoven dat bewust 
heeft gedaan of dat ze het alleen net het huishoudelijk reglement hebben bekeken. 
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En niet net de statuten, maar ook volgens de statuten wordennensen die de 

stemgerechtigde leeftijd krijgen al voor vol aangezien en die gaan ook dus 

net vooruitwerkende kracht in de nieuwe categorie over. Het voorstel zou ik 

duS voor de helft zeer sterk willen ontraden wat de 65jarigen betreft en 

ik zou het fenceel willen ontraden oorlat ons geen tekst wordt gegeven. Maar 

we zOlrlen de intensie uit kunnen spreken dat u een tekst voor een 27jarige 

maakt als nen neent dat die jongelui irrlerdaad nog zo jong zijn dat ze nog 

niet betalen kunnen. 

Ten aanzien van het voorstel de tekst noet dan nog verder worden uitgewerkt en 

is helemaal geen probleem om hier voor te sterm'en lijkt mij. Ook al ligt die 

tekst dan nog niet kant en klaar voor uw neus. Het lijkt ne op zich duidelijk 

genoeg. Wat hiernee beoogt is om een ongelijkheid in het beharrlelen te 

voorkc:::mm en ik denk dat het heel duidelijk is als zij een voorstel krijgen 

de datum van wijziging in te laten gaan op 1 januari van het jaar volgend 

op het bereiken van die leeftijden. Dan gebeurt datgene wat behoort en of 

nen ergens om terugvraagt of niet of net terugwerkende kracht of niet het 

wordt dan gewoon goed geregeld. En ik kan mij niet voorstellen wat het punt is 

van die 65jarigen om dat er niet of -wel in te doen. Ik denk dat de eerlijkheid 

gebiedt om ook deze groep oorlat je dan net een andere contributiegroep zit 

om die hierin te noenen. 

Het is een voortdurerd misverstand geweest in de partij, veel penningrnaesters 

hebben al gevraagd hoe is dat nou precies. Ik vind het een zeer duidelijk voor

stel van Eirdhoven. Makkelijk in een reglerrent te verwerken geen enkel punt • 

.Prlministratief technisch buitengewoon goed, makkelijk uitvoerbaar. Iedereen 

weet het gaat in nadat je de leeftijd bereikt. Het lijkt mij logisch. 

Ik breng het in stemning. Voor dit voorstel wit, tegen wit. Voor blauw, tegen 

blauw, voor oranje, tegen oranje. Het voorstel is aangenc:::mm. 

Dan kc:::mm wij bij punt 7B de notie van de kareercentrale leiden. Het advies van 

het hoofdbestuur is om dit aan te houden en voorzitter, de algemeen secretaris 

en leden van het dagelijks bestuur zo wordt gesteld brengen in dit eerste 

half jaar bezoeken aan de algenene besturen van de KC en de wijze van benoenen 

van leden van het dagelijks bestuur en de funktieverdeling binnen het DB zullen 

onder andere onde:rwerp van deze besprekingen zijn. Na afloop van deze toemee 

zal het voorstel van de kareercentrale "Eiden bij de evaluatie van de besprekingen 

worden betrokken. Op grond daarvan verzoeken wij u in te sterm'en net het aan
houien van deze notie. 
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Mevrouw de voorzitter u weet de kamercentrale Leiden daar is vo:rming en scholing 

zeer aktief. Wij vinden het belangrijk dat het kader bestuurlijk en hetgene 

wat werkzaam is in vertegenwoordigende lichamen goed in staat is de liberale 

gedachte uit te dragen. Nu uw positie binnenkort vacant komt dachten wij 

dat dit een m:x:>ie gelegenheid was om ook vo:rming en scholing in het DB 

die plaats te geven die nu propaganda en co-missaris bui tenland hebben. 

Dat wil zeggen voor propaganda zoekt u iem:md die. toch enige PRk:waliteiten 

heeft. Voor b.ritenland zoekt u iem:md die aktief is in internationale organi

saties en bovendien nog over een beetje aardige portenormaie beschikt. 

Wij zouden eigenlijk die plaats dus ook willen geven aan vo:rming en scholing. 

De eerste vraag die ik wil stellen is waarom heeft u dat an~rd gegeven dat 

u hat aan wilt houden. Dat heeft u eigenlijk in uw antwoord zelf al gezeg:l. 

Mijn tweede vraag is hoe is de mening in de diverse kanercentrales die al 

door het DB bezocht zijn en waar ongetwijfeld dit punt aan de orde is geweest. 

Daar zou ik graag antwoord op hebben. 

Inderdaad het eerste punt had ik al bean~rd ten aanzien van de :rreni.ngen in de 

verschillende kamercentrales die ik zelf ook heb bijgewo::>nd want van daaruit 

kan ik dan het beste spreken is zeer wisselend en zeer verschillend. Daarbij 

"WOrdt dan ook heel duidelijk naar voren gebracht van kijk totaal van in funktie 

gekozen worden van funktioneren van de verschillende portefeuillehouders het 

eventueel wat inkrinpen van het dagelijks bestuur zijn allanaal zaken die 

in de karende tijd onder de loep worden gencm:m. en in afwachting daarvan zijn 

de KCbesturen dan ook van mening van ja wij voelen :rreer voor een beetje :rreer voor 

dit of een beetje :rreer voor dat, maar wij wachten ook eerst de discussie daarover 

af. Dus echt tot duidelijke uitspraken is ook niet om gevraagd. Het is een peiling 

in de KCbesturen •. ~ 

Maar waar 'WOrdt die discussie dan gehouden. 

De discussie zal in eerste instantie als alle gegevens binnen zijn in het dagelijkf 

en in het hoofàbestuur gevoerd gaan "WOrden. 

Dus dan kamt u m=t een voorstel ter vergadering begrijp ik dus. 

Ja maar waar het ons dus om gaat dat er toch iemand zich m=e bezig houdt. 

Het hoeft geen hobbyist te zijn het hoeft geen specialist te zijn, maar wel iemand 
die het belang zoals u dat zelf de zes jaren ook gedaan heeft. 
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Ja daarom vind ik het zo aardig dat ik het juist tegen u kan zeggen, naar u 

begrijpt dus waar het de kanercentrale leiden om te doen is dat het niet zanaa.r 

een portefeuille is, naar dat het zelfs een heel belangrijke portefeuille is. 

Maar ik begrijp dat we dus rroeten wachten tot het DB en het HB net een voorstel 

kanen in de volgende vergadering. 

Dank u wel. U gaat enree akkoord dat 'We dit aanhouden. Niemand vraagt stenming 

daarover nee uitstekend. Dan gaan wij naar punt 8 benoeming leden en plaats

vervangende leden ccmnissie van beroep. Daarin zijn voorgesteld de heer Polak, 

mevrouw Nieuwenhuis, de heer Tal.h.arrlrer en plaatsvervangend de heer Bos, professor 

Burkens en de heer Polak. Er zijn geen overige kandidaten gesteld door de leden

vergadering van de afdelingen hetgeen inhoudt dat de door het hoofdbestuur 

gestelde kandidaten benoem::l kunnen "WOrden verklaard. Dan stappen wij nu over 

van punt 8 naar punt 9. 2. Voorzitter heeft bij de aanvang van de vergadering 

al even aangegeven dat wij norgen 9.1 om half tien zullen beginnen in plaats 

van tien uur. En dan kanen wij nu bij agendapunt 9.2 rapportage uitvoering 

sarcenwerkingsovereenkc:.trSt VVD-JOVD. U heeft een uitgebreide rapportage gepubli

ceerd gezien in vrijheid en denocratle van 15 april. Ik kijk even helemaal 

naar rechts van de tafel+ en ik geef dan eerst het 'WOOrd aan de heer Eenhoorn. 

Damas en heren nevrouw de voorzitter net betrekking tot de samenwerkingsovereen

komst en het ook gepubliceerde jaarplan kan in feite op dit norrent niet zoveel 

gezegd v.urden van de zijde van het hoofdbestuur. Qrrlat we eindelijk zover zijn 

dat we aan de slag kunnen. We hebben tijd nodig gehad cm het een en ander op te 

zetten. De carmissie Jacobsen, landelijke ccmnissie jongerenbeleid hebben wat werk 

rroeten verrichten voordat we eindelijk in staat waren cm een goed inzicht te 

krijgen op wat nu eigenlijk de nogelijkheden zijn cm met die -arrenwerkingsovereen-

k anst daadwerkelijk aan het werk te gaan. En ik denk dat op dit norrent 

er twee essentiele dingen zijn. Nanelijk de evaluatie en het jaarplan in eerste 

instantie te beschouwen als educatief. Daarvalt nog wel het een en ander bij op te 

merken overigens bij de stukken die u hebt gekregen. U zult dat misschien wel doen 

Van de zijde van het hoofdbestuur valt bijvoorbeeld op te merken dat in de qoiwdk, 

prioriteiten zoals die zijn aangegeven nog een verschuiving zal optreden in de 

loop van het jaar in ieder geval de cursus PR bijvoorbeeld zal voorlopig niet aan 

de orde zijn. En net betrekking tot de Statenverkiezingen is dat uiteraard 

al achterhaald en net betrekking tot de vonning en scholing zal de landelijke 

cx:mnissie nog het een en arrler aan werk rroeten verrichten cm de nog wat onevenwich 

ige voorstelling beter uit de verf te laten karren. Dat is een. Van de andere 

kant is er dus dat wil zeggen beziet u het vooral als een indicatief stuk op 

dit m::>nent, als zijnde in een fase waar eindoordelen nog niet op zijn plaats zijn. 
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En het tweede essentiele punt is dat we te maken hebben en dat weet u ook 

allemaal net in de verschillende delen van het land op verschillende wijze 

oppakken van de samenwerkingsovereenkomst. En in de gedachte van het hoofdbestuur 

is het van groot belang an die verschillende initiatieven hun gang te laten 

gaan en niet van bovenaf 1 vanuit het hoofdbestuur of vanuit de algerrene verga

dering exact aan te geven hoe die interpretatie van de sarcenwerkingsovereenkanst 

rroet zijn. We weten allemaal dat de wijze waarop bijvoorbeeld in Eindhoven 

de zaak 'WOrdt aangepakt nogal verschilt van hoe rren in de karrercentrale leiden 

bijvoorbeeld net dit punt arrv:raat. In de gedachte nogmaals van het hoofdbestuur 

is het van groot belang om die regionale differentiatie voorlopig zo te 

laten om te kijken op welke wijze dat allemaal kan. Vele bleerren wat ons 

betreft rrogen bloeien zolang het rraa.r in de geest van de sarcenwerkingsovereenkanst 

is. Dat zijn de twee essentiele dingen. Indicatief bekijken van wat er nu aan 

de hand is en vooral initiatieven die her en der op dit :rrarent in het kader 

van de sarcenwerkingsovereenkanst 'WOrden onderncman niet de kop irrlrukken rraa.r 

kijken op welke wijze zich dat ontwikkelt en daar het beste proberen uit te 

plukken. 

Bedankt. Wie van u mag ik hierover het 'WOOrd geven. Gaat uw gang. 

I<anercentrale leiden. 

De real tie tussen de WO en haar jongeren baart de karrercentrale leiden al 

enige tijd zorgen. Elektoraal ziet u een aarmerkelijk groter verlies onder 

jongeren dan over de landelijke linie en dat geldt ook voor het aantal leden. 

We vinden het thans voorliggende stuk inderdaad nogal vaag. Het ontbreekt aan 

cijfers 1 het ontbreekt aan een daadwerkelijk inzicht in wat er ten aanzien 

van dit beleid gevoerd is 1 wat er gebeurd is en wat er nog te verwachten 

valt. We vinden dat enigszins ook illustratief voor de houding van een aantal 

gemia in het kader van het te voeren jongerenbeleid. Naar aanleiding van de 

sarcenwerkingsover of naar aanleiding van de evaluatie van deze sanenwerkings

"Ve~:eenkomst hebben we eigenlijk nog een aantal vragen die we graag nog beantwoord 

hadden willen zien. Vrij algeneen hadden we van u nog eens een keer willen horen 

wat nu eigenlijk uw doel is net het voorgestane beleid. In hoeverre het huidige 

beleid voorziet in opvang van jongeren en hoe de akti vi tei ten van de verschillende 

ccmnissies die u heeft geevalueerd hebben bijgedragen voor de opvangst van 

jongeren. Of u een indicatie kunt geven wat dat jongerenbeleid eigenlijk voor 

de jongeren heeft betekend. Verder u heeft gesproken in uw evaluatie over de 

cursus politiek discussie. Voor ons is het belangrijkan eens een keer te weten 
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hoeveel van die cursussen eigenlijk zijn georganiseerd en tot de opvang van 

welke jongeren dat heeft geleid. Er zijn cursussen in het kader van de sanenwerk

ingsovereenkanst die zowel voor JOVD als voor jongere WOleden toegankelijk zijn 

dàt vinden we prima, maar we willen graag weten in welke mate dat bijdraagt 

tot de opvang van onze eigen jonge leden. U heeft in uw evaluatie ook gesproken 

over het opvangen of het aandacht besteden aan jongeren in de verkiezingscanpagnes 

Dat vinden we ook een heel goede zaak. We vragen ons alleen af waaran nu in 

het verkiezingsprogranma geen jongerenparagraaf is opgenaren. Waaran nu 

behoudens die jongerendag eigenlijk verder betrekkelijk weinig aandacht in de 

canpa.gne heeft besteed aan die jongeren. Het is voor onze partij een zeer 

belangrijke doelgroep en we vragen ons ook af of de partij niet het verwijt 

naar zich toehaalt door geen jongerenparagraaf op te nenen do::>r geen akti vi tei ten 

in die canpa.gne te richten op jongeren, dat ze het ve:rwijt naar zich toe halen 

dat zij een maatschappelijk gegeven narrelijk dat het feit dat deze jongeren 

in deze samenleving categoraal worden benaderd negeert en daarnee misschien 

licht het ve:rwijt naar zich toetrekt dat ze daarin niet geinteresseerd is. 

Gebrek aan feitelijke informatie constateren wij in de huidige evaluatie. 

We zouden van u ook willen weten hoe de gespendeerde middelen in verhouding 

staan tot de resultaten wat heeft u besteed aan vergaderingen van ccmnissies 

in verhou:ling tot wat is er uitgegeven aan concrete akti vi tei ten die zogenaam:le 

overllead. In hoeverre heeft u zelf ini tierend en inspirererrl gewerkt 

voor de uitvoering van uw beleid. U heeft tenslotte een eigen rol daar heeft 

u in de evaluatie van deze sarrenwerkingsovereenkomst eigenlijk helemaal niet 

over gesproken en dat vinden we eigenlijk teleurstellend. U heeft een heel belang

rijke taak in het kader van deze sarrenwerkingsovereenkomst. U stelt samen net het 

hoofdbestuur van de JOVD het jaarplan vast en wij vragen ons af waarc:m u als u zo '1 

cruxiale taak heeft in dit geheel dat u uw eigen rol niet bespreekt. Verder zouden 

we dan ook van u willen weten wat u uiteindelijk heeft gedaan cm de door u en 

de JOVD aangenaren plannen tot realisatie te brengen. Voorts zouden wij naar 

aanleiding van de appendix willen vragen wat nu eigenlijk het karakter is 

van de jaarplannen adviserend dan wel normatief en een algenene vraag is waarom 

u de evaluatie zo vaag heeft gelaten. Ik zou in zijn algeneenheid eigenlijk naar 

aanleiding van al die vragen die nog over deze evaluatie van deze samenwerkings

overeenkanst bestaan aan u willen vragen of u voor de landelijke carrmissie 

jongerenbeleid een stuk zou kunnen maken waarin wat concreter ingaat op de 

gebeurtenissen van de afgelopen. M=t het stuk zoals het nu voorligt kurmen we 

eigenlijk heel weinig. Ik kan rre voorstellen dat u geen conclusies wilt trekken. 

Daar zijn misschien allerlei redenen voor. Maar we willen wel weten waar we 
in de kc:llrende 2~ jaar extra aandacht aan rroeten besteden. 
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De heer Eenhoorn. 

Mevrouw de presidente met betrekking tot de vragen door de heer Brood gesteld 

denk ik dat we met z'n allen in de zaal kunnen constateren dat er een groot 

aantal van die vragen van groot belang zijn om in de LCJ de landelijke conmissie 

zorgvuldig door te spreken, te kijken of we daar op een juiste wijze antwoorden 

kunnen fontD.lleren en een stuk wat daaruit voort kan vloeien via het HB naar 

de partij te sluizen arrlat en dat past een beetje ook wat ik in mijn entree 

zonet zei arrlat we bezig zijn de sanenwerkingsovereenkomst weer verder uit te 

werken, te ontwikkelen en ik denk dat daar voortreffelijk in past het vraag-

en antwoo:tdspel zoals dat in feite door de heer Brood op dit norrent wordt 

geinitieerd. Er zijn wel een aantal punten waarvan ik denk dat het goed is dat 

an dat nu alvast voorzichtig even aan te stippen en niet alleen het maar over 

te laten aan voorlopige discussie in de LCJ en dat is met betrekking tot de 

doelstelling. Het valt me op de nota van de kanercentrale Leiden bijvoorbeeld 

is daar nogal duidelijk over, maar ook andere stukken die ik daarover heb gelezen 

dat bijna altijd de doelstelling van de SVO wordt aangegeven als proberen om met 

instandhouding van de onafhankelijkheid van de JOVD op zo goed rrogelijke wijze 

sanen 'WD en JOVD jongeren op te vangen en jongeren de kans te geven om zich in 

het :p::>litieke spel in de :p::>litiek zich te ontplooien. Ik denk dat een van de 

punten en de heer Brood stipte dat al aan bij die doelstelling wat achterop is 

geraakt en dat is nanelijk dat de 'WD dan exact rroet doen aan de opvang van 

jongeren. Het kan nanelijk niet zo zijn en dat is ook niet de bedoeling van de 

SV0 dat we zeggen de JOVD vangt per definitie de jongeren op dus wij sluiten de 

deuren en nou ja op een gegeven rrcment kcm:m ze terug of wij doen sanen met de 

JOVD dan iets xret betrekking tot vonning en scholing van jongeren of andere 

ak.tiviteiten. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Ook de 'WO juist de 'WO dient 

zich open te stellen voor jongeren en te zorgen voor ak.tiviteiten voor jongeren 

en dat rroet gebeuren op lokaal en regionaal niveau. Wat rroet worden voorkonen is 

dat op nationaal niveau er een organisatie tot stand komt die concurrerend zou 

zijn ten opzichte van de JOVD en dat is heel duidelijk daar zijn alle stukken 

die uit die basis van de partij zijn gekaren en de wijze waarop ook de LCJ 

daarover hebben gesproken daar zijn we het allenaal over eens. En de kunst is 

denk ik om in de kcm:mde periode juist in de LCJ nogeens goed te praten hoe we 

ook als 'WD zonder dat we ons nou concurrerend opstellen zo goed rrogelijk de 

jongeren in de 'WD opvangen. En het valt me op nogmaals dat in vragen van de 

heer Brood daar een aantal keren heel nadrukkelijk op wordt gewezen. De eigen 

rol van het hoofdbestuur daar wil ik nog even iets van zeggen de procedure is 

vrij lang geweest met betrekking tot de evaluatie en het jaarplan. Er is 
nogal wat heen en weer gepraat tussen de conmissie Jacobse en de landelijke 
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ccmnissie jongerenbeleid voordat het hoofdbestuur van VVD en JOVD er aan te 

pas kwanen. Dat is een spijtige zaak maar ik denk dat het toch goed is dat 

het hoofdbestuur het eerder heeft ingegrepen en dat het hoofdbestuur gezegi heeft 

w:i,.j willen van jullie een stuk van die conmissie een stuk waar we iets nee 

kurmen doen. Wat niet alleen maar een geweldige brei van allerlei nensen is maar 

waaruit ook duidelijk blijkt wat prioriteit rroet hebben en wat we werkbaar in 

de karende periode kurmen aan:pakken. Ik vind niet dat het hoofdbestuur neer 

zou rroeten doen. Narcelijk heel duidelijk aangeven wat die LCJ rroet gaan doen 

en wat er precies op regionaal en lokaal niveau bij de sarrenwerkingsovereenkamst 

rroet gebeuren. Onze partij is nevrouw de presidente denk ik terecht een partij 

die zoveel nogelijk gedecentraliseerd te werk wil gaan en daar rroet het hoofd

bestuur niet aankaren. Ik denk dat ik de vraag net betrekking tot het hoofdbe

stuur van de heer Brood dan ook zo zou willen opvatten dat we graag juist de 

initiatieven vanuit de afdelingen, ondercentrales en kareercentrales willen laten 

karen net betrekking tot de sanenwerkingsovereenkamst en dat het hoofdbestuur 

nu wat dat betreft nu de randvoorwaarde zijn gesteld niet al te zeer op de voor

grond rroet treden. 

Dank u wel. 

Vredenbrecht kareercentrale Rotterdam. 

2~ jaar geleden hebben wij de sanenwerkingsovereenkanst aangencmm. In die 2~ 

jaar zoals de heer Eenhoorn zojuist ook verwoord is er veel gedaan aan organisa

torisch bezig zijn d.a.ararheen, kijken welke kant of we op zouden kurmen gaan. 

Diverse conmissies ingesteld. Diverse conmissies zijn aan het werk gegaan. Daar 

is enig resultaat aan gekaren, maar helaas is dat resultaat niet echt doorgewerkt 

naar de jongeren aan wat je zou kunnen noenen de basis van de partij. Voor de 

werkelijke opvang van jongeren is nog betrekkelijk weinig gedaan. Ik denk dat 

wij in de karende 2~ jaar daar onze eerste aandacht op rroeten richten. Dat die 

categorie werkelijk opgevangen wo:rdt, dat er werkelijk iets nee gedaan noet 

worden. Hoe noet dat dan gebeuren. Ik denk dat ook in het stuk zoals we dat van 

het HB gekregen hebben en zoals dat heer Eenhoorn dat ook weer naar voren heeft 

gebracht zojuist twee punten zitten die we daar heel goed bij kurmen gebruiken. 

Ten eerste de regionale aanpak. Laten we overal in het land kijken hoe kant 

hier onze situatie het beste uit. Hoe kunnen wij het beste iets doen aan die 

werkelijke opvang van jongeren. Daarbij dan neteen iets, de gesprekspartners 

de JOVD aan de ene kant van de sarrenwerkingsovereenkamst noet binnen de VVD 

een goede gesprekspartner hebben. In iedere bestuurslag noet iemand zitten die 

niet alleen is aangewezen door dat bestuur van ga jij je maar bezig houden net 
jongerenzaken maar die ook precies weet wat willen die jongeren bij mij. 

----------------------~----
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Die jongeren die WDlid zijn wat verwachten die van de WD. Waar noeten we 

heen. Alleen dan heb je die goede gesprekspartners waar de heer Eenhoorn het 

ook over had. Dan na de korrende 2~ jaar althans ik denk niet dat dat in die 2~ 

jaar gaat gebeuren de voortzetting van die sarrenwerkingsovereenkanst. Want 

ik kan ma niet voorstellen dat we dat zomaar af laten lopen en voor de rest 

niks gaan doen. Ik denk cm daar een voorschot op te gaan nenen dat er een nieuw 

soort sanenwerkingsovereenkomst zal noeten korren na afloop maar dan wel een veel 

beperktere. Een die veel minder organisatorisch gericht is en veel neer praktisch 

uitvoeren:i. Ik kan ma voorstellen dat dat iets heel kort zou kurmen zijn. Zo ja an 

eens een schot te lossen in de geest van daar waar overleg WD-JOVD zinvol en 

ncx:lig is zal dat zeker plaats noeten vinden. We hebben denk ik dan geleerd in de 

afgelopen jaren hoe goed of hoe slecht dat werkelijk loopt. Wat de rrogelijkheden 

zijn. Dat we dan verder niet centralistisch hoeven te sturen, rraar dat we op die 

rranier verder kurmen. 

Band 3. 

Dank u wel. Ik hai nog ienand gezien daarna de heer Wigman. 

Ja rnavrouw de voorzitter ik zit mat een beetje een noeilijkheid op deze 

vrijdagmid:iag. Het gaat over de jongeren die kurmen vandaag op deze dag hier 

speciaal ook niet zijn. Ze zijn vaak bezig • Ik zou willen pleiten als er 

nogmaals een jongerenpunt op de agen:ia komt cm dat op een zaterdag te doen. 

Dat is punt een. Ik ben Appel van de afdeling Ede en ik zou graag ook nareens 

de jongeren in onze edese afdeling willen praten cmiat ze helaas varrlaag 

verhinderd zijn. Bij ons is een brief binnen gekorren bij de afdeling Ede en 

mijn voorganger heeft gezegd ja de jongeren lopen terug. Wij hebben het genoegen 

gehad bij de provinciale Statenverkiezingen om reklame te maken uiteraard daar 

hebben de jongeren ook neegedaan en die zijn gegroeid van een groepje van 40 

personen naar 80 personen. Ik dacht een verheuglijk feit in deze wat sarbere 

tijden. Wij koesteren als afdeling deze jongeren uiteraard mat liefde. Er is 

een brief bij ons binnen gekorren en ik wil graag aan u voorleggen. Gezien onze 

eigen ervaring en de ervaring van andere jongerenafdelingen blijkt er toch 

behoefte te bestaan aan een specifieke groep jongeren in de WD. Hoe stelt de 

WD zich hierin op. Als we daarbij bedenken dat er op dit norrent zo'n 40 

jongerenafdelingen in het land bestaan. Is de WD bereid artikelen in de 

vrijheid en darocratle op te nenen betreffende de jongeren in dQ WD en 

zcx:loen:ie neer bekendheid aan de groep te geven. Op deze rranier kan dan vanzelf 

blijken aan welke groep de maeste behoefte bestaat. De JOVD of de jongeren in 
de WD. 
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u begrijpt ons probleem en ik begrijp uw probleem. Maar ik signaleer het laatste 

half jaar als nieuwe voorzitter van deze afdeling dit probleem op ons afkaren. 

En als zich een groep jongeren zich bij ons aanbiedt vind ik dat we die 

recht van spreken rroeten geven. Ik signaleer dat onze jongeren zich specifiek 

uitgesproken hebben voor een aparte jongerenafdeling binnen de WD. Niet voor 

een JOVD buiten de groep die soms vlees noch vis is. Af en toe net zijn 

staart kwispelt en naar hartelust kan blaffen terecht en onterecht. Zij kiezen 

en die vraag leg ik zuiver in uw midden ik geef geen antwoord daarop zij kiezen 

heel doelbewust cm binnen de WD te participeren. Ik zou graag deze vraag in uw 

midden leggen. Dank u wel. 

De heer Wiegman. 

M=vrouw de voorzitter is het niet zo dat de sanenwerkingsovereenkomst destijds 

is aangegaan cm te voorkaren dat er een concurrentiestrijd zou losbarsten 

waarvoor de vorige spreker zou pleiten. Dan ten aanzien van de 'WOOrden die ik 

heb opgevangen van de heer Brood en de heer Vredenbrecht. Ik heb een paar keer 

geconstateerd dat zij de sanenwerkingsovereenkanst, althans de tekst van de evalua 

tie nogal vaag vinden. Heb ik het verkeerd begrepen voorzitter dat de sanenwerking. 

overeenk.anst an sich en dus ook de evaluatie daarvan bedoeld is als voo:rwaarden 

scheppens als kader en heb ik het dan verkeerd als er ook een nogelijkheid 

bestaat binnen karrercentrales an net een eigen initiatief in te vullen. Als je 

over gaat tot eigen initiatief tot invullen van het kader wat geschapen is 

àoor de ccmnissie Jacobse, als je daartoe overgaat kun je veel verder karren 

dan a-leen maar afwachten tot er weer stukken van boven k.onen.Geen wonder als je 

blijft afwachten dan dat je dan blijft stellen ja er gebeurt niks. Nee het 

gebeuren het initiatief zal toch op een gegeven Il'Direrlt ook vanuit de karrer

centrales rroeten karen. Dat is mijn nening. Mijn vraag is of u die deelt 

voorzitter. 

Ja we hebben de IJC endemeer, maar ik geef het 'WOOrd. U hebt daar een aanvulling 

op mijnheer Brood. 

Nou ik heb een opnerking naar aanleiding van de laatste betoog. Die kartercentrale 

Leiden zijn we al enige tijd net jongeren bezig en ik denk dat wij de enige 

karrercentrale op dit :rrarent zijn die in de afgelopen jaren een aantal notities 

heeft gepubliceem die daarnaast overleg heeft georganiseerd die sanen net haar 

jongeren aan het werk is gegaan. Die velerlei akti vi tei ten in het kader van dit 

jongerenbeleid heeft georganiseerd. Het klinkt misschien op de borst slaan maar 
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ik denk dat kartercentrale teiden zo'n beetje de laatste is die het ve:rwijt 

zou kurmen treffen dat zij niet rret jongeren bezig is. Daar gaat het ons ook 

niet om. Het gaat ons erom dat als er een voo:rwaardenscheppend beleid wordt 

vOOrgesteld zoals de heer Wigman dat eigenlijk nu verteld dat -we dan eigenlijk 

toch -wel willen -weten waartoe dat beleid heeft geleid. Ook al houdt dat in 

dat je ook kijkt naar wat er in de kareercentrales en in de afdelingen daanree is 

gebeurd. Naar aanleiding van de heer uit Ede. Ik zou die 40 jongerengroe:pen niet 

op een hoop willen gooien. Er is weleens een discussie geweest inderdaad over 

twee jongerenorganisaties dat is zeer lang geleden en dat noeten -we ook zo houden. 

We hebben een JOVD dat is een prima draaierrle jongerenorganisatie en het enige 

wat wij als bestuurders van de VVD als taak hebben is te zorgen dat voor 

jongeren die lid zijn van de VVD er aktiviteiten ~rden georganiseerd bij voor

keur op plaatselijk niveau daar waar ze zelf rondlopen. Ik heb geen behoefte aan 

een twea:le jongerenorganisatie en ik -wens dat heel duidelijk te stellen. 

Dank u wel. 

~ijeraan. 

Voorzitter ik heb niet de juiste leeftijd om rre nou inhoudelijk rret jongeren 

te benoeien. 

Het gaat ons allemaal aan hoor. Het is maar hoe jong u zich voelt van binnen. 

Oh dat zal best rreevallen, ik heb bovendien nog klei.nkin:leren die ook nog een keer 

lid ~rden. Maar inhoudelijk is er ook niet zoveel aan de orde begrijp ik. 

Dan noet ik nog een paar jaar wachten tot ik nog wat ouder ben, maar ik ben 

nog jong genoeg in elk geval voor een paar fo:mele kanttekeningen en die ~u 

ik graag maken. Ik heb er de overeenkanst eens op nageslagen en ik zou graag een 

antwoord hebben op de volgende vragen. Artikel 2 lid 4 de JOVD zal de onverenig

baarheid van bestuurlijke funkties zoals neergelegd in een resolutie van juni '83 

heroverwegen. Zijn ze al aan die herove:rweging toe en rrogen we daar wat van -weten 

hoe dat verlo:pen is. Misschien heeft het eens een keer ergens gestaan in het 

jaarverslag of zo dan zou ik dat noeten weten. Maar dat is dan mijn fout. 

Dan zegt u bij de karrercentrale leiden kijk eens ik hoop als hoofdbestuur dat 

u begrip heeft voor het feit dat het inpassen van handelingen 1l!5!1!5!1ldotieieieHIIÏH. 

voortvloeierrle uit een volstrekt nieuwe beleidssituatie tijd en kracht vergt. 

Nou herinner ik rre de vergadering van decenber 84 dat is 2~ jaar geleclen 

waar rret spoed deze overeenkanst in deze vonn ons ook van de tafel zo toegegeven 
door de strot is gecluvrl. 
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En dan zegt men nu ja daar hebben we nog wel wat tijd voor nodig terwijl er 

in die overeenkomst stond dat er elk jaar over het jaarplan een cC~I~Tentaar van 

het hoofdbestuur zou zijn en aan de jaarvergadering zou worden voorgelegd. 

Je kunt er alle begrip voor hebben dat dat in 85 er nog niet was over dat 

half jaar wat net verstreken was. In 86 heb ik het ook gemist. En nu zou het 

dan in 87 behalve de evaluatie na 2~ jaar die men dus ook al 2~ jaar tevoren 

wist over het jaarplan van 87 CC~I~Tentaar op het hoofdbestuur noeten hebben. 

Maar nou staat er we hebben wel gesproken over het half jaar plan 85 en het 

jaarplan 86. Dat hebben we goedgekeurd, naar tenzij ik het weer heel slecht 

lees staat er over het jaar 87 niet veel. Er staat wel iets anders in de 

appendix. Daar is de laatste zin dat een financiele onderbouwing van de plannen 

ontbreekt. N:m dat heeft een van de vorige sprekers geloof ik ook al gezegd. 

Maar dat is des te wonderlijker cmiat in artikel 3 lid 2 sub 1 bij het jaarplan 

bijhoort dat is dus van de aanvang af de bedoeling en de opdracht geweest en 

wat u ons door de strot heeft geduwd dat zal rren toch hebben noeten weten hoe 

het eruit zou zien en wat rren enree noest dat de financiele aspecten van de 

aktiviteiten in het plan genoenrl voorzover de gezarrenlijke aktiviteiten betreft 

die noeten in het plan staan. We hebben een half jaar plan 85 goedgekeurd en 

en het jaarplan 86 goedgekeurd en de carmissie zegt sorry jongens het spijt 

rre wel naar financien daar doe ik niet aan want daar heb ik geen verstand van. 

Nou dan staat niet alleen mijn financiele naar ook mijn organisatorische ver

stand staat stil. Maar mijn nond nog niet, dat is jamrer voor u. Want wat ik 

ik wou zeggen dat mijn verstand stil staat bij dergelijke oprerkingen na 2~ 

jaar na 2~ plan. Dan staat er verder in uw evaluatie die dus in die indicatie

funktie heeft dus die weer is om voor kennisgeving aan te nenen en verder niets 

nee te doen fonreel gezien. Dat de reaktie van het hoofdbestuur op de arrende

menten in de lijn is van de opstelling van de algenene vergadering van decenber 

84. Het hoofdbestuur adviseert dringend geen uitspraak over de arrendarenten te 

doen en dan dacht ik eerst waar hebben we het nou over, want ik zie geen arrende-

ment, naar dat is in 84 toegezegd. Toen waren er arrendelrenten die allema.al wat 

opzij werden geschoven en daar heeft het hoofdbestuur in diezelfde toezegging 

van gezegd als we evalueren dan vertellen we u ook wat we van die arrendenenten 

vinden. En dat vindt u nou van de arrendenenten dat u daar nou naar geen uitspraak 

over noet doen, want dat dat niet aan de orde is. En dan denk ik toch dat de 

toezeggingen in dece.rrber 84 ook wat wonderlijk zijn geweest in het kader van 

wat we nu voorgeschoteld krijgen. En dan heb ik nog een vraag uit de overeenkarst 

en dan hou ik enree op. Dan wachten we tot we weer een jaar ouder zijn. Daar 

staat narrelijk in dat er ook binnen een jaar na het van kracht worden van de 
overeenkanst zal de camri.ssie een van de drie dan, de ccmni.ssie Jacobse denk ik 
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die zal een advies voorleggen net betrekking tot de problematiek van het dubbel 

idmaatschap. Dat zou binnen een jaar gerroeten hebben dat was voor dece.rrber 85 

aan de orde. Hoe staat het net de problematiek van het dubbel lidmaatschap. 

Dank u wel. 

Dank u wel nevrouw de voorzitter mijn naam is Frank Roor van de afdeling 

Enschede. Ik zou graag een aantal kanttekeningen willen plaatsen bij het 

verloop van de sarrenwerkingsovereenkarst van de aktiviteiten die hebben plaats 

gevonden binnen de regio Twente, in de regio Twente en vooral binnen de stad 

of afdeling Enschede waar ik dan zelf over kan praten is het opgevallen dat het 

decentrale karakter wat de sanenwerkingsovereenkarst heeft en de ruimte die 

daardoor aan zowel plaatselijke VVD als plaatselijke JOVD-afdeling wordt 

geboden om aktiviteiten te organiseren buitengevKX>n goed heeft uitgewerkt. 

In Enschede vonden talloze akti vi tei ten plaats tussen VVDjongeren en JCM) 

jongeren is de sarrenwerking tussen VVD en JOVD uitsteken. Vindt er ook een heel 

intensieve sam:.mwerking plaats binnen de propagandacomnissie. Ik zou alleen 

ma.ar willen zeggen van laten we voortgaan op de weg die we zijn ingeslagen. 

Door ruimte te bieden aan de plaatselijke VVD en JCM)afdeling. En in aanvulling 

daarop zou ik u ook willen vragen of het misschien rrogelijk is dat bij de 

rapportage die dan toch gaat plaats vinden om daar ook een verslag te geven 

van hoe de sa.nenwerkingsovereenkonst is ingevuld in de diverse delen van het 

land. Want ik denk dat d-ar over het algeneen zeer positieve ervaringen worden 

opgedaan in de sarcenwerkingsovereenkonst zoals die plaats vindt. 

Ja dank u wel. 

Van Veen-Rijswijk. 

De vorige sprekers hebben enkele malen de uitdrukking vaagheid gebruikt. 

Als ik die uitwijking mag vertalen net weinig inhoudsvol dan kan ik ne net 

die oprerking helemaal verenigen. Wat staat er nu eigenlijk in deze evaluatie. 

Er wordn een aantal organisatorische maatregelen opgesonrl. Er worden aan

duidingen gegeven van dat er iets gebeurd is maar wat er nu eigenlijk gebeurd 

is blijkt nergens uit. Qn concreet te zijn op bladzijde 28 wordt de ccmnissie 

jeugdbeleid genoemi. Er wordt een 9-tiental punten aangegeven die in die 

cx:m:ni.ssie zijn behandeld. Maar wat er uit die conmissie gekarren is daar lezen 

we niets over. Is dat dan op andere wij ze misschien gepubliceerd. Waar rroeten 

we daar kennis van Il€Ireil wat er uit die discussies toegekarren is. De uitvoering 
van de samenwerkingsovereenkarst daar mijnheer ~ijeraan heeft er al op geduid 
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daar kant ook weinig uit. Ik zou u voor willen stellen voorzitter om voor het 

volgend jaar een evaluatie te geven van de uitvoering aan de hand van de samenwerk· 

ingsovereenk.anst op zichzelf en daar dan bij rree te nercen de arremercenten die in 

84 zijn aangehouden. 

Dank u wel. 

De heer Eenhoorn. 

Mevrouw de presidente ik denk dat op een na alle sprekers exact hetzelfde hebben 

berloeld. En ik denk dat dat nog eens het best is venvoord door wat de heer 

Wiegman en de heer Brcx:x:l daarover hebben gezegd. De sanenwerkingsovereenkanst 

is voorwaardenschepperrl. Initiatieven behoren uit afdelingen, ondercentrales en 

kanercentrales te kanen en de eerste aanzetten om te proberen dat daar initia

tieven te ondersteunen proberen daar ook lijn in aan te brengen kcm:m van de 

uit de coördinatie van de landelijke ccmnissie en uiteraard wordt belangrijk 

werk verricht door de ccmnissie Jacobse die niet alleen in de beginfase heeft 

gezorgd dat de verhoudingen op een goede manier tot starrl zouden kcm:m zodat er 

gewerkt zou kunnen worden. Want dat is denk ik het belangrijkste doel geweest 

en rroet ook zo blijven dat we zorgen dat de vernoudingen goed zijn. Dat we 

elkaar niet in het vaarwater zitten en dat laten we zeggen de VVD en alle 

jongeren daarin met de JOVD op een goede manier sanenwerken. Dat is denk ik 

vooral te danken aan het werk van de heer Jaoobse en zijn conmissie dat dat 

op het ogenblik goed draait. Dus wat dat betreft hoef ik er weinig over te zeggen. 

Ik wil wel nog benadrukken de oprerking van de heer Vredenbracht met betrekking 

tot het scheppen van een gesprekspartner binnen de WD in de richting van de JOVD. 

Ik denk dat daar inderdaad aandacht aan besteed rroet worden want dat is een heel 

lastig punt. De JOVD heeft normaal zijn organisatie, kan allerlei dingen op gaan 

starten, maar binnen de VVD is het niet altijd duidelijk wie die verantwoorde

lijkheid heeft. We hebben daar welliswaar een raanwerk voor aangelegd, maar nog 

niet overal is dat op de goede wijze georganiseerd en ik denk dat het van groot 

belang is dat op een of andere manier ook in de I.CJ nog eens nagedacht wordt 

over de wijze waarop we een gesprekspartner binnen de WD op lokaal en regionaal 

niveau kunnen organiseren ten opzichte van de JOVD of om gezanenlijk te werken 

aan de uitvoering van het jaarplan en van de plannen die op lokaal niveau aan

wezig zijn. De oprerkingen van de heer Meijeraan met betrekking tot artikel 2 

lid 4 en een aantal andere vragen met betrekking tot de arrendercenten , de 

financiele onderbouwing. Ik denk dat ik in belangrijke ma. te daarin tegennet kan 

kcm:m aan die vragen door te zeggen er was eenprioriteit mijnheer Meijeraan 
en die prioriteit was om te zorgen dat we met z'n allen JOVD en WD ervoor 
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zouden zorgen dat we gezanenlijke aktiviteiten ten behoeve van onze eigen 

jongeren en ten behoeve van de JOJD jongeren zouden gaan doen in goed overleg 

vooral in het kader van vorming en scholing. En dat er dan problenen nog niet 

zijn opgelost cmlat ze geïNOOn ook erg ingewikkeld zijn bijvoorbeeld de kwestie 

van het dubbel lidmaatschap in spijtig, maar ik denk dat dat een zaak is waar we 

zomer dat daarrampen nee gebeuren er best nog even over kunnen studeren. 

De ccmnissie Jacobse heeft daar geweldig zijn best op gedaan. De ka!rercentrale 

Eindhoven heeft ook voorstellen gefornu.üeeni, heel zinnige en ook denk ik vrij 

reële voorstellen, maar dat is niet 1, 2, 3 gepiept. U juist mijnheer Meijeraan 

als kenner van de regels waarbinnen wij onze organisatie laten bestaan zou 

noeten weten dat zo'n punt als een dubbel lidmaatschap niet 1, 2, 3 opgelost 

is en zeker als je zoals ik al zei prioriteit in eerste instantie ergens anders 

legt dan is het dacht ik bepaald niet zo erg dat we daar nog even nee wachten. 

De kwestie van die arcendenenten u en ik als zijn we dan niet neer van de leeftijd 

dat we lid van de JOVD zouden kunnen zijn zijn toch flexibel genoeg denk ik 

ante kunnen accepteren dat we op dit norrent geen eindoordeel over die amende

nenten behoeven uit te spreken oorlat er op dit m:::rrent andere belangen zijn 

Iléllrelijk te zorgen dat op dat niveau van kamercentrales en ondercentrales en 

afdelingen we aan het werk gaan binnen het kader van die sarrenwerkingsovereen

kanst. En dan karen net alle respect overigens want u hebt natuurlijk terecht 

een fo:t::nele oprerking gemaakt naar dan karen we vanzelf op den duur bij die 

axrenà.enenten terecht. De heer Roohof en de heer van Veen hebben eigenlijk 

in het verlengde van elkaar een vraag gesteld net betrekking tot hoe zit het 

nou net de stand van zaken in het land en wat zijn nou concrete dingen waar 

op basis waarvan we weten wat er allemaal aan de hand is en wat we gaan aanpakken. 

Ik denk dat het verstandig is dat het hoofdbestuur bij een volgerrl.e presentatie 

naar misschien kan dat al naar aanleiding van de vragen van de heer Brood 

zoals die beharrl.eld 'WOrden in de ICJ en we daarover gaan publiceren dat we wat 

concreter zijn net betrekking tot wat er nu exact VK>:rdt en is aangepakt mijnheer 

van Veen en dat we dan tegelijkertijd het overzicht waarover de ccmnissie 

Jacobse en de ICJ al beschikt Iléllrelijk het overzicht van hoe het nu in den lande 

werkt dat we dat carprineren en ook daarvan verslag doen. Regelrnatig hebt u 

overigens al kunnen lezen in V en D net betrekking tot de stand van zaken ik 

denk orrl.er andere in Eirnhoven heeft een uitvoerig stuk over in V enD gestaan. 

Maar dat we dat nog eens even rubriceren en dat aan de partij needelen hoe de 

stand van zaken is. Nou dan tot slot het kan niet anders ik rroet toch afstand 

nemen van de opre~'king van de heer Appel uit Ede, dat wil zeggen niet voorzover 

hij zegt we rroeten op een goede manier net jongeren oogaan en ze op een goede 
manier opvangen. 
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Dat ben ik volstrekt net hem eens. Maar het is niet een of-of situatie 

maar het is een en-en situatie. En dat zou ik zeer sterk willen benadrukken. 

Het gaar eran dat er een onafhankelijke JOVD is en blijft bestaat en het gaat 

eran dat de VVD op een goede manier zijn eigen jongeren opvangt en dat noeten 

we sanen op een goede manier doen en ik laat ne niet verleiden im in de 

valkuil te stappen en dat zou het HB niet willen en dat zou u allemaal niet 

willen an te kiezen voor het een of het ander. Daar was het nou juist an begonnen. 

Dank u wel mijnheer Eenhoorn. De heer Appels wil daar nog op ingaan. 

Ik begrijp donders goed de problematiek, maar je kan toch geen struisvogel

politiek bedrijven beste nensen. Als er 40 jongerenafdelingen in de regio bezig 

zijn in heel Nederland zich te ontstaan die zeggen wij willen beslist niet binnen 

de JOVD participeren, wij kiezen voor een eigen stijl bi.rmen de afdelingen als 

een aparte groep daar kan je toch je ogen niet voor sluiten. Ik virrl. dat een 

vreend beleid. Je kan wel zeggen ja we willen het niet maar ze ontwikkelen 

zichzelf net als een paddestoel. Ja kan het hoofd er wel afsnoeien maar ze korren 

toch weer terug. 

Mijnheer Eenhoorn. 

Als de heer Appel het op deze wijze fenruleert denk ik dat we al wat dichter 

bij elkaar korren. Dan heeft nen de irrlruk. dat hij het over een aparte organisatie 

had, ma.ar hij heeft het over dat de jongeren binnen zijn afdeling op een goede 

manier "WOrden opgevangen en dat is wat dat betreft geen probleem, maar misschien 

is het goed rrevrouw de presidente dat we over dat punt nog eens apart praten, 

want juist hier over misverstanden uit de weg noeten 'WOrden geru:i.ml. Dus ik stel 

voor dat ik straks in de wandelgangen nog eens even net de heer Appel praat 

hoe het nou precies in zijn afdeling Ede loopt en dat we een oplossing kunnen 

virrl.en voor de wijze waar hij nu tegen dat probleem aanloopt. 

Appel. 

Ik sluit ne heel graag aan bij die voorgaande woorden en ik hoop dat we die 

discussie irrl.erdaad bij het einde van die sanenwerkingsovereenkonst goed 

gebaseerd op feiten en ontwikkelingen, de evolutie staat tenslotte niet stil 

en dan goed gefundeerd besluit kunnen nenen. Gepast en in overleg net de 

jongeren. Ik heb in het begin gezegd de jongeren kunnen hier vandaag niet 

zijn. En ik pleit er nogrnaals voor dat dergelijke punten op de zaterdagen te 

behandelen. 
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Ja dat zullen we bij het samenstellen van de agenda in elk geval in over

weging nercen. Er ligt nu nog de notie van de k.amercentrale leiden. Ik dacht dat 

de heer Eenhoorn duidelijk genoeg de zaak uiteen had gezet. Handhaaft leiden 

die notie. Het is ons duidelijk genoeg. 

De notie of we hem handhaven hangt af van de verdere beantwoording rrevrouw· ;de 

voorzi tter-Prins-k.amercentrale leiden, want anders zou u niet weten wie ik was. 

Die notie op zich is duidelijk, naar het antwoord is onvolledig. Het is 

natuurlijk prachtig als het hoofdbestuur zegt van ja we betreuren die gang van 

zaken. OK dat excuus willen we graag accepteren, maar u noet u algereene vergaderinc 

u k.amercentrale leiden die hem heeft ingediend noet toch er begrip voor hebben 

dat er situaties kunnen zijn waarin we toch wat laat noeten karen rret bepaalde 

zaken. Nou dan zeg ik best dat begrip wil ik ook nog opbrengen. Bovendien dat 

blijkt ook uit de notie, want als het hoofdbestuur de notie goed had gelezen 

dan had ze dus in de tweede vraagstelling kunnen zien dat we dat begrip wel 

hebben, naar en dat heeft een vervolg dat we dan vragen OK hoofdbestuur als u 

rreent het recht te hebben om bui ten de reglenenten om rret bepaalde zaken op 

het laatste nippertje te karen geef dan ook die basis die toch het gevoel noet 

hebben erbij te horen ook de gelegenheid om buiten de reglenenten om desnoods 

naar voor een heel korte periode alsnog te kunnen reageren. En dat antwoord zou 

ik graag willen hebben. 

Nou dat lijkt rre helemaal geen punt. 

Eenhoorn. 

Ja het is een punt wat natuurlijk wat rreer algereene strekking heeft, de notie 

van de k.amercentrale leiden en dat is dat als wij vanuit het hoofdbestuur te 

laat infonnatie zenden voor een algereene vergadering zoals nu het geval is 

geweest bij dit onderdeel. Welke ruimte dient dan nog aan de partij te 

worden gegeven om zich op een goede wijze op te prepareren rret betrekking tot 

de beharrleling van dat punt, de algem:me vergadering. Ik denk rrevrouw de 

presidente dat de heer Prins terecht dit op deze wijze aankaart. Hij kan inderdaad 

denk ik niet zo zijn en ik geloof dat het hoofdbestuur een wat te enge inter

pretatie inderdaad aan de notie heeft gegeven in het antwoord. Het kan natuur

lijk niet zo zijn dat aan de ene kant wel ruimte wordt gevraagd, naar aan de 

andere kant geen ruimte wordt gegeven en ik denk dat we een oplossing noeten vindei 

Ik durf dat zo niet uit mijn nouw te schudden mijnheer Prins, naar ik denk dat 

we een oplossing noeten vinden dat we wat dat betreft u gebruikte het woord 
flexibel al in de richting van de heer ~ijeraan ook ten aanzien van dit punt 
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flexibel noeten zijn zodat de afgevaardigden zich op een juiste wijze op zo'n 

punt door de algemene vergadering kurmen voo:rbereiden en ik wil u graag 

toezeggen als het mag nevrouw de presidente dat we dit in het hoofdbestuur 

vastleggen dat we op deze wijze ruimte geven als we in die anstandigheden 

terecht karen en dat geldt dus niet alleen voor dit punt, maar het kan ook 

andere punten betreffen dat we dan ook ruimte geven aan de partij an zich op 

de goede wij ze op te prepareren. 

En u noet ook niet vergeten dat ten aanzien van de hele structuur we een hele 

tijd bezig zijn geweest net dat heel nieuwe, de ronmissie Jacobse en~ 

die IJC. Mag ik even aangeven, dit heeft dennate stroef begin gehad en dennate 

noeizaam voonlat we het op de rails hadden. Het loopt nu lekken maar ten 

aanzien van datgene wat we net elkaar hebben afgepsproken jaarplan goerlkeuren 

beide hoofdbesturen dat werkt ons ongelooflijk vertragend. Kijk en dat is heel 

goed gezien dat op die manier dat te stroef, te traag verloopt en dat we daar 

graag een snelle manier willen hebben dat mag ik dan hier graag nog eens een 

keer onderstrepen. Maar we hebben net een aantal kinderziektes toch heel 

duidelijk te maken gehad • 

.Ma.ar u hoeft zich echt niet te verdedigen. 

Maar toch an aan te geven hoe het zit. 

Ik heb daar best begrip voor en de kanercentrale heeft daar best begrip voor. 

De heer Eenhoorn heeft het natuurlijk heel goed gesignaleerd die notie, heeft echt 

wel een wat bredere strekking dan alleen dit ene punt. Hij vraagt weer die flexi

biliteit van ons. Ik vraag die flexibiliteit van de kant van het hoofdbestuur. 

En als hij toezegt en als u toezegt dat dat daar besproken zal "WOrden en dat dat 

vastgelegd zal "WOrden dat daar een goede regeling voor komt. Dan ben ik bereid 

an de m::ment op dat m::xrent aan te houden. 

Dank u wel mijnheer Prins. Ik denk dat hiernee ook het punt~ sanenwerkings

overeenkomst is afgehandelde En dan karen wij bij punt 14 van de agenda 

redevoering door de voorzitter ad interim van de JOVD nevrouw Annet Nijs. 

Welkam en u heeft het "WOOrd. 

Dank u nevrouw de voorzitter. Daires en heren JOVDers en VVDers net hebben we 

net z'n allen de sanenwerkingsovereenkanst geevalueerd. Een boeiende discussie. 
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maar een volledige herhaling van al datgene wat naar voren is gebracht zal ik 

u besparen. Maar het zal u niet verbazen dat ik als voorzitter van een van de 

rontractpartijen narcelijk de JOVD u toch nog het een en ander over die sarrenwer

kingsovereenkanst voor wil houden. Vervolgens zal ik snel overgaan naar de 

toekanst van de liberale politiek in Nederland. Zeker in deze kringen zal het 

niemand ontgaan zijn dat de liberale stroming zich langzaam maar zeker in 

beweging heeft gezet. Onzeker is het in welke richting. Wellicht zal norgen 

als er in deze vergadering gesproken wordt over het beleid van het hoofdbestuur 

maar ook dat van de tweede kareerfraktie van de VVD voor ons allemaal die richting 

wat duidelijker naar voren karen. Ik ben nog niet zover, maar ik zal proberen 

mijn visie daarover nu aan u kenbaar te naken. Ik zal het doen door een concreet 

punt aan te pakken narcelijk het jeugdwerkgarantieplan. Zo nu weet u wat er ko.nen 

gaat, ik hoop dat ik u nieuwsgierig genoeg gemaakt hebt dat u nog even zal 

blijven wachten. Ik zal het niet te lang naken en u krijgt gelijk iets an straks 

over te praten. Maar nu terzake, de sanenwerkingsovereenkanst. Niet alleen het 

feit dat de landelijk voorzitter van de JOVc hier spreekt maar juist ook het feit 

dat u in de zaal wat u heel logisch vindt dat die voorzitter hier spreekt is een 

van de gevolgen van de sanenwerkingsovereenkamst tussen de JOVD en de VVD. 

Wellicht dat u misschien een arrler persoon hier had vei:Wacht, maar dat is 

iets anders. Gelukkig is de uitvoering van de SID niet alleen tot fenrele 

zaken beperkt gebleven. De JOVD heeft de afgelopen twee en half jaar bij de 

leden, districtsbesturen, afdelingsbesturen veelvuldig de SID onder de 

aandacht gebracht. Zij deed het op speciaal daarvoor opgezette voorlichtings

bijeenkomsten. De da.adwerkelijke invulling van die sarrenwerkingsovereenkamst 

virrlt voornanelijk plaats op regionaal niveau. En dat is maar goed ook, want 

daar liggen en kunnen de persoonlijke contacten liggen tussen JOVD-afdelingen en 

'WO-afdelingen. Maar ook ondercentrales en kanercentrales. Daar bevinden zich 

ook de jongeren op wie wij ons noeten richten. Daar vindt ook de eerste opvang 

plaats van de liberale jongeren gezanenlijk door JOVD en VVD. De JOVD heeft 

zich de afgelopen 2~ jaar hier erg sterk voor gemaakt. Het aantal gebieden 

in Nederland zonder JOVD-afdeling is inmiddels op een hand te tellen. In de 

meeste gebieden bestaan er regelmatig een vruchtbare rontacten tussen JOVD 

en VVD. Qn uitvoering te geven aan die sarrenwerkingsovereenkomst heeft de 

JOVD ook op terrein van vonning en scholing het een en ander gedaan. En dan 

wijs ik niet alleen op het wapenfeit van de pas gehouden topkadercursus JOVD

VVD. Ik doel dan ook op de uitnodigingen die de JOVD aan VVDondercentrales en 

kareercentrales heeft gestuurd an jonge VVDers deel te laten nercen aan cursussen 

die in de regio bij de JOVD georganiseerd werden. Wellicht dat bepaalde regio's 
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van de VVD hier een voorbeeld aan kurmen gaan nE:!lrell. Ik blijf het herhalen 

die regionale inw.lling is heel belangrijk. Kortem de JOVD is een zeer 

betrouwbare contractpartner gebleken. We zullen dat de laatste 2~ jaar van 

de looptijd van die sarrenwerkingsovereenkanst ook zeer zeker blijven. 

Maar wat willen we daarna. In de toekanst kijken is noeilijk. Toekcmst is 

per definitie onzeker. Vandaar dat de JOVD het een goede zaak vindt als de 

ccmnissie Jacobse daarover een diep gaat nadenken. Vol vertrouwen zien we de 

suggesties die daarover aan ons gedaan worden tegeneet. Maar toch wil ik 

op deze plaats de gelegenheid misbruiken cm de leden van de carmissie Jacobse 

waarvan er wellicht enkele in deze zaa- staan wat nee te geven voor die 

discussie. Wat vindt de JOVD belangrijk voor de toekomst. Dat is allerleerst 

dat nocht er in de toekomst geen sarrenwerkingsovereenkomst neer ncxlig zijn 

of onwenselijk blijken te zijn dat een zeer belangrijk punt uit die SWJ 

rechtop blijft staan. Dat is dat punt waarin de JOVD zegt een onafhankelijke 

organisatie te blijven. Maar niet alleen onafhankelijk in p::>litieke zin. 

We noeten door de VVD erkerrl blijven als de enige liberale jongerenorganisatie 

Natuurlijknoeten jongeren zich ook binnen de VVD aktief kunnen bewegen. 

Dat betekent echter niet dat de VVD het oogluikend kan toestaan dat daaruit een 

jongerenorganisatie ontstaat. We zijn nu sarren op de goede weg en laten we 

dat vooral zo houden. Het tweede belangrijke punt voor de toekomst van de 

JOVD en VVD naast deze p::>litieke en organisatorische onafhankelijkheid is 

de coordinatie die er tussen de JOVD en de VVD noet bestaan bij het benaderen 

en opvangen van jongeren. Dit is i.Irners ncx:rlzakelijk an ook over 2~ jaar 

het liberalis:rre op zo'n breed :rrogelijk vlak uit te dragen. Dat brengt mij 

tegelijkertijd op het tweede deel van mijn betoog. Hoe zal dat liberalis:rre 

er over 2~ jaar weer eigenlijk uitzien. Gisteren kon u als u naar den Haag 

vandaag gekeken hebt nog eens luisteren naar wat de heer Voorhoeve op 16 maartj .1. 

in Haren zei over de door hem gewenste koers van de VVD. Hij had het over een 

vernieuwerrl sociaal liberaal idealis:rre. Dat noet de sleutel worden waanree de 

VVDfraktie onze maatschappij kan hel:pen verbeteren. De VVD noet zich daarom 

niet door grote broer CDA naar rechts laten drukken aldus Voo:rhoeve. Nu kan je 

dat mijns inziens op twee manieren proberen te bereiken. Of je voorkant zelf 

als VVD dat het Q)A jou naar rechts duwt door het CDA naar links te duwen. Of 

je doet het anders je gaat wat neer naar links dan de Q)A dat doet. Het zoge-

n aanrle links inhalen. Aangezien het veel makkelijker is en zeker in de p::>litiek 

an jezelf te verplaatsen dan ierrand in een door jou gewenste richting te duwen 

zeker als dat een coalitiepartner betreft vind ik het heel logisch en terecht 

dat de woorden van de fraktievoorzitter te vertalen zijn in de 'irlel1S van hem 

cm de VVD een wat linkser imago te geven. 
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Ik denk zelfs dat Voorhoeve dat eigenlijk al aangegeven heeft hoe dat noet 

gebeuren. Welliswaar ircpliciet, ma.ar hij heeft het toch gedaan. Ik denk dat 

hij vindt dat de fraktie een neer sociaal gezicht noet krijgen. Hij spreekt 

i.Imers niet zanaar over een sociaal ideaal liberalisne. Maar in de VVD kan 

echter ook arrlere geluiden, dat is duidelijk. De heer Ginjaars voorzitter 

van de partij heeft tijdens de topkadercursus JOVD-VVD heel nadrukkelijk 

zijn visie gegeven. Als het aan hem ligt schuift de VVD zelf niet naar rechts 

ma.ar noet de PVDA ma.ar naar rechts opschuiven. Dat belooft norgen dus een 

interessante discussie te worden. Wij de JOVD zijn in ieder geval erg nieuws

gierig wat eruit gaat rollen voor de toekanst. Maar wat vinden wij er zelf van. 

Vorige week vrijdag is bij het AVIDprogranma in de wandelgangen aan de heer 

Voorhoeve het boekje vrij OI;Mindend crisis in Nederland gezelligste ideaologie 

het liberalisne aangebcxien. Dat stuk is welliswaar geschreven door twee JOVDers 

ma.ar geeft voor alle duidelijkheid niet de nening weer van de JOVD. De volle 

verantwoordelijkheid voor dat stuk ligt dus bij de schrijver. Wel zullen we 

er in de JOVD gebruik van maken. We willen dat boekje narrelijk gaan gebruiken 

an de discussie over de gewenste richting van het liberalisne in onze gelederen 

te gaan voeren. Niettemin hebben we op dit rrorrent daar wel ideeën over. Dit 

komt tot uiting in de vele politieke uitspraken die door ons in rongressen ma.ar 

ook naar buiten toe worden gedaan. Vooruitlopend op de gedachtewisseling in onze 

organisatie zal ik in ieder geval hier een klein stukje van de sluier oplichten. 

Ik baseer rre daarbij op de uitspraak die de JOVD totnutoe gedaan heeft. Ik doe 

dit aan de hand van een heel ooncreet onderwerp ik heb het al aangekondigd 

het jeugdwerkgarantieplan. Het noge duidelijk zijn dat het kiezen van de ene 

richting of de andere richting in het liberalisne niet betekent dat de basisbe

ginselen achter die beide keuzes verschillend zijn. De uitgangspunten van het 

liberalisne blijft hetzelfde. Maar die uitgangspunten zijn echter onderling 

sans strijdig. De verschillen in richting zijn dus louter het gevolg van het 

anders leggen van accenten, het anders leggen van prioriteiten een andere inter

pretatie geven aan die uitgangspunten. Dat neemt niet weg dat de uitwerking daar

van wezenlijk verschillend wordt voor de invulling die iemand aan het liberalisne 

wil geven. De vraag luidt dus waar leg je de rreeste nadruk op. Welke basisbegin

selen van het liberalisne overheersen "~Nelke andere basisbeginselen. Voor de beantw 

"WOOrding van die vraag noet ik weer even die basisbeginselen naar boven halen. 

Wat waren ze ook alweer. Ik geef ze voor het gemak ma.ar even weer in mijn eigen 

"WOOrden. Een zo groot nogelijke vrijheid voor individuen. Het durven nerren 

ma.ar ook geven van verantwoordelijkheden aan rrensen voor nu ma.ar ook voor de 

toekanst. 



Band 3 

Blad 38 

Scx::iale gerechtigheid, gelijke kansen voor ieder die zich kan ontplooien en noet 

ontplooien. Gelijke behandeling van personen in gelijke omstandigheden, geen 

discriminatie dus. Een voo:rbeeld van een tegenstrijdigheid die deze beginselen 

net zich neebrengt en tegelijkertijd verschillen van mening tussen liberalen 

oplevert wil ik hier geven. Het betreft de gelijke behandeling van personen en 

gelijke kansen voor ieder om zich te ontplooien. Ik blijf daar even voor bij 

de WD. Binnen de WD hebben de vrouwen zich georganiseerd. Volgens sonmige 

terecht cm:la.t dat een waarborg is om gelijke kansen te scheppen tussen vrouwen 

en mannen om zich te ontplooien in de WD. Volgens andere niet terecht am:lat 

het innerren en het erkennen van een uitzonderingspositie van vrouwen binnen de 

WD in strijd is net het beginsel van gelijke behandeling van die mannen en 

vrouwen. Als JOVD willen wij ons niet mengen in een dergelijke interne discussie. 

Ik zal dan ook niet verklappen welke mening ik ben toegedaan. Waar ik wel wat 

over wil zeggen is de starrlpunten die de WD naar buiten brengt. Bijvoo:rbeeld 

in de tweede karnar. Dan kom ik op het jeugdwerkgarantieplan. Het jeugdwerk

garantieplan is een typisch voorbeeld waar de JOVD andere accenten legt op 

de liberale uitgangspunten dan de WD. In de vrijheid en derroeratle van nei 1987 

vertelt de heer Voorhoeve dat in het zweedse jeugdwerkgarantieplan jongeren 

verplicht zijn om werkervaring op te doen. Bij weigering verliest net aanspraak 

op een uitkering. De voordelen aldus Voorhoeve spreken voor zich. Jongeren kamen 

niet in een uitzichtloze situatie van werkeloosheid en mensen die niet willen 

'MJ:rden gekort op hun uitkering of verliezen hun uitkering helemaal. De nadelen 

van het zweedse systeem zijn op het eerste gezicht noeilijker te vinden aldus i/ 

voorhoeve. Nou de JOVD vindt het helemaal niet noeilijk om die nadelen te vinden. 

Het grootste nadeel zit hem nou juist in die verplichting. Waarom :rroeten 

jongeren zonderneer verplicht worden om deel te nenen aan dat jeugdwerkgarantie

plan. Op straffe van verlies van hun uitkering. Welke rechtvaardiging zit hier 

achter. De JOVD vindt het heel noeilijk om het zoeken naar redenen die de rechtvaa 

diging geven om jongeren te verplichten om aan het jeugdwerkgarantieplan zoals het 

op dit :m:m:mt voorligt deel te laten nenen. Inde:rdaad kent de vrijheid van indivi

duen grenzen. Dat virrlt de JOVD ook en er mag best een stok achter de deur zitten 

om jongeren te bewegen een jeugdwerkgarantieplaats te accepteren. Maar niet 

tot elke prijs. We vinden dat er dan eerst eens aan de jongeren gevraagd :rroet 

'MJrd.en wat wil je eigenlijk hoe zie je je toekanst. Wat vindt je leuk. Waar 

wil je je echt voor inzetten. Het jeugdwerkgarantieplan noet maatwerk zijn. 

Arrlers helpt het de jongeren niet. De WD :rroet daaran ook neer verantwoordelijk

heid aan jongeren durven te geven. Die jongeren neeten zelf richting kunnen geven 

aan zijn toekomst. Je :rroet ze niet verplicht in een bepaalde richting gaan duwen. 
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Hier staat wat betreft de JOVD het geven van veran~rdelijkheid door de VVD 

aan jongeren boven het nerren van verantwoordelijkheid door de VVD voor 

jongeren. Bovendien interrurrpeteert de VVD in dit geval ook de gelijke behandeling 

van personen anders dan de JOVD. dit zou willen doen. Als JOVD vragen wij ons 

af waarc:m je als je jonger dan 21 bent wel verplicht bent om aan een dergelijk 

plan deel te nenen en niet als je ouder bent dan 21. Welke a.rgunenten draagt de 

VVD aan om volwassenen en jeugdigen die beide in een situatie zijn van een 

langdurige werkeloosheidsperiode dus in gelijke onstandigheden anders te behande

l en. Ik ken ze niet en ik kan ze ook niet bedenken. Wat dit betreft is het 

duidelijk dat er tussen de JOVD en VVD Ireningsverschillen bestaan over de inter

pretatie van liberale uitgangspunten welke zij beide aanhangen en erkennen. ~t 

enkele fraktieleden heeft de JOVD hierover al van gedachte gewisseld. Wellicht 

dat we daar nog een keer kunnen korren om deze problema.tiek te bespreken. Dat 

sluit dan neteen aan bij wat ik in het eerste deel van mijn speech besproken 

heb die sanenwerkingsovereenkanst. Daar staat l.Imers duidelijk~ 

anschreven dat de JOVD en de VVD het jongerenbeleid coördineren. Ik hoop dan 

ook dat we niet alleen wat betreft het jeugdwerkgarantieplan onze visie 

beter kunnen coördineren net die van de VVD maar dat we in de toekanst net al 

nu vele discussies, politieke discussies net de VVD kunnen hebben. Ik dank u wel. 

Zeer bedankt Annet Nijs voor uw redevoering. En dan kom ik nu aan agendapunt 

16 bespreking van het beleid van de h<::x>fdredakteur van vrijheid en derroeratle 

en ik zou de hoofdredakteur nevrouw Dijkman willen vragen om ook even achter de 

tafel plaats te willen nerren. 

Band 4. 

Naar aanleiding van die discussie op 31 oktober door het hoofdbestuur richtlijnen 

zijn vastgesteld en net betrekking tot die verantwoordelijkheid is toen gezegd 

dat op de algenene vergadering ten aanzien van het gevoerde beleid net betrekking 

tot vrijheid en denocratle in eerste instantie door de voorzitter van die 

stichting vrijheid en denocratle veran~rding wordt afgelegd en als er 

vragen zijn over het redaktionele beleid de hoofdredakteur toelichting kan geven. 

Daarc:m eerst kort een paar oprerkingen van mijn kant over het beleid wat de 

stichting V en D heeft gevoerd. U hebt het allenaal gerrerkt wij hebben niet 

neer een 14-daags blad, wij hebben een rraandblad en daar zijn redenen voor 

waarom we tot die fo:nrule zijn overgegaan. Het is natuurlijk van groot belang 

dat we een blad presenteren dat open is in de richting van de leden. Wat kan 

dienen als ccmru.ni.catiemiddel tussen de verschillende gremia in onze partij. 
En dat op een goede wijze het begrip ledenblad invult. De stichting V en D en 
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de redaktierac:rl zijn ervan overtuig:i dat met de nieuwe fonru.le zoals die nu in 

het maandblërl V enD naar voren komt dat we met die nieuwe fonru.le op een goede 

weg zijn an het blad meer te maken tot een open blad. Dat wil niet zeggen dat we 

mi tekort gaan doen aan wat ncxxlzakelijk is en zoals we dat ook in de richtlijnen 

voor vrijheid en derroeratle hebben aangegeven narrelijk dat het blad ons partij

blad is. Maar nog eens een keer benadrukt dat het het enige onafhankelijke 

partijblad is wat we in Nederland kennen. En dat principe daarvan hebben we 

indertijd gezegd dat willen we persé hoog houden. U hebt generkt dat we in die 

openheid naar de leden toe steeds meer nadruk ook willen leggen aan wat er naar 

wat er gebeurt in de verschillende delen van het land. Indertijd hebben we een 

poging gedaan en een discussie gevoerd over regiocaterns. Ik denk de wijze 

waarop we nu een soort van tussenweg hebben gevonden een heel goede manier is 

an a.arrlacht te besteden in wat er her en der in de partij gebeurt op zodanige 

wijze dat het ook aandacht trekt van eenieder. De notie van de kamercentrale 

den Haag mevrouw de presidente wil ik nog even iets van zeggen. Ik denk dat het 

juist is dat de wijze waarop we op dit m::m:mt het beleid proberen vonn te 

geven dat het juist is an te constateren dat dat past geheel binnen datgene wat 

de kaltercentrale leiden in de notie heeft aangegeven. Ik ben ervan overtuigd 

dat we op deze wijze in staat zijn an een echt bindend ledenblad te maken. 

Er is nee er zijn nog twee or::nerkingen die ik tot slot wil maken mevrouw de 

presidente. Dat is a. de relatie tot de VVDexpres is van groot belang. We 

konden alleen :rra.ar overgaan tot dit maandblad OJ:Ièat er VVDexpres is en dat 

betekent dat VVDexpres steeds belangrijker corrmunicatiemiddel "WOrdt tussen 

datgene wat in den Haag gebeurt en datgene wat er in de partij gebeurt en ik 

hoop dat steeds duidelijker doordringt dat elk lid wat aktief is in de partij 

een abonnerrent op VVDexpres noet hebben wil die een beetje bijblijven met wat 

er precies aan de hand is. Juist ook in die relatie tot het maandblad. De wijze 

waarop we op het ogenblik het al gratis rondzenden is :rra.ar een stapje, ·essentieel 

is dat alle andere in ieder geval degene die zich nauw betrokken weten bij het 

reilen en zeilen van de partij de Wilexpres gewoon elke week of elke 14 dagen 

in hun huis zien. Een tweede slotpunt is dat met deze hele aktie we ook tegelijker 

tijd in staat zijn geweest an op een fonnidabele wijze te stroanlijnen en noet 

ik zeggen geld te besparen. U hebt dat in de financiele stukken gezien dat we 

per saldo door deze wijze van handelen ongeveer een twee ton zuiniger uit zijn 

in onze camunicatiemiddelen zonder dat u minder infonnatie krijgt. En ik hoop 

dat op deze wijze wij in de richting van de penningrreester zeg ik dat :rra.ar 

kunnen bijdragen vanuit de stichting V en D aan de gezond houden van de financien 

van onze club. 



Dank u -wel mijnheer Eenhoorn. 

Wie van u wenst het woord over vrijheid en denocratle. 

Wil.rrer den Haag. 
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Is aan de orde nu de notie of is die nog niet aan de orde. Dat v.ou ik even van 

u "Weten. 

Ja wat mij betreft uitstekend. 

U bent nog van den Haag een toelichting verschuldigd. Het hoofdbestuur is 

zelfs zo vriendelijk geweest om de notie aan te bevelen zonder dat de toelichting 

op dat narent rond was. Er was toen de notie opgesteld -werd een wat rrerkwaardige 

situatie arrla.t wij al het idee hadden er noet wat gebeuren. Vervolgens er in de 

boezem van het bestuur ook een dergelijke gedachte leefde. Vervolgens aangekondigd 

-werd dat het blad veranderd zou worden. Dat heeft onze notivering wat doen 

achter houden. Die zijn -we dus u nu verschuldigd. Als wij de notie toelichten 

dan zijn daar zeven ptmten waarvan den Haag vindt dat die aan de ome zijn. 

Ik zal ze u genurmerd n.oenen. 

Het eerste punt dat teveel stukken van een hand zijn. 

Het tweede punt veel bijdrage misten tot op heden de aansluiting bij het tijdsbeelJ 

Adenene de sfeer van de propagandistische cultuur van de partij , het gelijk van 

de partij en het onbegrip bij andere. Ik wijs dan onder andere naar oude V en D 

van 20 juni vorig jaar, 30 sept.enber vorig jaar. In beide gevallen ging het om 

een hoogst redaktioneel <XlilTCeiltaar, 

Derde ptmt de toonzetting is nogal noraliserend. <X>k nu nog zie vrijheid en 

denocratle van april en rrei 87. Daar gaat het dan onder andere an het oproep 

aan de leden zich toch vooral te gedragen en waairlig op te stellen alsof dat 

niet vanzelfsprekerrl voor volwassen leden van de WD is. 

Vierde ptmt redaktionele carmentaren dienen afstand te bewaren tot direkt 

belanghebbenden. En daar kunnen dan in de eerste plaats partijbestuur en 

frakties onder verstaan. Redaktie noet geen spreekbuis zijn van deze belanghebben

den, nededelingen of opvattingen van partij en fraktieleiders dienen door henzelf 

geschreven te worden. 

Vijfde ptmt de partij is neer dan de geinstitutionaliseerde kaders die landelijk 

opereren. <X>k leden en lagere organen hebben wat te vertellen. Onduidelijk is 

het beleid wie aan het WCX)rd gelaten wordt en -welk onderwerp behandeld worot. 

Dit uiteraam tegen het al eerder genoenrle tijdsbeeld dient een taak van de 

redaktie te zijn. Indien deze daartoe geen kans ziet noet daar een aanpassing plaa: 
vinden. 
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Het zesde punt er staan elerrenten in het blad, caterns, rubrieken waarvan de 

prioriteit niet direkt hcx:>g geacht mJet worden. 

Het zeverxle punt dat vin:len -we essentieel de teneur mJet veranderd worden. 

De praktijk van de afgelopen jaren heeft geleerd dat het vasthouden aan een sfeer 

van de gezellige familie grote risico's inhoudt. Zoalang aan familieleden 

geen werkelijke nogelijkheden gelx>den worden voor hen belangrijke zaken aan 

de orde te stellen ontstaat een voedingsbcrlem voor ontwrichting. 

Ook hierin heeft het partijblad een verantwoordelijkheid. Doe niet alsof er 

niets aan de hand is, naar schrijf ook niet over zaken zonder gevoel voor die 

zaak. Ik wil nog als uitgangspunten voor de notie noenen drie zaken dat den 

Haag op geen enkele wijze wil treden of inbreuk wil maken in het stichtings

statuut. Ten tweede dat de aankondiging van nieuw beleid op zichzelf positief 

is goed. En het derde punt dat de ijver van de redaktie onverlet is gebleven. 

Tegen deze achtergrond mJet de haagsenotie gezien worden en wellicht gaat er 

eenstim.llans vanuit voor verdere ontwikkeling van het verdere ontwikkeling 

van het imniddels aangevangen nieuwe beleid van vrijheid en denocratle. 

Dank u -wel. 

Ik hërl graag over het inhoudelijk karakter van vrijheid en denocratle een op

rrerking gemaakt. Mijn naam is Metz lid van de afdeling Punrerend. 

Het is een goede zaak als een partij zich rret de publiciteit bezig houdt. 

Een goede zaak, de heer Eenhoorn wees er al op dat in het blad vrijheid en 

denocratle een onafhankelijk liberaal politiek blad in Nederland opereert. 

De haagse post van deze week en ik hoop dat ook een aantal rrensen die rret de 

inhoudelijke vonn van dit blad te maken hebben dat artikel van Jan Trcxrp gelezen 

heeft stelde een aantal cynische oprerkingen vast dat dit blad behoort tot de 

categorie hiep hiep hoera bladen in Nederland. Als ex journalist rreen ik toch 

voor rrezelf te mJeten vaststellen dat hier toch -wel enige kanttekeningen bij 

zijn te plaatsen. Wel is het juist als rren stelt vanuit journalistieke nomen 

dat vrijheid en denocratle niet dat blad is waar deze partij recht op heeft. 

Het is een blërl waarvan het nerendeel van de lezers de inhoud vluchtig leest 

en het vaak onuitgepakt in de vuilnisbak gooit. Dat was de teneur onderineer 

in dit artikel. Het g-at er nu op dit rronent niet over om te gaan stellen 

of het nu wel of niet het blad mJeten -weggooien. We mJeten hier proberen rret 

het blad iets goeds te gaan doen. De inhoud is mijns inziens te laag. Men 

zal rreer en de notie van de afdeling den Haag geeft een goede lijn aan, rren zal 

rreer tot een inhoudelijke verbetering van dit blad dienen en mJeten te karen. 
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Ik zou nog een stapje verder willen gaan. Ik zou aan het DB willen vragen 

aan de verantwoordelijkheden net betrekking tot de publicitaire ingang naar 

de nederlandse sanenleving of het niet nogelijk zou zijn dat er een onderzoek 

gedaan zal "WOrden om te trecht dit blad een neer en nog neer open karakter 

te geven. Hierbij doel ik op het volgende. Laat een onderzoek instellen door 

marketingdeskundigen. Neem contact op net bladmanagers van grote uitgeverijen 

U hoeft niet bang te zijn dat u redaktionele en andere onafhankelijkheden 

verliest. En probeer van dit blad een spreekbuis te maken van de liberale 

politiek in Nederland. Ik denk hierbij aan een blad of in weekbladvonn 

of in maan:lbladvonn dat is een punt van nader discussie dat dit blad in de 

nederlandsekiosk te krijgen, waar het ook voor niet leden van de WD een 

nogelijkheid is om kennis te nerren van de liberale inhoud die we net z'n allen 

hier naar buiten willen brengen. Mijn vraag is daarom is het rrogelijk dat 

hiertoe een onderzoek 'WOrdt verricht. 

Dank u wel. 

Labon afdeling Voo:rburg. 

Ik wil graag een ondersteuning geven aan de notie van den Haag. Ik denk 

dat de inhoud op een groot aantal punten zeer juist aangeeft waar het nogelijker

wijs aan schort in vrijheid en dem::x::ratie. Ik denk dat het van belang is 

nevrouw de voorzitter dat vrijheid en dem::x::ratie ruimte geeft ook binnen de 

WD aan alle verschillende opinies en klanken. Als u een artikel in de Tijd 

van afgelopen week leest en u leest wat er bij zeer veel WDers leeft dan 

denk ik en zeker niet in de laatste plaats op dit m:ment dat het de waaroe van 

een partij weergegeven in een blad als vrijheid en denocratle aanrrerkelijk 

ten goede zou karen wanneer juist dat blad ook ruimte zou geven aan deze geluiden 

in de partij om uiting te geven aan allerlei verschillende gevoelens. Het 

kurmen gevoelens zijn van ondersteuning. Het kunnen gevoelens zijn van kritiek. 

Dat kunnen uitlaatkleppen zijn, nensen die het nodig hebben om op enigerlei 

wijze uiting geven aan hun eigen gevoelens over hun funktioneren en elk funktione

ren van anderen en ik denk dat het een partij als de WD als liberale partij zou 

sieren wanneer net nane een orgaan als vrijheid en dem::x::ratie die rrogelijkheden 

zou treffen. Dat inhoudelijk ter ondersteuning van den Haag. Nog een heel 

klein puntje wat betreft de verschijningsvonn. Ik denk dat het voor een groot 

aantal VVDers prettig zou zijn wanneer de verschillende maanduitgaven onderling 

herkenbaar zouden kunnen zijn. Ik heb het gevoel dat onlangs het feit dat het 

te waarderen is dat nen ppogt ook een nieuwe verschijningsvonn duidelijk een 
eigen oover te geven dat het prettig is om toch op enigerlei wijze makkelijk 
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het exenplaar van februari te kmmen onderscheiden van het exenplaar van maart 

en april en op dit m:.m:mt is dat niet zo en ik beschouw dat toch als een probleem 

als een verlies in vergelijking tot het verleden. 

Dank u wel mijnheer Labon. Verder nog iemarrl. 

Mevrouw de leve. 

Ja voorzitter ook ik zou nam:ms de afdeling Rijswijk de rrotie van de afdeling 

den Haag willen ondersteunen en daar misschien een kleine aanvulling op willen 

geven. Wij genieten in deze tijd nogal wat aandacht in de nedia. En het valt 

mij wel op dat wij in ons eigen blad daar toch weinig en zeer afstandelijk op 

reageren. Uiteirxlelijk is het een partijblad hoe onafhankelijk dat zal rrogen 

zijn en de vraag dien je je ook te blijven stellen of dat partijblad inderdaad 

zo onafhnakelijk noet blijven. Ik denk dat die vraag periodiek opnieuw gesteld 

noet worden. Maar juist de aktualiteit van het blad die toch in een partij 

van groot belang is laat nog weleens wat te wensen over. Dit is als aanvulling 

op datgene wat den Haag al zo uitstekend heeft venvcx::>rd. En ä zou dan ook de 

aardacht van zc:mel het hoofdbestuur als de stichting daarvoor willen vragen. 

Dank u wel. Ja gaat uw gang. 

Gelder afdeling Haarlem. 

Ik wilde graag ondersteunen de rrotie van de afdeling den Haag en expliciet 

wilde ik daarvan ook ondersteunen de rrogelijkheid om inderdaad te onderzoeken 

of vrijheid en denocratle in de toekcmst openbaar in bijvoorbeeld kiosken 

zou konen. Ik denk dat het weleens zo zou kunnen zijn dat een heleboel mis

verstamen over het liberalisne die bij vele buitenstaaniers nog steeds bestaan 

hierdoor een stuk weggenaren kunnen worden. Het lijkt mij misschien goed dat 

deze vergadering hierover eens een opinie zou kunnen doen. 

Dank u wel. 

Mevrouw van Scherpenbergen . 

.M:ö!vrouw de voorzitter ik vraag ree eigenlijk af als nu deze discussie horende 

ieder jaar toch weer opnieuw komt, maar misschien kan mijnheer Eenhoorn daarop 

antwoorden welke discussie is er nu eigenlijk in die redaktieraad over dit soort 

dingen en welke discussie is er in het stichtingsbestuur over deze aangelegen

heden en in hoeverre heeft het hoofdbestuur, dagelijks bestuur, partijvoorzitter 
daar invloed op. 
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Ik denk dat dat een essentiele vraag is die we eens rret z'n allen rroeten 

stellen, want in onze achterban komt iedere keer weer die geluiden die ik dan 

natuurlijk in groot respect hoor de hoofdredaktrice en probeer het te ontzenuwen. 

Maar iedere keer karen die geluiden weer op. Ik denk dat die discussie niet 

hier plaats rroet vin::len maar in andere organen. 

Dank u wel. 

~ij eraan. 

O::>k een beetje hier voorzitter dacht ik. En dat heeft de heer Eenhoorn goed 

gezegd. Eigenlijk in een soort cx:>rrectie op het agendapunt. Want het is 

in::lerdaad in eerste instantie de verantwoording van het stichtingsbestuur. 

~vrouw Scherpenberg vroeg daarnaar. En in vrijheid en derroeratle het stochtings

bestuur bestaat uit 3 leden en mijn vraag is zijn de statuten min of rreer 

onlangs veranderd van de stichting of telt het bestuur eigenlijk nog altijd 

5 leden en wie zijn die arrl.ere 2 en praten die ook nee als er in uw stichtings

bestuur wat overlegd "WOrdt over deze zaken. Dat lijkt rre nuttig om te weten. 

En dan de volgende uitgave van het jaarl:Joek aan te vullen. Terzijde het is heel 

leuk cm een jaarl:Joek te nuntreren maar als daar nou een goede verschijningsdatmn 

op stond dan was het nog leuker en in dat verband zou ik de oprerking van 

mijn vorige spreker die zegt doe die bladen goed herkenbaar maken willen adviseren 

om niet het nuntrer groot te drukken maar wel de maand van verschijning. Dat is 

waar rren nee werkt en dan het rekenwerk is voor de statistici wel aardig, maar 

daar heb je niet zoveel aan om een blad te herkennen. Dat geldt voor jaarboek, 

dat geldt ook voor vrijheid en derrocratie. Tijdens de bespreking van het jaarver

Islag heb ik een o:prerking genaakt als een soort carplirrent aan de redaktie van 

vrijheid en derroeratle. Ik weet niet of die toen aanwezig was. Ik zou die 

graag willen herhalen. ~heeft ter aanvu:l:ling op de geschiedenis die in het 

jaarverslag ontbrak de nacht van verkeer en waterstaat heel goed verslagen en 

d.a.anree was de geschiedenis vastgelegd. Dat leek rre voor vrijheid en derroeratle 

een heel goede zaak. Een wat slechtere zaak was natuurlijk dat we een paar 

dagen daarvoren er heel wat anders in gestaan had dan die nacht van verkeer en 

waterstaat had opgeleverd. Maar daar heeft de hoofdredaktrice dan ook dat erkend 

als een niet zo gelukkige greep. Ze heeft het veel ruiterlijker en rreer cru gezegd 

ma.ar dat wil ik niet zo herhalen. 

Maar dat heeft ze gedaan naar annleiding van een ingezonden stuk twee maanden 

later en het was natuurlijk nog aardiger geweest als ze het rreteen ruiterlijk 

erkend was. Vandaar een beetje lof en een beetje kritiek. 
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~vrouw Bruggeman van de afdeling den Haag. Ik wou eigenlijk reevrouw Scherpen

berg nog eens even ondersteunen over de discussie waar zij naar vraagt die 

dan eigenlijk gevoerd wordt in het stichtingsbestuur. Ik wou net insterrming 

onze voorzitter citeren die in zijn eerste column in het eerste blad nieuwe 

stijl zegt het dient dat de reensen zich daadwerkelijk binnen de partij bewegen 

en erop aan te dringen dat nu te doen. Bezoek eens een ledenvergadering. Geef 

uw rrening 1 breng nieuwe ideeën naar voren. Laat daar uw ergernis blijken 

of uw insterrming in plaats van achter de krant of voor de TV. Neem andere nee 1 

haal ze over om ook aktief te worden. Laat de partij van onsbewegen. Maar dat 

is nu juist wat wij missen als afdeling den Haag bij het stichtingsbestuur en 

de redaktie. Het is net alsof zij thuis in hun huiskaner zitten en alsof de 

VVD hun huiskareer is en of er anheen geen wereld bestaat. En dat is dus inder

daad waarvan wij vragen het rroet niet alleen aan ons gevraagd worden om te 

bewegen. Het blad rroet ook bewegen. Het blad noet ook reageren op de akti vi

teit en aktualiteit. Qn de VVD heen. 

Dank u wel. 

Mijnheer Eenhoorn. 

~vrouw de presidente het is volstrekt duidelijk dat wij het helerraal. eens zijn 

over het nieuwe beleid net betrekking tot V enD willen voeren. De wijze waarop 

de heer Wilrrer nog even heeft aangegeven welke punten in de karende tijd in de 

redaktieraad en in overleg net hoofdredakteur aan de orde noeten karen denk ik 

onderstreept alleen maar dat we op deze wijze verder noeten gaan en het is niet 

anders dan dat we de notie van den Haag zien als een ondersteuning ja misschien 

zelfs wel als versterking van het ingezette beleid. Dat betekent ook dat wat 

dat betreft ik ten opzichte van en de heer Wilrrer en de heer Labon kan nelden 

dat we zo snel rrogelijk hienree door gaan en proberen daarover ook te rapporteren 

en dat dan tegelijkertijd in de richting van reevrouw van Scherpenberg. Inderdaad 

die discussie voeren we natuurlijk steeds weer Ollrlat we zo vrij ingewikkelde 

constructie hebben gekozen net een stichting V enD waar de heer ~ijeraan nog op 

wees dat ik nog aandacht aan die statuten rroet wijden. ~t een redaktieraad en 

een hoofdredakteur en ui teraard dat allenaal binnen de richtlijnen die we hebben 

vastgesteld waamij we nu in de algemene vergadering het beleid dienen vast te 

stellen en aan te geven hoe het allemaal rroet. Ik denk dat het verstandig is 

om nog eens een keer wat aandacht te besteden in V en D hoe dat in elkaar zit. 
Niet elk lid zal er in geinteresseerd zijn. 
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Maar het is toch goed cm laten we zeggen voor de wat enthousiastere partijgangers 

nog een op een rij te zetten hoe die verantwoordelijkheden liggen. .Aan de 

andere kant denk ik dat het niet verkeerd is cm zoals we nu discussieren dat 

niet al te foxneel doen maar gewoon te constateren en rrevrouw Bruggenan deed 

het ook al constateren waar ben je rreer bezig. Hoe wil je dat blad doen. 

Is het teveel naar binnen gericht. M::>eten we rreer naar bui ten. M::>et dat o:pener. 

Op welke wijze betrek je leden daarbij. Nou ik denk bijvoorbeeld aan het thema

nl.liiiier wat zal worden opgezet waarbij we leden vragen cm te reageren en vooral 

wat rrevrouw Bruggenan zei de kwestie van de aktualiteit is een steeds aanhouderrle 

zorg van hoe krijg je het voor elkaar cm op de goede manier op zaken in te 

spelen. Van heel andere orde zijn de q::nerkingen van de heer ~tz later nog 

ondersteund door de afgevaardigde van de afdeling Haarlem. Ik denk dat ik 

niet anders kan zeggen dat ik die oprerking rree zal nerren naar het stichingsbestuu 

en naar de redaktieraad en daar eens over wil gaan praten. Want wat de heer ~tz 

vraagt rrevrouw de presidente is natuurlijk een volstrekt ander blad kunnen we wel 

zeggen. Het is een blad wat zich ook richt naar bui ten. Niet laten we zeggen een 

blad is wat leden bindend in eerste instantie is, maar een blad is wat laten we 

zeggen naar buiten toe de liberale boodschap ook duidelijk wil over brengen 

op een zodanige manier dat het in de kiosken als broodjes, wante broodjes in 

dit geval over de toonbank zal vliegen. Nou dat is natuurlijk een heel andere 

aanpak. Dat vereist nog eens even goed nadenken. Punt 1 of we het willen en 

zo ja op welke wijze dat dan zou noeten gebeuren. Want dat is niet alleen laten 

we zeggen dat het een andere rrentaliteit vereist, maar het vereist ook het een 

en ander in de sfeer van de regels waar zostraks de heer ~ijeraan het al even 

over had. Nou rret andere woorden dat punt daar willen we nog eens over praten 

en wat het eerste punt betreft we gaan rret die ik rreen zeven punten die de 

heer Wilrrer heeft genoem:l gaan we nog eens een keer praten en een aantal dingen 

zijn al duidelijk op de rit. Dat hebt u gerrerkt. U hebt dat ook terecht al 

aangegeven dat u hier en daar verandering heel duidelijk hebt generkt. Ik ga 

ervan uit dat rret uw hulp want het is een blad van ons allemaal dat het noet 

lukken cm deze lijn door te zetten en nogmaals van onze kant alle:rhartelijkste 

steun in de richting van de notie van den Haag. 

Goed dan breng ik nu de notie van de Haag in sterrming. Voor wit, tegen wit. 

Voor blauw, tegen blauw. Voor oranje, tegen oranje. Dan is dat aangenenen. 

Dank u wel. 

Dan gaan wij naar de rondvraag en voordat we wellicht heb ik begre:pen voor het 

einde van dit middaggedeelte ik wijs u er op dat er vanavond ook gestem:l gaat 
worden. Zorg allen dat u uw stembiljetten bij zich heeft. Dank u wel rrevrouw 

Dijkman. Die verdwijnt weer heel stilletjes van het toneel. 
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Wij gaan dan nu naar de rondvraag. Wie nag ik daarvoor het woord geven. 

:r.Evrouw van Scherpenberg. :r.Evrouw de voorzitter u hebt daarnet na het annvoord 

van mijnheer Eenhoorn op vrijheid en denocratle zo gauw die notie in stentning 

gebracht dat ik was nog helemaal niet klaar. Want ik had graag nog wat op 

mijnheer Eenhoorn willen antwoorden. Ten eerste oorlat hij en dat wil ik dan nu 

in de rondvraag zeggen op mijn vraag wat voor invloed het hoofdbestuur cg 

dagelijksbestuur cq partijvoorzitter dan op het stichtingsbestuur had daar 

heb ik geen antwoord op gekregen. Ten tweede vond ik dat hij wel erg nakkenlijk 

zei dat er geen kritiek op vrijheid en denocratle was, want mijn vraag was juist 

naar aanleiding van dat die kritiek in de achterban altijd klinkt en ook weer 

vandaag klonk. En als u dan zegt op het verhaal is geen kritiek behalve mijnheer 

:r.Etz en Haarlem en daar zullen we dan eens even over nadenken en dan wil ik 

weleens vragen waar gaat u dan over nadenken. M=t wie en hoe doet u dat dan. 

Want u zegt u bepaalt het beleid. Nou dat beleid vandaag kwarren er dus dingen 

aangedragen voor het beleid. Dan is daar toch ook een vervolg op rrogelijk en 

niet zeggen van jongens het is allemaal prachtig geweest dank u wel en u maakt 

de krant. Dat had ik nog even willen zeggen. 

Ja dat begrijp ik. Ik was iets te snel. Gaan we weer terug naar punt 16. 

Voorzitter ik denk dat het inderdaad duidelijk rroet zijn en als dat uit de woorden 

van de heer Eenhoorn niet goed zou blijken dan rroet het wel duidelijk zijn dat 

die notie natuurlijk uiterst otiJouwerrl bedoeld is om een 

Zo hebben wij het ook begrepen ja. 

Uiteraard is dat de bedoeling om dat nee te helpen te bewerkstelligen naar dat 

dat voortkant uit een stuk onvrede. Dat rroet heel erg duidelijk zijn. 

Nee we hebben de positieve grondhouding heel duidelijk begrepen. 

Mijnheer Eenhoorn, rrevrouw van Scherpenbergen wil graag weten welke invloed er 

waar, hoe of wanneer is uit te oefenen. 

Het is aan de hoofdredakteur en de partij is naar een relatie in feite en dat is 

de algenene vergadering. Die maakt uit op welke wijze de hoofdredakteur de Job 

doet. En het kan niet anders dan dat hier dus een oordeel rroet worden geveld 

over hoe het net V enD gaat. Ik bedoel dus redaktioneel. Voor wat betreft de 
wijze waarop we het blad uitgeven, dus laten we zeggen de uitgeverstaak is het 



Band 4 

Blad 49 

een kwestie van de stichting V en D die wat dat betreft financieel opgehangen 

is aan de partij • Dus de ruimte die de stichting heeft wordt bepaald door wat 

wij hier weer in de algenene vergadering vaststellen. Nou i- dacht dat in de 

richtlijnen zoals die dus in 84 zijn vastgesteld vrij duidelijk is hoe we 

daamee die m-e om te gaan, naar ik geef oruni.ddellijk toe dat als er nu een 

discussie is in de algenene vergadering en nevrouw van Scherpenberg zegt ja 

nou wil ik wel even weten wat is nou de invloed van het hcx:>fdbestuur hoe gaat 

die daar nou nee om, nou dan hebben we een afspraak en u zult zich wellicht 

dat nog herinneren. De afspraak dat het hoofdbestuur terzake van deze kwestie 

de taak van de algenene vergadering in die tussenperiode overneemt net andere 

woorden net de hoofdredakteur praten over het beleid van de redaktie in die 

periode. Dus ik ga ervan uit dat als er inderdaad zorgen zijn of er zijn o:r;xrerk

ingen dan hoort dat in het hoofdbestuur op dat m::ment thuis en dan is het niet 

zo dat dat afgeschenrd kan worden door te zeggen wij zijn onafhankelijk als 

redaktie en sorry straks komt de algenene vergadering. Dus in die zijn blijft 

die oonstante relatie tussen hoofdredakteur en partij • 

Dank u wel. Ik zal even inventariseren voor de rondvraag. Ik zie de heer 

Maijeraan staan en de heer van Gelder, alleen Gelder. '!Wee voor de rondvraag. 

De heer Maijeraan heeft het woord. 

Alleen de apperrlix of de T-appendix aan het vorige punt voorzitter. De Eenhoorn 

die legt het nu bij de alge-nene vergadering die de redaktrice ter verantwoording 

kan roepen en die in die tussentijd doet het hoofdbestuur het. Maar als stichtings 

bestuur dacht ik toch dat die er zich wat makkelijk vanaf maakt. Ik zou altijd 

nog graag wi -len weten of er nou 2 vacatures zijn of twee nensen van vlees en 

bloed. Die per ongeluk niet in het jaarboek staan. Dat wil i- toch graag nog 

even horen. Maar er is nanelijk een redaktieraad.. Die redaktieraad die vonnt 

het advies en toetsingsoollege van vrijheid en derroeratle. Wat dat precies is 

heb ik in 84 niet rrogen veroenen en kunnen bevroeden naar in ieder geval is het 

een toetsings- en adviesooilege en die leden van de redaktieraad woroen ben.oenrl 

door het stichtingsbestuur in overleg net de hoofdredakteur. Maar het stichtings

bestuur is daar toch verantwoo:rdelijk voor. En de voorzitter van de stichting 

is tevens voorzitter van de redaktieraad. En ik denk dat de redaktieraad niet 

direktioneel bezig is wat het stichtingsbestuur doet, naar die redaktioneel 

bezig is en daarvoor ook een aantal keren per jaar bijeen kant. En dat nevrouw 

van Scherpenberg toch neer geholpen is net het antwoord op de vraag hoe dan 

precies die redaktieraad weer tussen dat hoofdbestuur inzit en wie dan wezenlijk 

dat redaktionele beleid toetst, richting aangeeft en dat daar toch eindelijk 
aan verantwoordelijk is een eerste verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur 
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uiteindelijk, de uiteirrlelijke verantwoordelijkheid altijd aan de algenene 

vergadering mits het hoofdbest-ur dan in zijn verslag ook maar verantwoording 

wil afleggen. 

De heer Gelder heeft nu het woord. 

Voorzitter twee vragen. Allereerst op de laatste ledenvergadering in Brerla 

is een notie verworpen ingediend door de kaJiercentrale Haarlem aangaande 

consultatief referendum binnen de partij. Die notie werd ver:worpen. Velen 

hadden de indruk net mij dat het niet zozeer om de zaak dan wel uit ~ctische 

oogpunt was. Ik heb toen aan de vorige voorzitter de heer Kamninga gevraagd 

om te bezien of de notie alsnog op een later tijdstip aan de orde zou worden 

gebracht. De heer Kanminga heeft mij toegezegd dat dit binnen het hoofdbestuur zal 

gaan gebeuren. Mijn vraag is wat hie:rnee gebeurd is. 

Tweede vraag en dan kam ik terug op mijn bezwaar wat ik in het begin van de 

vergadering maakte. De heer Ginjaars was, is een tijdje afwezig geweest 

varuniddag. Ik vond dit niet juist. De vice voorzitter net alle respect deed het 

voorkarren dat het technische zaken betrof. Nou later op de middag zijn er ook 

andere zaken aan de orde geweest. Ik denk vooral in een periode waarin de heer 

Ginjaars als voorzitter de partij verder leert kennen vind ik het zeer juist dat 

die van begin tot eind aanwezig is, want de voorzitter neemt toch een speciale 

plaats binnen de partij in. 

Dank u wel. Ten aanzien van het stichtingsbestuur waar de heer Meijeraan over in 

de war is. Mijnheer Eenhoorn wilt u daar nog iets over vertellen. 

Ja ik had het al weer opgerui.nrl die spullen want ik had daarstraks gezegd tegen 

de heer Meijeraan dat ik het even na zou zoeken hoe dat zit net die vacatures. 

We doen het nu heel aktief net 3 nensen en het gaat prima, maar u heeft geloof 

ik gelijk, dat zou iets noeten worden uitgebreid. Maar ik kom daar op terug. 

Goed dank u wel. Dan vraagt de heer Gelder is er in het DB of HB nog neer over 

de notie die er in Breda vorig jaar ver:worpen is is dat weer opnieuw op de rails 

gezet. Dat was uw vraag. Nee de prioriteiten lagen anders, het is niet vergeten 

maar wij hadden wat andere zaken aan het hoofd. Da.t is een. En ten aanzien van 

de afwezigheid van de voorzitter. Als u de afgelopen jaren de congressen heeft 

bijgewoond dan heeft u neer kunnen constateren dat ten aanzien het leiden van 

de vergadering daar wisseling in is aangebracht. Ik denk op zich en wij 
denken zoals we hier zitten een goede zaak. 



Band 4 

Blad 51 

ZOdat u ook wisseling in het voorzitterschap krijgt. De heer Ginjaars is 

uitstekend op de hoogte van datgene wat zich ook vanmiddag heeft afgespeeld 

dus dat is het heie probleem niet. ~en wij gaan dit middaggedeelte. 

U wilt daar nog weer op terugkaren. Gaat uw gang. 

Bedankt voor het antwoord, echter mijn vraag is dan of mijn eerste vraag alsnog 

op de rails gezet zal gaan worden tezijnertijd. Kunt u een uitspraak doen 

warmeer we hier meer van horen. 

Neen. Ik kan er heel kort over zijn. Ik kan op dit norrent niet toezeggen dat 

u voor zoveel juli 19zoveel daarvan hoort. 

Dus dat betekent dat ik dan bij wijze van spreken iedere vergadering op terug 

noet karen. 

Mag. 

Ik denk ja. 

M:>et u eens luisteren. Ik heb u heel duidelijk aangegeven dat er andere priori

teit.P..n lagen in de partij. En dat we t:fu.ar ook niet ingewikk.e!ld over ho~en te 
äcen. Het is zeker niet iets wat we vergeten. U probeert mij nou een uitspraak 

te ontlokken wanneer dit terugkant. Ik kan dat niet doen. Ik zou u dan voor de 

gek houden. 

~u dan zal ik xret de k.anercentrale overleggen of we wellicht de notie op een 

later tijdstip als het wachten te lang duurt alsnog zullen indienen. 

Uitstekend maar u heeft ook uw hoofdbestuurslid die het natuurlijk weer in het 

hoofdbestuur kan terugbrengen. 

De tweede vraag vond ik nou toch niet zo beantwoord als ik graag zou willen. 

Natuurlijk is de voorzitter en daar twijfel ik niet aan op de hoogte van wat 

er gebeurt. Maar als er zaken op dat norrent aan de orde karen dan vind ik het 

juist dat de voorzitter daarop zou kunnen antwoorden en natuurlijk ik heb wel 

meer keren op deze vergadering geweest, de laatste paar jaar dan niet. Natuurlijk 

wordt het voorzitterschap weleens gewisseld, dat is een goede zaak, dat ben ik 

ook wel gewerrl, maar het is wel een goede zaak als de voorzitter in ieder 
geval in de buurt is. Dat was nu niet het geval. 

-- -- ---, 
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Ja ik begrijp uw opstelling, maar ik geloof het is ook duidelijk wat u bedoelt. 

Dat hebben wij ook hier genoteerd als ik het zo mag zeggen, kijk het heeft geen 

zin tJn hier uitgebreid over in discussie te gaan. Maar de voorzitter heeft wel 

degelijk de discussie van vanmiddag gevolgd. 

M:msen ik sluit nu dit gedeelte af. 

Danes en heren het was, het is 25 jaar geleden dat er een algenene vergadering in 

I.eeuwarden was ook in de Harrronie. Ik denk dat u het wel net mij eens wilt zijn als 

ik zeg dat wij noeten proberen om eerder in leeuwamen terug te kc::m:m dan 

over 20 jaar. Ik heb er maar een voo:rwaarde bij en dat is dat de Harironie 

zodanige technische voorzieningen maakt dat de bestuurstafel inderdaad bij 

de rand van het podium kan staan. Dat kan nu niet. Dan zouden we dichter bij 

onze leden zitten en dat is de bedoeling. Op 29 n.ovenber van het vorig jaar 

wees de algenene vergadering mij aan als voorzitter van de WD en ik heb 

sindsdien zoals ik al eerder aankondigde geluistem naar wat er in de partij 

leeft. Gesprekken net inidivduele leden de rondgang sanen net leden van het 

dagelijks bestuur langs de algenene besturen van kanercentrales. Bijeenkamsten 

net besturen van ordercentrales, bijeenkamsten ook net groe:pen van afdelingen

voorzitters. En ik heb uit al die gesprekken een heel duidelijke overtuiging 

overgehouden en dat is dat er zo'n eno:rne betrokkenheid bestaat van alle 

leden net die partij van ons. Betrokkenheid van eenieder van die leden van het 

kader bij het wel en wee van die partij van ons. Van die volkspartij voor 

vrijheid en denocratie. Het is een betrokkenheid die ook blijkt uit de vele 

brieven van individuele leden van afdelingen, ondercentrales. En uit dat 

alles spreekt de bezorgdheid. Er is veel kritiek, maar er is ook veel inzet 

veel steun en veel bemJediging. En het is tegen deze achtergrond darres en heren 

dat ik vanavond op deze 76ste algenene vergadering hier in die h.a.nronie in 

reeuwarden een paar dingen tot u, onze leden tot onze kiezers wil zeggen. 

En ik wil het daarbij hebben over een drietal zaken. Over het liberalisne, over 

de toekanst en over de partij • Maar overigens wat ik daarbij te zeggen heb is 

het resultaat van eigen rreningsvonning en niet van denocratische beslui tvonning. 

Wellicht constateert u overlapping bij de voordrachten van de sprekers die na 

mij kc::m:m. Schrijft u dat dan niet toe aan gebrek aan afstemning, maar wel aan 

gerreenschappelijk inzicht. En als u nuances constateert of een ander woord

gebruik dan is dit eerder een gezond liberaal di vergisne dan een principiele 
tegenstelling. 
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Ik denk darces en heren dat we zond.erneer kurmen zeggen dat er in de laatste 

jaren helaas veel is fout gegaan. Ieder van ons kan een reeks van feiten en 

gebeurtenissen noemen die eigenlijk niet hadden rrogen gebeuren. Waar terecht 

grote ergernis en teleurstelling over is ontstaan. Bij kiezers, bij de leden 

bij het kad.er en bij al die vele, vele vrijwilligers die onze partij kent. 

Ik denk dat het i.Imer onduidelijk zal blijven wat nu precies de invloed is 

van elke gebeurtenis, van elk feit. De opvattingen daarover zijn nogal ver

schillend. Ze berusten ook vaak op incidentele waarnemingen, op individuele 

en daardoor ook vaak subjectieve conclusies. Eenstenmigheid hierover zal niet 

snel ontstaan. Trachten deze te bereiken lijkt dan ook zinloos. En eerder 

noet de energie erop gericht worden alles wat niet goed was te verbeteren. 

Maar dat wil niet zeggen dat we in algemene zin niet over die incidenten kunnen 

spreken. Want een ding is zeker de vele incidenten hebben de 'WO geen goed 

gedaan. En het was nu juist die VVD die zich altijd heeft gerranifesteerd als 

een partij die onderlinge tegenstellingen uitstekend wist te beheersen. Ze 

niet onderdrukte, maar ze wel heel verstandig nee arging. In de partij van de 

arbeid is er altijd wel wat. De achterban schijnt het nauwelijks te deren. 

Bij het CDA is eveneens jarenlang sprake van grote tegenstellingen geweest. 

Denkt u maar aan de verschijnselen van de loyalisten en van de dissidenten. 

En daarnaast. storrl de VVD, duidelijk, herkenbaar, betrouwbaar. Dat beeld 

veranderde. Maar er is denk ik geen enkele reden cm aan te nerren dat dit 

weer niet ten goede zou kunnen veranderen. Integendeel. Want vooruitzichten 

op herstel zijn in grote mate aanwezig. Velen in de partij houden zich bezig 

net de toekanst van die partij • Discussies over canmunicatie in de partij , 

over de organisatie, over regelgeving, over kandidaatstelling en uiteraard 

de politieke lijn en de politieke inhoud. Die discussies virrlen allemaal thans 

op grote schaal plaats. leden discussieren over oplossingen, over nieuwe 

lijnen en ik denk dat het de taak van het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur 

is an richting te geven aan deze discussies. Om te stinu.leren, cm de com::::lusies 

te analyseren en in daden cm te zetten. En bij dit alles gaat het om de vraag 

hoe gaan we verder. Wat noet er worden veranderd. Hoe gaan we net elkaar om. 

Inderdaad hoe gaan we net elkaar om. Maar vooral ook wat is ons antwoord op 

de maatschappelijke ontwikkeling van de toekomst. Het is nog altijd zo denk ik 

dat liberalen geinspireerd worden door het ideaal van vrije zelfstandige 

nensen. Liberalisne is daarbij geen ideologie. ~teen duidelijk omschreven eind

doel. Het heeft geen blauwdruk voor de toekomst. Maar wil wel ruimte scheppen 

voor die rnaa-schappelijke ontwikkelingen die het ideaal van vrije zelfstandige 

nensen naderbij brengen. En liberale sanenleving is voortdurend in beweging. 
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Waarbij het menselijk streven naar vooruitgang en ontplooing vrij baan heeft. 

Liberale politiek is erop gericht cm mansen kansen te bieden en prikkels te 

geven an zelf de kwaliteit van het bestaan te vergroten. Uit de nadruk op de 

vèrantwooroelijkheid en de zelfstandigheid van de m:msen volgt vanzelfsprekend 

de nocx:lza.ak van het inperken van de macht van de overheid. 

Liberalen zijn niet tevreden net best-ande machtsverhoudingen. Ze willen de 

emancipatie van alle burgers en ze vinden daarom dat het tegenstrijdig is te 

trachten dat die emancipatie gestalte te geven door die staat steeds neer te 

laten beslissen. De staat is ook als zij wat vriendelijker de overheid "WO:rdt 

genoem:l de tegenspeler van de liberalen. Vrijheid en verantwoordelijkheid, 

vrijheid en dus verantwooroelijkheid. Socialisten hechten nog .i.rmer een geloof 

aan de zegenrijke werking van overheidsregulering, van strak overheidsingrijpen 

net nane op econanisch, sociaal en financieel gebied. De staat is nog steeds 

hun natuurlijke bondgenoot. Terwijl zo op scmnige materiele punten de eigen 

verantwoordelijkheid van de burger bepleiten. Christen denocraten doen het 

tegenovergestelde. Econanische vrijheid en geestelijke bevoogding. Geestelijke 

vrijheid en economische vrijheid als ik die twee begrippen vanavond mag hanteren 

zijn nauw ~ret elkaar verlx>nden. Zonder volledige economische vrijheid bestaat 

er geen volledige geestelijke vrijheid en c:Irgekeerd. De heer Zoutendijk zal 

het m:>rgen in ardere bewoo:rdingen ook tegen u zeggen. Een groeiend collectief 

beslag leidt tot aantasting van burgerlijke vrijheid. Liberalen willen zoveel 

m:>gelijk gedecentralisee:rde besluitvonni.ng. Individuele autonartie en veroeling 

van verantwooroelijkheden. Markt:nechnisne zijn daarbij wel een voo:rwaarde maar 

gaan voldeerne voo:rwaa:rde voor een liberale sammleving. De overheid heeft 

.i.rmers in de ogen van liberalen een corrigerende sociale taak. En zij dient te 

ondersteunen en te st:i..rrnleren. Liberalen kennen criteria van sociale zorgvuldighei4 

van rrenselijkheid, van zorg voor achterblijvers. Ik denk darres en heren dat wij 

kurmen zeggen dat de belangstelling voor de toekorrst weer toeneemt. Dat is 

lange tijd anders geweest. Toekomstdenken werd verlanrl door ongeloof of door 

teleurstelling net nane teleurstelling in de maakbaarheid van de sarrenleving. 

Velen gingen wel het standpunt van de WDdelen dat die sarrenleving inderdaad 

niet maakbaar is. Anticiperend op ontwikkelingen in de sarrenleving op 

vooronderstelde voorkeuren is de grote uitdaging voor elke politieke partij • 

Dit betekent enerzijds een zorgvuldige analyse van wat er te wachten is. 

Arrlerzijds een flexibele fornulering van het beleid dat bijgestuurd m:>et en kan 

"WOrden als de ontwikkelingen toch weer anders zijn dan verwacht. Liberalen gaan 

die uitdagingen voor de toek.cmst niet uit de weg. Zij geloven in ruimte voor 

het onve:rwachte, waarbij de individuele creativiteit niet teveel aan banden 
"WO:rd t gelegd. 
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En ze zijn afkerig van kranpa.chtige pogingen het oude te herstellen of te behouden 

vanuit de gedachte dat de ideale situatie in het verre of neer recente verleden 

zou liggen. Vaak 'WO:rdt .innErs veel dynamiek en vooruitgang afgererrrl onder veJ:Wijzi 

naar de aantasting van bestaande verworvenheden. Stuiten zij af op het argunen.t 

dat een of andere groep er op achteruit gaat. Hervormingen die tot grote sociale 

rechtvaa:rdigheid leiden die tot grotere sociale rechtvaardigheid leiden tot 

grotere vrijheid voor allennoeten niet 'WOrden afgewezen, integendeel. 

Belangrijk zijn die hervormingen niet alleen voor ons, maar ook voor de jeugd. 

Ik denk darces en heren dat ook andere politieke partijen duidelijk aan een 

herbezinning toe zijn. Zowel PvdA als CDA zien zich voor ingrijpende keuze 

gesteld. Krijgt het realisrre in de partij van de arbeid een echte kans. 

ZWenkt het CDA weer in de richting van de besloten maatschappelijke opstelling o 

De plaats van een partij op de politieke neetlat wordt niet alleen door de eigen 

inzichten bepaald maar ook en juist door de relatieve waardering van de onder

linge verhouding. Begrippen als links, rechts en midden zeggen mij niet zoveel. 

En in mijn opvatting is het daardoor zo dat er toch altijd nog veel neer licht is 

tussen de opvattingen van de Wd en de PvdA dan tussen die van VVD en CDA. 

Maar damas en heren laten we daarbij vooral blijven bedenken dat de VVD om net 

Hans Wiegel te spreken andere niet links of rechts passeert, maar een eigen koers 

vaart. 

En voor het overige is het al speculatie wat de klok slaat. En net speculaties 

kan je het land niet regeren. Wel regeert op dit IrC.Ireilt het kabinet waar wij 

alle vertrouwen in hebben en waar wij bijzonder vertrouwen hebben in onze bewinds

lieden in dit kabinet. Het vanuit liberale beginselen fonnul.eren van antwoorden 

op algeroone maatschappelijke vraagstukken is de belangrijkste taak die de VVD 

de kcm:mde jaren te wachten staat. En wij kiezen daarbij voor een representatieve 

parle.mentaire d.emx!ratie waarbij regering en parlenent op basis van een gezond 

dualisrre net elkaar verkeren. Die maatschappelijke vraagstukken zijn veel en van 

grote cmvang. Hoe gaan wij bijvoorbeeld om net technologische ontwikkelingen. 

Niet alleen vanuit de technologie zelve, maar ook de konsekwentles voor de maat

schappij kunnen ingrijpend zijn. Te denken is aan de invloed op de organisatie 

van de samenleving. Aan de wijze waarop technologische vernieuwingen ten goede 

zullen kunnen kcm:m aan die samenleving. Hoe scholing zal dienen plaats te vinden. 

Hoe bejaarden en gehandicapten ervan kunnen profiteren. Hoe gaan wij om net 

de toekarstige gezondheidszorg. Hoe stellen wij hier onze prioriteiten. Is het 

nogelijk het beginsel van gelijke toegang te handhaven. Hoe beheersen wij de 

kosten. En hoe gaan wij om net die diep ingrijpende ontwikkelingen op genetisch 

terrein. En weer een ander probleem dat zich voo:rdoet is dat van de denografische 
ontwikkeling. 
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En weer een ander van de vergrijzing. Hoe passen wij het bestaan van een steeds 

groter "WOrderde groep ouderen op verantwoorde wijze op onze sanenleving in. 

Sociaal, financieel en cultureel. Het is niet voldoende ante zeggen dat wij 

naar een zorgza:ne sa:nenleving toem:Jeten. Te lang irrmers zijn maatregelen van de 

overheid voldoende geacht. Nee ik denk dat er veel :rceer rroet gebeuren. 

Natuurlijk dienen wij een beroep te doen op zelfredzaamheid en eigen creativiteit. 

Maar evenzeer rroet duidelijk gemaakt "WOrden dat reen niet in de steek "WOrdt 

gelaten. En ik denk dat dat een uitdaging is voor liberale politiek. Hetzelfde 

geldt ook voor de zich toch duidelijk aftekenende multiculturele sanenleving. 

Nu daarover discussieren kan ons later veel problemen besparen. En hoe pakken 

wij onze ruimtelijke inrichting aan in dat geheel van die westew:opese ontwikke

ling. Hoe handelen wij net natuur, net milieu, hie richten wij het ondeJ:wijs 

in. En hoe gaan wij nu net die politieke toekanst an. Wij zullen rroeten weten 

waar we nu staan. Welke ontwikkelingen ons te wachten zijn en vervolgens onze 

lijnen noeten uitzetten ons p:rogranma bepalen. Ik stel ne daarbij voor dat 

binnenkort door het hoofdbestuur een carrmi.ssie "WOrdt ingesteld die een aantal korb 

notities noemt u ze tesanen een liberaal bestek 1990, die een aantal korte 

notities opstelt over die belangrijke vraagstukken van de toekanst. En die 

notities zullen dan in die maanden van oktober en novenber van dit jaar de 

partij ingaan an dan binnen de afdelingen en ka:nercentrales daarover gediscussieen 

kan "WOrden. Nieuwe ideeën en anendementen naar voren gebracht kunnen "WOrden. 

En als dan de algenene vergadering van nei 1988 naar aanleiding van die discussies 

beslui ten neemt dan hebben de leden de grondslagen voor het toekanstig politiek 

handelen vastgesteld. Grondslagen ook voor het verkiezingsprogranma 1990. 

Een verkiezingsp:rogranma waarvan het ontwerp eind 88 eind 89 alweer klaar 

rroet zijn wil de partij er voldoende over kunnen discussieren in afdeling, in 

carmissies op therradagen. Ik hoop en verwacht dat dat toekanstig progranma 

een intense discussie zal uitlokken. En ik durf het ook aan een beroep op allen 

in de partij te doen leden, kader, politici an aktief aan die discussie :rcee 

te doen ofdat duidelijk "WOrdt dat de WD een toekanstgerichte partij is die 

de problemen niet uit de weg gaat maar erop af gaat. 
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En dan die partij van ons da:nes en heren die rroet herkenbaar zijn, duidelijk 

betrouwbaar, stinuleren, inspireren. Het is een interessante vraag welke nu 

de oorzaken zijn van het sterrm:mverlies de twee laatste verkiezingen. Veelal 

"WOrdt daarbij ve:rwezen naar de incidenten die de WD geteisterd hebben. Liberale 

ministers stonden niet altijd zij aan zij. Nederlagen-strategieën net daarbij 
behorende controverses tussen WDfraktie en kabinet en dus ook WDbewindslieden. 
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Tegenstellingen binnen de tweede kanerfraktie. Bestuurlijke onmin in de partij 

zelf. Als men zo gaat kijken wat er zo gebeurd is dan denk ik dat al die 

incidenten liberalen onwaardig zijn. Duidelijk is dat dit alles de lgXjari 

kiezers en de leden teveel werd. Ile leden die ervoor verantwo::>rdelijk zijn 

dat er politici zijn. Het werd teveel. Zeker ook als het ging cm het handhaven 

van goede staatsrechterlijke verhoudingen. En als het daarbij mis gaat en het 

ging mis dan verliest de WO haar karaktervoorsprong. Maar ik denk dat dit niet 

de enige oorzaak is waantee de achteruitgang verklaard noet worden. Na 45 heeft 

de WO net andere partijen van harte deelgenaren aan het tot stand brengen van 

de verzorgingsstaat. Maar ook wem vroegtijdig door de wo herkend en de wo 
was de eerste en lange tijd de enige dat deze interventiem:>gelijkheden hun 

grenzen hebben. Financieringsproblemen, teruglopende economische groei en 

oplopen:le werkeloosheid drukte ons net de neus op de feiten. En ook bij 

andere maatschappelijke verschijnselen was dit het geval. Denkt u maar eens aan 

ja wat inderdaad door sarrmige thans nonnvervaging wordt genoemi. Het feit dat 

andere dat wil zeggen net nane het CDA onze ideeën cvemanen heeft ongetwijfeld 

m:de tot een stermenverlies bijgedragen. Ile WO is het slachtoffer geworden 

van het eigen succes. Het was ons beleid maar het CDA als grootste ooali tie

partner ging net de eer strijken. Het is daarbij naar mijn overtuiging niet zo 

dat de WO tekort geschoten zou zijn als het gaat cm het handhaven van liberale 

beginselen. Het is een ve:rwijt wat vaak gehoord wordt onrl.at zogenaam:le i.mnateriele 

punten onvoldoende tot hun recht zouden zijn gekcm:m. Er wordt dan vaak gezegd dat 

de wo bepaalde liberale uitgangspunten links zou laten liggen te:rwillen van de 

ooalitie net het CDA waardoor de WO dan weer te weinig speelruimte zou hebben 

waarvan het CDA dan weer dankbaar gebruik maakt. Ik neen dat dit allenaal 

onjuist is. In coalities noeten corrprani.ssen gesloten worden. En ik wees er al 

eerder op dat geestelijke vrijheid niet nogelijk is zonder sociaal eooncmische 

vrijheid. De anstandigheden zijn in Nederland nog altijd zo dat de VVD in 

noodzakelijke coali ti tekabinetten voorlopig nog een minderheidspositie inneemt 

helaas. En wanneer dan na afweging vanuit alle liberale gezichtspunten bepaalde 

prioriteiten worden gesteld mag en kan men niet zeggen dat de WO opvattingen 

over andere aspecten verkwanselt. Als ook alles bepaald is en alles ove:rwogen en 

ook gekeken naar al datgene wat niet of minder gehonoreem wordt dan denk ik 

dat wanneer dat duidelijk wordt gemaakt dat de VVD een beleid voert waarvoor zij 

zich niet hoeft te schanen. Ik zou thans c:laires en heren nog een enkel woonije 

willen zeggen over de partij • Ik wil voorop stellen dat de gesprekken net de 

kanercentralebesturen in tegenstelling tot de oorspronkelijke opzet nog niet 

zijn afgerond. Ik kan dus geen definitieve conclusies trekken. Iaat staan u de 
mening van het dagelijks bestuur, hoofdbestuur geven. 
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Ik :rroet dan ook volstaan rret het geven van wat persoonlijke inpressies en 

opvattingen die geinspireerd zijn door al die gesprekken die gevoerd zijn, 

Het dagelijks bestuur zal in de maand juni zijn conclusies en voorstellen 

fonm.üeren. Het hoofdbestuur zal zich daar op een speciale vergadering begin 

spetenDer daarover buigen. En daarna zal het geheel de partij ingaan. 

Sans ter kennisname soms voor beslui tvonning en dan zal het startschot van 

een nieuwe ontwikkeling zijn gegeven. Ik wees al eerder op de invloed die de 

politieke incidenten ongetwijfeld zullen hebben gehad op de verkiezingsresultaten. 

Ik denk dat hier een belangrijke taak ligt voor bewindslieden en karrerfrakties. 

En ik ben ervan overtuigd dat zij voorstellen als in het verleden opgetreden 

thans weten te voo:rkaren. Een open instelling van hen naar de partij toe is 

noodzakelijk. Geen last, wel ruggespraak. Luisteren naar wat er leeft onder 

de leden. En discussieren rret die leden. Duidelijk maken waarcm beslissingen 

uitvallen zoals die uitvallen. Geen verhullingen, geen verbloemingen, eerlijk 

en duidelijk zeggen waar het op staat. Wij hebben darres en heren een goede partij-l 

organisatie die in vele jaren tot stand is gekcmm. Voortreffelijk gestructureerd 

en gereglarenteerd. Scins overgestructureerd en overgereglerrenteerd. Maar dat 

hebben we zelf zo gewild. En ik denk te kurmen zeggen dat er nog onder ons 

zijn die dat zo willen. Ik heb sans de indruk dat andere partijen wel rret 

wat jaloersheid. naar ons kijken. Toch denk ik ook dat je van tijd tot tijd 

je eigen organisatie eens opnieuw :rroet bezien, :rroet doorzien. Want ook onze 

organisatie kent feilen die des te duidelijker worden in een tijd van onbehagen. 

Bijvoomeeld de wijze van kandidaatstelling voor gerreenteraden, provinciale 

staten en kanerfrakties. De wijze waarop kandidatenlijsten worden sarrengesteld 

is theoretisch perfect. De praktijk geeft steeds weer problerren, ergernis, 

frustratie. We :rroeten rret ons allen karen tot ik zou willen zeggen minder aanstoot 

gevende procedures. Waarin rreer duidelijk over en naar de kandidaten essentieel 

is. En waarin ook rreer zorgvuldigheid naar rrensen wordt getracht. Verwacht 

mag worden nee je zou haast zeggen verwacht noet worden want veel later kan het 

niet dat de daartoe ingestelde reglenenten en evaluatieconmissie cmstreeks de 

jaarwisseling een bruikbaar advies aan de leden zal voorleggen. En daar gaan we 

dan weer over discussieren. Het funktioneren van het dagelijks bestuur, het 

hoofdbestuur en de kartercentrales ieder voor zich maar ook in onderlinge 

afhankelijkheid vonnt sedert vele jaren een ond.e:rwerp van gesprek. Zeker als 

het gaat cm de relaties rret de rrensen in het land. Met de afdelingen, rret de leden 

die zich betrokken wensen te voelen bij het partijgebeuren. Ik denk dat een 

kleine en daardoor rreer efficient dagelijks bestuur bestaande uit generalisten 

rret grote bestuurlijke ervaring een hoofdbestuur dat inderdaad als partijbestuur 
kan funktioneren en dat niet ten onrechte overigens gezien wordt als een verzaneli:J 

van regionale vertegenwoordigers. 
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Een dergelijke opzet zou denk ik duidelijke nogelijkheden scheppen. En essentieel 

daarbij is ook dat het de bestuurlijke verhouding tussen dagelijks bestuur en 

hoofdbestuur beter geregeld wordt. En dat daardoor voor die leden die het 

duidelijk wordt wie en wat den H-ag nu feitelijk is. Als er een troonrede was 

danes en heren zou er nu staan voorstellen dat te realiseren ma.g u binnenkort 

ve:rwachten. De organisatie rroet ook worden aangepast aan partijraad. En het 

instituut themadagen een duidelijke taak geven. Zowel bij de algenene beleids

bepaling als bij het opstellen van een verkiezingsprogranma. De partijraad 

zelf vroeg reeds bij rrotie om te kcman tot een heroverweging van zijn positie. 

Een rrotie die overigens in uitvoering is genonen en waar het hoofdbestuur 

afgelopen maandag beslissingen over heeft bereikt. Waarover binnenkort bericht 

zal volgen. Vorming en scholing blijven hoog op die agenda. :Irrners de levens

vatbaarheid van een partij is slechts dan blijvend indien kennis. deskundigheid 

en ervaring wordt uitgedragen. En het is de verantwoordelijkheid van besturen 

dat die vorming en scholing plaats vindt. Dat er nethode worden gevonden 

nogelijkheden worden gecreeërd. In algenene zin denk ik dat het niveau van 

vonnings- en scholingsaktiviteiten binnen onze partij op een goed niveau 

bevinden. Maar is wel zaak dat voldoende ook financiele ruimte wordt gecreeerd, 

dat voldoende bijstelling van progranma • s plaats vindt en dat politici en 

besturen ook daadwerkelijk hun m:rlewerking geven aan het verzorgen van deze 

UC"sussen an hun kennis en hun ervaring over te dragen. En ik denk dat we daarbij 

af zullen rroeten van de vrijblijverrlheid waanree de cursussen nu al jarenlang 

gegeven worden. Je zou er eens over rroeten denken of dit soort training niet 

een voo:rwaarde zou rroeten zijn voor kandidaatstelling. Evenzo kan de partij 

het zich naar mijn smaak niet veroorloven om nensen los te laten wanneer zij 

een cursus gevolgd hebben. Vorming en scholing is investeren in human capi tal, 

is investeren in de toekomst. 

De partij rroet ook weten ~an net kennis en kunde. Betere inschakeling van 

deskundigen. Al of niet via partija:mnissies. Een oontinue ooördinatie van 

aktiviteiten van a:mnissies en van de Teldersstichting. Samenwerking tussen de 

Haya van Solrerenstichting en de Teldersstichting. Dit alles zal door het 

dagelijks bestuur gesti.rm.lleerd en gecontroleerd rroeten worden. En in dit geheel 

past dan een penranente registratie van deskundigen. Maar als allerbelangrijkste 

kant uit al mijn gesprekken naar voren de ccmnuni.catie binnen de partij • En 

terecht. Als de camunicatie binnen een partij ophoudt is het net als bij een 

plant waarbij de levenssappen niet neer straren. Hij sterft af. Nu is dat niet 

zo bij de WD van ons, want heus gelooft u nee tijdens al die gespekken en al die 

bezoeken is duidelijk geworden dat de club van ons nog steeds springlevend is. 
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Ccmru:nicatie is tweezijdig. Van lx>ven naar beneden, van beneden naar lx>ven. 

Van het individuele lid naar de top, va- de top naar dit lid. Maar ook tussen 

de leden onderling. Tussen besturen, tussen conmissies. En ik krijg de indruk 

dàt die ccmrunicatielijnen niet neer goed funktioneren. En we noeten er dus net on: 

allen voor zorgen dit wel weer geveurt. Daar zijn geen fo:rnele regels voor te 

vinden. Maar het noet wel een continue inspanning zijn van eenieder cm die 

camunicatie te laten stJ:aren. Hoofdbestuur, karcerfrakties en andere bestuurderen 

zullen hun verantwoordelijkheid hiervoor waar m:>eten maken. De bezoeken van het 

dagelijks bestuur aan de partij zullen worden voortgezet. We gaan er nog over 

nadenken hoe we dat precies gaan doen, maar we zijn er wel van overtuigd dat 

het een van de belangrijkste commmicatiemiddelen is tussen die top en die basis. 

Maar carmunicatie is neer. Het is ook een discussie en ook hier is stagnatie 

opgetreden. Ik heb weleens de indruk dat sinds de discussie over het liberaal 

manifest zo begin jaren 80 we een beetje achteruit zijn gaan zitten. Met 

onze amen over elkaar zijn gaan leunen. Want van een discussie binnen de partij 

is toen niet neer zoveel terecht gekaren. Afgezien van verkiezingsprogranma' s. 

En die discussie noet weer op gang worden gebracht. Ik sprak al over notities 

in verkiezingsprogranma' s. Discussie is essentieel voor een politieke partij • 

Discussie bevordert kwaliteit mits net loyaliteit gevoerd. Wanneer net respect 

naar elkaars opvattingen wordt geluisterd. Wanneer geaccepteerd wordt dat 

juist binnen liberalen dezelfde uitgangspunten tot verschillende conclusies 

kunnen leiden. Wij kennen allemaal ons maandblad vrijheid en derrocratie. Het 

zal infonnatie noeten verstrekken naar de leden. Het zal een opinierend blad 

van en voor de leden noeten zijn. Wij kennen de VVDexpres net berichten vanuit 

het parletrent van het hoofdbestuur naar de besturen naar afdelingsbesturen en 

het kader. Maar het is niet voldoende dat die dan in de bureaulade worden opge

borgen. Want die hoofdbesturen en die afdelingsbesturen en dat kader noet wat 

net die VVDexpres verder doen naar de individuele leden toe. En wij zijn ook 

tot de conclusie gekaren d.anes en heren dat een van de heel interessante 

comrunicatiemiddelen die we vroeger hadden die zijn er niet neer. Dat waren van 

die kleine boekjes een beetje langwerpig, eerst oranje en later wit. Haya van 

Sareren heeft het bedacht. Ik denk dat ik toch aan het hoofdbestuur ga voorstellen 

cm die boekjes weer te gaan maken. Dat die boekjes naar die individuele leden 

gaan en die op de tafel liggen cm aan kennissen en vrienden te geven zodat u niet 

neer net uw nond vol tanden hoeft te staan als er gezegd wordt wat wil die VVD 

nou feitelijk. Ik heb u zo enkele impressies gegeven, enkele gedachte. Er is nog 

heel veel te doen. Als gezegd in septerrber kamt het hoofdbestuur net berichten 

naar u toe en dan noeten we niet denken dat we er zijn. Want dan is er nog erg 
veel te doen. 

1 
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Ik denk dat we het zo kunnen zeggen dat er nog verduveld hard gewerkt noet 

worden àoor ons allemaal. Maar ik ben vol vertrouwen dat er inderdaad 

hard gewerkt gaat worden. En dan tenslotte het is 25 jaar geleden dat hier 

in Leeuwarden zoals ik zei in de Harironie de 20ste algemene vergadering werd geh.ou· 

den. Het was eerst erg verleidelijk cm te trachten een vergelijking tussen 

toen en nu te treffen. Ik heb dat niet gedaan, maar beperk ne door tot slot 

enkele zinnen te citeren waa.nree Oud toen zijn rede beeirrligde. Laat mij nogen 

besluiten zo zegt Oud net u voor te houden dat wij steeds bereidwillig noeten 

zijn te streven naar nieuwe vonren ter verwezenlijking van beginselen van 

vrijheid, verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Beginselen die 

de fundaltenten zijn waarop wij onze partij hebben gebouwd. Daroos en heren 

zo zeg ik thans ik ben ervan overtuigd dat net ons aller inspanning het ons 

zal lukken dat we in januari 88 bij het 40jarig bestaan van onze partij 

zullen kunnen zeggen het gaat weer goed net de WD. Dank u wel. 

Ik wil thans graag welkan heten ons erelid Hans Wiegel en zijn echtgenote. 

De heren Bode en vd Berg nanens het partijbestuur van de partij van de arbeid. 

Mevrouw Olga Stoltema en de heer de Graaf namens D66. 

Onze bw'indslieden ik zal ze toch nog even bij naam noemen, nevrouw Smi.t Kroes, 

nevrouw Ginjaars-Maas, de heer van Eekelen, Korthals, Nijpels, Koning, en onze 

vice premier de vice premier de heer de Korte. 

CX:>k graag een hartelijk welkan aan de oud bewindslieden Hoeksema en Winsemius. 

Wij kregen bericht van verhindering van de heer van Ardenne, van nevrouw 

cappeijne vd Copello en van reevrouw Terpstra. 

Oh ja en van de heer Dees. 

Ik stel u voor een telegram aan de koningin te sturen. Hare Majesteit de 

koningin paleis huis den bosch den haag. De volkspartij voor vrijheid en derro

cratie op vrijdag 15 en zaterdag 16 nei 1987 te Leeuwarden in de jaarlijkse 

algemene vergadering bijeen betuigt trouw en aanhankelijkheid aan uwe najesteit 

en uw huis. 

Ik constateer dat ik de heer Evenhuis vergeten ben te I'lOeiOOI'l. 

Het woord is aan de voorzitter van de tweede kam=rfraktie van de WD de heer 

Voorhoeve. 

Mijnheer de voorzitter danes en heren begin januari werden in Praag leden van 

01arta 77 opgepakt. Ze hadden een verklaring willen publiceren ter gelegenheid 

van het 10-jarig bestaan van hun beweging. Een zinvol leven zo stond in die 

verklaring wordt de burgers niet geschonken door een regering. Iedere burger 
noet daar nu en elke dag voor zorgen. M::>eten in zichzelf zoeken. 
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Wij roepen op tot niets anders en niets m:er dan de noed een burger te worden 

in de volle en sterkste betekenis van het woord. Zonder burgers is er geen 

darocratle en kant die er nooit. Dem::x:::ratie is een taak voor iedereen. Wij allen 

:rcóeten dat steeds weer leren. Aldus Charta 77. In een land als het onze waar 

vrijheid vanzelf spreekt is het soms goed te rade te gaan bij de vechters voor 

vrijheid en darocratle in landen waar ze onderdrukt worden. Waar vrijheid 

schaars is wordt zij op waarde geschat. Waar ongeluk en verdrukking heersen 

wordt die zin van het leven soms het zuiverst gezien. Die zin ligt in de 

maatschappelijke taken die wij als burgers onszelf stellen. Onze volkspartij 

voor vrijheid en darocratle danes en heren is de laatste jaren zijn oude stijl 

en sfeer kwijt geraakt. Nu kunnen allerlei ongelukkige ontwikkelingen breedvoerig 

analyseren en ingewikkelde verklaringen zoeken, maar is de hoofdoorzaak niet 

eenvoudig, dat door de grote verkiezingsoverwinning in 1982 bij sorrmige in de 

VVD een overrroedige sfeer was ontstaan. Comfortabel in de ooalitie zou de VVD 

fors door blijven groeien zo werd geloofd. De VVD had de toekanst, het kon niet 

stuk. Als gevolg werden ernstige zaken niet altijd adequaat behandeld. De partij

cultuur ontbeerde soms ideali~ en zorgvuldigheid. '!ben er problenen rezen 

bleken we er onvoldoende tegen opgewassen. Spanningen die doo:r:wiekerden begonnen 

de persoonlijke verhoudingen aan te tasten. '!Wee verkiezingsnederlagen waren 

nodig an weer tot onszelf te karen. Nu zitten we hier in reeuwarden in de 

Harironie in de hoop die harnonie daar ook te vinden. Eenheid bereiken we niet 

door rust te roepen. Elektoraal herstel vinden we niet door public relations te 

bedrijven. Inspiratie krijgen we niet door liberali~ te roepen. Eenheid, 

inspiratie en kiezersgunst vallen ons pas toe als wij ons bezinnen op onze 

maatschappelijke taken en nieuwe taken op onze schouders nenen door voor de grote 

problerren die onze maatschappij in de jaren 90 neet overwinnen betere oplossingen 

te vinden en die vasthoudend ten uitvoer te brengen. Wie gedrep:i.rreerd en in 

verwarring is maar zichzelf zinvolle nieuwe taken stelt markt al gauw dat het 

leven plotseling een stuk boeiender wordt en dat die taakstelling nieuwe energie 

geeft. Dat geldt voor rrensen, dat geldt ook voor organisaties. 

Ik geloof dat ons inderdaad belangrijke taken te wachten staan. Ten eerste natuur

lijk een succes van dit kabinet maken. Dit regeerakkoord. Ik heb vertrouwen in 

dit kabinet, vertrouwen in de bewindslieden, speciaal onze vice premier en 

minister van econanische zaken kwijt zich goed van zijn zware taken en verdient 

ons aller steun. 

Het regeerakkoord van 1986 is een gezanenlijk werkprogranna van CDA en VVD. 

Het was ook een vooruitblik tot 1990 zoals de toekanst er vorig jaar uitzag. 

Dit akkoord neet zowel vasthoudend als flexibel worden uitgevoerd. De hoofd
lijnen van het beleid liggen vast maar zijn niet star. 
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Het beleid kan waar nodig aan veranierende omstandigheden en inzichten worden 

aangepast. zo denk ik dat de econcmische veronderstellingen van het regeer

akkoord wat optimistisch zijn geweest. De groei valt tegen, de dollarkoers is 

zWak en de olieprijs dus ook de aardgasbaten zijn oog steeds erg laag. 

Het kabinet zal in het kader van de begroting 1988 :maatregelen noeten n.enen 

cm dit op te vangen. Daartoe horen ook :maatregelen cm de stijgende lastdruk te 

beperken. Vooral op die punten waar de lastendruk de groei en werkgelegenheid 

remt. Dat is ook de reden waarcm de VVDfraktie de tweede kaner in februari 

heeft voorgesteld met werkgevers en werknemers af te spreken dat de overheid 

de lastendruk geleidelijk verlaagt als zij de loonkosten :matigen. Dan slaan 

we gedrieën twee vliegen in een klap. De zware last van premies en belastingen 

bovenop het netto inkaren verzwakt vooral de arbeidsintensieve bedrijven, 

s:peciaal het midden- en kleinbedrijf en remt de uitvoer. De hoge lastendruk kost 

ons land werkgelegenheid. De coalitie staat voor de noeilijke taak bij 

tegenvallende overheidsinkomsten toch een begin met lastenverlaging te maken. 

In de toekomst noet niet alleen die wig van premies en belastingen op lonen 

worden verkleind, :maar ook noet het beloningsstelsel veel soepeler worden gemaakt. 

Starre salarisstructuren helermeren dat vraag en aanbod van arbeid tot evenwicht 

karen en zwakken de prikkels voor creatief menselijk handelen af. Vooral bij de 

overheid en in het onderwijs en in onderzoek is veel meer een op de individuele 

prestatie gericht beloningsstelsel nodig. In het bedrijfsleven zijn winstafhanke

lijke beloningsregelen aan te bevelen. Ze vergroten de betrokkenheid van de 

werknemers bij het bedrijf en verspreiden het kapitaal over meer mensen. Er hoort 

geen tegenstelling tussen arbeid en kapitaal te zijn. zoals socialistische 

ideologen sans oog stellen. Wij noeten uitgaan van de nondige noderne werknemer 

die zelfstandig en prestatiegericht is en niet van betutteling houdt. Daarom 

bedoel ik met winstafhankelijke beloning ook niet venrogensaanwasdeling met 

grote vakbondsinvloed en centrale fondsen. Winstdeling noet decentraal naar 

een bedrijf of bedrijfstak worden geregeld al naar gelang de nogelijkheden en 

de belangstelling van werknemers. zo • n beloningsvo:rm helpt ook de looneisen 

te :matigen. Groei en werkgelegenheid worden ook gererrrl door een verouderende 

infra structuur. Een nieuwe aanpak is nodig. De conventionele gang van zaken is 

dat de wegen en bruggen en ccmnunicatienetwerken door de overheid worden gefi

nancierd en georganiseerd. Maar waarom zouden bedrijfsleven en beleggers daar 

geen grotere rol in kurmen spelen. ZOlang de overheid :maar vanuit het algeneen 

belang de prioriteiten stelt en ordenen optreedt is er geen enkele reden 

cm het bedrijfsleven niet nauwer te betrekken bij collectieve voorzieningen die 

door gebruikersbijdragen veel bedrijfsma.tiger en dus niet treffender kunnen 
worden opgezet. 
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Daar profiteert de geneenschap als geheel van. Willen wij dat ons land in de 

21ste eeuw zijn belangrijke plaats in de economie van noord -west europa 

blijft behouden dan zullen wij onze infra-structurele voorzieningen neeten 

noderniseren. Vooral de knelpunten die werkgelegenheid en export afremren 

noeten de kanende jaren worden aangepakt. Ik denk aan tunnels, wegen, oever

verbindingen en teleccmnunicatie. Ik hoop dat de regering binnenkort, deze 

woorden minister Smit waren ook voor u bedoeld. Ik hoop dat de regering 

binnenkort het pleidooi van de VVD voor het publieke private partnerships 

overneemt en concrete maatregelen treft om samen net het bedrijfsleven een 

aantal projecten op te zetten. Ik roep het kabinet op om nog deze zcmer 

het licht voor die nieuwe aanpak op groen te zetten. Dat stimuleert ook de 

werkgelegenheid en remt de kapitaaluitvoer. Qn de nog steeds veel te hoge 

werkeloosheid . in ons land verder terug te dringen noeten ook nieuwe wegen 

worden bewandeld om werkgelegenheid te scheppen en in het bijzonder de langdurig 

werkelozen die er volop bij de bedrijvigheid te betrekken. Dat vraagt 

versterking van de cm- en bijscholing en maatregelen om gedesillusioneerde 

rrensen door trainig en aktieve bemiddeling weer tot akti vi tei t te noti veren. 

De dreigende terugval in het economisch groei t.errp::> van ons land maakt het nu des 

t e dringender. Een tweede grote opgave is de normvervaging in ons land terug 

te dringen. De criminaliteit die de laatste 20 jaar door allerlei sociale 

oorzaken en te lanknoedig gezag sterk is gestegen. Die tast overal de 

kwaliteit van onze samenleving aan en bedreigt de veiligheid van het individu. 

Door het initiatief van de VVD in 1984 is in 85 een soort deltaplan tegen de 

wassende strcx:m van kleine en grote misdadigheid opgesteld. Het is onze 

aanhoudende druk geweest die tot extra maatregelen ter beschenning van de 

rechtstaat heeft geleid. Er is keer op keer bevochten tegen de kritische of 

lauwe opstelling van de andere partijen. In 1985 vochten de minister Korthals 

Altes en Rietkerk in het kabinet om neer geld voor de misdaadbestrijding en 

kregen het gedeeltelijk. In 1986 kreeg de VVD hiervoor neer ruimte in het 

regeerakkoord. In 87 bereikten wij in het maart debat net steun van bijna 

alle partijen wederem dat extra maatregelen werden toegezegd, maar -we zijn er 

nog lang niet. Ons strafrechtstelsel is overbelast door veelvuldige kleine 

overtredingen die beter op een noderne administratieve wijze kunnen worden 

afgedaan. Daardoor wordt ruimte geschapen voor grote ernstige zaken. 

Vandaag heeft het kabinet zulk een voorstel van minister Korthals Altes aange:n<::mim 

Vooral verkeersovertredingen verstoppen de strafrechtskanalen. Velen daarvan 

zijn op basis van het kenteken te beboeten. Daarom zijn maatregelen nodig om 

ontduiking van de kentekenplicht te voorkonen en het kentekenregister te 
zuiveren. 
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Zo kan de grote verkeersonveiligheid beter worden bestreden. Ook andere veel 

vuldige overtredingen kunnen sneller worden afgehandeld. Zoals beboeting door 

de politie. Bij winkeldiefstal of direkte sanktie tegen alcoholgebruik in 

het verkeer. Door die overbelasting van ons stelsel strafrechtsysteem wordt 

een aarmerkelijk deel van de misdrijven nu niet vervolgd. Dat is nog veel 

ernstiger dan het feit dat het op scmnige overtredingen en misdrijven 

weleens lage straffen worden toegepast. Na een inbreuk op de rechtsorde 

:rroet er snel een sanktie volgen. De pakkans :rroet veel hoger zijn. Het aantal 

seports, dus misdrijven die niet verder vervolgd worden :roeten de konende 3~ 

jaar net 50% worden verminderd, dat is het streven van dit kabinet, naar het 

is een grote o:pgave voor het openbaar ministerie. De zware criminaliteit vereist 

natuurlijk de hardste aanpak. Er is de laatste jaren vooruitgang geboekt in 

de bestrijding van de hard drugs handel. De illegale verrrogens die daannee 

werden verdiend kurmen verbeurd worden verklaard. Ook geven andere ernstige 

vonnen van verrrogenscriminali tei t fraude ontvoering en bankroven kan als onderdeel 

van de straf dat wederrechterlijk verkregen voordeel worden ontnaren. Een 

hardere aanpak van de heling zou bovendien kleine misd-ad sterk venninderen. 

Gewelddadige elemanten in onze maatschappij zullen veel harder dan voorheen 

:roeten worden aangepakt. Bij ordeverstoringen :rroet een veel groter deel van de 

veroorzakers worden aangehouden. Een rechtst-at kan geen brute geweldpleging 

onder het m:::m van protestaktie tolereren. Het plaatselijk gezag mag niet opge

lucht adem halen als de auto~ kraakbeweging na een dagje stenen of :rcolotov 

cocktails gooiend het voorlopig -weer voor gezien houdt. De autoriteiten horen 

niet te rusten voordat al die bel.hamels zijn berecht. De 'WD darces en heren 

heeft zich totnutoe herhaaldelijk ingezet voor politie , justitie en gevangenis

wezen. Wij hebben ze vrij-wel uitgezonderd van de afslanking die voor andere 

overheidsdiensten geldt. Er is extra geld voor een versnelling van de bouw 

van 5 nieuwe gevangenissen op tafel gekaren om de steeds zwaardere taak waar 

de politie voor staat aan te kunnen :rroet die politie-insparming bovendien 

gereorganiseerd worden. De bedrijfsvoering kan worden verbeterd. De voorstellen 

van de ambtelijke werkgroep politiebudget bevatten echter niet alleen rijpe 

naar ook groene gedachten. Het kabinet beraadt zich er nog op. De 'WDfraktie 

staat positief tegenover maatregelen die de doelmatigheid kunnen verhogen, 

maar louter financieel gerroti veerde venninderingen van de insparming ter 

bestrijding van de criminaliteit zullen wij kritiseren. In de strijd tegen 

de criminaliteit speelt de minister van justitie een voornarre aktieve rol. 

Geen minister van justitie sinds de jaren 60 heeft voor zo'n grote taak gestaan 

als minister Korthals Altes. Hij worstelt net een paradox, Na 20 jaar stijgende 
criminaliteitcijfers toen de 'WD roepende in de 'WOestijn was is de sarrenleving 
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het nu beu. Men verwacht daarom van hen een instantoplossing. Het bericht van 

vanochtem dat justitie geld voor criminaliteitsbestrijding zou laten liggen is 

volstrekt uit de lucht gegrepen. Een groot aantal forse maatregelen zijn al 

door minister Korthals Altes gen.c:::m:m. Maar scmn:i..ge sorteren pas effect op 

tennijn. De rechterlijke macht in ons land in onafhankelijk. De gerreentebesturen 

zijn in ons land zelf verantwoordelijk voor de openbare orde. De minister van 

justitie noet de vrijheid van al die instantie respecteren. Dat bep:rekt de 

nogelijkheden tot snelle drastische veranderingen. De roep uit de sanenleving 

an een krachtige aanpak is juist. En geeft hem en ons in de VVD de nodige 

steun in de rug bij het uitvoeren van het beleid. Maar wat sinds de jaren 60 

door opeenvolgende kabinetten en door een overtolerante sarrenleving is scheef 

gegroeid kan niet in een paar jaar worden rechtgebreid. Ernstige nonnvervaging 

waardoor winkeldiefstallen, verkeersovertredingen, geweldsmisdrijven en fraude 

wetlig tieren vonnt een nentaliteitsvraagstuk van de eer-te orde. Bestrijding 

van criminaliteit is bij uitstek de taak van rijk en gerreente, maar die kan 

slechts effectief zijn als alle burgers hun bijdrage leveren aan nonrbesef, 

nonnhan.dh.aving en preventie. Dat geldt in het bijzonder voor hen die verantwoorde

lijkheid voor het gedrag van anderen dragen. Ouders, leerkrachten, bestuurders 

en opinievonrers. Onze derde taak mijnheer de voorzitter is bij te dragen 

aan vrede en veiligheid. De oost west verhouding is de laatste tijd aarmerkelijk 

beter. Dat is te danken aan twee dingen. De hervonn:i.ngsdrang van secretaris 

generaal Go:rbatjov en de vasthoudende Navo politiek sinds de jaren zeventig. 

Waarbij het westen zich niet heeft laten verdelen. Als er geen Navo dubbel 

besluit was geweest had de sCMjet unie nooit net een nul-optie hoeven in 

te stermen. In ons land is het onze partij geweest die na lang aandringen de 

coalitie over de streep heeft getrokken om dat dubbelbesluit loyaal te steunen. 

Dat besluit voorzag in vergaande tweezijdige wapensvermindering zcxira de 

Sovjet unie bereid zou zijn van eenzijdige overwichten afstand te doen. 

Wij hopen dat er nog dit jaar een verdrag tot afschaffing van middenlange 

afstandaraketten wordt gesloten. Het ontmantelen van raketten en kruisvlucht

wapens noet dan in fase verlopen. Het evem~ichtige verminderingen. De uitvoering 

zal een aantal jaren duren en noet natuurlijk goed v.urden gecontroleerd. 

Vermindering van landraketten voor de kortere afstand zou de VVD ook toejuichen. 

Indien aan een aantal voorwaarden v.urdt voldaan. Dit nog onuitgewerkte voorstel 

van de Sovjet Unie om raketten tussen de 500 en 1000 km te schrappen behoeft 

verbreding. Het laat een groot aantal sovjet raketten net een korter bereik 

en het sovjet overwicht in chemische en conventionele wapens ongenoeid. Die 

problerren zijn op te lossen als ook daarover afspraken v.urden gemaakt die tot 
evenwichtige vermindering leiden. 
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Het westen heeft een verdrag voor totale afschaffing van alle chemische wapens 

ingediend. Zodra de sovjet unie akkoord gaat net een deugdelijke inspektie 

op de naleving kan dat probleem worden opgelost, maar zonder inspektie kan 

dat niet. De sovjet unie heeft op dit terrein een gigantisch oven~icht. 

Chemische wapens zijn niet minder afschuwelijk dan kernwapens. Ze dienen zo 

fors nogelijk te worden teruggedrongen. Wat dan nog resteert is de zeer 

anvangrijke conventiele bewapening. Het westen zou op de terrein nieuwe 

voorstellen kunnen doen. Het overleg net het Warschaupact heeft op dit gebied 

nog niets opgeleverd. Ik stel voor dat Nederland in de navo het initiatief 

neemt voor onderharrlelingen net dat Warschaupact cm in centraal Europa 

wederzijdse bewerkingen op aantallen zwaar materieel af te spreken. 

Aan beide zijde van de grenslijn kurmen oost en west tanks en andere militaire 

mieHelen net grote vuurkracht tot op verschillende afstanden terugtrekken. 

Rekening houdend net de geografie. Dat noet ook natuurlijk goed geinspecteem 

kunnen worden. Daardoor zou het oosters overwicht op dit terrein kunnen worden 

venninderd. Ik zou de WD partijconmissie buitenlandse zaken en defensie willen 

oproepen dit op korte tennijn nader uit te werken. Darres en heren in alle 

beweging die er nu is in het oost-west overleg noeten we overigens -wel nuchter 

en waakzaam blijven. De sovjet unie heeft nog steeds een groot aantal landen 

militair in haar greep. Beschikt over een eno:r.ne militaire machine en voert 

oorlog in Afganistan. Als de heer Gorbatjov niet alleen een m:xlerne maar ook 

een vredelievende staat van zijn land wil maken heeft hij een herculestaak te 

verrichten. :r.t:m kan hem slechts het allerbeste wensen. De dognu.tici en 

conservatieven die belang hebben bij het sovjetbestel zoals dat sinds 1917 

is gegroeid kurmen het hun buitengewoon noeilijk maken. Ook in het verleden 

zijn er periodes van ontspanning en initiatieven in de sovjet diplona.tie 

geweest die sans hardhandig teneinde kwarren. Ik denk aan 1954-55. Laten wij niet 

vergeten dat het driespan vrede-veiligheid en vrijheid in onderlinge sarrenhang 

ons hoogste goed is en dat er in de wereld vele krachten zijn die hem bedreigen. 

Bij de vonrqeving van het vredes- en veiligheidsbeleid noeten wij niet alleen 

hoop putten uit hervonningsdrang en nieuwe initiatieven, maar ons ook wapenen 

tegen die teleurstellingen. De sovjet unie heeft wel zijn beleid op een aantal 

punten gewijzigd, maar nog niet zijn militaire vernogens. Het westen noet zijn 

defensie dus alleen gelijk op net de sovjets ve:rminderen. Dat betekent voor ons 

land dat wij onze bijdrage aan hetnavobondgenootschap op peil noeten houden. 

Venninderingen kurmen alleen worden aangebracht als die evenredig zijn aan reduk

ties die het bordgenootschap als geheel verantwoord acht. Schrijftafelstrategen 

die nu al rrenen dat onze krijgsnacht fors kan worden ingekrcmpen nemen veel te 
grote risico's 
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De beste weg naar vrede en veiligheid en lager niveau' s van bewapening is een 

geleidelijke waarbij per onderdeel goede controleerbare afspraken 'WOrden gemaakt 

die beide zijden vertrouwen in elkaar schenken. 

De centrale doelstelling daarbij is niet an zo weinig rrogelijk geld uit te 

geven, maar an de kans op het uitbreken van een oorlog zo gering rrogelijk te maken 

Daarvoor blijft het nodig een NAvoafschrikkingsmacht te handhaven. Natuurlijk 

op een zo laag niveau als nodig is ter voorkoming van oorlog. Eeneuropa 

zonder enig kernwapen is niet verantwoord. Zoaldn de sovjet unie nog 

duizenden lange afstandkernwapens heeft die ook tegen europa kunnen 'WOrden 

ingezet. Een kernwapenvrij europakant er niet als er geen kernwapens neer 

staan, maar pas als er geen kernwapens neer op ons gericht zijn. Bij vrede 

en veiligheid ~roeten we niet alleen aan defensie denkeno Ook de veiligheid van 

de bevolking tegen vreds- of conflictrampen vraagt maatregelen. Rijk, provincie 

en gerreente doen nog lang niet voldoende om de ei viele verdediging en de rampen 

bestrijding goed op poten te zetten. Het recente neerjarenplan van het ministerie 

van binnenlandse zaken zullen wij in sarrenspraak net de regering trachten aan 

te vullen. De kwestbaarheid van ons dichtbevolkte land maakt zulke maatregelen 

nocx:lzakelijk. En hier ligt een taak voor de WD. Andere politieke partijen bestede: 

er maar weinig aandacht aan. Beschenning is ook ncrlig voor ons natuurlijk 

milieu. De vierde opgave is dus milieu en natuur in ons land te verbeteren. 

In veel landen 'WOrden door de bevolkingsdruk de industrie, verkeer en intensieve 

landbouw de 'WOrtels van die natuur aangetast. De technologische nens heeft 

het besef verloren een deel van de schepping te zijn. Voortgebracht en gevoed 

door die natuur. Hij stelt zich erboven in de waan niet als beheerder maar als 

exploitant van dit orrlenraanse te zijn aangesteld. Langzaam vergiftigt hij de 

bron waaruit zijn nageslacht ooet drinken. De WD draagt al lang de ministeriele 

verantwoordelijkheid voor het milieu. De wet- en regelgeving is m:x:lern. Het 

kant steeds neer op de uitvoering aan. De grote internationale vervuiling 

bereoeilijkt vooruitgang. Heel Europa is een acosysteem. Ons land is een 

bezinkpunt geworden voor de lozingen van andere landen. Wij ~roeten de rijn

maas- en schelde-overstaten dus het vuur aan de schenen leggen en hen pressen 

gezarrenlijk de west europese levensaders weer gezond te maken. In de WO zullen 

wij ook nieuwe oplossingen ~roeten vinden ter vennindering van de overlast die 

de explosieve groei van het genotcriseerde verkeer veroorzaakt. De wens 

naar grote individuele nobiliteit ooet 'WOrden verzoend net de zorg voor schone 

lucht, verkeersveiligheid, mirrler files en een nooi landschap. In industriele 

kringen 'WOrdt wel geopperd dat die milieuzorg inkaren en werk kost. Dat is 

onjuist. Op korte tenn:i..jn kost milieuzorg geld. Maar het levert ook groei 
en nieuw werk op. 
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Het beschermt de prcx:luktiefaktor natuur en voorkant kapitaalvernietiging. 

De ervaring net bodemvervuiling, zure regen en giftig rivierslib bewijst dat 

allemaal. In wetenschappelijke kringen is door de klub van :Rare 15 jaar geleden 

gesteld dat terwille van dat milieu de groei van de economie rroet worden 

verminderd. Ook dat is fout. Het recente rapport van de wereldccmnissie 

voor milieu en ontwikkeling concludeert het argekeerde. Alleen door economische 

groei en m:xlerne technologie kunnen wij de zorg voor milieu en natuur betalen 

en verbeteren. Groei, werk en natuur gaan dus hand in hand als de overheid en 

de internationale samanwerking maar heldere regels stellen en voorlichting 

geven zodat nens en bedrijf zich verantwoo:rdelijk kunnen gedragen. Schending 

van milieuwetten rroet net zo worden behandeld als andere vo:rnen van wetsont

duiking. Ernstige inbreuken rroeten als o:rdinaire criminaliteit wo:rden bestraft. 

Een vijfde grote taak is die karende tien jaar ffi3.atregelen te treffen om de 

verarrlering van de bevolkingso:pbouw van ons land op te vangen. Vier faktoren 

maken het draagvlak van onze welvaart veel te klein voor die toekanst. De 

vergrijzing, dus een steeds groter percentage 65plussers, de ontgroening 

door teruglopende geboortecijfers, de hoge open en verborgen werkeloosheid 

en ook het lage percentage buitenshuis werkende vrouwen. Door de vergrijzing 

stijgt de lastendruk en dalen welvaart en welzijn op termijn. Tenzij wij 

krachtige lange termijn m3.atregelen nem:m. Ik roep .. de partijccmnissies en de 

Teldersstichting op zulke m3.atregelen te helpen ontwerpen. Ik denk dat het tijd 

wordt om af te zien van ve:rdere algerrene arbeidstijdverkorting. Het is nodig 

door neer ploegerdiensten de bedrijfstijden juist te gaan verlengen. In het 

begin van de jaren 90 zou het nodig kurmen worden vervroegde uittreding en de 

verplichte pensioenleeftijd van 65 jaar te vervangen door flexibele individuele 

pensionering, aangepast aan gezondheid, IlDtivatie en werkgelegenheid. Daarnaast 

rroeten m3.atregelen wo:rden getroffen om de pensioenvoorzieningen in een vergrijzerd~ 

bevolking aan te gaan passen. het gaat daarbij om twee centrale therca' s hoe 

stellen we de basisvoorziening in het pensioenstelsel, de ACJiJ op lange termijn 

veilig en wat dient er te gebeuren in de sfeer van de aanvullende pensioenvoorzie

ningen. De karende 50 jaar zal het aantal 65-plussers verdubbelen, terwijl het 

aantal jonge participanten op de arbeidsm3.rkt net anderhalf miljoen zal afnaren. 

Dat is een aanmarkelijke verSm3.lling van het draagvlak van de ACJiJ. De deel-

neming van de vrouw in de economie is in ons land in vergelijking net het buiten

land nog betrekkelijk gering. Qn het economisch draagvlak te verbreden en tege-

IlDet te karen aan wensen van vrouwen neer aan het arbeidsproces deel te naren 

IlDeten belenneringen wo:rden opgeheven. Een daarvan is het gebrek in ons land 

aan kinderopvang. Hoe rroeten we de verantwoordelijkheden van de ouders en de 
geneenschap daarbij precies verdelen. 
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En welke canbinaties van gastouderschap, peuterspeelzalen en kinderdag

verblijven, oot welke kostenverdeling zijn daarbij gewenst. De steeds hogere 

eisen waaraan de opvoeding van kinderen noet voldoen in een naatscha.ppij oot 

vervaagde nonren en snelle veranderingen. Maakt de taak van ouders steeds 

zwaarder. Dat noet verzoend worden net de 'WenSdrempels op de arbeidsmarkt 

te slechten. Ik hoop dat de organisatie vrouwen in de VVD de partijccmnissies 

en de Tel.dersstichting oot de fraktie willen needenken cm de juiste liberale 

antwoorden op deze noeilijke vragen te vinden. 

Een zesde opgave is de herstructurering van de gezondheidszorg in ons land 

en daarin de keuzevrijheid en de eigen verantwoordelijkheid van ~rensen tot 

gelding te laten karen. Die herstructurering is nodig, want de kosten van de 

gezondheiàszorg groeien als een paddestoel. In 1970 gaf ons land er 7 miljard 

aan uit. in 1987 36 miljard. Er zijn onvoldoende prikkels cm de uitgavegroei 

te natigen. Als dat zo doorgaat is er geen ruimte Ireer cm de kosten van de 

vergrijzing op te vangen en de kwaliteit van de zorg te verhogen. Wij genieten 

in ons land een hoge gemiddelde levensduur. Maar ouderen doen een extra beroep 

op verzorging en geneeskundige hulp. Ze willen langer gezond en onafhankelijk 

blijven. Die explosieve kostengroei van de gezondheidszorg is het gevolg van 

onvoldoende narktwerking, overaanlxxl en te geringe eigen verantwoordelijkheid. 

De voorstellen van de ccmnissie Dekker gaan een eind de goede kant op, maar het 

is nog de vraag op de huidige particuliere verzekeringen geheel noeten opgaan 

in een collectieve basisverzekering, gezien de vergroting van de lastendruk 

en negatieve inkarenseffecten. Vast staat voor ons in ieder geval dat de ruimte 

voor particuliere bijverzekering volgens dekker 15% van het pakket zeker niet 

kleiner gemaakt rroet worden ten gunste van het al erg grote collectieve deel. 

De ncx.xlzakelijke hervorming noet niet de kant van een volksverzekering oot 

alleen naar inkonensafhankelijke premies opgaan. Hervorming van de gezondheids

zorg zal vele jaren kosten en plaatst ons voor erg noeilijke keuze. Ik hoop dat 

de partij daar intensief over zal needenken en dat het liberale geluid de 

karende jaren luid en helder zal zijn. Anders eindigen we in de jaren 90 oot 

een bestel dat Ireer de vrijheid dan de kosten beperkt. 

Een zevende taak is ons onderwijs te verbeteren. Het scholingsniveau van de 

jaren 80 en 90 en de waarde en no:r:nen die de jeugd ooekrijgt bepalen welvaart en 

welzijn in ons land in de 21ste eeuw in vergelijking oot andere landen. De 

grondslag van het onderwijs is de basisvorming. 1987 is een belangrijk jaar 

daarvoor. De :fun.d.arcrantele kritiek van de onderwijsraad en het onderwijsveld op 

het ontwerp van een wet op de basisvorming noet de VVD ter harte ne.nen. Wij 

zullen ons uiterste best doen fraktie en bewindslieden in de behoefte van 
het lager beroepsonde:rwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onde:rwijs 
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te voldoen. De verhoging van het algemane endenrijspeil wat het doel van de 

wet is mag de verschillen tussen kinderen niet onder-drukken ten koste van 

de neer en minder begaafden. Zowel het praktische lagere beroepsonderwijs 

als de gymnasia voorzien in een grote behoefte. De 'WO zal zich inzetten voor 

het behoui van beide. Als de partij c:x:mrentaar wil geven op het definitieve 

wetsontwerp dat in de zarrer wordt ingediend is de tweede karrerfrak.tie bereid 

die discussie aan te gaan en te bewerkstelligen dat het oordeel over deze wet 

een zo groot nogelijk draagvlak in de partij kan vinden. Dat was het zevende 

punt. Hoe wij ons kwijten van deze zeven taken is bepalend voor de :rol van de 

'WO. • in de t.oekanst. De afgelopen maanden is door velen in de partij nagedacht 

over de koers van de 'WO en onze plaai$ in het politieke landschap. Voor de 

duidelijkheid zet ik alles wat onze koers bepaalt nog eens op een rij . Onze 

koers ligt vast in het verkiezingsp:rogranma van 1986. De beginselve~laring 
van de 'WO en het liberaal manifest. Op grond daarvan bepaalt de 'WO na ver

kiezingen steeds opnieuw met welke andere partij wij kurmen sanenwerken om 

zoveel als nogelijk onze eigen doelen te verwezenlijken. Sinds 1973 hebben 

wij drie maal voor regeren met het CDA gekozen en zijn 2 maal in de oppositie 

belarrl. Die reden van de keuze voor het CDA was dat het CDAp:rogranma zich 

beter voor een ccmpranis met onze eigen p:rogramna leende dan het p:rogranma 

van de partij van de arbeid. Dat is nog steeds het geval. De partij van de 

arbeid staat vooral op twee hoofdpunten nog ver van de 'WO af. Te weinig oog 

voor de noodzaak de collectieve uitgaven te beheersen am onze sanenleving, 

werkgelegenheid, welvaart en welzijn op de lange termijn te bieden en een te 

gemakkelijke houding tegenover het westers bondgenootschap dat vele vrijheid 

en veiligheid noet handhaven. En daarvoor op een serieuze bijdrage van Nederland 

noet kunnen rekenen. Of de PvdA zich in de toekcmst in een nieuwe richting gaat on1 

wikkelen en op beide punten van neer verantwoordelijk realisme zal getuigen dan 

in het verleden is nog onduidelijk. Als dat wel zo wordtnoeten wij dat toejuichen 

want onze sa:rrenleving zou van die beleidsverbetering kurmen p:rofiteren. Bovendien 

nerren dan de coalitierrogelijkheden toe. Die zijn er nu nog niet. De VVD werkt 

nu met het CDA sazren en wil dat voortzetten. Onze sanenwerking met het CDA heeft 

vooral sinds 1982 tot een groot aantal verbeteringen vooral in de econamie 

van ons land geleid. Dat kamt ook arrrlat het CDA het in g:roeiende mate met p:rogram

mapunten van de VVD eens is geworden. De 'WO wil die sanenwerking voortzetten 

zolang onze liberale politiek duidelijk genoeg in het coalitiebeleid tot 

uiting kamt. Ik vertrouw e:rop dat het CDA bereid kan worden gevonden sazren met 

ons een zorgvuldige regeling van het euthanasievraagstuk te treffen en een wet 

gelijke behandeling aan te nerren. Wat wij na de volgerrle verkiezingen noeten doen 
is nu niet aan de orde. 
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Dat hangt vooral af van ons toekanstig verkiezingsprogramm en de opstelling 

van CDA en PvdA. Wij noeten niet nu al andere denocratische partijen vooraf vab 

coalitiesanenwerking uitsluiten. Maar ook niet tegen een partij kiezen. Wij 

zullen gewoon voor uitvoering van ons eigen programm kiezen en proberen daar 

zoveel rrogelijk steun bij andere partijen voor te vinden. 

Sinds de oprichting van de VVD in 1948 zijn wij geleidelijk gegroeid net enkele 

uitschieters naar onder en naar boven. Als wij oppositie voerden gingen we neestal 

snel arhoog. Als wij regeringsverantwoordelijkheid droegen werd een deel van de 

kiezers dat rnirrler binding net de VVD heeft door inp:>pulaire regeringsdaden of 

arrlere oorzaken ertoe verleid op arrlere partijen te st:ermen of thuis te blijven. 

Zo heeft de VVD in 1986 en 87 twee keer een forse tegenslag noeten incassereno 

Er zijn denk ik twee problaren die ons vooral het laatste jaar parten hebben 

gespeeld. Het eerste is een gebrek aan hanronie in eigen kring. Niets schrikt 

de kiezers zo af als neningsverschillen die niet over zaken, maar over 

nensen gaan. I.bor de onenigheid over de leiding van de tweede karterfraktie 

in nei -juni 86 dook de VVD na de tweede karierverkiezingen van 17% naar 13% 

in de peilingen. Iangzaam klemren we daar weer uit en k.wamen wij boven de 15%. 

I.bor de onenigheid over de karrlidaatstelling voor de eerste karterfraktie en 

arrlere tekenen van onrust in de VVD doken we april na de provinciale Staten

verkiezingen van 15~% weer terug naar hetzelfde niveau. 13%. Daar zijn we 

overigens inmiddels alweer fors van hersteld. Ik hoop dat dat de bodem was 

van rotsvaste liberalen die zich niet door tijdelijke onrust van de wijs laten 

brengen. 

Wij staan wel voor een grote taak cm net elkaar weer anhoog te gaan. Saanhorig

heid betonen en geloof in ons politiek programm uit te stralen. Ons tweede 

probleem bestaat uit de gevolgen van sarrenwerking net een grotere partner het 

CDA die op scmni.ge terreinen op ons is gaan lijken. De VVD heeft geleden onder 

de wet van de renm::mde voorsprong in de jaren 70 heeft de VVD een sociaal econamig 
beleid voorgesteld wat toen door PvdA en de voorlopers van CDA werd ven.10rpen. 

Het beleid waar de te vroeg gestorven Kcx:>s Rietkerk voor vocht kon sinds 1982 

kabinetsbeleid worden. cnrlat het CDA geleidelijk delen van onze beleidsvisie 

tot de hare maakten. Ook ove:rwon onze coalitiepartner zijn verdeeldheid over 

defensie in 1985 door te doen wat de VVD steeds had voorgesteld narrelijk NAVO 

besluiten loyaal uitvoeren. Een hardere misdaadbestrijding een bekende VVD

prioriteit is onlangs hoger op de agenda van CDA en PvdA geplaatst. De VVD 

heeft dus reden tot tevredenheid. Onze beleidsideeën hebben bredere ingang 

gevonden en women uitgevoerd. Maar dat succes heeft een schaduwzijde. De VVD 

is als een finm. die in een vroeg stadium de juiste produkten heeft ontwikkeld. 
Maar toen ontstorrl door fusie van drie confessionele finta's een nieuw bedrijf 
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dat een deel van onze produkten ging naken en door goed managenent en een 

betere verkooporganisatie de markt afroom:ie. Dat ma.g want liberalen zijn voor 

vrije concurrentie. 

VèrVolgens brak in het liberale bedrijf onrust uit oorlat nen schuldigen zoch voor 

het terugloperrle marktaandeel. Er waren inderdaad fouten genaakt. De WO 

kwam in de rode cijfers wat voor een politieke partij als vrijwilligersorga

nisatie nog veel noeilijker te ve:rwerken is dan voor een be:lrijf. 'Ibch :rroeten we 

er doorheen. De rode cijfers zijn ma.ar tijdelijk. We hebben een prima. program 

en veel toegewijde nensen. Onze wo zal zeker weer gaan groeien. 

Liberalen, d.anes en heren hebben een lange adem. Wij geloven in onze zaak. 

Bezorgd als we zijnam de problenen waar onze ma.atschappij onder lijdt. 

Zoals criminaliteit, werkeloosheid, financieringstekort en milieubederf. 

Internationaal overheerst de dreiging van wapens onderdrukking en arnoede in 

een groot deel van de wereld. In het gevecht tegen de 5 vijanden van nens en 

ma.atschappij geweld, honger, ziekte, onrecht en milieubederf kent nen VVDers 

als realisten. Onze vaste hand, ons soms harde pleidooi voor forse ma.atregelen 

lijkt vaak sterker dan dat hart. Maar in wezen zijn liberalen idealisten 

Het Nederland dat wij willen is een hanronieuze, vreedzame, verand.eringsgezinde 

ma.atschappij van verantwoo:rdelijke nensen die op eigen benen staan en hen die 

dat niet kunnen te hulp schieten en anhoog helpen. Niet om goed te willen 

doen en hulpbehoevenden afhankelijk te naken, ma.ar juist am zij die zwak 

zijn sterk en zelfstandig te naken. Ons doel is niet paternalistische 

verzorgingsstaat die zich zo goed voelt dat hij steeds groter groeienddenensen 

die hij :rroet dienen week en initiatiefloos ma.akt. Ons doel is een ma.atschappij 

van nondige onafhankelijkenensen die de ruimte krijgen en nerren am scheppend 

aan hun toekanst te werken. Wij willen een samenleving waar heldere wetten door 

een verantwoordelijke overheid duidelijk wo:rden gehandhaafd. Waar rroderne 

be:lrijvigheid bloeit en ieder werk verricht naar venrogen. Waar wetenschap 

en cultuur in aanzien staan, waar milieu en natuur niet neer worden bedorven :maal.. 

besche:rnrl en verrijkt. De wereld die wij willen inspireert ons de sans .hevige 

tegenslagen te aanvaaroen en als praktische idealisten volha:rdend voort te gaan. 

Op de weg naar die vreedzame vrije samenleving. De vlaamse dichten Anten van 

Wilderode zei het aldus : 

De wereld die wij willen, draagt geen wapens, 

ve:rdeelt zich niet in toegeruste legers 

net het verbi tte:rd blikserren van leuzen. 

De wereld die wij willen is een vrede 

die zorrler wrevel onver het verleden 

het doek haalt van vergeven en vergeten 



De wereld die wij willen is een landschap 

dat onbeschadigd neerligt in de zarer 

verzonken in de spiegels van zijn straren 

De wereld die wij willen is de gave 

van gras en brood van appelen en water .. 

gezondheid die men eet en die men ademt. 

De wereld die wij willen, is een (vaderland) 

verlost van velerlei onvrijheid en bevoogding 

weer vadertmis voor zijn (vei:Warde) kinderen. 

De wereld die wij willen is Europa 

uit zoveel eeuwen ongeduld verzaneld 

en toegezegd aan wie geen wanhcx>p kennen. 

Ik dank u. 
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Dalres en heren op de agerrla staat thans de benoeming van 5 leden van het 

dagelijks bestuur. Er zijn 5 voordrachten gebeurd voor vice voorzitter, 

penningneester, t.wee secretarissen voor de organisatie en de secretaris 

buitenlande Alleen voor de laatste funktie zijn tegenkandidaten gesteld. 

Ik stel u voor om voordat wij net de overige funktionarissen ons bezig 

houden, een pure technische zaak ons eerst bezig te houden net de benoeming 

van een secretaris buitenland. Wegens het periodiek aftreden van de heer van 

Struik van Berrmelen die overigens zoals u weet onlangs al eerder is afgetreden, 

wegens het periodiek aftreden, de heer van Struik van Berrmelen was bovendien 

niet herkiesbaar heeft het hoofdbestuur kandidaat gesteld de heer Wigboldus. 

Er zijn twee tegenkarrlidaten gesteld te weten de heer Renjo en de heer Jan 

Dirk Blauw. Het hoofdbestuur heeft bij zijn aanbeveling voor de heer Wigboldus 

zich door een aantal kenrrerkende aspecten van de heer Wigboldus laten leiden. 

De heer Wigboldus die ook jarenlang lid van het hoofdbestuur heeft uigema.akt 

is denk ik te kenschetsen als een genoedelijk en makkelijk aanspreekbaar man. 

Die duidelijk altijd erop uit is om neningen bij elkaar te brengen. Qn te zorgen 

dat er duidelijke oonclusies getrokken 'WOrden waar ook nee gewerkt kan 'WOrden. 

De heer Wigboldus is daarbij ierrand die zijn nening bepaald niet onder stoelen 

of banken steekt. Hij heeft een heel duidelijke mening naar is in goed liberale 

traditie geneigd doet hij ook altijd te luisteren naar anderen om dan gezanenlijk 
tot een oplossing te karen. 
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U kunt uit zijn curitium zien dat hij een groot aantal funkties heeft bekleed 

waaruit deze rol nog weer eens heel duidelijk naar voren kant. Het hoofdbestuur 

vindt bovendien dat de heer Wigboldus uitstekend zou passen in het nieuwe 

team, het dagelijks bestuur in nieuwe samenstelling en dat hij daar een bijzonder 

waardevol lid in zal zijn zich niet uitsluitend zal herroeien net de betrekkingen 

net partijen in het buitenlarrl, naar zich ook heel duidelijk van de rest van 

de partij op de hoogte zal stellen. Dat hij daar een heel duidelijke nening 

over zal hebben. Kortorn dames en heren het hoofdbestuur is van nening dat de 

heer Wigboldus de uitgelezen kandidaat is, de uitgelezen man om in het dagelijks 

bestuur zitting te naren net de };X)rtefeuilles internationale zaken. 

Zoals ik u heb geduid zijn er twee tegenkandidaten gesteld voor de secretaris 

van de internationale zaken de heer Hen jo en de heer Jan Dirk blauw. Zijn er 

nensen in de zaal die een van de beide kandidaten wil toelichten en verdedigen. 

Mijnheer de voorzitter ik zou graag van alle drie de kandidaten een korte 

notivering willen horen op hun kandidaatstelling opdat dit een objectieve 

besluitvonning kan bevorderen. 

GJed wil de afdeling Wassenaar iets zeggen over de heer Henjo. 

Graag voorzitter, Veldhuizen uit Wassenaar. 

Voorzitter dames en heren de afdeling Wassenaar heeft Peter Renjo kandidaat 

gesteld voor de funktie secretaris internationale betrekkingen in het dagelijks 

bestuur. Gaarne zou ik graag van deze plaats een nadere toelichting willen geven 

op de ove:rweging welke mijn afdeling hebben geleid tot dit voorstel. Centraal 

hebben hie:t:bij gestaan de kwaliteiten en de ervaring welke in de persoon van 

peter Renjo zijn gecanbineerd en welke hem in ons opvatting bij uitstek 

geschikt maken voor een funktie in het dagelijks bestuur en neer in het bijzonder 

voor die funktie van secretaris internationale betrekkingen. In de eerste plaats 

wil ik daa:t:bij graag l10elreil zijn goede teamgeest waarbij hij blijk heeft gegeven 

een onafhankelijke en kritische instelling altijd aan de dag te leggen. Een faktor 

welke on en ik denk niet alleen de afdeling Wassenaar van essentieel belang lijkt 

in het dagelijks bestuur. Als tweede punt zou ik graag hier willen neerren zijn 

energieke inzet voor de carm.micatieverbetering binnen de WD. U voorzitter heeft 

in uw voo:rdracht ook reerls op het belang van dit aspect gewezen. Inzet van conmu

nicatieve:t:betering welke hij ook reeds in het verleden duidelijk heeft getoond. 

En ik denk hierbij net nane aan zijn liàmaatschap van de werkgroep Wolfheeze, 

Van groot belang voor deze funktie in het dagelijks bestuur achten wij voorts de 

grote belangstelling van Peter Renjo voor internationale maatschappelijke 

--- --- - ----
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ontwikkelingen alsrrede net nane zijn buitenlandse ervaring opgedaan door een 

langdurige internationale werkkring in het bedrijfsleven. Last but not least 

zou ik willen J10eireil de gedegen kennis van de WO in al zijn geledingen 

verkregen door de vele bestuurlijke funkties welke Peter Renjo in de afgelopen 

jaren in onze partij heeft vervuld. Voorzitter d.anes en heren wij Wassenaar 

hebben Peter Ren jo leren kennen als een loyaal en integer bestuurder. Daarom 

beveel ik hem van harte bij u aan voor de vacante funkties. Dank u wel. 

Wil iem:md de kandidatuur van Jan Dirk Blauw toelichten. 

Voorzitter Marije-afdeling Hilversum. 

De afdeling Hilversum wil heel graag de kandidatuur van de heer Jan Dirk Blauw 

uit Zeist steunen en heeft geneend dat te noeten doen Oirdat de wo op deze IXJSt 

niet alleen een uitstekende kracht nodig heeft, rraar vooral ook een deskundige 

en iem:md die door zijn loopbaan bewezen heeft daarvoor gekwalificeerd te zijn. 

Het is onze stellige rrening dat de partij in de persoon van de heer Blauw 

over zo iem:md beschikt. We weten allenaal dat hij van januari 78 tot juni 86 

lid van onze tweede kanerfraktie is geweest en als zodanig ondenreer adviserend 

lid van de partijconmissie buitenlandse zaken en defensie. Van 78 tot :rredio 81 

was hij lid van de noord atlantische assemblee en daarna tot sept.enber 86 

lid van de assemblees van de raad van Europa. en van de west europese unie. 

Hij trad op als rapporteur over ondenreer denensenrechten in Roeirenië, 

europese veiligheid, wapenbesprekingen en ontwapening. Zijn aktiviteiten strekken 

zich verder uit in de liberale internationale, de interparlenentaire unie en 

de EID an de belangrijkste te noemen. Kortorn Jan Dirk Blauw kent de IXJlitiek. 

Hij kent het internationale veld en het internationale werk. En wat wellicht 

belangrijker is hij wordt daar gekend en erkend. Als geen ander is hij degene 

dienede door de gerrakkelijke wijze waarop hij oontacten legt de VVD in het 

buitenland gezicht en gewicht kan geven. Voorzitter hier en daar wordt tegen 

zijn verkiezing bezwaar gefluisterd dat hij op de kandidatenlijst voor de tweede 

kaner de eerste opvolgersplaats inneemt. Maar dat pleit eerder voor zijn kwaliteit 

dan dat het een belemrering zou noeten zijn om hem te kiezen. Infornatie heeft 

ons geleerd dat er geen enkele indicatie is dat dit dat wij dit noeten ve:rwachten 

dat die binnen korte of langere tijd tot opvolging geroepen zal women. Natuurlijk 

kunnen zich onve:rwachte gebeurtenissen voordoen, rraar dat geldt voor iedere 

verkiezing van wie dan ook en terecht plegen wij geen rekening te houden net wat 

niet is voorzien. Er is dan ook naar onze !lening geen enkel beletsel om onze 

stern te geven aan een rran die op de funktie van secretaris buitenlandse betrek
kingen als het ware op het lijf is geschreven Jan Dirk Blauw. 

--- ----- -------, 
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Als wij niet aanstonds tot de stenming overgaan dan zou toch even nagegaan 

rroeten woJ:den woJ:dt ik op attent gemaakt of de heren al of niet in ons midden 

zijn. Voorzover ze in ons midden zijn zou ik toch ze dan willen vragen om 

zich alsnog even terug te trekken. 

Ik had gevraagd of de heren zelf een noti vering op hun kandidaatstelling 

willen geven en dat wil ik wel graag horen voordat we gaan stermen. 

Dat wilt u nog horen maar dan denk ik toch dat de heren voorzover ze in ons 

midden zijn dat ze zich terug noeten trekken. De stukken die nu voorgelezen 

zijn die :kent iedereen, dat is geen probleem en dan zal ik dan daarna ieder van 

de drie kan:lidaten vragen om zich hier te nelden zodat zij niet van elkaar 

horen wat zij te vertellen hebben. 

Ik wil beginnen net de heer Wigboldus. Kan iemand zorgen dat de heer Wigboldus 

even binnen kant. 

Dan denk ik dat ik nou zal noeten vragen of de heer Renjo binnenkomt. 

Mag ik nog eerst wat zeggen. Ik wou toch nog iets in het algeneen zeggen over 

deze kandidaten voor ze binnen karen. 

Jawel maar nou kant Renjo net binnen. Mijnheer Renjo u noet nog even aan de 

andere kant van de deur gaan staan. 

Het woord is aan nevrouw Sche:rpenberg. 

Mijnheer de voorzitter excuses c.mla.t ik daar nog zo'n hele rij zag dacht ik dat 

die allemaal nog het woord wilden voeren, daaran was ik nog niet naar voren 

gegaan. Het spijt ne dat ik deze verwarring tot stand gebracht heb. 

Die rij kant c.mla.t het hier gelukkig weer zo vol is dat er veel nensen noeten 

staan. 

Wij hebben zojuist heel goede uitstekende speeches gehoord van de partijvoorzitter 

en de fraktievoorzitter en daar was een duidelijke overeenkcmst in bij de 

speeches en dat was dat we allemaal bezig noeten zijn, bezig zijn en noeten zijn 

net het liberalisne wat betekent net de vernieuwde ideeën en daden die daaruit 

voort noeten karen en ook dat we d-ar het geloof in noeten hebben en de toe

wijding daartoe. Maar er was ook een heel groot verschil tussen de twee 
speeches en dat was terecht dat de politici zoals de heer Ginjaars zei de 
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.POlitici zijn dat door de leden, door hun keuze zich voornarrelijk verantwoordelijk 

noeten voelen voor de .POlitieke zaken en taken. En dat de bestuurders voornarrelijk 

verantwoordelijk zijn voor het besturen van onze bestuurlijke taken in onze 

pàrtij-organisatie. En waar we nu nee bezig zijn gaat over dat laatste. Wij 

gaan nu net z'n allen kiezen, afdelingen kiezen een bestuurder in het hoogste 

college van onze partij-organisatie een dagelijks bestuurlid van de VVD. En ik 

denk dat het dus niet alleen gaat an de secretaris buitenland, maar dat het 

gaat an een lid van het dagelijks bestuur. En als ik mijnheer Ginjaars goed 

begrepen heb dan staan er dus een heleboel dingen op stapel die de partij

organisatie nu gaan aanpakken. En juist dat aanpakken vergt een eno:r:me bestuur

lijke taak die niet denk ik de andere voor de voeten noet lopen. En ik zou 

daarom willen vragen aan degene die mijnheer Blauw heeft ingezet of aan mijnheer 

Blauw zelf die straks binnenkant. Wat gaat u doen als u in de tweede kaner 

gekozen "WOrdt. Blijft u dan in het dagelijks bestuur. Dan zou het toch denk ik 

juist wat we zo graag willen scheiden een beetje ve:r:mengd willen 'WOrden en als 

hij niet het dagelijks bestuurschap op zal geven is het dan een tijdelijke 

kwestie. Ik denk dat dat een vraag is die aan mijnheer Blauw gesteld zal noeten 

"WOrden. Verder vind ik dat de kanercentralevoorzitters zich dus over de 

kandidatuur en keuze daarvan zich zoudennoeten onthouden oorlat dit een afde

lingskwestie is. Dank u wel. 

Dank u wel. Heeft een van de aanwezigen de behoefte om te reageren op de 

"WOOrden van nevrouw van Scherpenberg. 

Mijnheer Metz. 

Ja voorzitter, ik heb ook een zeer interessant betoog gehoord van die nevrouw 

net en ik dacht dat deze zaak helemaal niet aan de orde was. We praten hier over 

een invulling van een bestuursfunktie en het is een interessante ontwikkeling 

an te gaan vragen wat mijnheer Blauw straks gaat doen, ovenrorgen, volgend jaar. 

Ik vind dat argurcenten die op dit :rronent erg van groot belang zijn. Het gaat 

in de eerste plaats wanneer nen als een secretaris buitenland kiest, die kiest 

rren om kwalitatieve no:r:men. Niet wat rren gaat doen in de toekomst. In de 

toekomst noet die partij een eenheid "WOrden en daar noet geen macht binnen een 

macht gaan ontstaan wanneer rrensen nenen deze partij te noeten ondennijnen 

door vanuit hun optiek kandidaten naar voren te schuiven die ook J?Oli tiek 

geinitieerd zijn. De afdeling Hilversum heeft een voortreffelijk pleidooi 

gehouden om de heer Jan Dirk Blauw, beroerrrl en befa.anrl an zijn internationale 

J?Oli tieke kennis, an zijn internationale .POlitieke ervaring an zijn internationale 
contacten orn die hier vanavond te gaan laten benoerren tot secretaris bui tenland. 
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Daar gaat het om. Men heeft te kiezen vanuit kwali tei tsno:r:nen en niet vanuit 

bepaalde politieke lobbyisten die deze partij aan het verrroorden zijn. Daar 

wil ik het bij laten op dit m:::m:mt. 

Wenst iemand nog neer te reageren op de woo:rden van rnavrouw Scherpenberg. 

Voorzitter het zal u niet verwonderen dat u uit mijn nond een ander geluid 

hoort dan de voorgaande spreker, naar verwondert u dan zich ook niet dat het 

wel ten gunste van dezelfde kandidaat is. Afdeling Airersfoert spreek ik 

narrens. Wij hebben veel van de heer Blauw generkt ook in de jaren dat hij 

het verrekte druk had an in de tweede kaner en op internationaal zijn werk 

te doen. Ik heb even als rnavrouw van Scherpenberg uit het betoog van beide 

sprekers uit uzelf en uit het betoog van de heer Voorhoeve vanavond gehoord 

dat het zo van belang is dat wij naast besturen ook luisteren naar datgene 

wat er in onze partij leeft. Een ook sprekende vanuit het bestuur van de kaner

centrale kan ik u vertellen dat de heer Blauw dat in zijn afgelopen jaren 

altijd goed heeft ga:laan. Dat evenwicht vinden tussen enerzijds politiek 

vert.egertwoordigen, dat zou ook kunnen zijn straks besturen en anderzijds 

de contacten net die leden net die achte:rban houden. Dat wilde ik graag naar 

voren brengen. En een arrler ptmt wat ik net nevrouw van Scherpenberg 

helemaal eens ben is dat hier de afdelingen noeten spreken en ik denk dan ook 

dat er vele afdelingen in het land zijn die de heer Blauw in de afgelopen 

jaren als spreker of arrlerszins hebben gezien dus laat die zich nu naar eens 

horen. Ik dank u. 

Zijn er nog andere nensen die nu nog wensen te praten.Niet op dit m:::m:mt. 

Dank u wel mijnheer de voorzitter, mijn naam is Frank Roor van de afdeling 

Enschede. Toen ik in het verleden nog aktief was binnen de JOVD in het inter

nationale werk wat tegenwoo:rdig ook binnen de europese liberale jongeren heb 

ik kunnen constateren dat de heer Blauw internationaal over een heel grote faam 

beschikt. Gezien het feit dat wij een internationale fora op dit m:::m:mt iemand 

nodig hebben die in staat is en ook over de persoonlijke contacten beschikt 

an noeilijkheden en ik denk dat bijvoorbeeld aan de OOstenrijkse kwestie net 

de FBO op te lossen geloof ik dat de heer Blauw een ui tstekerrle kandidaat is 

die de belangen voor de WD op een heel goede manier kan behartigen. Daarom 

zou ik ook graag willen pleiten voor de heer Blauw als internationaal secretaris 

voor de WD. 

-------- ------------------------
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Mijnheer de voorzitter van Breukelen, bestuur kanercentrale Drente. 

Het beleid van het hoofdbestuur staat pas norgen ter discussie, ik VJOU toch nu 

al het hoofdbestuur a. feliciteren en bo campliirenteren. Feliciteren net het 

feit dat ze uit haar eigen midden een kandidaat naar voren kan schuiven die de 

kwaliteiten heeft cm zowel bestuurlijk aspect als inhoudelijk aspect van de 

betreffende funktie in te vullen en anderzijds campliirenteren dat ze deze 

karrlidaat naar voren gaat schuiven. Ik denk dat de heer Wig):x)ldus in de afge

lopen jaren in de partij bestuurlijk veel funkties vervuld heeft. Heeft laten 

zien wat u ook zei voorzitter in staat te zijn onverzoenlijkheden te 

verzoenen. Ik denk dat dat net nane de karende jaren en ik refereer aan de 

toespraken die er vanavond gehouden zijn ze ontzetten belang van onze partij 

zal zijn. En dan is het geluk daarbij dat we inderdaad een kandidaat hebben 

die ook qua ervaring in zijn werk, in zijn maatscha:ppelijke carriere en dusdanig 

aantal buitenlandse contacten heeft dat dieideale karrlidaat nar voren geschoven 

hebt en ik wil u dan ook nogrnaals enree campliirenteren. 

Mavrouw Buseman, den Haag. 

Mijnheer de voorzitter ikVJOU graag een vraag stellen van procedurele aard. 

We waren zonet bezig net het aanbevelen van verschillende kandidaten. Anderzijds 

was afgesproken dat de drie kandidaten dus cm de beurt gehoord zouden woroen en 

ik had de indruk dat daarna pas de aanbevelingen zouden karen gevolgd door 

stemning. Ik 'WOU u vragen wat de bedoeling is. 

Ik denk dat beide, rrevrouw Buseman de bedoeling is. Er was een verzoek cm hier 

de kandidaten zichzelf te presenteren. Afgezien van het feit dat ik dat nou niet 

zo gewv.rldig vini, maar goed als de vergadering dat wenst dan gebeurt dat uiteraani 

ter zaak. Daarna is er een discussie ontstaan over een oprerking van rrevrouw 

Scherpenberg die ertoe strekte en dat een lidmaatschap van het dagelijks bestuur 

een generalistische bestuurskurrlige invalshoek kent, dan wel noet hebben. En ik 

ben nog steeds bezig cm de zaal zover te krijgen dat daar op gereageerd 'WOrdt, 

maar dat gebeurt niet. Want er 'WOnien steeds kandidaten aanbevolen. Nou vind ik 

dat helemaal niet erg, want ik ben een heel makkelijk voorzitter, maar u hebt 

op zichzelf gelijk dat wanneer de kandidaten zichzelf gepresenteerd he1i:>en dat 

er wellicht dan nog een kleine discussie wenselijk zou zijn. Daar hebt u helenaal 

gelijk in. 
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Ik neem dus aan dat na deze woorden van nevrouw Buseman er geen behoefte neer 

is om op dit nr::m:nt iets te ZW!!Jgen en dan zou ik dan nu de heer Wigboldus 

graag voor het forum willen zien. 

Mijnheer Wigboldus de vergadering is bijzonder geinteresseerd over de wijze 

waarop u denkt invulling te gaan geven zo u gekozen zou worden aan de funktie 

van secretaris buitenland. U krijgt daarvan voor uw nogelijk toekanstige 

voorzitter drie minuten. 

Dank u wel mijnheer de voorzitter. Vergadering graag voldoe ik aan het verzoek 

door u gevraag mijn notivering voor deze kandidatuur aan u nede te delen. 

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Toen ik nog jonger was dan nu toen was 

p:>litiek al mijn belangrijkste interesse. Voorzitter van het jeugdparlement in 

Groningen en uiteindelijk in die tijd een keuze gema.akt voor het liberalisrre. 

In de vaste overtuiging dat een sam:mleving zonder liberalisrre geen leefbare 

sam:mleving is. Ik vind toen en nu dat de WO de enige partij is waar dat 

liberalisrre handen en voeten kan krijgen in de p:>litiek. Voor de rest is 

mijn achtergrond, ik heb een keuze noeten maken, ik ben in het bedrijfsleven 

geweest, ik heb in bedrijven gewerkt als direkteur de laatste 15 jaar in de 

orde van grote van zo'n 150 man m::dewerkers. En naast mijn, in de houthandel 

in de imtX>rt. Daarnaast altijd mij zeer geinteresseerd buiten mijn direkte 

werksfeera Dat heeft geresulteerd in het voorzitterschap van de nederlandse 

houtbond. Adviesfunkties bij 'liD-CliO-onderhandelingen en altijd daar in de 

p:>litiek. Karoorcentrale vice-voorzitter, de laatste 7 jaar HBlid, hoogtepunten 

het ELDcongres in Groningen net als delegatie naar Munchen en Sicilië en ik 

heb gedacht van dit is buitengewoon interessant. In mijn huidige werkkring 

heb ik ook veel te maken net het keuren van materiaal er internationaal 

erkenning en concurrentievervalsing net onrechtmatig keuren. U weet genoeg. 

Weet u wat het belangrijkste is dat ik het niet van overtuigd ben dat ianan:l 

het niet alleen kan, dat solistisch optreden niet aan de orde is en ik heb 

altijd in die organisaties gezegd je noet de deskundigheid in een organisatie 

optimaal inzetten voor het doel wat je wil bereiken. Niet zelf dat vind ik een 

bestuursfunktie. En ik ben dus ook van nening kijk er zijn nensen die zeggen 

die stralen het uit, we hebben de wereld in onze hand en dan zeg ik en nu de 

WO nog. Politiek is je bent op elkaar gegooid, je hebt elkaar niet uitgekozen. 

Nee je bent gewoon bij elkaar gegooid. Wildvreemie nensen worden gekozen op een 

hulpje en wat is dat de uitdaging. cm net dat groepje nensen een invulling te 

geven in openheid, onder lil}ge goede verhoudingen en die uitdaging heb ik in 

al mijn werk trachten in te vullen. Dat vind ik èen uitdaging. 
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Liberaal in de wereld, in Europa, in Nederland open heel duidelijk in de 

samenwerking dat is mijn notivering mijnheer de voorzitter. 

Dank u. Dan nu de heer Renjo. 

Mijnheer Renjo de aanwezigen zouden bijzonder graag van u horen hoe u denkt 

de funktie van secretaris bui tenland in te vullen zo u tot deze funktie gekozen 

zou kunnen worden. Van uw nogelijk toekostige voorzitter bij het DB krijgt 

u daarvoor 3 minuten de tijd. 

Dank u wel voorzitter. Dami:!s en heren 12 jaar geleden stond ik kandidaat 

tesam:m met twee anderen voor de funktie secretaris interne comnunicatie binnen 

de kamercentrale Leiden. In die tijd kon ik zeggen dat de WD op dat :rrorrent 

nog niet kende, maar toen ik gekozen werd is mijn eerste taak geweest de 

comnunicatie binnen de kamercentrale Leiden te helpen bevorderen. Ik heb 

toen de leden en de afdelingen goed leren kennen. Het is een heel interessante 

tijd geweest. Daarna ben ik via de karrercentrale in het hoofdbestuur gekomen. 

Ik heb twee tennijnen bij elkaar 8 jaar in dat hoofdbestuur gefunktioneerd. 

Ik heb daar gezien dat niet alleen maar de nederlandse aktiviteiten voor de WD 

van belang zijn, maar zeker ook de contacten naar de zusterorganisaties. Ik 

ben van mening dat het van het gnx>tste belang is dat wij ons heel duidelijk 

kunnen profileren op dat internationale niveau, juist arrlat de WD zowel in 

Nederland als daarbui ten heel veel in te brengen noet hebben vanwege de goede 

ondergrond die deze partij heeft. In mijn nonna.le zakelijke werkzaaiTheden 

heb ik voortdurend de internationale kant noeten bestrijken. Ik heb daarvan 

genoten en ik geniet daar nog van. Dat betekent dat ik niet alleen maar vanuit 

mijn eigen achtergrond, mijn opleiding, maar ook mijn internationale werkkring 

een klein beetje weet wat er in de internationale wereld te vinden is. Binnen 

de canmissie ontwikkelingssamenwerking waar ik lid van mag zijn tracht ik de 

ervaringen die ik op het internationale terrein heb in het bedrijfsleven ook 

te maken juist van de ontwikkelingslanden. Ik ben van mening mijnheer de 

voorzitter, daires en heren dat in een WD zowel de interne comnunicatie als 

de ccmnunicatie over externe zaken van het gnx>tste belang is. Kiest u mij 

dan kunt u er op vertrouwen dat ik dat prioriteit zal geven nurmer een. 

Binnen het teamverband zoals het dagelijks bestuur en hopelijk het hoofdbestuur 

onder leiding van deze voorzitter zal zijn. Dank u wel. 

Dan nu de heer Jan Dirk Blauw. 

Mijnheer Blauw de aanwezigen zouden graag van u willen horen hoe u in zijn 

invulling denkt te geven aan de funktie van secretaris bui tenland zo u tot 

de algemene vergadering tot die funktie wordt gekozen. 



Band 6 

Blad 83 

u krijgt daarvoor van uw nogelijke voorzitter van het DB drie minuten. 

Voorzitter, dames en heren allerleerst zou je natuurlijk de vraag kurmen stellen 

van waaran ben je tegenkandidaat. Laat ik dat heel kort doen. Men heeft mij 

dat gevraagd, ik heb dat overwogen en ik heb toen gedacht dat dit met mijn 

internationale ervaring naar daarnaast ook met mijn ervaring in de WD nogelijk 

een goede funktievervulling zou kunnen realiseren. Waaran nu op dit I'CIJlreilt. 

Voorzitter u hebt zelf in uw inleiding aangegeven dat de partij in de nabije 

toekoost nogal wat werk rroet verzetten. En ik denk dat ieder lid in het dagelijks 

bestuur zich daarvoor rroet kunnen inzetten. En ik denk voorzitter d.anes ·en heren 

dat ik dat kan. Ik wil gaarne neelewerken ook an die vertikale commmicatie in 

de partij te verbeteren. Want uiteraard is secretaris buitenlandse betrekkingen 

niet alleen naar naar het buitenland gaan. Het is belangrijk relaties met andere 

politieke partijen in het buitenlarrl, met de internationale organisaties. Maar net 

zo belangrijk zo niet op dit :rron:ent belangrijker is ook de cc:mrunicatie intern 

in de partij. M:!ewerken in het team van het dagelijks bestuur, in het hoofdbestuur 

an de WD weer terug te brengen zoals Joris Voorhoeve zei op het nivea wat wij 

hadden bij vorige verkiezingen en die we niet hebben gehaald bij de laatste 2 

verkiezingen. We zullen diverse zaken rroeten ~ doorexerceren. 

Voorzitter, d.ames en heren daaraan wil ik meewerken. Ik heb zelf het gevoel 

dat ik wat bagage mee heb gekregen uit de afgelopen jaren en ik hoop op uw 

aller steun. Dank u wel. 

Dames en heren wie van u zou nog iets willen bijdragen tot de discussie. 

Mijn naam is Marcel Lendering afdeling de Bilt-Bilthoven. 

Behalve dat ik lid ben van de WD ben ik ook lid van forum international. 

Dit is een liberale internationale jongerenorganisatie met leden door heel 

europa. Enige tijd geleden was van deze organisatie een congres in Nunspeet. 

Een van de sprekers op dit congres was de heer Blauw. Ik rroet zeggen dat ik 

werkelijk getroffen werd door de grote kennis die uit het betoog van de heer 

Blauw bleek. Behalve een zeer grote kennis heeft de heer Blauw nog een andere 

belangrijke kwaliteit. Het was zo dat op dit congres, het was welliswaar een 

internationaal gezelschap, naar desondanks waren er niet meer dan 30 jongeren. 

'lbch had de heer Blauw het er voor over an daarvoor zijn vrije zaterdagavond 

op te offeren. Ik denk dat zdit een zeer duidelijk voorbeeld is uit de 

praktijk van wat er bedoeld "WOrdt met vertikale cc:mrunicatie. Tussen de 

jongeren. Dat hij niet alleen een betoog wil houden, naar ook daarna in discussie 

treedt en de afdeling de Bilt-Bilthoven zal daaran ook zeker op de heer Blauw 
steimen. 

~~~~~~~~~~ ------
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Goed zijn er nog andere leden die het woord wensen te voeren over een van 

de drie kandidaten. 

Beikersma is mijn naam. 

Mijnheer de voorzitter ik wou graag even ingaan op het betoog dat u hebt 

gehouden naar aanleiding van de kandidatuur van het hoofdbestuur in de 

richting van de heer Wigboldus. Ik wil niet spreken over de kwaliteiten van 

de drie kandidaten. Ik denk dat alle drie kandidaten in staat zijn de 

funktie op internationaal gebied waar te maken zo het partijbestuur het 

voorstaat. Maar luisterende naar de woorden van de heer Voorhoeve, luisterende 

naar de woorden welke u hebt gesproken aan het begin van deze avond, dat wij 

in onze partij rroeten zoeken naar de hanronie en dat wij de hanronie terug rroeten 

virrlen in ons werk, in ons werken in besturen hebt u nadrukkelijk gezegd dat 

de heer Wigboldus in het team wat u als voorzitter voor ogen staat dat hij daar 

uitstekerrl in zou passen. En ik zou daarom de vergadering willen vragen 

uitdrukkelijk goed te luisteren naar de woorden van het hoofdbestuur die een 

nieuwe koers, een arrlere koers al thans willen uitzetten en die graag zouden 

zien dat de heer Wigboldus werd opgenom:m in dat team. En daarom denk ik 

dat hij de beste kandidaat is. Dank u wel. 

M=vrouw van Dijk. 

Mijnheer de voorzitter kanercentrale Zeelam afdeling Middelburg. <X>k ik zou 

uw betoog vanuit een van de buitengewesten van harte willen ondersteunen. 

Zomer afbreuk te doen aan de kwaliteiten van de arrlere kandidaten zou ik 

toch de aamrezigen willen wijzen op de waJ:IOO persoonlijkheid, de bindende 

kracht die van de heer Wigboldus uitgaat, waar hij gefunktioneerd heeft in een 

bestuur was eenheid, er heerste een goede sfeer. Het is een persoon die groot 

vertrouwen wekt en zeker niet polariserend werkt. Ik zou dit nog graag even 

orrler de aamacht willen brengen. Waar bijkamt dat wij een partij zijn voor 

heel Nederlam endannogen wij de buitengewesten als daar kamidaten uit 

voortkarren zeker niet in de steek laten. En troost u ook wij spreken onze 

buitenlarrlse talen vloeiend, nocht dit dus enige twijfel nog o~. 

Haafkens kamercentrale leiden. 

Ik denk dat de laatste woorden die dus eigenlijk een beetje tenderen naar je 

rroet dus op een gegeven norrent een bepaald gebied ook eens een keer iemand 
geven die dat in het hoofdbestuur vertegenwoordigt dat dat aanleiding zou geven 
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om de heer Renjo neteen terug te trekken. Toch is op een gegeven :rro.rrent de 

afdeling Wassen-ar het binnengebied van de kanercentrale leidennen dat niet 

van plan. En waaran. Orrlat wij al gedurende vele jaren van nening zijn dat in 

feite de kwaliteit indepartij de doorslag noet geven. Wij nenen dat het 

erg goed is om vandaag in deze vergadering uit te maken uit drie goede 

kandidaten an uit te maken wie de secretaris buitenlarrl v.urdt. En wij als 

kanercentrale leiden rrenen dat de heer Renjo daar uitennate goed voor 

geequipeerd is. De heer Renjo is van begin u heeft het gehoord van zijn studie 

af tot en rret zijn huidige dag in internationale zaken werkzaam. De heer Renjo 

is geen beroepsp::>liticus, de heer Renjo doet het puur zoals u allemaal 

hier doet om een gegeven m::ment het gewoon liefdewerk oud papier. Hij wil 

zich inzetten voor de partij. Hij vindt het bijzonder leuk om na 8 jaar HB 

au die taak te doen. Wij in de kanercentrale leiden hebben de heer Renjo ook 

als een beetje lastige figuur sans meegemaakt, maar nou treft het de kaner

centrale leiden dat we allemaal nJgal lastig zijn. Ik denk mijnheer de voor

zitter dat u net de heer Renjo een kritisch iemand in het bestuur krijgt die 

ook volàoet aan de wens om niet alleen iemand te hebben die HiB:k specifiek 

rret zijn eigen taak.je bezig is, maar neewerkt om de partij te besturen net 

zijn 8 jaar HBervaring denk ik dat de heer Renjo de meest optimale kandidaat 

is dank u. 

Mijn naam is Doorn afdeling Zeist. 

Ik wou het rx>g even over Jan Dirk Blauw hebben. Ik ben afgelopen 6 jaar voor

zitter van de afdeling Zeist geweest. Ik heb in die periode Jan Dirk leren 

kennen als een bijzonder gewaardeerd lid. Wij hebben altijd een beroep op 

hem kunnen doen. Hij stond altijd voor ons klaar. Ik denk voorzitter als 

we praten in deze partij dat we de cormu.micatie noeten versterken dat het goed 

is om in het dagelijks bestuur een lid te halen dat al een tijd in de front

linie heeft gezeten die de aktieve p::>li tiek heeft bedreven die daar nu ik dacht 

8 jaar in de kaner heeft gefunktioneerd. Die ook in Utrecht nog steeds aktief 

is. Ik denk dat een dergelijk dagelijks bestuurslid juist kan zorgen voor die 

optimale. cormunicatie. Ik raad de vergadering aan om te st.errmm op Jan Dirk 

Blauw. 

Mijnheer Weide. 

Voorzitter erg kort. Eergisteren ben ik afgetreden als voorzitter van de kareer

centrale Groningen. De heer Wigboldus is afgetreden als vice voorzitter van 
dezelfde kanercentrale. Ik alleen kan spreken van ervaring. 
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7 jaar een voorbeeld van eenheid, een voorbeeld van sanenwerking. goede wijn 

behoeft geen krans stem op Wigboldus. 

~vrouw Buseman. 

Ja mijnheer de voorzitter ik zou graag de karrlidatuur van de heer Blauw 

willen steunen. Ik ken de heer Blauw al lang op velerlei gebied. Ik ken hem 

speciaal uit de defensieccmni.ssie waar hij dus een zeer belangrijke rol vervult. 

En optreedt als deskundige op defensiegebied natuurlijk, maar ook naar het buiten

land toe. Ik neen dus ik geloof dat hij daar juist de laatste tijd bijzonder 

goede dingen gedaan heeft. Er is nog :rreer. Er is al heel wat gesproken vanavond 

over die noodzaak van versterking van onze organisatie van onderop. Ik geloof 

dat hij daar een zeer goede bijdrage over kan leveren en dat u daarbij een zeer 

goede keus doet. 

Mijnheer de voorzitter voordat we nog tot neer intierna ontboezemingen kolren 

zou ik willen voorstellen om te gaan sterrnen. 

Mijnheer de voorzitter mijn naam is Boer afdeling Alrrelo. Er is dacht ik nog 

een vraag onbeantwoord gebleven en dat is wat de heer Blauw doet als hij tot 

kanerlid wordt gekozen. Blijft hij dan nog secretaris internationale 

betrekkingen. Die vraag hebben we nog steeds niet beantwoord gekregen. Die 

wil ik wel graag beantwoord zien. 

Ik denk dat die vraag niet beantwoord kan worden c:::m:lat die vraag pas beantwoord 

gaat worden op het m::ment dat die situatie zich voordoet. 

~ijeraan. 

Ik ben geen kandidaat dus u hoeft niet te klappen. Ik ben erg blij dat ik ook 

gee- stemrecht heb want we hebben drie voortreffelijke kandidaten dacht ik 

die en hun s:p:>ren in de VVD hebben verdierrl en ook alle drie erin zotrlen 

passen zoals ze zich hebben gepresenteerd. Maar ik wou vragen om de zaak wel 

zuiver te holden en de nevrouw uit Middelburg die heeft gesproken over een 

soort regionalisne van de buitengewesten noesten ook vertegenwoordigd worden. 

Ik dacht dat dat geen argurrent zou rrogen zijn, maar als het een argurrent ware 

en u zou eerst de alleen kandidaat gestelde benoerrrl verklaren dan heb ik het 

dan mis dat hetzelfde buitengewest dan al vertegenwo::>rdigd zou zijn. 

Mevrouw van Dijk. 

Mijnheer de voorzitter rrag ik hier even neteen op reageren. 
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Ik zou geen pleidooi houden voor iemand uit de bui tengewesten als ik niet 

overtuigd was van zijn grote capaciteiten die nodig zijn an deze funktie te 

vervullen. Dus wat dat betreft hoop ik dat mijnheer Meijeraan gerust gesteld 

is. 

Mijnheer Wiegman. 

Ja voorzitter er zijn net uit het noorden een aantal o:prerkingen ten aanzien van 

de heer Wigboldus gemaakt. De ervaringen vanuit de kanercentrale ik wil wat 

dat betreft niet achterblijven van-uit de kanercentrale den Helder kunnen 

wij getuigen dat we de heer Blauw uitstekende bestuurlijke kapaciteiten heeft 

naast zijn internationale kapaciteiten. Ik neen voorzitter dat de heer Blauw 

een ieders steun verdient hoewel er is een uitzondering. 

Dan denk ik dat het allenaal wel voldoende is uitgediscussieerd. 

Dan gaan we naar de stemning. Mijnheer vd Berg u weet precies hoe dat rroet. 

Volgens de begrippen van de lagere school voorzitter. Het is als volgt. 

Iedereen heeft in zijn bezit althans de afgevaardigden een zowel aantal witte 

statbiljetjes als een aantal oranje stembiljetjes. Of die laatste ooit gebruikt 

zullen worden dat is een heel ander verhaal. Het gaat allerleerst an de witte. 

Dat is even wat werk, maar het geeft de uitslag naar alle waarschijnlijkheid 

zo zuiver nogelijk weer. U vindt op dat biljet drie narren. Alfabetische volgorde 

is gekozen, gebruikelijk in Nederland. U rroet dan het :pakje voor de naam van de 

kandidaat voorzien van een duidelijke notering. Dat wil zeggen een stip zodanig 

dat die te lezen is of een kruisje wat ook wellicht te lezen is. Doorhalingen 

zijn niet toegestaan. Wie doorhaalt verspeelt zijn recht op dat stukje papier 

en het zal ongeldig worden verklaard. Dit is het verhaal nu. Hoe het eventueel 

bij een tweede sterrming rroet dat zullen we dan nettertijd uitleggen. Hier voorop 

konen een aantal nanden te staan. Daar kurmen de afgevaardigden de papieren 

inwerpen. Het stembureau van varuniddag zal ongetwijfeld heel graag de taak 

armvond voortzetten want nu wordt het pas echt boeiend. En de nedewerkers van 

het algeneen secretariaat zullen hen ondersteunen in het tellen der stermen. 

Dank u zeer u kunt thans uw papiertjes in gaan werpen. Als zij ingeworpen zijn 

dan wilde ik tijdens het tellen van de stermen doorgaan net de agenda dagelijks 

bestuur en afscheid hoofdbestuursleden. Ik schors de vergadering voor 5 minuten. 

-- ----------, 
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Wie denkt dat hij nog steeds tijd nodig heeft an al die kruisjes te zetten. 

We gaan langzaam maar zeker de zaak sluiten de dan begint het grote werk. 

Nog iemand behalve die rrevrouw waar ik van af weet die nog de nanen rroet 

aankruisen. Niemand. Dan kurmen we nu beginnen. 

Ik wil darres en heren de vergadering weer voortzetten tijdens het tellen van 

de steimen. Wegens periodiek aftreden van mevrouw van Raalte die niet her

kiesbaar is rroet voorzien worden in de vacature van ••••• 

Dalres en heren wat doen we gewoon doorgaan. Jawel wij gaan rustig àcx:>r. 

Wilt u uw plaatsen innenen. Goed ik neem aan dat degene die niet hun plaats 

hebben ingenaren toch meedoen. Wegens pericrliek aftreden van mevrouw van 

Raalte Tuinman rroet worden voorzien in een vacature en ze is bovendien dus 

niet herkiesbaar. Dcx::>r het hoofdbestuur is kandidaat gesteld de heer Opstelten 

te BergzijL Er zijn geen tegenkandidaten. En ik kan de heer Opstelten dus 

benoenrl verklaren. 

Wegens periodiek aftreden van de heer de M:Jnchy te Rhoon die niet herld.esbaar 

is rroet ook in de vacature van penningneester worden voorzien. Het hoofdbestuur 

heeft kandidaat gesteld de heer Ressenaar. <X>k tegen deze benoeming is geen 

tegenkarrlidaat gesteld zcrlat ik de heer Ressenaar tot penningneester benoenrl 

kan verklaren. 

Wegens periodiek aftreden van de heer van Waaijen rroet in zijn vacature "WOrden 

voorzien. Het hoofdbestuur heeft kandidaat gesteld de heer Verwaaijen. 

Er zijn geen tegenkandidaten zcrlat ook de heer Verwaaijen wederam benoend is ver

klaard. 

Wegens tussentijds aftreden van de heer Ginjaars te Leidschendam als secretaris 

voor de organisatie rroet in de funktie van secretaris voor de organisatie "WOrden 

voorzien. Het hoofdbestuur heeft kandidaat gesteld mevrouw Aye Els Averink

Winsemius te Kri.Irpm ad IJssel. Er zijn geen tegenkandidaten zodat mevrouw 

Ayels Averink benoenrl kan "WOrden verklaard. 

De wisseling van de wacht darres en heren zal pas rrorgenochtend plaats vinden na 

de bespreking van het beleid van het hoofdbestuur. Het zou inners te gek zijn 

als die nieuwe leden van het dagelijks bestuur achter de tafel zouden zitten 

voor de bespreking van iets waar zij totaal geen verantwoordelijkheid voor 

dragen. Ook wij zullen dus de betreffende DB leden norgen nadat het agendapunt 

hartelijk toespreken. Thans wil ik toespreken de afgetreden en j_nieuw aangetreden 

leden van het hoofdbestuur. Ik wil rrede uit uw naam hartelijk welkam heten de 

heren Zandberg, Klein, Goud, Boeve, mevrouw Jo, de heer Remkes, Schrotenboer, 

van Voskuilen, Euverink en mevrouw Buseman, mevrouw Gonda Wijtholt. 
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Ik hoop van harte en ik ben er ook van overtuigd dat zij hun tijd in het 

hoofdbestuur als een bijzonder interssante, boeiende en genoeglijke tijd 

zullen ervaren. Er zijn dus een aantal hoofdbestuursleden afgetreden. Dat 

is in de eerste plaats de heer Mangelmans. De heer Mangelmans is zoals alle aniere 

een uiteraard zeer waardevol hoofdbestuurslid geweest. Hij heeft neegewerkt 

aan de ccmni.ssie Wolfheeze. Hij heeft bij de kandidaatstelling voor de tweede 

kareer hard gewerkt aan een wijziging van het technisch advies cm het zuiden 

als een geheel te laten overkaren. De heer Mangelman was in zijn bijdrage 

in de discussie in het hoofdbestuur altijd volstrekt duidelijk. Hij liet er 

geen enkele twijfel over bestaan wat zijn rcening was. Wij hopen dat hij 

ook die tijd in het hoofdbestuur heel prettig heeft ervaren. De heer Jacobs 

is de laatste tijd niet meer op de hoofdbestuursvergaderingen geweest wegens 

zeer tragische }?ersoonlijke omstandigheden die hem dat belet hebben. Wij 

betreuren dat zeer. De heer van de Stek heeft een volledige pro-periode 

uitgezeten als een van de zeer weinige die daar kans voor ziet. Zijn bijdragen 

waren altijd zeer openhartig. Hij was jarenlang lid van de defensieconmissie 

en hij is dat gelukkig na zijn aftreden ook gebleven. De heer van Riet noest 

tot zijn en onze grote spijt ervan afzien cm langer lid te zijn van het hoofd

bestuur. We hebben gelukkig kans gezien cm toch rx:>g zijn ervaring en kennis 

te kwmen blijven gebruiken nu hij nog werkt aan in de reglercenten- en evaluatie 

ccm:ni.ssie. Mevrouw Raaijmakers Rogier uit OVerijssel is maar heel kort lid 

van het hoofdbestuur geweest. Zij kenrcerkte haar bijdrage altijd denk ik 

door een zeer duidelijke rcening ook en vaak door de onverwachte stellingsnane 

en ove:r:wa.chte vragen. Zij is verhuisd naar Brabant. Zij is daar heb ik begrepen 

alweer aktief en we zullen vast ongetwijfeld nog veel van haar horen. 

Mevrouw Koenen gaat af als voorzitter van de vereniging en vertrok dus uit 

het hoofdbestuur. Zonder iets afbreuk te doen aan de waardering voor anderen 

die leden van het hoofdbestuur rroet ik toch zeggen dat:root het vertrekt van rrevrouw 

Koenen iets weg ging. Nanelijk het bourgondische. Dat was zo kenrcerkend en dat 

kon ook zo ongelofflijk verfrissend zijn in moeilijke situaties in het hoofdbestuD 

want die waren er weleens dat we dat dus echt wel • De heer Rurink die moest hel~ 
vertrekken. Hij is denk ik ook te kort lid van het hoofdbestuur geweest. Hij 

vertrok, u weet hij is burgeneester en kreeg er nog een burgeneesterschap bij 

en dat vroeg zoveel aandacht dat dat toch een beetje bezwaarlijk werd. Onge

twijfeld zal hij rx:>g denk ik vaak net plezier aan het hoofdbestuur terugdenken. 

De heer Regelink uit Utrecht is ook weer tekort lid geweest van het hoofdbestuur 

denk ik. Hij zijn bijdragen waren daarcm niettemin toch altijd heel duidelijk. 

Dan de heer Troost een kenrcerkend lid van het hoofdbestuur die duidelijk de 

idee·· en over de funktie van het hoofdbestuur. En we gaan daar in de toekomst 
rx:>g over praten. 
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Maar u zult ongetwijfeld als die discussie plaats vindt ook hem weer terug vinden. 

Een duidelijke bijdrage. En dan tenslotte de heer Wigboldus. Ja dalres en heren 

dat is een beetje noeilijk want hij is nog lid van het hoofdbestuur dat wil 

zeggen zijn opvolger heeft hij nog niet ingewijd dus hij kant nog een keer. 

Maar ik neem aan dat u het met me eens zal zijn dat het dan toch maar vanuit 

deze vergadering ook de heer Wigboldus als lid van het hoofdbestuur goeiedag 

zegt. Ik heb al gezegd hoe hij in het hoofdbestuur zich opstelde. Geiroedelijk, 

genakkelijk aanspreekbaar, maar zijn nening niet onder stoelen of banken steekt. 

Dames en heren ik zou graag aan al die hoofdbestuursleden waar ik zo een enkele 

karakteristiek van heb gegeven zou ik graag een wanre waardering uitspreken 

aan al het werk wat ze hebben gedaan in kortere of langere tijd en ik vraag 

gaarne uw applaus daarvoor. 

N::>u noet ik even kijken hoe het met het stembureau staat. Er wordt nog geteld. 

Dames en heren ik wil graag de vergadering weer heropenen en vraag uw aandacht 

voor de uitslag der stenmingen. Uitgebracht zijn totaal 1042 steim'en. 

§21 is geooeg. De heer Wigboldus heeft verworven 318 stennen. De heer Ren jo 112 

en de heer Jan Dirk Blauw 612. Ik kan dus de heer Jan Dirk Blauw verkozen 

verklaren. Dit was het laatste punt. M:>rgenochten cm half tien gaan we verder. 

En verzekert u zich van een goede wekker want ik begin inderdaad cm half tien. 

We hebben rcorgen nog een heel druk progranma. De afdeling Leeuwarden heeft voor 

het nodige diversinent gezorgd. Ik denk dat het erg goed als u daar nog eens 

even goed naar gaat luisteren en onderling ook nog de benen verzet. Het is 

in de foyer. En Friesland zorgt voor een pittige attraktie bij het vertrek. 

Ik sluit, schors deze vergadering tot rcorgenochtend. 

Ik~pen de 76ste algem:me vergadering. 

Goede rcorgen daires en heren, hartelijk welkan. Ik hoop dat wij een bijzonder 

prettige vergadering verder hebben. Ik kan me niet helemaal aan de indruk 

onttrekken dat het eerste gedeelte met nane van de zitting van vnandaag een 

agendapunt bevat waar velen naar hebben uitgezien. Er zullen dus ook wel wat 

o~kingen komen. Mag ik met u afspreken dat we het orderlijk houden. Dat we 

in eerste instantie de afgevaardigden aan het woord laten en daarna pas indivi

duele leden die van hun belangstelling blijk willen geven. U hebt gezien bijzondeJ: 

ruiroe belangstelling weer van de media. Het verzoek is gekarren wanneer u naar 

de microfoon gaat en daar wilt spreken of u dan vooral uw naam wilt n.oenen. 

Dat is voor de media belangrijk, het is ook belangrijk voor onze eigen 

registratie. Vooral uw naam n.oenen. Ik stel u voor te ben.oenen in het steur 

bureau de heren Al tink, Tingma, Mulder, Hessing en Meulemans en de heer Mulder 

daarbij als voorzitter aan te wijzen. Gaat u ernee akkoord. Aldus besloten. 
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Punt 9 o 1 is de bespreking van het beleid van het hoofdbestuur. Daarvoor zijn 

eerder ingediend een voorstel van de afdeling den Bosch, een notie van de 

afdeling de Bilt-Bilthoven, een voorstel van de afdeling den Haag en een notie 

vàn de afdeling Budel naar aanleiding van het voorstel van den Haag en tenslotte 

nog een notie van de afdeling Naarden en een notie van de afdeling Zoeterwoude. 

Tevens is birmengek.aren een verzoek van de heer Struik van Berrlrelen gericht aan 

het hoofdbestuur cm in te st:erclren net het toespreken van de alge.nene vergadering 

door de heer Struik van Be-nelen. Zulks in verband net het voortijdig aftreden 

als lid van het dagelijks bestuur secretaris buitenland. Het hoofdbestuur stelt 

u voor hem dat verzoek te voldoen. Ik zou u willen voorstellen cm de heer 

Struik van Berrlrelen het woord te geven aan het eind van de bespreking van het 

beleid van het hoofdbestuur. Tevens is een brief birmengekorren van de afdeling 

Steenwijk waarin aan het hoofdbestuur waarin eenieder wordt opgeroepen, eenieder 

die de WO werkelijk een warm hart toedraagt de gelederen te sluiten en er is 

ook een brief binnengekaren van de afdeling Sneek gericht aan het hoofdbestuur 

waarin de afdeling zegt dat er zodanig belangrijke ontwikkelingen zijn die 

gedragen noeten worden door een brede laag van de partij dat de afdeling 

het hoofdbestuur toch dringend adviseert om een en ander in discussie te 

brengen in de algenene ledenvergadering van 16 nei. Daarnevens hebt u aange

troffen een brief van de orrlercentrale Omen. De ondercentrale Qmen is het 

enige orgaan in de partij geweest wat expliciet verzocht heeft een stuk op de 

agerrla te plaatsen. Het hoofdbestuur heeft uiteraard ter zaak gerreend aan dat 

verzoek te voldoen. Uiteraard. Wel zijn nadat de brief in het hoofdbestuur was 

behandeld de algE!!teen secretaris en ikzelf nog naar de ondercentrale Qmen 

gevleest. We hebben daar een bijzonder prettig bezoek gehad. De Qmense centrale 

heeft na dat bezoek ook nogmaals bevestigd dat zij deze brief graag als agerrla

punt wil opvoeren. Dat doen we dus en ik stel ne dan ook voor om aanstoms het 

woord te geven aan de voorzitter van de ondercentrale Qmen om zijn verzoek verder 

toe te lichten. De heer Smit mag ik u uitnodigen. 

Dank u zeer voorzitter. Smi t ondercentrale Omen. 

Wij hebben vanuit noord oost Overijssel, noord oost Salland gerreend de uitvoerige 

brief van uw hoofdbestuur te noeten zenden ingegeven door grote onvrede bij de 

leden en bij de kiezers. De brief ik heb het u ook gezegd toen u van de week 

bij ons bent geweest noet eigenlijk neer gezien worden als een signaalfunktie. 

Onze lijnen zijn eigenlijk nauwelijks neer te notiveren om nog aktief nee te 

doen bij aktiviteitende WO betrefferrle. Er dreigt nog grotere achteruigang en 

zelfs echt trouwe leden gaan niet eens neer st:erclren oorlat ze gewoon niet tevreden 
zijn net de gang van zaken. 
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in de VVD. Daar rcoet verandering in kanen, varnaar dat wij een uitvoerige 

brief hebben geschreven om:1at wij reenen dat staat ook in de brief, ik zal 

er een aantal dingen uit citeren het :fund.arrent uit de partij dreigt weg te 

vallen. En de vele leden vragen zich dus af of het nog wel zinvol is de 

inspanningen te blijven getroosten aan de basis van de partij , Aktieve leden 

die ~rden plaatselijk aangevaylen op het slechte beleid van onze partij. 

Waarin bij vele kaderleden kennenlijk het persoonlijk belang boven het partij

belang staat, wat wij in hoge mate betreuren. Al enige jaren horen wij dat het 

nu beter zal en rcoet gaan. Doch weinig of niets verbetert en van alle genaakte 

fouten in het verleden ~rdt niets of nauwelijks geleercl. Het ~rdt alleen maar 

erger en nu zou er misschien weer volgens onze fraktievoorzitter een nieuwe 

richting rcoeten karen. Doch welke is niet duidelijk en ook de leden zulks 

inderdaad willen nog minder, want naar de achterban wordt nauwelijks geluisterd. 

Vele vragen zich dan ook af of wij nog een echte liberale partij zijn waarvan 

reen reet trots en oprechtheid lid kan zijn. Vele leden ovenvegen het zinkende 

schip dan ook maar te gaan verlaten en wij virrlen dat er echt nu iets noet 

gebeuren. Het is 5 voor 12. Een groot aantal feitelijkheden hebben wij in 

onze brief opgesatrl. Dat is gewoon een greep uit het arsenaal. Ik dacht niet 

dat het zin had om daar expliciet op in te gaan. Het is in feite oud nieuws. 

Na de interne ruzies en machtsstrijd dreiging voor een scheuring bedroegen de 

corrmunicatie tussen de leden di verse misslagen van onze vertegenwoordigers 

in de kairer, ga zo maar door. Binnen onze ondercentrale is het ledenbestand 

binnen een jaar reet 200 teruggelopen. En alleen maar op grond van het onge

noegen van de koers die de partij op dit m:::xrent vaart. Het c::m:Jaan reet elkaar 

op een manier die de toets van zorgvuldigheid betarrelijkheid in het maatschap

pelijk verkeer betaamt is in het algeneen verleden tijd. In onze partij. 

Schrijnende voorbeelden van gebrek aan deze beide vormen van zorgvuldigheid 

liggen voor het oprapen. Wij zijn dan ook van rrening en we kurmen geen andere 

conclusie trekken dat het de hoogste tijd is de gelederen te sluiten en het 

karen tot het treffen van harde passerrle maatregelen welke neeten liggen op 

het gebied van herstructureringvan het managerrent van de partij. De tot op 

dit norrent genaakte misslagen fouten en regelrechte blunders tonen overduidelijk 

aan dat het reet het managerrent van de partij mis. Verdergaande maatregelen 

tot verbetering van de ccmmmicatie tussen de verschillende bestuurslagen van 

de partij alsm:rle tussen de bestuursleden en de gekozen enerzijds en de 

leden anderzijds. Diepgaande herinventarisatie van de liberale en denocratische 

beginselwaarde zoals vastgelegd in de statuten van de VVD. Het herstellen en 

dat is ook uitermate belangrijk van een absoluten ncx::>dzakelijke partijdiscipline 

an het eigen belang onà.ergeschikt te maken aan het partijbelang. 



Band 7 

Blad 93 

Het stellen van zeer stringente regels ter voorkoming van voortijdige en onge

wenste publ.ikaties in de media. Een neer gefundeerd PRbeleid en een duidelijke 

profilering van de partij naar buiten. Vandaar dat wij deze brief hebben 

geschreven en als ingekaren stuk te behandelen op de agenda van deze vergadering. 

Mijnheer de voorzitter wij zijn en daar neet ik u mijn ~li.nent over maken 

eigenlijk zeer verheugd over de wijze waarop u als hoofdbestuur, als voorzitter 

en als algereeen secretaris direkt heeft gemeend te neeten reageren op deze 

brief. Het is een goed teken, het wekt weer :rrotivatie. Binnen enkele dagen 

reageerde u en binnen enkele weken was u in Omen. Ik heb al gezegd we hebben 

een zeer prettig gesprek gehad, we hebben een verhelderend gesprek gehad. 

Ik hoop dat dat navolging zal verdienen, maar we zien het toch neer als een 

heidebrand. U bent die eventjes bij ons wezen blussen dan kant echter het 

vuurtje ergens anders weer op en dan zult u waarschijnlijk binnen de kortste 

tijd alle ondercentrales, afdelingen net een bezoek neeten vereren en dat lijkt 

rre fysiek voor u ormogelijk. We hebben ook oven«>gen neet deze brief nu wel in 

deze vo:rm aan deze vergadering worden gepresenteerd. Is het wel goed om al 

die feiten op te ratelen. Gaat de pers daar weer opnieuw op in. Nou wij vinden 

van niet. Die feiten zijn allemaal oud heren, allemaal oud nieuws daar schrijven 

jullie nooit over. Wat het wel nieuw is ik dacht dat de basis van de VVD zich 

laat horen. En ik vind dat alle leden dat die daar blij nee neeten zijn dat 

duidelijk gem=rkt 'lfK>rdt wat wij een liberale partij zijn, een goed georganiseerde 

partij waarin nu de basis zich laat horen. Ik dacht dat in het verleden noch ni.mre 

zo was voorgekaren als nu. En ik dacht dat als irrlerdaad de leden en de kiezers 

dat rrerken dat wij op deze manier bezig zijn de partij weer goed op de rails te 

krijgen dat dat alleen maar positief kan werken. 

Voor de rest hebben wij als tweede reaktie een brief gekregen van mijnheer 

Voorhoeve. Ik rroet zeggen dat die brief telerustellend was. Hij spreekt ons 

toe als hoogleraar op een ondet:Wi.jzerstoon. Hij is bijzonder onaangenaam 

getroffen door de toon van de brief. Ik dacht dat je alleen maar getroffen 

kon zijn door deze brief dat de basis van de partij zo bij de partij betrokken 

kan zijn. Dat hebben wij toch wel betreurd en dat doet rre toch van het hart hier. 

Gisteren heeft mijnheer Voorhoeve gezegd we hebben een goed produkt en als er iets 

mis gaat dan accepteren wij dat. Wij zijn voor vrije concurrentie, voor vrije 

markt:Irechnisrre, daar zijn wij ook voor, maar als je op een bepaald :rracent een 

goed produkt hebt en de afnerrers die vallen weg dan rroet je je afvragen waaraan 

dat ligt. Ligt dat aan de verpakking, ligt dat aan de presentatie of ligt dat 

aan het managerrent. Als die afnerrers wegvallen dan dreig je te karen als bedrijf 

dan in een faillisserrent en dan hebben we straks geen voorzitter neer maar een 
curator en ik dacht niet dat dat de bedoeling was van onze partij • 
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Wij hopen nogmaals dat wij onze WD in de toekomst weer ouderwets kunnen 

lachen zoals er vroeger gedaan werd en dat de goede liberale sfeer net wederzijds 

respect voor elkaar terugkant. Ik noet u eerlijk zeggen toen ik gisteren 

dus 15 maanden geleden dat ik in Leel.l.Wal:den aankwam na 200 Dttexkil().['(Eter 

schaatsenrijden en ik was eerlijk gezegd door de sfeer ik was toen net zo kapot 

als het laatste half jaar door alle perikelen die zich in onze WD hebben afge

speeld. Dank u. 

Wat wij voorstellen dat zijn een aantal punten die kunt u in onze brief lezen 

die noeten leiden tot verbetering van een aantal passende maatregelen op. de her

structurering die ik allemaal heb voorgelezen. Dat stel ik voor. 

Dank u zeer. 

Mijnheer Smit. 

Ik stel de vergadering voor deze brief van de ondercentrale Omen aanstonds in 

de beschouwingen te btrekken en een algenene discussie te beginnen over de 

brief. Ik heb al aangekondigd, ik heb al gezegd dat er zijn nog enkele notties 

en voorstellen die ter tafel liggen. Ik zou u willen voorstellen de discussie 

daarover en de besluitvonning daarover pas te doen nadat wij een neer algenene 

beschouwing hebben gehad. Ik heb mij uitvoerig beraden dalres en heren over de 

orde bij die algemme beschouwingen. Het is nonnaal gebruikelijk dat de sprekers 

zich opstellen in blokken van drie en wanneer dat gebeurd dat dan de voorzitter 

of iemarxl anders antwoordt. Ik had gedacht an dat varmorgen niet te doen en 

eenieder afzonderlijk te beantwoorden. Gezien echter de discussies zoals die 

gistereruniddag in de wandelgangen en ook gisterenavond heb opgevangen en gezien 

ook het feit van de brief van de ondercentrale Omen zou ik toch maar weer de 

voorkeur geven aan de oude systematiek. Wie van u mag ik het VJOC>rd geven. 

Nogrnaals ik zou er op willen aandringen dat u in de eerste plaats de afgevaardigde 

van de afdelingen het VJOC>rd voeren. Er hebben zich bNee afgevaardigden aangeneld. 

De heer Grotenhuis en Gelder. 

De heer Grotenhuis-algeneen beleid van het hoofdbestuur. 

Mijnheer de voorzitter ik had mij aangereld om een toelichting te geven op de 

notie van de afdeling Naard. 

Wilt u dat dan nog even uitstellen. Algenene oprerkingen. Sie van u zou die 

willen maken. Niemand. Mijnheer Gelder. 
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Voorzitter ik wilde graag beginnen u een carpl:i.nent te maken net in uw 

kielzog de heer Voorhoeve over de wijze waarop gisterenavond is afgerekend 

net het verleden. Het was voor mij verhelderend dat nu eindelijk eens duidelijk 

werd toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. Want het is vaak gebeurd dat wanneer 

er fouten werden gemaakt dat dat gedekt werd, vergoeilijkt werd door andere 

binnen de partij . Ik ben ervan overtuigd dat niet die fouten zozeer werkelijke 

oorzaak zijn geweest, want laten we eerlijk zijn waar nensen werken daar worden 

fouten gemaakt, maar als dat dan ook nog vergoeilijkt wordt dan raakt het 

vertrouwen binnen de partij zoek. Ik denk ook dat we er rekening nee noeten 

houden dat politiek een hard bedrijf is en wanneer nensen echt grote fouten 

maken dan noet de partij ook ingrijpen. Ik wil niet hier dat lijkt ne ook 

niet correct namen n.oenen uit het verleden, maar ik ben ervan overtuigd dat 

als voor verkiezingen etc echt duidelijk was toegegeven dat het daaraan lag dan 

had man gezegd ja we noeten niet neer verder zeuren maar zolang die wonden 

blijven dan is het noeilijk an verder te gaan. Ik hoop en ik ve:rwacht het 

eigenlijk ook dat nen ook uit het verleden geleerd heeft en dat straks wanneer 

er weer fouten worden gemaakt op een volwassen manier hierop gereageerd wordt. 

Dit wilde ik graag zeggen en ik heb toch vertrouwen in de toekomst. We zullen 

het net z'n allen noeten doen en het is ook goed dat we vandaag eens lekker 

tegen elkaar de waarheid zeggen, want doen we dat niet dan is de brand misschien 

m orgen of anders over een jaar. 

Dank u zeer mijnheer Gelder voor deze aarmoedigende woorden. 

Mijn naam is Vrijland, ik ben geen afgevaardigde, maar ik ben lid sinds 20 jaar 

zoals u weet en ik wou ook enkele oprerkingen maken. 

Het is mijnheer de voorzitter het is zo dat inderdaad zo dat de partij een 

andere koers noet gaan. Hoe dat weten we nog niet precies. Ik heb wel enkele 

voorstellen en die zijn dan misschien bij samnige omstreden. Vorig jaar 

is afgesteml in de partij het referendum. Wij in Hilversum hebben dat bijzonder 

betreurd. OOk het referendum in de partij is afgeschaft, dat kan niet. 

Dat wordt nu gesignaleerd als zijnde fout. Ik hoop dat het toch weer gebeurd. 

Ik wil u twee voorbeelde geven waaran dat onjuist is. Er is een partija:mni.ssie 

geweest voor energie die was niet horrogeen pro at:ocm:mergie sanengesteld. Er 

was, die is nu afgeschaft dat vind ik bijzonder jc3Il'lter. Er is een milieuconmissie 

op het ogenblik nog en nu dreigt heb ik begrepen van enkele mansen opgeheven 

te worden. Ik zou willen voorstellen 
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Mijnheer Vrijlan:l mag ik u onderbreken. U hebt het al volstrekt mis. 

De ccmnissie "WOrdt niet opgeheven, de ccmnissie die bestaat helenaal als een 

zelfstandige ccmnissie. Er is geen enkele reden an die op te heffen. 

Als u verder doorgaat baseert u zich dan wel even op de feiten. 

Dan zal ik de feiten :noem:m. De voorzitter Kingma heeft mij opgebeld en heeft 

gezegd dat dat inderdaad dreigende is. De heer Kingma is hier aanwezig en kan 

dus straks antwoord geven. Zoals u weet mijnheer de voorzitter is 30% van de 

achterban van de VVD is milieuminded. Die kant nu niet aan haar trekken. 

Er "WOrdt in de fraktie en u noet allenaal het rrooie stuk lezen wat in de 

tijd van deze week staat dat nevrouw Greetje den Ouden heeft daar eens uitgepakt 

en die heeft daar verteld als je dus niet stemt wat het bestaande managenent wilt 

dan "WOrdt je uit de fraktie gezet. Zij noemt zelfs het 'WOOrd chantage. Dat kunt 

u allenaal opzoeken. Dat is een groot artikel van 9 bladzijden in de tijd 

van vandaag of van gisteren. Ik zou dus gaarne willen voorstellen dat de partij

ccmnissies in de toekomst zodanig sarrengesteld 'WOrden dat de achterban inder-

daad evenredig vertegenwoordigd "WOrdt. Dat wil zeggen dat dus denensen die -werke

lijk en dat zijn er vele hier aanwezig die er voor voelen voor het milieu dat 

die ook vertegenwoordigd zullen zijn in de milieua:mni.ssies maar ook in een 

nieuwe energieocmmissie en waarvan dan duidelijk van gezegd kan "WOrden atoom

energie dat noet niet. Cok in de VVD. 

Wie van u mag ik venler het "WOOrd geven. 

De heer Schellekens. 

Dank u wel voorzitter. Voorzitter is het jaarverslag aan de orde geweest had 

ik een openrerking gemaakt naar aanleiding van wat oprerkingen van de heer ~ijer

aan. En mij is verzocht an daar vandaag bij het beleid nog even op terug te 

karen. Het is narrelijk het volgende. We vragen ons af warmeer er een jaarverslag 

"WOrdt gemaakt net zeer veel gegevens dat het weleens lijkt op een papieJ:Winkel 

die veel nensen niet zoveel interesseert en dat we dat in stand houden an het 

in stand te houdeno Dat is een oprrerking. En in het kader van de deregulering 

en decentralisatie heb ik ne afgevraagd of wij ook op dit terrein eigenlijk 

niet wat efficienter zoooen noeten werken. ~t andere "WOOrden wanneer we 

ronstateren dat zo'n jaarverslag eigenlijk door zeer weinigen "WOrdt gelezen 

en het "WOrdt verzaneld an het verzanelen zijn we dan op de goede weg. Dat is 

de eerste oprerking. 'IWeede oprerking ten aanzien van partijcxmnissies in zijn 

algeneenheid vraag ik ne af of wij zoms niet een beetje leiden aan verkokering. 



Band 7 

Blad 97 

rt.Et nama denk ik bijvoorbeeld aan een ervaring in de partijconmissie binnenla.rrlse 

zaken waar voor bepaalde onderwerpen leden worden uitgenodigd maar dan vaak 

bijvoorbeeld uit het anbtelijke en het lijkt mij dat het een goede zaak is 

dat de partij altijd breed in carmissies vertegenwoordigd is zodat niet vanuit 

bepaalde belangengroepen maar een bredere sarrenstelling, een bredere inbreng ook 

waarborgt en daar zou ik graag uw aandacht voor willen vragen. Dank u wel. 

Dank u wel mijnheer Schellekens. Wie verder het woord. 

Mijnheer de voorzitter Kruisinga afdeling Bafloo. 

Mijnheer de voorzitter een maand geleden heeft de afdeling Baflo u een brief 

gestuurd over het reilen en zeilen van de VVD. Wij hebben hierop van een paar 

mensen anttJoord gehad, ook van de heer Voorhoeve. Ik dacht dat hij in zijn 

funktie van voorzitter van de 2e kalrerfraktie op een juiste wijze heeft gerea

geerd. Ik had graag geh.oord dat ook u als voorzitter er antwoord op had gegeven 

dan had ik hier niet hoeven te staan misschien • 

.Mag ik u even orderbreken. Er is een brief naar u begin deze week door mij 

getekend. a 

Hij was nog niet binnen, maar mag ik hier misschien toch • 

Mijnheer de voorzitter de afdeling Baflo had nogal wat noeite net de oprerkingen 

van de direkteur van de Teldersstichting de grote groepen uit de partij wenste 

te laten treden. Kunt u daaDree inst:ennen ja of nee en mijn vraag is hebt u 

hier iets aan gedaan als u er niet nee kunt inst:ennen. Een ardere vraag was 

het optreden van ons erelid de heer Geertseroa die in grote krantenartikelen 

schrijft dat hij wel liberaal is maar geen VVDer. hebt u iets gedaan aan het 

erelidmaatschap. Want als dergelijke oprerkingen worden gemaakt zou zeker 

het erelidmaatschap hem noeten worden ontnarren. Op een dergelijk niveau 

commmiceren van een erelid in de pers over de VVD dat is wel een zeer laag 

peil en verdient geen voortzetting van het erelidmaatschap. 

Wie van u wenst verder het woord. 

Mijnheer Labon. 

Voorzitter ik wil beginnen net te zeggen dat ik denk dat de wijze waarop u 

rondgaat langs afdelingen, kalrercentrales dat dat in ieder geval een aanzet 

is an tot een betere verstandhouding te korren. Een ervaring die we zelf net u 

hebben m::>gen neemaken bij een bezoek in de argeving van Zoetemeer, Voorburg. 
teidschendam. 
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Ik kan niet anders zeggen dan dat de wijze waarop u dat gedaan hebt in ieder 

geval weer vertrouwen in ook de organisatie van de partij naar de toekanst 

wel zeker weer heeft gesterkt. Een van de vragen die toen aan de orde werd 

gesteld was het volgende. Ik denk dat dat een stukje basis, een stukje oorzaak 

ook wel van de Clil!J!.9DisaHc:x>rspronkelijke onvrede is geweest. En een van die 

vragen die toen gesteld werd ging over de kandidaatstelling 2e kaner. We hebben 

in afgelo:pen periode neegemaakt dat dat voor mmigeen toch wat anders is 

uitgevallen dan dat nen had veiWacht. Dat kan natuurlijk altijd. Alleen wel 

wordt de vraag opgeroe:pen wanneer een fraktie 4 jaar heeft gefunktioneerd 

op een wijze waarop dat de afgelo:pen 4 jaar is gegaan tot 1986 en wanneer 

er dan toch een vrij groot aantal nieuwe kandidaten zijn en uiteindelijk blijkt 

de lijst en zelfs de lijst tot 36 zetels toch eigenlijk vrijwel onveratnwoord 

te zijn ten opzichte van de lijst en de kandidaten die in de 2e karrer zaten 

dat wil zeggen dat eigenlijk weinig nieuwe nensen de nogelijkheid krijgen om 

in zo'n 2e karrer zitting te nenen dat riep de vraag op is zo'n procedure dan 

wel helemaal goed. Is het niet zo dat je juist in een liberale partij de noge

lijkheid rroet hebben dat bij iedere verkiezing toch ook nieuwenensen de 

nogelijkheid krijgen om in zo'n 2e karrer te zitten en dat het niet altijd 

vaststaat dat de nensen die daar nou eermaal inzitten dat die daarin zullen 

blijven. U heeft toen geantwoord en u heeft gisteren dat ook nog eens benadrukt 

dat het systeem op zichzelf theoretisch v.rel gek in elkaar zit, maar dat de 

praktijk toch wel anders lijkt en blijkt te zijn. Maar u heeft dan ook geantwoord 

van wij zijnenree bezig om die hele procedure nogeens nader te onderzoeken en 

wij zullen daar onze maatregelen nerren. Ik denk dat het voor de vergadering 

toch aardig is als u een tipje van de sluier zou kunnen oplichten en ons zou kun

nen äluidelijk maken op welke wijze u denkt dat die kandidaatstellingsprocedure 

voor de kanende periode te herzien. 

Wie van u verder. 

De Jonge-afdeling Arrersfoort. 

Ik stel vast dat de leden van de partij in overgrote rreerderheid elke keer weer 

verbijsterd zijn als er van die irrupties in de bladen kc::man. Ik stel vast 

dat dat heel slecht is voor de partij en dat dat de onrust vergroot hoewel het 

misschien ook een fungerend, een doorstra'rend effect heeft en in dat opzicht 

natuurlijk heilzaam kan zijn. Waaran voorzitter plegen gerespecteerde leden van 

onze partij en van onze karrerfraktie en oud leden van onze karrerfraktie zoals DIIII][D 

nevrouw den OUden gisteren en ik respecteer dat op zichzelf waarom plegen die die 

irrupties in de pers en waaran vindt die discussie niet normaal in de partij 
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plaats zoals nu vanochtend. En dat is op zichzelf verheugend. 

Ik wilde daar een voorstel voor doen om dat soort o:prerkingen waaraan behoefte 

bestaat om die te canaliseren en dat voorstel op zichzelf eenvoudig en u hebt 

daar ongetwijfeld ook andere regionen in de partij en wij in Amarsfoort hebben 

dat bijvoorbeeld wel een heilzane werking van ondervonden. Dat is dat u een 

ccmn:issie instelt, een onderzoeksa::mn:i..ssie waarbij iedereen die iets te 

klagen heeft over chantage, over ik weet niet wat, over noem maar wat het bij 

die ccmn:issie neldt. Niet alleen van het heden maar ook vooral vanuit het 

verleden. Dan is die ccmn:issie die nu noet bestaan uit gerespecteerde personen 

van de partij , dat spreekt vanzelf en dat zijn er velen gelukkig. Mannen 

en vrouwen, niet in nerendeel zelfs, grotendeels zelfs niet behorend tot het 

partij-establishnent. Als die ccrnnissie vrije carte blanche krijgt om alle, 

maar alle aantijgingen alle o:prerkingen te onderzoeken en daarover rapport 

uitbrengt aan uw bestuur en vervolgens hier in de ledenvergadering van volgend 

jaar dan ben ik ervan overtuigd dat dat soort irrupties achterwegen blijft 

en daè we dat doorstrc:Jrende effect en dat heilzarre effect zullen ervaren. 

Gaarne in uw belangstelling aanbevelend voorzitter. Dank u zeer. 

Wil mevrouw den OUden misschien nog reageren. 

Voorzitter dankuwel dat u mij zelf het woord geeft. Ik had die plannen zelf in 

het geheel niet. Het voorstel dat de heer de Jong uit Amarsfoort doet dat kunt 

un ook lezen in het artikel in de Tijd. Hij heeft het artikel dus kennelijk 

gelezen. Ik denk dat het goed is om ook aan de vergadering te nelden dat de 

heer de Jong en ik over het voorstel dat hij nu gedaan heeft geen enkele COimll.l

nicatie hebben gehad, dit voor de duidelijkheid. Er is verschrikkelijk veel 

gebew:d. Een klein gedeelte wat mij zelf aanging heb ik uiteindelijk na een 

heel zware afweging prijs gegeven voor de publiciteit. M=t acceptering van alle 

risico's die daarvoor mijzelf aanzitten. Zoals ik ook bij de stenming voor de 

PC Hooftprijs alle konsekwentles vantevoren heb overzien. Ik vind het dan ook 

geen punt dat ierrand op een gegeven m::m:mt een zetel verliest. maar het gaat 

er wel an op welke wijze dat gebeurt. En juist vanwege de onjuisheden die gebew:d 

zijn bijvoorbeeld in de ronde rond de kandidaatstelling, maar ook in het naar 

buiten brengen van fouten die gemaakt zijn op andere punten in de politieke 

werkzaamheden van de fraktie. Ik wijs even op bijvoorbeeld PC Hooftprijs en 

het interview van Korthals Altes veel later in vrij Nederland waaruit iedereen 

kan destilleren dat de infonratie die de fraktie gekregen had niet de juiste was 

en dat ook de fraktie op dat m::m:mt een standpunt ten aanzien van de stenming 

heeft ingenaoon dat niet gebaseerd was op een werkelijke kennis van zaken. 

Nou gaat het er voorzitter niet om dat een conmissie die v.ordt ingesteld dat die 
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als eerste taak heeft te inventariseren wat er aan gevallen is misgegaan, maar ik 

denk dat uit datgene wat een groot aantal rrensen in de partij, binnen de fraktie 

bui ten de fraktie, in de afdelingen, in de ondercentrales, in de kamarcentrales 

naar aanleiding van wat voor procedure dan ook in de partij te vertellen hebben 

dat daarant.rent een aantal algenene conclusies uiteindelijk kunnen worden getrokke 

die aan de partij ideeën kunnen geven over hoe het rroet net de organisatie. 

Ik denk dat dat belangrijk is, want de organisatie omvat alle leden van de partij • 

De rrensen, conclusies antrent het managerrent van de partij. Hoe ga je net elkaar 

an. Conclusies ook over de strategie. In na:lerlagenstrategie voorzitter geeft 

100% zicht op je eigen eisen, maar geeft je ook een 100%nederlaag als je dat 

niet haalt en in feite bewerk je net zo'n strategie een 100% winst voor je 

tegenstander. Ik denk dat dat niet de inzet is waanree wij willen werken aan 

onze liberale beginselen.En tenslotte voorzitter zo'n cammissie die zou dan ook 

nog een conclusie rroeten trekken over wenselijkheden van koers die de partij zal 

rroeten volgen en die conclusie kan vrij kort zijn een WO als liberale partij 

voert natuurlijk de koers op basis van haar liberale beginselen in overeenstenmi.ng 

net de eisen van de tijd. Dat is een goed Tho:rbeckiaans uitgangspunt, maar om zove: 

te karen u hebt gisteren het voorstel gedaan om corrmi.ssies te laten funktioneren 

op tal van orrlerdelen an liberaal in te vullen an de leden van de partij het 

vertrouwen te geven dat we echt net die beginselen en uitgangspunten rroeten 

bezig zijn en niet bedekt nogeens een keer net wat er aan narigheid is geweest 

denk ik dat ik van harte zou willen ondersteunen wat door de heer de Jong uit 

Anersfoort is voorgesteld. Een kleine a::mnissie snelwerkend en conclusies op 

hoofdlijnen. Niet over rrensen, niet over gevallen maar waar het voor de WO 

an gaat. Koers, management, organisatie-strategie. 

Dank u wel nevrouw den OUden. 

Mijnheer Meijeraan. 

Voorzitter ik zou willen beginnen net ons aller rroeder us nero hartelijk dank 

te zeggen voor de attentie die we gisterenavond hebben gekregen. Bijzonder 

aardig. En als ik dan toch in het hoge I'lCX)rden ben dan weet ik niet of het 

transport van een brief die u heeft getek.errl aan de diensten van onze minister 

Smit ligt of aan de bureaucratie, maar u zou ook kunnen overwegen als u toch 

naar het I'lCX)rden kwam an een brief zelf nee te nerren dan is die in ieder geval 

op dat llDil'ent ter plaatse bij de ontvanger aanwezig. U heeft uw plaatsvervanger 

gisterenmiddag en uzelf gisterenavond ons zeer harrronieus verteld dat u het zo 

jamter vond dat er zo'n groot afstarrl was tussen de zaal en het podium. Ik kan 

niet zeggen dat de voorzitter gisterenmiddag steeds getracht heeft die afstand 

figuurlijk zo goed nogelijk te overbruggen. Maar ik heb wel gezien gisterenavond 
dat er ~les_ aan gedaan was an de afstgng_tot_he:t._aemi~lr'IQ_l;A 



Band 7 

Blad 101 

groter te maken dan nodig was. Alle genodigden hadde op een rij kunnen zitten, 

naar er waren vele rijen gereserveerd voor kennelijk onze VIPleden en dan 

zaten de gewone leden op een veel grotere afstand van het podium. Misschien 

zouden onze VIPleden dergelijke afstarrl kunnen doorbreken door niet op de voor 

hen bestemie stoelen te gaan zitten, naar gewoon tussen het gewonen volk, dan 

kant dat ook de camunicatie in de partij zeer ten goede. 

En wat die oonmmi.catie betreft heeft u trouwens enerzijds makkelijk en ander

zijds noeilijk genaakt. U heeft gisterenavond een aantal dingen genoerrd die 

ook bij scmni.ge leden 'Wel waren opgekaren die zotrlen vallen onder het beleid 

hoofdbestuur. Ik heb ne 'Weleens afgevraagd of ook ons dagelijks bestuur niet tever 

verkokerd was. U heeft gisteren als persoonlijke gedachte geopperd dat een klein 

dagelijks bestuur net generalisten misschien de voorkeur zou venlienen. Dan denk 

ik die gedachte liggen parallel naar dat hoeven we dan nu niet uit te spreken 

want er karen zoals is aangekondigd op een paar punten wat lieden die zich 

daarover gaan buigen en waarvan we hopen dat ze snel 'Werken en dat dan ook de 

ideeën woroen opgepakt en in goede discussie aan de basis woroen opgepakt. 

Ik ben het niet eens net de spreker die zei dat het iets nieuws is dat de 

basis zich laat horen. Ik dacht dat het iets ouds was dat in de VVD een volksparti 

voor vrijheid en democratie die basis alle gelegenheid had om zich te laten horen. 

Ik naak daar dankbaar misbruik van. Maar overigens, naar dat daar ook jarenlang 

goed naar werd geluisterd en ik dacht dat dat weer noet terugkaren op welke 

structurele organisatorische nanier dan ook. Ik dacht dat het een slechte nanier 

was als u dan zegt kijk eens wij zitten in otrle sanenstelling achter de tafel als 

DB want de leden van het huidige DB zijn i.ntrers verantwoordelijk voor het beleid 

van het hoofdbestuur. Nee de leden van het hoofdbestuur zijn verantw:>ordelijk 

voor hun gezanenlijk beleid, niet de leden van het DB. Die st:ermen nee in het hoof 

bestuur en hebben daa:tdoor een grote nacht, sans ten goede, sans ten kwade 

misschien. Maar ze voeren uit wat het hoofdbestuur belist. Ik begrijp volkonen 

dat u geen 31 zrensen achter de tafel kunt zetten, naar u noet niet stellen dat 

de leden van het DB verantwoordelijk zijn voor wat het hoofdbestuur heeft 

besloten. Dan denk ik dat 'We structureel verkeerd zitten. Dat we wel ernaar 

noeten streven, naar ook dat heeft u gisteren al aangekondigd in de beschouwingen 

ze zullen doen betrekken ook door a.rrleren. Dat ook de sanenstelling van het hoofd

bestuur en dergelijke nog enige aanpassing misschien verdient. Ik zeg het naar 

voorzichtig. Zo groot was natuurlijk ook het funktioneren van de partijraad die 

aanpassing verdient. Maar partijraad en algenene vergadering zijn natuurlijk 

de platfonns waar zavel ereleden als gewone leden hun Ireningen over de VVD 

over liberalisne, over bepaalde zaken in noeten brengen en niet in de pers. 

Maar ook het hoofdbestuur naakt zich daar 'Weleens schuldig aan aan het misbruik 

van die pers voor deze doeleinden daar kam ik zo op terug. Gisterenmidiag is 
er gezegd van een aantal_9.l.ngen _die noet je Ill,:;)rqen :maar__inbrenaen._want-_ hAt__i ~~ _ 
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nou het jaarverslag en het jaarverslag is geschiedschrijving en dat is zelfs 

grotendeels feitelijke geschiedschrijving en norgen is het beleid van het hoofd

bestuur. Ik dacht niet dat het goed was om op die kleingheden sans niet 

onbelangrijk misschien terug te karen. Ik zou u willen vragen dat er ook nog 

schriftelijk over dergelijke punten wat bij u mag worden gede:poneerd in de 

karende twee weken wat u meeneemt in de gedachte van hoe was het gisteren en 

hoerroet het norgen wo:rdeno En dan geldt dat ook de funktie van het jaarverslag 

zelf. Ik neen dat inderdaad het jaarverslag een stuk verslaglegging is, een 

stuk geschiedschrijving. In dat opzicht rroeten dan ook niet alleen maar feiten 

geven maar toch iets neer berichten van waar die feiten vandaan kwan'en. Anders 

kun je de geschiedenis denk ik dat histord.:sche achter de tafel maar zullen 

beairen dat toch niet terug vinden als je er zelf niet bij geweest zou zijn. 

Maar daarnaast is de toch een jaarverslagfunktie verantwoording over het afge

lopen jaar door het hoofdbestuur. Wat dat betreft zit u enerzijds noeilijk als 

nieuwe voorzitter, maar anderzijds was u al jarenlang lid van het DB en als 

zodanig rroet het u niet rroeilijk vallen om ook die verantwoo:rding af te leggen. 

En verantwoording over afgelopen jaar bij het jaarverslag dan is het beleid 

hoofdbestuur. neer gericht op de toekomst en op datgene wat er sinds 31 decerrber z01 

zijn gebeu:rd, want dat kan in het jaarverslag niet staan. Ik wou uit dat jaar

verslag of uit het afgelopen jaar laat ik het zo zeggen bNee dingen waar ik 

graag wat van u zou horen en daarna zou ik twee dingen van nu en de toekanst 

willen nee van het neer recente verleden. 

In het verleden 20 septenber was er een partijraadsvergadering. Daar was aan

gekorrligd, toegezegd dat er een agendapunt 's nergens zou zijn althans gelegenheid 

om te spreken over de interne ccmrunicatiea Een ondel:werp ccmmmicatie is 

twee richtingen, praten en luisteren. Daar werd aangekondigd dat dat in de 

ochtendvergadering alle gelegenheid zou krijgen. Die toezeggin is niet gestand 

gedaan, is in een enkele groep net noei te afgedwongen. ik zou graag willen 

weten waaran of het hoofdbestuur enerzijds heeft besloten toen aan scmnige 

leden neegedeeld dat het punt op de agenda kon staan en dat anderzijds niet 

heeft gerealisee:rd. Tweede punt is niet wat er na 1 november net de notie 

heeft gebeuro die gisteren al even ter sprake was. Daar heeft u ook al wat 

over gezegd, dus daar hoeven we niet over te praten. Maar wat ik toch ook van 

het hoofdbestuur wat jamrer vindt om het weer zacht te zeggen dat de publikatie 

van de stellingen over de liberaal econanische :politiek die 1 november werd 

aangencmen, die publkicatie heeft niet het belang gekregen dat er statutair 

aan zou rroeten woroen gehecht. Dat is een beetje wat als een soort lopend 

zaakje in de of zelfs een afgedaan zaakje in V en D gezet en de notie die daar 

evenzeer werd aangenar~m is helemaal niet gepublicee:rd en ik dacht dat ook ten 
opzichte van de ccmnunicatie van diegene die niet naar de partijraad konden 
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wel geinteressenl zijn in wat daar gebeurd is. Wat leemte was. Een punt wat ik 

gisteren al heb aangeroerd voorzitter, dat is de vraag die mijne heren ter 

reChterzijde altijd stellen bij welke cövXstetelevisie- of vraaggesprek of 

interview dan ook wie is nou eigenlijk jullie politiek leider of wie zal dat 

IIDrgen zijn of wie zal dat in 19zoveel zijn. Zou het kunnen zijn dat wij net 

z'n allen als wij dat nenen duidelijk uitspreken dat wij de term niet kennen 

dat we er geen behoefte aan hebben aan die figuur, dat de tenn ons onsynpathiek 

is vooral de ouderen onder ons is' die term in dubbel opzicht onsympathiek als 

u begrijpt wat ik bedoel na 40-45 en wat dies neer zei. En dat wij dus ver-

s chillen:le funktionarissen kennen, verschillende organen elke en ieder net 

hun eigen verantwcx>1:delijkheid bevoegdheden, taken en elk net z'n eigen 

liberale opvattingen, maar dat een leider die net die faam en hoog voorop ons 

aanvoert dat we die net kennen en niet willen kennen en dat iedereen die 

dat gevraagd wordt ook dan prarpt zegt mijnheer u weet dat u iets vraagt waar 

u geen antwoord op kunt krijgen volgen:l onderwerp. maar nen praat er eerst toch 

een hele hoop arheen zoals vele politici ook bewindslieden altijd nadat ze 

gezegd hebben dat ze geen cormentaar hebben zich laten verleiden om toch een 

hele hoop te vertellen. Geen carmentaar noet zijn geen cormentaar en daar noeten 

de heren die een nuttige funktie in de maatschappij vei:VUllen begrijpen dat 

ze dan het nuttigst werken door hun IIDnd verder te houden net hun vragen. 

Ik hoorde gisterenavond de OJ;~rerking dat we bzig waren net een lid van ons 

hoogste college te kiezen van ons hoogste orgaan. Ik dacht dat dat fenreel niet 

juist is. Ik hoop dat het ook praktisch niet juist is. De algenene vergadering 

is het hoogste orgaan van de WO en niet het dagelijks bestuur. En wij kiezen 

dus een lid uit ons midden, hebben gekozen in het DB. En dan kiezen we lieden 

gelukkig weleens een keer uit een voordracht van neer dan een en dan zegt nen 

kijk we hebben hier een kandidaat die door het hoofdbestuur dus gesteld is en 

we hebben ook nog een paar tegenkandidaten. Dat is fenreel en inhoudelijk dacht 

ik volstrekt onjuist. Het hoofdbestuur heeft bevoegdheid een kandidaat te stellen 

elke afdeling heeft de bevoegdheid een kandidaat te stellen. Die kandidaten 

zijn als kandidaat volkcxren gelijkwaardig. Ongeacht of ze het hoofdbestuur net 

27 tegen nul of net 12 tegen 10 zijn voorgedragen. Maar als het 12-10 is 

geweest dan vraag ik ne af of het hoofdbestuur dan niet wijzer zou doenam in 

zo'n geval geen kandidaat te stellen want het aureool van het hoofdbestuur dat 

kamt op een of andere manier ook al gebruik je de term tegenkandidaat niet 

kamt toch am de goede vrouw of man haar op zijn hoofd te hangen en dat noet 

niet in een denocratische partij o En als het hoofdbestuur zodanig aarzelt of 

iemarrl wel de geschikte kandidaat is casu quo zodanig aarzelt tussen mmm=r 

1 of 2. Het hoofdbestuur mag er maar een stellen. 
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Dan denk ik dat men er goed aan doet om er nul te stellen en dan wordt die 

betrokkene "Wel door een afdeling gesteld. En tenslotte ook het gebruik dat 

het hoofdbestuur maar daar bent u niet verantwoordelijk voor voorzitter, want 

op dat m:mmt nocht u niet neefungeren van de pers maakt en van de bevoegdheden 

maar dat staat al in de brief van Orm:m dat natuurlijk een hoofdbestuur 

niet tegen de drang van de partij in :rroet gaan en dat het zeer onverstandig 

is cm ook net 12 tegen 10 of een dergelijke stemning dan te gaan veranderen 

in een Moddennanlijst die redelijk denocratisch tot stand is gekomen. Dan 

:rroet het hoofdbestuur zo verstandig zijn om· dergelijke gedachte niet op papier 

te gaan zetten en zeker niet om dan te zeggen eigenlijknoeten we ze notiveren 

maar van een notiva.tie zien we maar af, want dat kunnen we niet. Nou een hoofd

bestuur dat zijn eigen nening niet kan notiveren dat is naar mijn smaak niet 

veel knippen voor derzelver neuzen waard. Want wat kon men wel notiveren uit

eindelijke keuze die gemaakt is die werd wel genotiveerd net een beetje bla-bla 

en een beetje echte notieven, maar dan kun je ook de afwijking notiveren als 

je allemaal neent te :rroeten afwijken van afwijkingen :rroeten alleen op zeer 

goede grorden. En de vergadering destijds op voorstel van de conmissie van 

die raad. van technisch advies waar ik het genoegen van had lid te zijn en net 

instemn:ing van het voonnalig hoofdbestuur heeft ook die bepaling van dat een 

afwijking van de M:xkiennanlijst genotiveerd noet worden opgenomen gezien net 

algereene instemning. Dan noet het hoofdbestuur niet zeggen dat kunnen we niet. 

Als ze dat niet konden had ze noeten zeggen die bepaling :rroet je niet o:tnenen 

want "We kunnen hem niet uitvoeren. Maar dat had nou juistterug gerroeten. 

Mijnheer Meijeraan mag ik u even onderbreken. 

Ik ben een zeer ruirrhartig voorzitter. U bent nu 15 minuten aan het woord. 

Nog een halve voorzitter mag dat. Dan is de vraag nanelijk hoe men het narrens het 

hoofdbestuur in het hoofd haalt om in het binnenhof van 28f~ruari en nog een 

paar aniere kranten te doen o:tnenen dat die kareercentrales die het wagen cm de 

hoge gedachte van het hoofdbestuur ten aanzien van de kandidaatstellings-

lijst eerste kairer in twijfel te trekken hoe die dat in hun hoofd halen 

en welke voeling ze net de partij kunnen hebben. En als je daar dan een brief 

over schrijft dan zit je bij al die brieven waarvan u gisteren zei die komen bij 

ne binnen. Maar dan denk ik ze zitten ook bij al die brieven die niet worden 

beantwoo:rd. Ik dank u "Wel. 
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Voorzitter Wil.Irer den Haag. De strekking van een betoog neemt af na.annate de 

lengte daarvan duurt. VVD bevirrlt zich in een noeilijke fase qua politiek 

de koers en kiezerspopulari tei t, maar evenzeer qua betrokkenheid van de leden 

die gaat mij zeer ter harte. Een voor de helft vernieuwd dagelijks bestuur 

heeft de zware taak deze VVD naar beter vaarwater te loodsen. Tot zover 

ons goed begrip. De sitautie waarin de VVD zich bevindt is nog niet goed 

gedegenieerd. Evenmin de analyse van de wijze waarop de partij is de problenen 

gekaren is. Daarcm is er ook voor niemand een heldere lijn hoe de partij daar 

weer uit noet karen. Dat schept onzekerheden voor de toekanst. De strekking 

van de straks te behandelen haagse notie is an die onzekerheden te voorkaren 

maar wat ik nu graag wil zeggen is aansluitend op andere sprekers voor mij een 

analyse achten we ncx:lig maar deze hoeft niet te leiden tot breed uitgeneten 

schuldvragen. 

Dank u zeer. 

Mijn naam is Oostvelder uit Lelystad. 

Mijnheer de voorzitter ik wilde even aprerken dat het afschrift van een telegram 

aan de minister president van 8 juni 1983 ter neenane ligt in de foyer hier in 

het gebouw. En verder wil ik beginnen met het voorlezen van een schrijven van 

29 mei 1986 aan de kabinetsinformateur drs. J. de Koningo Het is geen lang 

verhaal.~ 

Mijnheer Oosterveieder mag ik u even orrl.erbreken heeft dit betrekking op het 

beleid van het hoofdbestuur. 

Jawel. 

Mijnheer Oostvelder ik ben volstrekt uitgeteld, maar houdt u het wel kort. 

Ik zal dit zo kortnogelijk houden, want 

Ja ik zie zoveel velletjes in uw hand. 

Bijgesloten doe ik u een schrijven toekorren van 16 en 17 mei j .1. aan de 

president van de Hoge Raad der Nederlanden alsrrede de antwoo:rdbrieven van 
de griffier van resp. 12 mei en dan volgen er een aantal n'l.lllllers waaraan ik 
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Allereerst wil ik u mijn schrijven van 16 septanber 1983 in herinnering 

brengen waarvan de laatste zin luidde beleefd verzoek ik u mij in au:iientie 

te ontvangen noge mij recht streven waar ik onmiskenbaar de synplthie voor 

zijne koninklijke hoogheid prins Bernard recht draag :persoonlijk net u van 

gedachte te wisselen. Ik neem het u kwalijk dat u mij daartoe niet in de 

gelegenheid heb gesteld. Inmiddels is mij door de deken van de orde van 

advocaten in het arrondissement een advocatenkantoor toegewezen dat zich 

niet mag en zal laten heinvloeden door de fraude misdaadsyndicaat zodat 

de hele inhou:i van de bijgevoegde stukken en mijn dossier toch in de openbaar

heid zal kamen. Ik heb pieteit wegens de tragiek van de anstandigheden de 

weduwe van de eerste loonwerker in Flevoland en ook de eerste rent:neester niet 

willen benaderen. Nu de griffier blijft aanhouden dat het niet tot de 

ccxrq;>etentie van de president van de Hoge Raad behoort om de materie aan hare 

majesteit de koningin voor te leggen acht ik het uw plicht dat u dat doet in 

de fennatiegesprekken welke u net hare majesteit voert. Qrrlat als achter 

blijkt dat de denû.ssionaire minister president ook een profiteur is geweest 

u een misdaad begaat die gelijk gesteld kan "WOrden net tegen de natie gepleegd 

hoogverraad. Want :personen die niet rreehelpen of die niet neegeholpen hebben 

Nederlam financieel economisch de afgrond in te sturen en dat proberen te 

verbergen net facistische neth.ode van politieke noorden, het plegen van gelegen

heidswetgeving, nediabrijdel, ontoerekeningsvaatbaar verklaren van :personen, 

het uitbrengen van grove arrbtelijke rapporten, opnane in een psychiatrische 

inrichting, nolestaties en zich bij de grondwet ook nog eens gevrijwaard hebben 

voor strafvervolging horen in uw kabinet niet thuis. Ik verlang cm reden voor 

wat mijn gezin en wat mij allemaal is aangedaan van u als demissionair minister 

van sociale :persoonlijk een bevestigend an"bvoord. Mijnheer de voorzitter naar 

aanleiding van een synp:>sium wat we gehad hebben in februari heb ik een brief 

geschreven aan professor Groeneveld, direkteur van de Teldersstichting en daar 

heb ik hem in geschreven dat ik op 12 december mijn aktekeuringsrapporten als 

ambtenaar in handen heb gekregen waarin ik vanaf de :periode 83 tot 1985 

door een arts van de rijksgeneeskundige dienst en twee psychiaters paranoide 

ben verklaard. Vamaar dat ik nooit geen an"bvoord of respons gehad heb op 

schrijven mijn rechtstreven betreffende. Ik kan u zeggen dat ik het buiten

g~n lafhartig vind dat de minister van justitie mijnheer Stonn als spreekbuis 

heeft gebruikt an de macht in de partij in handen te krijgen. Hij is door het 

kabinet Lubbers 1 heeft hij het voorzitterschap van de partij aangegeven en 

overgedragen an de feitelijke macht van neester Oranje secretaris generaal op 

justitie over te nernen. Qn mijn rechtstreven af te schenren. Want secretaris 
generaal Oranje die heeft op 5 nei in de staatscourant gelegenheidswetgeving 
gepleegd. 

--------------- --- --
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Ik stel vtX>r dat het hoofdbestuur vtX>r mij in deze in rechten treedt en dat zij 

de minister van justitie die schuldig is dat al dienensen binnen de partij 

hun plaats in het :politieke leven hebben noeten opgeven dat zij hem terugroepen 

als minister van justitie. Verder wil ik dit nog aan de orde stellen 

Ik stel vtX>r dat u deze problematief eventueel in aa.nwezigheid van derden 

te bespreken net de heer Korthals Al tes. 

Nee mijnheer de vtX>rzitter dat doe ik niet want ik heb al honderden keren mijn 

neus gestoten. Ik wil nog even verder gaan. 

Mijnheer de vtX>rzitter we leven in een partij van vrijheid en deiroeratle dus 

ik wil graag dat u mij het woord laat. 

Ik denk dat u de positie volstrekt duidelijk heb gemaakt en er zijn nog vele 

andere leden ook in deze vergadering die graag het woord wensen te voeren. 

U hebt uw :positie volstrekt duidelijk gemaakt. 

Als u mij beloofd dat ik net het hele hoofdbestuur een gesprek zal negen hebben 

dan wil ik dat. 

Ik denk dat als dat het hele hoofdbestuur noet zijn dat dat gesprek nooit plaats 

virrlt. Want het is natuurlijk ormogelijk om 25 of 26 nensen allemaal op een 

dag bij elkaar te krijgen. Er zal een gesprek net u gevoerd worden. 

Mag ik nog een vraag stellen. Dat heeft mijnheer Wiegel mij toegestaan, is mijnhee 

Wiegel in de zaal. 

Ja mijnheer Wiegel is in de zaal die is hier altijd graag aa.nwezig. 

Mijnheer Wiegel mag ik u vragen toen u in 1971 besprekingen had. 

Nee echt niet. We gaan nu verder net de discussie. Ik heb u gezegd dat er een 

gesprek net u gevoerd zal worden en daar zult u toch op dit m::ment genoegen :rtee 

noeten naren net die toezegging. 

Dank u wel. 
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Ik ben nevrouw Bakker uit Arrsterdam. Ik ben al heel lang lid en als ik nou zo 

de veJ:Warring in de partij zie dan kam ik tot de oonclusie dat het probleem 

zit in je bent jong en je wilt wat, je bent oud en je doet wat en je bent in 

de kracht van je jaren en je kan wat en je hebt het te druk. En ik denk dat 

die druktemakers heel goed zouden noeten beseffen dat ze voor hun gezin en 

zichzelf en voor de partij en de liberale gedachte zich zoudennoeten inzetten 

voor de WD. Dank u. 

Mevrouw Siks. 

Voorzitter ik had eigenlijk net-een toen mijnheer Meijeraan zijn inleiding 

hield willen reageren. Het was heel aan het begin van zijn voordracht dat hij 

het had over het hoofdbestuur. Ik heb een soorteirent notie, ik spreek hier 

privé dat wil ik heel duidelijk zeggen. Want aan de orde is het beleid hoofd

bestuur en dat hoofdbestuur is een breed sarrengesteld rollege. Achter de tafel 

zit alleen het dagelijks bestuur net de adviserende fraktievoorzitters van de 

verschillerrle eerste kalrer, tweede kaner en het europese parlement. De andere 

leden van het hoofdbestuur die nede verantwoordelijkheid dragen voor het 

gevoeme beleid zitten her en der in de zaal verspreid. Qn iedere gedachte 

dat alleen het dagelijks bestuur verantwoordelijkheid draagt voor het beleid 

weg te naren verzoek ik u bij de volgerrle vergaderingen als het agendapunt 

beleid hoofdbestuur aan de o:rde kant het hele HB op het podium te verzanelen. 

Ik kan ne voorstellen dat het dan een soorteirent politbureau lijkt, maar dat 

.iB nu eenmaal de werkelijkheid. 

Dank u wel mevrouw Siks. Zijn er nog anieren nensen. Nee, dan denk ik dat we 

aan een beantwoo:rding kunnen beginnen. Ik wil dan nog even een brief voorlezen 

die nu op mijn hier op de tafel is gedeponee:rd. Het is een brief van de afdeling 

's Hertogenbosch on:iertekend door de voorzitter narrens het bestuur en die is 

gericht aan de algenene ledenvergadering van de volkspartij voor vrijheid en 

derrocratie. Het bestuur van de afdeling 's Hertogenbosch is bijzomer teleur

gesteld in het politiek optreden van enkele WD bewindslieden en parlenentariers. 

De WD politici dienen een duidelijk beleid te voeren gebasee:rd op het door de 

leden vastgestelde en door de kiezers geacoordeerde verkiezingsprogramna. Een 

open en eerlijk beleid dient dus ook door het hoofdbestuur te w::>rden gevoem 

waarbij wensen uit de vereniging zoveel nogelijk gehonoree:rd dienen te worden. 

Persoonlijke controverses dienen ondergeschikt te zijn aan het principieel 

uitdragen van de liberale gedachte. Ze worden in de periode van oppositie 

als er deel genanen wo:rdt in een ooalitiekabinet. Het bestuur van de afdeling 

's Hertogenbosch vertrouwt erop dat de ledenvergadering bijeen te Leeuwarden 

zich_ in dezelfde _ _zin zal ID. tsoreken. 
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Danes en heren er zijn van uw zijde een groot aantal oprerkingen gemaakt. 

En een gedeelte van die oprerkingen noet ik constateren is in feite al gisteren

avond ook aan de ome geweest in zowel het verhaal van de heer Voo:r:hoeve als 

van mijzelf. Ik kan daar direkt nog even op terug. Er zijn ook wat andere vragen 

gesteld. Er is door de heer Vrijland een vraag gesteld naar dat referendum 

wat afgewezen is o Als iets afgewezen wordt dames en heren in onze beslui tvor:nerrle 

organen dan wo:rdt het afgewezen en dan is er in eerste instantie geen enkele 

reden neer an zoiets aan de orde te stellen tenzij daartoe een uitdrukkelijk 

verzoek wo:rdt gedaan. En dat verzoek is tonutoe niet gedaan althans niet door 

bestuurlijke. 

De heer Schellekens die zei ja het jaarverslag is te gedetailleerd. De heer 

Meijeraan heeft daar gisteren ook al iets over gezegd en de heer Meijeraan die 

zegt daar dan cok bij kan je daar nou niet een verantwoording van het hoofd

bestuur bijvoegen. Nou ik zou er op willen zeggen dat ik in de eerste plaats 

het jaarverslag toch wel een essentieel onderdeel van het hele partijgebeuren 

vind. Het is een beetje geschiedschrijving. Er staan allerlei dingen in die 

anders totaal zouden verdwijnen in de vergetelheid. Misschien dat hier en daar 

gezien de grote hoeveelheid gegevens waarover je in zo'n partij beschikt nog 

weleens wat over het hcxfifd wordt gezien, naar in algenene zin denk ik toch 

dat het jaarverslag een uitstekend stuk werk is. En ik ben dan ook van rrening 

dat de algeneen secretaris daarvoor ten zeerste ge~li.Irenteerd noet worden. 

De suggestie van de heer Meijeraan om daar bij te voegen een verantwoording van 

het hoofdbestuur is een suggestie die ik zoals dat heet nee zal nenen naar het 

hoofdbestuur, want zoals de heer Meijeraan terecht heeft gezegd na de algenene 

vergadering is het hoofdbestuur verantwoordelijk voor het beleid. En het hoofdbe

stuur zal daar dus over noeten beslissen. De heer Schcl:lekens en de heer Vrijland 

die hebben gezegd ja die conmissies daar zo\.rlen jullie toch nog eens naar 

noeten kijken. Ik kan u zeggen dat in de vorige peric:xJe vanuit het dagelijks 

bestuur zeer intens gekeken is naar het funktioneren van de carnni.ssies. 

We hadden het gevoel dat er een wildgroei was. Het aantal cxmnissies is ook 

gereducee:rd. Ze zijn bij elkaar gevoegd en inderdaad oorspronkelijk was het 

de bedoeling cm milieu bij ruimtelijke o:rdening te doen, naar dat is niet 

gebeu:rd. Ik denk dat kijkende naar het funktioneren van de cxmnissies nu 

ongetwijfeld de evaluatie die eraan verbonden zal zijn voor het dagelijks bestuur 

rede zal zijn om bij een toekoostige sanenstelling aspecten nog eens nee te netren 

en dat zal zeker ook gekeken worden naar de oprerkingen die vandaag zijn gebeurd. 

Dan heeft verder de heer Kruisinga een paar heel duidelijke vragen gesteld. 

Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat rrensen zelf noeten bepalen 

of ze lid worden van de WD en dat wij bepaald niet tegen onze ledennoeten 
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zeggen die misschien wat arrlere opvattingen hebben dat die leden dan maar weg 

neeten gaan. Dat is aan de heer Groeneveld duidelijk neegedeeld. En er is ook 

denk ik daaruit wel te conclu1eren dat wij niet zo gelukkig waren net die 

uitspraak. Ten aanzien van de heer Geertserca zegt de heer Kruisinga ja zou 

je nou dat erelidmaatschap niet ont.nerren. Ik denk danes en heren de heer 

Geertserca is lid van de VVD. Hij heeft ontzettend veel goed werk gedaan voor 

de VVD. Goed werk op grond waarvan hem het erelidroaa.tschap is aangeboden en 

dat heeft hij geaccepteerd. Mijnheer Geertserca heeft u ten aanzien van 

bepaalde dingen in de VVD weer een wat andere opvatting dan weer andere leden 

hebben. Ik denk dat warmeer er zelfs maar over gedacht wordt om de heer Geertserca 

het erelidmaatschap te ont.nerren dat we dan net zo weinig liberaal bezig zijn als 

samnige verwijten in het gedrag van de heer Geertserca. 

De heer Labon die heeft gevraagd naar de procedures voor de tweede kaner. 

Ja het systeem is inderdaad perfect. Bij het hanteren van het systeem blijken 

allerlei defecten ik heb daar gisteren het een en ander over gezegd. En nu 

vraagt de heer Labon, hij daagt mij uit om te zeggen hoe het zou neeten. Nou 

ik denk danes en heren als ik dat zou àoen aangenaren dat ik dat zou weten, 

maar daarover laat ik ne zelfs niet uit, dat blijft voor iedereen geheim of ik 

dat weet, maar als ik het dus zou weten dan zou ik dat nog niet zeggen onrla.t ik 

van nening ben dat de comnissie die aan het -werk is daar zijn werk neet afrraken 

en die ccmnissie kant net een naar ik aanneem gedegen voorstel naar het hoofd

bestuur en het hoofdbestuur zal dan vervolgens en minstens even gedegen voor

stel voorleggen aan de partij , aan de kanercentrale, aan de afdeling en daar kan 

over gediscussieerd worden. En natuurlijk zal dat tijdig noeten gebeuren voor 

volgende karrlidaatstellingen. Maar weest u ervan overtuigd dat wij die tijdsplan

ning uitennate scherp in de gaten zullen houden. De heer de Jonge die stelt in 

feite een soort anbudscamnissie voor. Het is een gedachte die inder:daad niet 

nieuw is zoals hij die naar voren bracht. Het leefde ook wel in andere 

onderdelen van de partij • Ik aarzel om daar nu aanstonds een uitspraak over te 

doen, arrla.t ik van nening ben dat een besluit in deze richting van een zcxlanig 

gewichtige betekenis dat ik als voorzitter daar toch niet op vooruit wil lopen. 

Maar laat ik dit zeggen dat wij dat voorstel zeer nauwkeurig zullen bestuderen. 

Wij kennen een comnissie van beroep in de VVD waar ook allerlei zaken waar nensen 

niet nee tevreden zijn aan voorgelegd kunnen worden. En in analogie zou nen 

inderdaad een uitwerking kunnen geven aan de gedachte van de heer de Jong. 

Daarbij wil ik het darles en heren tot op dit norrent laten voorzover het die 

suggestie betreft. De heer Wilner die heeft een analyse gevraagd van de gang van 
zaken. 



Band 8 

Blad 111 

Ik heb gisteren gezegd dat er vele incidenten zijn. Dat ja de maningen over 

die incidenten in het algemeen toch verschilt van persoon naar persoon 

en afhankelijk is van wat man zelf heeft waargerx:man, zelf heeft geconstateerd. 

Daar zitten hele duidelijke irrlividuele interpretaties bij of waarschijnlijk 

subjectieve maningen. Maar dat er een algemeen patroon van incidenten is dat 

"WOrdt door nieroard ontkent. Dat is zo, ik ben daar gisterenavorrl in alge.nene 

inzop doorgegaan. Ik heb daarbij gezegd dat het niet zoveel zin heeft en ook 

teveel tijd en energie kost om nou precies daar alle verbanden vast te stellen 

en dat we die energie beter in algemene zin naar de toekanst kunnen gebruiken. 

En ik denk dat dat nog steeds mijn maning is. Het zou wellicht heel interessant 

zijn an eens heel nauwkeurig na te gaan wat er nou allemaal gebeurd is en ik 

denk dat je dan een groot aantal jaren in beschouwing zou noeten nemen. Ik denk 

dat dat erg veel tijd kost. Ik denk bovendien en dat is misschien nog wel het 

belangrijkste dat als je dat doet er twee effecten "WOrden bereikt. In de eerste 

plaats zoo een dergelijk orrlerzoek er weleens toe kunnen leiden dat je voorlopig 

helemaal geen besluiten neant. an de toekcmst te verbeteren. Dat we dan gaan wachtel 

op de resultaten van die analyse. En het is mijn maning dat we daar echt geen tijd 

voor hebben. Want echt danes en heren er noet nog verduiveld hard gewerkt "WOrden 

in de partij van ons. En het tweede is dat wellicht daar toch oude "WOnden weer 

door opengereten worden hetgeen dan weer ten detri.rrente, in het nadeel is van 

al datgene wat we mat elkaar proberen te doen. De heer ~ijeraan heeft een groot 

aantal o:tmarkingen gemaakt. Hij heeft ook venrezen naar gisterenavond waar 

bewirrlslieden en kamarfraktie hier zaten. Ja vandaag d.anes en heren zitten 

bewindslieden en kamarleden gewoon in de zaal. En voorzover ze aanwezig zijn. 

In elk geval tussen u in dat is het belangrijkste. het al of niet op de eerste 

rij zitten pleegt een pennanent ondenrerp van discussie te "WOrden. In een 

golfbeweging. het ene jaar is het niet en dan kcman er geluiden an dat toch 

vooral op die vrijdagavorrl maar wel te doen en dan doe je dat op die vrijdag

avond en dan kcm:m er geluiden an dat weer niet te doen. Ik denk in algemene 

zin dat we een uitstekerrle fo:rnru.le hebben. De vrijdagavond is bedoeld an 

een duidelijke visie te geven een duidelijk verhaal te horen over de partij, 

over de politiek van de partij, over de positie van de partij over de politiek 

in alge.nene zin en het ligt voor de hand dat daar toch een wat arrler accent 

"WOrdt gegeven. En ik noet eerlijk zijn als u mijn persoonlijke maning is die 

we nu gevonden hebben dat dat een heel goede is. De heer ~ijeraan heeft nog 

gesproken over de positie van dagelijks bestuur en hoofdbestuur. Ja ik heb 

daar gisterenavond ook wat over gezegd. Ik heb geduid op dat daar nog eens 

goed naar gekeken noet "WOrden. In ditzelfde verband een oprerking van mavrouw 

Siks. Ja het wordt me wat inderdaad 25 mansen hier op het podium, maar in 
fenrele zin is het natuurlijk waar en ik denk toch wel dat we dit onderwerp 
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naar eens fijn in het hoofdbestuur gaan bespreken. Dan is het zo dat de heer 

Meijeraan ook nog heeft gesproken over die ccmmmicatiediscussie in de partijraad 

van septereher. Voorzover ik rre herinner is er wel degelijk in de verschillende 

groepen gesproken over de ccmrn.mi.catie. Dan het de oprerking van de heer 

Meijeraan cm wat zorgvuldiger te zijn als het gaat cm de benaming van karrlidaten 

door het hoofdbestuur en kandidaten gesteld door de afdelingen. Ik denk dat 

hij daar gelijk in heeft en ik zal die zorgvuldigheid voortaan in acht naren. 

Al was het alleen maar am de schijn van het o~ van tegenstellingen te voor

kcm:m. Da:rres en heren die brief van de afdeling Omen daar wil ik graag nog op 

ingaan. Ik heb al gezegd we hebben een uitennate prettige gesprek gehad rret 

het bestuur van de ondercentrale Omen. De ondercentrale Qmen vraagt een 

aantal zaken en ik denk dat de voorstellen die zij doen een goede sanenvatting 

zijn van al datgene wat ons ook schriftelijk geworden is. En ik kan u zeggen 

dat wij de verschillende voorstellen en ook de gedachte die in de brief van de 

ondercentrale Qmlen zijn neergelegd dat wij die bij onze beschouwingen zullen 

betrekken. Ik denk ook dat je zou kunnen zeggen dat de strekking van die op

rrerkingen door ons toch wel als een ondersteuning van ons eigen beleid wordt 

gezien. Ik denk dat ik het voor wat betreft die algeman.e zaken hier op dit 

:rrorrent bij zou willen laten. Heeft nog iemand van u voordat we aan de noties en 

de voorstellen beginnen behoefte am te reageren. 

Mijnheer de Jonge. 

Voorzitter ik heb er behoefte aan am mijn suggestie van daarnet op een enkel 

punt aan te scherpen. De carmissie die ik u aanbeveel noet niet een carmissie 

zijn die het algereen beleid erbij betrekt. Daar bent u voor hoofdbestuur en 

daar hebt u van de vergadering alle vertrouwen voor. Dat is duidelijk. Waar 

het mij am ging was een carmissie die zich tot taak steltam rreldingen te 

verzaxrelen en feitelijke aantijgingen te onderzoeken die uit de partij over 

het funktioneren van de partij onhoog kcm:m en die dan ook de gelegenheid 

krijgen cm arhoog te kcm:m en niet via de rredia hoeven te worden uitgevochten. 

Voorzitter u hebt erop geantwoord dat u dat in uw overweging zou neenenen en 

dat u daar nog over aarzelde. Qn u over die aarzeling heen te helpen wil ik 

u graag een notie indienen. Ik kan dat gezien het feit dat het een aktuele 

notie is die uit het hart van de vergadering onhoog kant in ieder geval uit 

mijn hart kan ik dat niet op nooie fonnulieren doen. En ik heb een notie aan 

de vergadering voor te leggen die als volgt zou kwmen luiden. De algenene 

vergadering enz. spreekt zich uit voor het instellen van een kleine carmissie 

opnieuw. De algemane vergaderingte Leeuwarden bijeen enz. enz. enz. 
spreekt zich uit voor het instellen van een kleine ccmnissie die tottaak heeft 
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te inventariseren alle concrete en vage klachten antrent het funktioneren van 

de VVDfrakties en besturen die op nationaal niveau opereren. Die tot de bodem 

uit te zoeken en over hun bevindingen te rapporteren aan het hoofcThestuur en 

aan de algenene vergadering. En gaat over tot de orde van de dag. 

Verhey uit Baar a titre personnel. 

Ik ben er radikaal tegen. het voorstel van de vorige spreker oorlat juist de 

algenene ledenvergadering daa:r.voor de aangewezen groep is. En dat hoort niet 

thuis in een apart klein camrl.ssietje. Dat is hier de algemene ledenvergadering 

waar deze zaken besproken neeten wo:rden. 

Deze camentator heeft het niet begrepen want het is onrcogelijk om in een algenene 

vergadering er dingen uit te zoeken. <èt gaat erom om dingen uit te zoeken en die 

hier te rapporteren en dan is het inderdaad de taak van de vergadering cm zich 

over trerds en ontwikkelingen uit te spreken voorzitter. 

Mevrouw den Ouden. 

Voorzitter het voorstel van de heer de Jonge luidt in de gegeven situatie van 

de VVD misschien iets wat vreselijk veel tijd zou gaan vergen. Ik zou het toch 

willen orxlersteunen misschien dat de notie als die op papier komt wat aangepast 

kan worden, gericht op een gezond funktioneren:le partij • Maar ik wil toch aan 

de vergadering ter illustratie niet achterwege laten de mededeling dat ik wat 

in de Tijd als nu geval venreld staat op 26 mei per brief aan de heren 

Kamni.nga en Nijpels heb gestuurd. Ik virxl dat je in discussie gaat met de 

mensen die het in de eerste plaats aangaat, naar dat ik tot op heden daar geen 

antwoord op heb ontvangen. En dat ik ook niet het venroeden heb, naar goed 

dat is een venneeden dat deze brieven zich in het archief bevinden dat u hebt 

overgeilClliell of dat de heer Voorhoeve heeft overgenaten. En dan is er een 

cx:mnissie van beroep, naar ik weet nog steeds niet waar die zit en tot wie ik 

mij wenden neet, maar dat is mijn gebrek. Ik denk dat het voor de korte tijd 

zeer noodzakelijk is dat er zaken gerreld kurmen worden. Als een partij gezond 

funktieneert dan zal daar geen post binnen karren zo si.npel is dat en dat 

kan dan aan de algemene vergadering gerapporteerd worden die dan geen vragen 

m=er hoeft te stellen. 

Voorzitter ik betreur-Wi:ll"!er den Haag-het toedekken van worxlen met pleisters 

is nedisch een gevaarlijke bezigheid. En gejaagde artsen zijn gevaarlijk bezig. 

We kurmen blijkens krantenberichten vanuit den Haag daar nog weleens van spreken. 
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Als u de analyse zoals ik daatstraks bepleit heb niet uitvoert dan bestaat de 

kans en dat is in de bestuurskringen een zeer bekend verschijnsel dat op een 

onvoorspelbare tennijn en dat is zwartgalligheid wellicht mijnerzijds 

of onzerzijds maar ik denk toch niet geheel zonder reden dan kan straks weer 

een situatie ontstaan die we niet in de hand hebben. Het gaat ons niet om een 

brede zware constructie waarbij diep noet VJOr:den gespit en waar het beleid 

noet "WOrden geanalyseer:d. Het kan betrekkelijk licht en luchtig en boverrlien 

is het een werkzaamheid die bij uitstek geprivatiseer:d kan 'WOr:den dat wil 

zeggen kan 'WOr:den uitbesteed aan een beperkt aantal leden in deze vergadering. 

De Haze Winkel:man. 

Voorzitter àfdeling den Haag. Ik wil reageren op het voorstel van de heer de 

Jonge. Zijn notie het onierzoeken van klachten. Dat is iets in tegenstelling tot 

een van de sprekers wat uiteraam niet in een ledenvergadering kan gebeuren, 

maar dat noet ook niet gebeuren in zo'n kleine ccmnissie. Daar hebben we nou 

juist het hoofdbestuur voor, daar hebben we vertrouwen in het hoofdbestuur kan 

op zijn wijze bekijken hoe bepaalde klachten het beste onderzocht kwmen 'WOrden 

en daar noet u de vrije harrl in hebben. En daarom zullen we dus niet voor die 

notie starm:m. In de tweede plaats voorzitter wil ik u compl.i.nenteren voor de 

wijze waarop u het hier allemaal doet. De wijze waarop u openheid betracht. 

De lijnen van oomrunicatie van lijnen naar de teekernst en ook niet in de minst 

belangrijke plaats de inzet die u de afgelopen maanden of het afgelopen half jaar 

sinis uw aantreden hebt getoond. U reist het hele land door, u bent overal bezig 

in het belang van de partij. Ik vini dat geweldig dat u dat allemaal doet. 

Afdeling den Haag dankt u daar zeer voor en heeft het volste vertrouwen daarin. 

Ik denk u zeer, het zijn zeer aannoedigerrle woor:den. 

Gelder. 

Voorzitter ik wil ree allerleerst aansluiten bij de vorige spreker. Ck>k ik wil 

een compl.i.nent maken op de wijze waarop u geantwoord hebt, ja maar er kcmt nog 

neer. Een ander punt is dat ik de manier waarop deze notie is ingediend afwijs 

en dan wel an de volgende reden. Deze vergadering is ervoor om uiteinielijk 

tegen elkaar duidelijk de waar:heid te zeggen. En we noeten niet over enige tijd 

weer net zaken uit het verleden geconfronteerd "WOr:den. Misschien en dat 

zal misschien wel een aanbeveling zijn zou er een conmissie in het leven 'WOr:den 

geroepen die dergelijke zaken voor de toekanst zal kwmen voorkcmm. En ik 

denk dat we alleen naar de toekanst in dit noeten kijken. 
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Mijnheer de voorzitter mijn naam is Schuddel::x:lom is ben lid van de partijraad 

en ik constateer tot mijn grote vreugde dat de partijraad eigenlijk deze algenene 

vergadering al een half jaar geleden min of neer voor was. Wij hebben toen een 

brief gesch.reven waarin wij gezegd hebben al deze dingen gebeuren doordat 

kanerleden, ja voori'lalrelijk de kamerleden geen uiting hebben aan iets, ze kurmen 

het niet goed kwijt. De partijraad is in wezen de aangewezen orgaan waar de 

karrerleden die dus ook lid zijn van die partij hun grieven en hun sparmingen 

kwijt kunnen. Dus wat dat betreft hoeven er geen can:missies te kcm:m. Wanneer 

de partijraad in zijn juiste funktie gebruikt wordt dan is dat volgens mij 

vanzelf opgelost. Dank u wel. 

Dank u wel mijnheer Schuddel:xx:m. 

Mijeraan. 

Voorzitter mijn dank voor de toezegging van een zorgvuldiger woordgebruik bij 

de aanduiding van kaniidaten voor het DB die door een afdeling zijn gesteld. 

Maar ik heb daarbij geen antwoord gekregen op de vraag op de suggestie of het 

niet wenselijkware dat als er nou zo'n heel miniene rree:rderheid in een hoofdbe

stuur was voor een keuze van een bepaalde kandidaat om dan maar geen kandidaat 

te stellen. En in ruinere zin of een dergelijk kleine rreerderheid het hoofd

bestuur altijd niet wat terughouderrl rroet maken in het poneren van extrerre 

stellingen. En in dat verband zou ik ook graag antwoord krijgen op de kritiek 

die ik heb geuit op het HB waar u toen geen deel van uit kon maken, op het 

optreden van het Hb in de kaniidaatstellingsprocedure eerste karrer. Dat zijn 

twee punten die geen beantwoording hebben gekregen. 

De eerste vraag mijnheer M=ijeraan ik denk dat we nou niet rroeten gaan praten 

over stem:ningen binnen het hoofdbestuur en de konsekwentles daarvan. Ik heb al 

eeroer gezegà. gisterenavond ja ik schuif het toch weer een beetje weg hoor. 

Ik heb het al gezegd, we gaan nog kijken naar het funktioneren van het hoofd

bestuur en de verhou:':ling naar het DB en het HB. Dat wordt daar ongetwijfeld 

in Il'eegencm:m. Ik heb ook gezegd we gaan kijken naar die verkiezingsprocedures. 

En ik denk dat dan ongetwijfeld de betekenis en de positie van die hoofdbestuur 

ook in die verkiezingsprocedures nader aan de orde zal worden gesteld. Voorbaat 

betreft de feitelijke gang van zaken. U weet ik ben daar niet rechtstreeks bij 

betrokken geweest. Ik heb daar alleen als naam op een lijstje gestaan en dat 

was mijn enige iHfoociiiHHH relatie Il'et het hele gebeuren. Onze gewaardeerde 

orrlervoorzitter die de bijzonder rroeilijke klus heeft gehad om die zaak voor 
te zitten die wil graag op uw vraag ingaan. 
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Dank u voorzitter. Voorzitter het was natuurlijk het reeest makkelijke geweest en 

dan hadden wij als dagelijks bestuur, hoofdbestuur inderdaad wat minder over ons 

heen gekregen als wij datgene wat uit afdelingen, karrercentrales naar voren 

was gekc:man blindelings gevolgd hadden. Echter en dat heb ik ook tijdens die 

kaniidaatstellingsraad gezegd, daarin heeft het dagelijks bestuur, het hoofdbe

stuur zijn eigen verantwoordelijkheid in. We hebben aangegeven waarcm en ik 

denk dat wanneer je wegloopt voor je verantwoordelijkheid airlat dat wellicht 

genakkelijker is je verder van huis bent. 

Dank u wel mavrouw van Raalte. 

Voorzitter Willemse afdeling Hellevoetsluis. 

Ik ben van maning dat de rrotie van de heer de Jong toch wat maer aandacht . verdient 

in de zin van een discussie daarover. Het begin is al gemaakt door de afdeling 

den Haag. Er zitten twee kanten aan die rrotie namelijk het enerzijds kanaliseren 

van een stukje ornnin in de partij en anderzijds het creëren van een pennanent 

instituut. Als je van het eerste punt een coomi.ssie maakt dan ben ik van maning 

dat dat iets blijvends in zich heeft wat de positie van het hoofdbestuur en 

zeker van het dagelijks bestuur van de VVD kan ondennijnen. Ik ben dan ook niet 

van maning dat er het een coomi.ssie zou rroeten worden, naar uitsluiterrl een 

werkgroep o Die eenmalig deze zaak aanpakt onder de huidige cm:;tandigheden anrl.at 

er ook o~kingen zijn in de richting van het funktioneren van het hoofdbestuur. 

Maar op termijn zou ertoe rroeten leiden dat het hoofdbestuur zijn eigen verantwoox 

delijkheid -weerk kan nemen in de interne verhoudingen van de VVD zowel naar de 

politieke zijde naar het hoofdbestuur en hele specifieke en in dat opzicht andere 

positie rroeten inne1ren dan in afgelopen periode vaak het geval is geweest. En in 

de richting van de organisatie van de partij • Vandaar het voorstel om er geen 

ccmnissie van te maken, naar een eenmalige werkgroep die vanuit de partij 

hopelijk de signalen krijgt die ze nodig heeft om adviezen te doen en het 

hoofdbestuur die dan wellicht zodanig zijn dat ze weer in een algenene vergade

ring als voorstellen besproken kunnen worden. 

Dank u zeer. 

Mijnheer de Jonge. 

Voorzitter ik ben blij dat m:i!)n rrotie de aandacht krijgt die die verdient. 

En ik weet dat u degene die goed geluisterd hebben hebben opgepikt dat het 

zeker ni t de bedoeling is cm de partijstructuur voor eeuwig te verrijken mat 

weer een conmissie. Het gaat er inderdaad cm zoals de laatste spreker zegt 

cm een conmissie van tijdelijke aard. 
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Degene die goed. geluisterd hebben weten ook dat het niet gaat om een 

a:::mnissie die de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur op welke wijze 

dan ook zou willen of zou neeten uit handen nerren. Integendeel het gaat om 

een a:::mnissie die het hoofdbestuur zou neeten o5lasten van een aantal werk

zaamheden, want het is best arbeidsintensief voor van het onderzoek van dingen 

die in het verleien gebeurd zijn. En misschien dat weten we niet, ik denk het 

ook niet maar nu oog gebeuren. Maar als je daar geen signaal op krijgt is dat 

des te beter dan kan die a:::mnissie des te sneller weer worden opgeheven. Dus 

de bedoeling is am een tijdelijke a:::mnissie de bedoeling is om het hoofdbestuur 

te ontlastene De bedoeling is om te rapporteren aan het hoofdbestuur en vervolgens 

in gecondenseerde vo:r::m of hoe dan ook maar wel open aan de algenene vergadering 

dus de algenene vergadering heeft het laatste woord. Voorzitter deze notie heb 

ik op papier gezet niet op de daartoe nodige en aangewezen fonnulieren. Als 

dat nodig m:x::ht zijn dan verzoek ik u de besluitvo:rming over die notie en de 

stenmingnaar het eind van de beraadslaging op te schuiven. Dat kunt u beter 

bekijken. Maar het is ook zeker dat ik deze notie gaarne handhaaf en de afge

vaardigden van de afdeling Amersfoort zullen daarvoor st.enmen en ik wek de 

vergadering op am hetzelfde te doen. 

Mag ik de vergadering voorstellen dat de heer de Jonge zijn notie oog even 

aanhoudt en dat ook de lunchpauze wordt gebruiktam oog even naar de fonnulering 

te kijken. Er staan wat woorden in die misschien toch ook een wat ve:rkee:rde 

indruk zouden kunnen geven en dat een definitieve notie gelijk na de lunchpauze 

als eerste ordel:Werp aan de orde kant en dat er dan heel snel over gestem::l wordt. 

Mag ik dat zo voorstellen. Gaat de vergadering enree akkoord. 

Ik wil graag vaststellen dat rret het instellen van deze a:::mnissie-mijn naam is 

Verhey en ik kam uit Baarn en ik spreek a titre personnel. Ik ben van rrening dat 

hier een dergelijke conmissie afbreuk doet aan de verantwoordelijkheien van 

het bestuur van de partij. En aan de verantwoordelijkheden van de algenene 

ledenvergalering. Dit hoort niet thuis in een door deze carrmissie te aanvaarden 

taak. Het blijft duidelijk voorbehouden aan het hoofdbestuur en aan de algenene 

ledenvergadering. 

Ik denk niet dat het de bedoeling van de heer de Jonge is dat de verantwoordelijk

heien van hoofdbestuur en de algenene vergadering worden uitgeholde Ik heb 

begrepen dat het een ccmnissie is die adviseert aan het hoofdbestuur, waaran 

het hoofdbestuur adviseert aan de algenene vergadering. U kunt ormogelijk als 

u ernaar kijkt aan het hoofdbestuur of naar het dagelijks bestuur vei:Wa.chten 

da"f: 2~-~~ zich gezam:mlijk over een klacht gaan zitten buigen. 
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Daarover dienen een beperkt IrenSen te adviseren aan het hoofdbestuur. 

1k noet u daarop antwl:x:)rden dat het feitelijk buiten de orde is en dat wij 

besterven in de ccmnissies. we zijn al een beetje ubergeorganiseerd. 

Goed ik ja. 

Slijper kanercentrale Tilburg, afgevaardigde van 25 afdelingen en ik spreek 

hier a titre personnel. 

Wat mij gisterenavond van diverse kanten ter ore is gekaren kcmt vardaag 

niet op tafel en vardaar dat ik als laatste hopelijk daar iets over kan vragen. 

En wel welke structurele tol mijn partijvoorzitter geeft aan het kaner

centralevoorzittersoverleg. Il:mers ik vind en vele vinden dat we een hoofd

bestuur hebben en dat dat hoofdbestuur de zaken noet regelen en dat kaner

centralesvoorzitters en ik spreek wat vrij oorlat mijn man in Cannes zit en 

zit te kijken naar andere rrooie dingen dat kanercentralevoorzitters dienen 

te zorgen dat hun karnarcentrale goed funktieneert en dat de canm..:micatie 

binnen hun kanercentrale opt.i.rnaal is. Dus graag mijnheer de voorzitter uw 

visie over welke structuur u wil geven aan dat unieke overleg waar u afgelopen 

zaterdag voor bent uitgencxiigd an daaraan te participeren en wat u heeft aan

genomen. 

1k denk inderdaad dat het een uniek overleg is. OVerigens had ik geen uitnodiging 

an te participeren want dat kan niet want ik ben geen kanercentralevoorzi tter. 

Nee ik had slechts een uitnodiging om eens zo'n info:rnele vergadering van de 

verenigde kanercentralevoorzitters bij te wonen. Aangezien ik uitnodigingen 

an dit soort gremia bij te wonen altijd aanvaard heb ik dit dus ook aanvaard. 

Ik noet u zeggen het was een boeiende bijeenkanst. Maar uw vraag was een arrlere. 

Ik heb daar een heel duidelijke rrening over. De algenene vergadering is het 

hoogste orgaan in de partij • Daar zitten de afgevaardigden van de afdelingen en 

de afgevaardigden van de afdelingen beslissen. Die algenene vergadering heeft 

ingesteld een hoofdbestuur en dat hoofdbestuur is verantwl:x:)rdelijk voor de 

normale gang van zaken in de partij. En zo eenvoudig ligt het. Het instituut 

kanercentralevoorzittersvergadering kermen wij niet. Dat staat nergens in. 

1k noet u zeggen dat niemand denk ik er enig bezwaar tegen kan hebben als 

bijvoorbeeld in een bepaalde regio van dit land de kanercentralevoorzitters 

toch eens gaan zeggen wij zouden eens wat net elkaar willen praten arrlat wij 

een aantal geneenschappelijke problerren in onze regio hebben. Dat kan zijn zeg 

de regio Noorden en daar kunnen zelfs kartercentralebesturen zijn. Of het kan 
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zijn zeg de provincie n<x:>rd brabantwaar twee kanercentrales zijn. Noord 

Holland met 3 of zuid Hollarrl met 4. Ik denk dat dat op zichzelf een heel 

gezonde zaak is wanneer in zo'n regionaal verband allerlei regionale problenen 

besproken worden. Maar ik denk dat daarnaast wanneer dan zaken van larrlelijke 

aard of de landelijke partij aan de orde karen dat dan vervolgens een stadium 

intreed waarbij enige prudentie wel gewenst is. Ilrlrers het kan naar mijn 

stellige overtuiging nooit zo zijn dat in die kanercentralevoorzittersver

gadering besluiten woroen genaren i.rmers die vergadering als zodanig bestaat niet. 

Die vergadering legt dus ook aan niemand verantwoording af. De kanercentrale

voorzitters leggen uitsluitend verantwoording af in hun eigen kanercentralebestuur 

Ik denk dat wanneer je hier verder over doo:rpraat dat dan aan de orde ook kant 

en ik duidde daar gisterenavond op de sarrenstelling van het hoofdbestuur die 

dus bestaat uit een 9tal mensen die aangewezen zijn door uw algenene vergadering. 

Een die door uw algenene vergadering benoemi is en verder uit de leden aangewezen 

door de kanercentralevergaderingen. De wijze waarop we het hoofdbestuur als 

geheel funktioneert is vaak een ondenverp van discussie geweest. Scmn:i..ge 

vinden dat het eerder een bijeenkanst is van regionale vertegenwoordigers en 

andere vinden dat het toch eerder een soort partijbestuur zou noeten zijn wat het 

totaal van de partij bestuurt. Ik denk dat de laatste opvatting de juiste is. 

Neemt niet weg dat een dergelijk bestuur natuurlijk toch de nodige verbindingen 

noeten zijn met de achterban en het eerste laag van de achterban is dan die 

kanercentrale. Die verbirrl.ing noet er zijn, maar dat brengt tegelijkertijd mee 

dat er een duallistische positie is voor die hoofdbestuursleden. Dat kunnen 

wij niet ontkennen dat is gewoon zo. Dat hangt af van geval tot geval. Van 

onderwe:rp tot onderwe:rp en van regio naar regio. Dat is allemaal zeer verschil

lend, daar zijn geen algenene regels voor te trekken. Ik denk dat we ons goed 

noeten realiseren dat het hoofdbestuur er is cm de hele partij te regeren, te 

besturen. Als dan op een gegeven ogenblik toch de kanercentralevoorzi tters 

bij elkaar gaan zitten en dat verschijnsel is op zichzelf niet nieuw dat is ook 

in voorgaande jaren is dat wel gebeurd dan doet de vraag zich voor hoe dat 

kant. En dan denk ik dat je gewoon noet constateren dat dat niet gebeurd als 

men van mening is dat het hoofdbestuur als hoofdbestuur toch niet helemaal 

funk.tioneert zoals het zou noeten. Want let u wel die hoofdbestuursleden zitten 

in datzelfde kanercentralebestuur waar die voorzitter, voorzitter van is. 

En daar dient dus naar mijn gevoel een zeer goed en intensief contact te zijn 

tussen die hoofdbestuursleden en die kamercentralevoorzitters. 'Ibch bestaat 

van de behoefte bij die kanercentralevoorzitters om bij elkaar te karen. 

Ik heb geprobeerd datOOs en heren naar aanleiding van deze vraag een beeld 
te schetsen. 
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Een beeld wat vaak aanleiding geeft tot allerlei nogelijke venvarring. Een 

beeld wat ook vaak onduidelijk maakt waar nu precies de verantwoordelijkheden 

zijn. Mijn stellige overtuiging dat dat op korte tennijn noet worden opgelost. 

Dat inderdaad naar die sanenstelling van het hoofdbestuur gekeken noet worden. 

Dat inderdaad naar de positie van de kalrercentralevoorzitters noet worden 

gekeken en dat de algereene vergadering daarover voorstellen van het zittende 

hoofdbestuur mag en noet verwachten. En voor de rest is uitgangspunt van 

het handelen van mij in elk geval het hoofdbestuur draagt de uiteindelijke 

verantwoordelijkheid. De kalrercentralevoorzittersvergadering draagt geen 

verantwoordelijkheid, maar ik heb er geen bezwaar tegen als ze om de tafel 

gaan zitten. 

Goed mijnheer Schellek.ens. 

Voorzitter nog een korte oprerking. Ik wilde als oud hoofdbesttrurslid en ook 

ervaren hebbend de duallistische positie waarin je als hoofdbesttrurder en 

kalrercentralevoorzi tter, kalrercentralebestuur je bevirrl orrlerstrepen dat ik 

uw nening 100% wil onderstrepen. Dat ik dat de juiste opvatting vind en ik wil 

er aan toevoegen dat het ook belangrijk is dat wij dan niet in kareercentrale

bestuur of in welke besturen dan ook redeneren vanuit een hiërarchische 

verhouding, maar dat de kanercentralevoorzitter en het hoofdbesttrurslid het 

partijbelang en daaJ:nee regionalistische tendensen enzovoort in een goede harrronie 

gezanenlijk oplossen. Dank u wel. 

Dank u wel mijnheer Schellekens. Ik heb nog een vraag te beantwoorden en dat was 

over die enquette, dat onderzoek. Mag ik u voorstellen ik kan u niks toezeggen, 

aar ik wil u voorstellen dat dit punt op de eerstvolgende DB vergadering aan de 

orde is. Dan dus vervolgens naar het hoofdbestuur gaat en dat die dan op de 

geeigende werkwijze via vrijheid en denocratle nader hoort over de vraag wat 

het hoofdbestuur denkt net de suggestie van de enquette te doen. Mag ik u 

dat zo voorstellen, gaat u enree akkoord. G::>e dan wilde ik u nu voorstellen 

om over te gaan naar de bespreking van de noties en de voorstellen die hier 

ter tafel liggen. In de eerste plaats is aan de orde het voorstel van de afdeling 

's Hertogenbosch. Naar aanleiding van de benoeming van een nieuwe partijvoorzitter 

zou de afdeling 's lertogenbosch een orrlerzoek. in willen stellen naar een her

overweging van bezoldigd voorzitterschap. Het advies van het hoofdbestuur is 

aanhouden arcdat het noodzakelijk is de eerste evaluatie van de tochtlangs de 

kalrercentralebesturen van de voorzitter af te wachten. 
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Ik denk dat het een verstandig advies van het hoofdbestuur is geweest. Kijkerrl.e 

luisterende naar de kairErcentralebesturen ben ik geneigd cm nu reeds te zeggen 

dat mijn voorstel aan het hoofdbestuur zal zijn cm een dergelijk onderzoek 

wel uit te laten voeren. Wenst de afdeling 's Hertogenbosch nog een nadere 

toelichting te geven. Nee dan breng ik het voorstel in stenming. Wie is voor 

het voorstel van de afdeling 's Hertogenbosch. Diegene die dat zijn gelieve 

hun kaarten op te steken. Die is voor. Alleen witte kaarten. Wie is tegen. 

Voor blauw, tegen blauw. Voor oranje, tegen oranje. Sterrbureau. 

Aangenaren zegt het st.errbureau. De notie van de afdeling de Bilt-Bilthoven. 

Wenst de afdeling Bilthoven daar nog een verdere toelichting op te geven, 

Mevrouw de leve. 

Graag zou ik van het stembureau willen horen met hoeveel stemren voor en hoeveel 

st.entren tegen het vorige voorstel is aangenanen. Ik denk dat er een klein 

misverstand is. 

Stembureau. Ik stel voor dames en heren dat wij overstennen. 

Er blijkt enig misverstand te zijn en dat rroet u mij niet kwalijk nenen. 

Er dient eerst gestenrl te worden over het advies van het hoofdbestuur en dat 

is aanhouien. En als u beslist om het niet aan te houden dan gaan we stemren 

over de vraag of u die notie aan wenst te nenen. Dus eerst het ordevoorstel 

aanhouden of niet aanhouden. Diegene die voor aanhouden is die steken nu hun 

papieren op. Wit voor, tegen. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. 

Cbed het is duidelijk dat het voorstel van de afdeling 's Hertogenbosch 

wordt aangehouden. Dan de mijnheer Wilner. 

Voorzitter graag een vraag. Er si onduidelijkheid en die constateer ik in de rij 

naast mij, de rij voor mij, de rij achter mij. Is het aannenen van deze notie 

waarin dus wordt besloten tot aanhouden inderdaad de gelegenheid cm nu het 

bestuur tot uitwerking van de voorstellen te laten karen. Heb ik zo goed 

begrepen. 

Nee ik heb het heel duidelijk gezegdo Er is eerst gestenrl over het voorstel, 

over het advies van het hoofdbestuur tot aanhouden of niet aanhouden. Daar is 

nu over gestem:i en daar is een meerderheid voor, een heel grote meerderheid. 

De notie is dus aangehouden. M:>tie van de afdeling de Bilt-Bilthoven. 

Wie van de afdeling de Bilt of Bilthoven wenst hier nog over het woord te voeren. 

Ons advies is overnemen. 
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Is er iemand die daartegen is. Nee dan is de notie overgencm:m. 

Dan de notie van de afdeling 's Gravenhage. Wenst de afdeling daar nog het woord 

over te voerene 

Mijnheer Wil.rcer. 

Ik heb eerste het verzoek aan u voorzitter van procedurele aard over of er wat 

orde in deze zaal kan "WOrden gebracht, want het is sans niet te volgen waar de 

discussie eigenlijk over gaat en waar de mededelingen vanachter de bestuurstafel 

over gaan. Vandaar het probleem wat ik zojuist formuleerde. 

Mag ik dan iedereen verzoeken stil te zijn. 

Voorzitter de haagse notie is in de eerste plaats bedoeld om een discussie te 

verkrijgen dat is dan gelukt. Maar het succes is maar half als er niet duidelijke 

afspraken reet het partijbestuur gemaakt 'WOrden en dat is de tweede funktie. 

De derde funktie is om te doordringen van de ernst van de toestand. Den Haag 

heeft niet het oogrterk om op te wekken tot het voor de voeten lopen van het 

partijbestuur wanneer daardoor goede ontwikkelingen kunnen "WOrden gefrustreerd. 

Ook heeft den Haag geen behoefte aan overbodige discussie. Een aantal punten 

is al gezegd straks onder andere het probleem van de analyse. Dat zit zijdelings 

wel in de notie, maar daar spreekt de notie zich niet rechtstreeks over uit. 

Nogmaals een ernstig verzoek om dat wel reee te nerren. Partijvoorzitter heeft 

in zijn betoog gisterenavond getoond voor de opvattingen in het land een open 

oog te hebben. Evenals voor de bedenkelijke mate van afhaken, afzijdigheid, 

negativis:ae en onbeschikbaarheid van leden en daar kunnen wij als bestuurders 

in een afdeling goed van reeepraten. De aangeroerde elementen zijn ook door 

ons reet instemning begroet. De visie kamt echter nog. Wat we hoorden waren 

schetsen, goede, maar toch. Waar behoefte aan is is een totaaloverzicht en 

een inzicht hoe leden in afdelingen zich in kunnen spannen, zich nuttig kunnen 

voelen. De heer Ginjaars sprak over taken voor de partijleiding. Heel belangrijk 

is dat leden weer vertrouwen krijgen in de lonendheid van initiatieven. Den 

Haag stelt zich daaran bij de inhoud van de notie een plan van aanpak voor waarin 

onde.t:werpen, tijdstippen van behandeling en betrokkenheid der leden in afdelingen 

venreld staan. Wij denken dan bij onderwerpen aan politieke profilering, afweging 

van prioriteit. Organisatorische maatregelen ter stimulering van leden en ter 

slechting van drempels en maatregelen ter verbetering van comnunicatie en 

vergaderen. En dat hebben wij dan apart gevat onder draagvlakverbetering en 

comnunicatie en informatie. 

-----~--~" 
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Een aantal onderwerpen is door u genoem:l. U hebt bij een aantal onderwerpen 

zelfs al zei het dan enigszins schertsmatig jaartallen en data genoerrrl. Ik 

denk dat de volledigheid nog wat beter zou kunnen. Een dergelijk kant van 

aanpak veel anvattend dat wel, maar hoeft geen tijdrovende klus te zijn. 

Da.ariree ktmt u gemakkelijk klaar zijn voor de behandeling in de al of niet 

buitengewone algenene vergadering in dit najaar. De grote voordelen zijn een 

helder overzicht, een notivering van leden, de volledigheid en beperkte 

van nodeloos tijdverlies. De notie beveel ik allen ter steun aan en ieder 

hij dient zo begre)?ell te 'WOrden dat het zavel als goede structurering van de 

afspraken dient als een adhesie voor gebleken goede bedoelingen van het 

dagelijksbestuur. 

Dank u zeer mijnheer Wilroer. Zijn er nog leden van de algenene vergadering die 

hierover het woord wensen te voeren. Het hoofdbestuur heeft gesteld dat de 

notie overbodig is. Naar aanleiding van de toelichting van de heer Wilroer 

zou ik nog -en enkele o:prerking willen maken. De eerste is dat ik aangekondigd 

heb dat in september het hoofdbestuur zich zal buigen in besluitvenrende zin 

over de voorstellen van het dagelijks bestuur en dat de conclusies d-arna de 

partij ingaan. Sarcm:i..ge van die conclusies zullen gewoon een intense discussie 

in de partij vragen als het gaat om beleidsrratige zaken. Andere zullen wellicht 

heel snel in zeg een vergadering in novenber besproken ktmnen "WOrden. Weer 

andere voorzover er reglenentswijzigingen ncxlig zijn bijvoorbeeld om de regelgevin1 

te vereenvoudige, want ook dat rroet per reglem:mts-wijziging gebeuren. We 

vragen gewoon neer tijd volgens de huidige procedure, want die ingewikkelde 

procedures rroet je volgen om een vereenvoudiging te krijgen. Met andere woorden 

het zal dus niet allemaal op hetzelfde m::nrent besloten ktmnen "WOrden. Voor 

het overige dalres en heren denk ik dat wanneer ik dan kijk naar de luister naar 

de kanercentralebesturen en al die gesprekken die ik heb gehad dan denk ik te 

ktmnen zeggen dat de notie wat mij betreft gezien kan "WOrden als een ondersteuning 

van het beleid van het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur. Ik zou de notie 

Kunnen we dan de conclusie van het hoofdbestuur niet een paar letters wijzigen 

en overbodig vervangen door overnenen. De notie die zegt ook niet dat in de 

volgende algem:me vergadering alle punten aan de orderroeten kanen. Alleen 

dat er voorstellen gedaan zullen 'WOrden. Mijn naam is trouwens Beetstra uit 

Apeldoorn. 

als inderdaad duidelijk is dat we niet zeg in december die algemene vergadering 

kritiek krijgen dat we niet over alle punten nog tot besluitvonning korren dan 
-------------------------- - --------------
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heb ik daar geen enkel bezwaar tegen. Dan kan de IIDtie overgenarren 'WOrden. 

Is de vergadering daariree akkoord. 

Voorzitter -wil.Irer- Ja ik 'WOU dit in feite zo toelichten maar u zegt het zelf 

al wat wij vroegen is in feite een overzicht van wat er aangepakt dient te 

'WOrden. Niet alvast een concretisering wekt een zodanige beharrleling dat er 

over een half jaar ook concrete besluiten genarren kunnen "WOrden. Dat kunnen 

wij niet van u veJ:Wachten. 

Prima, goed. Ik neem aan dat de afdeling Budel geen behoefte heeft om haar 

IIDtie verder in stemning te brengen. :r-btie van de afdeling Naarden rret 

betrekking tot de procedures over de ka.rrlidaatstellingen. Nog behoefte 

afdeling Naarden om daar een toelichting op te geven. 

Ja mijnheer de voorzitter zoals aangemeld mijn naam is Schotenhuis. 

Mijnheer de voorzitter in het advies van het hoofdbestuur staat het hoofd

bestuur heeft grote IIDeite rret de zin en de betekenis van deze IIDtie te vatten. 

Daarom sta ik hier om dat dan toch een beetje toe te lichten. En ik IIDet 

beginnen rret te zeggen bij arrlere IIDties daar staat een toelichting. Bij onze 

IIDtie staat geen toelichting. Maar bij onze IIDtie was wel een toelichting toege

voegd narrelijk een artikel uit het blad van de stichting maatschappij en 

onderneming dat zich volledig bezig hield rret het feit dat het sanenstellen 

van ka.rrlidatenlijsten voor volksvertegenwoordigende organen dat daar een aantal 

problemen rree zijn. En nou wil ik niet dat hele 4 pagina-artikel hier gaan 

herhalen. Maar ik wou een paar echte soyante punten proberen daarvan hier aan 

de vergadering duidelijk te maken. Niet net de bedoeling dat we dat nou 

ineens helemaal aan gaan pakken, want dat kan niet eens, maar wel dat deze 

problematiek ook is bespreekbaar gemaakt gaat worden. Die door mij genoerrrle 

stichting maatschappij en onderneming heeft daar anderhalf jaar geleden een klein 

symp:::>sium aan gewijd. Daar zijn bepaalde ondel:werpen ook ter discussie gesteld. 

Er is daarna een schriftelijke discussie en ik 'WOU daar iets over zeggen. 

De IIDtie van de afdeling Naarden bestaat uit drie delen. In de eerste plaats 

gaat het en dat is inderdaad richting op het verleden en daar hoeven we niet 

zoveel rreer over te praten na alles wat hier al in deze vergadering en elders 

over gezegd is. Maar dat is de kwestie van de onverenigbaarheid van politieke 

funkties. Ik wil daar zo nog wel iets over zeggen wat betreft het conmentaar 

van het hoofdbestuur. Maar veel belangrijker is dat wij proberen aan te geven 

dat er is uitspraak gekaren op de wijze waarop geschikte funktionarissen uit 

het bedrijfsleven de stap naar een politieke funktie ~reer IIDgelijk gemaakt 
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zou kurmen worden. Want mijnheer de voorzitter wat is hier precies aan de hand. 

Die p.mten 2 en 3 van onze notie die daarop slaan daar is iets dat zeker voor 

verteg~rdigers in de tweede kam:rr de arbeidsvoo:r:waa.rden zijn geformuleerd 

op een ambtelijke basis. En dat betekent anders dan u in de toelichting van 

het hoofdbestuur stelt dat wij zouden zeggen dat het bedrijfsleven bevoordeeld 

OEI!It worden. Nee wij zotrlen willen rpoberen te bereiken dat diegene uit het 

bedrijfsleven die en de capaciteit en de wens hebben om zich in de politieke 

arena te gaan bewegen en wij :rrenen redenen te hebben dat dat ma.atschappelijk 

voor onze sanenl.eving, voor onze denocratische sa:rrenleving belangrijk zou zijn 

dat die een aantal barrieres heeft. En de drie hoofdbarrieres zijn dat wanneer 

je een kam:rrlidmaatschap bijvoorbeeld zou accepteren dan betekent dat dat 

je vantevoren irrlerdaad een heel stuk p::>litieke inzet gehad noet hebben. 

Dat betekent dat het bedrijfsleven hun daartoe strekkende funktionarissen 

ook de ruimte zal noeten geven. Dat gebeurt lang niet altijd. Maar als je 

dan een keer voor die stap komt te staan dan betekent dat dat daar een elerrent 

is van pensioenbreuk. Dat geldt niet bij staatsdienaars. Dat betekent dat 

er een elerrent is van herinvulling van de arbeidsplaatsen. Dat gaat niet op 

voor staatsdienaren. En dan is er een zeer noeilijk elerrent en dat is honorering. 

Nou noet het natuurlijk nooit zo zijn dat onze volksvertegenwoordigers door 

het bedrijfsleven betaald worden, want dat zou de zaak op zijn kop zetten. 

Maar het zou wel zo noeten zijn dat daar een bepaalde vorm gevonden zou kunnen 

worden dat de echt capabele :rrensen die politiek ook zich zotrlen willen profileren 

dat die dat beter dan nu zou kunnen doen. Want door de elementen die op dit 

rrnment in dat hele ca:rplex spelen ziet u dat langzaam maar steeds verder gaan 

de sarrenstelling van onze volksvertegenwoordigende organen verschuift naar 

steeds meer :rrensen die uit het ambtelijk of het bestuurlijk apparaat karen en 

waarvan zeer velen totaal geen of zeer weinig echte revaring in het 

bedrijfsleven hebben. Dat betekent dat de contacten tussen de volksvertegenwoor

diging en het bedrijfsleven wat toch de notor van onze sa:rrenleving is gelukkig 

mag dat nu weer eens gezegd worden een poos geleden nocht dat niet eens. Dat 

dat contact gewoon heel noeilijk is, niet bestaat. Nou diezelfde stichting 

maatschappij en onderneming is bezig en de kamerleden hier aanwezig weten 

dat daar ook iets mee gebeurt en dat is bijzonder goed. Maar er noet veel 

meer gebeuren. Er noet iets gebeuren in de opstelling van de politieke partijen 

waarbij dus die nogelijkheid en dat is een kwestie van de kandidaatstelling 

waarbij niet en dat is gebeurd en dat is een stuk van toch wel frustratie wat 

voor de afdeling Naarden geldt dat een argurrent om een zeer kwalificerend 

lid van een afdeling niet voor een bepaalde politieke positie te profileren 
was dat hij betrokken was bij het bedrijfsleven. 
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Dat is punt een, dat is dus de politieke partijen. Ik heb al gezegd ook in het 

bedrijfsleven met een veranderende opstelling karen en juist vanwege die 

beloningskwestie en al dat soort andere dingen en dat is een heel verre weg 

en dat realiseren we ons pas nu goed. Ook in de wetgeving in de kieswet zal er 

iets :rroeten veranderen en dat doe je niet zo vandaag op norgen, maar je komt 

er ook niet mee te zeggen dat is niet haalbaar dus dat doe ik niet. En wat 

nu de afdeling Naarden probeert net deze notie los te maken is een discussie 

en een gestructureerde discussie hierover in de eerste plaats. En echt in 

de tweede plaats liberalen let op uw zaak, want als er iemand als er een 

instelling in Nederland is die deze verbetering van onze volksvertegenwoordi

ging op deze manier zou :rroeten trekken dan zijn dat de liberalen. En dat is het 

appel wat hierachter zat. En als dat dan niet goed overgekaren is bij het hoofd

bestuur dan spijt mij dat en ik hoop dat ik daarvan nu iets neer heb laten 

blijken en dat is de reden waarom wij de vergadering toch vragen deze notie 

aan te nemm. Wij zeggen ook niet dan en dan :rroet dit en dit gebeuren. Maar 

dit :rroet zo aangepakt v.K>rden. 

Mag ik u verzoeken uw toelichting te beeindigen. 

Dat doe ik, dat had ik al gedaan. 

Is er nog ienarrl die over deze notie het woord wenst te voeren. 

Ja hetzelfde mijnheer de voorzitter. Ik denk dat over deze notie ook niet 

gesterrrl hoeft te wrden en het verbaast me heel erg dat uitgerekend de afdeling 

Naarden op een procedurele fout noet betrappen. Deze notie is narrelijk al 

aangenorren. De afdeling Naarden verzoekt het hoofdbestuur net klem dit en dat. 

Nou dat heeft de afdeling Naarden dan kennelijk gedaan. Ik geloof niet dat 

deze notie in deze vonn een punt van discussie voor deze vergadering is. 

Heel duidelijk. U hebt inderdaad heel duidelijk een fonreel punt aan. Maar ik 

denk dat de afdeling Naarden het wel arrlers bedoeld heeft. 

Dat is zo mijnheer de voorzitter en boverrlien het is natuurlijk de heer Meijeraan 

is niet neer lid van de afdeling Naarden. 

Wie wenst verder nog het woord te voeren. 
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Ik sluit mij graag aan bij de woorden van het hoofdbestuur dat grote noeite 

hebben om de zin en de betekenis van de notie in zijn caTq?leetheid te bevatten. 

Want er zijn drie elementen in deze notie onder de drie laatst liggende 

streepjes. De eerste gaat over de onverenigbaarheid van politieke funkties 

in diverse bestuurslagen. De tweede gaat over de funktionarissen in het 

bedrijfsleven en de derde gaat om een stukje uitwerking kennelijk om een 

en ander in de kieswet te regelen. Ik zou het tweede deel en daar gaat het 

betoog van Naarden ook v--oral over wel kurmen begrijpen, maar de cambinatle 

met het eerste ontgaat me en ik denk ook dat het niet verstandig is om die 

combinatie aan te brengen want het gaat volledig daardoor de mist in. 

Dat is even wat ik op dit norrent ook niet begrijp. 

Een van de andere leden. 

Het hoofdbestuur handhaaft het afwijzende advies. We hebben inderdaad blijven 

noei te hol.den met een uitvoering van deze notie. Een gedeelte van de discussie 

die door de afdeling Naarden is aangevoerd "WOrdt al jarenlang gevoerd. Maar 

leent zich naar onze overtuiging niet tot een eigen interne besluitvonning. 

En voorzover het dan een landelijke discussie betreft is het zo dat wij inder

daad van rooning zijn en dat men over de resultaten daarvan volstrekt geen 

illusies noet hebben. Wij handhaven ons afwijzerrl advies met het oog op de 

tijd doe ik dit vrij kort. Ik zou de notie in stenmingwillen brengen. Diegene 

die voor de notie zijn wit. Tegen wit. Blauw voor, tegen. Oranje voor, tegen. 

De notie is verworpen en daarnee hoef ik de notie van de afdeling Zoeterwol.de 

niet in stemning te karen. Het woord is aan de heer Struik van Benllelen die 

daarom gevraagd heeft. 

Hartelijk dank mijnheer de voorzitter. Darres en heren uw vergadering die gaf 

mij twee maal bij bestuursverkiezingen het vertrouwen voor de vervulling van een 

funktie van secretaris bui tenland. Qn die reden ben ik in de eerste plaats 

u verantwoording schuldig. En dat wil ik hierbij gaarne doen. Zeker vanwege 

mijn opstappen voomat mijn tenni.jn verstreken was. Laat ik vooraf zeggen 

dat ik het zeer betreur dat ik mij daartoe genocxlzaakt voelde na 6 jaar goede 

sarrenwerking binnen het bestuur. Qn principiele redenen heb ik begin april 

mijn funktie neergelegd. Ik ben nog steeds van mening dat de WD alleen gebaat 

is bij een krachtige en principiele opstelling ten opzichte van de fascistoide 

zusterpartij uit Oostenrijk de SPO. 

Ik wil in dit verband slechts een citaat voorlezen uit het orrlerzoek van onze 

eigen algemeen secretaris de heer van d Berg dat hij in november verrichte. 
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Hij stelt daar ik kan :rre noeilijk vcx:>rstellen dat mijn partij de 'VVD nog een 

dag langer wil sanenka:ren :rret vertegenwoordiger FPO. Ja :rret hen onder een dak 

wil verblijven. Zelf zou ik u willen zeggen volkanen terecht wenst de 'VVD 

in Nederland op geen enkele wijze contact te onderhouden :rret de centr\.llrq?artij 

of de nederlandse volksunie. Maar hoe kunnen wij het dan tegenover ons zelf 

en de leden van de 'VVD verantwcx)rden cm :rret de FPO in een federatie te blijven. 

De heren Glinmarveen en Janmaat zijn nog lieverdjes vergeleken bij onze 

OOstenrijkse collega's. In mijn laatste brief aan het bestuur heb ik gevraagd 

cm openbaanraking binnen de partij van de relevante stukken. Zcxlat u zelf 

als vergadering een oordeel hieromtrent kunt vellen. Ik hoop dat aan mijn 

verzoek inmiddels gevolg is gegeven. Gezien de toch belangrijkheid van het 

onderwerp. Binnen de liberale internationale heb ik enige jaren het vcx:>rtouw 

genaren cm de FPO uit dat internationale liberale gezelschap te stoten vanwege 

de toenemende neo-nazistische tenlensen binnen die partij. 'lbt op heden zonder 

succes. Begrijpelijk oorlat het :rrerendeel der aangesloten landen geen duitse 

bezetting hebben gekend. Neem nou bijvcx:>rbeeld een land als Nicaragua maar wij 

als nederlandse liberalen hebben toch te maken :rret onze eigen geschiedenis en 

gevoelens. Mijn laatste vcx:>rstel binnen het dagelijks bestuur was cm alle 

'VVD aktiviteiten binnen de liberale internationale tijdelijk te stoppen evenals 

contributiebetaling van 30duizend gulden per jaar. Ik :rreende dat op die wijze 

de 'VVD het beste tot uitdrukking kon brengen dat ze op geen enkele wijze :rret 

de FPO in een samenwerkingsverband wil verkeren. Daar was binnen het dagelijks 

bestuur geen :rreerderheid vcx:>r te krijgen. Als secretaris buitenland wenste ik 

geen verantwcx)rding te dragen vcx:>r een beleid dat naar mijn oprechte :rrening slap 

is. Ik hoop dat deze vergadering na kennisname van de relevante stukken op korte 

tenni.jn een uitspraak zou willen doen inzake de verdere sarrenwerking :rret de 

FPO. Ui teraard ben ik ook bereid om nu te reageren op uw vragen. 'lbt slot wil 

ik bij deze gelegenheid bijzonder graag mijn opvolger als secretaris buitenland 

Jan Dir Blauw veel succes toewensen in zijn nieuwe funktie. Ik dank u -wel. 

Zijn er leden van de algenene vergadering die naar aanleiding van de woorden 

van de heer Struik van Beirmelen het woord wensen te voeren. Dan mag ik miscchien 

zelf daarbij een enkele kanttekening maken. Ik denk te kunnen zeggen darces en 

heren dat 

• • • • • • • • • • cm niet :rree te gaan :rret het vcx:>rstel van de heer van Beirmelen. 

Ik kam daar op terug. Laat er geen enkele twijfel over bestaan darces en heren 
dat het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur in de opvattingen van de heer 
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Kan daar nog het volgende over zeggen dat naar aanleiding van de gebeurtenissen 

in de tweede helft van 1986 en de gang naar die vergadering van wat dan heet 

een exactive in februari het hoofdbestuur heel duidelijke sta.rrlpunten heeft 

ingencm:n dat de FPO niet in de liberale internationale thuis m:>et horen. 

En ook na die vergadering van de exactivi ty waar ik direkt iets over zal zeggen 

heeft het hoofdbestuur op mijn voorstel besloten dat standpunt niet te wijzigen. 

Wij zijn en blijven nog steeds van :rrening dat de FPO niet in de liberale inter

nationale thuishoort en dat die en1it m:>et. Ik denk te kunnen zeggen dat als je 

dan gaat kijken naar de situatie in de liberale internationale je m:>et consta

teren dat een neerderbeid van 2/3 van de uitgebrachte si:.errlren in zo'n exactivity 

nodig is an de FPO eruit te stoten. Mijn stellige overtuiging dat die 2/3 neerder

heid in februari niet gehaald zou zijn. Er is toen besloten dat ieder deel, ieder 

lid van de liberale internationale vragen zouden kunnen gaan stellen aan de 

OOstenrijkers. Als ik dan zie hoeveel landen van dat recht gebruik hebben 

genaakt dan wordt ik bevestigd in mijn :rrening dat er in februari geen 2/3 

maerderheid kant, want het zijn maar vijf landen die vragen hebben gesteld, niet 

neer. We hebben toen bovendien in het hoofdbestuur gezegd die vragen die gaan 

wij ook stellen, die andere landen stellen vragen en er gaat een speciale bijeen

komst plaats vinden van die exactivity. Ik m:>et daarbij zeggen dat in de 

notulen van die vergadering van de liberale internationale dat niet duidelijk is. 

Maar het zijn geen letterlijke verslagen, het zijn geconserveerde verslagen. 

Het is niet duidelijk. We hebben gereageerd en ik kan u tot mijn vreugde nee

delen dat op de laatste exactivity neeting in Oxford van enkele weken geleden 

besloten is dat elf juli 1987 er een speciale vergadering van de exactivity zal 

zijn ter bespreking van de OOstenrijkse kwestie. Het is duidelijk dat wij daarbij 

aanwezig zullen zijn. Wij zullen aan de hand uiteraard van de antwoorden die 

binnen gekom:m zijn over de vragen een standpunt in het hoofdbestuur bepalen. 

Inmiddel heeft die mijnheer Haydn die heeft een interview weggegeven in profiel 

dat is een oostenrijks blad. En ik denk dat wanneer de antwoorden op de vragen 

dezelfde tendens hebben als de OJ:IlWèrkingen in dat interview dat ik het hoofd

bestuur m:>et adviseren om niet van het ingenonen standpunt dat de FPO niet in 

de internationale liberale thuishoort af te wegen. En dat wij dat standpunt 

ook heel duidelijk op 11 juli in l.Dnden naar voren m:>eten brengen. Ik denk 

d.amas en heren dat het standpunt van het hoofdbestuur daarover volstrekt 

duidelijk is. Een andere vraag is wat er dan op een gegeven ogenblik verder 

gaat gebeuren. Want het is en blijft toch altijd zo dat als wij geen 2/3 

neerderheid krijgen dat wij dan voor een keus kunnen korren of we er wel of niet 
in zouden blijven. 
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Maar als wij geen 2/3 neerderheid krijgen dan en wij stappen eruit dan heb ik 

het gevoel dat we die oostenrijkers waarvan wij vinden dat ze niet thuis horen 

in de FPO toch de oveJ:Winning gunnen. Ik wil niet zeggen dat ik zeg dat we er 

niet uitstappen. Ik denk dat dat een zaak is die zeer zorgvuldige besluitvonning 

vra-gt, zeer zorgvuldig. Ik denk dalles en heren dat het verschil van nening 

tussen de heer van Betmelen en het hoofdbestuur in feite alleen maar gelegen 

is in een faseringsfase en niet betrekking heeft op het essentiele punt waar 

het cm gaat. 11 juli dan is het m::ment bereikt dat binnen de 

liberale internationale duidelijkheid zal konen over datgene~ 

wat al die andere leden ook van nening zijn. En eind juni zal het hoofdbestuur 

zijn standpunt van de delegatie bepalen. Intussen en u ziet hoe het inderdaad 

een kwestie van fasering is de WD is niet aanwezig geweest bij de exactivity 

neeting in Oxford. Wij hebben niet neegedaan aan die aktiviteiten en we hebben 

de contributie nog niet betaald. Ik zou het daarbij willen laten daires en heren. 

Zijn er verder nog vragen of o:r:rrerkingen. 

Schellekens. 

Voorzitter ik wilde graag even reageren in deze zin dat ik het volstrekt 

eens bent net de visie van het hoofdbestuur en de ingencm:m standpunten en 

ik het betreur gezien zeker de voorgeschiedenis of het nou niet rrogelijk was 

geweest dat de heer van Betmelen in het belang van de partij die twee maanden 

had aangehouden dan hadden al deze trarrmelanten niet in de pers gekom:m en ik 

geloof dat het voor de partij beter was geweest. Dank u wel. 

Mijnheer van Berrm:üen. 

Wel even een reaktie op de laatste vragensteller of de Ofi[Erking van rustig 

blijven zitten enwacht nog een paar maanden dan ben je toch aan het eirrl van 

je tennijn. Ik denk dat wij goed noeten begrijpen en dat heb ik ook geprobeerd 

te verwo:::>rden bij mijn eerste inbreng dat wij te maken hebben net een principiele 

zaak en dat de enige die binnen de liberale internationale de afgelopen jaren, 

ik ben daar nogal druk doende nee geweest, s<mnige vonden zelfs te veel ik de 

enige was die voortdurend het voortouw heeft genarren en de aandacht heeft gericht 

op die engewens-e situatie net die OOstenrijkers binnen de liberale internationale 

Ik heb er heel weinig resJ:X)ns voortdurend op gekregen. Ik noet alleen zeggen dat 

ik in het begin bij de WD een zeer open oor heb gevonden en binnen het bestuur. 

Maar ge'iNOOn blijven zitten en verroer je niet dacht ik gaf niet in ieder geval 

die verantwoording wilde ik niet tot de mijne maken, want ik vond dat hiet 

iets aan noest gebeuren. 



Band 9 

Blad 131 

En dat vond ik al hee- lang. Ik zou graag een vraag aan de voorzitter willen 

stellen n-ar aanleiding van zijn reaktie. Ik heb ook begrepen uit de 

ccmnunicatie dat er 11 juli bij een bijzondere sanenkanst van de exactive 

conmittee. Ik noet wel zeggen dat ik uit de stukken niet begrepen heb dat die 

gewijd zou zijn aan de positie van de FPO binnen de liberale internationale. 

Maar ik hoop dat het wel het geval is. Mijn punt is steeds geweest dat heb 

ik in alle eerlijkheid tegen u gezegd de WD zal het gevecht binnen de liberale 

internationale niet op fornele wijze kurmen winnen en 2/3 nogelijkheid is 

beslist onhaalbaar. Ik zou daar een afspraak :rret u, een belofte aan toe willen 

voegen en u hebt genoeg getuigen om mij daar tezijnertijd aan te houden. ~t 

het u of het WObestuur gelukken om voor het jaar 2000 die situatie te bereiken 

dan beloof ik u een heel goede fles OOstenrijkse wijn uiteraard zonder anti vries. 

Dank u. 

Dank u wel mijnheer van Bertmelen. Ik stel u voor dit punt thans af te sluiten. 

Schellekens. 

Ja alleen wil ik zeggen dat wat de heer van Bertmelen gezegd heeft natuurlijk 

niet heb bedoeld en ook niet gezegd. 

Ik stel voor dit punt thans af te sluiten. Darres en heren wij zijn toe aan het 

afscheid van de leden van het dagelijks bestuur en de intrede van een aantal 

nieuwe leden van het dagelijks bestuur. Ik wilde dit zo collectief doen ondanks 

de tijdncx:xl waarin wij gaan karen. Mag ik :rrevrouw Ayelst Averink-winsemius 

verzoeken achter onze tafel plaats te nemen. Ik wil haar daarbij onze hartelijke 

gelukwensen aanbieden voor het feit dat zij , ik wil haar da.al:bij onze hartelijke 

gelukwensen aanbieden en spreek de venmchting uit dat zij in het dagelijks 

bestuur een bijzonder prettige tijd zal doorbrengen. Er is niemand weggegaan 

danes en heren want zij treed in de plaats die de voorzitter vroeger innam. 

Ik zou thans willen vragen of de heer Struik van Bertmelen eventjes voor de zaal 

zou willen karen. 

Mijnheer Struik van Bertmelen u bent voortijdig uit het dagelijks bestuur gestapt. 

We hebben daar zonet over gesproken. I- heb u toen dat gebeurde een brief 

geschreven en ik heb in die brief gezet dat het mij bijzonder spijt dat u midden 

in die bestuurlijke afwikkeling van datgene wat u in gang hebt gebracht uw 

funktie neerlegt. En ik zeg erbij dat ik toch hoop dat u ondanks naar mijn 

gevoel deze ongelukkige wijze van beeindiging van de funktie, want dat is altijd 

toch :rret vreugde kunt terugkijken op uw periode in het dagelijks bestuur. 
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Want dames en heren de heer Struik van Bentrelen was de eerste secretaris 

buitenland die ook aan die funktie, hij heeft ook aan die funktie inhoud 

gegeven en ik denk dat voomat dat invullen van die funktie voor alle 

inspanningen die hij zich daarbij getroost heeft en ik zie daarbij dus even 

af van ••••••• o. zoals u begrijpt. Die inspanning die hij zich daarbij 

getroost heeft dat wij hem daar erg veel dank voor verschuldigd zijn en 

uit dien hoofde da:rres en heren wil ik hem graag de 'lhorbecke penning 

overhandigeno 

De heer Jan Dirk Blauw wil ik graag ui tnoeligen om achter de bestuurstafel 

te karen zitten. Ook hem wil ik van harte gelukwensen met zijn intrede 

in het dagelijks bestuur. Ik ben ervan overtuigd dat hij daar een bijzonder 

prettige tijd zal doorbrengen en ik ben er ook van overtuigd dat hij als 

opvolger van de heer Struik van Berrlrelen ve:rder zal gaan met het geven van 

inhou:l aan die uitemate noeilijke funktie van secretaris internationale zaken. 

Dan gaan, noeten wij vandaag ook da:rres en heren afscheid · · nenen van de 

heer de M:>nchy onze penningneester. De penningneester in elk bestuur, 

welk bestuur dan ook dat weet u vervult een uitemate noeilijke funktie. 

Want hij is de man die altijd op de rem noet trappen en altijd noet zeggen 

dat het niet kan. Ik noet u ook zeggen dat de heer de Monchy dat zeer uitvoerig 

elke keer deed. Hij stapte altijd op de rem, er kon nooit wat, maar bij enig 

nader praten en enig overleg was er altijd nog wel ruimte te vinden om toch 

in elk geval wat te doen. De heer de ]).t)nchy da:rres en heren is een uitellllate bekwaal 

penningneester geweest, die voor de partij erg veel gedaan heeft. Hij trof een 

financiele situatie aan die bij zijn aantreden die enig saneren behoefde en hij 

heeft die sanering ook voortreffelijk doorgevoerd. Hij heeft daarbij ook nooit 

verzuinrl in het dagelijks bestuur verder te kijken dan uitsluitend financien. 

Hij had een heel duidelijke mening, een heel duidelijke mening over allerlei 

zaken waar hij noeilijk van af te brengen was. Die die altijd op zijn heel 

kennerkeme wijze die u ook in de algemene vergadering ongetwijfeld hebt 

aanschouwd naar voren bracht. Kortam wij danken de heer de Monchy bijzonder 

voor al datgene wat hij de afgelopen jaren voor de partij heeft gedaan. 

Ook hem wil ik graag de 'lhorbecke-penning overhandigen. 

Mijnheer de ]).t)nchy zou u nog even willen zitten, want er is iemand in de 

zaal die u wil toespreken. 

Mevrouw Brouwer uit Sneek. 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de ]).t)nchy da:rres en heren. Als ik iemand die 

zijn WDlidrnaatschap opzei vraag waarom hij dat deed kreeg ik meer dan eens 

het antwa:>:rd arrlat er zoveel herrie is, arrlat ik me als liberaal niet neer 
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thuis voel. Orrla.t ik niet neer vind dat man liberaal mat elkaar Clllgaat. 

Zo iemand zou eigenlijk eens rroeten kunnen zien hoe het toeging tijdens een 

:penningrreestersoverleg. Wat dat is. Een ongeveer twee keer per jaar plaats 

vindende bijeenkanst van kanercentrale:penningrreesters en de penningneester van 

de vrouwen in de WD mat de administrateur en onder VCK>rzi tterschap van de 

:penningrreester de heer de Ivbnchy. Daar wordt volgens afspraak geen politiek 

bedreven. Daar worden wel heel open alle financiele aspecten alle perikelen 

in de partij besproken. Daar luistert man naar elkaar, De penningrreesters 

onderling, de penningreeesters naa de Ivbnchy en ook heel duidelijk de M::mchy 

naar de penningrreesters. Afgezien van zijn anà.ere grote kwaliteiten is dat 

hetgeen ons altijd opviel de Ivbnchy is niet iemand die het wel weet, naar hij 

luistert veel en goed. De basis is VCK>r hem belangrijk. De afdelingspenningrrees

tershet zal nu 5 jaar gelErlen zijn dat ik als afdelingspenningrreester 

ongehinderd door veel bescheidenheid hem een brief schreef mat wat ik vond 

wat weleens anà.ers zou kurmen. Er kwam een lange serieus op alle :punten ingaanà.e 

vriendelijke brief terug. De financiele problercen van de ondercentrales vorig 

jaar in Arnhemo De heer de Ivbnchy had zijn maning. Toch probeerde hij de andere 

kant te begrijpen en hij zette zich in am een VCK>r ieder aanvaardbare en 

bevredigende oplossing te vinden. De karrercentralepenningrreesters narrens wie ik 

hier sta zij allen hebben tijdens het penningrreestersoverleg elkaar leren kennen 

en ervaren hoe hun VCK>rzi tter als echt liberaal kan optreden en hoe plezierig 

vergaderen dat is. Ik heb als ik de heer de Ivbnchy tegenkwam Cl'lrlat het niet 

helemaal duidelijk was of we mijnheer""'irevrouw staditmt gepasseerd weleens 

begroet mat dag grote baas. Heel ernstig ging hij daar dan ip in. Nee geen 

baas collega. En dat tekent hem en daarom wil ik narrens de penningrreesters 

persoonlijk, niet de KC naar de penningrreesters persoonlijk hem een klein 

aandenken overhandigen. Mijnheer de Ivbnchy het zal onder uw opvolger vast 

wel goed zijn ,maar •••••••••• 

Ik rroet u eerlijk zeggen de laatste woo:rden van rnavrouw Brouwer ben ik buiten 

gewoon beroerd. Ik heb mij narrelijk mijn hele pericxle altijd erg aangetrokken 

gevoeld tot u allen, tot duizenden anà.ere nederlanà.ers die steeds vrijwillig 

hun tijd opofferend, hun inzet opofferend VCK>r de partij die steeds alles 

datgene doen. Ik heb :rre daar persoonlijk geprobeerd hetzelfde te doen en ik 

ben, het heeft ma diep beroerd juist vanuit die groep die categorie van 

mansen de woorden gehoo:rd te hebben en het cadeau gekregen te hebben. Dank u zeer. 

Ma.g ik thans de heer Ressenaar eveneens geluk wensen mat zijn intrede. Hij 

krijgt een rroeilijke taak de heer de Ivbnchy-opvolger, naar ik ben ervan overtuigd 

dat hij dat ook op een VCK>rtreffelijke wijze zal doen. 



Ba.rrl 9 

Blad 134 

En dan tenslotte darces en heren de ondervoorzitter gaat ons verlaten. Ik 

heb al bij verschillende gelegenheden al 'iNOOrden daarover gesproken. 

Hoofdbestuur, dagelijks bestuur ennevrouw van Raalte die vestigde er toen 

de aandacht op dat ik het steeds had over de heer de M:mchy bijva:>rbeeld en 

de heer van Beimelen, maar dat ik dan ineens had over Liesbeth en dat doe 

ik dan nou weer. Liesbeth jij gaat ons verlaten na een 6-jarig ondervoorzitter

schap. En darces en heren ik denk dat we zonderneer kunnen zeggen dat Liesbeth 

van Raalte bijzonder veel daar heeft gedaan, bijzonder veel waardevol werk 

heeft gedaan. Zij was het bestuurlijke hart, zij was het bestuurlijke rcotor 

van alle vonnings- en scholingswerk. Zij heeft zich daar net groot enthousiasrre 

op gestort. Zij heeft daar ongelooflijk veel tijd en energie in gestoken. 

Uiteraard ter zaak net een va:>rtreffelijke ondersteuning van de heer vd Broek. 

Zij was, zij had de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zij heeft in die 

funktie bij zorrler veel gedaan om die scholing en vonning accenten te geven. 

Qn die in te berlden in de hele partij. En ik rcoet u eerlijk zeggen dat datgene 

wat ik gisteren over het ondel:werp vonning en scholing zei dat dat toch va:>r 

een groot gedeelte was geinspireerd door Liesbeth van Raalte. Liesbeth had 

nog een funktie, de funktie van onderva:>rzi tter en ik denk dat die funktie 

misschien wel de :rreest ondankbare funktie is die je je kunt indenken. Want 

als zodanig trad je nooit op, laten we zeggen onder no:rnal.e anstandigheden 

was het niks, maar als de va:>rzi tter er niet was dan ineens vielen alle 

verantwoordelijkheden van het va:>rzitterschap op je schouders. Dat was vaak 

een rcoeilijke taak, zanaar ineens ergens va:>r staan op een algenene vergadering 

als de va:>rzitter ineens in Tros kareerbreed of in de rooie haan noest verschijnen 

en dan stond je er maar va:>r. Ik heb daar altijd net erg veel waardering naar 

gekeken, gekeken naar de manier waarop je dat deed. En darces en heren als u 

mij gisterenmiàia.g gemist hebt en afgezien van de vraag of een va:>rzitter van 

de partij altijd op dit podium rcoet zitten, u hebt mij :rrede gemist cm:iat 

ik het bijzonder prettig vorrl Liesbeth van Raalte tijdens deze laatste alegenene 

vergadering waar ze als onderva:>rzitter aanwezig is een groot gedeelte van die 

vergadering te laten va:>rzitten. Liesbeth hartelijk dank va:>r al datgene wat 

je gedaan hebt. We zullen je, je krijgt een heel goede opvolger, maar we 

zullen jou net al je speciale benaderingen, je 'iNOOrden van benoerliging, je vaak 

ludieke oprerkingen en ook je gezelligheid niet snel vergeten. Ook jou wil 

ik graag de 'lhorbecke penning aangeven. 

Een minuut ook nu zegt de va:>rzitter. Ik zal niet praten over scholing en vonning. 

Ik zal niet praten over het onderva:>rzitterschap. De som van 6 jaren net alle 

ups en downs waren geweldig, is geweldig, :rrensen bedankt. 
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J:>aires en heren ik wens ook de heer Opstelten bijzonder veel geluk net zijn · 

benoeming tot ondervoorzitter. 

Ik ben ervan overtuigd, danes en heren dat ook de heer Opstelten dat heb ik nu 

alnenen te kunnen constateren zijn funktie net bijzonder veel genoegen en 

plezier zal vervullen en ook in de beste liberale trërli ties. Welkom. 

Danes en heren het dagelijks bestuur in nieuwe sarrenstelling zit thans voor 

u. Ik ll'Oet ronstateren dat we in grote tijdnood zijn. Maar de discussie van 

vanochtend vond ik toch wel zo belangrijk dat ik daar geen beperkingen aan heb 

willen stellen. Maar nu ll'Oet er drastisch ingegrepen worden. De heer Zoutendijk 

en Noni hebben mij er op attent genaakt dat hun toespraken staan na het 

stellen van vragen aan de tweede kaner. U weet er worden eerste kanervragen gesteÏ. 

en dan gaan de danes en heren tijdens de lunchpauze erover nadenken wat zij 

aan u gaan antwoomen. En er zijn ook vragen aan de eerste kanerfraktie en aan 

de liberale leden van het euro:pees parlement uit Nederland karenden. En. feitelijk 

zou dus eerst nou die toespraken van de heren Zoutendijk en Nord ll'Oeten volgens. 

Ma.ar het is al tien over twaalf, En ik stel u dus voor om toch ma-r de gewone 

agenda te volgen en te zeggen laten eerst al diegene die vragen hebben voor de 

kanerfraktie die vragen nu stellen zodat de kanerfrakties zich daar naar 

behoren op kunnen voorbereiden. 

Kijkende naar de tijd denk ik dat wij enige beperkingen noeten stellen aan de 

spreektijd. Ik zou dat niet aanstonds in minuten willen afwegen maar ik wil 

u wel verzoeken om zo ook kortnogelijk te zijn. Wie van u wenst het woord. 

Vrij land. 

Mijnheer de vorzitter we hebben straks gesproken over het funktioneren van de 

partij een afgeleide, een direkte afgeleide daarvan is de tweede kanerfrak tie. 

En ik noet helaas als ik dus die beleidsnotitie lees en ik heb daarover ge

schreven in het laatste vrijheid en derroeratle noet ik weer constateren dat 

het beleid op een zeer eenzijdige wijze wordt gevo:r:nrl. In het faoet eoonomische 

z aken hoofdstuk wordt maar liefst 40% aan elektrici tei tsprcx:luktie geschonken. 

En ook bij het onderwe:rp milieu is de elektriciteitsprcx:luktie en Tsjernobyl 

is weer aan de orde. En er wordt daar weer een pleidooi gehouden voor atcx:xn

energie. Ik vraag hoe komt dat eigenlijk en ik zou ne verbazen als de nieuwe 

fraktievoorzitter zegt ja er zijn veranderingen gesteld, ontstaan. Waarom is 

het beleid van de WD zo voor atoonenergie terwijl 87% van Nederland daartegen 

is. En 53% van de neder landers de bestaan at:oorrcentrales wil sluiten. Ik heb de 

vraag gesteld, maar ik wil ook neteen een antwoord geven atrlat de tweaie kaner 

geen afspiegeling is van de WD-achterban. De twee funktionarissen in de partij 

zijn de heer Bolkestein en Braams die het energiebeleid bepalen zijn grote 
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veo:tstanders van de at.oarenergie. Mijnheer Bolkestein zijn eerste prarotie 

als karrerlid is geleid door neer atoom door ingenieur Rouwendaler dat weer 

iedereen en ik zou graag willen dat inde:rdaa.d en ook mijnheer Braams heeft 

bepaalde persoonlijke relaties, zijn broer onder andere waaidoor hij dus 

extra aandacht en zacht hart wil virrlen voor at.oarenergie dat zou ik 

graag verandeni willen zien. En hoe doen we dat. Gewoon doordaat de partij 

en de tweede karrer wat neer kijkt naar de achterban. De grote achterban van 

de WD heeft ongeveer 35%. Er zijn verschillende enquettes geweest die tegen 

at:oarenergie zijn. En daarom zou ik willen pleiten nogmaals ik heb het straks 

ook al genoem:l naar een interne enquette in de Wd, referendum desnoods over 

dit ondel:werp. En we noeten niet binnenkort dat wil ik als conclusie maken 

niet even snel die atoc::mcentrales doorjasseren. Ik hoop dat mijnheer Voorhoeve 

die ook een ti tel heeft als ingenieur zoals ik daar extra aandacht aan wil 

besteden. 

Mevrouw Bakker uit Amsterdam. 

Mijnheer de voorzitter in onze partij "WO:rdt al sinds vele jaren gepleit voor 

verlaging van de collectieve lasten overigens zonder veel succes hoor an net 

het daanree vrijgekaren geld een belastingverlaging te kunnen financieren. 

Waarbij ik dan vooral denk aan de loon- en inkanstenbelasting. Dezer dagen 

heeft de voonna.lig direkteur van de rijksbegroting mijnheer Le Blanc nu 

werkzaam in het bankwezen een boek gepublicee:rd net suggesties an het managenent 

in de overheidssector te verbeteren en de doelnatigheid te bevo:rderen. Het 

boek is nog niet uit anders ha:1 u het net opdracht het bestuur, de tweede karrer 

fraktie aan de bewindsvrouwe van verkeer en waterstaat van ons gekregen. 

Het kant nog. Er "WOrden in dergelijke boeken zelfde concrete voorbeelden gegeven 

van begrotingsposten waarop kan "WOrden bezuinigd. Met venrelding van gedetail

leerde gegevens zcxlat er in feite natuurlijk niets verandert. Ik wil een concreet 

geval aanvoeren van een voorgenaren uitgaaf die gerust achterwege kan "WO:rden 

gelaten en ik hoop dat vanuit deze bijeenkanst nog neer voorbeelden "WO:rden 

aangedragen door afgevaa:rdigden die uit eigen waarneming en ervaring kurmen 

spreken. Anders karen we niet veel veroer en blijven we net de illusie van 

zo zou het noeten en het kan niet. In Amsterdam is de besluitvo:rming een quasie 

denocratische beslui tvo:rming, want de gerreenteraad heeft besloten om bus 15 

ante zetten in een tram die nu zover gevordel:d is dat binnenkort onze minister 

van verkeer een voorstel mag ve:rwachten an hiervoor subsidie voor te verlenen. 

Deze zogenaamie vertranming houdt een eenmalige uitgave in van 25-30 miljoen 
gulden en een duurzaam hoger exploitatietekort in vergelijking tot de buslijn 15 
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die arrlerhalf miljoen bedraagt, terwijl de werkgelegenheid bij het gerreentelijk 

vervoerbedrijf zal teruglopen :rret enkele tientallen arbeidsplaatsen. Daarnaast 

gaat die tram in Zuid vooral veel extra overlast bezorgen. Hij is absoluut 

onnodig. Tegenover al deze nadelen staan nagenoeg geen voordelen. Dit project 

kan zorrler bezwaar "WOrden geschrapt. Er noet alleen een wethouder zijn die dol 

is op tra:rcmatjes en we zullen hem in de plaats eens een keer een spoo:rweg cadeau 

doen. ~t het daardoor bespaarde subsidie aangevuld :rret vele arrlere overbodige 

uitgaven, ik heb net al arrleren uitgenodigd ze u ook te vertellen noet het 

rrogelijk zijn een voldoerrle groot bedrag bijeen te brengen om de loon- en 

inkanstenbelasting duurzaam te verlagen. Ook hier geldt vele kleintjes maken 

een grote. Dank u wel mijnheer de voorzitter. Ik leg over dit verhaal en een 

lijst :rret handtekeningen van de buur~ners die zich allen zwaar belast 

voelen door deze vertranming. Ik hoop dat wij erin slagen de subsidiering 

van dit malle plan tegen te gaan. 

Dank u :rrevrouw Bakker. 

~vrouw Bruggeman. 

Mijnheer de voorzitter het verzoek van de afdeling den Haag om te spreken over 

het beleid van de twea:le karterfraktie inzake de plannen tot de invoering van 

verplichte algenene basisvonning in voortgezet onderwijs heeft de afdeling 

helaas niet kunnen toespitsen tot een notie en dat zoals de afdeling Bilthoven 

heel terecht, nee de afdeling Schiedam was dat heel terecht heeft opgebracht 

dat de inhoud van de fraktienotitie nog niet bekend was en dat die als leidraad 

niet kon dienen bij het irrlienen van noties. Ja dat is dus een handicap en nu 

willen wij hebben gelezen wat de fraktie hierover heeft gezegd, het intervieuw 

hebben gelezen :rret ondei:Wijsspecialist Fransen en bovendien de orrler.wijsdag in 

april van de WD hebben gehad nu kunnen wijwat concreter zijn en u zou de 

afdeling dolgraag wat :rreer zeggen over de onrust, onrust die deze plannen bij 

de afdeling hebben gewekt. En niet alleen bij de afdeling den Haag. Ccmro.micatie 

en discussie waren gisteren de sleutel'WOOrden die de deuren naar de verbetering 

van het partijklimaat noeten heropenen. Mag ik u voorzitter dan ook vragen mij 

enige tijd te gunnen om het verzoek van de afdeling den Haag toe te lichten 

te verbetering van de corrmmicatie, al thans van onderen op naar boven en ter 

voeding van de discussie. Ik richt mij tevens natuurlijk tot de fraktie van 

de tweede karrer. Aan de voorstellen tot invoering van algenene driejarige basis

vonning op de middelbare scholing zitten vele kanten. Ik wil er in samenhang 

:rret onze WD drie noerren. 1. hoe kan het gebeuren dat de WD die altijd zo 

wars was en terecht naar mijn idee en naar het idee van ongelooflijk veel 
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VVD-leden van een wars was van een lang verplichte eenvonnige periode van 

orrleJ:Wijs, in het voortgezet ondeJ:wijs, vroeger de middenschool geneend zelfs 

m:tar zonder een woord van spijt of een kritische noot dit in het regeerakkoord 

heeft geaccepteerd. Want een regeerakkoord nam over het rapport van de "~Neten

schappelijke rad:l voor de regering over hat algerreen voorbereidend basis, 

over het algeneen basisonde:rwijs in het voortgezet ondeJ:wijs. En daaJ::nee heeft 

het beestje wel een arrlere naam gekregen, m:tar inhoudelijk ging het hier an 

een driejarige middenschool. En het enige wat wij als kader en als leden hebben 

IIOIJ=m lezen hierover is dat er in vrijheid en denocratle van augustus werd gezegd 

dat onze staatssecretaris rrevrouw Ginjaars-Maas bereikt had dat in het regeer

akkoord geen letter stond over de mieHenschooL Nou dat was naar de letter 

inderdaad waar, maar naar de geest niet. En ik begrijp niet hoe het nogelijk 

is dat er niet iemard is opgestaan van onze ondel:wijsspecialisten die heeft 

gezegd het is ellendig, we kunnen er niks aan doen. We kunnen niet altijd 

onze zin krijgen, we zijn de kleinste partij, m:tar die dat toch in ieder geval 

heeft gezegd dat het de WD niet beviel. Dat is het eerste punt. Het tweede 

punt is hoe kon het vervolgens gebeuren dat toen in dec:enber daaropvolgend 

dus een half jaar later onze bewindslieden kwalren net voorstellen tot die 

verplichte algenene basisvonning voor drie jaren in het voortgezet onde:rwijs 

ve:rplicht twee niveaus niets anders. Dus naar mijn idee een gem::xlificeerde 

middenschool dat toen de stenren daarover losbarsten van de ABOP, nederlarrls genoo 

schap van leraren, VOO, IOOV, de industrie, de algenene vereniging van schoollleid 

ers, ja zelfs uiteinielijk in april van het kader van de WD op de orrleJ:Wijsdag 

dat er toen nog niet is gereageerd door onze orrle:rwijspecialisten dan anders 

van het valt wel nee. Je zult het zien, de schoolstructuren worden niet aangetast. 

Het LBO loopt geen gevaar, het gynnasiurn blijft bestaan terwijl het niet 

nogelijk is als je alle scholen ve:rplicht an twee niveaus aan te bieden en 

die niveaus in het voorstel niet hoger zijn dan een laag niveau MAVO en een 

bijna geen beroepsgerichte vakken en een hoog niveau verrijkt MAVQ-D wat dus 

wel veel lager is, m:tar dan ook veel lager is dan het WD dat je dan niet het 

orrlerwijs aantast, het LBO aantast. het gynnasiurn aantast. En tot slot nUII'IOOr 

drie mijn slotop.marking is naar ik hoop minder kritisch en neer van constructieve 

aard antenslotte een positieve bijdrage te geven aan deze discussie. Discussie 

waar we in onze partij dan zlke voorstanders van zijn en gebleven. Ik wil 

bepleiten dat onze fraktie die in zijn fraktienotitie heeft geschreven niet 

neer dan naar mijn idee een vrij fenreel stukje dat zij het wetsvoorstel zullen 

toetsen aan het regeerakkoord en aan de inhoud van ons verkiezingsprogranma, 

dat die fraktie ook de noei te zou willen nenen om het wetsvoorstel te toetsen 
aan wat het wetsvoorstel zelf zegt te bepleiten. Nanelijk verhoging van het 
onde:rwijspeil van onze jeugd. 
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Hoe kun je over verhoging praten als je hoogste niveau Mavo-D verrijkt na drie 

jaar is. Wat is dan het peil van WK> gebleven. Dat is dus een. Ik zou dus 

willen pleiten zorg voor neer nieaus. Venier is er vastgelegd in het regeer

akkoord dat de structuur van het ondel:'Wijs niet aangetast zal "WOrden. Als dat 

zo is dan pleit ik voor geen ve:rplichting van het aanbieden van alle 

niveaus door alle scholen. Want dat ve:rplicht een LBO an ook het hoogste 

niveau aan te bieden. Dat is punt 2. En dan tenslotte punt 3. De wet zegt 

dat ze "WOrdt ingesteld, dat ze wil nastreven het uitstellen van de beroepskeuze 

voorjongeren en de studiekeuze. Natuurlijk zijn er een heleboel jongeren die 

het nog niet weten, maar wie het wel weet waarom noet die dan een gedwongen 

uitstel hebben. En bovendien zijn er een heleboel jongeren die doordaat ze 

drie jaar lang ve:rplicht zijn an vrijwel alleen maar neer vakken, te krijgen 

zo ongelooflijk genoeg krijgen van het onde:rwijs dat tegen dat zij een beroepskeuz, 

zouden leurmen maken, tegen dat zij beroepsgerichte vakken zouden willen kiezen 

drop out zijn geworden en geen beroepskeuze rreer doen. 

Barrl 10 

Laten we dan zorgen dat onze jeugd zelfstarrlig "WOrdt, niet zwak is door een 

goede opleiding te hebben gehad. Dat is tot nut van hen en hun zelfontplooing 

en tot nut van onze hele naatschappij • 

Dank u wel mevrouw Bruggeman. 

Mijn naam is Meijerink ik spreek namens de afdeling Doerendeel en nanens de 

landbouwcomnissie, comnissie ruimtelijke ordening hier in de provincie Friesland. 

Binnen onze ccmnissie en binnen ook onze afdeling bestaat grote ongerustheid 

over het beleid wat gevoerd "WOrdt door het kabinet cq gesecondeerd "WOrdt door 

de karterfraktie net betrekking tot het agrarische deel van onze sarrenleving. 

Wij zijn zeer bezorg:]. over de voorstellen van de comnissie Oord. Wij hebben 

grote noeite net de afschaffing van de negatieve wm. Afgelopen paar dagen de 

afschaffing van de WIR op vee, of melkquotum en wij karren steeds neer leden 

tegen die grote noeite hebben om nog genotiveerd lid te zijn van onze partij. 

Een andere zaak is dus het nonetaire beleid wat gevoerd wordt door deze 

regering. Onze pootaardappelen zijn in het buitenland in twee jaar tijd 25% 

duurder geworden ui tslui terrl door nonetaire oorzaken. Een ander punt waarvoor 

wij uw aandacht vragen is het hanronisatiebeleid in EEGverband van niet 

financiele beleidsvoorschriften. We denken hierbij aan vochtgehaltes, toepassing 

van gewasbeschenningsmiddelen. In Nederland hebben wij een zeer streng toelatings
beleid. 
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Onze buurlanden zijn soepeler. Waarcm kunnen wij niet aan de nonn van onze 

buurlanden voldoen. En ook de tolerantiegranzen van diverse middelen die 

willen wij ook graaggehanroniseerd zien. Dank u. 

Dank u wel. 

De heer Labon. 

Mijnheer de voorzitter ik denk dat wij vandaag in deze vergadering niet voorbij 

kunnen gaan aan het vraagstuk van de koers van onze partij inhoudelijk. En ik 

denk dat wij ook niet voorbij kunnen gaan aan oprerkingen en nededelingen die 

vanuit de tweede kairerfraktie ons bereikt hebben daarancrent. 

Uitgangspunt van die discussie is toch in feite de uitspraak. geweest van de 

fraktievoorzitter in Haren over de positie die wij als partij in de nabije 

toek.anst denken in te nemen. Ik denk mijnheer de voorzitter dat de algenene 

vergadering behoefte en ook in zekere zin recht heeft op een stuk duidelijkheid. 

Ik denk ook mijnheer de voorzitter dat wij tot op heden die duidelijkheid nog 

niet gekregen hebben en in feite ook gisterenavond nog niet gekregen hebben. 

Want ik denk als de fraktievoorzitter daar in zijn toespraak aangeeft hoe 

hij aankijkt tegen de koersbepaling van andere partijen dat dan opnieuw 

blijkt dat hij in feite kijkt naar wat een andere partij doet wanneer die 

zegt ik ei teer of de partij van de arbeid zich in de toek.anst in een nieuwe 

richting gaat ontwikkelen en op beide punten, hij heeft een tweetal punten 

genoerrrl voor neer verannvoordelijk realisrre zou getuigen dan in het verleden 

is nog niet duidelijk. Als dat wel zo wordt rroeten wij dat toejuichen want onze 

sarrenl.eving zou die beleidsverbetering kunnen profiteren. Ik stel vast dat dat 

opnieuw in feite afwachten is wat een andere partij doet. Op het narent dat 

de heer Voorhoeve in Haren zich uitspreekt voor sociaal liberalisrre, op het 

norrent dat hij dan een standpunt aangeeft waarbij de 'WD eigenlijk naar een 

middenkoers zou rroeten opstc.m:m, op dat narent geeft hij aan dat wij niet 

af rroeten wachten wat andere partijen doen, naar geeft hij aan wat wij in 

feite zelf aan rroeten geven hoe onze koers zou rroeten zijn. Vervolgens valt 

de hele pers over hem en ons allen heen en ons dan zeg ik dat zijn net zo goed 

raadsleden en sta tenleden in de provincies en geneenten. Er wordt van ons verwacht 

dat wij duidelijk aangeven hoe wij daar dan inhoud aan denken te geven in de 

nabije toekcmst. En ook dan rroet ik toch vaststellen dat het uitennate rroeilijk 

is zeker voor m:msen die daar niet dagelijks bij betrokken zijn an daar inhoud 

aan te geven. En dan hoop je dat uitspraken van de heer Voorhoeve zelf daar 

enige duidelijkheid over zullen geven. 
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En op dat m::ment is het ook interessant wat hij bijvoorbeeld aangeeft in het 

blad voor staten- en raadslerlen hoe hij zelf denkt die koers inhoud te geven. 

Want daar "WOrdt gevraagd en heel concreet ook hoe noet een geneenteraadslid 

in de toekarst zich opstellen als men vraagt wat is de koers van de VVD. 

Hij geeft daar een antwoord op, maar dat antwoord resulteert uiteindelijk 

in de volgerrle zinsnerle en ik citeer opnieuw, net welke partij kan de VVD de 

eigen doeleinden zo goerl nogelijk bereiken en net wie kurmen wij een neerder-

heid vemen. Dat is natuurlijk een cruciale vraag. Maar dan zegt hij blijkt 

in 1990 dat wij ons verkiezingsprogramna net het mA kunnen veiWezenlijken en 

hebben wij voldoerrle steirtren dat gaan wij door. De vraag is of dat nou precies 

bedoeld is net de uitspraak die hij in Haren heeft gedaan en net de konse-

kwentie gezien de afgeleide die men daaruit heeft kunnen resulteren. Mijn 

vraag aan de heer Voorhoeve heel ooncreet mijnheer de voorzitter is wil ons 

vandaag ons als bestuurderen, raadsleden, Statenleden maar wil ook de algenene 

vergadering duidelijker dan gisteren aangeven wat hij bedoeld heeft net zijn 

uitspraken. Wat is mijnheer Voorhoeve sociaal liberalisne in uw ogen. 

Ik heb heel goed geluisterd naar de 7 ptmten van gisteren, maar die 7 

ptmten zijn in feite een verlenging van het beleid zoals wij dat 2-3-4 jaar 

gelerlen hebben vastgesteld net elkaar. Wat is de mieHenkoers in uw ogen. 

Waaran gaat u sowieso door net het CDA als u in 1990 vindt op basis van een 

neerderheid dat onze prograrrma.' s goed noeten aansluiten. Waarom kijkt u dan 

niet toch eerst naar de prograrrma. 's van andere partijen en richt u dan af 

op welk nr.aren.t en waar en net welke partij wij door gaan. Waarcm nu al die 

uitspraak doen. Het "WOrdt zo direkt in de kranten overgenaren. Waarom laten 

wij onze koers niet open en wat belangrijker wat doen wij niet alleen op basis 

van verkiezingsprograrrma.'s maar wat doen wij inhoudelijk in ons beleid. In deze 

jaren al als coalitiepartner van het CDA cm aan te geven wat voor koers wij 

inhoudelijk inderdaad voeren. Het gaat niet cm wat er op papier staat, maar het 

gaat eran waar partij in ooncrete inhoud aan kan houden op basis van de realiteit. 

Datgene wat het beleid wat de tweede kanerfraktie nu in de konende jaren voert. 

We hopen dat u ons na de pauze daar een duidelijk antwoord op zal kurmen geven. 

Dank u wel mijnheer de voorzitter dat geeft mij geruststelling. Ik was al 

bang dat de VVD het midden niet neer zag staan laat staan zien zitten. Even een 

bekendrraking mijn naam is Niesing ik ben nelkveehouder in Drente, voorzitter 

van het drents landbouwgenootschap en als u het interessant zal nogen vinden 

lid van de landbouwconmissie van de VVD. Het spijt mij oprecht mijnheer de 

voorzitter dat ik wat kritische kanttekening nogal wat noet plaatsen bij het 

VVDbeleid ten opzichte van onze agrarische sektor. 
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En als ik die plaats mijnheer de voorzitter dan ben ik ervan overtuigd dat 

ik dat namens zeer vele liberale boeren doe. Daar is en het is zojuist 

al gesignaleeni ik ordersteun dat van ganser harte veel ernstige veront

rusting over het fraktiebeleid dat gevoerd is of beter gezegd niet gevoerd 

wordt ten aanzien van de land- en tuinbouw. De kwalificatie boeronvriendelijk 

van kabinet en regeringspartijen achten wij agrariers een woelige uitdrukking 

van het beleid waarvan wij de indruk hebben dat alleen maar gericht is op 

voortschrijdende en doelgerichte concurrentieverzwakking van de nederlandse 

1 andbouw. Naar ons idee, bij ons is het idee post gevat dat wij als boeren 

politiek vrij verklaanl worden. Boeren horen er niet :neer bij, boeren zorgen 

alleen voor overschotten, voor landschapvernielers en bodemvergiftigers. 

Die ima.ge krijgen wij links en rechts en ik vind dat de VVDfraktie zich onvol

doende inspant om die slechte inmage die zeer ongenuanceerd is cm die wat bij 

te stellen. Ik noet daar ook wat bij vertellen dat ik vind in dit hele totale 

beeld dat onze minister van landbouw mijnheer Barks toch wel heel weinig 

tegenspel krijgt van onze VVDfraktie. Het is niet voor niets dat de voorzitter 

van het landbouwschap partijgenoot mijnheer de voorzitter in dit verband sprak 

net de overtuiging van de arrogantie van de macht. We zijn bitter teleurgesteld 

we begrijpen er niets :neer van als wij onze zeer belangrijke funktie in ons 

nationaal econcmisch gebeuren in cijfers :rrogen aangeven van een netto positieve 

bijdrage van 18 miljard gulden en daai:IIee staan wij bovenop de ranglijst 

van de hele wereld en wij hebben het aardgasexport ruimschoots overwonnen. 

We zijn direkt bereid cm net u te constateren dat de agrarische sektor thans 

net grote probleiren worstelt. We zijn direkt net u bereid cm nee te werken 

aan de oplossing, maar dat kan niet als wij links en rechts let wel om de oren 

geslagen worden net lastenverzwaringen zonder enige vonn van conpensatie. 

Een paar korte voorbeelden. De voorstellen in de plannen van de conmissie Oort 

netto neerkc:m:m op een beschadiging van de positie van de kleine zelfstarrligen 

in zijn algereeenheid van 100 miljoen gulden. De prijsvoorstellen van Brussel 

een verlaging van 10-15 %waarvan mijnheer Braks zegt het noet nog lager. 

Ik heb g-en tegenspel geconstateerd van de VVD-fraktie. 

De nestwetgeving. We zijn opgezadeld als boeren net 23 paketten regelgeving. 

En daai:IIee dreigt het dereguleringsbeleid van dit kabinet een afafeumisne te worde 

De nestboekhoding die zo ingewikkeld is dat wij als nonnalenensen daar helenaal 

niet neer kurm.en invullen. Mijnheer de voorzitter als ik dan ook nog noet 

constateren dat wij bij de toepassing van de contingentering van denelkquota 

dit jaar 250 miljoen guldennoeten afdragen als je dan ook nog ziet dat zojuist 

gemenoreerd is dat er plannen bestaan cm het quotum in te scharen in de categorie 

van ve:rnogen in het kader van de vernogensbelasting wat zeker ook weer een 
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honderd of nog neer miljoen net zich meebrengt. De afschaffing van een nega

tieve WIR ook een lastenverzwaring van 120 miljoen gulden net name voor de 

kleinere en zwakkere bedrijven en dan overval van de afschaffing van de WIR 

op de veestapel, ook een verliespost voor ons van 100 miljoen gulden. 

Wij v.orden getroffen door de gesel van het fiscaal sadisne. Mijnheer de 

voorzitter het spijt mij oprecht als doorgewinterde liberaal dat ik deze kritiek 

rroet spuien. En ik hoop van ganser harte en ik doe een beroep op u, op uw 

bestuur op de congres en op de fraktie om te zorgen dat het beleid van de 

fraktie lSOgraden gedraaid wordt ten voordele van de land- en tuinbouw want 

dat weet u ook geen toekomst zonder landbouw. Ik dank u. 

Ik wens thans. 

Mevrouw Stigter is de naam. 

Voorzitter het zal u verheugen dat ik zeer kort zal zijn. Ik was zeer verheugd 

te lezen in het hoofdstuk sociale zekerheid dat de WO teneerste staat er 

kiest nadrukkelijk voor het equavalentieprincipe en individualisering. 

Dan verderop de tweede kolom staat wij zullen blijven streven naar verdere indi-

v idualisering. Ik was ook zeer verheugd om u mijnheer Ginjaars gisteren te 

horen zeggen hoezeer geestelijke en economische vrijheid net elkaar vemonden 

zijn. En dat er zonder economische vrijheid geen geestelijke vrijheid kan 

bestaan. Nu zou ik wat ik dus niet begrijp en dat kant nu bij ten vieme 

staat nadat er dus uitgebreid over die individualisering is gesproken en 

ik wou daar gaarne van de desbetreffende zoneteen een o{ileldering over hebben 

dat gehuwien en zij die ongehuwi sarrenleven dienen gelijk behandeld te worden. 

Mijn vraag is wie van die gehuwien en die ongehuwi sarrenlevenden is het individu. 

Dank u. 

Dank u wel mijnheer de voorzitter mijn naam is nevrouw Tanboezer uit Wassenaar. 

Ik zou graag mijn waardering en blijdschap erover uitspreken dat in de \\QOrden 

van de heer Voorhoeve gisteren onder zijn punt 7 blijkt dat wel degelijk de 

opinie van de leden van de wo doorklinkt naar de fraktie. Hij heeft daar kortweg 

drie punten genoemi die als resultaat uit de themadag over het voortgezet basis

enderwijs zijn gekonen. Ik herhaal ze nog even. Het eerste is dat de WOleden 

daar vonden dat voor het lager beroepsonderwijs er duidelijk voor gezorgd rroet 

worden dat ook de zogena.arrèe technische varianten het praktisch gerichte zijn 

nogelijkheden blijft houden. Ten tweede dat ervoor gezorgd 'WOrdt dat drie "Wl) 

als opleiding blijft bestaan. Ten derde dat de wo ervoor pleit dat het gynmasium 

en ook de gymnasiale afdeling op scholengerreenschappen blijft bestaan. 
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Er was grote unanimiteit onder de congresgangers. Ik geloof dat dat binnen de 

VVD langzarrerhan::l heel bijzonder rrag heten en dat blijkt dat er dus ook 

oonm.micatie is naar de fraktie dus op het terrein van het ondeJ:wijs blijkt 

het voorbeeldig te gaan in deze partij • Het enige wat mij spijt is dat ik 

gerremt heb dat de heer Fransen die waarschijnlijk de w:x>rdvoenler voor de 

VVD zal zijn bij de behandeling van het wetsontwerp op dit congres helaas 

niet aanwezig kan zijn. En ik zou graag de wel aan-wezige fraktieleden willen 

vragen an er bij de discussie die voorzover ik begrepen heb nog gaat plaats 

vinden in de fraktie er net klem op aan te dringen dat hij als w:x>rdvoerder 

heel duidelijk die standpunten van de vvd naar voren brengt. Ik geloof dat 

langzarrerhand de VVD de enige partij is van wie ierrand in dit lan::l nog kan 

verwachten die een pleidooi houdt voor goed en gedifferentieerd onderwijs 

waar alle nederlandse kinderen hun kansen krijgen om naar eigen vernegen 

zich zoveel nogelijk te ontplooien. En het gaat an alle nederlandse kinderen 

van over tien jaar verder. Dank u -wel. 

Ik rroet nu langzarrerhand wat strenger gaan worden als het gaat an de hoeveel

heid minuten. Houdt u het erg kort. 

Anneliese van der Stoel Amsterdam. 

Wat ik in tegenstelling tot de toezegging gedaan in Breda mis in dit verslag is 

een voortgangsrapportage van de karrerfraktie over het emancipatiebeleid. Er 

dient nog steeds een beleidsplan emancipatie van het vorige kabinet te worden 

uitgevoerd. Ik zou graag van de fraktie horen wat de fraktie daaraan doet an 

er ook daadwerkelijk voor te zorgen dat het beleidsplan wordt uitgevoerd. Tweede 

punt wat is de inzet van de karrerfraktie bij het realiseren van een wet gelijke 

behandeling. Er is nu weer geschoven naar korren.d najaar. Hoe zal de fraktie het 

kabinet eraan houden dat er ook inderdaad kernend najaar een -wetsontwerp ligt. 

En ten derde mijnheer de voorzitter ik citeer uit het verslag de VVDfraktie 

juicht toe dat nog steeds anderhalf procent van ons nationaal netto inkcmen 

aan ontwikkelingssarren-werking wordt uitgegeven. Geluiden in de kranten uit het 

kabinet lijken erop aan te sturen dat aan dat percentage van het netto nationaal 

inkcmen gesleuteld gaat worden. Wat is daarbij de inzet van de karrerfraktie. 

Blijft die an::lerhalf procent overeind. Dank u wel. 

Dank u -wel. De rechterkant. 
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De conmissie binnenlandse zaken heeft mij gevraagd an u te laten weten de 

fraktievoorzitter van de 2e kaner dat de weergave ook in het blad vrijheid 

en de.nocratie geheel de instenming ook heeft van de conmissie binnenlandse zaken 

van de partij o Ook de rustige wijze waarop overleg net de partijconmissie plaats 

virrlt tussen de fraktie niet alleen uit de twee:ie kaner, naar ook uit de eerste 

kaner heeft onze uitdrukkelijke waardering ook op deze vergadering uit te spreken. 

Een aspect waar wij wat nadrukkelijker aandacht voor zouden willen vragen in 

het binnenlands bestuur voor wat betreft de grote operaties is dat het niet 

alleen een zaak is die de WD aangaat maar dat juist ook de a::>A en de minister 

president en de minister van binnenlandse zaken van Q)Ahuize wat beter aange

sproken zouden kunnen worden op de voortgang van deze grote operaties en dat 

het niet alleen de liberale bewindslieden van binnenlandse zaken waren die daar

voor borg stonden maar thans ook <DAbewirrlslieden. En niet alleen in <lrina 

naar als hij terug is ook de minister president daar weer eens uitdrukkelijk op 

aangesproken kan gaan worden. Ik dank u wel. 

Dank u wel. 

Mijnheer de voorzitter ik had een paar o:prerkingen over drugsbestrijdingsbeleid. 

Mijn naam is Gert Jochems uit Groningen. 

U hou:i t het kort. 

Ik hou het heel kort. De minister van justitie heeft onlangs besloten het 

hasjrruseum te sluiten. Daar had hij als notivatie voor dat dit rruseum zou aan

zetten tot neer drugsgebruik. Volgens dezelfde noti va tie zou de minister dan 

ook het sprookje Alice in Wonderland kunnen gaan verbieden en zo zijn er nog 

enkele voorbeelden. Ik vraag mij af of de fraktie hierover nagedacht heeft 

en ook besloten heeft an hier een oprerking over te maken daar er wel een hasj

mJSeum wordt gesloten naar niet bijvoorbeeld een jeneverproeverij waar het dan 

an hard drugs gaat en hasjnruseum om soft drugt. Voorts heb ik nog een paar 

o:prerkingen of dingen geconstateerd dat het verschil tussen het beleid in 

hard drugs en soft drugs niet aanwezig is, teiwijl iedereen weet dat eigenlijk 

alcohol ook een hard drug is en alcohol veel zachter wordt bestreden dan het 

gebruik van hasj op dit m:::mmt. Ik hoor een klein applaus. 80% van de nensen 

die hier in de zaal zitten die nuttigt hard drugs als ze dat realiseren dat het 

waarschijnlijk veel slechter is dan het hasjgebruik zou daar een nuance in het 
beleid aangebracht kurmen worden. 
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Ccttpleet los hiervan staat een kleine opterking over het milieubeleid in 

dezelfde week dat de fraktie aaniacht besteedde aan de uitstcx>t van verzurende 

gassen zoals S02 heeft minister de Korte besloten an een extra kolencentrale 

in Nederlan::l te opnenen, de derde. Ik hoop dat het de fraktie niet ontgaan is 

dat die dingen c:x::mpleet net elkaar tegenstrijdig waren. Dank u wel. 

Dank u wel. 

Mijnheer Verneer. 

Ja voorzitter Herman Verneer uit Dronten. Ik wil ne in eerste instantie 

aansluiten bij wat de heer Niesing gezegd heeft en daaraan zou ik dit 

willen toevoegen. Wij zitten als coalitiepartner in een kabinet net minister 

Braks die in feite een afbraakbeleid voert inzake larrlbouw, een uitverkoop 

van nederlandse lan:lbouw, afbraak van kwaliteit en export. Zou het eenvouiig 

richting Blauw zo willen zeggen welke stappen denkt u echt te omernaren an 

deze bedrijfstak zijn vrijheid en ondernemingsgeest te laten behouden. En 

wellicht dat er ook iets opgerrerkt kan "WOrden over een betere corrmmicatie 

en afstemning richting europarlenent cmla.t dit toch niet alleen een zaak 

is van Nederlan::l, maar ook een zaak van nederland in de EEG. En een tweede 

deel van mijn vraag is ook in sarrenspraak net de heer leiten van de larrlbouw

conmissie en a:mnissie midden- en kleinbedrijf tien jaar geleden stond er in 

het regeerakkoord dat er rekening gehouden zou 'WOrden net op fiscaal terrein 

net de drie funkties voor zelfstandigen consu:rreren, reserveren en investeren. 

Dat gaat natuurlijk om l:x:>eren en midden- en kleinbedrijf. Het regeerakkoord 

korrl.igt dat nu alweer aan. Nu tien jaar later staat er om:;chreven dat er 

studies zijn, maar studie is een prachtig begrip. Vraag is op welke 

tennijn kunnen we nu echt inhoud krijgen ten aanzien van antwoorden op wat we 

graag willen. En dit gaat net Ilëiiie richting de heer de Grave. Dank u wel. 

Mijnheer Wilrrer. 

Voorzitter en fraktievoorzitter, mijn naam is Wilrrer den Haag, rijksambtenaar. 

OVer daat laatste gaat het. De WD heeft bij diverse gelegenheden goede en 

behartigenswaardige dingen gezegd over de positie van ambtenaren. De rechts

positie, de salariering en het georganiseerd overleg. Vraag 1 is houdt de WD 

de knieën recht of is het theater, Vraag 2 is het een zaak die is het effect 

het publicitair effect voldoende onderkend dat wcx::>rden die uitgesproken "WOrden 

en vervolgens niet door concrete daden 'WOrden gevolgd de partij extra kwetsbaar 

maakt voor psychologische oorlogsvoering van andere partijen. 
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Voorzitter twee korte punten. Allerleerst enige weken gelaien heeft er een 

inval plaats gevonden bij het blad bluf op koninginnedag is het toch verschenen. 

Er is toen niet ingegrepen wegens verwachtingen van schending openbare orde. 

Daar heb ik alle respect voor. Echter waarom is er later niet ingegrepen. 

[)e heer Voorhoeve sprak gisteren nog dat dergelijke elenenten achter slot en 

grendel rroeten. Nou dit lijkt ree een goede testcase want anders naakt naar 

mijn reening justitie zich belachelijk. Punt 2 een van de grootste problerren 

van de jaren 90 zal de vergrijzing ~rden. In dit verband zullen er keuze 

rroeten v.orden gemaakt aangaande bijvoorbeeld de thuiszorg of het bejaarden

tehuis. De thuiszorg zal gepropageerd noeten ~rden echter zolang er wacht

lijsten bestaan bij bejaardentehuizen zal hier rekening nee noeten v.orden 

gehouden. Het lijkt ree toch ook een stuk van vraag en aanl::x:Xl. Mijn indruk 

is dat hier onvoldoende rekening nee ~rdt gehouden. 

Meijeraan. 

Voorzitter in 83-84 heeft reen het idee van een beleidsnotitie geintrcrluceerd 

cm de besprekingen in de algenene vergadering minder caleidoscopisch te 

maken. Maar naannate die beleidsnotitie iruniddels ieder jaar groter is geworden 

en ook nog niet zo erg gestructureerd schiet dit middels iruniddels zijn doel 

helemaal voorbij • Het is misschien goed cm voor de toekanst te bekijken hoe 

het beleid van de tweede kanerfraktie op de beste manier aan de orde kan v.orden 

gesteld. Waarbij ik de raien van de heer Voorhoeve gisterenavond ook als een 

nondelinge beleidsnotitie neen tenogen opvatten. Maar dat is noeilijker te 

reageren. u heeft gisteren voorzitter gezegd u voelt nie t erg voor de 

begrippen rechts midden en links ze zeggen u niet veel. De heer Voorhoeve heeft 

een tijdje na Haren ook gezegd je kunt daar geen neetlat op leggen. Ik zou 

u beiden en alle arderen in ove:rweging willen geven cm eens na te lezen wat 

onze toenmalige ex voorzitter reevrouw van Saneren in Groningen in 1980 

cantrent die lineaal heeft gezegd. Die had er op zijn minst een driehoek van 

en ik heb het idee dat die beschouwing en misschien nog wel een veelhoek, maar 

dat vooral de driehoekbeschouwing aan allerlei problaren van links-rechts- ,midden 

recht vooruit op de plaats rust en alles wat dies neer zei, drie keer linkscan 

is ook rechtsaf dat je al die problaren kunt ondervangen als je in iaier geval 

uit die neetlat uit die rechte lineaal houdt zo ongec:onpliceerd is de saneleving 

en is ook het politieke plaatje zoals reen dat pleegt te noerren niet. Die reden 

van mevrouw van Soneren nalezen, graag aanbevolen maar dan er ook wat inspiratie 

uit opdoen die ons op die manier nog kan neegeven zoals ze dat vroeger en ook in 
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Groningen toen zeerzeker heeft gedaan. Nou vraag ik ne af de vragen van de 

heer Lal:xm die lijkenne voor een deel vragen aan de algenene vergadering van 

de WD die het beleid noet bepalen wat samnige :rrensen op hun plaats uitvoeren. 

En wat dan die plaatsen betreft wie zwijgt stemt toe neem ik naar aan. Ik heb 

een uitspraak voor mij thans gefonnul.eerd over het afzweren van de tenn politiek 

leider geen antwoord op gehad. Wie zwijgt stemt toe daar schijnt u het dus 

allemaal nee eens te zijn. Ik hoop dat. De heer Voorhoeve heb ik diverse liiRkxkiml 

rralen kurmen c.::c:.upli:rrenteren ook eens in het o:penbaar. Ik las in het binnenhof 

van 5 nei dat hij op dwaalwegen zou zijn. Als u dat gelezen heeft vraag ik 

graag straks een antwoord op uw :rrening dan zal ik die straks geven dan kunt 

u het bestuderen in hoeverre dat al dan niet waar zou kurmen zijn en of u van 

de dwalingen uwsweegs dan zou kunnen terugkeren. '!Wee concrete puntjes voorzitter 

de anbtenaren van buitenlandse zaken van de diplcm:~.tieke dienst hebben 

bepaalde opvattingen over het dro:ppen van :rrensen al dan niet uit een vliegmachine 

die ondeJ:Weg is naar China zoals de volkskrant dat zo treffend tekende. Zou 

het niet wijs zijn geweest als de WD in een tijdig stad.imn liefst had doen 

weten die anbtenaarlijke opvattingen volkonen te respecteren en dat droppen 

van personen niet altijd toe te juichen. Nu kan je dat niet neer zeggen, naar 

toen had er misschien op tijd gekund. En tenslotte een vraag die ik ook 

verleden jaar gesteld heb. Hoeland duurt het nog dat de heer de Jonge in zuid 

afrika gratis logies geven. Dank u wel. 

Dank u wel, mijnheer Swart. 

Ja mijnheer de voorzitter er is vandaag en ook gisteren al een beetje veel 

gezegd over de Iranier waarop de WD haar krediet bij de kiezers en haar eigen 

achterban kan herwinnen. Dat is voor een deel een kwestie van organisatie 

en daar hebben we het ook vanochtend over gehad. Dat is voor een belangrijk 

deel denk ik toch ook een kwestie van I;Qli tieke koers en de Iranier waarop 

je die tot uiting laat karen. Ik denk dat de wo in het verloop van de jaren 

70 groot geworden is door een juiste naar op zichzelf inpopulaire boodschap 

uit te dragen net overtuiging en daaraan ook vast te houden. En ik denk dat 

een deel van de tijd waarin we problenen hebben gekregen sarrenvalt net een 

periode waarin we toch zijn gaan doen wat we altijd onze tegenstanders verweten 

narrelijk het beloven van nooie dingen en vervolgens falen an die waar te maken. 

En in dat licht wou ik een vraag stellen bij de rapp:::>rtage van de tweede kaner

fraktie zoals die aan ons is voorgelegd. Er wo:rd t daarin opnieuw aangehaald 

de lastenverlichting en er wordt beloofd daar noeten we toch naar streven. We 

noeten die wig kleiner maken er wordt elke keer hoog ingezet alsof dat iets 
is wat de WD dan tussen nu en 1990 zal weten te bereiken. 



Band 10 

Blad 149 

Ik vraag me af of dat een verstandige koers is. En ik wil daar twee heel 

concrete vragen over stellen. Dat is ten eerste de afweging tegen iets waarvan 

wij ons jarenlang stelselmatig voor sterk hebben gemaakt de financiele 

sanering van de rijksoverheid. Het ziet er nog steeds naar uit dat het uiter

mate noeilijk wo:rdt an de doelstelling die in een regeerakkoord is verwoord 

in 1990 te realiseren. Ik zou graag willen weten dat als het tot een 

afweging tussen die twee grootheden kamt die doelstelling waar wij al neer 

dan tien jaar ha:rd aan werken an die rijksuitgaven weer in evenwicht te 

krijgen of die kortstondige belofte van lastenverlichting als die keuze 

kant waar wij dan voor staan. Waar wij dan voor kiezen. Ik denk dat het een 

belangrijke keus is en ik denk ook dat het belangrijk is dat we dat naar 

buiten toe duidelijk maken. En diezelfde keus speelt ook bij de vraag wat we 

gaan doen als er inderdaad een akkoo:rd kamt over de middenlange afstands

raketten, want er staat ook overal te lezen en ik denk dat die analyse 

volstrekt correct is dat de conventionele bewapening wel belangrijker wordt. 

En oonventionele beMapening is gewoon duw::der. Dat weten we allemaal. Het is 

een van de argu.rrenten die we zelf ook weleens hebben gehanteerd. Dat betekent 

ook dat wij dan voor de keus karen te staan of wij ook bereid zijn een 

financiele konsekwentles van zo'n akkoord voor onze rekening te nenen. 

Dan kamt opnieuw die belofte van lastenverlichting in de lucht te hangen. 

Dan vraag ik mij af wat zal hiervan die keuze van de tweede :kanerfraktie 

~n en dat vraag ik daarover ook hier duidelijkheid. 

Mijn dank. 

De Wolf statenlid van deze provincie. 

Voorzitter ik ben kort ja. Ik zou de tweede :kanerfraktie willen vragen vanuit 

hun verantwoordelijkheid voor het regeerakkoord an waar te maken wat onze 

kiezers ook bij het vorige kabinet al is voorgespiegeld. Lastenverlichting, 

decentralisatie, deregulering en no nonsens. Want ik vrees dat de teruggang 

die wij gezien hebben terug te brengen is op het feit dat er verwachtingen 

gewekt zijn die bij lange na niet waargemaakt worden. Vorige sprekers hebben 

daar al kort aan gerefereerd. Ik pik er even uit decentralisatie die zich 

voornarrelijk concentreert op het decentraliseren van bezuinigingen naar de 

lagere overheden. Ik pik eruit de deregulering die vooral wat het platteland 

betreft sareengevat kan wo:rden als er is nog nooit zoveel en zo slecht geregu

leerd als juist de laatste jaren. Voomeelden zijn zojuist al even genoenrl. 

Voorzitter ik denk aan no nonsens. Tientallen miljoenen zien we nog steeds 

besteed wo:rden aan het inrichten van vogelparken en landschapsbeleidplarmen. 
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Aan de andere kant worden er tientallen miljoenen bezuinigd op landinrichting 

waar we voor onze econcmi.e en bijzonder voor het platteland maar ook voor het 

land als geheel dringend behoefte aan hebben an in de toekcmst concurrerend 

te kunnen blijven op de wereldmarkt. Het lijkt erop voorzitter dat er :neer 

geregeerd wordt door aktiegroepen in sarrenhang :net de raad van staten dan 

door onze bestuurders. En ik vraag u een paar minuten an er hier een zeer ernstig 

voorbeeld van te noem:m. En dat is de gang van zaken :net de beschenning van 

deze provincie tegen de zee. Toen ik hoorde hoe de koningin bij de in gebruik

stelling van de oosterseheldedam verklaarde dat het deltaplan gereed was kon ik 

een zeker gevoel van onpasselijkheid niet onderdrukken, want het deltaplan is 

niet gereed. Hier in friesland is nog altijd een stuk dijk van tien kilareter 

lengte wat niet op deltahoogte is gebracht. Er is een canpranis gesloten tussen 

het provinciaal besb.lur van frieslanden de rijksoverheid. En als dan blijkt 

dat dat door een ingreep van een aktiegroep als de waddenzeedie hier niet 

bekerrl is door zijn hoge kwaliteit van zijn voorlichting en de raad van staten 

enderuit gehaald kan worden waardoor de veiligheid van lOduizenden :nensen nog 

langer op de proef gesteld wordt dan kan los van alle staatsrechterlijke 

verhalen die er gehouden worden niet anders geconstateerd worden dat het 

:nen terecht gaat twijfelen aan de geloofwaardigheid van de politiek. En ik zou 

de tweede kanerfraktie dringend willen vragen an aan deze aspecten :neer aandacht 

te besteden. Dank u wel voorzitter. 

Dank u wel. 

Mijn naam is .Meurs en ik kan uit Amsterdam. 

Ik heb een vraag over de specialisteninkonens. Ik zou graag willen weten van de 

kaxrerfraktie welk standpunt zij zal innerren indien de specialisten gaan staken. 

Zo er niet tegenoet gaat gekaren worden door de regering aan hun wensen. 

Tweede voorzitter, isxde kareerfraktie ook bereid an de werkelijke kostenmakers 

in de gezondheidszorg aan te pakken. Narrelijk de topzware bureaucratiën rondan 

de ziekenhuizen. 

Dank u wel. 

Mijn naam is de Gooi uit Wassenaar. 

De heer Voorhoeve heeft gisteren in zijn toespreek gereageerd op een artikel in 

een landelijk ochtendblad dat de gelden, de extra gelden van de criminaliteits

bestrijding wel goed worden besteed. Met waardering voor onze minister van justiei 

heeft gedaan en nog doet noet ik echter constateren op grond van het feit dat ik 
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ook politie-arrbtenaar ben dat de strekking van het artikel echter wel juist is. 

Het succes van onder arrl.ere de drugsbestrijding is en 'WOnlt niet alleen 

toegeschreven daaraan m+ar is voor een zeer groot deel te danken aan de 

persoonlijke inzet van het politiepersoneel en het enonn groot a.anlx:xl van 

drugs waar de politie als het ware over struikelt. Ik zou dan ook aan de voor

zitter van de fraktie van de 'WO willen adviseren om zich beter te laten 

voorlichten over hetgeen op het gebied van de politie zeMel nationaal als 

internationaal gebeurt en niet geheel af te gaan op andere infonratie. 

Dank u wel. 

Dank u wel. M=vrouw Scherpenberg als ik me niet vergis. 

Mijnheer de voorzitter heel kort. Ik mis toch in het verhaal van mijnheer 

Voorhoeve en van het stuk van de fraktie een antwoord, een liberaal antwoord 

om dingen die toch geestelijk gaan karen en daarbij denk ik dan aan de bewaking 

van de privacy in het carputertijdperk en ik denk aan de genetische na.nipulaties 

en alles wat er omheen is. Dan neeten we toch nu al een liberaal antwoord op 

weten te geven of ieder geval daarnee bezig zijn. 

Dank u zeer. Als ik het goerl zie danes en heren zijn er geen vragen meer te 

stellen. Nog een. 

Koskinsky. 

Ik zou willen vragen de voorzitter uw voorganger heeft in de kanercentrale Haarlem 

een tweetal keren verteld dat de fraktie met de voorzitter, met de eerste kaner

fraktievoorzitter en de bewindslieden bij elkaar kwanen en de gedachtes en de 

politieke problenen op een lijn zouden krijgen die ook naar voren zou:len brengen. 

De bezetting bij dat overleg was onder andere een na.n die op lange tennijn zou 

enldm, een plan zou uitwerken. Een na.n die korte tennijn denkbeelden en plannen 

zou uitwerken en een PRman. Ik zou graag van u vernenen hoe is dat, is dat 

overleg nog steeds gaarrl.e. Welke is de PRman en hoeveel mensen zijn in wezen 

bij dat overleg en wat zijn de maatregelen zcrlat wij dus een eensluidend zonder 

dat ieder individu natuurlijk toch in zijn rreningsvonn terugheulend hoeft te 

zijn, maar in ieder geval toch een eensluidende liberale gedachte naar buiten 

krijgen. Als u die bezetting nog eens op zou willen noemen dan kunnen we daar 

in de toekanst misschien sanen nog eens over willen praten. Dank u wel. 

Dank u zeer. 
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Ik ben nevrouw Visser uit Amsterdam. Ik ~u dus twee endenverpen aansnijden 

dat is dus de volkshuisvesting, speciaal de stadsvernieuwing. In de stads

vernieuwing is niet de staat van de ~ningen het beleid. Nee de grote 

gerreentes die slaan zoveel ~ningen kapot als het rijk subsidie geeft. 

20duizend gulden subsidie voor bouwen in de stadsvernieuwing krijgt am:;terdam 

er dan nog 2500 gulden subsidie. Er ~rdt over de bevolking heengelopen. 

Er ~rdt maar verteld dat de woningen slecht zijn en 1::x::>uw- en woningtoezicht die 

verzint allerlei dingen en tegelijk worden ook de winkeliers nog even het leven 

zuur gemaakt, want er m.Jet nog steeds stadsdoorbraken en netrootjes kooen. 

Er lopen hier in de VVD nensen rond die hun woo:rden en hun daden niet overeen 

kooen. Ik kan er eentje noenen dat is de heer Groothof in Amsterdam net zijn 

rede voor de provincie noord hollarrl, dat is een van de vele zaken is dat. 

Dat is een punt. Het tweede punt wil ik aanslaan dat is nobilariteitsscenario 

er is hier een nieuwe gcx:l in dit land waar milja:rden voor aanbesteed woroen 

dat is de forens in zijn auto. Als je zeven auto's telt zitten er zes een 

persoon in en zegt dat die wegen uitgebreid noeten ~rden voor die forens en 

de rest heeft allemaal dus geen rechten. En op die nanier zijn we bezig 

om de hele staatsschuld op te drijven voor onnodige zaken en er is een heel 

oneerlijk beleid. Den Uyl heeft dat beleid in gang gezet en het wordt nog 

steeds voortgezet. Het openbaar vervoer wordt niet goed bevorderd. De drie bogen 

van Es noeten er kooen en die • • • • • • heeft geen enkele zin. Die Koenturmel 

is ontstellerrl scha::lelijk. Ik heb hier stukken over opgemaakt en die zal ik 

u dus geven en dan laat ik het hierbij • Dus we noeten heel goed bedenken 

waar we het geld aan doen. 

Dank u wel. De laatste vraag. 

Voorzitter ik zal proberen iets minder geerrotionee:rd te doen en ik had gedacht 

dat die vraag die ik nu ga stellen dat die in ieder geval al zo vantevoren 

gesteld kan worden, want ik sta hier net het zweet in mijn handen. Maar mijn 

volgen:le vraag is narrelijk deze. We hebben allemaal net VeiWOndering hebben we 

het is een paar maanden geleden de krant gelezen over die krakersbeweging in 

Amsterdam. Als je dan net 750 politierrensen 5 krakers uit het huis haalt dat 

is een operatie die een half miljoen gekost heeft en als je het cmtelde over een 

paar uur tijd is het een eno:rne omzet waar de grootste aannerrersbedrijven in 

Nederland nog niet aan toe kunnen korren als dan blijkt dat dan deze nensen 

uiteindelijk op het bureau zitten en dan om welke reden dan ook is mij volkaren 

onduidelijk en daaran wil ik dus deze vraag stellen hoe is het nogelijk dat dan 
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door een of ander papier dat niet aanwezig is dat dan na deze totale operatie 

net zoveel geld, net zoveel inzet, net zoveel mankracht dat ze dan weer 

noeten vrijgelaten worden. Ik zou hier graag een antwoord op krijgen en ook 

de bevestiging dat dit in de toekanst zeer zeker niet neer kan gebeuren. 

Want dit is natuurlijk een aanfluiting van enig overzicht in enig beleid. 

Dank u wel. Danes en heren het is een paar m.lnuten over een. Ik weet niet hoe 

het u vergaat, maar ik rarenel van de honger. Laten we een uur pauze houden. 

De pers kant bijeen in de artiestenfoyer.achter het podium. De bNeed.e kareer

frakties vergadert boven de foyer achter het balkon en de eerste karter en 

het europees parlenent en bewindsliaien vergaderen in het theater aan het 

water. Dat is die ruimte waar u gisterenavond hebt kurmen dansen. Vijfover 

twee. 

Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de notie van de afdeling Anersfoort. 

Mijnheer de Jonge handhaaft u de notie. 

Voorzitter ik zou graag van u vernetren of u nog nadere gedachte op dat punt heeft 

alvorens ik u kan neaielen of ik de notie handhaaf. Zoals het er nu voorligt 

handhaaf ik hem graag. 

Ik denk dat ik dan zou willen voorstellen dat de notie als volgt zou kurmen 

luiden-in het verlengde van de notie den Haag zou het door de algenene vergadering 

vanochtend werd aangenenen kan toegezegd worden dat het hoofdbestuur zal nagaan 

op welke wijze klachten over de werkwijze van hoofdbestuur en frakties zorg

vuldiger dan in het verleien het geval was zullen worden onderzocht en behandeld. 

Medaieling van het hoofdbestuur. Mijnheer de Jonge. 

Voorzitter ik proef in uw nedaieling nanens het hoofdbestuur dat u de strekking 

van de voorgen.am:m notie volstrekt overneemt. De gesprekken die ik hierover 

gevoerd heb en de wijze waarop u hebt gereageerd geven mij persoonlijk de 

overtuiging dat we d.a.arl'tEe de problema.tiek voldoende hebben afgalekt en ik denk 

en ik hoop dat de WOlalen en de WDkiezers dat vertrouwen net mij zullen delen. 

En ik heb onder die anstandigheden geen enkele behoefte an de notie te handhaven 

ik trek hem dus graag in. 

Dank u zeer mijnheer de Jonge en de partij zal dus over enkele maanden te horen 

wat het hoofdbestuur verder aan de concretisering van haar nededeling heeft 
gaiaan. 



Band 10 

Blad 154 

Dalles en heren er is vanmiddag weer een tijdsdruk er is bovendien nog een 

gecorrpliceerde faktor. U weet wij hadden voorzien dat eerst de heer 

zouterrlijk en Nord zotrlen praten en dan de karrerfrakties en aan het ~rd zouden 

zijn tesam:m net de europese liberalen en de heer de Korte zou dan een 

slotwoord spreken en daarna zou ik dan de dagsluiting verzorgen. Op verzoek van 

de rredia is daar enige wijziging in aangebracht. De rredia willen narrelijk 

graag an vier uur hun carrera' s doven in verband net andere verplichtingen die 

zij hebben en zij hebben mij neegedeeld dat ze het op prijs zouden stellen 

indien zij voor vier uur ook de heer de Korte hebben kurmen aanhoren. En 

ik heb dus geneend goed te doen in de verwachting dat ik daar toch ook wel 

uw instenmi..ng voor zou kulmen krijgenante zeggen goed dat gaat dan zo, hetgeen 

inhoudt dat u dan eerst de heer zoutendijk hoort, daarna de heer Nord en daarna 

de heer de Korte en daarna de antwoorden van de karrerfrakties. Q:>ed laten wij 

dat doen en dan wil ik nu de heer ZOutendijk uitnodigen an zijn toespraak te 

houden. 

Mijnheer de voorzitter, darres en heren het is vandaag voor de negende en tevens 

laatste keer dat ik de algenene vergadering mag toespreken. Steeds heb ik 

getracht een bepaald onderwerp van politiek belang aan de orde te stellen onrlat da:J 

uit te diepen. Varrlaag wil ik het in het bijzonder hebben over een aantal 

ontwikkelingen die op lange tennijn de sarrenleving zullen heinvloeden en thans 

reeds tot veel onzekerheid en instabiliteit leiden om vervolgens mij af te vragen 

of wij als liberale partij voldoende toegerust zijn in de uitdagingen van de 

toekanst aan te kurmen. Die toekomst blijft onzeker, blijft ongewis, onvoorspel

baar is niet maakb-ar maar blijft in belangrijke mate wel het produkt van rrense

lijk handelen voor vele door rrensen genarren beslissingen die tot op zekere 

hoogte beinvloerlbaar zijn. Een viertal ontwikkelingen zou ik in het bijzonder 

willen noerren. Deze zijn overigens niet onafhankelijk van elkaar maar heinvloeden 

elkaar in belangrijke mate. De eerste ontwikkeling is die van de tedmologie. 

In het bijzomer de infomalietechnologie die op tennijn gevolgf'..n kan hebben voor 

elk gebied. van rrenselijke intellectuele aktiviteit en nu reed.s leidt tot vele 

nieuwe produkten en verdiensten, maar ook tot verschuiving van werkgelegenheid. 

Grote discrepanties op de arbeidsmarkt en een wijziging van de econanische 

machtsverhotrlingen tussen en binnen diverse landen. De info:rrna:tisering van de 

sam:mleving is een langzaam voortschrijderd proces dat op den duur echter ons 

werken en leven neer zal heinvloeden dan enig andere ontwikkeling. Daarbij 

verdient de invloed. op de beslui tvonning en de derrocratische beslui tvonn:ing 

in het bijzonder de speciale aandacht. Enerzijds maakt die infomalietechnologie 

het nogelijk over neer en betere infomalie te beschikken bij de beslissings. 
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voorbereiding zodat betere beslissingen kunnen worden genc:mm. Anderzijds bestaat 

het gevaar dat de autanatisering van besluitvonningprocessen en het gebruik 

van beslissingsrrodellen de werkelijke beslissingsvrijheid kleiner wordt dan 

noodzakelijk en de feitelijke beslissingsmacht verschuift naar diegene die 

met de voorbereiding zijn belast. Deskundigen die zijn aangesteld om te adviseren. 

Maar in een positie sons dreigen te geraken dat zij in feite de beslissing 

grotendeels n.enena In de tweeie plaats zou ik willen wijzen op de belangrijke 

gevolgen van het geleidelijk proces van deconfessionalisering en intellectuele 

emancipatie in het algemeen. Waardoor allerlei zaken die tot voor kort voor 

vele vanzelfsprekerrl waren ter discussie worden gesteld en oude no:rnen en waarden 

wegvallen zonder dat daar nieuwe voor in de plaats zijn gekc:mm. Gezag wordt 

niet meer als vanzelfsprekerrl ervaren, maar in vele gevallen aangevochten. 

De verzuilde denocratle met veelal een zekere mate van consensis aan de top 

is verdwenen zonder dat daar nieuwe stabiele structuren tot ontwikkeling 

zijn gekc:mm. Mede door het gemiddeld toegencm;m onderwijsniveau en het 

sterkere accent in het orrlel:Wijs of het bevorderen van een kritische levenshouding 

is de mens m::md.i.ger geworden en is de behoefte toegenonen aan inspraak. 

Aan het mee kurmen denken en praten en beslissen over zaken waar men bij 

betrokken is. De vele gevallen ingevoerde denocratisering blijkt echter niet 

ieiereen te kurmen enthousia.sneren en het gevaar van selectief hobbyisne blijkt 

niet denkbeeldig te zijn. ~ inspraak blijkt bovendien veelal te leiden tot 

het kiezen voor het behou:l van het bestaande. Door een accent op korte tennijn 

voo:rdelen vernieuwing blijkt rcoeilijk plaats te kurmen vinden bij meerdemeid 

van stermen. Veeleer is bureaucratisering en verstarring het gevolg. Het weg

vallen van vele traditionele waarde heeft ook tot veel onzekerlleid geleid. 

Voeg hierbij de overregulering en het feit dat scmni.ge regels door velen niet 

lsa.billijk worden ervaren dan is het niet verwonderlijk dat geleidelijk vervaging 

van het no:rrcbesef heeft plaats gevonden en de sanenleving steeds meer geoonfron

teerd wordt met allerlei vo:rnen om wetsontduiking en crimineel geirag. Hier een 

halt aan toeroepen zonder de dem::>cratische venvervenheden te rcoeten opofferen 

is een uiterst belangrijke en rcoeilijke opgave. In de de:rde plaats zijn daar de 

problemen van natuur en milieu, van verdere bevolkingsgroei en van een eens te 

veiWachten schaarste aan grondstoffen. De toenenende ontbossing en woestijvonning 

in de wereld met klimaatsverandering in ongunstige richting als gevolg. De 

vervuiling van de oceanen, het afsterven van bossen door zure regen en het broei

kaseffect door een teveel aan kooldioxyde in de lucht zijn eno:rne problemen 

waarvoor de mensheid zich n:ondiaal ziet gesteld. problemen die wereldwijd te 

naren ingrijpende maatregelen vereisen, waarvoor de rrondiale gezagsstructuur 

echter ontbreekt. Binnen west europa zijn de vervuiling van Rijn en Maas, de 

overbevissing van zeeën mede door ontduiking van de vangstbeperkingsvoorschriften 
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en het gebrek aan unifo:rmi tei t van milieuvoorschriften reeds voorbeelden hoe 

rroeilijk grensoverschrijdende problemen zijn op te lossen. Een beleid ter 

bestrijding van zure regen in de E:EX; zal niet afdoende kunnen zijn als oost 

europa weigert naatregelen te nemen. En dit betreft dan neg ootwikkelde 

larrlen. Hoeveel noeilijker "WOrdt het in de ontwikkelingslanden die te kanpen 

hebben net een veel te sterk en schijnbaar niet te stuiten bevolkingsgroei 

grote culturele veranderingen en fun:lanenteel onbegrip bij de bevolking 

betreffende de noodzaak van drastische ingrepen. 

Band 11. 

In de vierde plaats virrlt er een belangrijke verschuiving plaats van de econo

mische nachtscentra binnen de wereld. De opkomst van Oost Azie en een toen.errende 

oreientatie in de verenigde staten op deze landen net gelijkt1dige verschuiving 

van het economisch zwaartepunt naar het zuid westen in dat land leiden tot een 

afnenerrle econanische invloed van europa. Nog versterkt door het onvell'IDgen 

van het tot de europese geneenschap behorende landen om een eind te maken aan 

de vele verschillen in overheidsvoorschriften net betrekking tot allerlei 

prcrlukteno Het gebrek aan produktstandaardisatie, de verborgen narktbesche:rming 

en de bureaucratische douanevoorschriften hetgeen net elkaar in aanzienlijke 

nate kostenverhogend werkt voor het europese bedrijfsleven. Binneneuropa 

vindt bovendien een verschuiving plaats naar het zuiden. In het bijzonder in 

west dui tsland. Hetgeen de relatieve economi.sche positie van ons land verzwakt. 

Dit zal nog sterker gaan gelden als de kanaaltunnel werkelijkheid gaat 

"WOrden en noord frankrijk daardoor venroedelijk een aantrekkelijke vestigings

plaats gaat worden voor op nieuwe hoogwaardige tecimologie gebaseerde 

industrieën. De conparalieve voordelen van ons land in het bijzonder de 

ligging aan de nond van de grote rivieren dreigen te ve:rminderen. Het veibeteren 

van de infrastructuur is daarom van het grootste belang en dit betreft niet 

alleen de klassieke infrastructuur zoals havens, "~Negen en vliegvelden naar ook 

het onderwijs dat nede beroepsgericht neet zijn en het talentvolle niet nag 

ve:rwaarlozen en de telecx:mnunicatie die juist op het laatste gebied dat in 

de toekomstige infonnatienaatscha:ppij van het allergrootste belang is dreigt 

ons land door een nog steerls verouderde structuur een bureaucratische en 

"~Neinig inovatief beleid er voor bepaalde diensten veel te hoge tarieven een 

ernstige achterstand op te lopen. Dit zal voor de verdere uitbouw van de 

voor ons land zo belangrijke cx::mrerciele dienstverlening fataal kunnen zijn. 

Voorzitter in het tweede deel van mijn betoog wil ik mij afvragen in hoeverre 

het liberalisrre kan bijdragen tot de oplossing van de grote problemen die ik aan 
de orde heb gesteld. 
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En tot het in goede banen leiden van de geschetste ontwikkelingen. De liberale 

uitgangsp.mten van vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaanheid gelijkwaardig

heid van andere nensen en sociale gerechtigheid zullen niet alleen door vele 

worden onderschreven. o:>k al ooemen zij zich niet liberaal, maar zullen in 

concrete gevallen altijd tot een afweging leiden waarbij de uitkanstook 

onder liberalen niet altijd dezelfde hoeft te zijn. Als voorbeeld wil ik de 

derrocratisering noe.m:m. Terecht stelt het liberaal manifest dat dit de belang

rijkste sociale tegenkracht kan zijn tegen de starheid en onpersoonlijkheid 

van verouderde structuren. Dit impliceert dan dat liberale streven naar openheid 

inspraak en overleg waar dat nogelijk is zon:ler daarbij over de noodzaak van 

efficientie en besluitvaardigheid uit het oog te verliezen. Hierin ligt de 

afweging reeds besloten. Derroeratle op maat heeft Koos Rietkerk dat genoemi 

in de bundel liberalisme in de jaren 80. Doorbreken van de regente Jrentali tei t 

van vele besturen is op zichzelf een goede zaak, maar het mag ons niet de 

ogen doen sluiten voor de bezwaren van onvoldoen doordachte derrocratisering. 

Universiteitsraden en in mindere mate ondernemingsraden tonen aan dat ongewenste 

neveneffecten :rrogelijk zijn. Conflicten, frustraties, verstoring van nenselijke 

verhouding, isolatie ten opzichte van een nauwelijks bestaande achterban, 

verlamning van besluitvorming, neer errotionele beslissingen in passe situaties 

en onzorgvuldig handelen ten opzichte van personen. Hoewel darocratle neerderheids 

beslissingen impliceert zal het stelselmatig afwentelen van lasten op m:irrler

heden, het steeds weer verwaarlozen van de belangen van min:lerheden liberalen 

weinig aanspreken. Vandaar onze belangstelling door goed geformuleerde grond

rechten die bijna altijd dienen ter bescherming van minderheden, maar die 

ontbreken bij vele derrocratiseringsprocessen in de sarrenleving. Ik stelde al 

dat je vanuit de liberale beginselen tot verschillende conclusies kunt kalen. 

Het in 1975 verschenen rapport, milieu, groei en schaarste van de Teldersstichtinç 

wordt reeds het volgende gesteld. En ik ei teer - vooropgesteld zei dat Jren 

vanuit de liberale invalshoek zowel kan streven naar een zo schoon nogelijk 

milieu net als randvoo:rwaarden een redelijke voorziening net goederen en diensten 

als naar een zo hoog nogelijke produktie van goederen en dienste net als rand

voorwaarde een dragelijk milieu. Hetzelfde geldt voor hen die zich vanuit de 

socialistische invalshoek mat deze problenen bezig houden. Wat beide groepen 

scheidt is de wij ze van benadering van de problenen. Van socialistische zijde 

de benoeizucht van de overheid en nivelleringsdrang. Van liberale zijde de 

neiging de individuen gesteund door een op de juiste wijze fungerend prijsrcechnisn 

zoveel nogelijk in vrijheid te laten beslissen. Van socialistische zijde het 

geloof in de almacht in de overheid en het wantrouwen tegen vrije ondern.errers. 
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Van liberale zijde het vertrouwen in de creativiteit van vrije :rrensen en de 

vrees voor bureaucratie, geldverspilling, willekeur en machtsmisbnrik bij een 

te grote overheidsbaroeienis. Einde citaat. Dat was 1975 en het gestelde is 

nog steeds aktueel al noet toegegeven worden dat vele socialisten i:rmiddels 

verstandiger zijn geworden en de gevaren van de verstarrerrle invloed van een 

te grote overheidsinvloed zijn gaan inzien. Dat opent dan wellicht een 

perspectief voor sarrenwerking op tennijn. Trouwens het liberale denken heeft 

niet alleen daaraan kracht gewonnen. Veel van onze denkbeelden zijn i:rmiddels 

ook door het CDA overgenerren en worden door deze partij als eigen beleid 

gepresenteerd c:anpleet net gezag van een alom aanwezige minister president 

erachter. Partij:[X>litiek mag dat voor ons erg vervelerrl zijn, maar uit een 

oogpunt van het kunnen bereiken van wat we willen is de situatie relatief 

gunstig net uitzondering dan van onze denkbeelden op inmaterieel terrein. 

Voorzitter liberalen willen de zelfstandige kracht bevorderen van de geneenschap 

zelve als ook van de daartoe behorende individuen. Dit brengt een zekere 

argwaan nee tegenover een almachtige overheid die zich overal nee bem:>ei t en 

alles probeert te regelen tot in alle details. ~estal goed bedoelt teiwille 

van een grotere rechtvaardigheid, maar het resultaat is vaak het argekeerde. 

Onbedoelde neveneffecten van ongunstige aard die sans weer tot nieuwe reparatie 

regelgeving leiden. Hoge uitvoeringskosten, veelal als verplichte te leveren 

herendiensten aan het bedrijfsleven uitbesteed. Een te zware belasting van 

het justitieel apparaat en nieuw oneigenlijk gebruik dan wel misbruik is vaak 

het gevolg. Hetgaan dan leidt tot een verdere vervaging van het nonnbesef. 

Bovendien wordt het individu steeds neer belE!IIIlerd in zijn ontplooingsnogelijk

heden. Wordt het steeds noeilijker om te ondernaren en risico's te naren door de 

creati vi tei t en inventi vi tei t da.arnee in de kiem geSIIDOrd en neemt de sociale 

verstarring toe. De uit zijn voegen gegroeide verzorgingsstaat is een goed 

voorbeeld. Ondanks de correcties die i:rmiddels hebben plaats gevonden is de 

prikkel an werk te vinden bij scmnige werkelozen nog steeds te gering. Vindt 

oneigenlijk gebruik plaats en dreigt de zelfredza.anheid en de zelfstandigheid 

van het individu te w:::>rden aangetast door een betuttelende maatschappelijke 

dienstverlening en een onpersoonlijke benadering. Het particuliere initiatief 

zou door deregulering veel neer kansen noeten krijgen bij een overheid die 

een rol pr.llnair voo:rwaarden schepperrl zou noeten zijn. Het CDA spreekt in 

dit verband van een zorgzane sanenleving. '1\J.ssen deze benadering en die van 

de WD van vrijheid en verantwoordelijkheid behoeft in de praktijk niet 

zoveel verschil te zijn, zeker niet als je de CDAbetogen ontdoet van hun 

noralistische ondertoon. Een kleine overheid die zich beperkt tot de zuiver 
collectieve taken en alleen daarbuiten treedt als aangetoond kan w:::>rden dat 
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de particuliere sektor de betreffende taak niet evengoed kan vervullen is voor 

ons geen dogma, maar een stellingnarre voortgevloeid uit bittere ervaring. 

Concurrentie is oog steeds de beste prikkel tot efficientieverhoging, tot 

verbetering van kwaliteit, tot vernieuwing, Deze prikkel ontbreekt in bureaucra

tische organisaties en daarom zijn privatisering, verzelfstandiging van 

uitvoeringsorganisaties eenvoudiging van regelgeving en waar nogelijk dere

gulering naast delegatie van bevoegdheden bij voorbeeld door territoriale 

of funktionele decentralisatie nog steeds de belangrijkste opgave voor de 

karende jaren. Die een nog veel grotere prioriteit dienen te krijgen. Het gaat 

ercm weer voldoerrle dynamiek in de sarrenleving te krijgen en de nentaliteit 

van risico mijdend gedrag à.a.aJ:rcee te doorbreken. Er is in deze nog veel te 

zoen. Liberalen dienen veranderingsbereid te zijn. In die zin dat zij nogelijke 

veranderingen positief tegercoet treden en zullen toetsen aan wat zij betekenen 

voor de individuele mens in relatie tot zijn orrgeving. Die verandering in 

structuren op sociaal gebied in het onde:rwijs of waar dan ook bij voorbaat 

afwijst is niet liberaal maar conservatief. Daanree is elke nogelijk verandering 

nog niet automatisch een verbetering. Genoende toetsing en daannee de afweging 

van alle konsekwentles is essentieel. Experirrenten noeten daarbij niet uit de 

weg gegaan worden. Mits in vrijwilligheid, mits ze niet ten koste gaan van 

bepaalde individuen en mits na afloop van het experirrent de weg terug nogelijk 

is. Liberalen zijn ook realistisch in die zin dat zij zich niet zullen blijven 

verzetten tegen veranderingen die hoewel naar hun inzicht ongewenst niet tegen 

te houden blijken te zijn. Maar ze willen dan trachten een en ander zoveel 

nogelijk in goede banen te leiden. Liberalen zijn toekorrstgericht. Ze hebben 

altijd positief gestaan ten opzichte van de ontwikkeling van wetenschap en 

technologie, maar willen zij zeker niet de ogen sluiten voor de sociale of 

milieutechnische problenen die het gevolg kurmen zijn van de toepassing van 

bepaalde technologiën. OVerigens zijn :milieuproblenen veelal een gevolg van 

te weinig in plaats van teveel technologie. De overheid kan door het stellen 

van rarrlvoo:rwaarden en het zo nodig stimuleren van bepaalde ontwikkelingen 

hierbij corrigerend optreden zonder da.arnee echt te gaan sturen. In een 

dynamische sam:mleving zullen veelal automatisch voldoende tegenkrachten 

ontstaan. Is de dynamiek eernnaal verdwenen en heeft verstarring haar intrede 

gedaan dan zal steeds verder overheidingrijpen voor de hand liggen en vervallen 

we van kwaad tot erger. Toekomstgerichtheid betekent niet dat die toekomst on 

duidelijk voor ogen staat. Liberalen hebben geen blauvrlruk van een toekanstige 

sarrenleving. En willen die ook niet hebben oorlat beleid gericht op het 

vexwezenlijken van een venroedelijke utopie al tijd als knellerrl als dwingend 

zal wo:rden ervaren en de nens ondergeschikt maakt aan een star toekomstbeeld. 
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Liberalen daarentegen hebben vertrouwen in de xrens, in zijn vernogen op oplossinge 

voor problemen te vinden, in zijn venrogen zich aan te passen. In zijn creativitei· 

en inventiviteit mits hij de kans, de ruimte krijgt. Een flexibele sanenleving 

zonder verstarrende regels van het xreest alert kunnen reageren. Hoe neer 

regelgeving ter beschenning van de zwakkeren des te minder flexibel zal die 

sanenleving zijn. Des te groter, de verstarring en des te groter ook de kans 

dat we achter raken in de wereld en de prijs zullennoeten betalen in de vorm 

van minder econanische groei, minder welvaartsgroei en neer werkeloosheid. 

l:et is een deksels noeilijke afweging waarbij wij als sanenleving teveel naar 

een kant zijn doorgeslagen, naar ik er zeker niet voor zou willen pleiten de balan 

volledig naar de andere kant te laten doorslaan. De hanllieid van de anerikaanse 

s amenleving spreekt ook ons niet aan. 

Liberalen zijn uit op de gelijkwaardigheid van alle xrensen en staan positief 

ten opzicht van emancipatieprocessen en zoveel rrogelijk gelijke behandeling 

van iedereen noet ons streven zijn. Ook op dit terrein bestaan noeilijke 

afwegingsproblemen. De vier belangrijke grondrechten te weten het recht cm 

niet gediscrimineerd te 'WOrden, het recht tot beschenning van de persoonlijke 

levenssfeer, de godsdienstvrijheid en de onderwijsvrijheid bestaan grote 

wrijvingspunten zeker als deze grondrechten ook noeten gelden voor het 

verkeer tussen burgers onderling. Ja g~ne wetgeving zal dan een afweging 

noeten 'WOrden gemaakt, waarbij zoveel nogelijk recht noet 'WOrden gedaan aan 

de bedoelingen van de grondwetgever. En oorlat het cm interpretatie van grond

wetsartikelen gaat gestreefd noet "WOrden naar een brede rraatschappelijke consensis 

het is cm deze reden dat een wetsvoorstel gelijke behandeling zo ontzettend noei

lijk is. Van liberalen mag daarbij verwacht 'WOrden dat zij niet dogmatisch vasthou 

den aan de interpretatie die voor hen het xreest vanzelf spreekt naar ook oog heb

ben voor de problemen van anders denkenden. MJeilijk is de afweging ook in het 

onderwijsbeleid alwaar een carprcmis gevonden noet 'WOrden tussen enerzijds de 

sociale ca:rq;.onent het streven naar gelijkheid althans gelijkwaardigheid van 

alle kinderen zich uitend in een kindvriendelijke aanpak, uitstel van keuzes 

speciale aandacht voor achterblijvenden enzovoort. Anderzijds de noodzaak 

prestaties te prikkelen, talenten te ontwikkelen en ook in de toekomst over 

voldoende leidinggevend potentieel te kunnen beschikken. En tenslotte de 

autonomie van het gezin, hetgeen inhoudt dat de ouders in belangrijke mate 

nede bepalend zijn voor de ontwikkeling van het kind. Berustende huidige 

voorstellen voor een basisvonning van drie jaar in het voortgezet orrlerwijs. 

Op een evenwichtige afweging brengt de doelstelling cm de onderkant het intel

lectueel achterblijvende deel van de leerlingenonhoog te heffen. 
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Niet net zich nee dat de bovenkant naar beneden gedrukt wordt en dat de 

neer talentvolle da.anloor in de verdrukking kOl'leil wijzen recente stOOies 

in de verenigde staten er niet op dat een te ver doorgevoerde onderwijsnivel

lering voor het weerstandsverrrogen van een hoogtechnologische sanenleving 

grote gevaren inhoudt en dat geen land het zich kan veroorloven zijn talent 

te lang te VeJ:Waarlozen op straffe van het oplopen van achterstanden. MJeten 

trekpaardfunkties juist niet verder ontwikkeld worden om de zwakke nee te 

trekken en is een zekere mate van ongelijkheid daarvoor niet ncx:xlzakelijk. 

Bij de inkarensverdeling, bij de machtsverdeling, maar ook bij het onderwijs

niveau. Zal er dus niet teveel geforceerde gelijkheid gaan optreden. Ik heb 

mijn ernstige twijfels. Voorzitter darres en heren ik ben begonnen net een 

viertal belangrijke probleemgebieden te beschrijven. ~t vervolgens hier en 

daar net een voo:rbeeld geillustreerd aan te geven hoe de liberale benadering 

van deze problemen zou noeten zijn. In wat je net een groot woord zou kunnen 

n.oem:m meer filosofisch getint :betoog. Ik heb geen oplossingen aangegeven. 

Dat kon ook niet om neer dan een reden. Somnige van de genoemie problemen zijn 

i.mrers grensoverschrijdend en vereisen een nondiale aanpak. In een in machts

blokken verdeelde wereld kant een dergelijke aanpak uiterst noeilijk van de 

grond. helaas hebben wij nog steeds te maken net -en ccmmmistisch machtsblok 

dat uit is op ondennijning van de westerse solidariteit. Dat ongetwijfeld zijn 

invloedssfeer naar west europa wil uitbreiden en dat nog niets heeft laten 

varen van zijn expansiedrift. Ondanks alle veranderingen die plaats vinden 

heerst in de sCMjet unie nog steeds een regine dat :Eundalrenteel onderrocratisch 

is. Dat een miskenning inhoudt van veel nenselijke waarden. Een regine dat wij 

niet wensen en waar wij ons tot het uiterste tegen zullen verdedigen. Sarren net 

onze bondgenoten. Voor het behoud van onze vrijheid is deze opstelling essentieel. 

Een adequaat vrede- en veiligheids:beleid noet bij ons een hoge prioriteit blijven 

behol.rlen. Ik kan tot een afsluiting voorzitter, velen stellen de vraag of de WD 

wel een liberale partij is. Als wij kijken naar het beginselprogranma., het 

liberaal manifest, het verkiezingsprogranma. en de vele rapporten van de '!'elders

stichting dan is het ant:vn:>rd zonderneer positief. Maar doen wij wel genoeg net 

deze info:rmatie. En vooral ook zijn er niet teveel problemen die wij laten 

liggen. Qn nog enkele voorreelden te noerren waar ligt voor ons principieel de 

grens van het overheidsingrijpen. En is die grens eigenlijk niet overschreden. 

Bij regelingen als de 2-verdienerswet of die :betreffende voordeurdelers. c:mlat 

de overheid daar verregaande konsekwentles verbindt aan de wij ze waarop nensen 

hun persoonlijk leven inrichten. 
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Qrgekeerd waar ligt de grens wat betreft de beschenning van de persoonlijke 

levenssfeer. Dit recht op beschenning uiterst belangrijk, naar mag toch geen 

vrijbrief inhouden voor criminele frauduleus handelen en dan zal toch ook een 

afweging :rroeten plaats vinden tegen de belangen van anderen. Denken wij 

wel voldoerde na over eventuele aanpassingen van ons dem:>cratisch stelsel. 

M:de in het licht van de ontwikkeling van de infonnatieteclmologie. Hoe kant 

het dat steeds neer m:msen van rren.ing zijn dat de parlenentaire denocratle 

niet goed funktioneert. Staat de tweede kaner niet teveel onder invloed van 

belangengroeperingen en zo ja wat is daartegen te doen. Hoe is het detaillisrre 

in de tweede kaner te voorkonen. Is de taakverdeling tussen beide kaners wel 

opt:i.ma.al. En zo nee hoe zou die veranderd kunnen -worden. Hoe kan de regulerings

drift structureel in toom worden gehouden. Dient toch niet kritisch te worden 

nagedacht over het kiesstelsel. Zeker ook dat voor de eerste kaner. Hoe kan 

in dit televisietijdperk worden voorkonen dat politieke partij verschralen tot 

hun eerste man en kabinetten tot de premier. Die premier is staatsrechterlijk 

i.Irmers niets rreer dan de voorzitter van de ministerraad. Een prilrus interparis 

hij blijkt echter steeds neer een positie in te nemen die suggereert dat hij 

boven de partijen staat. Terwijl de presentatie van het beleid in de praktijk 

ten goede kant van zijn partij en de kleinere coalitiépartner daardoor in 

een hoek -wo:rdt gedrukt. Hoe kan de besluitvonning in de partijen worden 

ve:rbeterd. En wo:rden bereikt tot een opzitten vannensen de vereiste zorgvuldighei• 

in acht wo:rdt genc:ccen. Respect voor het individu is ook een belangrijk liberaal 

uitgangsfUnt. Ik zou zo nog een tijd kunnen doorgaan, naar mijn bedoeling is 

duidelijk. Er is behoefte aan fundamenteel nadenken over belangrijke prablenen. 

Het liberalisne heeft naar mijn overtuiging een grote toekomst orrrlat steeds 

neer ~rensen inzien dat de overheid niet alles kan en ook niet alles noet willen 

kurmen. Dat :rrensen kansen neeten krijgen en initiatieven niet verstiktnoeten 

worden overbodige regeltjes en overlleidsbetutteling. Dat nensen niet gelijk 

zijn, gelukkig niet maar wel gelijkwaardig en dat zij recht hebben op een 

gelijke behardeling. Dat de zwakkeren niet sterker worden door de sterkeren 

te verzwakken. Integendeel dat door de sterken kansen te geven de zwakkeren 

kunnen -wo:rden rreegetrokken. Dat nensen zoveel nogelijk zichzelf willen zijn 

en zelf willen beslissen hoe zij hun leven willen inrichten. Kortem het 

liberale denken wint terrein. Overal in de westerlijke wereld ook in nederland 

in het bijzonder ook in de andere partijen. Het is aan ons aan de VVD cm daarop 

in te spelen door een duidelijk toekomstgericht liberaal beleid. Ik zou daarom 

willen eindigen net de wens uit te spreken dat we weer de rust en de zieling 

zullen virrlen cm vanuit een nieuw elan de liberale gedachte verder uit te dragen. 



Het ga de VVD goed. 

Band 11 

Blad 163 

Darres en heren het kant niet zo vaak voor bij ons dat een fraktievoorzitter 

uit de eerste karrer de algenene vergadering voor het 1-atste toespreekt. 

Guus Zoutemijk heeft daarnet genaroreerd dat hij dat vandaag gedaan heeft. 

Na 16 jaar in de eerste kaner te hebben gezeten verlaat hij deze eerste karrer. 

+k wil niet ingaan d.anes en heren over perikelen die wij en Guus de laatste 

maanden hebben gehad. Ik wil wel een enkel woord wijden aan Guus in de eerste 

karrer, eerst als lid en later als fraktievoorzitter. En als ik dat zou willen 

karakteriseren d.anes en heren dan zou ik willen zeggen dat Guus voor mij 

altijd overkwam als de hoeder van het liberale denken in de eerste kaner. 

Het gebeurde heel vaak dat hij zei maar hoe denken wij liberalen daar nou over. 

Of dat hij zei is dat nou wel liberaal die opvatting. Is het wel liberaal an 

een bepaalde maatregel te nerren. Hij zei zonet het liberale denken wint 

terrein en daar noet de VVD op inspelen. Die VVD als liberale partij die ook 

naar de toekanst noet kijken. En Guus in die eerste karrerfraktie hield altijd 

die liberale toekomst in de gaten. En ik denk d.anes en heren dat de betekenis van 

het liberale denken reet nane ook in de eerste karrer door Guus Zoutendijk op 

een voortreffelijke wijze over het voetlicht werd gebracht. En steeds weer 

opnieuw verdedigt. En daarom denk ik voorzitter, d.anes en heren dat wij Guus 

voor dat liberale denken ongelooflijk veel dank verschuldigd zijn. Vand-ag 

ook weer heeft hij in vogelvlucht een aantal vraagstukken besproken in 

wat hij zelf noemt een filosofische geest. Maar de liberale ondertoon de fund.anent 

en van het liberalisrre zaten in elke zin verborgen. En vanuit die optiek nogmaals 

grote dank verschuldigd aan Guus Zoutendijk. En voor dat optreden, voor dat 

funktioneren en voor dat liberale denken zou ik hem ook graag de 'lhorbeckepenning 

willen overhandigen want hij houdt de geest van Thorbecke hoog. 

Het \\lOOrd is aan de heer Nord. 

Mijnheer de voorzitter danes en heren gedurende vele jaren heeft de nederlandse 

p oli tieke opinie in de voorhoede gestaan als het er an ging de europese inte

gratie te bevorderen. De laatste tijd echterlijkt er een inzinking te zijn 

ingetreden. Volgens een recente euro barareter een opinie-anderzoek dat regel

matig door de europese cxmnissie wordt uitgevoerd in alle lidstaten van de 

geneenschap zijn de belangstelling voor en het vertrouwen in het europese 

gebeuren in ons land zo sterk geslonken dat we nu zelfs beneden Engeland 

zijn karen te liggen. Nu is het niet noeilijk daarvoor enkele oorzaken aan 

te wijzen. 
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Nederlani is een van de oorspronkelijke 6. Vanaf 1951 heeft nen ons voortdurend 

het karende verenigd europa beloofd. Maar net als de horizon bleek het steeds 

weer even ver weg te blijven. Geen wonder dat vele er op den duur niet neer 

zoveel fiducie in haddena Daar komt bij dat de geneenschap van 6 tot 12 

lidstaten is uitgegroeid. De nederlandse invloed en inbreng zijn daardoor relatief 

kleiner geworden en dar heraktiveert ons altijd latent aanwezige kleine landen

oomplex dat ons aanzet om de eigen i.nlrers unieke identietei t sterk te blijven 

profileren. Bij somnige stromingen in de publieke opinie bespeurt rren een soort 

heinw-e naar de goede oude tijd. Toen wij neutraal waren en onze handen niet 

aan de boze buitenwereld vuil maakten. De noraliserende wijsvinger hoog geheven 

richten zij hun bui tenlanis politieke belangstelling dan graag vooral op landen 

en gebieden die zeer ver weg liggen. En waar onze invloed en dus ook onze verant

woordelijkheid :minirna.a.l zijn. Dat praat natuurlijk wel wat gemakkelijker. 

Gelukkig is er ook een duidelijk zichtbare beweging in een tegengestelde 

richting nerkzaam. Wij nerken het voortdurend op spreekbeurten en in de 

gesprekken net talloze bezoekersgroepen die naar Straatsburg korren. Met nane 

bij de jongere generatie constateren we dan een europees ongeduld dat 

weldaiig aanioet. J:>aroos en heren dit europese ongeduld is broodnodig. Want 

wij bevinden ons neer dan 40 jaren na het einde van de grote europese burger

oorlog in een fase waarin beslissingen gaan vallen die ons aller lot zullen 

bepalen. Scmn:i..ge van die beslissingen liggen geheel bij onszelf. Scmnige 

worden door andere gen.aren. Beide categoriën zullen voor onze teekernst 

beslissend zijn. Reeds 40 jaren ligt onze west europese veiligheid verankerd 

in het noord atlantisch bondgenootschap. Tegenover de steeds groeiende militaire 

macht van de sowjet unie stond de nucleaire afschrikkingsnacht van de verenigde 

staten. Dooniat ieder gewapend conflict in europa tot een atoonoorlog zou 

leiden en an:la.t een atoonoorlog alleen verliezers en geen ovexwinnaars kent 

was da.a:rnee een oorlog in europa geen rationeel middel neer tot het bereiken 

van buitenlands politieke doelstellingen. Deze konsekwentie werd dcx:>r alle 

betrokkenen beseft en ondanks de enorme spanningen die we hebben gekend is 

europavoor een gewapend conflict gespaam gebeleven. Het daarvoor noodzakelijke 

evenwicht van krachten brengt rrede dat nen bereid rroet zijn het plaatsen van 

nieuwe wapensysterren aan de overzijde net adequate eigen plaatsing te beant

woorden. Alleen dan kan een onderhandelingsbasis woroen geschapen. Het westen 

heeft die bereidheid getoond ondanks de protesten van hen die op eenzijdige 

ontwapening wilden aansturen. Het is goed eraan te herinneren danes en heren 

dat dankzij deze standvastigheid thans onderhandelingen nogelijk zijn gev~:n:den 

over reële controleetbare en evenwichtige wa:lerzijdse vennindering van wapen
systemen, 
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Generaties lang heeft IOOn het in europaheel gewa>n gevonden dat europeanen 

net andere europeanen bijeen gingen zitten om . te onderhandelen en te beslissen. 

OVer problaren zoals de Dardanellen, China of de verdeling van Afrika. Het 

kan verkeren. Thans zitten Russen en Arrerikanen bijeen om over Europa te 

onderharrlelen en te beslissen. Natuurlijk worden de west europese bondgenoten 

binnendeNavo op de hoogte gehouden en geconsulteerd, maar wat nog tezeer 

ontbreekt is de eigen gezarrenlijke europese inbreng gebaseerd op de specifiek 

europese belangen die in het geding zijn. Pogingen an daartoe te karen worden 

gedaan, maar de weg is rroeizaam en vol obstakels. Voor ons europese liberalen 

staan daarbij twee dingen voorop. En wij hebben die in ons parlarent voortdurerrl 

en net kracht naar voren gebracht. In de eerste plaats benadrukken wij dat 

het zoeken naar neer europese geneenschappelijkheid in de veiligheidspolitiek 

niet als een alternatief voor de navonag worden gezien. Al vaak hebben wij 

gezegd dat wij onze anerikaanse bondgenoten en vrienden niet uit europa 

willen laten wegterroriseren. En we willen ze ook niet laten wegmarchanderen. 

Voor onze gezarrenlijke veiligheid blijft een goed funktienerende atlantische 

alliantie een levensbelang. Maar juist cm dit bondgencx:>tschap goed te laten 

funktioneren hebben wij veel neer geneenschappelijkheid aan de europese kant 

ncrlig. Hoe kan m:m de anerikanen veiWijten dat ze net onze neningen onvoldoende 

rekening houden warmeer uit elk europees land een andere nening kamt. In een 

europese geneenschap die zich blijft ontwikkelen en waarbinnen het intergratie

proces zich doorzet worden steeds neer belangen geneenschappelijk. Het is 

ondenkbaar dat onze veiligheidsbelangen voor altijd buiten dat proces zouden 

blijven. Toch geldt nu al voor zaken als produktie en standaardisering van 

rraterieel. h2t zal in teenerrende rrate ook gaan gelden voor onze opvattingen 

over de strategische en tactische instruin=n.ten die voor onze veiligheid nodig 

zijn. Hier:mee voorzitter kom ik op de ontwikkeling binnen de geneenschap 

zelf. Zoals u weet is onlangs een belangrijke nieuwe stap gezet, de europese 

akteo Voor ons liberalen was deze niet stout:noedig genoeg, maar niettemin opent 

ze nieuwe nogelijkh.eden die we net beide handen rroeten aangrijpen. Zij is 

echter nog steeds niet in werking getreden, het wachten is op Ierland. Het 

hoog gerechtshof aldaar heeft narrelijk beslist dat de akte in strijd is net 

de ierse grondwet. Dezerroet dus wo:rden aangepast en daarvoor is een referendum 

ncrlig en dat zal worden gehouden op 26 nei aanstaande. Het is interessant 

en voor ons misschien wat nerkwaardig dat de ongrondwettigheid volgens het 

ierse hog niet is gelegen in de iets grotere rrate van supra nationaliteit 

die in de akte besloten ligt zoals frequentere toepassingen van nee:rderheids

beslui ten in de raad van ministers. 
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En neer macht va:>r het europese parletrent zowel in de wetgeving als bij het 

goedkeuren van verdragen van derde landen. Nee de boosdoener is de sanen

werking op bui tenlands politiek gebied. Deze bestond reeds lang maar is nu via 

de akte een officiele verdragsve:rplichting geworden. Dit nu acht rren in strijd 

net de griekse grondwet, net de ierse grondwet die zeer nadrukkelijk de 

volstrekte onafhankelijkheid van de republiek ierland onderstreept zoals die 

vonn heeft gekregen in de ierse neutraliteit. Wij hebben goede hoop dat de ierse 

bevolking op 26 nei de lijn zal doortrekken die net de ierse toetreding tot 

de Effi is begonnen. Hun ja zal de weg vrijmaken om op basis van de europese 

akte een aantal dossiers aan te pakken die al veel te lang an afdoening 

schreeuwen. Het zijn er talloze. Ze dienen alle dezelfde doelstelling. Het 

voltooien van de interne europesemarkt waardoor wij eirrlelijk de geintegreerde 

industriele thuisbasis krijgen die onmisbaar is willen wij onze p::>sitie in 

de wereld niet verliezen en een achtergebleven gebied worden. Nog steeds is de 

fragrrentatie van de europese economie veel te groot. Daardoor ontbreekt het 

ons aan de dynamiek die nodig is an een economisch groeipercentage te kunnen 

bereiken dat massale nieuwe werkgelegenheid kan scheppen. Bovendien kost deze 

fragrrentatie ons handenvol geld. Zo kostte alleen onze douanecontrole aan 

de binnengrenzen bijva:>rbeeld jaarlijks al zo'n slordige 35 miljard gulden. 

Aan administratie en wachttijden. Dat is neer dan duizerrl gulden per europees 

gezin. Het va:>rbehouden van een openbare aanbestedingen aan finna' s uit eigen 

larrl veroorzaakt extra kosten die ongeveer tien procent van de totale contracten 

bedragen. Hetgeen neerkant op ongeveer honderd miljard gulden op jaarbasis. 

Dat is aanzienlijk neer dan de gehele geneenschapsbegroting. Voorts is er 

het werken net elf fluctuerende nationale valuta's bij econanieën die sterk 

interdependent zijn. Ondanks de verbeteringen die het europees nonetair systeem 

heeft gebracht blijft deze toestarrl toch vergelijkbaar net het werken bijva:>r

beeld net zwevende neters of kilo's. Daarbij karen dan nog de te hoge produktie

kosten vanwege de te kleine nationale markten, de duplicatie van onderzoek en 

investeringsprogramna' s, het gebrek aan fiscale ha.rnonisatie en het hanteren 

van verschillende nomen op velerlei technisch gebied. Dit alles loopt op 

tot gigantische bedragen die een zware en ormodige last leggen op de europese 

econanie en die door onze burgers m::>eten worden betaald. U dalles en heren 

draagt uw deel daaraan bij iedere keer dat u bijvoorbeeld een telefoon oppakt 

een televisietoestel koopt of een vliegkaartje besteld. In dit alles m::>et net 

behulp van de europese akte verbetering worden gebracht en onze fraktie doet 

daaraan wat zij kan. Onze economische dynamiek wordt te vaak gefrustreerd 

door een over.maat aan nationale regelgeving en bureaucratie. Terecht willen 
liberalen zich uit deze verstikkende greep bevrijden. 
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Maar nog onvoldoende beseft nen dat de europese getreenSchap als inst.rum:mt 

kan ~:rden gebruikt in dit proces. Liberalen staan voor de vrije keuze van 

de consurren.t ook bij televisie. Europa TV het experilrent in grensoverschrijdende 

televisie is helaas Irede door Nederlardse tegenwerking mislukt. Ook de poging 

van de Avro sateliettelevisie te maken dreigt te stranden. Wij dames en heren 

strijden xret het verdrag inde hand tegen nationale betutteling op het gebiErl 

van televisie, teleccmrunicatie en andere nieuwe technologiëen. Gijs de Vries 

heeft daartoe het harnas aangetrokken. Zo strijden wij ook net het verdrag in 

de hand tegen nationaal en soos bijna feodaal protectionisrre op het gebiErl 

van het transport. Floris Wijzenbeek heeft daartoe het stalen ros beklc:mn::m. 

En zo strijden wij xret het verdrag in de hand voor eenvoudige naar goede 

en errancipatore sociale regels die het econanisch intergratieproces noeten 

begeleiden en aanvaardbaar maken. Jessica la Rive staat daarbij en bij het 

streven naar een europa van de burgers in de frontlinie. Een van de hoofdpro

hlenen van de gerreenschap is nonenteel haar toekoostige financiering. Gelukkig 

staat het verdrag van Rare geen europees financieringstekort toe. Dat betekent 

dat net de beschikbare gelden rationeel noet ~:rden ooçesprongen. Zo kannen 

in de landbouw niet blijven doorgaan net het zondemeer financieren van 

overschotten waar geen afzet voor is. Maar evemnin lost nen het probleem op 

door de europese landbouwpolitiek af te schaffen en te hernationaliseren. 

En daar waar europees geld ncrlig is cm zaken te behartigen die effectiever 

gezamenlijk dan afzonderlijk kunnen ~rden gedaan ik denk bijvoorbeeld bij 

wetenschappelijk onderzoek en aan de vele stappen die wij in het belang van 

ons milieu zullen noeten nerren dan zal dat geld beschikbaar noeten katEn. 

Als investering in onze toekoost die europees is. Maar na liberaal inzicht 

noeten deze gelden niet zonderneer v.10rden opgeteld bij wat wij nationaal 

al uitgeven. Zij noeten ~rden besteErl aan vervangend beleid. Evenals in 

de landbouw dient er niet van een optelling naar van een overheveling sprake 

te zijn. Naar onze mening zullen de totale kosten daardoor relatief lager 

kurmen ~:rden. ~t de gerreenschapsfinancien alsll'ede de daa.rrree sterk sanen

hangende landbouwproblerren is bij ons Hendrik Jan Lauwers neer in het 

bijzonder belast. Ze zijn bij hem in goErle handen. We bevinden ons alweer in 

de tweErle helft van de legislatuurperiode van dit parlerrent. Tijdens de 

verkiezingscanpagne van 1984 hebben wij gezegd dat wij belangrijke doorbraken 

noesten bewerkstelligen om de dynamiek in de gateenschap te herstellen. 

Welnu onze pogingen zijn niet zonder succes gebleven. De europese akte is het 

direkte resultaat waar het initiatief dat het parlerrent begin 1984 heeft 

genaren net het opstellen van een ontwerpverdrag voor een europese unie. 
Dat darces en heren blijkt onze uiteindelijke doelstelling. 
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Het is goa:l an daar juist in deze ne.ima.arrl nog eens op te wij zen. Terecht is 

er bij de herdenking van onze bevrijding aan herinnert dat de duitse concentratie

kanpen een soort verenigd europa waren. En het waren niet alleen west europeanen 

die daar verbleven. Hun lot werd gedeeld door velen uit midden en oost europa. 

Daarcm neeten wij die daartoe de nogelijkheid hebben ons europese huis 

bouwen en het zo inrichten dat eens ook zij daarin onderdak kunnen vinden. 

Indien zij dat wensen en wanneer voor hen de tijd is aangebroken dat ze in vrijhei1 

over hun t:.oekanst kunnen beschikken. Wij beschouwen het als onze opiracht te zorge 

voor een aktieve liberale inbreng in het europese gebeuren. Wij geloven ook niet 

dat wij in alle bescheidenheid gezegd dat europa de liberale inbreng kan missen. 

Tegen ove:nnatige bureaucratie zei het europees of nationaal. Tegen verstarde 

structuren en denkgewoonte die niet neer aan de eisen des tijds voldoen. 

Voor het primaat van de burger, voor duidelijke politieke besluitvonning zichtbaar 

en behoorlijk dem:>cratisch gecontroleerd. Dat zijn de leuzen die in de liberale 

vaandels zijn getreden. Het zijn ook de dingen waaraan Europa thans neer dan ooit 

behoefte heeft. Wij weten heel goa:l dat wij een lange adem nodig hebben. 

Dat ont:noedigt ons niet. U hebt ons naar europa gestuurd an daar liberaal werk

zaam te zijn. Ons vijftal is eerrlrachtig in de wijze waarop wij dat doen. 

Onze contacten net de partij en net de nationale kanerfrakties staan er borg 

voor dat de band net de thuisbasis stevig gehandhaafd blijft. Ons werk in 

de europese fraktie doet ons deel uitmaken van een gezam::mlijke politieke 

beweging die het grondgebied van de hele geneenschap bevat. Ik ben u dankbaar 

voorzitter darres en heren dat u ons de gelegenheid hebt willen geven hier 

daarvan een korte verantwoording af te leggen. 

Dames en heren het woord is aan de vice minister-president en minister van 

econanische zaken de heer de Korte. 

Voorzitter darres en heren, liberale vrienden onze VVD heeft een bewogen verleden. 

Het is bijna 40 jaar geleden dat onze partij werd opgericht. 40 jaar waarin 

we hebben aangetoond geen belangenpartij te zijn, maar een volkspartij in 

het belang van allen. Ik herinner u aan de woorden van Stikker tijdens het 

oprichtingscongres. Onthoudt u het goed de WD zal neeten zijn een sterk 

progressief gezinde partij. Allen anvat voor wie geestelijke vrijheid pl::'imair 

is, sociale rechtvaardigheid plicht en die het economisch leven niet willen 

zien verstarren in een keurslijf van socialistische dagrmtiek. Die opdracht 

heeft de WD als liberale partij steeds net verve en overtuiging vervuld. 

In die geest hebben we getracht onze sanenleving rrede vonn te geven. 

IKernrerkend in de afgelopen periode was de befaam:le tijdgeestrede van 
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Koos Rietkerk bij de regeringsverklaring van 17 januari 1978. Wat was de kern 

van die boodschap. Op het eind van de jaren 60 leek het paradijs van de volmaakte 

verzorgingsstaat bereikbaar. Maar de gevolgen van de tevergaande collectivisering 

van onze samenleving werden sterk onderschat. En dat leidde niet alleen tot 

aantasting van onze econanie. Dat leverde ook gevaren op voor onze denocratische 

vrijheden. Eigen inzicht, eigen initiatief kwalren nauwelijks neer aan bod. 

Er groeide een mentaliteit die de overheid verantwoordelijk stelde voor de 

oplossing van alle maatschappelijke kwalen. Met het verschuiven van die verant

woordelijkheid naar de overheid dreigde een gevaarlijke ma.chtsconcentratie. 

En als reaktie ontstonden er in de jaren 70 toenerrend maatschappelijk aktivisne 

en bezinning op de verzorgingsstaat. Er kwam behoefte tot versterking van de 

p:>sitie van de burger en er was sprake van een herontdekking bij het individu 

en Koos Rietkerk was een der eerste die die nieuwe tijdgeest signaleerde in 

de tijd dat Hans Wiegel vice premier was in het kabinet van Agt-wiegel. Dat 

proces d.arres en heren, liberale vrienden is nog steeds in volle gang. Liberalen 

bleken ornnisbaar toen het ging cm de vraag welk kabinet paste bij die ontwikkeling 

bij die tijdgeest. En het is volstrekt logisch dat de daarbij behorende maat

regelen als afslanking van de overheid, afstoting van collectieve taken, dere

gulering, privatisering, he:rwaardering van de sociale zekerheid, beroepsgericht 

onde:rwijs, vervolgens zijn gaan uitvoeren net het CDA, de partij die na ons 

tijdig heeft ingezien dat de collectivistische bakens hoog nodig noesten VJOrden 

verzet. De PvdA heeft daar nog steeds grote rroeite nee. En het is dan ook 

logisch dat de maatregelen die aansluiten op de nieuwe mentaliteit pas in de 80er 

jaren hun kans kregen. Toen eermaal in brede lagen van de sanenleving herbezinning 

was doorgedrongen. Toen konden kabinet en parletrent de gewenste hervonningen pas 

goed ter hand gaan nerreno Wordt het afslanken van de overheid, VJOrdt het cmbuigen, 

op de collectieve uitgaven rroet een steeds weerbarstige opgaaf. Natuurlijk 

waren de eerste bezuinigingen makkelijke, ze lagen imrers het rreest voor de hand. 

Ze deden nog het minste pijn. Gemakkelijk zal het vervolg dan ook niet zijn, 

ma.ar wie zijn p:>litieke wil in daden cm wil zetten die aanvaard regeringsver

antwoordelijkheid. Zo netren wij nu ma.atregelen die op korte tennijn niet altijd 

plezierig zijn, maar die op lange tennijn de beste perspectieven geven aan 

burgers en bedrijven. En we noeten reeds nu een beeld vo:riren van de sanenleving 

van de 90er jaren en ook al van de jaren na de eeuwwisseling. Ik herinner u 

aan Thorbecke. Niets veroudert zo snel als het nieuwe. Niets vernieuwt zich 

zo snel als het oude. En ik voeg daaraan toe liberaal is hij of zij die niet 

alleen voor zichzelf ontplooing verlangt. Doch die juist aan anderen nu en 

in de toekanst ontplooing gunt. Op dat perspectief op die toekoost noeten we 
ons concentreren. 
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We leven nu in een tijdperk van de nieuwe industriele revolutie. Daarin volgen 

de ontwikkelingen op teclmologisch gebied elkaar in zeer hoog tenpo op. 

Micro elektronica, telecormn.micatie, bio-industrie, lasertechniek ze doen 

rrenigeen duizelen. OVer die technologiëen, over dat beleid neeten we nadenken. 

Maar een ding nogen we absoluut niet vergeten en ik zeg dat net nadruk de hoofdrol 

is en blijft weggelegd voor de individuele nens. 

Hij of zij i.rmers neeten nieuwe kennis voortbrengen en overdragen. ~ten 

nieuwe teelmieken toepassen. Zal de resultaten nuttig willen gebruiken. Daar 

ligt voor liberalen, voor de VVD als partij een geweldig belangrijke taak. 

Inspelen op de op ons afkarende technologische nogelijkheden. Ontwikkelen van 

een toekomstvisie waarin het wenselijke en het individuele steeds centraal 

zullen staan, dat is ons liberalen op het lijf geschreven. 

N-tuurlijk de weg zal niet eenvolrlig zijn. Er zii.l vol hindernissen zijn. De 

voortgaande techniek laat de inhoud van uw, ons werk van onze funkties niet 

onberoerd. De nieuwe en veranderende funkties noeten door de nensen worden 

bezet die voor hun taak zijn voorbereid. De arbeidsnarkt kan die niet altijd 

leveren. Eenieder kent de verhalen van de automatiseringsdeskundige die 

ondeiWeg door on.derneners fel wordt begeerd en tevergeefs wordt gezocht. 

En iedereen kent de verhalen van de lassers, de draaibankwerkers, de grafische 

vaklieden die steeds neeilijker te vinden zijn. In 1982 nog niet lang geleden 

was naar schatting een kwart van het aantal vacatures neeilijk vervulbaar. 

Dit is in 4 jaar tijd en bij hoge werkeloosheid opgelopen naar bijna 50%. 

Schaars personeel wo:rdt weggekocht of eist hogere lonen op straffe van vertrek 

naar een beter betalende werkgever. Zo werkt het ma.rk1::nechnisne. loonstijgingen 

voor knelpuntberoepen blijven niet tot deze schaarse beroepen beperkt en als een 

olievlek kan de loonstijging zich over de hele sektor en zelfs onze hele econanie 

uitbreiden. Het zou ons weer terugwerpen in de probletlEil van de ?Oer jaren. 

Met andere woorden de problerratiek op de arbeidsmarkt van nu legt niet alleen 

een tijdbom onder de economie van de 90er jaren. Nee doet dat reeds nu. Heden

norgen kon u in een ochtendkracht lezen dat toen contracten al wel haast onont

koanbaar zijn. In de chemie zijn er contracten in aantocht van 3 tot 5% stijging 

Dit kan bij olievlekwerking ranpsp:>ed betekenen voor de zo noodzakelijke 

uitbreiding van onze werkgelegenheid. Hoe halen we dan de ontsteking uit die 

tijdbom waar ik het over had. Scholing vrienden is de centrale opgave am-bij-

en herscholing. Allerleerst van onze langdurige werkelozen. In de richtingen 

die er door het bedrijfsleven worden gevraagd. Maar ook pennanente scholing van 

al diegenen die al wel werk hebben opdat ze hun werk behouden. '!Weede:rde van 

het in het jaat tweeduizend beschikbare technologie neet nu nog ontwikkeld en 

overgairagen worden. 3/4 van de werknemers van het jaar tweeduizend neemt nu 

reeds deel aan het arbeidsproces. 
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Wie dus niet bijleert verliest zijn baan aan een ander die wel wil bijleren. 

Andere hindernis die ik wil signaleren is de dreigerrle ontgroening. Dat wil 

zeggen minder jongeren zullen op de arbeidsrrarkt vanuit het reguliere ondel:Wijs 

beschikbaar karen en dat leidt tot drie dingen. Eerste plaats dat er een zwaar 

beroep wordt gedaan op de bestaande werknarers, de bestaan:le beroepsbevolking. 

En de daar aanwezige kennis gekoesterd en opgekweekt noet worden. In de tweede 

plaats dat er een groter beroep op vrouwen zal noeten worden gedaan dan nu 

het geval is en dat er een nu nog onvoldoerrle gebruikte talenten beter 

zullennoeten worden benut is alleen maar goed. En in de derde plaats dat de 

jongeren naar een onderwijs direkt aan de slag rroeten om de kwaliteit van 

hun ondenrijs zo goed nogelijk rroet aansluiten bij de kwaliteit van hun werk. 

Het voorgaande maakt duidelijk dat we net dit kabinet en ook daarna in de 

periode daarna net onze scholing op drie fronten in de aanval noeten gaan. 

Qn- her- en bijscholing van onze langdurig werkelozen, pennanente scholing van 

de werkerrle beroepsbevolking. Optimale aansluiting van het nonnale ondeiWijs 

op de eisen van de arbeidsrrarkt. Uit nenselijk oogpunt is het grote aantal 

langdurig werkelozen van nu een ernstig kwaad. Da.aran is de problematiek van 

de langdurig werkelozen een van de grootste zorgen van ons kabinet. Met de 

snelle opnars van de technologie wordt het probleem alleen nog maar erger. 

Want de kwalificaties van onze werkelozen sluiten steeds minder aan bij de 

funktie-eisen van het aangeboden werk. Dat is reeds nu het geval. De minst 

geschoolden zijn het sterkst onder de langdurig werkelozen vertegenVOJrdigt. 

En het is orrluldbaar dat we enerzijds zo'n 700duizend werkelozen kennen en 

anderzijds toenerrerrle schaarste aan geschoolde vaklieden. Bij geringe scholing 

kant van ons liberale ideaal van individuele ontplooing en emancipatie van 

vrouwen op de arbeidsmarkt weinig of niets terecht. En dat brengt mij liberale 

vrienden bij ons stelsel van sociale zekerheid. Werkt het wel optimaal als 

het voor werkelozen net geen of te weinig scholing leidt tot langdurige akti vi

teit. etuurlijk het fungeert als een onvervangbaar inkarrensvangnet voor allen 

die aan de kant konen te staan. Maar zou het niet beter zijn er een tranpoline 

van te maken die de werkelozen weer gelegenheid geeft tot individuele ont

plooing en maatschappelijke aktiviteit. Dat zouden we toch opnieuw noeten door-

d enken. Zouden uitkeringen niet plaats kunnen maken voor anscholingsloon. 

Ieder die wel:keloos is en omscholing aanvaardt zou dat dan noeten ontvangen. 

Zoiets vraagt in de allerleerste plaats een veel intensiever gebruik van onze 

huidige reguliere onderwijshulpniddelen. Daarenboven zullen de irreguliere 

anscholingshulpniddelen aanpassing en uitbreiding behoeven. Een noeilijk proces. 



Band 11 

Blad 172 

Ik :realiseer net dat terdege. Ik denk dan ook zeker aan de negentiger jaren 

voor de conplete realisering van zoiets. Maar het alternatief is dat we 

doorgaan net een stelsel van inkorrensondersteuning dat miljarden vergt. 

En dat de betrokkenen bij geen of geringe scholing voor lange jaren tot 

sociale inaktiviteit dwingt. En dat hoewel de bedrijven die door het zojuist 

genoerrrle ontgroeningsproces en de technologievernieuwing in de 90er jaren 

zullen smaken an geschoolden. Ook de werkenden hebben belang bij het voortdurend 

investeren in rrensen. Het bedrijfsleven beseft dat gelukkig. Scholing noet 

een pennanent aspect worden van ons werkzarre leven en het is mijn stellige 

ve:rwachting dat werknerrers en werkgevers in het arbeidsvoo:rwaardenoverleg 

de aspecten van scholing steeds zwaarder zullen inschatten en steeds neer zullen 

noeten afwegen tegen de loonontwikkeling. Het onde:rwijs zal betere aansluiting 

oeten krijgen op de arbeidsmarkt. Ik zei dat al. Het beroepsonde:rwijs en het 

technisch orrle:rwijs verdient veel grotere waardering. I:rmers het tekort aan 

technisch geschoolden ik heb het u al gezegd groeit en het technisch onde:rwijs 

wordt nog steeds en zeker als het lager technisch onde:rwijs is gezien als een 

soort restorrle:rwijs. Laat ons het technisch onde:rwijs juist zien als een zeer 

perspectiefvol keuze-onde:rwijs- Kiezen voor dat onde:rwijs heeft i.ntrers grotere 

kansen op werk en ontplooing. Ook voor vrouwen zeg ik net zeer veel nadruk. 

Ik geloof dat de waardering voor het bedrijfsleven begint door te werken in 

ons onde:rwijs. De technische beroepen winnen terrein. Ze herkrijgen verloren 

gegane glans. Deze ontwikkeling kracht bijzetten is een uitdaging voor ons 

liberalen. Ik rorrl dit deel van mijn betoog af. Er kant een hele hoeveelheid 

nieuwe technologie op ons af, naar kunnen • daar noeten we op inspelen. 

Laten we het accent leggen op het ];X)sitieve daarvan. Op de m::>gelijkheden daarvan 

voor de humanisering van onze arbeid. Op de inzet van rroderne technologieën 

ten bate van ons milieu. Het vereist voortdurende vernieuwing van ieders indi

viduele bagage. Investering in kapitaalgoederen worden graag als notor van de 

economie bestercpeld, naar investeren in rrensen als dragers van technologische 

vernieuwing acht ik minstens zo belangrijk. Nu noeten we de durf hebben te 

investeren in rrensen, in hun opleidingen en scholing. Nu opdat onze kinderen 

veilig in de toekomst daar de vruchten van kunnen plukken. Dat is ons perspectief. 

Voor ik wat over het voorjaarsoverleg zeg darres en heren eerst nog een paar woordei 

over de econanische en budgettaire situatie. Hoe staan we er net z'n allen 

op de korte tennijn voor. Wat kurmen we bijvoorbeeld in 1988 ve:rwachten. Laat ne 

voorop stellen dat we nog niet beschikken over gedetailleerde voorspellingen voor 

1988. Laat ik beginnen net de internationale ontwikkeling. De wereldhandel groeit 

op dit norrent niet erg snel. Zo'n 3-4% in 1987. Ik heb dat ook weer kunnen 
ervaren tijdens mijn aanwezigheid bij de uso-conferentie. 
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Deze groei zal er volgend jaar ongeveer even hoog zijn naar wij hopen en 

wat betreft onze concurrentiep::>si tie, onze exp::>rteurs hebben veel last van 

de goedkope dollar. De uitvoer groeit dit jaar dan ook minder hard, de 

winstmarges lopen daardoor terug. Maar ook bij verdere stabiele wisselkoersen 

waarvoor wij natuurlijk ons inzetten zullen de gevolgen van die wat verslechterde 

concurrentiep::>sitie in 1988 nog goerl voelbaar zijn. Zou onze exp::>rt helaas 

niet sneller kunnen groeien dan de wereldhandel. Wat valt te zeggen over de 

binnenlandse ontwikkelingen. Die worden vooralbeinvloed door de koopkracht 

van onze burgers. Wat betreft hun lonen is het noodzakelijk dat deze niet of 

nauwelijks stijgen. Geen poencontracten dus. Ik zeg dat naar werkgevers en 

werkneners toe. Bij de veronderstellingen van gelijkblijvende belasting- en 

premiedruk en dat is voor het kabinet al een hele toer en geen prijsstijging 

zal de koopkracht van 87 naar 88 om en nabij stabiel kunnen blijven. Dat 

zal zijn weerslag dan ook hebben op de particuliere consunptie. Sarrengevat 

voor zowel de exp::>rt als de consumptie ligt op de korte tennijn en daar 

leg ik de nadruk op een wat rratiger groei in het vooruitzicht. Dat betekent 

dat onze economische groei in 88 niet zo hoog zal zijn. Het geeft helaas 

zijn 'lfleerslag ook op de 'lflerkgelenheidsstijging. M=t andere woorden 88 is zeer 

vernoedelijk een jaar dat wat achterblijft bij de in het regeerakkoord gekozen 

uitgangspunt. Maar dat is op zich geen ranp. Het is een vertraging die veroor

zaakt wordt door uitwendige fak.toren. En die tijdelijk van aard zal zijn. 

Want de orderliggende ontwikkeling van onze economie is naar mijn stellige 

overtuiging nog steeds zeer gunstig. En ik ben d-ar ook in gesterkt door 

o:prerkingen van emerts uit USOkringen. We zijn net onze economie op langere 

tennijn gezien 'lflel degelijk op de goede weg. Natuurlijk komt de vraag naar voren 

hoe op de korte tennijn te reageren. En dat brengt mij vanzelf op het voorjaars

overleg. En dan onderscheid ik twee probleireil. Enerzijds die OI;Maardering van 

die gulden en die achteruitgang van onze concurrentiekracht. Anderzijds de 

budgettaire probleireil en wat minder groei. Het eerste probleem die koersval 

van die dollar vraagt vooral loonkostenmatiging. loonkostenmatiging is en blijft 

het wachtwoord voor de nederlandse economie. Dat zal ook de voornaamste boodschap 

van het kabinet zijn in het aanstaande voorjaarsoverleg. Het kabinet kan in dat 

overleg natuurlijk niets afdwingen. Het kan alleen een beroep doen op de 

sociale partners om voor hun bestwil en voor het belang van de nog talloze 

'lflerkelozen in ons land die rratiging te willen betracht. Van'lflege de 'lflerkgelegenheià 

in de beirijven zouden de loonkosten, stijging van de produktiviteit niet noeten 

overtreffen. Voorzover er ruimte is zal die eigenlijk niet noeten woroen besteed 

aan andere dingen dan aan uitbreiding van de scholing. Ik heb daar voor u een 

argu:rrentatie neergezet. 
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Wie in dienst van zijn bedrijf scholing volgt schept ruimte voor nieuw aan te 

trekken personeel. Ik hoor u vragen in deze zaal kan het kabinet de partners 

lastenverlichting in het vooruitzicht stellen. Deze vraag raakt ook aan het 

tweede probleem. De financiele perikelen bij de overheid, bij tijdelijk afzakkende 

groei. We noeten realistisch zijn. Het zal een hele toer zijn om allerleerst de 

belasting- en premies stabiel te houden. Dat vergt een zeer stringent uit

gavenbeleid. We nogen daarvoor niet terugschrikken. En als kabinet schrikken 

we daar ook niet voor terug. Het zou een volstrekt doodlopende weg zijn te 

vluchten in lastenverzwaring en ook net het oog op behoud van koopkracht 

en het in de hand houden van de loonontwikkeling in 1988. Ik verwijs hierbij 

naar de net nri.me neerderheid aangerx:men notie Voorhoeve-de Vries. Deze 

nuchtere constatering betekent geenszins dat er geen streven van dit kabinet is 

naar echte lastenverlichting. Dat streven is er ik zeg dat net nadruk. De 

lastendruk is i.Imers op dit rcorrent hoger dan bij de start van dit kabinet. 

Dit betekent dat het kabinet in het restant van haar regeerperiode confonn de 

afspraken in het regeerakkoord alles op alles zal noeten zetten om die druk 

navenant te laten dalen. Liberale vrienden we karen aan het eind van mijn 

betoog. Vooral in eigen kring wordt de vraag gesteld hoe naken we duidelijk 

dat het huidige beleid voor een belangrijk deel ook VVDbeleid is. Ik til 

eigenlijk aan die vraag helemaal niet zo zwaar. Neemt u van mij aan dat ook 

vele niet VVDers vele niet liberalen weten dat de VVD-ideeën ontwikkeld in 

op};X)sitietijd regeringsbeleid van nu zijn. We noeten er voor onszelf geen 

probleem van naken. Iaat voortaan de kracht van onze ideeën voor anderen een 

probleem zijn. Wij hebben veel trouwe kiezers. Wanneer die pieken en de dalen 

elimineert is de VVD in de bijna 40 jaar van haar bestaan airleren zeiden het 

reeds hiervoor gestaag gegroeid. Laten we dus verstandig zijn, niet treuren 

om het feit dat we bij de laatste verkiezingen mirrler sterk uit de st.enbus zijn 

gekomen. Laat ons niet altezeer achterom gaan kijken. Maar in liberale eensgezind

heid voorwaarde nurnrer 1 nieuwe ideeën ontwikkelen. Niet behoudzaam, wel behoedzaa 

Het liberalisme, liberale vrienden in ons land is springleverrl. Onze liberale 

idealen verdienen het dat wij ons er tot het uiterste voor inspannen. Gezanen

lijk onze ideeën fo:rnuleren, sanen onze visie uitdragen. Laten wij liberale 

vrienden dit net vereende krachten doen. 

Band 12. 

Daxres en heren wij hebben thans kunnen horen hoe vanuit het europees parlement, 

de eerste kairer en vanuit de bewindslieden wordt gedacht over liberalisme en 

de toekanst van dat liberalisme. en wat ons in de eerstkarerrle tijden nogal te 
doen staat. 



Band 12 

Blad 175 

Wij gaan thans dat verder horen van de zijde van de tweede kamerfraktie. Het 

'WOOrd is aan de heer Voorhoeve, voorzitter van de fraktie. 

Dank u zeer mijnheer de voorzitter. Darres en heren ook narrens de tweede kamer

fraktie dank voor de vele belangrijke en interessante vragen die u ons hebt 

voorgelegd. Dat maakt het nogelijk nog een aantal punten die misschien niet 

voldoende in onze beleidsnotitie aan de orde zijn gekc::lren. nog nader uit te 

werken. Laat ik beginnen rret een hoofdvraag. De vraag over de koers van de 

fraktie. Aan de orde gesteld door de heer Labon en de heer ~ijeraan. Die vraag 

is in feite gisterenavond in mijn uiteenzetting al uitgebreid aan de orde 

geweest, maar misschien is het voor de duidelijkheid nuttig dat ik nog eens een 

aantal punten herhaal. Die koers ligt natuurlijk dat spreekt vanzelf op de 

eerste plaats vast in ons verkiezingsprogramral de beginselverklaring en het 

liberaal manifest. Die koers is liberalisme, die koers is zelfstandigheid 

voor de VVD, die koers is het realiseren van zoveel nogelijk van onze beleids

wensen. Daar hebben we andere partijen voornodig, daar neeten we afspraken over 

naken rret andere partijen voor regeerakkoorden, voor regeer sanenwerken. 

De p::>sitie van de VVD en de p::>sitie van de tweede kamerfraktie daar is er een 

die je als open kunt betitelen. Open in die zin dat wij na verkiezingen steeds 

nagaan rret welke partijen wij onze programrapunten kunnen realiseren. We hebben 

dat sin:ls 1973 tot drie maal toe rret het CDA kunnen doen. Er waren onvoldoende 

aanknopingspunten in het verkiezingsprogramra, de opeenvolgende verkiezingsprogram 

ma.'s van de partij van de arbeid an daar bruggen naar te slaan. We hebben sarren 

rret het CDA een groot aantal concrete verbeteringen in een regeringsbeleid 

van ons land kurmen aanbrengen. Als wij dat liberalisme en onze eigen koers zo 

amtraal stellen dan betekent dat dat wij niet op voorhand tegen enige partij 

die te kenschetsen is als een denocratische partij die regeringsgezirrl is. Wij 

hebben nu sarrenwerking rret het CDA. Wij willen die sarrenwerking goed voortzetten 

tot een succes naken. Na de volgende verkiezingen doet zich de vraag voor of de 

VVD wederem sarrenwerking kan bewerkstelligen an rret andere part.ijen of dat niet 

lukt. Dan in dat laatste geval zou voor ons alleen de oppositie als nogelijkheid 

resten. Wij kiezen dus nu voor voortgezette sarrenwerking rret het CDA. Wij kiezen 

niet tegen toekcmstige sarrenwerking rret de partij van de arbeid. Maar er is een 

vraagstuk wat nu verder niet aan de orde is en wat alleen aan de orde als 

praktisch vraagstuk kan konen als zich een aantal ontwikkelingen voordoen 

die het progranma van de partij van de arbeid die de verschillen die er nu nog 

zijn enik heb gisteren de twee belangrijkste punten aangestipt overbrugbaar 

naken. Of dat in de toekcmst het geval zal zijn is nu onde:rwerp van speculatie. 
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Ik heb u wel gezegd dat ik hoop dat die ontwikkeling zich in de partij van de 

arbeid zal voo:rdoen want daar zal het beleid in ons land op vooruit gaan als 

die partij realistischer standpunten gaat innerren in de toekanst dan in het 

verleden. De heer Laban stelde aan de o:rde mijn o:prerkingen gemaakt in Haren 

over het feit dat de VVD zich niet door de groei van het CDA naar rechts rroet 

laten drukken. Ik dacht dat die oprerkingen duidelijk waren. De WD wo:rdt 

geconf:rontee:rd net de paradox van twee aspecten. Enerzijds langdurige succesvolle 

samenwerking net een grotere partij waarbij de kleinere coalitiepartner in 

het uitdragen van het gezanenlijk beleid weleens in de verdrukking kant en ten 

tweede het feit dat de ontwikkeling van het CDA een einà. onze richting op is 

gegaan. Waaroij reen in het ze gisterenavond geneend in mijn voo:rdracht een 

aantal partijpunten progranrcapunten van de VVD neer in het eigen progranrca 

heeft opgen.aren. Welnu dat leidt tot een keuzevraagstukje van de VVD. M:>eten 

wij ons dan ter rechterzijde van dat CDA sterker gaan profileren. Het antwoord 

dat de tweede kanerfraktie op die vraag geeft is nee wij rroeten ons niet 

naar rechts laten drukken. Wij rroeten ons ontwikkelen als liberale volkspartij 

een brede liberale volkspartij. Als wij willen groeien hebben wij verbreding nodig 

en die verbreding die ligt vooral in het brede fX)li tieke midden. Het elektoraat 

in ons land laat zich niet zo graag in extremisree indelen. het liberalisrre 

is een op verandering gerichte fX)li tieke st:.l::aning, veranderingsgezinà. en het 

liberalisrre is absoluut, niet daar zijn we het allenaal over eens een conservatie-v~ 

straningo Vandaar dus dat ik het helenaal eens bent net veiWijzing door de 

heer aeijeraan naar de oprerkingen van onze voonnalige voorzitster wijlen Haya 

van Sareren :DcMn.er die ook vergelijkbare woorden herhaaldelijk heeft gesproken 

en vele net haar en vele in deze partij • De VVD rroet dus gewoon durven de 

concurrentie net het CDA aan te gaan om die brede IX>li tieke groepen in het 

nederlands elektoraat. Ik dacht dat mijn tekst daarover gisterenavond volstrekt 

duidelijk Wasöo Nog een OJ;Jrerking ook naar aanleiding van de vraag van de heer 

Laban wat is eigenlijk sociaal liberalisrre. Ook daarop is het antwoo:rd eenvoudig. 

Dat is liberalisrre net een sociaal gezicht zoals het liberalisrre het hoort 

te hebben. Liberalisrre is gericht op maatschappelijke verbetering op maatschappe

lijke vooruitgang. Liberalisrre is geen fX)litieke filosofie die alleen wordt 

aangehangen door een bepaalde maatschappelijke klasse of een bepaalde maat

schawelijke stijlgroep. Het liberalisrre is een inspiratie voor een brede 

liberale volkspartij gericht op sociale vooruitgang. 

Heel kort. We hebben heel goed geluisterd wat de heer Voorhoeve gezegd heeft en 

we kunnen eigenlijk alleen maar zeggen dat wij de karnende periode de fraktie 

zeer nadrukkelijk en ook in deze zin zullen volgen. Ik wil hem een suggestie 
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neegeven als dat mag. Ik denk dat het zinvol is dat datgene wat wij de afge

lopen jaren zo nadrukkelijk steeds hebben gedaan en dat is te pogen cm 

bruggen te slaan net n.arre naar het conventionele volksdeel cm ook in onze 

toekarrstige beleidsuitgangspunten en onze praktische politiek te volgen die 

bruggen slaan niet te beperken tot het a:>A, maar ook van onze kant te kijken 

in hoeverre bruggen ook n-ar andere politieke partijen kunnen worden gelegd. 

Zeker dat kan ik de heer Labon toezeggen. Er vindt zoals de heer labon weet 

infomeel overleg plaats cm onnodige obstakels tussen de VVD en andere 

politieke partijen op te ruinen door punten te verduidelijken in des Indes 

groep. Er wordt ook in de praktijk in de tweede kaner nooit tegen bepaalde 

partijen ingewerkt, maar voor het beleid wat wij wensen daar waar flexibele 

vonren van sammwerking nodig zijn, streven wij die ook na. Het is heel 

duidelijk dat wij een regeerakkoord uitvoeren dat dat bepaalde verplichtingen 

oplegt en dat dat ook een duidelijke vastheid van onze hand vraagt en dat die 

geval altijd heel precies ons aan onze afspraken net die partner houden. 

Daarover :rroet nooit enige vraag ontstaan. Dat betekent niet dat wij onze 

typische liberale punten op welk terrein dan ook zouden willen opofferen. 

Wij proberen juist op het terrein wat voor onze liberalen zo gevoelig is en 

belangrijk de llrma.teriele punten in de samanwerking net het a:>A een aantal 

dingen te realiseren in deze kabinetsperiode. Ik heb gisteren genoerrrl een zorg

vuldige euthanasiewetgeving. En ik heb ook genoem:1 de wet gelijke behandeling. 

Misschien mag ik op dat laatste terrein neteen de vraag van nevrouw van der 

Stoel uit Amsterdam beantwoorden die vroeg hoe het daanree staat. Welnu naar 

mijn inlichtingen wordt m::menteel een wetsvoorstel gelijke behandeling voor

bereid in de boezem van het kabinet. Dit najaar noet er een dergelijk wetsvoorstel 

1 iggen en de VVDfraktie zal ui teraard dat wetsvoorstel kritisch onderzoeken 

cm te zien of het onze liberale toets kan doorstaan. Vooralsnog ga ik ervan uit 

dat dat het geval zal zijn. We hebben daarover al een aantal hele goede 

afspraken ook in het regeerakkoord genaakt. Mijnheer de voorzitter de heer 

Vrijland heeft gesteld dat de fraktienotitie over het beleid een hoofdpleidooi 

over atoc:manergie is. Dat is niet juist. De fraktie deelt het regeringsstandpunt 

dat na het ongeluk in Tsjernobyl nadere studie van voors en tegens van kernenergie 

en de veiligheidsvoorzieningen daarvoor nodig is. Volgend jaar zal de regering 

haar standpunt terzake bepalen. Ik wijs de heer Vrijland er wel op, dat weet 

hij trouwens want hij houdt zich al langer net de energievraagstukken bezig dat 

bij het energiebeleid een noeilijke afweging van ook milieu-aspecten voor en tegen 

bepaalde energievanren nodig is. 
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Ik wijs er op dat een uitgebreid gebruik van fossiele brandstoffen ernstige 

milieunadelen net zich nee kan brengen. Verzuring en het kooldioxydeprobleem. 

ret andere woorden ook daar is grote milieuzorg ncx::rlzakelijk. Ook bij verdere 

uitbreiding van de nucleaire energie. Het partijprogranma van de WD laat de 

keuze op dat terrein open. Wil een di versificatie van de bronnen van energie 

die wij in onze maatschappij gebruiken om overdrijving naar deze of gene richting 

of een te grote eenzijdige afhankelijkheid van bepaalde energievonren te voor

kcman. Belangrijke voo:rwaarde voor toekanstige uitbreiding waar dus nog 

helemaal geen besluit over is gei'lOIIeil van nucleaire energie is dat dat 

buitengewoon verantwoord en veilig rroet kunnen. De WDfraktie is geen voorstander 

van de sluiting van de huidige centrales waar de heer Vrijland het over had. 

Mag ik u nog even vragen is er fraktiedwang op dit punt. zoals u -weet is ongeveer 

33% van de WO-achterban tegen at:ocm:mergie en als ik de fraktie nu bekijk is 

die er 100% voor. Dus misschien kan ik ne vergissen, ik hoop dat ik ne 

vergis, maar mijn vraag is dus is het een fraktiedwang en om net de woorden van 

mevrouw den Ouden te spreken in de Tijd van varmorgen wordt er chantage toegepast 

op de fraktieleden die tegen zijn. 

Mijnheer Vrijland de enige fraktiedwang die wij kermen is de dwang dat iedereen 

zijn best doet voor het liberalisrre. Verder is er geen dwang. 

De or:nerkingen die u maakte toen u uw vraag stelde over ronneeties van twee 

fraktieleden sloegen werkelijk als ik zo vrij mag zijn nergens op. Ons beleid 

~rdt niet door de broer van deze of gene bepaald noch over vrienden in dit of 

dat bedrijf. Het beleid wordt gewoon bepaald op grond van ons partijprogranma 

zoals de partij of de algerrene ledenvergadering dat vaststelt en op gron:l van de 

voorstellen die de regering aan ons doet. Die standpunten worden in goed over

leg in alle openheid afgewogen en zcxlra het m::rcent kant dat hierover nieuwe 

besluiten rroeten worden genc:mm door de regering zal ook zeker in deze partij 

over die beslui ten in alle openheid van gedachte worden gewisseld. Chantage is 

een verschijnsel wat zich in de fraktie echt niet voordoet. 

Mevrouw Bakker uit Amsterdam heeft een heel ander probleem aan de orde gesteld 

waar de vice premier het ook al over heeft gehad de beperking van de oollectieve 

lastendruk. Die beperking van de oollectieve lasten is en blijft een belangrijk 

zorgpunt voor de WD. Ik ben het eens net haar pleidooi voor een veel beter finan

cieel managerrent van de overheid. Zij wees op het boek van de voonnalige direkteur 

van de rijksbegroting de heer leblanc. Het boek het ik nog niet gelezen maar ik 

heb begrepen dat daar een aantal verstandige voorstellen instaan. Misschien zal 
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onze financiele situatie in dit land al beter zijn irrlien de heer I.eblanc die 

voorstellen zelf had uitgevoerd ten tijde van het 

ten tijde van vorige kabinetten die zeker gezien de partij-orientatie van 

de betrokkene zich wat minder zorgen om het probleem maakten. Mevrouw 

Bruggerran en nevrouw Tanboeze hebben de basisvonning aan de orde gesteld. 

Ik kan daarover kort zijn arrlat ik geloof ik gisterenavond al in mijn voo:rdracht 

de zorg die uit hun oprerkingen sprak heb beantwoord. De VVD is en blijft 

tegen een middenschool. De VVD is voor gedifferentieerd ondeJ:Wijs en tegen het 

onderdrukken van de natuurlijke verschillen tussen kinderen in talent en rrotivatie 

Het regeerakkoord terzake mag ik even dit punt afmaken want u wilt misschien 

op het vorige terugkaren, het regeerakkoord terzake is natuurlijk dat is de 

aard van het regeerakkoord een carpranis tussen de wensen van CDA en VVD. 

Wij neenden dat wij het risico van de invoering van middenschool door dat 

regeerakkoom goed hadden afgedekt. Wij zullen ons ook dus inzetten voor het 

behoud van het lager beroepsonderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk 

ondeJ:Wijs en de gymnasia. Het wetsvoorstel dat terzake in deze zarer zal 

'WOrden ingedierrl zal dan ook 'WOnien getoetst door de fraktie en ui teraam door 

u als partij aan het verkiezingsprograrnna van de VVD. En ik heb ook gisteren 

aangegeven dat ik hoop en verwacht dat daar ook een grondige discussie in 

onze partij zal zijn. En ik weet ook van onze staatssecretaris van onderwijs 

dat zij volop bereid is die discussie aan te gaan. Ook zij zet zich in voor 

een gedifferentieerd onderwijs om zoveel rrogelijk aan de behoefte en wensen van 

de leerlingen tegennet te karen. Mijnheer de voorzitter. 

Mag ik nu even iets zeggen. Ik heb gesproken over het boek van I.eblanc en gezegd 

dat in algemeen juist in dit soort boeken geen voorbeelden 'WOrden aangegeven. 

Ik heb u een heel strak omschreven voorbeeld van geldverspilling en van onzinnige 

hobbyvoering gegeven en wij zouden het prettig vinden als een amsterdamter een 

groot stuk van amsterdam zou gerust zijn als we zouden weten dat dit punt van 

gelduitgeven zonder zinnig doel door de fraktie goed bekeken zou 'WOnien en net 

een bewindsvrouw in kwestie zou 'WOnien overlegd. Want niet alleen dat het een 

lastenverlaging zou zijn het zou ook een stuk hinder voor de bevolking wegnenen. 

Ja nevrouw Bakker heeft die kwestie van openbaar vervoer in Amsterdam aan de 

orde gesteld. Ik denk dat dat op de eerste plaats toch een vraagstuk is waarover 

zij zich kan richten tot de VVDfraktie van de amsterdamse gemeenteraad. De 

fraktie zal dit probleem ook nader bekijken in overleg net onze gemeenteraad 

daar. En daar waar het een onderwerp van de begroting verkeer en waterstaat is 

kan het nu ook in de fraktie aan de orde karen. 
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Maar ik kan zo niet een oordeel gaan vellen over deze plannen van de .:gemeente 

amsterdam. 

Dat oo:rdeel werd u ook niet gevraagd, maar ik heb u neegedeeld en het is ook 

duidelijk dat weet u beter dan ik hoe klein de fraktie in amste:rdam is en 

hoe groot de PvdA net zijn ave:rdreven sociale zin die af en toe vraagt is het 

sociaal of is het een hemelse ingeving. 

Die verschillen in omvang van de fraktie 1N0rden ru:i.nschoots gecarpensee:rd 

door verschillen in kwaliteit dus ik heb er alle vertrouwen in dat uw oprerkingen 

over dit openbaar vervoersprobleem daar heel serieuze aandacht zullen krijgen. 

Mijnheer de voorzitter verschillende sprekers hebben zich zeer bezorgd uitge

laten over het landbouwbeleid. De heer .Meinen, de heer Niessing, de heer de Wolf 

de heer Venneer, en misschien vergeet ik nog een of twee arrleren. Uit hun 'NOOrden 

klonk nogal forse kritiek op het fraktiebeleid. Ik geloof dat het gerecht

va.a:rdigd is an te zeggen dat die forse kritiek toch niet op zijn plaats is. 

Als wij in de fraktie zien hoe iedere week onze eerste 1N00rdvoe:rder la.rrlbouw 

Piet Blauw op de barricade staat cm de visie van de WD op het landbouwbeleid 

te veJ:WOOrden dan geloof ik dat zij toch onvoldoende recht doen aan zijn inspan

ningen. Het landbouwbeleid, de verant'NOO:rdelijkheid van minister Braks is 

overigens wel een beleid wat onder buitengewoon grote druk staat. En ik vraag 

ook begrip van de vertegenwoo:rdigers van de landbouwwereld voor de noeilijke 

problemen, de noeilijke afwegingen die daar noeten 'NOrden gemaakt. Er is dat 

weten zij beter nog dan wij een grote structurele overproduktie op een aantal 

terreinen van de la.rrlbouw en als gevolg daarvan een volledig uit de hand 

loperrle financiele situatie in de europese gemeenschap. Daar is dus herstructu

rering nodig anders dreigt die europese gemeenschap failliet te gaan. Het behoud 

van een goerl. werkende europese gemeenschap en een goed werkende gemeenschappelijke 

la.rrlbouwmarkt is een bui tengewoon groot agrarisch belang van ons land. Meer 

marktwerking op europees terrein is iets wat op de korte tennijn pijn kan 

doen aan de nederlandse landbouw, maar op de lange tennijn in ons belang is 

arrlat onze landbouw zo'n bui tengewoon sterke concurrentiepositie heeft. 

En zo goed de concurrentie net de landbouw in omliggende landen aankan. 

Ja u probeert ons als predikanten te overtuigen van h-t evangelie ten aanzien 

van de concurrentiekracht van de nederlandse land- en tuinbouw in het kader 

van het EEGlandbouwbeleid. Ik denk dat wij in grote lijnen wat dat betreft op 

dezelfde toer zitten. Waar mijn ernstige kritiek op was gericht was het feit 

dat wij net die noeilijkheden die waar wij vandaag nee geconfrontee:rd 'NOrden 
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prijsverlaging van 10-15 procent marktgericht beleid is de kretologie waar 

iedereen zich aan vastklanpt, maar waar geen sprake is van een vangnet waar 

staan- en hangmat maar het is ook geen tranpoline, maar waar het om gaat is 

dat deze nare toestanden van het landbouwbeleid die wij eventueel rroeten ervaren 

dat die gecarbineerd 'INOrden net een lastenverzwaring net nane op het fiscale 

vlak a En mijn kritiek was zeker niet bedoeld in de richting van de heer 

Blauw. Ik vind het interessant te veroerren wanneer de voorzitter of de stelling

nane van mijnheer Blauw volledig door de hele fraktie 'INOrdt ondersteund en 

ik had er graag eens in de karnar een keer geprofileerd gezien. 

Ik 'INOU nog nader ingaan op een aantal van uw specifieke punten en ik hoop dat 

u daaruit zult kunnen opraken dat wij wel degelijk grorrlig net dat landbouwbeleid 

bezig zijn. Wat de prijsverlagingsvoorstellen of matigingsvoorstellen van de 

europese ccmn:issie en minister Braks betreft kan ik u zeggen dat wij 

herhaaldelijk erop hebben gewezen dat de marktconfo:rmiteit rroet 'INOrden nagestreefd 

niet te fors en te snel mag gaan om:lat wel degelijk net de inkarensontwikkeling 

in de landbouw rekening rroet 'INOrden gehouden. Vele malen is d-or de fraktie 

naar voren gebracht dat de minister van landbouw op die terreinen sans weleens 

te hard loopt. Wij willen een geleidelijke hervo:rming van het landbouwbeleid 

die rekening houdt net een belangrijk doel van de europese geneenschap het 

verzekeren van een behoorlijke inkarenspositie van de landbouwers. Terughoudend 

prijsbeleid is daarbij toch echt de sleutel om die hervo:rming te krijgen. 

Het zou niet in het nederlands belang zijn als die europese landbouwmarkt 

uit elkaar zou vallen door een gebrek aan hervo:rmingsgezinde maatregelen. 

Er is in dit verband gewezen op inderdaad een aantal fiscale problerren voor 

de larrlbouw en ook de problematiek van de harde gulden. Qn net dat laatste te 

beginnen de harde gulden heeft irrlerdaad een negatief effect op de ~rt-

positie maar heeft tegelijkertijd een aantal positieve effecten die natuurlijk 

ook in de totaalafweging rroeten 'INOrden betrokken. Ik denk aan het feit dat 

hierdoor de inportprijzen van energie en kunst:nest en veevoer aarmerkelijk 

zijn verlaagi. De totale afweging is waarschijnlijk toch licht negatief voor de 

larrlbouwexport:positie, maar dat is een probleem waar alle berlrijfstakken in 

Nederland onier leiden door de nonetaire ontwikkelingen in het bijzonder de val 

van de dollar. Zouden we echter de nederlandse gulden anlaag gaan drukken an 

op korte te:rmijn voordeel voor de export te krijgen dan betekent dat toch 

voor het beirijfsleven weer op een ander terrein een aarmerkelijke extra 

kostenpost. Dan zou de rente in ons land sterk omhoog lopen en dat is buitengewoon 

nadelig voor in het bijzomer de landbouwsector die bui tengewoon kapi taals

intensief is. 
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En waar rren deze extra kosten dirkekt zou Irerken. Wat betreft de fiscale aspecten 

het volgende. De het kabinet heeft zojuist een ingreep gepleegd in de wir Iret 

betrekking tot de larrlbouwsek.tor. De fraktie zal zich daar nog nader op 

beraden deze week. Daar zal dus die discussie plaats vinden over alle aspecten 

van het landbouwbeleid in het bijzonder dit fiscale. Ik wijs er wel op dat 

het toch als talrelijk je irrationeel overkomt als er aan de ene kant de overheid 

investeringssubsidies toekent voor aktiviteiten waarin overproduktie plaats 

vindt en aan de arrlere kant de ove:rproduktie ook in zijn gevolgen weer tot 

extra financiele lasten leidt. Het Ireest duidelijke voorbeeld daar is de 

visserij en de wi:rpremies op vissersschepen die dus volgens het kabinetsbeleid 

'INOrden afgeschaft. 

Voorzitter ik hëd het niet over visserij. Wij spreken toch al wat ingetogen 

als wij spreken over het minister van landbouw en visserij en daar is goede 

aanleiding voor. Ik sprak over de afschaffing van de wi:rpremie voor de 

veestapels en het eerste gedeelte van het betoog van de heer Voorhoeve daar 

kon ik precies zijn opleiding in Wageningen uit proeven. Dat deed mijn agrarisch 

hart goerl.. Alleen het weede gedeelte begreep ik helemaal niks van. Want ten 

aanzien van de Irelkveestapels waar we hier over spreken in het kader van de 

afschaffingen van de wi:rpremie zijn wij ingek.neld door een quotering waardoor 

wij straks Iret 25% minder nmdvee ons inkomen noeten halen. 'Nou dat 'INOJ:dt de 

grootste aktie sedert de ark van Noach mijnheer de voorzitter. Maar als ons dat 

lukt dan is het verschrikkelijk inefficient cm de jonge boeren die het 

bedrijf over noeten nenen en die toch al zo ellendig rroeilijk zitten en die 

gekwalificeerde jonge ondemeners die zullen mij in de toek.anst ook perspectief 

rroeten bieden. Door die Iret deze lastenverzwaring op te laden, want daar ligt 

natuurlijk het zwaarst niet vanwege het feit dat wij teruggaan in de veestapel 

en dat het argurrent gehanteerd 'INOrdt dat de produktie-cmvang een argumeilt zou 

zijn cm de wir terug te draaien want dan verstrengelen wij het landbouwpolitieke 

probleem Iret het fiscale probleem. 

Die kwesi te van de afschaffing van de wi:rpremie op de veestapel kant dus deze week 

in de fraktie aan de orde en op die discussie wil ik nu nog niet voorui Uopen. 

Er zijn voors en tegens aan die naatregel die het kabinet voorstelt en wij 

zullen die in de fraktie afwegen. u hoort nader van ons op dat terrein. Wat 

betreft een aantal vragen ook vanuit de landbouwhoek inzake de voorstellen van 

de ccmnissie Oort voor belastingvereenvoudiging kan ik u zeggen dat de WDfraktie 

achter de hoofdlijnen van de voorstellen· van de ccmnissie Oort staat Cllrlat vereen-
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voudiging zo belangrijk is zowel voor het bedrijfsleven als voor de individuele 

burger. bet is beslist noodzakelijk het uit het lood geslagen fiscale systeem 

van ons land te hervonren. Tijdens het karrerdebat over de voorstellen van de 

comn:i..ssie Oort heeft de VVDfraktie rret grote nadruk steeds onderstreept dat wij 

cunmulatieve negatieve effecten van de voorstellen van die cx::mnissie voor de 

landbouw en het miàden- en kleinbedrijf afwijzen en te fors achten. De WD is 

van oordeel dat de funktie van het ondernenersinkrnen investeren, reserveren 

en consumeren daarbij voorop noet blijven staan. Daaran zijn wij tegen ieder 

de voorgestelde afschaffing van de middelingsregeling van de landbouw rret sterk 

schOIItrelende winsten zou daar veel schade door ontstaan als die middelings

regeling werd afgeschaft. Bij de beoordeling van de kabinetsvoorstellen op 

basis van het rapport van de ccmnissie Oort zullen wij dus ook nadrukkelijk de 

belangen van zeMel de landbouw als het midden- en kleinbedrijf in het oog 

houdene Een ein:lafweging is nu nog niet aan de orde en er zal ook in de partij 

nog nader over gediscussieerd 'WOrden. Vanuit landbouwzijde is ook aan de orde 

gesteld de relatie tussen enerzijds natuur en landschapsbehoud en anderzijds 

de econanische belangen van de landbouw. Dat is een afweging waar het beleid 

en dus ook het beleid van de fraktie steeds naar evenwicht tussen beide 

belangen zou noeten streven. We nogen niet de econanische produktiefunktie 

van de landbouw uit het oog verliezen en ook niet de belangrijke milieufunktie 

van de natuura En het belang van de landbouwproduktiewijze die de natuur niet 

rreer schaadt dan verantwoord is. Wij zijn in dat verband nogal kritisch over 

de toenenen:ie en volgens ons overbodig ingewikkelde regelgeving een goed 

voorbeeld dat ook door de sprekers naar voren is gebracht bestaat uit de 

ongeveer 20 wettelijke regelingen die er nu krnen rret betrekking tot de 

rrestproblematiek. Erg veel ove:rheidsbem:>eienis, nogal wat bureaucratie en 

rart{)slorrp. Veel extra kosten voor de landbouw en rroeilijke controleerbaarheid. 

De WDfraktie heeft he:rhaaldelijk daartegen gewaarschuwd, zowel bij de behandeling 

van de rreststoffenwet en de wet bod.erriJescherming. We hebben daar een groot 

aantal arren.deirenten in het bijzomer van de heet Teveldhuis in sanenwerking 

rret de heer Blauw op ingedierrl. En die zijn helaas verworpen door alA, PvàA 

en afgewezen door minister Braks. Wij zullen op die vereenvoudiging een grotere 

mate van rekening hou::len rret de belangen van de agrariers blijken h.aneren. 

Wij zullen ook blijven harreren op het feit dat de overschottenproblematiek 

rret betrekking tot de rrest sterk regionaal in ons land is bepaald en dat er 

ruimterroet zijn voor in:lividuele bedrijfsmatige oplossingen waarbij niet 

de hele landbouw over een karn rroet 'WOrden geschoren. · Aanvenvant aan de landbouw

problematiek is nog een vraag die werd gesteld over de zaken die vooral hier 
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in Friesland spelen terzake van Verwerderadeel. Ik kan u needelen dat de 

fraktie zich steeds op het standpunt heeft gesteld dat een snelle aanleg 

van traject B noet plaats vinden. Dat dat het veiligst is voor de beschenning 

van het friese lard. U -weet ook dat de CDAfraktie een ander standpunt heeft 

ingen.<:m:m en dat de zaak nu we::lercm bij de raad van staten ligt waar friesland 

in beroep is gegaan. Ik geloof dat ik daarcm verder over dit ondexwerp nu weinig 

kan needelen. Ik geloof dat het u allen bekend is zeker hier in reeuwarden 

dat de friese visie op Ve:rwe:rderadeel luid en duidelijk wordt ve:rwoord door 

ons aktielid annerrarie Jorri tsna net instenmi.ng van de rest van de fraktie. 

Darces en heren ook het orrle:rwerp emancipatie is aan de orde gesteld bij de 

vragen en in het bijzonder is er op gewezen dat dat ondexwerp ontbrak in de 

beleidsnotitie. Misschien kant dat niet of dat weet ik wel zeker arrlat er 

geen aandacht aan wordt bestee::l, maar arrlat het irunid:iels een groot aantal 

aktiviteitsterreinen van de fraktie heeft doortrokken. Wij blijven uiteraard 

het kabinet nauwkeurig volgen terzake van de uitvoering van het beleidsplan 

emancipatie de verantwoordelijkheid in het bijzonder van minister de Koning. 

Er is om een voorbeeld te noenen een notie Renpt door ons voorgesteld en 

aangenaren door de tweede k.aner waardoor bij het politieke organisaties emancipa

tiewerkers worden gehandhaafd. Totdat het beleidsplan in 1990 zal zijn 

ingevoerd. Misschien in verbard hienree ook een vraag die daar enigzins aan ve:rwan 

is nevrouw Stigter vroeg naar de individualisering. Hoe het~ storrl en 

of rrensen in verschillerrle leefeenheden wel als individu zouden worden behandeld. 

Het blijft een belangrijke wens van de WD die irrlividualisering maar ik wijs 

er op dat die alleen op lange tenn:i.jn volledig kan worden gerealiseerd en 

sarrenhangt net de arbeidsmarktpos i tie van vrouwen. Zolang die nog niet even groot 

is als die van mannen kan rren nog niet van een volledige individuele behandeling 

in de sfeer van de voorzieningen en de sociale zekerheid spreken. Daarbij blijft 

het dus nodig an verschillende sarrenleefverbanden te blijven onderscheiden. 

De huwelijkse en de niet huwelijkse worden in de sociale zekerheid, dienen in 

de sociale zekerheid gelijk te worden behandeld. Een volledige individualisering 

van dit terrein daar wijs ik de "Ze%:~ vragenstelster wel op zal ons enige 

extra miljarden kosten. En dat is strijdig net het WDdoel de groei van de 

oollectieve uitgaven te beh-ersen. Dus dit is een ondel:werp van lange tenn:i.jn. 

Zorg daarbij noeilijke afwegingen niet te vennijden zijn. Een heel ander 

ondel:werp de ani:>tenarensalarissen werden aan de orde gesteld door de heer 

Wilrrer die zich enigszins bezorgd afvroeg of de WD wel zou vasthouden aan 

haar ingenaren stampunt net betrekking tot het overleg van het kabinet net 

de arrbtenarenbonden. 
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Er is geen reden voor de zorg die de heer Wilmer heeft uitgesproken dat 

wij terzake door de knieën zouden gaan. Ik wijs er wel op dat wij een 

genuanceerd standp.mt innerren dat het standpunt van de WDfraktie zoals 

in het bijzonder verwoord door de heer Linschoten behelst dat wij binnen 

de afgesproken financiele ruimte in het regeerakkoord blijven en dat wij 

vinden dat de minister van binnenlandse zaken zorgvuldig net de centrales 

van overheidsdienaren noet onderhandelen, zorgvuldig noet cmgaan, zorgvuldig 

ook de daar gedane aanbiedingen nader noet uitwerken en ook zorgvuldig noet 

cmgaan net een de rol van de ccmnissie Albeda. Dat is ook de reden waaran wij 

hebben aanbevolen aan de minister van binnenlandse zaken cm niet alleen de 

adviesaanvraag bij de ccmnissie Albeda over het conflict tussen overheid en 

anU::ltenarencentrales eenzijdig door de arrbtenaren te laten belichten, maar ook 

zelf het eigen standp.mt daar naar voren te brengen zodat die ccmnissie een 

evenwichtige afweging kan maken. Dat betekent niet want dat misverstand is 

hier en daar ontstaan dat wij voor een bindend advies van die ccmnissie zijn. 

De uiteindelijke beslissingen terzake noeten door de regering worden genc::m;m 

en door de tweede karoor worden beoordeeld. Wij willen wel dat die ccmnissie 

Albeda serieus wordt genc::m;m. Niet alleen dat de heer Vonhoff een belangrijk 

lid daarvan is, maar ook arrlat wij rrenen dat die ccmnissie een zeer nuttige 

rol vervult en nog vervullen zal in de toekoost. M:rle arrlat de overheid nog 

in de kom:mde jaren een groot aantal noeilijke onderhandelingen net de 

anU::ltenarencentrales voor de boeg heeft en het nuttig is dan een onafhankelijke 

adviesinstantie te hebben. Een heel ander terrein mijnheer de voorzitter is 

al aan de orde gesteld door de heer Swart die naar de konsekwentles verwees 

van een vergaande afschaffing van de kernwapens voor de conventionele wapens. 

Die worden dan belangrijker zo stelde hij en is de WD dan bereid daar neer 

geld voor uit te trekken. De redenering van de heer Swart is wel juist, maar 

ik teken er een aantal dingen bij aan. Ten eerste is de ideale gang van zaken 

in het wapenoverleg natuurlijk dat ook de overwichten van de sowjet unie op 

het terrein van de conventionele wapens in europa worden teruggedrongen en 

dat daar dus ook internationaal controleerbare afspraken over plaats vinden. 

Dat was de reden van mijn voorstel gisterenavond en de oproep aan de betrokken 

partijccmnissies dat voorstel uit te werken. Als de heer Swart net zijn vraag 

wilde suggereren dat er neer geld noet worden uitgetrokken voor de conventionele 

bewapening dan voorzien in het regeerakkoord noet ik hem in ieder geval voor de 

k.orrende jaren teleurstellen want het is al een hele toer cm de 2% die in het 

regeerakkoord als reële groei is genoteerd waar te maken. Zoals u weet is bij 

de problemen die rezen terzake van de kaderbrief, dreigende budgetoverschrijdingen 
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ook door defensie een aarrleel in de oplossing van de problematiek voor de rekening 

gen.c:mm namelijk dat de prijscanpensatie voor dat de:pa.rtem:mt is niet doorgegaan. 

De heer Swart vroeg ook nog als de VVD nou voor de keus kant lastenverlichting 

of conventionele defensie wat kiezen jullie dan. Ja dat is zo'n hyp:>thetische 

vraag waar je in de politiek uitennate voorzichtig nee noet c:mgaan. zo doet 

die vraag zich nu niet aan ons voor. Wij willen een deugdelijke bijdrage van 

ons land aan het NAVO bondgenootschap. Wij willen ook een groot aantal arrlere 

doelen van dit kabinetsbeleid realiseren waaronder beheersing van de collectieve 

lasterrlruk, dus het terugbrengen van te hoog opgelopen druk naar het niveau 

waarnee we in 1986 starten. Zoals u weet is in het regeerakkoord voorzien in 

de rrogelijkheid dat er toch een ingreep in de defensiebegroting zou "WOrden 

gepleegd, maar die rrogelijkheid is heel duidelijk geclausuleerd. Dat kan alleen 

als je buitengewone onvoorziene omstandigheden voordoen. Dus geen nonnaal 

begrotingsprobleem maar bui tengewone tegenvallers die helemaal roet in het 

eten van de uitvoering van het regeerakkoord zouden gooien en dat kan alleen 

in sarrenhang net de ontwikkelingssarrenwerking. Olrlat het dan gaat an internatio

nale verplichtingen van ons land die in sam:mhang noeten "WOrden bekeken. Dat 

is nu niet aan de orde. Wat wel aan de orde is en dan kan ik weer terug bij 

mevrouw van der Stoel is het vasthouden aan het doel een behoorlijke ontwikke

lingsinspanning te blijven leveren. Er is gevraagd blijft dat bij die anderhalf 

procent, dreigt dat niet minder te "WOrden. En nu de econcmi.sche groei van ons 

land de kcm:mde jaren wat naar beneden noet "WOrden bijgesteld betekent dat 

automatisch overigens dat ook het ontwikkelingsbudget in evenredigheid noet "WOrden 

bijgesteld. Maar het uitgangspunt blijft dus arrlerhalf procent. Ik geloof 

overigens dat we af noeten van een te eenzijdige nadruk op het vohme van de 

ontwikkelingshulp. Waar het tenslotte om gaat is de kwaliteit dat wat we met die 

ontwikkelingssarrenwerking bereiken effectieve anroedebestrijding. En daar 

legt de fraktie dan ook de nadruk op. Wat "WOrdt er precies nee bereikt bij 

wij hebben jaar en dag verschillende maatregelen op dat terrein bepleit. 

Er zijn ook door opeenvolgende kabinetten in de laatste jaren kwaliteitsver

hogende maatregelen genaren en wij blijven daar op toezien. Nog een opnerking 

in de richting van de heer Swart die de noeilijke afweging tussen conventionele 

en kernwapens en kosten aan de orde stelde. Dat is een afweging die de VVD 

in alle eerlijkheid zal maken. De VVD zal niet zoals de partij van de arbeid 

zeggen er noet neer aan conventionele inspanning "WOrden gedaan en het mag abso

luut niet neer kosten. Er noet zelfs tegelijkertijd 5% "WOrden bezuinigd. Dat 

kan natuurlijk niet voor op een dergelijke manier levert m:m geen serieuze 

inbreng in het debat over de veiligheidsbijdrage van ons land aan het bondgenoot
schap. 
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Er is ook gevraagd weer een heel and.er onderwerp mijnheer de voorzitter naar 

de beschenning van de privacy. In het verban:l van in het bijzonder de carq;>ut.el!

bestanden en het nogelijk aan elkaar verbinden van computerbestanden. 

Mevrouw Scherpenberg stelde dat aan de orde. Zoals u weet is de tweede karrer 

bezig net de behandeling van een wetsvoorstel terzaken. Een eerste voorstel 

van 1983 heeft de regering ingetrokken arrlat in het bijzonder de WD daar nogal 

forse kritiek op uitoefende. Wij vonden het veel te ingewikkeld. Het hield 

veel te weinig rekening net de mxlerne technologie. Een wetsvoorstel terzake 

van de persoonsregistratieo Er is een nieuw wetsvoorstel ingediend. In dat 

wetsvoorstel blijkt al net veel van de WD-verlangens rekening te zijn gehouden. 

Het gaat uit van veel neer zelfregulering. Het legt duidelijke verplichtingen 

op aan de gebruikers van gegevens en geeft belangrijke rechten aan de geregis

treerden. Wij verwachten dat de behandeling van het wetsvoorstel nog dit jaar 

plaatsv indt en dat de wet beginn '88 in werking zal treden. Mevrouw Scherpen

berg stelde ook nog een heel and.er onderwerp van imnaterieel en ma.terieel 

belang aan de orde namalijk de problerren van genetische ma.nipulatie en nieuwe 

biologische en technologische nogelijkheden. Dat is een probleem waarbij als 

fraktie geen kant en klaar antwoord op hebben. Ik heb dat troowens nog van geen 

enkele instantie vernaren. Dit is een terrein wat sterk in ontwikkeling is en 

ons net zeer fundam:mtele vragen over de rol van de nens en de mxlerne ethiek 

confronteert. Twee leden van de fraktie zijn net een notitie over dit onderwerp 

bezig. De heren Hennans en Fransen en aan de hand daarvan zal nadere discussie 

in de fraktie plaats vinden. Ik geloof ook dat het van groot belang is en ik 

neende dat de partijvoorzitter daar gisteren ook aamacht aan heeft besteed dat 

wij in de partij, dus in het kader van partijccmnissies dit probleem door 

nevrouw Scherpenberg aan de orde gesteld nader noeten bekijken oorlat die liberale 

visie op de ethiek in verban:l net genetische ma.nipulatie en andere noderne 

biologische nogelijkheden door ons goed noet VJOrden ontwikkeld. Weer een ander 

onderwerp mijnheer de voorzitter. De voorzitter van de partijccmnissie binnen!~ 
zaken de heer Blcmrestein stelde aan de orde de grote operaties. Dus de afslanking 

decentralisatie, de herove:rweging, de privatisering en de deregulering. Een nond 

vol grote VJOOrden die inderdaad grote, noeilijke en anvangrijke operaties die 

over vele jaren zich uitstrekken 

Meijeraan. 

Mag ik even voorzitter. De reorganisatie van de rijksdienst heeft u die niet 

vergeten in de opscmning. Of heb ik slecht geluisterd, 
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Al die grote operaties worden aktief door de WDfraktie gevolgd. Wij proberen 

herhaaldelijk de leden van het kabinet in het bijzonder de minister van 

binnenlandse zaken waar een aantal van deze operaties onder volgen tot grote 

aktiviteit te prikkelen. En de vraagsteller had er geheel gelijk in toen hij 

OtJIEI"kte dat ook de minister president daar een grote rol in hoort te s:pelen. 

Het gaat hier inner an operaties die dwars door allerlei departerrenten heen gaan. 

M:>Irenteel wordt zoals bekend hard gewerkt aan de afslankingsoperatie, de fraktie 

die volgt dat nauwkeurig en insisteert ook dat die operatie zoals dat oorspronke

lijk in het kabinet in het regeerakkoord is opgenaren op een afgewogen manier 

zal worden uitgevoerd. De decentralisatie een kwestie die steeds terugkant 

heeft onlangs een impuls gekregen door het bestuursakkoord. De bestuursakkoorden 

zeMel rret de gemeentes als rret de provincies zijn gesloten en in welk kader 

ook een extra geld voor investeringen op decentralisatieniveau, in het bijzonder 

in infrastructuur ter beschikking is gesteld. De herove.z:wegingsoperatie loopt 

in vergelijking rret de operatie die ik heb genoerrrl naar verhouding waarschijnlijk 

het best. Die is ook al het langst aan de gang en heeft een groot aantal heel 

concrete voorstellen voor anbuiging op diverse depa.rtenenten opgeleverd en 

is ook een bron voor de fraktie en voor de partij an als het in de toekanst 

nodig is nieuwe bezuinigingen aan te brengen als de overheidsfinancien weer 

opnieuw in buiten controle zouden raken. Mijnheer de voorzitter stadsvernieuwing 

in Amsterdam is ook door een vragenstelster aan de orde gesteld. O:>k hier neet 

ik het klinkt flauw maar zo gaat het toch zeker in sanenhang net decentralisatie 

verwijs ik in het bijzonder naar de WD in Amsterdam en niet zozeer op de stoel 

van onze collega's daar gaan zitten. Ik geloof 

Ik wou er kort even op ingaan. Het is niet een probleem wat alleen in Amsterdam 

s:peelt, wat dus overal speelt. We zullen de hele volkshuisvesting helemaal 

opnieuw neeten doen want zo kamt er dus niet van terecht. Het is ook niet het 

enigste wat er speelt. Er speelt dus veel en veel rreer. 

Ik geloof dat het probleem in Amsterdam erger is dan elders. Ik wil overigens 

nede cmiat de tijd nogal uit de hand gaat lopen verwijzen naar de themadag over 

het onderwerp die binnenkort komt, waarin we in de partij hier nader over van 

gedachte 

Daar heb ik rrezelf voor uitgenodigd. Ik doe er aan rree vrijdagavond. 

Prima u bent welkan. 
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Ik keer weer terug naar de heer Meijeraan die nog een ander onderwerp aan de 

orde had gesteld nanelijk een anbassadeursbenoeming. Misschien mag ik voor 

alle duidelijkheid erop wijzen dat de VVD geen lobby heeft gevoerd voor een 

:politieke benoeming in de buitenlandse dienst. Benoemingen in de buitenlandse 

dienst zijn de verantwoordelijkheid in het bijzonder van de minister van 

buitenlandse zaken die op grond van de vereisten voor een bepaalde funktie 

kandidaten weegt en een benoeming aan het kabinet voorstelt. De benoeming 

van mevrouw Schoo waar mijnheer Meijeraan op doelde is als zodanig op die 

basis dus door de minister van buitenlandse zaken voorgesteld en de VVD acht 

het niet gebruikelijk an over individuele benoemingen in de buitenlandse 

dienst of de overheidsdienst zich daannae als fraktie te gaan berroeien. 

De heer Meijeraan had ook nog een ander probleem en dan op buitenlands gebied 

wat hij aan ons voorlegde en wat op vele partijbijeenkansten naar voren kant. 

De aangelegenheid Klaas de Jonge. Er vindt nog verder overleg plaats tussen 

Nederland en de regering van de republiek zuid Afrika over deze inderdaad veel 

te langdurige en vervelende kwestie. De VVD is nog steeds van mening zoals 

herhaaldelijk ook collega Weisglas naar voren gebracht dat Klaas de Jonge 

in zuid Afrika een fair proces noet ondergaan en daarna de uit dat proces 

voortkcmeme straf zal noeten uitzitten indien hij zou worden veroordeeld. 

Uitzitten ofwel in zuid Afrika ofwel in Nederland. 

Weer een an:ier ondeJ:Werp mijnheer de voorzitter er is gesproken over de 

problematiek van de hard drugs, de soft drugs en de alcohol. De drugscriminaliteit 

die ik eerst zou willen behandelen er is ook gesproken over de criminali tei ts

bestrijding is een voortdurend onderwerp van zorg van de VVDfraktie. In de 

praktijk noeilijk te bestrijden wegens het internationale karakter van die 

drugscrimi.naliteit. Nederland probeert in internationaal verband een bijdrage 

aan de bestrijding te leveren. Het beleid in eigen lan:i heeft overigens de 

laatste jaren a.anmerkelijke successen geboekt door een hardere aanpak door 

minister Korthals Al tes en onze staatssecretaris Dees. In toenelrende mate 

zo blijkt op internationale bijeenkomsten over dit onderwerp is er waardering 

voor de aanpak van ons land. En is het oude beeld van Nederland als zwakke 

plek in de bestrijding van internationale illegale narcoticahandel hersteld. 

In dat verband was het zeer te betreuren dat er zoveel aandacht was voor het hasj 

nuseum waar toch wel degelijk een verkeerde invloed vanuit zou kunnen gaan en 

in die zin deelde de fraktie het standpunt van de regering dat dat noest 

worden gesloten. Ik geloof dat de relatie die werd gelegd tussen het drugsbeleid 

en het alcoholbeleid toch wat te eenvoudig was. Op beide terreinen is het 

kabinet druk doencle cm wetsovertredingen tegen te gaan. Zoals u weet is daai:bij 

in de strijd tegen de drugsproblematiek een duidelijke prioriteitstelling 
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narrelijk gericht op het aanpakken van de hard drugsproblemen die tot veel neer 

criminaliteit aanleiding geven en tot veel rreer maatschappelijke proble.rren 

dan de soft drugs. Dat is een kwesite van prioriteit en niet een gevolg van 

goedkeuring van soft drugsgebruik. Wat betreft de alcoholproblematiek is het 

de vragensteller bekerrl dat daarover een nota is verschenen van staatssecre

taris Dees die het alcoholmisbruik wil terugdringen. Alcoholmisbruik heeft 

een zeer schadelijke uitwerking in het bijzonder op het verkeer. Ck>k op de 

vernielingen die vaak rret vandalistische akties die vaak rret alcoholmisbruik 

sanenh.angen en ook geweldmisdrijven. Een niet gering gedeelte van de cr:ilnina

li tei t in ons land hangt rechtstreeks rret drugs en alcoholmisbruik sa.erren 

am:lat beide het oordeel van rrensen over verstandig handelen ten nadele heinvloeden 

De voorstellen van staatssecretaris Dees behelzen in het bijzonder een krachtige 

preventie van alcoholmisbruik. Het benadrukken van alcohol.na.tiging, het zeer 

fors terugdringen van alcoholgebruik in het verkeer zoals ook de invoering 

van nieuwe ademtestanalyse-apparatuur. De nota wordt in de tweede kaner behandeld 

en die behandeling is in de goede handen van de voorzitter van die a:mnissie 

die daarvoor is ingesteld onze collega annanari Jorri tsma. Nog heel kort enkele 

a.rrlere punten. Het spijt rre dat ik niet iedere vragensteller uitgebreid ant\voord 

kan geven, daar ontbreekt gewoon de tijd voor. De heer Gelder vroeg waarcm de 

fraktie na de eerste inval bij Bluf in verband rret de publikatie van staats

geheiman waaran de poli tie niet toen Bluf wederam wem gepubliceerd niet 

opnie'Ll'W' heeft ingegrepen. Dat ondel:werp is inmiddels in de kareer aan de orde 

geweest. De reden van niet ingrijpen was niet zozeer vrees voor schending van 

de openbare orde, maar cm:lat het openbaar ministerie bij de eerste inval al 

voldoende materiaal had verzarreld om tot vervolging over te gaan. Bovendien 

bleek na de inval dat de drukplaten van Bluf al in rreerdere oplage op schuil

adressen lagen. Het openbaar ministerie is nu bezig te proberen de daders van 

deze aangelegenheid strafrechterlijk te vervolgen. Danree in sarrenhang nog een 

ant\voord op de vraag over een krakersaktie in Amsterdam waar de politie en 

justitie een aantal lieden weer noesten laten lopen uit de krakersbeweging. 

Dat kwam am:lat er een fout was gemaakt bij de politie die bij de officier 

van jus ti tie zoals u weet in die zaken toch op de eerste plaats een eigen oordeel 

afgaat. Er was een fout gemaakt die hem tot de conclusie leidde dat de politie 

dezerrensen weer noest laten lopen. De politie was overigens de eerste dacht 

ik die duidelijk maakte dat rren dit betreurde en dat rren maatregelen zou nemen 

om zulke fouten in de toekomst tegen te gaan. 
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Mijnheer de voorzitter mag ik even int.errunprren. Wordt het geen tijd dat het 

ministerie van jus ti tie de kwaliteit van de officieren van justitie wat Oirhoog 

brengt. 

Ik geloof niet dat wij nu een discussie :rcoeten aangaan over de kwaliteit van de 

officieren van justitie. De minister van justitie die heeft geregeld overleg net 

de , net het openbaar ministerie. Hij geeft algenene richtlijnen maar de 

specifieke beslissingen "~MJrden door de officieren van justitie zelf gencm:m. 

Ik heb daar ook gisterenavond al aandacht aan besteed dat nen in de roepan 

een forser aanpak van de bestrijding van criminaliteit wel rekening rroet 

houden net de belangrijke eigen verantwoordelijkheden van alle betrokkenen 

in het nederlandse strafrechtstelseL Mijnheer de voorzitter ik heb niet alle 

vragen beantwoord. Ik geloof om tijdswille dat ik er nu toch een punt achter 

rroet zetten. Misschien nog een slotantwoom op een vraag naar de coördinatie 

van het liberaal beleid. Er werd door een vragensteller gevraagd of we er wel 

een duidelijke afstemning was van de inbreng van verschillende liberalen .in den 

Haag. Ik kan hem geruststellen wekelijks kcm:m de fraktievoorzitter in eerste 

en tweede kaner tesanen net de vice premier en de partijvoorzitter bijeen an 

aktuele fUUtendoor te spreken. Daarna volgt een overleg net alle bewindslieden 

en een of twee fraktie vice-voorzitters plus zoncxiig fraktiespecialisten. 

Daarbij is ook het hoofd van de voorlichting van de tweede kanerfraktie aanwezig. 

Dus wat betreft de nechanisman die ncxlig zijn om in goed overleg net elkaar te 

kunnen optreden geloof ik dat we een goede vonn hebben gevonden. 

Dank u zeer. 

Qn del:wille van de tijd danes en heren heeft de heer Zoutendijk van het woord 

afgezien. De heer Nerd noest helaas eerder weg. De heer Lauwers die hem zou 

vervangen ziet ook cnwille van de tijd af van het woord. Ik zou u willen 

voorstellen de discussies als besloten te beschouwen tenzij een van u nog echt 

een dringende vraag op zijn hart heeft die niet op een andere wijze dan op dit 

Ill::mmt benatwoom zou kunnen "WOrden. Als u het daa.rnee eens bent dan wilde ik 

graag de vergadering even afsluiten. En ik zal daart>ij slechts een paar narenten 

nog van uw tijd vragen. In vrijheid en denocratle het laatste nl.liiiiEr schreef 

de hoofdredakteur naar die vergadering en dat is dus de vergadering van vandaag 

hebben vele leden uitgekeken want er is heel wat bij te praten en te discussieren. 

En ik denk als ik terugzie op deze dagen dat dat volstrekt juist is geweest. 

Tegen die achtergrond :rcoet ik dan denk ik allerleerst de algeneen secretaris 

en zijn m:dewerkers bedanken voor zoals altijd de voortreffelijke organisatie. 
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Ik noet graag het stenbureau hartelijk danken voor de altijd weer noeilijke 

zaak van het st:enmm tellen. 

En ik wil graag de afdeling Leeuwarden bedanken. Niet alleen naar voor de dropjes 

en die waren erg lekker, die zijn erg lekker, naar ook zij hebben gisterenavond 

de nogelijkhed.en geschapen om mat wat muziek toch nog onderling zeer intens 

bezig te zijn. Als die hoofdredakteur schrijft dat die discussies nodig zijn 

dan denk ik dat in de wandelgangen nog veel neer is gediscussieerd dan in 

deze zaal. En dat mat narre ook de nogelijkheden die er waren om te discussieren 

over zakelijke en onzakelijke problaren na afloop van de vergadering een uitennate 

goed is geweest. Juist door dit soort discussies waar niet aanstonds nessen 

worden getrokken waarbij man in vriendschappelijke sfeer mat elkaar kan argaan 

dragen zullen ook bijdragen tot de verbetering van de sfeer en de geest in onze 

partij. Er is veel besproken er is ook veel onbesproken gebleven althans in 

deze zaal, naar wel zoals ik zei in de wandelgangen. Geslagen wonden hele niet 

snel en littekens blijven over. Ik denk dat we daar mat ons allen begrip voor 

noeten hebben, naar we noeten als partij en als partijleden en als partij

organisatie wel door. We hebben denk ik nog een lange weg te gaan. 

Eensgezindheid ontstaat niet van het ene op het andere rrorrent. De sanemverking 

noet weer groeien. De gedachtegang aansluiten van ideeën noet weer langzanerlland 

gaan plaats virrlen. Ik denk dat we daar inderdaad nog enige tijd voor noeten 

vragen. Het is niet zo dat het IIDrgen ineens weer allemaal goed gaat. We noeten 

weer langzaam naar een gezonde situatie toegroeien, naar zoals de heer de 

Korte zei het liberalisrre is springlevend en ik denk te kurmen concluderen dat 

de WD ook springlevend is. En ik hoop dat deze algenene vergadering de basis 

heeft gelegd om die ideeën die liberale ideeën weer sanen te formuleren en sanen 

uit te dragen. r:>arres en heren ik dank u allen zeer hartelijk voor uw bijdrage 

in de discussie. Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid hier en ik hoop 

dat u kans zult zien an als u eenmaal thuis bent het enthousiasrre wat ik toch 

wel op die achtergrond en in die zaal en in de wandelgangen voelde om dat 

enthousiasrre toch ook weer over te dragen aan uw achte:rbannen aan uw leden. 

Meijeraan. 

M:)gen wij dan u dank zeggen voorzitter voor uw bijdrage aan de goede sfeer 

en aan het enthousiasrre. 

Ik sluit de vergadering. 
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