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Jk open dit synposium. Het dient ertoe dat weet u wellicht de aftrap te 

zijn voor de discussie binnen de partij over het liberaal bestek 1990. 

De uitdrukkelijke bedoeling van het hoofdbestuur is dat de partij in 

al haar geledingen over dit beleidsstuk zal buigen en dat dan in de 

jaarvergadering, de algerrene vergadering in nei het stuk zal worden 

vastgesteld, in welke vo:rm dan ook. Geanendeerd, gemutileerd ik weet dat 

allemaal nietu dat zien we dan wel. Vandaag rcoet er nee begonnen worden. 

U wordt dus uitgenodigd straks uw nening te geven. U ziet hier achter de 

tafel zitten een paar leden van de ccmnissie Geurtsen. Mijnheer Geurtsen 

zelf, nevrouw van Leeuwen, oh nee die zat er niet in, haar man deed dat. 

Teneinde de emancipatie te bevorderen en de vrouw aan haar trekken te laten 

korrenu mag nevrouw vanmiddag net u discussieren. De leden van de ccmnissie 

zelf professor Kuipers was er een van in ieder geval en professor Rosental 

die zullen alleen maar toelichtend spreken, die willen liever niet discus

sieren, maar u weet net mij waar dat op kan uitlopen. U hebt allemaal denk 

ik gekregen zo'n progrannaatjeo Jk zou u willen voorsrellen dat we daar iets 

aan verandereno Dat we nanelijk om de discussieruimte wat te vergroten 

aan de inleiders die ik u straks zal n.oerren ieder een kwartier en niet 20 

minuten toekenneno Dat we we krijgen eerst de heer Geurtsen in het algerreen 

over dit rapportu daarna de heer Polak over de beginselen van de denocratische 

rechtsstaato Dat stel ik u voor een minuut of 20 voor discussie te hebben. 

Daarna een korte pauze 10 minuten dan rcoet u weer binnen kunnen "Wezen. 

Vervolgens nevrouw van Leeuwen-Schut over de inmateriele aspecten. van liberale 

politieko Dokter Ko Groeneveld over sociaal economische aspecten van liberale 

politieko Daarna de gedachternisseling net wie hier achter de tafel zitten als 

forumu zo zijn ze betiteld. Het is uiteraard niet de bedoeling, u kunt het doen 

ik kan u misschien daarvan ook niet weerhouden noties en anenderrenten in deze 

vergadering alle aan de orde te stellen. Het is wel de bedoeling dat uw rrening 

duidelijk naar voren komto Er zal ook een verslag van k<::~ren in vrijheid en derro

cratie, geen handelingen natuurlijk, maar wel een verslag zodat rren in de eigen 

kring, in de afdelingen en later op de jaarvergadering daar steun aan kan hebben 

Jk geloof dat u zo weet hoe de orde van deze middag zal zijn. Jk stel u voor dat 

de discussie zich telkenmale toespitst op een blok van hoofdstukken. Er zitten er 

18 in het rapport en toen ik dat allemaal zo bekeek toen dacht ik dat wordt een 

leuke vergadering als we dat per hoofdstuk gaan doen, dan hebben we de hele 
avond ook nog nodig en dan zijn 'We er nog niet. Ik zou u dus willen vragen an dat 
te doen per blok naar gelang de inleiding. 
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Dus als de heer Polak gesproken heeft dan kant nogelijkeiWijs de kans an iets te zeg· 

gen over de totale opzet van het rapport en over het gedeelte, beginselen van 

denocratische rechtstaato Dat zijn in mijn opinie de hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 5 

6 en 18o Dan krijgen we nevrouw van Leeuwen net de imnateriele as:pecten 7, 8, 9 

14, 15 0 16 en 17 o En dan de heer Groenveld net de hoofdstukken 10 1 ll, 12, en 13. 

Dus dat we eerst afmaken de discussie in deze zaal over de rechtstaat, vervolgens 

die over imnateriele aspecten en daarna die over de sociaal economische aspecten. 

Dit alles gezegd zijnde denk ik, ik wil ne strikt aan de tijd houden dat het 

nu het m:rcent is om de heer Geurtsen te vragen het woord te nenen voor zijn 

introduktie van het rapporto 

Mijnheer de voorzitter, danes en heren ik denk niet dat het echt nuttig is als 

ik inleidend op de uiteenzettingen die er straks zullen konen, die u zojuist 

aangeduid hebt, mijnheer de voorzitter zal gaan proberen om een sarrenvatting 

van het rapport van de carmi.ssie liberaal bestek 90 te geven. Als ik het al zou 

kunnen dat lukt ne zeker niet binnen een kwartier, dus daar begin ik maar niet aan. 

Het is niet nuttig, het is denk ik ook niet nodig. U hebt allenaal het rapport 

in huis gekregeno U hebt het naar ik hoop op zijn minst doorgebladerd al was het 

alleen maar om die passages te vinden waarin die slechte dingen stonden waarop ver

tegenwoordigers van andere partijen en de pers uw aandacht op zo welwillende wijze 

hebben willen vestigeno Geen sanenvatting. Ik wou wat losse Of.IIEI'kingen maken over 

de betekenis en de status van het stuk, waarbij ik zonder dat ik hier net de pers 

in discussie wenst te gaan misschien ook de gelegenheid krijg om wat kanttekeningen 

te maken bij de geleverde camentaren. Eerst dus de status van het stuk. Er is 

een aanleiding om daar ook vandaag nog even bij stil te staan, oorlat sonmige 

reakties de ingenooen sta.rrlpunten van de· conmissie presenteren als standpunten 

van de VVDo Dat is natuurlijk erg vleiend voor de leden van de ccmnissie. Het 

is voorlopig gespeend van iedere realiteit. De werkelijkheid is dat 8 individuele 

VVDleden hun ideeën op papier gezet hebben. Ze hebben dat natuurlijk wel gedaan 

in de hoop dat de overige 74992 partijgenoten hen daarin in grote lijnen zouden 

kunnen volgeno Alleen het duurt nog tot eind nei van dit jaar voordat er enige 

kijk op is of enige zekerheid bestaat dat het ook zal gebeuren. Conmissie had 

zoals u weet maar een opdracht." Een discussiestuk produceren opdat de partij zal 

kunnen discussieren over de liberale politiek in de jaren 90 en daarover stand

punten zou kunnen innemen. Ik ben niet zo' verwaand om te denken dat die discussie 

zonder ons rapport nogelijk zou zijn geweest. Het is aan de andere kant wel een 

ervarend feit dat het wat makkelijker praat als een ander zijn nek vast heeft 

uitgestoken. We hebben dat niet op alle denkbare terreinen gedaan. En op de 
kritiek dat we niet volledig zijn geweest buig ik bij voorbaat deenoedig het 
hoofd. 
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W:!l pleit ik clenentie op de volgende gronden. W:! hebben ons laten leiden door 

de door het hoofdbestuur aangedragen suggesties omtrent de te beharrlelen onder

werpeno In een OfMelling van eerlijkheid noet ik daar wel aan toevoegen dat het 

hoofdbestuur de ccmnissie de vrijheid gegeven heeft om ondexwerpen van dat , 

lijstje weg te laten en om nieuwe toe te voegen, maar het was een richtlijn. 

Dat wij van die vrijheid maar spaarzaam gebruik gemaakt hebben ligt en dat 

is een tweede grond aan de ons toegeneten tijd. In een tijd van nog geen 5 

maanden kun je naast het dagelijks werk dat ook doorgaat en waar we onze boterham 

nee neeten verdienen kun je niet alles overhoop halen. In ieder geval hopen we 

wel dat we ook voor de niet behandelde zaken duidelijk de geest aangegeven hebben 

van waaruit de antwoorden gegeven neeten worden op de vragen die zich op andere 

terreinen ook aandieneno Een geest namüijk van minder overheidsbenoeienis en het 

terugleggen van verantwoordelijkheden bij burgers en bedrijfsleven. Ik geef 

het graag toe dat is geen nieuwe koers. Het was ook niet onze taak om binnen ons 

beginselprogranma vastliggende liberale koers te verleggen. Wij gaan ervan uit 

dat de WD ook in de jaren 90 die liberale koers wil vasthouden. Als dat anders 

geweest zou zijn zouden we onze opdracht niet hebben aanvaard. 

Je kunt je afvragen of daardoor het rapport weinig anbitieus en vrijblijven 

geworden iso Het hangt natuurlijk af van de subjectieve waardering en ik geef toe 

de kans dat ik als een objectief waarnener aangenerkt wordt is te verwaarlozen. 

Toch waag ik het er opo Heb je inderdaad te weinig anb,ttie als je streeft naar 

een economische groei van 4% en het terugbrengen van het financieringstekort naar 2% 

en daarbij aangeeft hoe die doeleinden·naar jouw rrening te bereiken zijn. Ga je 

echt vrijblijvend te werk als je na decennia van uitholling van de eigen verant

woordelijkheid niet alleen pleit voor het. herstel daarvan maar ook aangeeft waar 

dat zijn uitwerking zal neeten hebben. Is het geen drastische beleidswijziging als 

je wilt ophouden de rrensen geld uit de zakken te kloppen dat ze daarna als zogeheten 

overdrachtsuitgave terugkrijgen. Ik hoor wat het laatste betreft de. kritici al 

roepen dat gebeurt helenaal niet. Je bent hardvochtig, je doet een aanval op de 

gerreenschapszin als je niet wilt dat het geld gehaald wordt bij wie het kunnen 

missen om het te geven aan wie het nodig hebben. Dat dat laatste zo sinpel lag 

dan zou er in die kritiek een grond van waarheid liggen. Maar wie oog wil hebben 

voor de ingewikkeldheid van die problematiek die raad ik aan nog eens de analyse 

van hoofdstuk 10o2 van groei en werk op bla.C!zijde. 21 te herlezen. W:! hebben toch 

waarachtig ons leergeld wel betaald. Wat op de korte tennijn sociaal en synpathiek 

lijkt werkt op de niet eens zo lange tennijn misschien niet a maar in ieder 

geval wel onsociaal. Door de algenene verarming van wie niet bijtijd in het zwarte o: 

grijze circuit is gevlucht. En dan laat ik· nog maar in het midden dat de zak
klopperij zich niet beperkt tot de luttele procenten nederlanders die tot de 
sterke gerekend kunnen worden, maar zich alleen al om een voldoende o};brengst te 
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kurm.en haleno Ook noet uitstrekken tot die mansen die zeker geen weelde kennen 

en die door de stijle progressie en het narginaal tarief reet angst en beven 

pronotie tegeneet zieno Na onze ervaringen van de laatste 15 jaar is het 

jamrer dat er nog altijd reensen zijn die terugverlangen naar de oude recepten 

waarvan Duisenberg toen nog minister van financien sprekend over de daardoor 

zo gezwollen overheidsfinancien en wij schrijven voorjaar 1977 zei als ik alles 

vooruit had geweten had ik het zover niet laten konen, kortam de conmissie laat 

de zwakken de gehandicapten .. de uitkeringstrekkers, de ouderen niet in de steek. 

Ze acht een pas op de plaats, geen koopkrachtdaling als de groeinogelijkheden 

worden benut, ze achten een pas op de plaats voorshands nog nodig. Om de voor

waarden te scheppen voor het verbeteren van juist hun positie. Het belangrijkste 

deel van de bezuinigingen die de conmissie wenst om het financieringstekort tot 

een verantwoord peil terug te brengen noet konen uit de herbezinning op de over

heidstakene Waardoor een verdere afslanking van het overheidsapparaat nogelijk 

wordto Die afslanking u weet het staat ook voor de huidige kabinetsperiode 

op het prograrma.o De relativerende taal die de premier daarover gesproken heeft 

ons doen vaststellen dat die niet zal bijdragen om het doel te bereiken. 

Oirdat wij dat geconstateerd hebben lezen velen in onze opterkingen kritiek 

op de heer Lubbers persoonlijk. Volstrekt ten onrechte. Als er al sprake is van 

een verwijt dan richt zich dat op het feit dat de goede niet te na gesproken en 

die vinden we gelukkig veelal in onze kring dat de bij het begin gemaakte 

afspraken over decentralisatie, deregulering en hoe het verder nag heten door 

individuele ministers onder druk van hun departenent onder druk van belangengroepe

ringen en ook onder druk van specialisten, kareerleden niet worden nagekaren. 

Om die weerstand te doorbreken willen wij dat in een nieuw kabinet de premier 

hoe zijn naam of politieke kleur ook nag. zijn een leidende rol· speelt bij het 

terug::lringen van de overheid. Geen aanval op Lubbers. Nog minder en reet het 

oog op de verkiezingen in 1990 voorzichtig of opvallend afstand nenen van· het CDA 

in de persoon van de minister president. De corrmissie heeft op geen enkel norcent 

de aanvechting gehad enige partij op te vrijen of af te stoten. Ze heeft uit

sluitend de eigen naar zij hoopt in ieder geval heeft nagestreefd 

Liberale opvattingen weergegeven. Zich losmakend van de aktuele politiek 

en zich daarbij realiserend, uiteraard realiserend dat die eigen opvattingen 

niet altijd sporen reet in het regeerakkoord 1986 vervatte en in het akkoord 

in 1990 onvenn:i.jdelijk aan te gane conprcmissen. Het was natuurlijk niet 

nogelijk om helenaal voorbij te gaan aan de werkstukken die cm en PvdA in 

het recente verleden hebben doen verschijnen. Dat in het bijzonder het CDA 

daar niet blij nee is kan ik ree wel voorstellen. Maar we konden er niet onheen. 
Dat de verantwoordelijke sarrenleving in onze ogen teveel ongecontroleerde nacht 

in zich houdt en daarrree haaks staat op onze wens de rol van de rijksoverheid 
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terug te dringen ten gunste van lager bestuur waaronder vooral de gemeente. 

Conmissie achten zich vrij om geen acht te slaan op de aktuele :rx:>litiek, 

geen acht te slaan op toekonstige coalitievonning om:lat ze de opdracht had 

voorstellen te doen voor het geven van liberale antwoorden op toekonstige ontwikke

lingeno En ik voeg daaraan toe de comnissie kon dat gelukkig ook doen. Onrlat 

kanerfrakties noch hoofdbestuur bij haar werk betrakken waren. Het ve:rwijt dat 

het stuk niet liberaal genoeg zou zijn orrdat er een ovenratige aandacht is besteed 

aan rrateriele zaken werp ik verre van mij. In de eerste plaats gaat dat 

voorbij aan het feit dat een groot aantal andere on.dexwerpen is aan te treffen 

voor wie daar oog voor heeft0 voor wie die wil lezen. Wie daarbij vraagstukken 

mist die in de huidige kabinetsperiode naar het er nu naar uitziet een oplossing 

zullen vinden miskent het feit dat we ons noesten richten op ontwikkelingen 

in de jaren 90 en niet die van de jaren 80. We hebben bij het fanruleren van 

onze standpunten ernaar gestreefd denagogie te vennijden. Zonder uit het oog 

te verliezen dat we voorstellen noesten doen voor door de partij in te nerren 

standpunten en niet om uitsluitend onze eigen hobbies uit te leven. Of we 

er in geslaagd zijn ons in voldoende rrate in te leven in de gedachte en gevoelens

wereld van de achterban van de VVD dat zullen we neeten afwachten. We vertrouwen 

er wel op amiat die gevoelenswereld i.nners stoelt op dezelfde liberale uitgangspunt

en die ook onze noti va tie waren. Op de tweede plaats verdient het aandacht dat het 

realiseren van veel imnateriele zaken waarvan de vrijheid en de rechtsbeschenning 

niet de minste zijn een rrateriele basis vraagt. Het is ja:rmer dat daaraan telkens 

weer noet worden herinne:rdo De conmissieleden ·voorzitter hebben de vrijheid. genarren 

de neegekregen werktitel liberaal bestek 90 niet over te nenen. Zij presenteert 

het rapiXJrt onder de titel een kansrijke· toekonst, verantwoorde vrijheid. 

Ondanks de problerren van vandaag zien wij toekonstkansen. Of die benut worden 

hangt af van de rrate waarin individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid 

worden hersteldo Een individuele vrijheid' die niet.is het egoistisch je eigen

belang najageno Maar die ook is het zichinzetten voor de vrijheid van de ander. 

Het vergroten van zijn kansen en sti.Iruleren van die kansen gebruik te naken 

zodat ook hij zijn eigen verantwoordeltjkheid kan beleven en waannaken. 

Is dat te idealistisch. Is dat te hoog gegrepen. Ik geloof daar niet in. 

Liberalisne is er· niet voor de happy few. Liberalisne is er voor iedereen. 

Een liberaal laat een ander niet in de steek. Een liberaal kan alleen vrij en 

gelukkig leven in een sanenleving waarin ook alle andere dat kunnen. Dat kan 

in de jaren 90 worden bereikt. Niet zonder inspanning. Niet zonder noeite. 

We hebben dat in alle nuchterheid die liberalen ook kermerkt aangegeven. 

Binnen de partij an uit te spreken of ze ons op de aangegeven weg wil volgen. 
Wij wachten dat oordeel rret vertrouwen af. 
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Ik dank de heer Geurtse- voor zijn inleiding. Hij heeft het redelijk naar mijn 

zin gedaano Hij is maar 2 minuten over zijn tijd. Nu is het wcx::>rd aan àe heer 

Polak, hij heeft het verkeerde horloge. 

Mijnheer de voorzitter danes en heren mij is zoals u heeft gehoord toevertrouwd 

an iets te zeggen over de rol van àe ove:rheid en àe verdediging van àe recht

staato Ik denk te kunnen stellen dat dat ondeJ::Werp altijd hoog genoteero heeft 

gestaan bij liberaleno In wcx::>rd en geschrift hebben zij altijd aandacht besteed 

aan juist dit onàe:r::werpo Het lijkt ne goed om daar nog eens uitdrukkelijk te 

stellen wat àe elenenten van die rechtstaat zijn. In àe eerste plaats dat àe 

betrekkingen tussen overheid en burgers beheerst worden voor een grondwet en 

door wettelijke regels o Dat er verder is een scheiding van ma.chten in die zin dat 

er is een VJetgeving afkoostig van een parlenent dat de:rhalve is een parlerrentaire 

denocratle die aangevuld wordt door lokale denocrati""en. Dat er voorts 

een overheid is die haar optreden baseert op de VJet en dat er een onafhankelijke 

rechterlijke ma.cht is die niet alleen de geschillen tussen burgers onderling 

maar ook tussen de overheid en de burgers beslist. En tenslotte dat er grcnd-

en vrijheidsrechten zijn van àe burger waaraan wij dan gaarne toevoegen sociale 

grondrechten in aanvulling op die klassieke vrijheidsrechten. Nederland is en 

daar hebben liberalen al tijd veel voor over gehad een denocratische rechtstaat die 

grondrecht waamorgto Ik denk danes en heren dat de discussierota dat die 

volledig beantwoord wordt aan die uitgangspunten. Ik geef twee voorbeelden. 

Onze parlenentaire derroeratle wordt in dit stuk krachtig verdedigd. En ik teken 

net genoegen aan dat ik niets aantref over een referendum. In àe tweede plaats 

wordt er een sterk pleidooi gehouden voor de decentralisatie en net nane voor 

versterking van de positie van de geneente. In die visie past en ook daar wordt 

iets over gezegd de verdere ontwikkeling van àe geneentelijke onbudsfunktie. 

Dat betekent overigens wel en dit voor de hier aanwezige parlerrentarier dat alsnog 

bezwaar noet worden gemaakt tegen het al te centraliserende wetsvoorstel dat 

thans aanhangig iso En terecht wordt bezwaar gemaakt, dat is. dan de uitwerking 

van dit zorgzane sanenleving waar mijnheer. Geurtsen het ook over had. Terecht 

wordt bezwaar gemaakt tegen spreiding van verantwoordelijkheden naar ma.atschap

pelijke organisatieso Een behoorlijke afweging van belangen eist algenene 

denocratiën • Wij noeten uit de Pro lering trekken. Ik denk dat liberaal bestek 

90 ook waardering verdient oorlat er geen grootse reorganisaties bepleit. Daanree 

hebben wij leergeld betaald. Zo lees ik net instemning dat in de jaren 90 het 
politiebestel gevrijwaard dient te blijven van nieuwe pogingen tot integrale 

herschikking. 
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De bestaande instituten en nogelijkheden zijn voldoende. Een rechtstaat danes en 

heren kan het niet iedereen naar de zin maken. Dat spreekt vanzelf als het 

gaat om de berechting van geschillen. Dan zijn er verliezers en veroordeelden. 

Maar dat gaat verder o Er kunnen ook beslissingen van "Wetgevers 1 van overlleidsorganen 

en reçhters tot stand korren die welliswaar rret de beginselen en regels van het 

recht overeenst.emren rraar die indruisen tegen belangen en tegen eneties van 

grote groepen van de bevolkingo De rechtstaat verlangt dat minderheden zich 

bij de besluiten van neerderheden neerleggen. En in de rechtstaat zal rren ook noeten 

aanvaarden dat verdachten van strafbare feiten recht hebben op een zorgvuldige in 

het wetboek van strafiloBiering rrû.nitieus geregelde behandeling van hun zaak. 

Hoe abject hun daden ook nogen zijn. De rechtzekerheid, een andere hoeksteen van 

de rechtstaat brengt rree dat verkregen rechten worden geeerbiedigd ook al 

hebben degene die zich op die rechten beroepen zich schandelijk gedragen. Aan

vaaroing van de konsekwentles van de rechtstaat is niet altijd nakkelijk. 

Tegenover eneties noeten verstandelijke argunelten worden ingebracht. Degene 

die de rechtstaat in een conflictsituatie als bedoeld noet verdedigen staan voor 

een noeilijke taak. Maar de praktijk wijst uit dat het steeds weer nogelijk 

is om bezwaarden te overtuigeno Elerrenten waaruit de rechtstaat zijn opgebo~ 

zijn daarvoor sterk gei'K)ego Maar dan noet wel vaststaan dat tot de rechtstaat 

niet neer wordt gerekend dan strikt noodzakelijk is. Dan neetworden opgepast 

dat verworvenheden niet worden geprorroveerd tot essentiele waarborgen. En dat nu 

is de laatste decermia denk ik niet steeds in het oog gehouden. Er is aan de 

essentiele elerrenten veel toegevoegd dat zonder het wa.arl:lorgkarakter aan te 

tasten ervan afgehaald kan worden. En dat zal noeten gebeuren, want een rechtstaat 

die teveel tot zich trekt en heilig verklaart· verliest aan geloofwaardigheid en 

dat is funesto Want voor de echt belangrijke beslissingen is dat geloof en de 

bereidheid tot aanvaarden essentieel. Welnu· er zijn teveel overtolligheden. 

We zien dat in de eerste plaats bij de wetgeving. Vandaar ook de voorkeur voor 

dereguleringo Dat klinkt ons liberalen als muziek in de oren neem ik aan. 

De discussienota onderschrijft dat ook krachtig. Er wordt gezegd dat noet 

structureel aan de o:rde worden gesteld. Gaarne akkoo:rd. Ik wijs er overigens op 

dat wij allen constateren dat wij willen dereguleren rraar bijna steeds voor 

het terrein van de buunnano Voor het eigen terrein blijft een hardnekkige 

voorkeur voor overheidsregulering voor wetten bestaan. Een sprekend voorbeeld 

nog niet lang geleden 1985 is er een wet voor de effectenhandel tot stand gekonen. 

Ik denk dat degene die in die effectenhandel werkzaam zijn in het algeneen gaarne 

voor deregulering zijn, naar zij waren dat voor hun branche ineens vergeten. 

Ik denk darres en heren dat overtolligheden ook zijn vast te stellen bij het 
funktioneren van overheidsorganen voorzover zij bestuursdaden verrichten, 
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Et:' is ook teveel overheid en ik constateer net genoegen dat in de nota de privatise

ring krachtig wo:rdt aanbevolen. Er is tenslotte, er zijn ook overtolligheden 

in de rechtspraak. Ook in de rechtspraak is denk. ik. nog genoeg aan afslanking en 

efficiency te doen" Het valt op dat de discussienota daarover piets zegt. 

Ik denk dat als nen hier veroer op doorgaat discussieren het ook goed is dat 

in de aandacht te betrekken" Er is veel overtolligs in de rechtspraak en ik. denk 

toch dat in het algeneen de voorstellen die onze minister van jus ti tie verdedigt 

dat die in het algeneen ~er synpathie ook bij juristen ve:rdienen dan ze in 

de juridische vakpers vaak krijgen. Veel overtolligheden en die overtolligheden 

zijn ook daaran zo gevaarlijk arrlat zij niet alleen het vertrouwen kunnen weg

nerren naar arrlat ze ook het zicht kunnen ontnerren op wat essentieel is. 

Ze belenneren het stellen van prioriteiten. We zien dat net nane en dat is het 

tweede gedeelte, het tweede hoofdstuk van de discussienota waar het gaat over 

openbare orde en veiligheid" Ook daarover zegt de discussienota het een en 

ander, veel zelfs" Teveel vinden critici. Ik denk dat die critici op een punt 

gelijk hebbeno Enige soberheid zoals we die ook voor de overheid verlangen 

zou denk ik in dat betoog niet rrd.splaatst .zijn. Betoogwijkt ijn enotionaliteit 

wat af van de resto Ik teken er overigens bij aan dat als het gaat over 

openbare orde en veiligheid en over crirrd.nali tei t dat geen enkele groep wo:rdt 

gespaard en dat ook de witte boordencrirrd.naliteit een veeg Uit de pan krijgt. 

Want ik. denk dat het betoog wat soberder .. zou kunnen zijn, naar dat is 

dames en heren in essentie naar rrd.jn vaste overtuiging juist. Dit onderdeel 

van de overheidszorg verdient in de jaren 90 voorrang. Ik zeg het ook daaran 

arrlat ik vrees dat er toch een zekere discrepantie dreigt te ontstaan tussen 

den Haag en al degene die rond wetgeving en uitvoering bezig zijn en de rest van 

Nederland" Wil geenszins bepleiten dat nen naar gevoelens van onbehagen dat nen 

die volledig zal noeten honoreren, naar dat er zoveel onbehagen is rroet te denken 

geven en noet ertoe leiden dat bepaalde vraagstukken anders worden aangepakt dan 

tot dusver gebruikelijk was. Bestrijding van de overtolligheden kan op allerlei 

rranieren plaats vindeno Ik denk dat een van de rranieren en ook dat wordt in het 

rapport overtuigend gedaan is minder rrensen in te zetten als het an overheids

aktiviteiten gaat" Degene die al deze aktiviteiten noeten vervullen daar zal 

enige soberheid in aantal gewenst zijn • Minder anbtenaren betekent dat de 

natuurlijke neiging an te detailleren afneemt. Men wordt dan eerder generalist. 

En in dat vei:band signaleer ik net instenming het voorstel om het aantal leden 

van de tweede kaner terug te brengen tot 100. Ik zie het er nog niet van karen 

naar ik. denk dat het het aanzien van de tweede kaner zou ten goede konen. 

Er zal dan rrd.nder gelegenheid zijn de comnissie zegt het an deelbelangen te 
behartigen. 
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En het zal ook beletten dat werk wordt verzocht dat beter aan deskundige 

conmissies ad hoc kan worden overgelaten zoals het houden van parlenentaire 

enquetteso Danes en heren ik eindig, de voorzitter heeft 15 minuten gegeven 

en ik houd ne daaraan deregulering u privatisering, afslanking alle grote 

operaties vragen veel tijdo Vragen ook dat opgeroeid neet worden tegen het 

eigenbelang o Dat eigenbelang is een goede liberale eigenschap voorzover het 

prikkelt tot economische en andere aktiviteiten, maar het is een sta in de 

weg als het conserverend werkt ten aanzien van overtolligheden rond de 

rechtstaato Wij hebben nog veel te doen, maar ik denk dat we op de goede 

weg zijn en dat dit rapport dat het net andere aktiviteiten daartoe een goede bijdra 

ge leverto Jk hoop in de gelegenheid te zijn om over wat ik nu heb gezegd net u 

verder te kwmen discussieren zoals ik ook hoop dat dit rapport zoals bedoeld is 

vele discussies de karrende rraanden mag nogelij~ maken. Bedankt voor uw 

aandachto 

Pikant darces en heren, zeMel de heer Geurtsen als ik zijn de tweede kaner binnen

gekonen door de uitbreiding tot 150 maar ja. We zijn er nou alle twee uit dus ons 

kan niets neer gebeureno Nu is mijn tijd daar voor een eerste discussieronde. 

En ik wil iedereen die daaraan wil deelnerren vragen dat is voor de barrlopnane 

nodig om te beginnen net de naam te noerren. Verder ben ik van oudsher gewend op 

de rij af van het opsteken der handen het woord te verlenen. 

De heer Vonhoff o 

Ja mijnheer de voorzitter ik was ook van die 150 en dan stond je daar altijd 

zo rrakkelijko Mijnheer de voorzitter de conmissie vraagt om diepgaande discussie 

over de aangesneden onde:rwerpen en wil zich daarnee rijkelijk beloond achten. 

Het lijkt mij redelijk en fatsoenlijk om een eerste penninke aan die rijkelijke 

beloning te gaan geveno Het is voorts ook duidelijk en ik denk ook dat we dat 

vandaag neeten vaststellen dat als 8 redelijke en geferceerd.e nensen zich bezig 

zetten om hun opvattingen weer te geven dat het dan zeer waarschijnlijk is dat 

er een werkstuk op tafel komt dat tal van interessante gedachte bevat, dat tal 

van opvattingen bevat die op een gegeven ogenblik de :rroeite niet alleen van 

het ovei:Wegenu maar zelfs van het van harte ondersteunen waard zijn. 

Dat zij nadrukkelijk vooropgesteld, mar een discussie die zich langs die lijnen 

verder zou zetten zou nogal saai worden en het rapport geeft daar overigens ook 

geen aanleiding toe. Want er zijn wel degelijk een aantal oprerkingen te maken 

en die zou ik mijnheer de voorzitter in neer algenene zin willen doen. 

In de eerste plaats denk ik dat door en de snelheid waarnee het raH?Ort· geschreven 

noest worden en het feit d-t er kenne-lijk neerdere auteurs tegelijkertijd aan 
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het werk zijn geweest er toch een raptX>rt is ontstaan dat daardoor naar mijn 

gevoel in zijn sanenhang, in zijn logica en sans ook in zijn redeneringen 

niet kan voldoenik denk daar bijvoo:rbeeld aan het eerste hoofdstuk waar de 

uitgangspunten worden geschetsto Alleen in snelheid denk ik kannen een 

rapport laten aanvangen net wat ik als de platitude van de eeuw zou willen 

arrschrijveno Het aanzien van de wereld verandert sneller dan ooit tevoren. 

Zegt u dat wel buurvrouw. Ik bedoel, nee dat net dat soort introduktiezinnen 

wij niet helaas niet op de goede weg zijn. Ik denk dat het veel verstandiger 

zou zijn geweest als de cammissie begonnen zou zijn net een duidelijke 

ui teenzetting van de uitgangspunten ten opzichte van datgene wat het liberalisne 

in de 90er jaren te brengen heefto Dat had venreden dat de vrijheid zo geisoleerd 

naar vaak _ook zo slecht gedefinieerd aan de orde zou zijn gesteld in dit eerste 

deel van het rapporto Ik citeer vrijheid betekent niet achteloos een andere 

voorbijgaan naar het beste uit jezelf halen. In de eerste plaats fenmlleringen 

net je zijn weinig geschikt om beginselen te onschrijven. Dat is een populisne 

dat niet hoefto En in de tweede plaats denk ik dat je tot dit soort~ 

sprakerige definities niet kamt als je de gelegenheid niet krijgt om begrippen 

wat gefundeerder naast elkaar te zetten. ·Ik denk in de tweede plaats dat veel 

van de slechte publiciteit die er toch wel is geweest ten dele politiek geduikt 

en daar hoeven we ons niets van aan te trekken. Sociaal denocraten noeten ons 

niet ve:rwijten dat we ~ geen socialisten zijn. Christen denocraten dat 

we geen confessionelen zijn en ze noeten ons naar niet teveel ve:rwijten dat 

we geen liberalen zijn want daar hebben ze niet altijd zoveel kijk op. Maar het 

is zo dat in ieder geval door het aanpakken· van bijvoo:rbeeld het begrip kans zoals 

dat gebeurt we toch wat voet geven aan de gedachte dat wij aanhangers zijn van 

de loterijrraatschappijo Het zou te ove:rwegen zijn om wat zorgvuldiger denk ik 

af te wegen of wij in het beleid ook voor onszelf nietbezig zijn net nogelijkheden 

het ontwikkelen van rrogelijkheden. In de eerste plaats voor zichzelf. In de tweede 

plaats als beleidsdoeleinden en in de derde plaats dan uiteindelijk ook als 

werkelijk overheidsbeleido De kansen zijn toevalligheden. Ze zijn onontkoonbaar 

in welk rraatschappelijk bestel dan ook. Kansen zijn op een gegeven ogenblik 

zaken die beslist worden niet langs lijnen die feitelijk politiek inhouden. 

En het zijn danes en heren die zaken die wij nu juist als liberale partij scherp 

willen onderscheidene Met kansen noet nen rekening houden, dat is natuurlijk naar 

politiek beleid dient gericht te zijn op noeilijkheden. Mijnheer de voorzitter 

ik ben u erkentelijk voor uw waarschuwing. Ik rond af mijnheer de voorzitter. 

Het is zo dat ik denk dat wij ook verder bij dit .rapport in het reine zullen 

noeten karen ten aanzien van datgene wat wij net de overheid willen. Het is te 
gerrakkelijk om de overheid zomaar op afstand te verklaren en tegelijkertijd 
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in de eerste pagina een op:;orrming in punten te geven wa.arl>ij bij tien van de· 

twaalf als ik zeg een aktieve rol aan de overheid 'WOrdt toebedeeld. Dat soort 

inconsistenties neet eruit. Mijnheer de voorzitter afsluitend ik denk een 

interessante aanzet voor de discussie dat wel. Ik vrees buitengewoon neeilijk 

anerrleexbaar en ik denk dat wij er niet aan zullen ontkomen an dit werkstuk 

gelegd naast al datgene wat er aan comrenta.ar komt opnieuw te realiseren zodat 

het strakker en neer uit een lijn komt. Een nieusgierigheidsvraag in de 

indeling staat een citaat van Tho:rbecke, ik heb niet alles van Tho:rbecke 

gelezen, maar wat ik gelezen heb ben ik het citaat nooit tegengekonen. 

Ik heb het verrroeden mijnheer de voorzitter dat het een venn:inkt citaat 

van Jacques Perk is o Klinkt helder op gebeeldhouwde sonetten, gij kinderen van 

de rustige gedachte, de ware vrijheid luistert naar de wetten. Hij stelt de wet 

die uwe wetten achteno Voor wat betreft die rustige gedachte dat is geen netto 

voor dit rapport, maar het voldoet ook nog niet aan dat veranderingsgezinde 

netto dat de conmissie gekozen heeft. Ik dank u wel •• 

Dat was een stevig begino 

Mijn naam is Bruggenen afdeling den Haag. 

Ik zou ook graag een algenene ormerking willen maken net als de heer Vonhoff 

over de reakties op het publiceren van het rapport. Ik vind dat de pers nogal 

honend heeft gedaan over het feit dat onze kanerleden en onze partijbonzen 

niet neteen reageerden op de inhoud van het rapport zeker bang, zeker niet 

tevreden enzovoorto Nee ik geloof dat ze hier lof voor toegezwaaid neeten 

wordeno Het is ontzettend frustrerend als je aan de basis een rapport krijgt 

aangeboden waarover eens flink gediscussieerd kan worden als dan iedereen hier 

verstand van heeft en die een hoge positie heeft zich neteen al erover uit 

gaat lateno 

Reuze plezierig dus dat we echt de kans krijgen erover te discussieren dat is 

punt een een algehele oprerking. De tweede opnerking ik ben het wel vaker niet 

net de heer Vonhoff eens o Ik vind de inleiding heel aardig en goed geschreven 

die ene platitude in het begin dan weggelaten. Wat ik ontzettenel belangrijk 

vind zijn een paar regels die ik niet helemaal zal voorlezen maar ik wil er 

toch wel op wijzen die naar mijn idee de essentie geven van wat straks het 

rapport zal neeten uitdragen. Kolom 1 onderaan helemaal onderaan begint net 

solidariteit, net vrijwillige aanvaard. Precies het is nakkelijk om solidair te 

zijn als het of nakkelijk is het niet, maar ik bedoel het is aardig om een 

solidaire maatschappij te lijken als die afgedwongen 'WOrdt, maar het goede is 
dat je van de liberalen neet eisen dat ze inzien dat op bepaalde plekken die 
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solidariteit nodig is dan zal die beter en positiever gegeven worden. Dat begin 

van het stukje wat ik erg positief vind. Het eind is het stukje kansen niet 

alleen voor kansrijke, maar ook voor kansamen heel erg belangrijk. De heer 

Vonhoff zegt kansen dat zijn toevalligheden. Daar ben ik het niet rree eens. 

Als je bewust bezig bent net verstand en net je hart dan kun je kànsen scheppen. 

Met verstand en soll5 ook net harde hand. En dan kun je maken dat die kansen.zo zijn 

dat. ze gegre:pen kunnen wordeno Dat is geen toevalligheid. Laten "We ons best doen 

door zulke kansen te scheppen dat ze ook gegrepen kunnen worden van de kansarne 

groep een veel kleinere groep te maken dan van de kansrijke groep en van de 

overgebleven kansarne daar kunnen we dan vrijwillig solidair rree zijn. 

Ik dank u wel. 

Ik zie iemand bij de microfoon staan. Wilt u het woord rrevrouw. Vlug dan. 

I- wou u allen vragen om tei:willen van uzelf de heer Vonh.off heeft tja dat is zo 

zijn stijl een weinig veel tijd genonen. Hou het kort want er noet van deze kant 

uit nog gereageerd woroeno 

Ik hou het dus korto Ik wou het eerst over die vrije nens entplooiing hebben. 

Die vrije nens ontplooiing is er voor de kleine man niet. We gunnen hem ook 

die kleine man niet want net stadsvernieuwing slaan ze goedkope huisjes kapot 

en kleine bedrijfsjes slaan ze kapot. De decentralisatie naar de steden dat de 

grote steden en de grote lagere organen doen het ten koste van het· rijk en 

ten koste van de lagere organen. Airsterdam die heeft 200miljoen per jaar ter 

beschikking voor de stadsvernieuwing, ze fraudeerternee dat het niet nDOi neer is. 

Ten koste van de kleine mano En dan het stroomlijnen van het verkeer. 

Mevrouw wacht u nou eens even. Ik heb in het begin gezegd we gaan dat in blokken 

doeno U bent nu al doende net de discussie die nog noet konen. Het gaat nu over 

de inleiding en het stuk wat daar op slaat die mijnheer Polak heeft gehouden en 

de algenene teneuro U krijgt straks de gelegenheid om over uw andere onderwerpen 

te sprekeno Ik wou zo graag dat "We het órderlijk bleven doen want anders wordt 

het helemaal nikso Kunt u mij volgen en wilt u mij ook volgen. OK nevroUN dan 

zie ik u straks weer o 

Voorzitter eerst heel kort in het algerreen. Als mijnheer Kok cormentaar heeft 

op de VVD, als mijnheer Oostlander cormentaar heeft op dit raPFOrt van de VVD 

dan kunnen we er trots op zijn dat deze carmissie in een goed liberaal stuk 

heeft geproduceerd waar andere partijen gewoon ·tegenaan zitten te kijken. 
En tegenaan zitten te hikken. 
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Ik dacht dat het de duidelijkheid alleen m-ar ten goede kwam en het applaus 

voor de conmissie is dacht ik toch wel op zijn plaats. 

Twee technische punten naar aanleiding van het betoog van de heer Polak. 

Misschien dat we daar nog over terug kunnen konen. Er is straks hartelijk gelachen 

over het terugbrengen van de tweede karrerleden dus het is venroedelijk een goed 

voorsteL Ik zou daaraan toe willen voegen ook voor wat betreft de geloof

waardigheid naar de burger toe dat we dan als we dat in het definitieve plan 

opzetten dat er dan tevens goed duidelijk 'WOrdt bijgezet dat er dan behoefte 

is aan een nog beter arrbtelijke ondersteuning voor de dan 100 karrerleden. 

Ik geloof dat dat ook naar buiten toe een stuk geloofwaardiger is. Dan staat er 

verder nog ergens in het punt over decentralisatie dan noet dus het preventieve 

toezicht op de geneentefina.ncien zou dus noeten worden afgeschaft. Ik vraag ne af 

of deskundigen niet eens een keer noeten bekijken of dat niet een toenarre van 

artikel 12 geneente zal toenenen .. Dank u. 

Adriaan van der Wal Budelo 

Terzake bladzijde 7 rondom punt 45. Ik ben het helenaal nee eens dat de invloed 

van de minister op zijndepartenent versterkt noet 'WOrden. Terugdringen van 

de nacht van de arrbtenaren inpliceert naar mijn nening en dat hoort er dan 

bij te staan dat er dan wel een vakminister .. noet zijn en niet ierrand die 

daar in een parkee:rbaan wordt gezet. Dank u wel. 

Mijnheer de voorzitter ik wou iets zeggen over de zorg van de zwakkeren. 

Het slaat op de inleiding, het slaat' op derol van de overheid. 

Laat u dat nou net als nevrou.-t dat doen bij het volgend hoofdstuk ja. 

De heer Geurtsen wil geloof ik. 

Een korte reaktie graag op wat de heer Vonhoff heeft gezegl. Ik zal de 

laatste zijn om te entkermen dat er a.a.nnerkingen te naken zijn op redaktie, 

taalgebruik van het stuko Er waren natuurlijk verschillende auteurs. Ik 

betreur achteraf dat we Vanhoff niet gevraagd hebben om een eenheid daarin te 

brengeno Hij noet mij dan wel beloven dat die voortaan zegt een aantal is en 

niet een aantal zijn want dan. Voor wat de kansen betreft heeft nevrouw Bruggeman 

de heer Vonhoff al geantwoord. Wat wij van de overheid willen kan ik Henk 

alleen naár vragen lees een kort stukje maar hoofdstuk 1 eerste onderdeel. 

Ik dank u. 
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Ik denk inderdaai dat als het aantal kalterleden zou \«>rden teruggebracht tot 

100 dat daar wel tegenover neet staan een behoorlijke ondersteuning van die 

kalterleden hoe die op dit nonent is dat kan ik niet beoordelen. Maar als die 

niet toereikend genoeg is dan neet die in elk geval 'WOrden ve:rbeterd en ik 

geef toe dat die bij 100 die rxx:xizaak er neer is. wat betreft de <Jf'llErking 

die ik noteerde van mijnheer van der Wal ik heb de betreffende :passage uit 

het rapport net insterrming gelezen. Ik vind een eigen verantwoording van 

anbtena:ren aan het parierrent vind ik iets wat afgewezen neet \«>rden. Ik vrees 

dat daar een heel ongunstige uitwerking van zal uitgaan op de verantwoordelijkheid 

van ministerso En hoe neeilijk die verantwoordelijkheid valt waar te naken 

vaakq ik denk dat net de ronmissie dat wij neeten vastbomen aan dit staats

rechterlijke beginsela 

Ik 'WOU u een voorstel doeno U zit daar allemaal zo rustig. Zouden we dat pauzeren 

maar niet afschaffen, want dat betekent dat al deze nensen de zaal uitnoeten en 

weer ino Als u an dringende redenen eventjes weg neet dan kan dat ook best 

zachtjes en vergaderen de anderen wel door. Goed dan is er nu rx::>g ruimte 

voor eventuele o 

Ermens afdeling Bloerrenda.alo 

Voorzitter in hoofdstuk 2 wat onder de verantwoordelijkheid van de heer Polak valt 

varuniddag staat aan het slot een paragraaf op pagina 9 tweede kolom :regel 10 

15 ongeveer over de toestand en stakingsrecht van de anbtena:ren. Ik wil toch 

wel even benadrukken vanuit mijn persoonlijke visie dat als dat stakingsrecht 

er zou neeten kanen dat dan mijns inziens daar innerent aan verlx>nden zou 

neeten zijn een ve:rbetering van de ontslagnogelijkheden van de anbtenaar. 

want ik dacht dat de rreeste van de heren achter de tafel voldoende op de hoogte 

zijn van de anbtelijke procedures dat op het ogenblik praktisch ormogelijk is. 

Dat was mijn oprrerking. Dank u. 

Over dat stakingsrecht is al heel veel te doen geweest en daar weet ik heel veel 

vano Ik heb eerst een staatsconmissie voorgezeten op dat gebied die heeft als 

tweede in historie van de staat der Nederlanden haar opdracht teruggegeven onrlat 

het toermali ge kabinet al vooruit was gelopen op de hele discussie binnen die 

camli.ssie. En later heb ik nog net een drienanschap aan de toemnalige minister 

Wiegel een wetsontwe:rP voorgelegi en dat is allemaal nooit tot iets gekonen. 
Ik weet niet wat er nou verder gaat gebeuren. Maar daarin waren regelen voorzien 

die dat hele we:rk zouien begeleiden. 
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En dan zomen de ongelukken net vervroegde ontslagen, nakkelijker ontslagen niet 

nodig zijn geweest. Misschien wil hier nog een ander over spreken. In elk geval 

de heer Rosenthal wilde wel. U krijgt zo dadelijk het woord. 

Voorzitter ik wil graag heel kort reageren op de oprerking van de heer Emrens. 

Inderdaad ten aanzien van het stakingsrecht van anbtenaren. De conmissie is 

inderdaad van nening dat het langzanerhand tijd wordt naar de jaren 90 toe 

in de jaren 90 om deze zaak nu inderdaad dan tot een goed einde te brengen. 

De conmissie heeft in vele passages duidelijk gemaakt dat de rol van de overheid 

in àe jaren 90 een andere zou zijn. Dat heeft konsekwentles voor de positie 

van anbtenaren en dat brengt net zich nee deze lijn. Dat natuurlijk en dat is 

een punt dat door dat hele rapport heen loopt dacht ik dat we voortdurend noeten 

vasthol.rlen aan het idee dat er rechten zijn en plichten en dat die in evenwicht 

net elkaar noeten zijno Dat geeft dus aan dat je het een niet mag doen zonder 

oog te hebben vo:::>r andere problenen die daaraan vast zitten. Tegemver stakings

recht staan extra plichten etcetera. 

Comnissie het dus eens is 1 mag ik hieruit· ooncluderen uit dit antwoord dat de 

oomnissie het dus eens is net mijn opvatting dat dat stakingsrecht verbonden 

noet worden net een verl:>etering van de ontslagnogelijkheden. 

Dat heeft zover ik heb gehoord professor Rosenthal niet zo geformuleerd. 

Nee dat heb ik ook begrepen, maar dat had ik graag gehcx:>rei. 

Meijeraan is mijn naarno 

U bent erelid van de WD ofschoon dat niet in ons progranma staat. Ik dacht dat 

het gepast was narrens een zaal om op dit nonent al onze ve:rheugenis uit te spreken 

dat we kunnen heroenken dat we 40 jaar en 5 dagen geleden zijn opgericht en dat 

een aantal van ons toen vanuit de partij van de vrijheid konden overstappen 

in de WD, die ik nog een lang leven toewens uiter-ar:d, waarvan ik aan de 

conmissie zou willen vragen of ze ook in haar oveiWegingen heeft betrakken de 

woor:den die onze toenmalige eerste voorzitter over de doelstelling van de WD 

in 1948 heeft uitgesproken die ik neen bekend te negen veronderstellen. 

En verder wilde ik vragen of u kent uit 1965 een soort liberaal bestek wat echt 

een kort bestek was. U heeft bekend dat u de vrijheid had gekregen om stukken 

toe te voegen. U heeft er niet bij bekend dat daarbij stond mits was voldaan 

aan de randvo:::>:rwaar:den Van. sarrenhang · en omvang en vo:::>ral aan die amvang nocht 
niet getornd wor:den. En u zou bij eventuele herschrijving nog eens naar 1965 
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Mijn laatste vraag ik ga nog even terug in het verleden want ik vond het typerend 

dat in 63 u forumvoorzitter op dit narent gezegd heeft bij een presentatie van 

een toenmalig ontwerp verkiezingsmanifest fonteren zonder bindende afspraken 

schijnt de beste nethode te zijn voor het voeren van een slagvaardig beleid. 

Ik weet nog niet of u achter die woorden staat naar ik heb net genJegen gelezen 

op bladzijde 7 dat er zo min rrogelijk gedetailleerde regeerakkoorden zouden 

rroeten zijno Ik heb tot mijn spijt iets gemist omtrent het duallistisdle stelsel 

en misschien dat een van de conmissieleden daar in een enkel woord iets over 

zouden kurmen zeggen en kort bestek beschouw ik dan als een geografische 

besteko Beken uit Hilversum de waarde van twee elkaar kruisende lijnen een 

noorderbreedte en een oosterlengte of een wester ma.g het zijn dat is voldoende 

an een bestek uit te zetten en ik dacht dat de conmissie jamrer genJeg 

teveel aan een bouwkundig bestek heeft gedacht net alle bijlagen die dat dan zo gr~ 
makeno 

Wil de heer Polak wellicht even iets zeggen of heeft die daar geen behoefte aan. 

Nu dan stel ik voor dat er nog een uit de zaal het woord kan krijgen en dat 

daanla nevrow van leeuwen haar inleiding houdt. 

Dank u voor zitter mijn naarre is Lugtenveld. 

Voorzitter terecht is in dit bestek gekozen voor erg veel aandacht voor de 

rechtstaat en het versterken van de rechtsorde. Niettemin is dat een standpunt 

dat de WD al jaren huldigt en we zien in de praktijk dat ondanks alle goede 

bedoelingen dat het toch een rroeizarre weg is. We hebben eerst rroeten bereiken 

en gelukkig is dat in brede kring nu gelukt· een brede maatschappelijk draagvlak 

an daadwerkelijk iets te doen aan de cri.ID:inaliteitsbestrijding. Maar nu we 

daadwerkelijk dat brede draagvlak· hebben zien we in de praktijk van alledag 

dat allerlei wensen steeds weer in de vertraging rroeten worden gezet vanwege de 

tekort aan financiele middelen. Het vraagt nanelijk nogal een krachtinspanning 

om daadwerkelijk die rechtsorde weer te versterken. En ik vraag mij dan ook 

liberaal bestek. lezend af hoe deze centrale doelstelling de rechtsorde te 

versterken zich verhoudt tot de inderdaad erg anbitieuze financieel econanische 

doelstellingen die in hetzelfde bestek zijn neergelegd met narre het terugdringen 

van het financieringstekort van 2%, belastingverlaging en dergelijke. Is dat 

net elkaar te conbineren zeker als we ook elders in het program nog wensen zien 

staan die nogal wat geld kosten zoals de individualisering van de sociale 

z ekerheid. Dank u wel. 

Ik denk dat dat een punt voor de heer Groenveld behoort te zijn straks. 
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Bedankt mijnheer de voarzittero Allerleerst treft mij hierin een zinsnede. 

U zegt hierin dat is pagina 3 hierin vonnt individuele vrijheid het kernelenent. 

Als ik die regel leest dat doet ne denken aan de afscheidsrede van professor 

Hofstee in Wageningen die zegt vrijheid, gelijkheid en eenzaanheid. 

Ik zou ook willen vragen de VVD wordt nog weleens gekwalificeerd als niet 

open voor christelijke waardeno Als u het net mij eens bent zou ik het willen 

tegensprekeno En dat tegenspreken doe ik net een stukje uit het liberaal 

manifest te citeren, een stuk dat veel te weinig naar voren komt en ook veel te 

weinig aandacht verdient en ook veel te weinig ui tstralerrl werkt. Als een 

rode draad door dit manifest loopt een voortdurend pleidooi voor verdraagzaam

heid, verantwoordelijkheid 17 broederschap. Over die broederschap heeft de heer 

Geertserra nog eens in onze afdeling Rheden-Roosendaal iets van gezegd. Daarin 

heeft hij van zijn kant nog kans gezien om bij de verschillende besprekingen 

over het liberaal manifest dit nog toe te voegen. De vemensetijking van organi

saties, de kleinschaligheid 11 openheid ·inspraak en medezeggenschap, decentralisatie 

deskundigheid, spreiding van nacht en vemreding van kennis. En daarnaast ook nog 

een regel die toch ook wel het citeren waard is het besef van verantwoordelijkheid 

voor de andere, de geneenschap en o~ving waarinnen leeft. Dat is het eerste 

plUlt en dan nog twee onbescheiden vragen mijnheer de voorzitter. 

Onbescheiden zo ziet u er helenaal niet uit, maar vooruit dan naar. 

Waarom doe ik dat orrrlat ik net interesse de artikelen heb gelezen in liberaal 

reveilo Liberalen op nieuwe wegen. Daarnaast heb ik ook nog vrij q:Mindend doo:r:

gewerkto Vrij opNindend is de leus in de pers van de VVD zei de heer Ginjaars 

of Voorhoeve ik weet het niet in ieder ·geval dat was dus een vraag. Hebben de 

leden van de eonmissie die verschillende elenenten die naar voren zijn gebracht 

ook ve:rwerkt in hilll beschouwingen.· Tenslotte nog een laatste vraag. Ik ben zo 

naief om u te vragen of nen zegt weleens politici. evalueren niet. Nou we hebben 

het verkiezingsrapport gehad sarren aan het werk. We hebben vorig jaar gehad van 

66 gehad ook weer een verkiezingsrapport ·en we hebben ook nog het regeerrapport. 

Zou het niet juister zijn geweest om een feit in het kort of fundarrenteel 

een evaluatie te geven van ons verkiezingsrapport in relatie tot het regee:r:

akkoord. Dank u. 
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Voorzitter twee korte öprerkingen graag. In de eerste plaats wij hebben 

uiteraard niet een saxrenvatting willen schrijven van wat andere in het verleden 

la een keer gedaan hebbeno Individuele leden van de conmissie hebben naar de nate 

van het nogelijke en voor hen noodzakelijke uiteraard kennis genonen.ook van 

otrle stukken, naar niet de bedoeling gehad om daar op te gaan parafraseren. 

Het lijkt mij niet nuttig om dit rapport te evalueren aan de hand van het regeer

akkoordo Standpunten evalueer je niet tegen oonpromissen. 

Goed over de zwakken in de sanenleving en de financiele prablenen gaat nu 

gesproken worden neem ik aano Mag ik beginnen nevrouw van Leeuven het woord 

te geven voor haar inleiding die op het program het titeltje heeft inmateriele 

aspecten van liberale p:>li tieko 

Mijnheer de voorzitter darres en heren vanaf deze plaats past allerleerst een 

felicitatie mijnerzijds aan het adres van ons alle. leden van de VVD bij het 

40 jarig bestaan van de partij o 

De jarige is springlevend en heeft hoop ik nog een lang leven voor zich. 

En ik mijnheer de voorzitter stel het op hoge prijs vandaag in het voo:rprogranna 

van deze feestelijke viering te negen optreden. Mijn . inleiding heeft ten doel 

net inachtneming van de ontwikkelingen in de jaren 90 beleidsopties te toetsen aan 

liberale uitgangspuntene Ik zie mijn rol daarbij als een zeer geinteresseerde nede 

VO:rffi.3Bver van een p:>li tieke richting· die in principe bijna alles in huis heeft 

om haar ontwikkeling tot een succes te maken. Ik zie het niet als mijn taak om 

nu al over te gaan tot de concrete invulling van het nieuwe verkiezingsprogranna. 

Liberalen maken zich op voor de jaren 90 en terecht. In 1981 hebben wij net narre 

in het liberaal manifest onze liberale ideologie gefonruleerd. Nu karen de jaren 

90 in het zicht en deze zullen zich op een aantal punten onderscheiden van de 

jaren 80o Een drietal algenene ontwikkelingen wil ik hier in het bijzonder noemen. 

De denografische ontwikkelingen, de nieuwe technologiën, kijk naar even naar het 

gehannes net de microfoons hier wat een nieuwe ontwikkeling dat straks is en de 

tendens naar individualisering. De eerste ontwikkeling derrografie dus \'K>rdt ook 

wel aangeduid net de tenn ontgroeining en vergrijzing. En de zogenaanrle denogra

fisch gevoelige sektoren zijn die van de sociale zekerheid, het onde:r:wijs, de 

gezorrlheidszorg en de maatsdlappelijke dienstverlening. Er zal i.Imers naar 

ve:r:wachting een teenerrende vraag plaats· vinden naar voorzieningen in de gezondheids

zorg, bejaardenooroen en gezinsverzorging en een dalende vraag naar onde:r:wijsvoor-

z ieningen en kinde:rbijslag. De tweede ontwikkeling die van de nieuwe techno-

logien zal konsekwentles hebben voor veel maatschappelijke sektoren. Op de 

a:rbeidsnarkt is er een steeds groeiende behoefte aan goed opgeleide werknerrers 

die deskundig zijn in automatisering. 
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Maar ook bui ten de arbeidsmarkt zullen de nieuwe teclmologien een grotere rol 

gaan spelen. Deze ontwikkeling zal vragen om regelmatig terugkerende her- am

en bijsdloling en een toenenend beroep op volwasseneducatie. De derde entwikke

ling is die van de individualisering. En hiernee konen we dus steeds dichter 

bij huiso Iniividualisering in economisch en sociaal opzicht wordt steeds 

vanzelfsprekender o Er bestaat een groeiende behoefte aan individuele groei 

en ontplooiing o Voor alle drie de ontwikkelingen ·geldt dat SOll'S de markt een 

rol zal spelen en sons het beleid in aktie noet kom:m. Met nane van ons, 

liberalen nag worden ve:rwadlt dat wij ons bezinnen op de politieke en :rraatsdlappe

lijke betekenis van het liberalisne juist in het licht van deze door mij geneende 

naatsdlappelijke ontwikkelingeno Bij liberalen passen bij uitstek temen als 

creativiteit, flexibiliteit 17 individualisne en optimisne over de rrogelijkheden 

van de nens o Liberalen ontbreekt angst voor veranderingen. Het liberalisne is 

een :rraatschappijvisie die in voortdurende beweging is en die niet overal en 

altijd dezelfde inhoud heefto Iedere tijd zal zijn eigen antwoord noeten 

geven, zal zijn eigen standpunt noeten bepalen. En dat is belangrijk als we 

kijken naar de invulling die voor de jaren 90 wordt gekozen. Ook van belang is 

dat we ons goed realiseren dat individualisne en :irrlividualisering geen synonienen 

zijn van a sociaal, egoistisch, van nedenensen geisoleerd en alsof het de 

culturele waame van de :rraatschappij zou doen wankelen. Van een tegenstrijdig

heid tussen eigenbelang enerzijds en een goede sanenleving anderszijds is in de 

ogen van liberalen geen sprake. H-t liberalisne geeft niet aansluitend aandacht 

voor het :irrlividu, naar ook voor de :rraatschappelijke contekst van waarin het 

:irrlividu funktioneerto Sociaal verantwoordelijke individuen organiseren zich 

spontaano Zij zijn daarvoor niet afhankelijk van een opgelegde noraal. Wij hebben 

dan ook geen behoefte aan een van boven· opgeleg:l concept van zorgzane of 

verantwoorde sanenleving. De felheid waarnee tegenstanders het indi vidualiserings 

denken bestrijden lijkt erop te wijzen dat we hier te maken hebben net een belang

rijk :rraatschappelijk proces. Dat zich net of zender hulp van ove:rheidswege 

zal doorzetteno Een voorbeeld van het autonoom doorzetten van het indi vidua

liseringsdenken is het leefvemendebat ofwel hoe plurifonn kunnen en nogen 

leefvorm:m zijn. Interessant in dit geheel is en naar mijn nening ook heel 

cruciaal in hoeverre de ove:rheid zich nag en noet be:m::>eien net inqi viduen 

en relaties van individuen net andere warmeer er bepaalde sterk negatief 

gewaardeerde dingen gebeuren of om het· nensen nogelijk maken hun verant

woordelijkheden te realiseren. De liberale weg. naar vrijheid loopt niet via 

de staat en ook niet via de kerk. Wij ontlenen onze orientatie op eigen kracht 

en waarde. De relatie overheid individu is er een die volop in de 
belangstelling staat. Ter goeder naam en faam bekend staande socialisten 

zijn van nening dat de ove:rheid teveel hooi haar vork heeft • 
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En nog het verkeerde hooi ook. De nood in die kringen is zelfs zo groot dat 

nen ten aanzien van de eigen partij de vraag stelt hebben wij nog -wel 

bestaansrechto Ot.rl deed in zijn rede van 20 januari 1968 ter gelegenheid van 

het 20 jarig bestaan van de WD op het gevaar van overvraging van beleid. 

Zoals van Doom dat in hedendaagse tenren aanduidt. Oud veJ:Wachte van de 

cvemeid slechts een verstandige leiding. En tegelijk waarschuwde hij ertegen 

dat de cvemeid zich zou gaan gedragen als de voogdes over een o:nnondig volk. 

De vraag rijst of wij net z 0n allen onze ve:rwachtingen ten aanzien van het over

heidsoptreden niet veel te hoog hebben gespannen. En het antwoord daarop noet 

bevestigend luideno Wij zijn beland in een verzorginsstaat waar vele taken 

cvemeidstaken zijn gewordeno De staat is de grootste bescherner van het 

individu geworden, naar daardoor ook de grootste bedreiging. Aan de andere 

kant is het nog maar de vraag of het rrarkt:nechnisne bereikt wat wij beogen. 

Het valt niet te hopen dat waar is wat professor \'blfson in een artikel schreef 

narrelijk dat de huidige omvang van de collectieve sektor en de geleidelijke 

begrenzing van het particuliere ondernenerschap het resul ta.at is van pogingen 

conpromissen te sluiten tussen individualistisme en solidaristische rraat

schappijvisieso Deze pogingen hebben een nonsterverbond opgeleverd. waarbij 

de discussie over de contractvrijheid en het contributieve beginsel is 

afgekodlt net een steeds groeiende· stroom synptonenbestrijdende herverdelings

rraatregeleno Die 'Nel pijn verzachten, naar geen oorzaken van ongelijkheid weg

neneno Waarlijk pittige uitspraken uit de nond van een socialistisdl professor. 

Maar het is missdlien ook wel een teken aan de wand. want dit zijn geluiden die 

uit onverdachte hoek neer woroen gehoord. Even onverdacht zijn de studies van 

het sociaal en cultureel planbureau over profijt van de overlleid. Subsidies 

blijken ten goede te korren aan groepen in on':Ze· maatschappij waarvoor ze niet 

bedoeld zijno Bij de laatste algenene beschouwingen heeft onze fraktievoorzitter 

in de tweede kaner tevergeefs een versehui ving willen aanbrengen van culturele 

subsidies naar die veranderen -welzijnssektoren. Het automatische kennelijk 

onaantastbaar karakter van sonmige subsidies zoals die aan culturele instellingen 

leidt in een aantal gevallen tot slechte· service van de klant die ooit koning 

waso Met deze zaken rekent het liberaal bestek terecht af. Er zit echter een grote 

maar aan dit geheeL Daarcrn zal ik nu nader aandacht besteden aan de gewenste 

vernouding tussen cvemeid en individu in liberale zin. De belangrijkste staats

taak in die van beschenning van het· individu. Men kan als liberaal dit individu 

benaderen vanuit de gedachte dat het irrlividu zelf het be-te weet wat goed 

voor hem is en dat dus andere net de handen van hem of haar af neeten blijven. 

En de gedachte dat het individu ierrand is die zijn of haar nogelijk:heden en 

talenten tot ontwikkeling noet brengen. 
' l ,' 
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Deze tweeledige benaiering leidt tot een verschillende invulling van de 

staatstakeno In het eerste geval narrelijk dient de staat veel meer 

na te laten dan in de tweede benadering. In de eerste benadering is ook veel 

meer gericht op ingrijpen van de overheid opnonenten en in gevallen waarin 

het individu in zijn bewegingsvrijheid wo:rdt gehind.erd. De tweede benadering 

daarentegen leidt ertoe dat de staat de verantwoordelijkheid heeft om het 

individu van de nodige middelen te voorzien orn zodoende zijn doel te kunnen 

bereikeno De staat rroet dan ook initierend optreden. Voor de wetgeving 

betekent dit een verplichting om bepaalde zaken te realiseren. Sociale 

uitkeringen en onde:rwijs zijn voomeelden daarvan. De opstelling die rren 

als liberaal in deze kiest is bepalend in de invulling die rren geeft aan de taken 

van de overlleid o De invulling van die ove:rheidstaak is vervolgens iets wat steeds 

weer opnieuw afhankelijk van de arrstandigheden rroet geschieden. De benadering 

die rren kiest is ook zeer essentieel in het kader van de endenverpen die het 

liberaal bestek ons heeft aangedragen. Ik zelf neig daanlbij meer naar de tweede 

benadering op:lat daarin de venvezenlijking van de sociale grondrechten veel meer 

aandacht krijgt en niet aan het toeval wordt overgelaten. De vraag die in dit 

geheel vervolgens rroet worden beantwoOl:d is hoever gegaan rroet wo:rden net het 

toekennen van sociale grondrechten aan het individu. In liberaal bestek wordt 

hiertoe de te:rm waamorgstaat gehanteerd. Er rijst daéll:bij een belangrijke 

vraag die een antwoord behoeft. Narrelijk de vraag naar de zorg die liberalen 

behoren te hebben voor de sociaal zwakkeren oftewel de kansarrren. Dienen er 

middelen aan ht.m ter beschikking gesteld en zo ja in welke rrate dan. En leidt 

dit tot een grotere na. te van. ove:rheidsberroeienis dan voor andere individuen die 

niet net deze prablenen te kanpen hebben. En als ik spreek over middelen bedoel 

ik niet alleen financiele middelen. Ik versta onder sociaal zwakkeren allen 

die zwak zijn vari geest, van lichaam en van middelen. Liberalen dienen ook 

daarvoor zorg te hebbeno En het kan dan weleens zo zijn dat de rrarktsektor 

minder heil brengt dan wij er voor de sociaal zwakkeren van ve:rwachten. 

'lho:rbecke had hier i.Imers ook al zijn twijfels aan toen hij in 1851 het 

ontwerp anrenwet indiende. En zo hebben na hem liberalen tot aan de tot standkoming 

van de algenene bijstandwet zich ingespannen in manswaardig minirrale bestaans-

z eke:rheid te garanderen om daarnee de individu hoe a:rm deze ook is uit de sfeer 

van de gunsten en de charitas te hou:len. Ik vind dat de overheid in de jaren 90 

zeker ook een taak heeft om de zwakken te hesehenren en deze in staat te stellen 

zijn zelfstandige kracht te ontwikkelen. De partijvoorzitter heeft in rrei 87 

in Leeuwarden ook in die richting gesproken. Narrelijk dat liberalen criteria kennen 

van sociale zorgvuldigheid, van rrenselijkheid en zorg voor de achterblijvers. 
En deze huisstijl rroet de WD blijven voeren. 
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De terreinen die door de denografische ontwikkelingen in het bijzonder zullen 

veranderen zijn ik rrenoreer dus in het begin nog even die van de sociale 

zekerheid onde:rwijs, gezondheidszorg en na.atschappelijke dienstverlening 

en ook de arbeidsna.rkt en de positie van vrouwen. De Teldersstichting is 

bezig zich te wijden aan een liberale visie over deze ontwikkelingen en het 

daaJ:bij behorende economisch draagvlak. Maar dat is niet genoeg. Ook de WD 

zelf zal zich hierover noeten uitspreken. In liberaal bestek VJOrdt de overheid 

ten aanzien van de bevordering van de volksgezondheid een zorgplicht opgelec;P. 

waar voor de burger aldus het bestek betekent dat geen absoluut recht. 

Alvorens daarop in te gaan zou ik enkele kanttekeneingen bij het 'WOOrd zorgplicht 

willen maken teniende ve:rwarring net de tenninologie zoals door socialisten en 

christen denocraten gebruikt te voorkorren. Ik denk dat de overheid zal noeten 

vasthouden aan het recht van rrensen op een m:i.nimaal noodzakelijk bestaan. 

Op het verschaffen van een startpositie. Kortom op ·een zodanige aktieve benoeienis 

dat rrensen het voortaan zonder zorg van die overhei zelf kunnen. Oftewel 

hrm zelfstandigheid kunnen krijgen of herkrijgen. Dat gold bij liberalen 

vanouds altijd al bij de schoolplicht. Zorg sdl.ept afhankelijkheid en dat is 

onliberaalo Behalve ·voor de volksgezondheid geldt dit uitgangsprmt mijns 

inziens ook ten aanzien van de sociale uitkeringen. Ten aanzien van het weren van di 

criminatie in welke vonn dan ook en ten aanzien van adl.tergebleven en minder 

kansrijke groepeno Ik denk daaJ:bij aan minderheden en vrou.ven en onder de laatste 

weer net name aan herintredende vrouwen en jonge vrouven. warmeer aan deze laatste 

in de 90er jaren de eise van economische zelfstandigheid wordt gesteld noeten 

zij daaraan ook kurmen voldoen. Zij noeten toegang tot de markt krijgen alvorens 

de na.rkt kan werkeno In de paragraaf groei en werk, dat is niet helemaal mijn 

terreinu naar het heeft wel relatie net mijn verhaal wordt de bestaansgrond 

van sociale zekerheidswetten in de toekonst min of. neer ter discussie gesteld. 

De efficiency kan wel ter discussie worden gesteld. Niet het bestaansrecht. 

En de benoeienis van de overheid net de minderheden past de ve1:plichting om de 

nederlandse taal te leren beheersen. Ook elders 'iNOrdt het zo ervaren. Ik doel 

hier op het rapport nieUN' Rotterdam van de corrmissie Albeda dat bij het toch 

nogal als rood te kennerken oollege van die stad in het bekende pulletje is 

gevalleno Daarin staat dat voor kinderen uit etnische minderheden onde:rwijs in 

de nederlandse taal een absolute prioriteit noet zijn. Wanneer zij het nederlands 

onvoldoende beheersen ligt in 9 van de 10 gevallen een loofbaan als werkeloze 

in het verschiet. Aan de andere kant kan in deze bem:leienis van de ·overheid ook 

passen een discussie over het privatiseren tussen aanhalingstekens van het onde:r:

wijs, althans het hoger en voortgezet, mits het is ~ven net voldoende waa:r:

borgen. 
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Mijnheer de voorzitter danes en heren ik ga afsluiten. Jk hoop dat ik net mijn 

betoog enige beUNStenen heb aangedragen voor de discussie in de partij over de 

koers in de jaren 90. Die ik zou willen betitelen als back to the future. 

Dat wil zeggen terug naar de essentie van de eigen beginselen cm daa.rdcx:>r 

voor de toekonst een consistent beleid te kunnen voeren waarbij we een juiste 

invulling geven aan de tenn gelijke kansen en rrogelijkheden ook voor de 

sociaal zwakkereno Dank Uo 

Op dit narent nog geen discussie o Jk dank nevrow van reeuwen. En ik geef 

het woord aan mijnheer Groenveldo 

Mij is gevraagi te spreken over sociaal econcmische aspecten van liberaal beleid. 

Jk denk dat je daar niet over kunt spreken zonder te spreken over een staats

conceptie en die staatsconceptie die de conmissie heeft gekozen is de waarl:x:>rg

staat, het is al gezegio Als u cm 5 uur straks komt op een persoonierentie 

van de Telderstichting dan kunt u daar ook het een en ander horen over die 

waru::borgstaat en de theoretische fundering daarvan. Tod'l zou ik op dit narent 

al wat willen reflecteren op de betekenis van dat staatsooncept. Wat wordt 

e:rnee bedoeldo Er wordt nee bedoeld dat de staat een aantal taken heeft die 

primair bestaan uit beschenning van het individuele dooein en dat individuele 

dooein is in mijn opvatting tweeledig. Mevrow van leeuwen sprak er al over. 

Het betreft zeker de beschenning van de klassieke grondremten van het individu 

maar het betreft ook de beschenning van het individu in die zin dat het indi vid. u 

sociale rechten toekoneno De discussie noet er dan over gaan hoe die vernouding 

tussen klaasieke en sociale grondrechten noet · konen ·te liggen. In de 

waaiborgstaat is het zo dat de sociale grondrechten zodanig noeten worden 

gedefinieerd dat er voor eenieder sprake is van een bestaansminimum. Bestaans

zekerlleid voor de zwakkeren die niet zelfstandig in . staat is zich een bestaans

zekerlleid te sdle~no Die waarl:x:>rgstaat verschilt van de verzorgingsstaat zoals we 

die nu kennen en wel in die zin dat de verzorgingsstaat niet in staat is op 

langere termijn die bestaanszekerlleid te garanderen en dat heeft te maken net 

het feit dat de financierbaarlleid van die verzorgingsstaat op de klippen loopt. 

Je zou het ook zo kunnen zeggen dat wat de verzorgingsstaat pr:obeert te realiseren 

op de korte temd.jn op lange temd.jn nceilijk realiseerl:>aar is variWege het feit 

dat de nensen niet bereid zijn die verzorgingsstaat te financieren. M3t andere 

woorden de sanenleving heeft op dit nonent aangegeven dat de vernouding tussen 

klassieke en sociale grondrechten een onevenwichtige is. Wij zijn tever gegaan in 

het garanderen van sociale grondrechten. Het is dan ook aan de liberalen geweest 
sinds de jaren 70 cm daar steeds op te harreren. 
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En te stellen dat er sprake neet zijn van een wat je zou kunnen noerren 

reconstructie van de verzorgingstaat in een waarl:x:>rgstaat. Bij die recon

structie zo zou ik op dit norrent willen onderlijnen neeten we voorzichtig te 

werk gaano Iets wat spintaan is gegroeid zoals de verzorgingstaat kan niet van 

de ene dag op de andere terug worden gebracht tot een waarl:x:>rgstaat. De 

richting van het beleid is duidelijk naar laten we voorzichtig zijn net het 

bewandelen van de routeo Wij weten niet als liberalen bij welke omvang van 

de overheidsector precies de waarl:x:>rgstaat is gerealiseerd. Waar het optimum 

ligt weten wij nieto Wij staan kritisch tegenover geluiden bijvooroeeld 

vanuit het CDA dat er zoiets is als een nonn voor de omvang van de overheid

sector in vergelijking tot de particuliere sector. Een bertnonn is er bij 

ons niet en een jorisnonn zal er wellicht ook nooit konen. Dames en heren ik 

denk dat de liberalen net de waarl:x:>rgstaat een duidelijk concept hebben 

neergelegd in de sanenleving o Daarnee hebben wij ons duidelijk geprofileerd 

ten opzichte van de sociaal dercocraten net hun verzorgingstaat naar ook ten 

opzichte van de christen denocraten net hun verantwoordelijke sanenleving. 

Kennerkend voor die verantwoordelijke sanenleving is dat nen staatstaken 

die wij prinair achten wil terugleggen bij de maatschap~lijk middenveld en 

dat is gevaarlijk vanwege het gèbrek aan denocratle dat je sarrs kunt waarnenen 

in dat maatschappelijke middenveld. Als het maatschappelijk middenveld wordt 

gekerurerkt àoor starre structuren die je nog terugvindt in de verzuilde 

sanenleving van de 50er jaren dan zijn wij tegen een verantw-ordelijke 

sanenlevingo De overheid houdt primaire taken die ze niet ma.g afschuiven. 

Tot zover enkele oprrerkingen over ·de liberále staatsconceptie. Mag ik . u nogmaals 

voor de theoretische fundering straks ve:r:wijzen naar een boekje u kunt dat 

straks ook kopen bij de balie van de Telderstichting a f. 25,- dank u voor de 

ruimte voor reclane ga ik nu verder. Lezing van de sociaal ecooomische 

paragraaf van bestek 90 leert mij voorts dat de comnissie Geurtsen een groot aantal 

voorstellen die de Telderstichting in het verleden heeft gedaan heeft overgemnen. 

Ik noem een aantalo In de eerste plaats pleit nen ook voor een stelselwijziging 

sociale zekerheid in die zin dat neet worden bezien of het huidige woud aan 

regelingen op het gebied van de sociale zekerheid niet neet worden QIIW3eZet in 

een neer gesb:oomlijnd geheel. Wij hebben dat genoenrl de algerrene inkorrensdervings

wet waru:bij de sociale zeke:rheidsregelingen worden teruggebracht tot een ·regeling 

op het niveau van de minima.le bestaanszekerheid. De boven minima.le zekerheid dient 

den te worden geprivatiseerd. En dat kan op verschillende ma.nieren. Dat kan àoor 

individueel bijverzekeren, ma.ar dat kan ook door semi collectieve overeenkarrsten 

op het niveau van bedrijven en bedrijfstakken. Ten tweede pleit ook de comnissie 

Geurtsen voor kostenbeheersing in de gezondheidszorg door toenane van de con

currentie tussen de aanbieder van die zorg en tussen verzekeringsmaatscha i ·en. 
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Zij pleiten ook voor het intergreren van het ziekenfondswezen in het particuliere 

verzekeringswezeno De conmissie Geurtsen pleit eveneens als de Telderstichting 

voor een wettelijke verplichting voor eenieder zich te verzekeren voor een 

basispakketo De premiestruktuur die bij dit alles hoort is niet bedoeld om de 

pertiere inkorrensverdeling te beinvloeden, maar die premiestructuur neet wel 

gekennerkt worden door wat je zou kunnen noemen en wat de conmissie ook zo 

noemt risicosolidariteito Solidariteit van jongeren net ouderen en van gezonden 

net de ziekeno Ten derde de conmissie pleit terecht voor een decentralisatie 

in de besluitvormingsbevoegdh.eden van de staat door deze van het rijk over 

te hevelen naar de geneentea Daartoe is het noodzakelijk dat een groot aantal 

specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het geneentefonds, waardoor de 

vrije bestedingsruimte voor de lokale overheid toeneemt. Daaroij hoort dan tege

lijkertijd een vergroting van het belastingsgebied op lakaal niveau orrler verlaging 

vanzelfsprekend van de rijksbelastingen. Een dergelijke decentralisatie betekent 

dat de ruimte tussen beslissenu betalen en genieten kleiner wordt en dat brengt 

een optimale alokatie van middelen dichtemij. We spreken in dat verband over een 

terratoriale decentralisatie o En terecht heeft de comn:i..ssie Geurtsen een voorkeur 

voor dit soort vornen van decentralisatie boven funktionele decentralisatie naar 

belangengroepeno Funktionele decentralisatie leidt veelal tot corporatieve 

structuren die zich kermerken door een gebrek aan derrocratische controle. 

Ten vierde terecht kiest de conmissie voor een technologiebeleid waarbij niet via ee 

of andere sektor structuUrbeleid wordt geprobeerd de zaken op de rails te krijgen. 

Nee de conmissie bepekert zich terecht tot een voo:rwaardenscheppend beleid wat 

net narre bedoeld is om een adequate infrastructuur te creëren zodat de technologisch 

vooruitgang ook in Nederland sneller door kan gaan. Terecht pleit de ccmnissie in 

het algeneen voor het feit dat de :rraatschappelijke orde en coördinatie het resultaat 

noet zijn van spontane zelfregulerende processen. Dit krijgt neestal het karakter 

van het marktnechanisne en het betekent ook dat voorzover een beleid nodig is 

dat dit zoveel nogeli]k marktconform neet zijn. Tot zover veel instenmi.ng net 

datgene wat de conmissie heeft n-ergeschreven ·over sociaal economische aspecten. 

Nog een aantal kritische kanttekeningen. Ten eerste en ik kom dan ook terecht bij 

een vraag die de heer Lugtenveld net hèeft gesteld over de anbi ties in het 

budgettair beleid. Bij de becijfering van het financieringstekort komt de cam

missie op 2% van het nationaal inkaren. Tot deze conclusie komt de conmissie 

op basis van het gegeven dat het spaarsaldo . in de particuliere sektor afneemt 

bij een noodzakelijke toen.arre van de investeringsquote van diezelfde. particuliere 

sektor. Spaarsaldo dat dan resulteert is 2%. Tegelijkertijd wenst de conmissie 

een investeringsquote van de overheid gelijk aan 4%. Dit alles vergt sarren 

geiX>Iren een aanzienlijke reduktie van de overheidsconsunptie. Als u dat 

ui trekent kamt u op een reduktie van de overheidsconsunptie van 7% van het natie-
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naal inkorren en dat is ongeveer 25 miljard. Gekoppeld aan de vele voomenens die 

toch ook de conmissie heeft wat betreft de taken van de overheid lijkt mij 

dit vooralSnog realistisch" Maar ook niet noodzakelijk. Persoonlijk lijkt mij 

een investeringsniveau bij de overheid van ei-ca 3% structureel voldoende. 

Voorts ben ik van rrening dat bij een structureel investeringsniveau van de 

overheid van 3% ook een financieringstekort behoort van 3% structureel. 

Met andere woorden naar mijn idee kurmen de liberalen instermen rret het 

verschijnsel dat de overheid leent warmeer dat uit rendabele particuliere 

investeringen tegenover staan" Op basis van deze becijfering kan ik tot een verlagin, 

van het niveau van de overheidsconsunptie tot 4% van het netto nationaal inkonen 

en dat is ongeveer 14 miljardo Nogrraals de budgettaire doelstellil;lg lijkt mij ietwat 

arrbitieuus en ook niet strikt genarren noodzakelijk. Ten tweede heb ik gemist 

in het rapport een passage over de liberalisatie in het landl:xJuwbeleid. 

Er is weinig geschreven over europees landl::x:n!flbeleid en ik denk dat we het 

er rret ons allen over eens zijn dat die liberalisatie er rroet korren om zodoende 

te geraken tot een produktiebepekking om allerlei redenen. En een van de belangrijk

ste redenen is ook het feit dat we in Nederland te naken hebben rret milieube

dervende rrestoverschott.E:mo Ten derde ik denk dat de conmissie teveel venm.cht 

van centraal loonoverleg tenieirxle ongewenste schokken op onze economie te 

beperkene Voor liberalen zo zie ik het werkt decentralisatie in de loonvonning 

veelal heilzarrer" Vanwege neer differentiatie en flexibiliteit. Afscnaffing 

van de WIR tenslotte verdient onze synpa.thie m-ar ik pleit veleer voor het 

gebruik van de ruimte die aldus ontstaat voor een generieke belastingverlaging. 

Aanwending van die ruimte voor. gerichte· stirro.:llering van innovaties op technologisdl 

gebied denk ik geeft neer aanleiding· tot het ontstaan van een eno:rne bureaucratie. 

Gemist heb ik een passage over de versoepeling van het ontslagrecht om daa:rnee 

de werking van de arbeidsrrakrt te verbeteren. Ik denk dat een dergelijke ver

soepeling van het ontslagrecht ertoe kan leiden dat deze arlJeidsmarkt weer beter 

gaat funktioneren" Als laatste en ik geloof dat ik dan zeker binnen de tijd ben 

voorzitter zou ik de camnissie in ove:rweging willen geven nog eens goed na te denken 

over het voorgestane migrantenbeleid rrede vanwege het feit dat bi) een succes van 

de europese intergratie er sprake zal zijn van een vrij verkeer van personen. 

Ik dank u zeer o 

Nu zijn we toe weer aan een rondje discussie. Mag ik eerst even zeggen voordat 

u allemaal weer begint hoe we dat voorstellen. Het lijkt rre het best dat eerst 

zo ongeveer een half uur de tijd bestaat· om over het onderwerp waarover 

rrevrouw van Leeuwen heeft gesproken de discussie te hebben. Dan daarna· een half uur 
over het onde:rwerp van de heer Groenvel u welbekend nu. Vindt u dat goed. 
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Dus dan noet u nou niet over het verllaa.l van de heer Groenveld en de bijbehorende 

passages in het rapport beginnen want dan raken -we in de war. Heeft u het een beetje 

uit nekaar kunnen houden a 

Mijnheer de voorzitter ik denk dat u niet wil dat ik twee keer spreek en het 

gaat dus over beide onde:rwerpen en nevroUN van leeuwen heeft het als eerste aange

roerda Ik wil iets zeggen over de zorg van de zwakken. Mijn naam is Bakhoven 

van de afdeling den Haag o Al in de inleiding van de discussienota wordt terecht 

gepleit voor individuele vrijheid en voor een avemeid die zich concentreert 

op essentiele taken. Wat nevroUN en de heer van LeeUNen Groenveld daarover gezegd 

hebben dat kan ik onderschrijven. Bij die essentiele taak wordt in een adem 

genoerrd in de inleiding defensie, hanàhaven . van een rechtstaat en de zorg 

voor de zwaksteno Over die zorg van de zwaksten'W0rdt in het rapport roerende 

oprrerkingen gemaakto Ik noem er een paar. Wij zijn trots dat nienand in de kou 

blijft staano Op bladzijde 6 staat dat de auteurs -weer trots zijn ditnaal op 

de rredewerking van een liberale aan de ui tboUN van de verzorgingsstaat in het 

verledeno Het lijkt veelbelovend voor de zorg van de zwakkeren. Alleen als je 

verder leest wordt er wat twijfel gezaaid. Eveneens op bladzijde 6 wordt de 

beschenning van de zwakke sarren net gelijkheid als ondoelnatig al bestenpeld. 

Naannate je verder' leest wordt het erger. Op bladzijde 21 wordt voor de zorg 

voor de minst draagkrachtigen gezegd waar de lil>eralen zo trots op zijn ten 

onrechte dat dit een oorzaak is van de hoge werkeloosheid. Ten onrechte oorlat 

niet die zorg de oorzaak daarvan is, rraar de wij ze waarop die zorg tot stand 

is gebrachto !OOien je een inkonensbeleid voert en daarnaast de -werkgelegenheid 

in stand wil houden dus twee doelstellingen hebt dan noet je ook twee instro

nenten geCOÖrdineerd hanteren. Dat zou kunnen zijn zorg voor het mini.mJmloon 

gecanbineerd rret een premiebeleid zodat de m:ini.mum:inkonns netto wat vooruit 

gaan maar de loonkosten niet stijgen. Ik heb dat verder toegelicht voor degene 

die belangstelling hebben in een recent FSBartikel. Op bladzijde 23 komt de 

aap uit de IIDUNo De zwaksten zijn daar opeens niet neer de zorg voor die zwaksten 

is niet neer een esseritiele taak. Nee het wordt afhankelijk gesteld van de toestand 

van de overll.eidsfinancien. Dat geldt niet voor die andere essentiele taken, want 

voor die andere essentiele taken wordt opgenerkt dat zij niet nogen leiden uit 

de onder de uit de voegen gegroeide verdeling van de publieke middelen. Dat staat 

op bladzijde 11. Maar voor deze taak die is kennelijk toch minder essentieel dan 

het in de inleiding wordt vemeld. De toestand van de overlleidsfinancien waar er 

dan die zorg voor de zwaksten van afhankelijk wordt gesteld daarvan weten -we 

natuurlijk al dat die toestanèl slecht zal zijn. Dus dat belooft niet veel goeds. 

Mijnheer Bakhoven kijk eens om. 
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Ik ben zo af. Dan hoef ik tenminste twee keer niet op te treden. 

Ja die kans krijgt u bij mij niet. Vlug. 

Wat wil de werkgroep die het bestek heeft opgesteld, die wil de positie van 

de zwaksten achter laten blijven bij het minimumloon en het mini.mumloon 

dat noet nog eens fors achtemlijven bij het gemiddelde loon. Dus al net al 

een terugbrengen, een :relatief terugbrengen van de positie van de zwaksten. 

Er is veel in mijn inziens veel onnodig cijfe:rwerl< genaakt in hoofdstuk 10. 

Maar er is niet verteld tot welk cijfer nou de conmissie wil gaan. Voor mij is 

dat niet zo • n bezwaar, want ik denk dat de rol van de zwaksten :relatief niet 

neer na 1990 teruggebracht noet 'WOrden. Ik denk dat de fX>Sitie van de zwakken 

per definitie zwak is en ook nog een financieel zwakker maken dat· brengt ons 

in ronfilet net het uitgangspunt van liberalen van gelijke uitgangspunten. 

Dank Uo 

Mijnheer de voorzitter nag ik n- van u het woord. 

Scheer uit Heenstede o 

Het is een woo:rd van teleurstelling noet ik u zeggen. Een kort woord uitermate. 

Teleurstelling ondat de gezarrenlijke inleiders praktisch niet gesproken hebben 

over datgene wat Nederland, wat de nederlandse burgers op het ogenblik vasthoudt 

dat is :recht en veiligheid, s:peciaal veiligheid. Daar heb ik van de inleiders 

praktisch niets over gehoo:rd. Mijnheer de voorzitter bij dit korte woord wil ik 

het lateno Dank Uo 

Dan gaan we nu weer naar die microfoon en dan kom ik 'Weer bij u terug. 

Mijnheer de voorzitter ik heb net belangstelling geluistem naar de inleiding 

van nevrouw van Ieeuweno Zings uit Ooste:rbeek als individueel lid sinds een 

aantal jareno Ik heb net belangstelling geluisterd naar nevrouw van leeuwen en 

een zin is mij bijgebleven waar ik mij niet helenaal nee kan verenigen en waar 

ik een beetje teleurgesteld enne zorgen over naak narrelijk de zin waar in 

Nederland dacht ik dat kerk en staat gescheiden waren net nevroUN van leeuwen 

staat een kerk beide op een hoop geschoold. We hebben ze beide. niet nodig 

of bijna nodig we doen het uitsluiten voor eigen kracht en waarde. 

Mij te absoluut mijnheer de voorzitter. Ik denk veel WDers nee. 

Mijn naam is Armet de Nijs. 

Ik wilde graag pleiten voor een sarrenvoeging van de paragraaf over migranten en 

enancipatie. Want ik vind narrelijk dat beide elenenten iets van enancipatie hebben 
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En liberalen vinden het nou eermaal belangrijk dat nensen zichzelf ontplooien. 

Maar als je nou het verschil ziet tussen die twee paragrafen dan zie je dat 

bij emancipatie voornanelijk het gaat om sekteverschillen en het verschil in 

burgerlijke staato Die heel enge uitleg denk ik van emancipatie de sleutelwoorden 

die staan mij wel aan in die passage narrelijk bewust worden notivering, sti.Imllering. 

Als je naar de sleutel"WOOrden gaat kijken van de passages migranten dan zie· ik dat VI 

veel neer in dwang in plicht, je bent verplicht om nederlands te leren, je bent 

verplicht om de keuze te maken om Nederlander te worden wil je hier blijven. 

Dat vind ik verkeerde uitgangspunten en ik zou graag willen dat dezelfde sleutel

"WOO:rden als bewustwo:rding, notivering, stimulering bij de migranten ingevoegd 

bij het hoofdstuk emancipatie kanen zodat ze niet alleen maar tussen haakjes 

blijven Staano 

Mijnheer de voorzitter danes en heren mijn naam is van der Spek uit den Haag. 

Ik wou refereren aan het begin van het praatje van mevrouw van I.eeu.ven. 

Zij was de eerste die menoreerde dat we nu voor een feest zitten van 40 

jaar 'VVD a Dat is natuurlijk een felicitatie. waard, dat is ook een feest waard. 

Maar als we nu kijken om ons heen dan zien we de nensen in de zaal zitten net 

bezorgde gezichteno Heel terecht bezorgd en bovendien is het zo bezorgd onrlat 

waarvoor ze bezorgd zijn niet terug te vindèh is in .dat bestek. De bezorgdheid 

gaat erover uit dat op dit m::xrent op een driesprong staan. Kiest de 'VVD nu voor 

een hele partijo Kiest zij een uitwijking naar links of naar rechts. Natuurlijk 

geeft het bestek daar geen nogelijkheid voor. Het is een discussiestuk, maar 

dit elerrentaire punt kamt in het bestek niet naar voren en het iS noodzake

lijk dat wij dat nu al weten want 1990 is zeer nabij. Dank u. 

Voor ik nou u het woo:rd geef wou ik even zeggen dat de discussie natuurlijk gaat 

over het rapport en niet alleen ma.ar over de inleiding want dan hebben we heel 

andere zaken aan de orde. Mevrouw· kunt u het kort maken. 

Ja de discussie gaat dus over het rapport dat de sarrenleving dus niet gehandhaafd 

kan blijveno Maar het kant dus oorlat we in het verleden zo'n verspillend beleid 

dus gevoem hebbeno Die overlleidsschuld die noet dus gedenpt wo:rden. Ik wil dus 

ook zeggen net deze inleiding het verkeer vervoer en de ruimtelijke ordening 

die kamt vandaag dus helemaal niet neer aan de orde. Dat vind ik een heel 

kwalijke zaak. Want als je oou die zorg van die samenleving daar staat in 

iedereen ma.g vrij net zijn auto naar zijn werk gaan. 6 auto's net 7 personen 

hij ma.g in de spits dus de hele weg versperren en dat geld wat het kost dat 

noet bij de annm vandaan gehaald worden. Dat Vind ik zo in- en in treurig. 
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Nee -we hebben te zorgen het verkeer, vervoer in te richten naar deze tijd en 

-we hebben dus de trein in te schakelen. En dan nog -we gaan uit van eerlijkheid, 

van eerlijkheid van de lagere organen. Nou er is geen eerlijkheid. Op de neest 

geraffineerde wijze doen ze hun dingen bevorderen en plunderen ze die schatkist 

voor mi.Ljarden en dat neeten die laagst betaalden die neeten dat· betalen. 

Ik heb hier stukken over meegenaren die zal ik u inleveren. 

Goed nevroUW" dat zien 'We dano 

Mijn naam is Hanneke de Bruin organisatie vrouwen WD. 

lk. -weet niet wie op de geniale gedachte gekonen is om nevrou.v van Leeuwen 

achter de tafel daar te zetten want haar aanwezigheid maakt een deel van onze 

bezwaren althans iets minder erg. Dus nanelijk dat in dit hele bestek er in 

ve:rhou:iing ontzaglijk veel aandacht besteed is aan materiele zaken. TeJ:Wijl de 

inmateriele zaken hier en daar schoorvoetend opgevoerd zijn, vaak nog voorzien 

van het excuus als je dat doet betaalt het zichzelf terug. Kortom net refererend 

aan de heer Geurtsen die zegt ja je noet ook een goede basis hebben om aan die 

inmateriele zaken te werkeno Dat ben . ik het helemaal nee eens. Maar ik denk dat 

wij bezig zijn een eno:rrce betonnen basis te stichten waarop een heel wankel 

huisje terecht komt wat nog niet een ranen naar de toekOilSt kan openen. 

Voor degene die hierover in de afdelingen ook nog een na willen praten hebben 

wij hier .een enkele illustratie uit het rapport zelf. Voorgesteld wordt bijvoor. 

beeld dat bij de snelle ontwikkelingen die· al te orde gekonen zijn nen vooJ:Waarden 

neet gaan scheppen om althans de economische en teclmische ontwikkelingen bij te 

hou:ieno Er wordt geen woord gezegd over de konsekwentles die het heeft voor de nense 

en de waarden in die tijd waar misschien ook -wel vooJ:Waarden voor neeten worden 

geschapeno Er wordt aangehaald dat de markt het al regulerend organisne op econo

misch gebied ook maar regulerend op neet gaan treden ai het om i.Imateriele zaken 

gaat spelen dat is op bladzijde 3 regel . 37. Verder wordt voorzien dat de regulerende 

processen de zichzelf reso:rberende processen ook alle entwikkelingen op 

inmaterieel gebied vanzelf in orde zullen maken. Als al ternatief wordt . gezien het 

eenzijdig sturen, het sturen op zichzelf laten. lk. denk dat er een tussenweg is. 

Je kunt ook stinu.Leren en vooJ:Waarden scheppen. Als slot zou ik willen zeggen 

dat bij als nen zegt er zijn dingen die in een regeerakkoord noeten worden 

vastgelegd ondat die ontzaglijk belangrijk zijn dat daar alweer alleen de 

economische en de technische punten ·worden gezet teJ:Wijl ik denk dat -we ervaren 

hebben dat er OOk de inmateriele aspecten van wezen.Lij.K belang zullen zijn. 

lk. zou kortorn willen voorstellen om misschien dat deel van de inleiding van 

nevroUW" van. leeuwen in V en D te laten publiceren die een aanvulling kan vo:rrcen 
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op het liberaal bestek om in àe a:tdelingen evenNichtige discussie hierover te 

kurmen houien. Dank u wel. 

Voorzitter ik heb in de paragraaf gezondheidszorg - Lugtenveld- tevergeefs 

gezocht naar enige passage over de problematiek van alcohol. en drugsverslaving 

en ik denk dat dit een prc:blematiek is die helaas over de 90er jaren nog centraal 

zal staano Ik vrees voorzitter dat wij als liberalen hier neeten karen tot 

keuzen. Het gaat denk ik om een afweging tussen belangen van de sanenleving en 

de belangen van het individuo Maar ik denk dat als wij niet durven die keuze 

te maken dat we dan die problematiek van alcohol en drugsverslaving, toenenend 

alcoholgebruik ook onder de jeu<ji dat we die niet in de grond aanpakken. 

Ik wijs erop bijvoo:rbeeld de cijfers die zijn verschenen over het grote aantal 

drugsverslaafden wat op dit narent de nederlandse gevangenissen bevolkt. 

Ik denk dat dan ook als wij niet een visie ontwikkelen op alcohol en drugsve:r:

slaving en de daarnee sarrenhangende criminaliteit dat uitsluiten rreer celruimte 

uitsluitend via die ingang dat dat syrrptoonbestrijding is en niet het aanpakken 

van de oorzaako En ik wil graag dat in een liberaal bestek en in ieder geval in 

een volgend verkiezingsprogranma daar een duidelijke liberale visie op wordt 

gefonrru.leerdo Dank u welo 

Del vauz uit Zeisto 

Met uw welnenen mijnheer de voorzitter bepaal ik mij vrij concreet tot drie 

punten uit de inleiding uit hoofdstuk 1 over de tol van de overlleid. Er wordt 

allerleerst gesproken halve:rwege de rechterkolom van de eerste bladzij daarvan 

over de koppelingen als een uitvloeisel van de benoeiztrllt van de overlleid. 

Maar bent u nou niet bezig als ik u goed versta net het eerste stuk dat we gehad 

hebbeno Ik dacht het welo Dat neet u echt niet doen hoor. 

Dat neet ik aan uw oordeel ronfomeren voorzitter, want ik ben te laat gekaren. 

Hebt u ook iets op te nerken, dat is het stukkie Polak dat hebben we gedaan. 

Ik zwijg dus voorzittero 

Vleet uit Sen en Breughel. 

Mevrouw van teeuwen heeft het gehad over discriminatie en ik vraag ne af of ·dis

criminatie uit de nederlandsewereld kan worden gebannen zolang artikel 23 uit de 

grondwet belangrijker genoemi wordt dan artikel 1. 
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Of anders gezegd als artikel 1 uit de grondwet niet staat voor artikel 23. 

Overigens vraag ik ne af wat de situatie de I:X>Sitie van dat jongetje zou zijn 

geweest als hij net rechterlijke rracht op het Mannnides lyceum had negen kenen. 

Ik denk dat hij geen leven gehad zou hebben. En het laatste punt wat ik hierbij 

zou w1.llen noenen dat is dat als er een gelijke behandeling komt dat nog niet 

betekent dat onde:rwijskrachten dan negen indoctrineren. Dus ik denk dat zij 

hen niet zou nngen woroen toegestaan om uiterlijke kennerken van hun overtuiging 

of eenzijdige voorlichting te geven en die kenrre:rken natuurlijk te dragen. 

XX 

Ik heb nu pas in de gaten rraar dat komt door al dat licht hier dat daal::boven 

ook nog een microtoon is o Is er aan die kant sens ook nog een. 

Hoort u mij o 

Ja ik hoor u goed en m:::et nu eerlijk zijn en u het woo:rd geven. 

Dank u welo 

Mijn naam is Stigter o 

Ik heb net bijzonder veel insterrming geluistem naar de woorden van van LeeUNell 

over individualiseringo Zeker haar uitspraak dat individualisering niet betekent 

een ik-houli.ng of een ik-rraatschappi j • Daarom ik heb net des te neer ver

wondering en teleurstelling in het rapport gelezen de uitspraak. en ik vi.na 

dat dat het begrip individualisering,ve:rwart op bladzijde 10 waar gezegd wordt 

dat anzuiling en individualisering de binding van individuen aan groepen 

organisaties en instellingen zou vennirrleren. Destijds heeft de heer Brinkman 

een dergelijke uitspraken gedaan en ik heb dus het gevoel dat de liberalen hier 

wat op het christen derrocratische been hinken. Een ,ander voorbeeld in bladzijde 

19 waar gezegd wo:rdt dat de individualisering van de naatschappij nog verder 

zal doorzetteno Volgende zin er rroet worden voorkonen dat hiermade dus die 

individualisering de jeugdsituatie mg verder verslechterd. Ik zou het bijzonder 

plezierig vinden als deze twee ve:rwarrende zinnen die niets net de feitelijke 

individualisering te naken hebben herschreven of geschrapt zouden worden. 

Dank u zeero 

Mijn naam is Zij uit Schiedam. 

Ik heb ne geergem aan bladzijde 10 bovenaan over de jeugdwerkeloosheid en 

crirn:i.naliteit~ Daar komt in voor of alle jongeren die werkeloos zijn cinnineel 

zijn. Ik vind dat niet helenaal juist. Er zijn toch heel vee.l werkeloze 
jongeren cûe niet crimineel zijn. En in dit paragraaf vind ik 'dat toch niet 

erg goed uitkooen. 
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Daar komt het net uit of alle werkeloze jeugdigen crimineel zijn net d:rtm:gs en drank. 

Ik ben het daar niet helemaal nee eens net deze paragraaf. Ik dank u. 

Ik stel nu voor dat we nu eventjes van hier een rondje krijgen dan kurmen .we weer 

venler zien, want u hebt zich toch bezondigd aan wat ik zou hopen dat u niet 

deed d.e boel door elkaar haleno Nou is dat niet eenvou:lig an dat uit elkaar 

te houden dat is een van mijn kritieken op het rapport dat het de boel nogal 

wat door elkaar husselto Ik geef eerst het woord aan nevroUN van leeuwen, daarna 

aan de heer Groenveldo 

Voorzitter ik zou eerst willen zeggen dat ik mij helemaal niet bezor<}i voel 

zitten integendeeL Ik doe dat net veel plezier en ik kan de hele zaal overzien 

en ik zie heus niet zorgelijke gezichten aan de andere kant. Die sfeer rroet 

ook niet gaan heersen hier o Wat ik bedoeld heb net mijn ve:rhaal is om de 

aandacht voor de sociale grondrechten wat neer naar voren te halen dat is 

mijn bedoeling geweesto Ik heb niet bedoeld om de rrarktsektor hier weg te 

schrijven, want het is natuurlijk zo dat het voorkorren van afhankelijkheid van 

nensen gestirrulee:rd kan worden door een gezonde economie. Daardoor wo:rdt weer 

werkgelegenheid gecreërdo Daa:rdoor · zullen· het aantal uitkeringen verm:i.nderen. 

Bestedingsruimte van de minima zal daardoor vergroot kurmen worden, naar ik heb 

gepleit voor een denken over de kansartren ·en hun terechte plaats in àeze 

sanenleving geven en ook kijken naar de ove:rheidsbenoeienis terzake en dan neer 

denken aan rechten van individu van de zorgplicht van de ove:rheid. Dat is mijn 

bedoeling geweesto 

De heer Groenveld nu behoefte aan een woord. 

Ik wou net nane even reageren op enkele woorden van de heer Bak:hoven. 

De heer Bakhoven heeft gesteld dat de zorg voor de zwakke niet afhankelijk nag 

woroen gesteld van de financiele economische· situatie op een bepaald nonent. 

Ik ben het daar ten dele nee eens naar het probleem waar we op dit nonent voor 

staan is dat de zorg voor zwakke zoals we die op dit nonent willen realiseren en 

op de wijze zoals we dat willen rroeilijk financierbaar is. En dat leidt tot 

bezuinigingsnaatregelen net nane ook in de sfeer van de sociale zekertleid waar 

op korte te:rmijn inderdaad de sociaal zwakkeren door in prabl.enen komt. 

Maar doen we het niet dan leidt dat ertoe op lange tenni.jn zeer zeker dat we 

alhoewel we die zorg voor die zwakkeren in ons vaandel blijven schrijven we minder 

kurmen doen voor''die zwakkeren. Daarom is een reateriele ondergrond bij datgene 
wat we ons ilrmaterieel denken en nevroUN van Leeuwen heeft daar behartenswaardige 
dingen over gezegd daarvoor is die reateriele ondergrond noodzakelijk. 
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Ik heb tevens de oprrerking gemaakt dat wat de conmissie schrijft over de ncx:xizak.e

lijke Oirbuigingen net het oog op een aanvaardbaar financieringstekort dat ik die 

noodzakelijke Oirbuigingen iets anders zie en dus dat ik wat neer ruimte zie voor 

die overlleid om ook die zorg voor die zwakkeren nog waar te IIEken. Misschien dat 

mijnheer Kuipers zou kunnen reageren op mijn oprerkingen over het feit dat een 

financieringstekort van 2% en naar mijn idee een wel erge een nogal vergaande 

konsekwentie heeft voor de :rrate waarin de overlleidsconsunptie noet teruggaan. 

Professor Kuipers o 

Ik denk voorzitter dat we die laatste vraag van de heer Groenveld even noeten 

laten rusten orrrlat die het econanisch gedeelte nog niet aan de orde gesteld hebt. 

Waar ik toch een kleinsignaal wil geven zoals dit uit de richting van de COimli.ssie 

kant is dit. We zijn het erover eens dat het in Nederland geenszins aangaat om 

posities van zwakken aan te tasten wanneer dat niet nodig is. En het is heel 

geiTEkkelijk om te zeggen van de positie van de zwakken noet veibeteren of als de 

welvaart in de korrende jaren weer gaat toenenen dan zel het er wel van degene 

die het geringste inkorren hebben zal noeten gaan toenenen. Dat is op zich niet 

in strijd net wat de catmissie in bestek heeft neergeschreven. Wat wel een 

verschil van nening is denk ik in dat opzich zal er zich toch wellicht zavel in 

betrekking tot nevrouw van leeuwen als . mijnheer van Bakhoven een verschil aftekenen 

is dat wij voor de konende jaren en we denken daal:bij tot een groot aantal jaren 

in de jaren 90 niet de nogelijkheden zien gegeven de toestand waarin wij op 

dit nonent starten om deze positie te ve:rbeteren. Wat niet inhoudt dat de conmissie 

van nening is dat we zomaar even koopkracht van de laagste groep inkorrenstrekkers 

naar beneden noeten brengen en de prd:>lematiek is zodanig dat we bijvoo:rbeeld wat 

betreft het tekort van de overlleid weer terug zijn in 1982 dat wij zitten in dit 

land net een ontstellend hoge collectieve lastendruk die veel hoger is dan 

genu.ddeld in de ons omringende landen bestaat. Dat wij daardoor . een zcx:lanig 

concurrentienadeel ondervinden ten opzichte van die landen dat je niet nag 

ve:rwachten dat je dan een groei creërt die noodzakelijk is om in de jaren 90 

de zwaksten ook maar enig perspectief te bieden om wederom in een welvaart te 

gaan deleno Dat is een kant van de zaak dat is de financiele kant. Wat de andere 

kant van de zaak betreft is dit want daar zit een conceptie achter als we denensen 

mmaar van voldoende middelen verzekeren dan zullen die nensen zelf wel zullen 

de nogelijkheden aangrijpen om verder te korren. En dat is niet de indruk die 

bij de carrmissie bestaat. De indruk die bij de conmissie bestaat is deze dat 

je denensen nu eenmaal ook zultnoeten prikkelen om het zelf te doen. Dat de staat 

het niet kan doen, noch enige andere grote organisatie in Nederland is in staat 
om de problemen waarvoor wij staan op te lossen. De individuen zullen het 

noeten doen enige wat de staat noet doen is zodanige voo:rwaard.e . creëren dat 
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ook inàeniaad. die individuen de nogelijkheden die ze hebben aangrijpen. 

Dat individuen geprikkeld worden om zelf iets te gaan ondernenen. 

En warmeer de conmissie dan oprrerkt van het verschil tussen de minimale uitkeringen 

en het mi.nimuml.oon zal rroeten ve:rbeteren dan zit daar achter eenvot:Midgweg de 

vaststelling dat toch voor niemand aantrekkeliJk kan zijn om naar het werk ·te gaan 

een baan te aanvaaroen daarvoor kosten te naken om dan hetzelfde inkonen birmen 

te krijgen dan warmeer rren narrelijk niet werkt. Tenslotte een o:prerking. 

Ik wou de heer Kuipers zeggen hij mag van mij nu wel ingaan op wat de heer 

Groenveld heeft gezegi want het is al door elkaar aan het lopen gegaan dan 

hebben we dat gehado Vindt u dat goed. 

u bent de baas o 

Dank Uo 

Ik wou nog een oprerking naken-Bakhoven. Hij heeft al aangegrepen hoe hij het wilde 

doen en dat is narrelijk door een inkonenspolitiek te voeren en dat betekent 

belasting- en premiedruk voor de hoge daanree kun je uitkeringen ve:r:hogen, daanree 

kun je een miniiruminkorren verllogen en dan zorg je er maar voor dat je via een 

inkonenspolitiek ervoor zorgt dat dit niet wordt afgewenteld in de lonen. 

Nou verschillende kabinetten van verschillende signaturen hebben geprobeerd 

in de jaren 70 en het is niet gelukt en de conmissie was niet bereid die weg 

op te gaano Zag daarin geen nogelijkheden. Tenslotte het punt van Groenveld wat be

treft het financieringstekort. Dat noet u niet fout lezen in deze zin dat wij gestel1 

hebben dat financieringstekort dat noet gewoon terug naar 2% punt uit. Nieuwe 

m:rm, het is helemaal geen no:rm. Wij hebben.het afhankelijk gesteld van de econo

mische onbNikkeling die in Nederland aan de gang is. Als je goed gelezen hebt ziet 

u daarin als spaargedrag van de rrens~ niet verandert en als inderdaad die hoge 

groei weten te bereiken wel dan zal het tekort van de overheid hoe he t ook keert 

of wendt maar als u het niet terugbrengt ziet u het terug in het tekort van de 

loperrle re.Kem.ng van ae betalingsbalans en als de cvemeid er dan niets aan doet 

dan zal het wel de president van de· nederlanàse bank zijn die zegt en nu is het 

uit en nu zullen we weer de tering naar de nering zetten. Daar zit wat betreft 

de Telderstichting een punt van neer fundarrenteel verschil achter. De Telderstichtin 

wil inde richting van die drie procent om:lat rren dat een leuk getal Vi.ndt om ae 

investering op te zetten. De overlleidsinvestering op te zetten. Wij zijn iets minde:r 

optimistisch over de aanpassingsnogelijkheden in de nederlandse economie en wij 
willen eigenlijk, wij staan een beleid voor dat het in de jaren 60 is gevoerd 
de u wel bekende Zijlstra no:rm. 
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Waarl>ij wamt gezet van de overlleid zal zich noeten aanpassen wat het tekort 

betreft bij het baar overschot zoals dat bestaat in de particuliere sektor. 

Wij kunnen ons niet pe:rmitteren de sluitende gewone dienst en dat is het 

voorstel van de Telderstichting een sluitende gewone dienst oorlat dat ook 

betekent ove:rbesteding o:t onderbesteding en daar de toestanden kunnen gedurende 

vrij lange tijd bestaan en zu-len hun weerslag vinden in de verllouiing net 

betrekking tot het buitenland.o Voorzitter hierbij laat ik het. Dank u. 

Dan gaan we nu weer naar de zaal.. 

Mijnheer de voorzitter miJn naam is Stuart. Orrrlat ik spreek narrens de WD hono 

werkgroep zult u begrijpen dat mijn aandacht vooral gericht zal ziJn op 

het ondeiWerp emancipatieo En dat begint al eigenlijk mateen in de inleiding 

en we hebben ons afgevraagd of je eigenlijk economische notieven mag gebruiken 

voor emancipatieo Ik dacht dat het notief voor emancipatie noet zijn de ontwikkeling 

en de ontplooiing van de mansenlijke persoonlijkheid. wat ons opgevallen· is is dat 

door het hele stuk eigenlijk de indruk gewekt wordt dat emancipatie alleen maar 

over vrouwen zou gaan hoewel hier en daar wel wat zijlijntjes worden uitgegooid 

is dat natuurlijk niet juisto Er zijn vele groepen die voor emancipatie in 

a.arurerking kareno In paragraaf 9 begint het hoofdstuk net het JreiiOreren dat de 

tweede kaJierfraktie de hoofddoelstelling van het rrenacipatiebeleidsplan heeft 

onderschreveno In die hoofddoelstelling staat op de 7e regel tussen haakjes waarin 

het sekseverschil nog in zo grote mate is geinstitutionaliseerd. Wij stellen 

voor om dat te vervangen door waarin discriminatie op grond van gods levens~ 

overtuiging, p::>litieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid of burger

lijke staat nog in zo grote mate· is gelnstitutional:i,seem. Even verder op 

dezelfde pagina op regel 15 rijzen bij ons een aantal vragen. Beschouwd de 

conmissie het huwelijk nog steeds als hoeksteen van de sanenleving. Is dat juist 

dat wij dat concludereno In regel 26 wordt gezegd dat nen geen premie neet zetten 

op welke vonn van sarrenleving dan ook en dat wordt dan. direkt gevolgd door 

zover zijn wij in ons land nQg niet. Is de conclusie juist dat de conmissie 

op den duur naar een premiregeling toe wil. 

Kunt u zoals dat tegenwoordig heet afronden. 

Ik rond het af mat het volgende mijnheer de voorzitter er wordt tenslotte nog 

opgevoerd een wet gelijke beharrleling zonder daarbij te zeggen aan welke 

voo:rwaarde die wet zou noeten voldoen. Ik mag ze misschien even van onze optiek 
.... .:.1. ------
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In de eerste plaats een brede wet, dus een wet die zich houdt net alle zaken 

waarop gediscrimineerd kan worden. In de tweede plaats een wet die geen uitzonde

ringsbepalingen of ontsnappingsclausules kent en in de derde plaats een wet die 

aan de overheid en aan de rechter instrtmenten. in handen geeft an discriminatie 

hetzij straf hetzij civiel rechterlijk te vervolgen. VË denk onder andere 

aan het beknotten of intrekken van subsidies en belastingvoo:rwaa.rden. 

Dank u welo 

Huisman uit Rotterdame 

Ik wilde even ingaan op de woorden van nevrouw van leeuwen. Ik vim namalijk 

dat ze wat bezorgheid over de pagina, paragraaf ondel:Wijs uitte. 

Onde:rwijs nevrouwo Komt u op het openbare onde:rwijs dan doet u mij een 

vreugde a 

Ik kan uit het openbaar ondel:Wijs en ik wil daar ook wel een pleidooi voor 

houdeno Want ik ben namalijk voorzitter van de afdeling Rotterdam. 

Ik vind dat nevrouw van Leeuwen, wat nevrouw van 'leeuwen wat lichtvoetig 

over het minder nodig zijn van onde:rwijs . in de jaren 90 gaat. VÈ hebben juist 

als er ook de kranten worden gelezen gemerkt dat er weer wat neer kinderen 

geboren wordeno In Rotterdam wordt er zelfs voor de jaren 90-96 17%. 

Ik denk dat we daar toch wel rekening nee neeten houden en vooral ondel:Wijs is 

toch een maatschappelijk en cultureel goed, erfgoed waar we goed voor neeten 

wakeno En in Rotterdam zoun grote stad waar veel culturele minderheden.een goede 

woonplaats preberen te krijgen neet ondel:Wijs vooraal aan de basis de WD een 

enorne zorg zijno En vooral uit dit oogpunt neen ik dat over het basiso:OOerwi.js wel 

erg weinig geschreven is in deze nota en ook lichtvoetig er overheen wordt gestapt 

dat het nou direkt ook maar· neutraal bijzonder ondel:Wijs neet worden. 

'lhorbecke heeft namalijk als voorloper· toch garant gestaan dat openbaar ondel:Wijs 

een goede nationale zaak is. Dan wil ik nog eventjes op een paar contra dictio's 

in de nota wijzeno Op pagina 6 regel 43 wordt een pleidooi gehouden voor het 

voortbestaan van gymnasium, maar als we dan bij pagine 18 zien dat we bij het 

beroepsonde:rwijs al denken dat de wet op de basisvonning als aangeocmm wordt 

verondersteld, dan heb ik daar mijn vrees oVer dat het gymnasium wel niet zo'n hecht 

voortbestaan is verzekerd. Hier wou ik het voorlopig bij laten. 

Voorzitter ik heb nog geen reaktie gekregen over mijn interventie over alcohol 

en drugs en in de tweede plaats wilde ik toch nog even terugkonen nu we langzaner
hand overgaan naar het financieel econani.sche gedeelte. 
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De heer Groenveld heeft daarnet opgenerkt dat wat hem betreft ook gekozen 

zou kunnen worden voor een financieringstekortterugdringing van 3!5. Waar het 

mij om ging is in de eerste interventie om nadrukkelijk aandacht te vragen 

dat keuzen :rroeten worden gernaakto Wat is de hoofddoelstelling van de liberalen 

voor de jaren 90 o Is dat onwille van het bevorderen van werkgelegenheid het vereter 

terugdringen van het financieringstekort of vinden wij een aantal andere doelen 

elèa zoals het versterken van de rechtsorde ook zo belangrijk dat we daar extra 

financiele middelen voor willen vr1jmaken en eventueel vennin:lerd terugdringen 

van het financieringstekort accepteren. Dat is een principiele vraag en niet 

een vraag alleen over de hoogte van het percentage. 

In welke richting wilt Uo Kan ik nu eerst wat antwoorden laten geven of sluit u 

aan bij vorigeo 

Mijn naam Is Michiels. 

Als u begonnen was rret na elk afzonderlijk onderdeel zoals u dat eerst had aan

gekondigd 

Dat was mijn bedoeling 

de discussie te laten gaan en niet van deel. 2 op deel 3 was overgesprongen tel:wijl 

u zag dat er nensen waren die iets te nelden hadden dan zou u nu niet geconfronteei 

rou zegt u dan waar wilt u over spreken. Nee want het is al mis er zijn al nensen 

over het laatste deel aan het woord geweest. 

Dan nu terug naar deel 2 en dan wel naar ondel:wijs. OndeJ::wijs, jeugdbeleid en 

emancipatieo Drie dingen die net elkaar te maken hebben. En ik begin net het 

voorlezen uit twee zaken uit het liberaal bestek die mij zeer interesseren. 

Onderwijs en dat is in eerste instantie onder hoofdstuk 7 orrler:wijs en dan 

7 ol zin 5 tot en net 10 dat onderwijs is het middel bij uitstek cm de nens als 

irrlividu en als sociaal en cultureel wezen in.staat te stellen zich overeenkoostig 

zijnnogelijkheden en interesses te ontplooien en zelfstandig de richting van 

zijn leven te bepalen. Het onderwijsbeleid dient daarcm gericht te zijn op het 

scheppen van gelijkwaardige nogelijkheden voor iedereen. Vervolgens zie ik bij 

het jeugdbeleid, waar ik heel blij nee ben, daëlr staat op bij zin 35 dat de school 
het kind duidelijkheid zal :rroeten bieden wàaraan het zekeiheden kan ontlenen. 
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Het bijbrengen van nonrbesef kan ook als een taak van de school "WOrden gezien. 

Hoe valt dit te rijmen rret het zogenaanrle o:ndel:wijsplan dat de gelukzalige naam 

basisvonni.ng heeft neegekregen waarin op 2 niveaus zal worden lesgegeven voor 

grotere klassen in grotere scholen dan we op d:i.t m::>nent hebben • 

..Ln die grote scholen geef Je wat noriiDesef aan kinderen neer dat je in anoni

miteit je kunt onttrekken van elke veranbloordelijkheid. En op die manier verder 

kunt profiteren van een sanenleving. Vervolgens mis ik bij enancipatie de rol 

van net ondeJ:wijs o Het nag duidelijk zijn dat warmeer de school ertoe bijdraagt 

dat nonren en waarden worden overgenonen als de school alS opvoedingsinsti tuut 

dient dan zullen daarin ook vrouwen, etnische minderheden en hooo seksuelen 

terug te vinden noeten zijn en niet alleen naar in naatschappijleer lessen of 

iets dergelijks naar als gelijkwaardige representanten van ons naatscha:FÇelijk 

bestel en dus ook in het standaard lesmateriaal zoals daar zijn taal en id:i.oom

nethodes waarin op dit nonent alleen naar grotendeels gedienstige vrouwen en 

verder 75% van de handelende mannen blank zijn en heteroseksueel en dat geldt 

evenzeer voor de jongetjes die deel uitmaken van die 75%. 

De heer Geurtsen heeft bij zijn begintoespraak gesteld dat deel 2 alleen naar 

gaat over het liberaal bestek van de jaren 90. Ik kan dit liberaal bestek van de 

jaren 90 echter niet loskoppelen van een wet gelijke behandeling zoals die op 

dit :rn:::mmt bij de Raad van State is waarvan artikel 1 luidt dat het verbod van 

discri.niinatie in deze wet betreft ondérscheid dat niet kan worden gerechtvaardigd 

door de in deze wet genoerrrle uitzonderingsgronden. Kortom.je nag niet discrimi

neren behalve warmeer het wel nag en dan vervolgens in artikel 7 aan het confessio

nele onde:rwijs de rrogelijkheid· biedt om naar hartelust te discrimineren waar het 

hooo seksuele zich ontplooiende jongeren aangaat die daarnee de prachtige liberale 

stelregels die in de eerste zinnen van hOofdstuk 7 zonet door mij geciteerd zijn 

ongedaan gemaakt wordto Ik denk niet dat dit liberaal is. Mijn dank voor uw geduld. 

Mijnheer de voorzitter hierl:xwen graag als het nag. 

Ja naar ik wou nou even van hier een paar antwoorden zien los te peuteren en 

da.aibij wou ik zelf de vraag ook op tafel leggen of het echt nodig is om het 

openbaar onde:rwijs af te. schaffen. Ik vraag het naar. Misschien wil .iemand daar 

antwoord op geveno 

Mevrouw van Leeuwen heeft nu het woord. 

Voorzitter ik heb straks in de eerste tenni.jn beantwoording geen antwoord gegeven 

op de vragen die in de richting wet gelijke.behandeling gingen en ik heb dat 

niet gedaan Oirdat ik tot mijn taak rekende om over het beleid in de jaren 90 

te praten. En het zou heel slecht zijn warmeer de wet gelijke behandeling daar 
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rog onde:rwer.p van discussie zou noeten zijn want die zou dit jaar, die had al 

lang tot stand noeten zijn gekonen, maar dit jaar noet die er zeker konen. 

Dus vandaar dat ik dat buiten beschouwing heb gelaten. En datzelfde geldt voor 

het ondel:werp basisvonning o Ik denk dat u zich daar rechtstreeks tot de kaner 

noet wenden" want ook dat wetsonb-lerp ligt er en ik ben rret rrevrouw uit 

Rotterdam die zei gymnasium noet blijven ben ik eens dat dat zo noet zijn. 

Maar ik heb de indruk dat in het huidige wetsontwerp althans het noet binnen 

die 20% vrije ruimte gevonden worden dat daar een redelijk overeind blijven van 

het gymnasiuro uit kan volgeno Kortan ik heb het niet tot mijn taak gerekend 

om die b-lee aktuele politieke zaken om die nog . te rekenen tot de onb-likkelingen 

in de jaren 90 want dan noet het al lang gebeurd zijn. Ik vind ten aanzien 

van de o:prerkingen uit Rotterdam over het onderwijs. Ik denk dat de vraag naar 

regulieren onderwijsvoorzieningen in de jaren 90 zullen afnemen maar dat daar 

tegeover de vraag zal staan ik heb dat in mijn ve:rhaal ook gezegd de her- om- en 

bijscholing in de volwasseneducatie: en dat gebeurt toch op een andere nanier dan 

de reguliere onde:rwijsvoorziening·en ook gepaard gaande rret andere kosten. 

Ik denk dat daar nog wel wat ruimte in zit. Dat er minder kirxleren worden 

geboren dat is iets van in 1::lNeede of derde decimaal achter de konma. Dat is 

niet van grote invloed op het beleid. Ten aanzien van de qnerkingen over 

emancipatieo Als waar zou zijn wat mijnheer ik ben zijn naam kwijt zei over wat 

er zou staan over de hoeksteen van de sanenl.eving dan had ik daar ongeb-lijfeld 

iets over gezegd orrrlat het nou juist niet staat. Er. staat nanelijk dat en dat 

is het woordje premie dat de overheid geen premie mag stellen op welke leefvonn 

dan ooko Dat wil zeggen dat· de overheid rrensen die in een huwelijksvet:band rret 

elkaar leven niet mag bevoordelen boven anderen. En ·ik vind het uitgangspunt wat 

hier staat uitstekend en ik vind ook dat er naar gehandeld noet worden. 

Dan is nu het woord aan professor Rosentahl. 

Voorzitter een enkele aprrerking ter toelichting op de vraag die is 1 op de 

passage in het liberaal bestek over de wenselijkheid die de ccmnissie ziet om 

het eperhaar onde:rwijs te herorienteren ·in de· richting van bijzonder neutraal 

onde:rwijs. Mijnheer de voorzitter· daa:rl:>ij· heeft de co-missie de volgende redenering 

gevolgdo 1\Xmenteel hebben we openbaar onde:rwijs en bijzonder onde:rwijs. ZeMel 

in het lager onde:rwijs als in hetvoortgezet onde:rwijs. Ook in het hoger onder

wijs in feite en de conmissie constateert dat wat dat betreft het goed zou 

zijn warmeer het openbaar onderwijs richting bijzonder neutraal onde:rwijs zou 

gaan. Elk misverstand als zou dat betekenen· dat somnige opinies orientaties 
en dergelijke die in de sarrenleving kunnen bestaan over de inrichting van het 

onde:rwijs en over de taken die het onderwijs· zou noeten hebben dat die daarnee 
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onder druk zou:ien karen te staan. Dat misverstand dat noet weg. Zo is het 

niet bedoeld. We weten allenaal dat ook ten aanzien van het ·bijzonder ondel:wijs 

vandaag de dag de overheid via wetgeving en regelgeving tal van condities 

stelt die de essentiele elenenten van het onde:r:wijs zoals de conmissie die ook 

ziet garanaeerto Wat dat betreft betekent een ontlrlkkeling in de richt van 

bijzonder neutraal onderwijs bepaald niet dat daarnee ook voor het onde:rwijs een 

pure vrijheid, blijheid situatie zou ontstaan. Het betekent een enkel dat er wat 

dat betreft de verschillende orientaties die rrensen kunnen hebben ten aanzien van 

de funktie van het onde:rwijs dat die naar gelijkwaardigheid tot hun recht zouden 

kunnen kooeno 

Nu de heer Geurtseno 

Voorzitter ik heb een paar puntjes genoteerd. Tot mijn verrassing zijn wij geatta

queerd ever het feit dat wij te weinig aandacht aan het openbaar vervoer zou:ien 

besteden en dat we te weinig doen aan het tegengaan van het pri w vervoer. Ik 

had ve:rwacht ergens anders op aangevallen te worden n.aiiElijk op de zin op pagina 

29 waar staat dat het woon-werkvervoer niet neer fiscaal aftrekbaar :neet zijn, 

verhuiskosten daarentegen welo Dat treft de priw autogebruikers in de port:e:rron

naie en de aanval daarop had ik eerder ve:rwacht dan het feit dat wij juist 

hierdoor dat wij te weinig aandacht zouden besteden aan het openbaar vervoer. 

Vervangen van priw door openbaar. Te:rwijl denk ik uit de passage die u kunt lezen 

op pagina 29 het tegendeel het geval is. Als wij de indruk gewekt zouden hebben 

dat langdurig werkeloze jongeren per definitie crimineel zijn dan hebben wij een 

verkeerd woordgebruik gehanteerd. Wij hebben geschreven een bron van bijzondere 

zorg zijn ook in dat verl>and langdurig werkeloze jongeren, niet DE langdurig 

werkloze jongeren maar langdurig werkloze jongeren. En het is onmiskenbaar dat 

er ook in die categorie criminaliteit aan de gang is. Alcohol- en drugsverslaving 

hebben wij niet uitvoerig behandeld. Ik heb mij in de inleiding al geexcuseerd 

dat we lang niet alles gedaan hebben. Vestig er wel de aandamt op. dat op diezelfde 

pagina staat dat de toenarre van het gebruik van alcchol en drugs in het bijzonder 

onder jongeren blijkt een belangrijke criminogene faktor te zijn. Het is de zin 

de sleutelzin waanree de conmissie de aandacht heeft willen vragen van de com

missie die straks het verkiezin9?programna noet op:;tellen voor de belangrijke 

problemen die daar een rol spelen. Ik kan u verzekeren dat toen ik het hoofdstuk 

gezondheidszorg schreef en daar het niet had over alcohol en drugs niet te 

maken had reet het feit dat ik daarl>ij engeveer aan het kettingroken was. 

Mijnheer de voorzitter ik dank u wel. 

Zoals wij hie~ zitten hebben we allemaal onde:rwijs genoten. De een wat neer en de 
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ander wat beter. We zeggen vaak kermis maakt madlt en dat wij àaar als 'WD naar 

willen streven dat in Nederland goed onde:rwijs woràt gegeven dat doet ne deugd 

dat dat in het bestek staat. Maar om net de woorden van de heer Vonnoff te 

spreken er zitten tegenstrijdigheden in. Aan de ene kant zeggen we dat we vc.cr 

het particulier initiatief zijn<> Dat spreekt zich niet tegen in het feit dat 

dat ook in de ond.e:rwijsparagraaf wel degelijk aanwezig is. Maar zoals hier nu 

gesproken werd over het openbaar onde:rwijs àan mis ik narreiijk onze otrle-voor 

zitster Haya van sareren niet alleen om die reden naar dat die in het eerste 

onde:rwijsrongres gezegd heeft per definitie zijn narrelijk leden van de 'WD die 

het particulier initiatief voorstaan voor het algeneen bijzonder cnde:rwijs. 

Ik zeg juist algeneen bijzonder onde:rwijs ondat dit de benaming is die al reeds 

15 jaar geldig is voor wat in het bestek staat voor het bijzonder neutraal 

onde:rwijso Hoewel dat niet eens de ou:ie benaming is. Dat was narrelijk neutraal 

bijzonder onde:rwijs<> Wat is nou zo bijzonder aan het neutrale. Neutraal is 

neutraalo Wordt dat bijzonder dan zie ik dat niet. Het enige wat ik hiernee 

wil zeggen is dat het mij bijzonder deugd doet dat juist de 'WD zegt dat niet 

per definitie de overheid dus rroet zorgen dat er goed onde:rwijs is. Als wij 

als particuliere inititatiefnercers het nalaten dat in Ned.erl.and op welke plek 

àan ook het onde:rwijs niet wordt gegeven dan vind ik dat de ove:rheid dit tot 

zijn taak rroet rekeneno Met andere woorden de.neeste van ons hebben de kinderen 

op het algeneen bijzonder cnderwijs gedaan dat de wethouders net de stichting, 

net de inrichting juist vaak onze VVJ:Methouders tegenstander zijn van het 

fomeren van algeneen bijzonder onde:rwijs in tegenstelling vaak tot wethouders 

van de PvdAo Dit tot zovero Dan heb ik nog een andere oprerking ten aanzien 

van het onderwijs n al nee te geven. Er is een hoofdstuk onderwijs maar er is 

wetenschap en technologie o Ik denk dat die drie delen beter tot een paragraaf 

geforneerd kunnen wordeno En ik wil. best neehelpen om àaar een aanzet àan te 

geveno Dank u welo Mijn naam was Edel uit Maartensdijk. Dank' u. 

Mevrouw in het blauwo 

Mevrouw Meulenans o 

het heeft ne bijzonder deugd gedaan dat in het liberaal bestek vrij veel aandadlt 

is gegeven aan kunst en cultuur. Ik vind toch dat er wat eenzijdig aandadlt is 

en de nadruk is gelegd op de individuele onplooiing en net narre in de ridlting 

van vrije tijdsbesteding. Ik nes de erkenning zo u wilt de onderkenning van 

het belang van de kunsten en dan bedoel ik ••••••••••••••••• 



Band 3 

Blad 43 

Ik ben nev:rcl.liN van Vlissingen uit Anersfoort. Ik ben ook lid van de organisatie 

vrouwen in de WD. Behalve natuurlijk lid van de WD maar vanuit die beide 

vornen van betrokkenheid zou ik tcx:::h een aandacht willen vragen voor net belang 

dat een algeneen belang is, een algeneen politiek belang. En zeker een lJ.beraal 

belang als liberalen zeggen kijk wij zullen graag die individuele ontplooiing 

bevo:rderen dan geloof ik eigenlijk dat ik het daar graag nee eer..s bent. Maar als 

ik dan concreet gesproken bladzijde 19 opslaat de allerlaatste alinea hoofastuk 

8 jeugdbeleid waar gepleit wo:rdt voor het keuzes 1lEken in veran~:rdelijkheid 

dan de bladzij o:rrslaat naar het hoofdstl.:k emancipatie en daar zie dat het eigenlijk 

een kwestie is geworden van het financieel economisch belang een v;at groter ·gewicht 

te geven dan het belang van het oulerschap teneinde kinderen in de liberalistische 

traditie grcx:>t te brengen zodat ze in staat zullen zijn cm in volle verant

woordelijkheid. vanuit een innerlijke vrijheid en ingebondenheid hun keuze 

maatschappelijk te maken als volwassen nensen. Die groei naar volwassenheid is 

geen kwestie van verzorgingo Verzorging waar ook niks tegenover staat. 

Daar staat onderaan het ouderscnapsverloi ·zaL in beginsel gegeven tNOreien. zonder 

doo:rbetaling van het salariso Vk:>rden dure kinderen, die zijn voor de ouders 

duus o Het investeren van de sanenleving die vraag heb ik hier v-or u hoe staat 

het eigenlijk net onze bereidheid als liberalen an die de volgende generatie 

innaterieel subjectief te investeren. In de zin van het bieden van de voor

waarden tot de keuzevrijheid van de betr0kken ouders cm zonder daad financieel 

voor te noeten boeten en te kunnen investeren in de groei naar volwassenheid 

waar ontplooiing een deel van is. net een groei naar volwassenheid van de 

kinderen, het :recht van de kinderen op die zorg die toewijding aan die investering. 

Ik dank u wel mijnheer de voorzitter. 

Bakker is de naamo 

Mijnheer de veerzitter liberalen die hebben vertroUNen in nensen, Van dat 

vertrouwen zie ik bij _de conmissie weinig terug. Er tNOrdt gepleit voor zwaar-

dere straffen en :restrictief toelatingsbeleid. Kennelijk heeft nen weinig vertrouNen 

in die nenseno Het hele rapport is ideologisch niet goed gefundeerd vind ik. 

Er is teveel vanuit de econcmische hoek gekeken. Er wordt voortdurend om neer 

vrijheid geroepen naar al die punten waarvoor gepleit wordt die blijken precies 

sarren te vallen net die punten waardoor het .financieringstekort omlaag gaat. 

Kijken we bijvoorbeeld naar een punt ik citeer op bladzijde 17· daar tNOrdt een 

keer een voorbeeld genoenrl. ik ei teer- de vraag rijst niettemin of de analoge 

toepassing van dit vrijheidsbegrip op het voortgezet en hoger onderwijs niet 

ter discussie rroet konen. De als gevolg daarvan ontstane verzuiling vormt narre-
lijk een zekere belennering van schaalvergroting en de daarvoor noodzakelijke 
fusies. 
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Kennelijk is vrijheid niet zo belangrijk als het wel geld kost. Daarnaast vind 

ik het ook weer een iets te genakkelijke manier tegen het hele sociale zekemeids

stelsel worot aangetrapto Dat de collectieve lasten in Nederland hoog zijn is 

niet de oorzaak van de cirsis naar een gevolg. Als je in een paar jaar tijd van 200 

naar 800 duizend werkelozen stijgt dan neet je wel beroerd lage werkeloosheids

uitkeringen hebben willen die collectieve lasten dan niet ontzettend stijgen. 

En we neeten ons ook niet blind staren op het buitenland dat daar d.e collectieve 

lasten lager zijn. Kijk eens naar Engeland. Engeland daar zijn de collectieve· lasten 

lager, Engeland heeft lagere uitkeringen. U neet eens wat krantenartikeler. lezen 

over hoe ve:r:paupero de binnensteden van Engeland zijn. tk denk dat nauwelijks 

een voo:rbeeld is voor Nederlando Ik vind als collectieve lasten omlaag neeten 

dat vind ik een uitstekende zaak maar niet alleen op economische gronden. 

Als het economisch niet nodig zou zijn dan was ik er mg voor om:tat ik vind dat 

burgers dingen zelf kunnen dat dat de overheid dat niet steeds hoeft te doen. 

Maar dat neet dan niet op economische gronden genotiveerd woroen. Dat neet op 

liberale gronden genoti veem worden. Dank u wel. 

Dan nu een laatste professor Kuipers. 

Wat het vertrouwen van d.e heer Bakker betreft in de nensheid ik denk dat er 

niet zo grote verschillen bestaan net zoals die door de conmissie zijn 

geforrruleerdo Vè hetben de konsekwentie getrokken uit het feit dat het toch 

duidelijk is dat eenieder er in de eerste plaats op uit is an zijn eigen o.rn;Jeving 

om die zo goed nogelijk te behartigen en we hebben daarbij tevens de konsekwentie 

getrokken van we neeten wel een werkzane · sanenleving houien. Nou wat dat dan 

betreft dat wij zeggen van migrantenbeleid en wat vluchtelingen toelaten betreft 

zullen wij toch grenzen rroeten stellen ik denk dat dat duidelijk is. Om sociale 

redenen, economische redenen, naa.tschappelijk' de ruimtelijke ordeningsredenen. 

Nederland is een buitengewoon vol land. Maar ook het feit dat het nu eenmaal 

niet kan om de hele wereld in dit land toe te laten. Er zijn grenzen, er zijn 

altijd grenzeno En er zullen grenzen ge-teld neeten worden die neeten in acht 

genenen worden en op het norrent dat er rren er opstoot dan komt dat hard aan. 

Maar dat is nu eenrraal een van die zaken die orwenni.jdelijk is en als dat 

cp handelen betreft op economisch gebied dat is niet een zaak van volledige vri jheic 

Ook daar zijn grenzen. Je hebt een bepaald inkonen, je kunt niet neer uitgeven 

dan het inkonen groot is. Wat de nederlandse sarrenleving in zijn totaliteit 

betreft ook deze nederlandse sarrenleving kan niet neer uitgeven. Dus dat 

idee dat gefornuleerd is van aan de ene kant· veel vertreUrren in de rrensen 
om de preblaren zelf op te lossen. 
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Aan de andere kant duidelijk dat vertroUNen ~niet grenzen o~e:rpend 

voor nensen. lk denk dat die tegenstelling niet bestaat. Tenslotte zijn we het 

denk ik eens wat het citgangspunt betreft en dat is ook het neest principiele 

punt in dit hele ra:pfX)rt denk ik van inessentie zullen de preiJlenen ~lost 

rroeten woroen door de nensen zelf o Dat staat het niet kan dat de overheid het 

niet kan en dat we wat dat betreft lesgeld hebben betaald in de afgelopen 

anderhalve deceninia die achter ons ligt. Dat dit dan betekent dat we ook 

eens kijken naar het bw.tenland ik denk dat dit onve.nnijdelijk is. Je hoeft 

niet <;illeen naar Engeland te kijken, je kunt ook naar Duitsland kijken en je 

zult toch als nederlandse sanenleving wanneer, zeker wanneer de interne markt in 

de karende jaren tot ontwikkeling gaat. konen kun je je niet gaan opstellen 

als ware het dat je op een geisoleero eiland zit. Je zult net de ongeving 

rekening rroeten houden en je derhalve daaraan ook rroeten aanpassen en het gevolg is 

dat je ook wat betreft het economisch beleid je wat dat betreft daarop rroet 

richteno Dat was heto 

lk zou hiernee deze discussiemiddag willen beeind.igen. Er is veel gezegd .. De 

ronmissie kan zich verheugen in de synpathie van een aantal. Misschien verheugt 

de ronmissie zich ook in de kritiek van een aantal andere. w= zullen zien hoe dat 

veroer gaat, maar in ieder geval lijkt het ne toe dat het synposium in die 

zin gelsaagd is dat daar een begin van de discussie in het hele land is gemaakt 

en dat die discussie wat gemakkelijker hier op. gang zal blijven. lk ben de zaal 

erkentelijk voor het feit dat u mij het leven niet roceilijker heeft gemaakt dan 

u hebt gedaano Het is allemaal heel aardig verlo:pen. Een ding is inderdaad gebeurd 

wat ik vreesdeo De onderWerpen zijn nogal door nekaar gaan lopen, naar eerlijk 

gezeid dat was ook gegeven de structuur van dit stuk bijna niet neer te vermijden. 

lk dank het forum voor mij rechter en u linker zijde en ik sluit hiernee 

deze discussiemiddag o 

Geef het woord aan de heer Di tma.r. 

Ja ik zal dat zachthandig doen voorzitter. Danes . en heren ik denk dat de ve:rdraag

zaanheid van nu af aan wel extra in ons vaandel rroet staan, want u zit al net 

veel in de zaal als u bui ten komt, in de wandelgangen zult u zien dat het daar 

even druk is a lk wou daarom even proberen wat spelregels net u af te spreken. 

Direkt om 5 uur is er vooral richting persbalie is er hier recht aan het einde 

van de wandelgangen is er een persconferentie van de Telderstichting waarbij de 

heer Voorhoeve zijn rapport aan de heer Groériveld het rapport over. de filosofische 
grondslagen van het liberalisne aan de heer Voorhoeve zal aanbieden. 
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Die zal ongeveer duren tot nalf zes-kwart voor zes. De bars blijven in de 

wandelgangen open tot half zeso Daarna gaan we u verzoeken om echt ook de 

wandelgangen te verlaten want dan noeten we voorl>ereidingen voor vanavond 

treffen, want u zult vanavond net neg vele honderden nensen hier noeten verkeren 

en dat vereist gewoon nog wat organisatorische aanpassingen. Ik zou u nu 

willen vragen om zo s};X)Erlig rrogelijk de zaal te entruinen zodat we hier vast aan 

de gang gaano Inderdaad l.M nedewerking om na sluiting van de bars om half zes 

dus ook de wandelgangen te verlaten. Om half 7 gaat de registratie open voor de 

avondcessieo Ik dank u welo 

Ik denk d.anEs en her:en dit is fantast:Lscn van daag geweldig, ongelooflijk. 

Ruim 15UO nensen een groot gedeeltE. zal noeten staan. Men zit in de gangen wie 

had dat kunnen denken dat we zo ons 40jarig bestaan zouden gaan vieren. 

En vanmiddag neer dan 750 nensen zomaar op een synposimn over liberaal bestek. 

750 nensen hier om daar over te praten. Van heinde en ver bent u gekarren op 

eigen kracht of in groepeno Jonge leden maar ook veteranen van het allereerste 

uur o En dat dan bovendien op een wijze die duidelijk aantoont dat de WD spring

levend iso Vol energie en vol enthousiasne. Gaarne heet ik u allen welkom gij leden 

van de WD, ere-leden, bewindslieden, kanerleden, bestuurderen, naar bovenal 

diegenen die zich vrijwillig steeds net grote energie dagelijks aan onze WD 

wijdeno ~aar niet alleen hen heet ik welkom, want het is benoedigend om te zien 

hoe velen bui ten de WD ook de rrcei te hebben genaren om hier vandaag bij ons 

te zijno Teveel om op te noenen. Ik wil mij beperken tot dienensen die neer uit 

de politieke sfeer komeno Een bijzonder. groot .genoegen dat de veerzitter van de 

eerste karter der Staten Generaal de heer Steenkanp in ons midden is. 

Het is evenzeer een groot genoegen dat collega voorzitters van andere partijen 

hier zijno Mevrouw Sint van de Partij van de Arbeid. 

Mijnheer van Velzen van het Cda. 

De heer Bouwneester van de RPF. 

En ook de afgevaardigden van anctere partijen D66, de heer Hennans en Kok. 

En de heer Blokland van het GPV. 

Maar bovenal zijn wij ve:rheugd dat ook van buitenlandse liberale partijen 

afgevaardigden aarMezig zijn • .Mevrol.M Nijts-Uyttenbroek van de PW. 

En heren van. der Meij en Kielehens van de FDP. 

En tot slot voorzitter en leden van bestuur van belangrijke naa.tschappelijke 

organisaties. En u allen heet ik hartelijk welkom. Uw aanwezigheid hier wordt 

door ons op hoge prijs gesteld. 

Darles en heren 24 januari 1948. De WD was een feit en 40 jaren van een veel 
bewoge.r. bestaan zou:ien volgen. Met vele, vele hoogtepunten, maar ook dieptepunten. 
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Een gestage groei van een klein partijtje naar de positie van derde partij in 

het politieke krachtenveld. Een periode waarin haar beginselen steeds duide

lijker gehoor vonden bij de nederlandse kiezer. Een periode ook waarin zij het 

dragen van regeringsverarrb.v'oordelijkheid niets schuwde. Ook als dat inhield 

het nerren van onaangenarre maar noodzakelijke maatregelen. En dat dragen van 

die verantwoordelijkheid zullen wij nirmer schuwen. Ook als dat l:etekent dat 

wij tijdeliJk Uiteraard weleens wat aan kiezersgunst verliezen.;. De WD de steeds 

de prablerren tegerroet getreden op haar eigen wijze. Of dat nu betrof de periode 

van herstel van de jaren 50, de consolidatie daarvan in het begin van de jaren 

óO, gevolg:l door protest a De verwarring en teleurstelling de jaren eind GO

begin 70 o De economische teruggang in de . jaren 70 en ook nog net de problerren 

van de 80er jareno Wij sluiten nimrer de ogen voor de werkelijkheid, maar wij 

geven ons ook niet over aan sarbere toekorrstverwachtingen. Wij hebben vertrouwen 

in een kansrijke toekorrst oorlat wij vertrouwen hebben in de zelfstandige kracht van 

rrenseno Maar laat ik nog even net u teruggaan naar die .jaren zo vlak na de. 2e wereld 

oorlogo Na de oorlog zoals mensen van mijn generatie zeggen. In die 5 donkere 

oorlogsjaren maakten wij kennis net a.rnoe, naar vooral net onderdrukking. ~t 

beknepping van de vrijheid, net ontkenning van menselijke waarde, net afschuwelijke 

vormen van racisrreo De jaren na de oorlog war er veel te doen. Herstel van de 

vrije maatsch.appijo Ofix.'uw van alles wat vernietigd was. Het herstel van de 

parlerrentaire denocratie, de qi:C>uw van Europa, het weerstaan van nieuwe 

bedreigingen van de wereldvrede. Er was zoveel te doen. De handen noesten uit de 

rrouweno En dan wij hadden nog geen weet van milieuverontreiniging. Van verkeers

congesties, van de infonnatiema.atsch.appij, genetische rranipulatie .en daamij 

bedoel ik dan de m:xlerne technieken die in de gezondheidszcrg tot heil van de mensen 

kan worden toegepast. Het was de· tijd dat radio drie nog niet bestond. 

In het politieke kraChtenveld van· na de oorlog was de vrijzinnig d.enocratisch.e bond 

verdwenen a Velen waaronder OUd waren· overgestapt naar de partij van de arl:Jeid. 

In liberale staa:pspartij was opgevolgd door de partij van de vrijheid al distancieer 

de vele in die partij zich van de voorgangster. OUd raakte sne.l te.Leurgeste.ld in 

de partij van de arbeido Hij kon zich niet virrlen in het klimaar en de cultuur van 

die partij, maar bovenal verzette hij zich toen reeds tegen de gedachte van wat 

wij nu een maakbare samenleving voelen. We zijn opgeroepen om te karen tot een 

nieuwe vooruitstrevende partij vond gehoor en het resultaat was het o:~neffen 

van de partij van de vrijheid en de oprichting van de volkspartij voor vrijheid 

en denK::cratie. Heel uitdrukkelijk volkspartij. Oirdat wij i.Imers de.belangen van 

a.lle maatschappelijke groeperingen behartigen. En dat doen wij nog steeds en wij zijl 

daatr trots op ongeacht al datgene wat stikkér en Oud vanuit hun respectieve visies l 
hebben betekend is dat misschien nog wel het allerbelangrijkste wat zij tot stand 
hebben gebracht. 
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Fen huis voor alle liberalen. waar het tot dan toe steeds sprake was van een 

verdeeld huis. Fen huis waarin alle liberalen zich thuis voelen. Waai: verschillen 

van nening kurmen heersen die gerespect.e-erd worden. En waarover gediscussieerd 

wordt om zo tot een geneenschappelijk standpur.t te konen. En dat is nog steeds 

zo ondanks rinpelingen die zich ook in het recente verleden voordeden. Het is een 

nuis dat nog imrrer rust op drie fundanenten. Neergezet dcor S'ti]çker. Vrijheid 

verantwoordelijkheid en scciale rechtvaardigheid. Later aangevuld· I'ret verdraagzaam

heid en gelijkwaardigheido Het zijn de leidende beginselen geworden die:het doen 

en laten van de VVD zouden gaan beheersen. Die onder steeds wisseler:de orrstandig

heden onze koers bepalen en dat nog steeds doen. En vanuit die optiek biedt 

de VVD een politiek onderdak los van levensbeschowing aan al diegene die de 

individuele ont:plooiingsrrogelijkheden stellen boven het collecvistische verlangens 

en dat niet alleen doen voor zichzelf maar voor eenieder in onze sanenlevir:g. 

Oud zei het zoo Wij zeggen dat het individu in de naatschappij in de eerste 

plaats kaä, naar dat net 1.n laatste instantie altijd gaat om de nens. 

Ik wil er aanstonds aan toevoegen dat het. recht om te streven naar persoonlijke 

vrijheid niet OJ;: zichze.l f kan staan. Dit recht brengt de plicht rree om ervoor te 

zorgen dat al diegene die ë·l èeze vrijheid thans nog niet bezitten deze kurmen 

verkrijgene En ik doel hierbij niet uitsluitend op onderdrukten van dictato

riale regines of nensen uit landen waar vrijheid van neningsuiting niet bestaat. 

Nee ik heb vooral die nensen op het ccg voor wie de nateriele en sociale 

arstandigheden het omrogelijk maakt dat zij zich waardig vrij voelen. Die nensen 

die zich in onze naatschappij in hun dagelijks leven bedreigd voelen. De ware 

vrijheid luistert naar de wetten zei 'lhorbecke· en ik zeg daarbij juist ook 

naar wetten van veranh-Joordelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Dat is onze 

verantwoorde vrijheiéJ e Voorwaarde scheppen opdat eenieder zich waardig vrij kan 

voelene Voortduurde bezinning om de uitwerking en toepassing van beginselen 

is essentieel voor een politieke partij. Onrlat die beginseler. een richtsnoer 

zijn voor onze politieke daden. Wij werkten nee aan de otfx:>w van de verzorgings

staat, maar constateerden eerder dan anderen de negatieve gevolgen van het tever 

doorvoeren daarvane De financiele konsekwenties, de ontstane regelgeving en 

bureaucratisering die een potentieel gevaar opleveren voor cr::ze èerrccratische 

verworvenheden. het creëren van afhankel.ijkheidsgev-uel~r.s ";.·:aaz: ze r.ie:.. ba'!OO:': 

-zijne Het ontstaan van een nentaliteit die alle probleiren bij de avemeid 

deponeerden maar eigen inzicht en· initiatit:!f naar de achtergrond werdeu gedWongen. 

Het WdS Koos Rietkerk die dit nu 10 jaar geleden duidelijk verwoorde net de 

tijdsiJSest als syrrbool van een inner veranderende sanenleving. En de plicht ·van 

politieke partijen om ht1!1 inzic.~ten voortdurend te toetsen aan cUe sam=>n-
leving cm de problerren van de toekonst in te zien en oplossingen te formuleren. 
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De VVD is een toekostgerichte partij. 3ij is niet tevreden net het bereikte en 

streeft voortdurend vemetering na. Zij presenteert geen onbereikb~r ideaalbeeld 

geen utopie, naar tracht. de sarrenleving te heinvloeden naar eigen inzichten. 

AaYl het einde \rail deze regeerperiod.e liggen de jaren 90. Door sonmige 

ve:rwachtingsvol tegennet getredeno Door andere gevreesd wegens de grot:P veran

derin')en die zich in de naatschoppij zullen voltrekken. Wij zien het als onze taak 

aa.Tl die maatsrbappij vonn te geven. Door de ontwïkke1ing van de zelfstandige 

kracht van rrensen hun vrees weg te ne..>ren dat zij hulpeloos die ontwikkeling zouden 

neeten afwachten~ ZCX~-.ls in liberaal bestek ve:rwoord staat kan dat bereikt 

worden door het bieden van kansen aan eenieder die claa_rvan gebruik wil maken. 

Kansen om nee te werken;; om nee te praten e.11 nee te beslissen in eP..n Il\3atschappij 

die wP..rkelijk rechtvaé'lrdig Ü:>o Zelfdenkende kriti.sche IIP...nsen die net ha...rt en ziel 

inhotld willPn geven aaT'l nenselijke we.ardigheden. En u zult het mij. niet euvel 

duiden danes en heren dat ik in dit ve:rband nog een enkel woord over het 

liberaal bestal< wil zeggeno Het is een discu.c:;siestuk voor de lede..""l. Met dit stuk 

in de han.d praten zij net elkaar over de toekOIIBt. Het past daa:rbij niet aan 

hoofdbestuur en aan frakties om zich in het openbaar over de inhoud uit te 

lateno Dit bevree..T"!rl.e velen, rraar zo t.~erkt dat nu wel bij ons. L'1Stenming of 

afkeuring hieruit afleiden is bezijden de werkelijkheid. En varn!'iddag is '~fleer 

duidelijk gebleken hoe waardevol het kan zijn een discussie zonder sturing 

vaT'l bovenaf te hebbeno En daarom zeg ik dan tot de lede.'1 het woord is tf'l.ans 

aa'1 Uo De oomrentaren zijn boeiend en laat u .zich Ül·UW eigen discussie da.ardoor 

niet afleideno En het feit dat zo'n discussie als vanmiddag Jc..an plaats ·vinden 

toont aon dat de WD sterk is, dat de VVD dat aankan. Dat is de sterkte van de 

WDo Danes en heren tot slot wat rroet ik u, wat noet ik de partij toa-renc;en 

op zonn 40 jët.rig feest als dit. Uiteraard. nog .40 jaar ja zeker. Maar er is neer. 

Ik heb het al vaker gezegd, Ik heb al vaker gezegd dat Haya van Sooeren ons voor 

hield dat liberalisne iets is om je le·ven lang voor te vechten en ik wil eraan 

toevoegen om in t.e geloven. Uw Çl.anwezigheid hier be·lijst hoezeer u het net haar 

woorden eens bento De partij bezit het elan e.11 het enthousiasne en de overtuiging 

om de ei.gen beginselen waar te IIEken. Nu en in dP. t.o=>..koost. 

Dalles en heren -wij gaan nu weer luisteren naar ••••••••• • ••••• 

Danes en heren ter.·!ijl u op uw consurrptie wacht zal ik naar vast beginnen. 

Pa.rtijge..T'lQten, vrienden van de VVD een grote otrle vrijheidsboom.staat midden 

op het plein van onze westeuropese beschaving. Lang geleden ten tijde van de 

verlichting is die daar gepla'1t. Sindsdien is er veel op dat drukke· plein 

gebeurd. Oorlog, vervolging maar ook vrede en vrijheid. Die liberale boom heeft 
al dat gewoel doorstaan en is steeds groter gegroeid. 
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Al :t>.eel lang zit er een sterke net'l....erlan.dse tak aan. En die zijn wij. 

Ik hom van oude bomen, kan lang naar hun stam kijken. Zo'n beuk net 

bonlr.ige wortels en. een grijsgroene "relvende stam. Jaar in, jaar uit als 

pilaar onder een grote koepel bladeren. Me.'l zegt dat de ger:maanse stalmen 

ru e ons land vcx::>r het christendom bevolkten de zeer oude bolren aanbaden.. 

Wie OP.der een wou:h:eus gaat-. staan en langs alle rondingen, tak.lr..en en bulten 

naar de henel kijkt begrijpt CY'...k waarcm. Zo'n stil gevaarte straalt een 

geweldige leve..TJSkrac.ht ui to Je raakt in de nacht van het nvsterieuze 

pril!cipe dat aan die lYJ?m ten grondslag ligt. De groeikracht van de natuur. 

De liberale vri_jheidsboom heeft als levensprincipe de groeikracht van de nens. 

Een boom die ofhoudt net groeien 'WC.\rdt prooi van afbrekende natuurkrachten 

vernolm:l en valt ter aardeo Als wij als liberalen tevrede.."l stil zouden staan 

net wat de WD bereikt heeft rraar het levende liberalisne zoude..'1 ve!:'liezen 

zou het weldra oa.t: net onc:: gedaan zijn. Dit jubileum neeten we dus opnieUN 

bij onze opfu:acht stil staan, de groei van de nens in onze sanenleving. 

Liberalen weten dat de bron \Tëm :rraatsd1appelijke vooruitgang de vrije ne..."1S is 

die verantwoordelijk handelt~ Liberale staatkunde is een stelsel in elkaar 

zetten dat de nens in de sa"!enleving sti1ro.lleert om 7.ijn talenten te ontplooien 

en voor de ~rreenschap in te zett.P_n. De oude naatschappij '-m.arin ëbgma' s 

en gezag zo u n grote rol speelde is er niet ll'E'er. De jonge nens staat alleo._n 

i1•1 de drul(te \Tëm economie e::1 techniek zoekt zelf zijn ethie.l<, krijgt weinig 

leiding aanvaardt c:Jezag ook minder. en wordt lang nièt altijd tot zinvol 

gedrag aangespoord a Jaren geleden. las ik een het verllaal van een russisc.~ schrijver 

ik ben vergeten wie het ':tlaso Het. gi::1g over een jonge man die de diepste wijs.l!eid 

en de zin v-"...Il het leve..l"l in godsdiensfilosofie en wete."1Scfl.ap. zocht. !lij '\'.'las 

briljant, las de noeilijkste boek.e11, naar raakte door zijn m.-erpeinzingen;steeds neê 
Ln de waro Overdag doolde hij dcx:>r de bibliotheek. 'sNachts las en schreef .. hij. En v 

verscherude het ,.,reer o Hij . kon de ware zih van het leven naar niet "'..d.nden. 

Hij begon zichzelf te ven•!aarlozen, en ... d.el ten .prooi aan diepe depressies. 

In het holst van de wintemaf-".ht werd hij· dcx>r wanhoop naar buiten gedre~.'ell om zich 

van de brug in de rhd.er te storten. Vlak voor de brug zag hij een kind ligg:-_n 

half bevroren L'l de sneeUN. Hij legde zijn jas over het kind. Die jas had hij 

toch niet rreer nodig als hij zo in het koude water zou zijn verdronken. 

Het kind kee.l< op en vroeg iets te drinken. Voedsel en driP.kei:i had de student 

thuis achter gelaten dus hij pakte· het kind op bracht het naar zijn kaner, naakte 

de kachel aan, gaf het te eten en haalde een dokte~ want het kind ble:-...k ziek. 

En zonder emij stil te staan vergat hij zijn vooroorren een eind aan zichzelf 

te maken. Dit eenvotldi.ge verhaal heeft ons· veel te vertellen. Wij leven in een 
tijd waarin veel :rrensen onder de oppervlal<te van de welvaart pijnlijke twijfels 
vemergen. 
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Het drukke terrpo van de mxleme naa.tschappij vol technie.lc leidt af wn de 

vraag "~;•!elke zin wij het leven willen ge~Ien~ MeP.sen ne.rren geen ga"lûegen net 

produktie en oonsumptie .. Willen deel hebben aan iets dat groter is dan henzelf. 

Hu.'1. leven krijgt beteke.·n.is door te zorgen voor de toekOOEt van wie hen lief zijn 

en te bowen aan een betere maatschappij. Wij als liberalen willen een vrije 

rre.a.tschappij van rrondige I!EllSen, zelfstandig en sociaal, elkaar ook toe 

aal'lzettend het beste uit onszelf te halen. De grote problerren ~._n onze tijd 

zijn als dat zieke kürl dat die student i.>Jeer op deed le'\>en. De langdurige .werke

loosheid, de voortwoekerende :rr'.i.lieuvervuiling, de grove crirninali teit, de 

dreigi...ng van massavernietigin~·lap:=>-IlS 1 va11 onrecht onderdrukking en a_'l""f!De<ie in 

de wereldo Het maatschappelijk middenveld '\Tëm kerk, school en zuilenorganisatie 

speelt niet neer zoun grote nonnatieve :rol als vroeger. Nu kamt het neer dan 

ooit op de nensen in. de media aano Ook de pclitiek cm een voo:rbeeld te stellen 

no:aren uit te dragen, zin aan het bestaan te hel:pen ge~...n. ~t de VVD zijn we daar 

terughoudend neeo Zakelijk en rationeel als we zijn net respect voor ieders 

overtuiging o Maè.r de WD rroet dat norma.tieve inspirerende elerrent in de politie.'k: 

niet schu.•Jen. De ethiek en zingeving van het liberalisne is een bcx::Y'...schap die 

wij net ~ .. >en>e horen uit te dragen. Daar is zoveel te d.oe..11 om het leven boeiend 

te rrekeno Zoveel taken blijven nog liggr=>_n te:rwijl vlerkeloosheid, doelloosheid 

en het aa11tal zelfmx>rden onder jongeren zo hoog zijn. In een wereld van onvrij

heid, geweld, milieubederf en arnoeden is er zoveel oom aan te pa]r.ken. Dat 

rrobilisere:nde elerrent dat ontbreekt vaak in de politiek. Aan het eind van de 

jaren 80 leven <.·le eigenlijk in een tijd net geweldige kansen. Niet.-we 

technieken vergroten de rrogelijkheden .va.'1. de nens, niet alleen ten kwade, rraar 

vooral ten goede., Een groeiend aantal ontw:ikkelingsla.11den veibreekt de ketens 

'\Tëm hun anroedeo Cormu.mistische landen ZQQ...ken naa.r hervonning. Gomatsjovs 

".>eranderingen bieden een historische kans om de OO...•apening stap voor stap 

2-zijdig te ·verrr>indereno lüs die hervonningen .in de so~ljet unie doorgaan en 

ste...rker worden zou in de toekonst de erfenis van Sta~in de ondc:rwe:rping van 

oost eu...."'""pa misschien wreedzaarn en geleidelijk kurmen worden orrq3vorm:l in een 

plurifo:rm oost europao Sanenwerken net west europa. een li.OCrale droom die eens 

werkelijkheid kan wordeno Nederland ligt als een .groene polder aan de kust van 

west europa~ Die eeP.heid van west europa. die :rroet er kOllEn. Daarin ligt onze 

toekorrst en west europese unie bOP..dgenoot van noord anerika, bruggen slaand 

naar het oosten. eederland als schakel tussen onze buurlanden en aansporend 

tot sanenNerking. Zonder vrest europese eenheid. zal er op den dt.TUr geen welvaart 

gee..11 veiligheid, geen schone lucht, geen zuiver water zijn. In het boek Genesis 

staat in alle eenvoud dat de rrens is aangesteld om de aarde te bewerken en 

te bewaren. Bewerken doen we rna.ar al te goed, bewa."'"en :rroeten -we nog leren en snel. 
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Vcol:dat de rivieren dood zijn, de zee zie.'k en de bossen kaal. Op onze blaUNe 

planeet heeft zich aan de buitenste schil in miljarden jare..'1 een wonder vol

trokken11 leven ontwikkelt wellicht uniek in het heelal. Gaat die schepping ten 

gronde ondat de neester erv;'l....n, de rrens zijn eigen brormen vergiftigd. Een 

liberale partij die de IIEP.S probeert te dienen !IDet daartegen ten strijde 

"Lrek~en., Wij le"'..>en teveel in het vluchtige nu en te weinig L11 de blijvende 

toekorrsto Juist door onze oude traditie rroete.11 l.iberale.11 de lange tenni.jn zoe..'ken. 

GeP..n };X)pulair beleid voorstellen dat kritiek. VCX)l:komt, rnao.r de prd::>lenen op den 

duur vergroot .. Duurzarre oplossingen a=>-Ildragen. In ons land ~"lordt al sinds de 

jaren 70 op kosten van de toekorrst geleefd. Materiele en norele rekeningen neeten 

vroeg of laa!:' betaald YJOrdeno levend liberalisrce dat aan de to=>-konst \'lerkt loopt 

niet voor pijP~ijke besluiten ~·Teg die ons op kritiek en wellicht len....enverlies 

korren te staano Maar nodig zijn uit landsbelang.- Dat zal ons op den dt.'l\lr ver

sterkeno Die ·vrijheidsboom is niet van snel groeiend zacht hout ge.-naakt. 

Wij zijn een groene tak aal'l die ha......-ae oude beuk. De nederla'ldse l.:iberalen 

hebben na de bevrijding de partij v->....n de vrijheid opg=>....richt, de voorloper 

van onze volkspartij" De eerste leden er zijn vana·vond een aantal van in ons 

rridden verdienen onze grootste ~·Taardering en respect. Zij richten de VVD op in het 

besef dat vrijheid neer is dan de afwezigheid van or...derdrukking. En dat er veel te 

doen is om die vrijheid geestelijk en materieel inhoud te geven ente laten 

groeieno Ook voor andere volken. Op een eenvoudig rromment uit die tijdxzjqj:H 

zei een dichter het aldus o Gede...'rlk de offers die het he:rwi.r:men van vrijheid 

vreugde vroege Bedenk dat dagelijks offer het doen groeien v-'1-Il vrijheid steeds 

weer an u vraagto Dat is de kern v-'1-Il de zaak. De zin ven de WD, de taak waar ~·Tij 

allen voor staan o 

Danes en heren uw aandacht en stilte voor de wegenboUflkapel. 
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Joris Voo:rhoeve darres en heren begon net een oude vr:i.jheid-c;boom. 

lk begin net een oui volksve:rl'l..aals Het gaat over een sc.lmenlapper die maar 

niet zelf kon beslisseno Hij vroeg op een dag iede::rePn op zijn dorp raad. 

En hij kr:eeg voluit advieso Zodat hij in het vervolg van zijn leven iedere 

stap vant<:woren wist uitgezetQ Die avond ging hij gerust naar bed. De andere 

dag wilde hij opstaan en toen herirmeroe hij zich dat de ene helft van de 

dorpelingen hem hadden verteld dat hij rret zijn liP.ke:!been uit bed ncest, 

:rre_ar de ardere helft had verteld dat hi- net zijn rechtemeen uit bed noest. 

Wat noest hij doen oruniddellijk weer zijn oudè ve:rwarring. En dus bleef hij die 

dag maar in bedo En hij is er nooit neer uitgekaren. Wat darles en heren 

liberale vrienden ts daarvan nu de noraal. Wij liberalen make."! on?:e eigen 

keuze. Wij beslissen over onszelf. Wij laten ons niet op het linkemea11 zetten. 

Wij laten ons niet op het :rechte:rbeen zetten. Maar wij liberalen staan net 

beide benen op de grondo Dat deden we 40 jaar lang, dat doen we nu en dat 

zullen we de volgerrle 40 jaar blijven doen. Dames en heren luister hoe Oud het 

eerste VVD congres opende. De VVD zal neeten zijn een sterk progressief geziende 

pa..rtij die allen omvat voor wie geestelijke vrijheid primair is sociale recht

vaaràigheidu plicht en die het economisch leven niet wil zien versta....-ren in het 

keurslijf van socialistische dogmatiek. Zo opende Stik.lçer ons eerste WDcangres. 

40 jaar later zijn het nog steeds inspirerende. woorden. Maar de tijden zijn wel 

erg veranderdo Ons leven e.."1 werken wordt nu beheerst door de op.l.carrst van go..heel 

nieu•Te techi'lOlogieno Onze nenselijk :relaties worden zo ingrijpend veranderd. 

En beinvloedo De sarrenleving in de konende 40 jaar zal kansrijk zijn zonder 

twijfel kansrijk ·voor begaafde individuen. Maar geldt dat ook voor haar of hen 

die rret :minder talent begiftigd is. Voor de doorsneerrens vrordt de wereld er 

door de corrputer niet ger..oststellel"'.der op. De nieu.-re info:rrcatiemaatsdlappij 

kan knap bedreigend zijn voor werkelozen, voor ouderen voor. nense..'l net minder 

technisdl vemufto Wordt hen zo het :recht op een zinvolle bijdrage ontnOiren. 

F..et kansenverhaal is de p:>sitieve kant ".'all onze i:Qr=>_kom:;t. Maar technologische 

vernieUW"ing is niet per definitie gelijk aan vooruitga'lg· voor iedereen op elJc..e 

pleko Tedmologische ·vernie'l.JNi.'1g·kan ook in nensen schade aanrichten, aa11 ons 

leefmilieuo Denkt u aan Ellisburg, Tsjernobyl. Tec.hnologisc:he vo.xnieUW"ing werkt 

sons verkilling van sociale contacten in de ha'1d. Werkt ook op de ve:rbeelding 

van cr:irnineleno Hoc voorkorren we manipulatie reet nenselijke ~?nb:cyo's. Hoe 

besche.....'V"fiEn we onze privacy tegen data-bestanden élie ons r:ersoonlijk profiel 

venninken. Wat nensen eenmaal kurmen zullen ze oo.l.c doen. Die dynamiek is niet 

te stuiten. De irmovatiemaatschappij heeft tegelijkertijd zijn bed:reigi.'lgen en 

centrale vraag daaJ:bij is hoe :realiserende een aanvaardl::>are teclmologische 

venrieUW'ing. wanneer gaat de knop op go. En wanneer op no go. 
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En dat is verre van een cnschuldige vraag. Daarom noet de overheid en burger 

onderwijs en Ln.dustrie politici en ethici tot geneenschappelijke besluitvOl::mL'rlg 

zien te koneno En VCY)r zO'n verann-roorde technologische vernieUNing is een breed 

draagvlak IY.Xligo En dat sc."'lept dilen1!8. 1s in de praktische politiek als u de 

kernenergiediscussie als voorbeeld voor de geest haalt dan begrijpt u waarop 

ik doelo De legitimiteit van onze politieke })~:>_sluiten zijn het beste g.:'diend 

rret een aktieve deelnarre van zoveel :!'!0<3'=lijk neder landers. Cok · ~·ranneer we daardoor 

technàllogisch gezien net iets m:i.r.der voortgang genoegen neeten P..enen. Een hl.liTElile 

sarrenleving die zich ~.lern.ieUNd heeft een oren oog en een luisterend oor voor al ha.a! 

deelnercerso Veiligheid is er LTt~Iers alleP..n als il?dereen dat ook als z~...anig voelt. 

Bijdragen17 ons inzetten liberale ·vrienden dat is vrije ontplooiing. Daa.ram is 

onze 'l.>erkeloosheid zo'n schrijnend fencneen. Daa.rnee worstelen Wè als sanneleving. 

lUs kabinet, als parlerre..l'lto Somrd.ge rnaken zich zelfs kwaad, rraar woorden van woede 

daar koopt een werkeloze niets voor. Wat we nodig hebben zijn creatieve oplos

sLl'lgen die ku.""nen worden uitgevoerd. Plannen tot het or:;enbreken '\>a.n onze verstarde 

a:rbeidsiiEI.rkt o Betere scholing, l.:.:ltere scholing, oosc.'I-J.oling, opleidings'V""....rlof voor 

iedereeno Daar :nnet de st.oom.-1als achter. We :rroeten ook vertrouwen hebben in de 

~verking va11 de ".>rije rrru::kto Dat alles noeten we doen. Maar 'IJe nogen het deP.k.en 

niet stakeno Vrije ontplooiing is toch niet. synonie..TU net allee.<''l hoge a.Ybeids

produ~ti vi tei to Moeten we .:tl onze .intelligentie en rrenskracht opmaken aan het 

produca.ren om dan de produkten ve:rnoeid en dom te consurrer=>_n. Neen we noeten 

ook intelligent oonsurreren en dat is de culturele uitèag-l...ng '\>a.n de iro.novatie

maatschappij van de korrende 40 jaar. En daardoor kan de grens van produktleve 

aroeid scholing en vrije tijd gaa11 vervagen. Reeds voor de oude griekenwas scholing 

een unieke kar1s op ontplooiing. Wist u dat ons v100rd school in. het grieks vrije 

tijd betekento Verantwoord vrije rrensen daar gaa11. we de karende 40 jaar aan staéln. 

Nederland vergrijsd" In de 90er jaren neemt het aa.11tal jongeren af. Neemt de toe

t...-v-eding tot de a..."'beidsm:~rkt van jonge v:roUNe..'1 gelukkig toe. Iaat hun aantal het 

voorbeeld volgen van Scandinavische landen. O!'.s liberale st_reven von errancipatie 

en ·vëm begroting van het economisc."'l draagvlal( gaan dan imrers hnnd in hand. 

Liberale..'1 veiWelkorren een snelle groei van t.wee'\>e~....ie:ners. Als dat andere a:rbeids-

c ontracten, andere ~·rerktijden, neer kinderopvang vraagt zullen vrerkgevers en ~rerk

neners daarop wel rroeten inspelen. Eind goed, al goed allamaal geluk.l(ig. Met 

natre tl·:eeverdie:ners net kinderen hebben nog een extra belaTlgrijke veranbloorde

lijkheid hu.11 kinderen opvoeden. De kinderopvang, de school. de ~.>erlleid ka."1 en 

:mag die verantwoordelijld1eid niet van hen ovemercen. Van de taken die het net 

elkaar sarrenleven kent is opvoeden door ouders er een v->...n de allerlloogste o~--e. 

F'inder=>._n zijn de zv-:aksten de rreest afha.'rlkelijke groep in onze sa.-renleving. Als de 

opvoeding op zeer jeugdige leeftijd faalt geeft dat een grote adlta.l'"Stand in het 
lata.re groeiproces. 
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Veel van de errotionele ontreddering, veel vo:oren van va.ndalisne e.'1 criminaliteit 

zijn terug te voeren op een instabiele thuissituatie. Ik veiWelkom een snelle 

groei va.11. tweevenlienerso Vrouwen .krijgen betere :k..ansen, de sarrenleving profiteert 

daarvan, maar daar kant iets belangrijks bij. Mannen als tweeverdieners zullen 

zich nalbrer bij het opvoeden van kinderen betrokken weten. Willen ze dat, ku.."'ll'ler. 

ze dato 

De toekorrst zal het lereno Dç kan het hier in mijn eentje niet bewijzen. We kurmen 

het gezarrenlijk misschien welo Een verantwoorde opt.loeding nu '\100rkcmt ontspoort 

en crimL'1aliteit latere Liberale vrienden deel zijn van een groter geheel is onze 

sanen.leving niet eigenlijk als het nenselijk lichaam. De intellektueel begaafden 

vo:r:nen het hoofd de gespierde lcd.erraten, weer andere de ronp voor ieder is er 

als wc daaraan werken ec._n funktie naar haar of zijn eigen aa.rd, aanleg en ve:r

langeno Niei)la.rrl kan gemist worden. Zonder voeten loopt het ,lichaam niet. Stopt ons 

ingewikkelde radenrerko deelnetren aa11. een groter ge..heel in plaa.ts van alles doen 

in je pure eentje i.c:; dat niet wat. zin geeft aa'1 ons best-an. Individuele vrijheid 

r icht zich niet allerleerst op jezelf. Zij richt zic..l-J. allerleerst op andere. 

Er wordt narenteel een stevige diSC'.JSsie gevoerd over individualisering. Sa!mi.ge 

nenen dat onze geindividualisee:rde sanenleving steeds nEer "'.'ersplintert. 

Versplintert tot een kille verzaneling ~..n lossen L"'Xli v:i..duen. Ook als liberalen 

troete..'1 we zeggen dat daar een grond van J;·!aarheid in zit. A"'lde:re zeggen dat indivi

dualisering een klasse oproept van sterke kansrijke :rrensen. rrense.'1 die sterk genoeg 

zijn om zonder onze verzorgiP.sstaat. verder te·· leven. Ook daar zit wat in. Dergelijke 

critici kij~..en dan onmiddellijk beschuldigend in onze richtingen je hoort je 

bijna maliteieus zeggen van jullie kamt het, van jullie lilierale.Tl die gericht 

ijn op fr..ke; i.kk..e en de rest kan stikke. Individualisering in de goede zin kOO!t . 
uit onze liberale denktraditie. 1k neen dat ~·re oP.s daar in het go...heel niet voor 

hoeven~ schanena ~ le\~ in een maatschappij die liberaal is geworden. Hoavel 

je dat volgens vele niet nag zeggen. Tod! nogen v:e daar trots op zijn. 

En we troeten daa.ra!l. net alle kracht ons blij"'v'en inzetten voor een vrije 

ontplooiing voor iedereen, want dat is OI'!.S waar.rerk.. Waar \'le ook negen zijn. 

In de thuissituatie op school. op de \Orerkplek of in de politiek iedere nederlander 

minder of neer begaafd, meer of minder beloond heeft het recht haar of zijn tale.'l'lterl 

in te brengen in de bloei van het geheel anders mist vrije ontplooiing zijn 

uiteindelijk doel. Doelloosheid teistert randgroepen onder jongeren. waarom 
bekladden ze gen-.enkwaardige nonunenten en· vernielen ze openbaar bezit. Waarom 

overvallen ze invaliden, bejaarden. Waarooi is voetbalvandalisne voor hen een 

nieu.ve sport. Waarom ontbreekt bij hen synpathie, respect voor de nedemans. 

Cm:lat veelal een veilig t.~uisfornt ontbree--kt, ondat de schoolopleiding niet werd 
afgemaakt. Onrlat ze doellcx:x: zijn. Qrrlat niemand ze kan hebben. 
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En dan keer je je als groep tegen de sanenlevL"lg. Dan laat je je neeslep='-11 

door haatdragende cri.'!linele..11 of je vlucht in drugt. Waar leidt dit toe zult 

u mij vragen tot een nog aktieve:re overheidsrol. De rrwt.l).e v:m de alles oplossende 

vedl.eid .ligt in ieder geval aan gru.zelenenten. Zelfs de PvdA maakt net dat paneel 

een grote schui verdc 

Leidt het dan tot rreet zorgzaarrheid va11uit het maatschappelijk middenveld. 

Dat noet andere uitleggen zeg ik tegen Piet Steenkanp. Bij mij roept r..et toch 

weleens de herin."lering op aan oorpo_.ratistische vemanàen. Het baas i..11 eigen 

huis, maar het huis ten laste van de geneenschap. Mijn pleidooi op deze 

gede..'1kwaardige dag gaat uit naar her.'laarderen van het belang van de kleir.e 

gemeenschappen voor de individuele ontplooiing. Men nag dat assccie:ren net wannte 

net gevoel, net liefde, daar lenen de individuele relaties in kleiJle g!X>epen zich 

bij uitstek vooro Buite11 zulke enotionele waarde kmme."l we Piet anders wordt 

de sa:rrenle'\ring bloedeloos. Juist liberalen denkend '\'alluit hun hart, leve..-rrl ~...nuit 

hun gevoel, naar we hangen het niet als sonmige aan de grote klok. Het is de hei

waardering van het thuisfront/i de vriendP...kring, de buurt, de afdeling op P..et 

werk, het sportteam en al die ldeine ve:tbanden die !!Dgelijk uitkOIISt biedt. 

Die kille versplintering kan tegengaan. Die onderling :respect, waardering en 

synpathiek \>leer gangbaar rraakto Wat kunnen v-re hie.rmee in de praktische politiek 

zullen scmnige zeggeno Ook als daar geo._n omniddellijk a.TJ.tw.Jorè op komt dan 

nogen \•Te er toch net passie voor pleiten. Waar de vemeelding ontbreekt begint 

:i.Imers echt de vertwijfelinga En in eL'k:. ge"'v'ëll kunnen wij als liberalen beter 

duidelijk naken wat we rret vrije ontplooiing in een i.11fo:rmatieroaatschappij 

bedoeleno Luister nog eens naar 'lhoiDec.lre. Doel der liberale politiek is dat 

ieder de gelegenheid vinde cm op de plaats te konen waar hij naar zijn venrogen 

kan neewerken tot de bloei van het geheel. Dat zei 'lhOJ::becke en ik ·voeg daaraan 

toe in alle verscheidenheid die ons nederlanders eige."l is zo kan onze denocratle 

uitgroeien tot een veelzijdige sa."tee'l..ltang tot een eep.heid in verscheidenheid. 

Tot een vrijheid in gebondenheid. Zo kunP..en geneenschappelijke oplossingen worden 

gevo."'ld.e'"'l VlX'r de grote prd:>lerren die onze sarcenleving Jr..ent. En dit niet i..n ons 

eentje doen, maa sanemo Saanhorigheid ge"."'ed vanuit het individu. ~t :respect voor 

elkaar en Sj'IIpathie voor andere. Die maatschappelijke invalshoek bepaalt de 

P.atuurlij:lr..e plaats van het liberalisne. In het ha..-t van onze :::;arcenleving sarren hebbe 

wij 40 jaar aa"! onze VVD g:-boUNd en ons werk is lang Piet af. Het liberale ideaal 

zal blijvend inspi:re:renc De VVD is 40 jaar jong. U en ik onze WD, ons land 

staan voor een toek.orrst net rrogelijlr.heden '\7QOr iedereen. Banen die toe.l<OIISt in 

maakt ons vrije nensen sterk. 

Danes en heren bij een feest, bij een verjaardag horen cadeaus. Ik vind het een 

groot genoegen als curator van de Telderstichting am die cadeaus het zijn er drie 
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vanavond aan de voorzitter t.e kunnen uitreiken. Hij heeft in zijn openingst:.oo....spraak 

al even gesprn....ken over de grote van:naru1en va.11 onze partij. Oud en Stikker. 

Een van de boeken àie ik hier bij rre heb bevatten een aantal opstellen over O.:!d 

en Stikker en een aa11tal andere WDers. Fen boek saneng=steld onder auspicien 

van de Telde:::-stichtingo Wij hebben nog een tweetal andere boekwerken .laten 

sanenstelleno Het tweede boekwerk is getiteld 40 jaar vrij en verenigd. 

Geschiedenis va11 de VVD partij-organisatie. Een drietal jon93 auteu....rs Ruud Coolen 

Paul Lucardie en Gerri t Voernan hebben ël.e gesc.llledenis van onze par+ ..ij in dit 

boek beschrevene En een derde publicatie . danes en heren die is sanengesteld ter 

gelegenheid Vr'I..Jl dit feest is een opstellenree]{S sönengelzen uit liberaal reveil 

de opstellen die 40 jaar het best ~veergeven. Het doet mij een genoegen an rrede na

nens de auteu_rs en na.'!Ens het curatorium van de Telderstichting aan de \lOOrzitter 

van onze p::>...rtij deze drie boekwerke.n hier op deze feestelijke bijeenkoost te kumen 

ui trefr..eno 

De relatie dames en heren tussen de Telderstichting en de WD is een heel bijzonda.l"'€ 

Aan de ene kant afstandelijk en aan de andere kant zeer toegewijd. De Telder

stichting presenteert ons regelmatig net ·visies over de toekoost van bepaalde onder 

';-!e:rpen in liberale zino En zo op de achta.rgrond speelt die Telderstichting net haar 

rapporte..'1 en adviezen een hele grote. rol. Zij zijn zou je kurmen zeggen het '\'Oer voc 

het liberale der.ker.o Ik dert.k danes en heren dat de . Telderstichting ons vandaag een 

bijzonder grote dienst heeft bewezen en eo_n bijzonder groot plezier heeft gedaan 

want V"....:runi.ddag is gepresenteerd liberale filosoficn een zeer doo:rwrocht werk 

waarin wordt aal'lgegeven op welke filosofische basis het liberalisne in de . toekoost 

za- noete..l'l werkeno Maar bovendien ·vcmavond in deze drie boe.lren zeer bijzondere 

boeken presenteert de Telderstichting ons ook nog eens op haar eigen wijze net 

datgene ~aTat er allamaal in de WD is ga-1eest a"1 datgene waar de VVD het li.beralisne 

in de afgelopen jaren voor heeft gestaan. Ik de..l1k daires en heren dat i.'i{ n..anens u 

allen17 nareens de VVD de Telderstic."'lti..."1g. in de persoon van de curator de heer Polak 

hartelijk dank wil zeggen. En tot u zou ik willa'1 zeggen VaP.af rrorgen dier.en op 

elke tafel in elk liberaal huis 5 boek'.;lerken te zijn. Hartelijk dank. 

Danes en heren \~oeger was het zo dat er pas geklapt v1erd als je ':,·:at zinnigs had 

gezegdo Mevrouw Sint kan zien dat bij ons de panelen ook al aardig aan het sc.h.ui·ven 

zijn. Hulde daar zou i'k maar nee willen beginnen darres en heren aan de organisatorei 

aan Hugo Ditmar en de zijne voor het organiseren va.l'l deze prachtige feo._stavond. 

En dank aan de grandioze wegenbouwkapel die we hebben nog nooit een cent 

roadpricing net elkaar betaald en tcr.Jl spelen ze hier vanavond. 
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Rl:rlolf de Korte had zijn schoenlapper vanavond bij zlch. Ik had vroeger altijd 

een stratenmaker bij ne dat ~·TOOt u nog wel alleen de geachte m:i.nespeler zag er 

Vr~..navond iets anders uit. Overigens vond ik hem een van de zeldzane op het 

poHtieke toneel die geen lawaai maakt en toch veel zegt. 

En ik hocr de slechterikken onder u al rconpelen dat mijn inte!!!Ezzo is ingepland 

om voor het om:Jekc-erde te zorgen. Het is dacht ik terecht dat we hier vanavond 

feest vieren. Van de drie hoofdstromingen in de ncderla'ldse politiek is het 

liberalisrre de enige die sinds de oorlog sterker is geworden. De p:'1..rti.j van de 

ru:beid haalde in 1946 bijna eenderde wn de sterm'en toen geen doorbraak daarna 

ook nieto 

De katholieke voLk..spartij was in 1946 net zo groot als het hele CDA nu. En het 

is danes en heren nog niet eens zo lang geleden dat de drie CDApartija'"l de abscr 

lute neerderlleid in de tweede kaner hadden. Wij vlaren er nog niet eens in 46. 

VË kwarren er pas in 48o Onze onbt!ik.~eling is er een ge:.-Teest in korte golven om 

het beeld van Oud naar te gebruiken op en neer maar in een lange golf die ons 

steeds heeft voortgesturldo Toen in 1947 Ieendert Ginjaars heeft er al ar..n heriP.nert 

een nieu-r sterk socialistisc....,_ getint we:rkprogram van de partij van de ru:beid 

uitkwam was dat voor Oud de druppel die de a"ffiEr deed overlopen. P..ij schreef zijn 

befa.am:le artikel L'l het algeneen handelsblad. En Sti.l&..er de voorzitter '\rcm àe 

p:'1..rti.j voor de vrijheid :reageerde daar positief op. Toonde zich bereid nee te 

werken aan de oprichting van een nieuwe partij. Die kwam er op 24 januari 48 

e~ haalde bij de eerste 'c>er.kiezingen daarna "lOOr de tweede kaner 8 zetels. 

Nu zouden dat er 12 zijn geweest en als Aad Geurtsen zijn zin krijgt gewoon weer 8. 

Die 50er jaren werden afgesloten rret een grandioze overwinning. De WD ging ... rcm 

13 naar 19 zetels, de kiezers ~·raren rooiiE 1 rood, blue. Oud had een vlijnsche:rpe 

opp:>sitie gevoerdo Het was zijn persoonlijke ove...-rwi.n.ning op zijn 72ste onze 

leid.sliede11 va"l nu hebben nog een hele toekoost voor zich. 

Waro-n de 50er jaren jaren van de sprong vooruit afgo_sloten in 59 net het kabi.net 

de Qu.aai dat gi.'1g regeren. Korthals geliefd toen al zeer bij de JOVD was de eerste 

na oorlogse vice !!linister president. De jB.re..'l 60 •;:aren jaren va11 stabilisatie. 

Dat is nog rreer bijzonder da'l blijkt uit de cijfers. Want in 62 dreigde een ranp. 

Statenverkiezingen als die uitslag van toen àe uitslag was geweest van karre:J:

verkiezinge~ dan was alle winst in een klap weg . geweest. Oorzaken onder andere 

naar bui ten korrende contro'\>erses over het beleid van minister Visser en ondershuids 

prd::>lercen rond het leiderschap. Dat in een jaar bij de verkiezinge.'l van 63 

àe VVD erin slaagde voor de helft terug te koman is te danken aan To:xopeus. 

Hij leidde de WD in die canpagne net vaste hand, net i.nspiratie en gaf de wn 
nieuwe kracht. Varunidd.ag was hij hier. Hij ko.'l hier helaas vanavond niet zijn. 

Vanavond is hier wel Mollie Geertse..'lla die sarren net Tompeus onze WD in de 60er 

jaren aanvoerde, geen duo leiderschap. Het was rreer een duet, wa'1.t ze leidde de 
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VVD an beurten. Fijn dat zij vanavond en w.nmiddag alle twee hier in ons nddden 

zijno 

Wij '\Tierden in 68 ons 20 jarig bestaan. Als partij van 'Ib}{..opeus, Geertsena en 

van Pielo Ik zat toen bescheiden jong kanerlid op de zesde rij en -we 

luisterden onder andere naar Sti.k.l{er en naar Oud. Die toen vcx:>r !">..et laatst 

bij ons ~·Tareno Weet u het nog Oud toen boven de 80 besloot zijn :redevoe:'ing 

rret enkele regels uit het geélic.'l-).t de Ploeger van Roland Holst. Ik zal de 

haL'!En P..iet neer zien noch binden ooit de volle schoven, IIE!.ar doe mij in den 

oogst geloven waarvoor ik dieno Ontroerend hoe dat tijdperk werd afgesloten .• 

In de ?Oer jaren gingen "lij een niel.Jrre fase in. Verstarde ve:rhoudingen gin.ge..l'l 

versc.'l1ui'\'en1 dogma. 0s werden gerelativeerd, stereotiepe onderuit g=-....haald, 066 

was opgerichto \'èrkl·srers vonden niet langer dat zij }?erse op de partij vaTl 

de arbeid noesten stermeno Ka.t.~olieken en protestanten gingen hun oude partijen 

verlateno Een ondogmatisch optreden van de WO volkspartij voor heel ons volk 

werd ook een partij va.TJ. brede lagen in onze samenle·ving. Het Wël.ren de jëW"'_n rret 

Ha.ya en Hann van Hiel en Frits Kort.luils Al tes als alg=-_neen secretaris. Het 

waren de jaren van de verkiezingen van 72, van 5 jaar taaie en ~~are OJ?PC>Sitie. 

Van de verkiezingen van 77 van een bijzondere formatie daama 'I.>Ta.arin ieder geval 

twee nederlanders en een kleine ndddenstander in het horecawezen dankba.re 

herinneringen aan bewareno 

Nu zijn wij aan het eind van de BOer jaren e"..-enzo t1..!Ibulent net de ove:rwinntngen 

L11 het voorjaar en Ll'l de zorrer v-"Jl 1982 vierd het plotseling overlijden van de 

loyale en integere F'.oos Rietkerk net de telu....-rstellingen in 86. En de 90er jëW"'_n 

liggo...n vcor onso Alle drie star.ingen in de nederlanë!se politiek bezinnen zich 

nu op die 90er ja..ren" De partij van de a...."'beid rret haar schuivende pa11elen geillaélkt 

door Pronk hand in hand rret Cok en Sint die na wat geblaas van birmenui t en 

bui tena.f het weer haastig van zich afschoven. De ti tel klopt in ieder geval. 

En het CDA rret haar zorgzame samenleving. K.onservatief hier en daar gemend. 

Is dat zoo Ik heb het opgezCY'..llt in de dik.ke van Dale. Wat staat daar bij zorgzaam. 

Vol zorg o Steedg zorgend. Een zorgza311 huisnoedertje dat klopt toch echt Ol.l\.. 

Ik zie professor Steenkanp aarzelend, hij is de "lader van het CDA aarzelend zijn 

inst-ermd.ng betuigeno De ·vvo heeft voor de 90er jaren haar bestek gepresP..nteerd, 

go..Jcritiseedrd door onze tegenstanders, dus een stuk 'l.·raar wat in staat. 

Ik acht het van groot belang dat dit bestek door de adlterl>an in de Jr...a:rende 

rnaamen stevig wordt gehanteerd. Een eigentijdse vertaling zullen we neeten proberen 

te vinden van onze liberale uitgangspunten. Hce willen we nu niet alleen de zwalr.ke 

besche:rnen maar vnoral ook hen sterker maken. Hoe zien \<!ij nu de ontwfr.keling 

van zelfstandige kracht waar Tho:rbecke in 1869 in zijn narede over schreef. 
Ik noem het in een paar trefwoorden. 
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Wij willen een avemeid die de voo:rwaarden schept voor de ontplooiing van de :rrens. 

Wij willen geen overheid zei Oud in 68 die zich gedraagt als de voogdes over ee.l'l 

onrrondig volk. Wij willen geen overlleid zei 'IhorlJec..~e die de honger van vandaag 

wil stillen net de naa.l.tijd van gisteren. Op de vertaling van dit soort vrage..'1 

en uitgangspunten op de inhoud van ons beleid dus neeten "t-:e nu onze aandacht 

richten daar is ook de tijd voor, wa'1t karrerverkiezingen zijn er pas over 2 jaar. 

En in die tussentijd, in die tussentijd ve:rwachten ~vij '\>an diegene aan wie wij 

ons vertrouwen hebben gege·ven dat zij het huidige kabinetsbeleid sarren net onze 

partners tot een succes makeno Ve:rwachten \·.'ij dat zij straks -ok staan voor 

dit beleid, dat zij koers houden; dat zij hu11. koers niet door a"1dere laten bepalen 

Dat zij geen grote p:>litieke strowingen van sarrenwerking net ons op voorhand uitslui 

ten., Strak: en dat is het belangrijkste bij de keuze va'1 onze partner mJeten wij 

ons program als toetssteen nerreno Met wie wij het neest van onze ideëen kunnen 

realisere!lo Dat :rroet het ijkpunt zijn dat ve:rwachten onze kiezers ook van ons. 

Bil zoun houding danes en heren dacht ik IOClet teven het r'.JStige anbXX>rd zijn op 

allerlei reakties van de buitenwe.cht. Kritiek op kritiek, op flirtatiOI".S zoals 

onlangs die van de heer neijer de nan achter Kok die net oprrerk.elijke hartelijk

heid heeft gezegd ~t wij niet bang hoefde .te zijn voor stemverlies als het tot 

een coalitiepartij ~.>an de arbeid-WO zou korren. mensen midden in de politiek 

zitten zouden daar misschien iets achter zoeken. Zoiets van de vos en de passie. 

Voor de neeste va11 ons ik hoor daartoe is het. allerra.al wat noeilijker te vatten. 

Laten wij het vanavond maar alleen vanavond wa..11t het is teP.slotte fe=>-St nevrout'l7 

Sint is in ons !!'iàr.Ien die uitlatingen van de heer Meijer beschoUNen als een 

gewone rrenselijke hartelijJr.heid waar we graag een applaus voor over hebben. 

Twee jaar die dit Jr..abinet nog te. gaan heeft :rroeten we goed gebruill-..en. 

Door het beleid tot een succes te na~en ons ela'1 te herkrijge.."l zelfvertroUNen 

weer uit te stralen, programratisch herkeP.baar zijn. Dat is heel wat nuttiger 

Jk heb-de weekbladen ".>an deze week weer allemaal eens doorgebladerd hier naartoe 

rle afstand is lang dat is heel v1at nuttiger dan allerlei speculaties over de 

vraag wie er strak..c; lijsttrekker gaat wordf>..n. Dat is nu niet aan de orde. Dat 

~·rordt in de tweede plaats niet via de rnadia naar door onze eigen ad:lterl>a'1 uit.

g::>lllaakt en in de derde plaats is het zo dat ter gelegener tijd u van degene die 

beschikbaar zijn toch gewoon de beste kiest. Wat :rroeten .we nu doen. Op bê.sis van 

onze liberale principes een beleid voeren .van gezond verstand sprekend tot het 

hart van de rrensen. Bij ~·Tijze van vom:beeld e..Tl daar wil i..'k het tweede deel v-:>....n 

mijn betoog aan vlijden een paar losse kantte.~eningen. l"lat willen àe nensen en wat 

willen wij. Leven in een vrij en veilig land. Goed onde:rwijs en een toekorest 

voor onze kinderen. Zekertleid ~loor als we straks oud zijn. Werk een behoorlijk 
inkc:men een beetje bezit leven in een schoon rrooi land. 
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Een land net ta=>...korrst een land om van -e houden. Sprekend over die .vrijheid en 

veiligheid danes en heren zou ik willen zeggen. dat wij ons op dat terrein 

altijd duidelijk hebben geprofilAerd en dat wij ook aan invloed. hebben gewonnen. 

Neà.erland is weer een volwaardig en volledig lid van het "WeStelijk bondgenootschap. 

Dat neet zo blijveno niet rroeten wij de lasten van ons bondgenootsd'>.ap op de sdlo~ 

ders van anderen ~o En intematioP..aal rroeter1 we "Vlaakzaam blijven 

ook en juist na het akkoord tussen Reagan en Gor.batsjov. ~1 verder rret eUJ:OI:ese 

defensieven SanP.IJNerking maar vooral ook geen verzwa1ddng juist versterkin.g 

v->...n onze band net de verenigde staten. Nooit '\oergeten i'!{ zeg het uit dan.kbaarlleid 

maar ook net het oog op de toekorest dat wij dankzij de arrerikanen :P..ier in 

vrijheid leveno 

<bk waar het 'betreft de veiligheid in eigen land is de VVD stP.eds klip e..T'l klaar 

geweesto Toch ?:ijn de burgers hier niet tevreden. Ik vraag daar aandacht voor. 

In de crirn:i..P.aliteitsbestrijding noet:P.n wij het VI:)QrtOUN zien te houden. Daarcm 

is het uitstekend dèt wij de bezuiniging=>....n politie en j't'!Stitie worden ontzien. 

Daarom is het uitstekend dat er neer gewngenissen worden ge..bou..rd. Maar burgers 

mTerlleid en sanenleving zullen de konende j;rren neer voor onze veiligheid 

over rroeten hehbeno We zullen er alles aan neeten doen om ons politiekapp=>...raat 

beter te laten :B.mktio..'lereno We zullen er alles aan noeten doe.."l om de politie 

nensen die zich inzetten voor onze veiligheid genoti ... oeerd volledig ge.."!!tiveerd 

hun "~11erk dOP..no Een concrete aktualiteit het kan niet dat door het cellentekort 

misdadigers die zijn opgr==!Spcord noete...Tl worden losgelaten. Hoe onprettig ook 

in een situatie als deze zijn paarde.rniddelen uit de politiek apotheek melig. 

A.>"rlers gezegd beter twee criminelen in een cel <Bn een van hen op vrije voeten. 

Willen wij ons inzett.E'.n dat de burgers vrij kunnen zijn va.T'l vrees voor hun 

veiligheid ook waar het gaat om de ontplooiing van de :rrens zijn wij steeds her

kenbaar ge:•Ieesto C...oeC! on.del:wijs dus en dat begint al op de basisschool. 

Wezenlijk voor de kansen van onze kinderen en voor de toekonst van onze 

sanenlevingo Dat betelt"..ent dus goede onde:rwijzers aan \'lie stevige eisen nogen 

worden gesteld" Kindvriendelijkheid prirca, naar ook leren lezen en rekenen gewone 

dingeno 

Het klin~t otrle:rwets u rraar ik zeg het uit volle m.:.ertuiging. Juist voor kinderen 

uit gezin."len ~!aarvan de ouders :r1iet verder hebben geJeerd is goed onderwijs, 

d.egelijk onde:rwijs de voo:rwaarde voor een goe.A--e toekarst. LTI: de tweede plaats 

zou ik van harte het betoog van de voorzitter van het IOOB we hebben he..m neer 

gezien willen onderschrijve."l neer beroepsgericht onde:rwijs behartenswaardige 

woort=l...en zijn dat en hoogwaardig middelbaar ondel:wijs. Onze jeugd van vandaag 

kiest zelf niet meer voor pretpakketten. En ook de gymnasia ik heb er zelf op 
gezeten ik heb het ook nog afgenaa~t dus die persoonlijke n:x>t nag, ook die 
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gymnasia hol.rlen onder leiding van de beste rectoren of dat nou vrouwen of 

nannen zijn. 

F'.ortom graag oc:k de konende tijd veel aandacht net als vroeger. Herirmert u zich 

ik heb Haya al genoerrrl Jeanne Ko:rtanier wij rrceta11 die lijn door hen aangegeven 

naar de toekoost doortrekk.eno C-.aat het ons om èl.e kansen voor onze jeugd ook een 

speciale i11zet voor de ouderen in onze sanenleving die is "t.rcm groot bela11g. 

Want so::iale zekemeidsstelsel zit goed in elkaar. Afgezien . van de rx:>g niet 

bestaand ~.,ed,_'Mnaarsper..sioen hopelijk een begin nee ka"l worden ge.rna.akt. Maar laten 

~·re niet onderschatten de zorg die de ouderen in ons land hebben over hun . toekcmst. 

lk noem vanavond slechts een punt uitgaa.p..de van dat begi_nsel wn ons der sociale 

gerechtigheid o De beja.a_rden van nu hebben door hard werken aan de wedereibeUN van 

ons land welvaart genaakt. die wij nu hebben. AanpassL11gen van onze sociale t.vet

ge\-'ing zulle.11 oo.'k de kanende jaren financieel nodig zijn. ~ noeten :realistisch 

zijn maar we hebben ook onze idealen en onze beginselen en daarom zou ik willen 

bepleib=>-n an büme."l de beperkte financiele :rriddelen die er zijn toch ons uiterste 

best ervoor te doen om de AC!l! hot..'VaSt, zekemeid ·voor de bejaarden overeL"ld te 

houdeno L"l de karende discussie over het raJ?POrt van Drees jr. het voortou-T ne.T!Eil 

rret als inzet onze verantvoordelijkhe.id voor de ouderen in o!"l.s land. 

En ";lat doen we voor al diegerum tussen jong en ol.rl. Ook hier het uitgangspunt 

taak van de avemeid is het scheppen van vooJ:Waarden voor vrijheid verant::woordelijk 

heid en ontplooiing c Dat betekent dus een economische poli t-..ie.'k geric.llt op kanse."l 

voor ons bedrijfsleven" Dat betekent dus bijzondere aa"ldadlt voor het midde...'1-

en kleinbedrijf en de lëmdbou•r. Het betaleent ook lastenverlichting voor 

burgers en beëlrijfsleveno fle terugdringi_ng van het collectivisne, de bert nonn typc

rend ·voor het politieke jargon van va.11daag. Klinkt overigens heel anders ook. dan de 

zijlstranonn van v:roege..11o De bertnonn is geen liberale nonn. Als ik 'het zou zeggen 

dat die t.•Jel liberaal wo.s zou ó=> heer de Vries door de grond zo.kken. Jk consta-

teer het dus in alle ovjecti vi tei t. 60% van het nationaal i..nkorren naar de collecti:: 

viteit dat is geert liberale norm. We zulle..n. een andere kant uit op zijn voo:r

zichtigst naar e'\'ern•.Jicht tussen ovemeid, tussen cnllectiviteit en individu en 

binnen de particuliere en àe collectieve ui tgavo...n een versehui ving naar de 

ir.vesteringeno Dat betekent naar de toekorrst v;:m Oil.S land een infrastructuur 

wegen., telecomrunicati.e, een technologische vernietMing in \~:rbetering v-'1-Il het 

milieu te:recllt besteed de cormässie Geu....-rtsen daar grote aandacht aan. Aan 

weta'1Sd>..appelijk rredisd1 onderzoek. Bijblijven dus, cooroplop:m ook. Wa"lt we zijn 

a.r"..hterop geraa.lct e."l harder lopen, niet korter, misschien ~ ... el langer '1.-rerken. 

Const_ructies a la de ATV goed bedoeld kost teveel zijn geen bijdragen aan de 

economische groei. F.et klL"lkt J:"l..ard, ffi3.ar vre zt..lllen de weg ter.1g noeten. 

en wat geldt voor de avemeid geldt voor ons allena-31. Meer investerP..n in de 
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toekomst bezitsvonning dus bijvoomeeld. Spa.ren wie iets heeft is vrijer. 

Is OP.afhnankelijker is sterker. De zelfstandige Jr.radlt dus. Daarom bij'VtX'Irbeeld 

zou ik vanavond een pleidooi willen houden voor een pcsi tie".>e opstelling van 

onze kant ten opzichte van de voorstellen die de bezitsvonning dienen. Die het 

spa_.ren bevOI:dereno Ook als die van de partij van de ameid korren. Voorstel als 

dat v-on d9 heer Venreent is ztr""...kkende tot ve:rbetering en tot venreerdering 

\'ëm het individuele aandelenbezit. Bij de t.A1erknen'ers verdient onze serieuze 

m~r.reging o 

En \·laarom ook !'.iet een. blik over de grens. Zien naar de bri tse pre minister 

die het etgen woningbezit door de '"Jerkoop van woningwetwoningen enonn h-eft 

bevorderd" Goed zakelijk principieel ele.lctoraal. Dat geldt da'!ES en he_ren 

ja m:m :m:Jet de waa.rlleid sprekcno Dat geldt voor het Irateriele geldt ook voor 

!'>..et imnateriele vraagstuka Ook daar dienen onze J.:!.berale beginselen richtsnoer 

te zijno M:t nane ook het beginsel van de tolerantie. Ik versta onder ve..rdraag

zaanheid P.iet- constateren dat andere."l anders kurmen denken naar respecteren dat 

dit zo is o Daar oo..~ :re..l(ening nee houden. In ~·.rezen in dit soort vraagstul&..en te 

h:mdele.11 zoals Ginjaars en de Rui ter het vraagstuk der abortus tegennet trade."l. 

Elkaar prOberen te 'linden in een zodanige uitspraak dat over dit soort aangelegen

heden die het persoonlijk ge.•!eten van eenieder raken geen J?Olitieke st-r:-ijd neer 

komt tot heil van onze sama.Tlleving. Zonaar waren dat een ha.'1d vol punten. 

Terug te ~ren op waar wij voor staa11. Ik zou het nog in een zin willen 

sanenvatteno Wij willen een sarrenleving voor en van vrije en ·verantwoordelijl'.e 

rrensen die in verdru.a.gzaarrheid e.11 rechtvaa..-...cl.i.gheid werken aan de entplooiing van 

eeeiedero Dat ideaal noeten ~·re net verve uitdragen,· eensgezind vol enthousiasne \101 

inspira.tieo Voor de VVD is de toe.lcarrst 40 jaar geleden begonnen. Met in de SOer 

jaren een sprang vooruit, net in de 60er ja.ren stabilisatie net in de ?Oer jaren 

een tweed.e sprong voort.rit net in de 80er jaren stabilisatie. waarom niet in de 

90er jaren" ,die derde sprong vooruit. Vanavond is het feest, norgen vieren \•.re het 

kan nog steeds onze vrije zaterdag, zondag rusten we uit maandag gewoon aan de 

slag, want die 90er j~n en daar :rond i.'k:. nee af beginnen al over twee jaar bij 

àe karrerverkiezL11gen in J 990. Dank u vrierxlelijk. 

Darces en heren u heeft de redevoeringen aanhoord. · Wj j gaan direkt aan ons feest 

beginnen de voortzetting van !'>..et feest van het eerste deel van deze avond en 

daarvoor betekent het àat ~·Je nèt die hele gigantische IIEnsenrrenigte straks 

naar de feestzaal rroeten. we luisteren direkt nog naar de finale van ne wegenbol.lN'

kapel die zo voort..reffelijk voor ons gespeeld heeft. Dan is het zaak dat u allen 

door de gangen lin.lr..s u kunt nOCJ niet weg, -:.vant àe deu...ren :üjn nog niet open, 
door de gangen links naar het grote feest gaat. Het is zo dat u allen UN kaarten 

gekregen heeft. we zullen natt."Urlijk even noeten controleren wa.11t rechtvaardigheid 
~-1- r'7;-in li'".. ,.,~1 ~~1 ~rv"'t..n+-~1.o.o.....A "'-~~-"""""-'t""'' ,....,~~.,... ....=.~~........__.. 
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wijze uw kaarten boven het hoofdo Als u net deze 1500 ~rensen door een lange gang 

noet ka11 dat alleen maar het plezier bevorderen. U vindt in de grote feestza;.:ü 

stra'ks alles wat u nodig hooftc We luisteren direkt naar de fiMle. 

Onder Cl.e finale gaan onze gaste!'l hier voor;::~an over het ~...iurn weg. U kunt 

allemaal langs die kant \I>Teg <:n ik zie hier al kom ma.=r e"'..'ell enige feestga."1gers 

als u die in de gaten houdt dan weet u dat u de goede kant opgaat. D'.JS als u 

deze nensen in àe g;mgen do_ar ontwaa...rt d:i.e kant noet u op en zij zullen u ook 

voorgaan zo snel rrogelijk daar t.e konen. Dank u voor de rrede!l,.p-J::king. 

lk geef graag het laatste wooni o.an de wegenbot'Mkapel. 
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