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Half september 1974. Binnenkort verschijnen Troonrede 
en Miljoenennota. Dan moet duidelijk worden welk 
beleid het kabinet-den Uyl voor het verdere verloop 
van de huidige parlementaire periode wil gaan voeren. 
Of het kabinet ook de kans zal krijgen tot aan het 
voorjaar van 1977 aan het bewind te blijven, is 
uiteraard op dit moment niet met zekerheid te voor-
spellen Na al hetgene, wat in het afgelopen jaar 
is gebeurd, en met name overziende hoe de twee 
confessionele regeringspartijen zich hebben opgesteld, 
geloof ik, dat zeker niet uitgesloten kan worden, 
dat het kabinet-den Uyl de rit uitzit. 
Of, om met de vroegere minister-president, 
PJ0Sde Jong, te spreken: "Bij het kabinet-den Uyl 
wijkt alles voor de afspraak om het vier jaar te 
laten zitten".]) 

Zoals het kabinet na zijn eerste jaar thans voor de 
taak staat zijn visie op een reeks van beleids-
terreinen voor de resterende kabinets-periode te 
ontwikkelen, zo behoort het tot de taak van de VVD, 
als grootste oppositiepartij, op hoofdpunten van 
beleid met een duidelijke eigen visie te komen, die 
als grondslag zou kunnen dienen voor de politiek von 
een kabinet van andere signatuur.  
Dit heeft mij aan de vooravond van een nieuw politiek 
jaar tot het schrijven van deze beschouwing gebracht 
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i HET ZICH WIJZIGENDE1iI .] UI I  1:4 
-BEELD1 

Voor het overzien van de politieke situatie van 

vandaag en voor het trekken daaruit van conclusies 

voor de toekomstige pqlitieke ontwikkelingen, is 

het noodzakelijk na te gaan, wat er in de Nederlandse 

politiek de laatste jaren is gebeurd Een reeks van 

elkaar snel opvolgende momentopnamen hebben het 

politieke beeld aanzienlijk doen wijzigen. In iets 

meer dan twee jaar tijds hebben wij gezien: 

- dat het kabinet-Biesheuvel is uiteengespat; 
- dat er Kamerverkiezingen werden gehouden, die 
opzienbarende uitslagen gaven te zien; 

- dat na een lange en turbulente kabinetsformatie de 
parlementaire samenwerking tussen confessionelen 

en liberalen werd vervangen door een in onze 
parlementaire historie niet eerder voorgekomen 
variant van extra-parlementaire samenwerking 
tussen socialisten en confessionelen; 

- en dat er Statenverkiezingen plaatsvonden, die 
stonden in het teken van de nationale  politick,  

en die tot verdere opmerkelijke verschuivngen 
in het politieke krachtenveld hebben geleid. 

Liii it'tiI tT E1 11 it :tt .r. i'z I 

In de vroege ochtend van maandag 17 juli 1972 

stapten de bewindslieden van DS'70 uit het kabinet-

Biesheuvel. Dinsdag 8 augustus 1972 kwamen de 

fractie-voorzitters van de drie confessionele 

partijen en van de VVD met de formateur tot 

overeenstemming. Toen kwam "de grote verrassing",2) 

Algemeen werd namelijk aangenomen dat, na de 

mislukking van de lijmpoging-Scholten, door het 

niet-aanvaarden door DS70 van Scholtens voorstellen 

voor het te voeren loon- en prijsbeleid, de VVD de 

samenwerking met de confessionelen zou verbreken. 
In een vergadering van de VVD-Tweede Kamerfractie, 

die plaatsvond in de middag van de betreffende 

dinsdag, toen door mij schorsing van de beraad-

slagingen tussen de vier met de formateur was 

gevraagd, lagen de meningen over de vraag doorgaan 

of niet, verdeeld. Uiteindelijk gaven twee 

overwegingen de doorslag. 

In de eerste plaats dat het, vanwege de goede 

samenwerking die tot dan toe had bestaan tussen de 

confessionelen en de VVD, politiek onzindelijk, 

en met het oog op het kiezen van onze uitgangs-

stellingen voor de verkiezingen die zouden volgen, 

onverstandig zou zijn als wij de samenwerking 

zouden verbreken. 

In de tweede plaats kregen wij in het beraad bij de  

formateur voldoende zei 

voorstellen die het kal 
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17 juli 1972 
70 uit het kabinet-
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)rmateur tot  
rote  verrassing',2) 
n dat, na de 
olten, door het 
kholtens voorstellen 
jsbeleid, de VVD de 
en zou verbreken. 
eede Kamerfractie, 
de betreffende 
van de beraad-

formateur was 
de vraag doorgaan 

gaven twee 

wege de goede 
I bestaan tussen de 
ek onzindelijk, 
onze uitgangs-

die zouden volgen, 
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het beraad bij de  

formateur voldoende zekerheden, dat in de belasting-
voorstellen die het kabinet in september bij de 
Kamer zou indienen, in, ruime mate de invloed van 
de VVD op het regeringsbeleid zou zijn terug te 
vinden. En ook dat deze voorstellen door een 
meerderheid van de Tweede Kamer zouden worden 
geaccepteerd. 
Met zekerheid viel in augustus 1972 natuurlijk niet 
te voorzien of de taxatie die door ons werd gemaakt 
de juiste zou blijken. Ook na het accoord van de 
vier bleef binnen onze partij twijfel bestaan. 
Terugblikkend geloof ik, dat pas na de Algemene 
Politieke en Financiële Beschouwingen in het 
najaar van 1972 de twijfel aan de beslissing van 
de Tweede Kamerfractie, genomen augustus 1972, begon 
weg te ebben. 

Anderhalve maand later vonden de verkiezingen plaats. 
Verkiezingen die tenminste vanwege een drietal 
redenen een opmerkelijk resultaat te zien gaven, 
1. Politiek fatsoen, het niet verbreken van de 

samenwerking en het tonen van politieke moed, 
werden door de kiezers beloond, De VVD won tot 
ieders verbazing zes zetels en behaalde daarmee 
een stemmenpercentage, hoger dan ooit in haar 
geschiedenis; 

2. Nog opmerkelijker misschien dan de vergroting 
van onze aanhang, was de verbreding ervan. Uit 
alle politieke richtingen kwamen de keizers tot 
ons. Onze winst kwam van: nieuwe kiezers (37%), 
KVP (171o), ARP/CHU (12%),  DS70 (11%), D'66  (9%), 
PvdA (7%) en van de overige partijen of van 
kiezers die in 1971 niet hodden gestemd (7%),3) 

3, Tengevolge van de duidelijke campagnes van de 
Partij van de Arbeid en haar satellieten en van 
de VVD werd bereikt, dat zich ging aftekenen dat 
verdere politieke versplintering een halt zou 
kunnen worden toegeroepen. DS°70 kreeg niet de 
verwachte winst, D66 ging op weg naar het einde 
en de Nederlandse Middenstands Partij - met name 
voor de VVD in de constellatie van die dagen een 
geweldige potentiele concurrent - verdween van 
het toneel. 

Na november begon de langste en de merkwaardigste 
kabinetsformatie, die wij tot nu toe in ons land 
hebben gekend. De kabinetsformatie van 1956 leek er 
nog het meest op. Zowel in 1956 als in 1973 duurde 
de formatie lang. Beide keren was mr,J,A,W,Burger 



er in een beslissend stadium nauw bij betrokken. kabinet redelijke zek 
Net als in 1956 werd er in 1972 een hard verkiezings- punten van beleid een 
gevecht geleverd. Niet alleen bestreden socialisten WO zouden kunnen wor 
en liberalen elkaar heftig, ook socialisten en notities die ik van m 
confessionelen stonden tegenover elkaar. Niemand - op 22 januari 1973 he 
zo zei Oud het bij het debat over de regerings- volgende gezegd: de V 
verklaring in 1956 - had toen kunnen verwachten dat op hoofdpunten essent 
er na de felle strijd tussen Drees en Romme een compromissen, zal nie 
kabinet van Drees èn Romme uit de bus zou komen. de verkiezingen eist, 
Wat gold in 1956, gold ook in 1973: niemand had VVD aan een regering 
verwacht dat de kabinetsformatie zou leiden tot het kunnen krijgen van ve 
kabinet dat er gekomen is. van onze wensen. ik b 
Er zijn echter niet alleen parallellen tussen de de mist in te gaan. 
kabinetsformaties van 1956 en von 1973. 

Later in dat gesprek 
Anders dan in 1956, toen de KVP onder aanvoering van heeft in 1959 van har 
Romme een duidelijke en harde verkiezingscampagne stondkoming van het k 
voerde tegen de PvdA, gaf de KVP in 1972 nauwelijks parlementair kabinet 
weerwerk. Zelfs het goede financiële beleid van anders. In 1959 wiste 
haar eigen minister Nelissen werd niet tot inzet met ons wilden regere 
van de verkiezingen gemaakt. De verdediging daarvan deel van de confessio 
en in feite de verdediging van het gehele kabinets- zijn nu meer zekerhed 
beleid werd slechts door de VVD en door de toen 
zittende minister-president gevoerd. Diezelfde dag legde d 
Die zwakke verdediging door de KVP van het van het gesprek tusse 
regeringsbeleid, en het feit dat de confessionele fractievoorzitters va 
partijen op hun congressen voor de verkiezingen een partijen. In een late 
voorkeur hadden uitgesproken voor een combinatie met werd mij gevraagd, of 
de linkse partijen, toonde aan dat de KVP aanstalten zou willen zijn. In d 
maakte van partner te verwisselen. Zij begon zich al uiteenzetting van mij 
voor de verkiezingen van ons af te wenden en zich ook werd gesteld, dat 
naar de PvdA te keren, punten van beleid tus 
"De opstelling van diverse partijen voor de ook werd gesteld, dat 
verkiezingen maakte duidelijk dat er andere partij- punten van beleid tus 
politieke verhoudingen in Nederland op komst waren", de formatie-periode z 
zo vatte mr,F,H.J,J,Andriessen het samen04) werden in het gesprek 
Die veranderende opstelling van de confessionelen, waaromtrent enige zek 
en vooral van de KVP, binnen de Tweede Kamerfractie Het waren: het kiesst 
waarvan zich een minderheid scherp verzette tegen het inkomensbeleid, d 
een nieuwe coalitie met ons, bracht onze Tweede stuk van de belasting. 
Kamerfractie op de koers die wij tijdens de formatie heid van een preventi 
van 1972-1973 hebben gevaren, in de op de volgende 

I verklaarde de Tweede I 
Op een wezenlijk element van die koers wil ik, geheel met de door mi 
nabeschouwend, ingaan. Toen vooral onder invloed Zouden er geen zekerh 
van de Antirevolutionair Boersma,  Ruppert  kon dat telkenmale voorst 
besluiten tot het wegstrepen van de mogelijkheid aantal dissidente con 
van een parlementair kabinet van KVP, VVD, ARP, DS70, zouden worden aanvaar 
en CRU, kwam de mogelijkheid van een kabinet van Als dat zou gaan om h 
confessionelen en liberalen ter discussie. Het de liberale bewindsli 
gesprek daarover op 22 januari 1973 spitste zich of zij een door de Tw 
toe op de vraag of het de confessionele partijen deerd beleid moesten 
mogelijk zou zijn de VVD bij een extra-parlementair zouden besluiten dat 



kabinet redelijke zekerheden te geven dat op hoofd-
punten van beleid een aantal van de wensen van de 
VVD zouden kunnen worden verwezenlijkt. Volgens de 
notities die ik van mijn gesprek met de informateur 
op 22 januari 1973 heb gemaakt, heb ik hem het 
volgende gezegd: de VVD acht een overeenstemming 
op hoofdpunten essentieel, De VVD is bereid tot 
compromissen, zal niet overvragen. Onze winst bij 
de verkiezingen eist, dat onze kiezers, indien de 
VVD aan een regering deelneemt, redelijke zekerheid 
kunnen krijgen van verwezenlijking van een aantal 
van onze wensen, ik ben niet bereid met mijn partij 
de mist in te gaan. 

Later in dat gesprek voegde ik daaraan toe: de VVD 
heeft in 1959 van harte meegewerkt aan de tot 
stondkoming van het kabinet-de Quai, dat als extra-
parlementair kabinet startte. Nu ligt de zaak 
anders. In 1959 wisten wij dat de confessionelen 
met ons wilden regeren. Thans is duidelijk dat een 
deel van de confessionelen dat niet wil. Daarom 
zijn nu meer zekerheden nodig. 

Diezelfde dag legde de informateur de resultaten 
van het gesprek tussen ons beiden voor aan de 
fractievoorzitters van de drie confessionele 
partijen. In een later stadium van dat gesprek 
werd mij gevraagd, of ik bij dat gesprek aanwezig 
zou willen zijn. In dat overleg gaf ik een nadere 
uiteenzetting van mijn verlangen, waarbij door mij 
ook werd gesteld, dat een bespreking over hoofd-
punten van beleid tussen de fractievoorzitters in 
ook werd gesteld, dat een bespreking over hoofd-
punten van beleid tussen de fractievoorzitters in 
de formatie-periode zou moeten plaatsvinden. Voorts 
werden in het gesprek zes voorbeelden van hoofdpunten, 
waaromtrent enige zekerheid zou moeten komen, genoemd. 
Het waren: het kiesstelsel, het vraagstuk van de abortus, 
het inkomensbeleid, de inflatiebestrijding, het vraag-
stuk van de belasting- en de premiedruk en de mogelijk-
heid van een preventief milieubeleid. 
In de op de volgende dag gehouden fractievergadering 
verklaarde de Tweede Kamerfractie van de VVD zich 
geheel met de door mij gevolgde procedure accoord. 
Zouden er geen zekerheden komen, dan zou de kans bestaan 
dat telkenmale voorstellen van links met steun van een 
aantal dissidente confessionelen door de Tweede Kamer 
zouden worden aanvaard. 
Als dat zou gaan om hoofdpunten van beleid, dan zouden 
de liberale bewindslieden voor de vraag komen te staan, 
of zij een door de Tweede Kamer in linkse zin geamen-
deerd beleid moesten gaan uitvoeren. Elke keer als zij 
zouden besluiten dat te doen, dan zou de mogelijkheid 
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van spanning tussen de VVD-ministers en de Tweede 
Kamerfractie van de VVD zich voordoen, "Bestaan die 
zekerheden niet, dan plegen wij politieke zelfmoord', 
zo werd tijdens de fractie-vergadering onder meer 
gezegd. De afloop is bekend. De zekerheden waarom wij 
vroegen werden ons niet gegeven. Met name de KVP 
voelde er niet voor. 
Terugkijkend geloof ik nog steeds dat het verstandig 
is geweest, dat wij die zekerheden hebben gevraagd. 
Achteraf is ook duidelijk dat onze vroegere partners 
hun formele bezwaren tegen zekerheden bij een extra-
parlementaire samenwerking slechts nodig hadden om een 
breuk met de VVD te forceren. In een latere fase van 
de kabinetsformatie vroegen zij van de PvdA precies 
hetzelfde, als wat wij hadden gevraagd. 
Mr,Burger zei het zo: "Hij (Wiegel) zegt en hij zegt 
het terecht: ik heb een grote verkiezingsoverwinning 
behaald en nou wil ik weer in het kabinet zitten, als 
ik kan, maar ik wil natuurlijk wel een paar zekerheden 
hebben. Hij kreeg ze niet en ze hebben hem daarop 
afgehakt. Maar hetzelfde vroeg de KVP aan de linksen, 
die zekerheden, nog wel extra-parlementair. Nou waarom 
mag Wiegel het niet? En waarom mag de KVP het wel? 
Een smoes, ze dorsten het niet meer aan",5) 
dd 2,7,1973). 
Andersgezegd: wat zich voor de verkiezingen al aftekende, 
werd na de verkiezingen duidelijk. De politieke wil 
ontbrak bij een meerderheid van KVP en ARP om de 
samenwerking met ons voort te zetten. Die samenwerking 
werd verbroken en met veel kunst en vliegwerk kwam 
uiteindelijk het kabinet-den Uyl uit de bus, 
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;ters en de Tweede Statenverkiezingen 
>rdoen, "Bestaan die 
politieke zelfmoord", Tijdens het debat over de regeringsverklaring van 
idering onder meer het kabinet-den Uyl heb ik gezegd, dat het kabinet- 
zekerheden waarom wij den Uyl door het beleid dat het zou gaan voeren een 
Met name de KVP bijdrage zou kunnen leveren aan een verdere 

hergroepering op het politieke krachtenveld. Of wij 
Is dat het verstandig daarin gelijk zouden krijgen was toen, mei 1973, 

en hebben gevraagd, nog niet te voorzien, Wel - daarin stemden de 
tze vroegere partners minister-president en ik overeen - was duidelijk 

-heden bij een extra- dat de verkiezingen voor de samenstelling van de  

its  nodig hadden om een Provinciale Staten in het voorjaar van 1974 een 

een latere fase van graadmeter zouden zijn voor de politieke verhoudingen. 
van de PvdA precies Tegelijkertijd zouden deze verkiezingen zijn een 

tvraagd, testcase voor het beleid van het kabinet-den Uyl en 

el) zegt en hij zegt voor het beleid van de VVD als oppositiepartij, 

trkiezingsoverwinning 
t kabinet zitten, als Wat was het resultaat van die Statenverkiezingen? 

tel een paar zekerheden Weliswaar won de PvdA - zonder meer een knappe 

hebben hem daarop prestatie - maar de linkse partijen gezamenlijk 
Ie KVP aan de linksen, verloren en ook de confessionele partijen boekten 
irlementair. Nou waarom een - zij het gering - verlies, De VVD steeg van 
tag de KVP het wel? 14,45 naar 18,99% en werd daarmee de tweede partij 
teer aan".5) van ons land. Voor het kabinet-den Uyl en de 

regeringspartijen geen uitslag om over naar huis 
verkiezingen al aftekende, te schrijven, voor de VVD zonder meer een nadere 
k. De politieke wil bevestiging van het vertrouwen dat wij genieten. 
KVP en ARP om de 
tten. Die samenwerking Een tweede conclusie die uit de verkiezingen van 
en vliegwerk kwam eind maart getrokken kan worden, is dat een beweging 
uit de bus, die eind 1972 werd ingezet, zich verder aan het 

voltrekken is. De politieke versplintering die ons 
land vanaf 1967 had gekend, werd een halt toegeroepen. 
D'66 verdween praktisch geheel, DS70 schrompelde 
ineen en de PPR, de derde komeetpartij, bleek over 
haar top heen. De kiezers concentreerden zich op de 
drie hoofdstromingen in de Nederlandse politiek. 
Het waren de traditionele partijen die in 1974, of 
wisten te stabiliseren, zoals de confessionele 
partijen, of hun aanhang aanzienlijk wisten te 
vergroten, zoals PvdA en VVD. 
De krachtsverhoudingen tussen de drie hoofdstromingen 
in de Nederlandse politiek waren echter aanzienlijk 

H - gewijzigd, 

Als deze tendens zich voortzet, kan dat ertoe leiden 
dat getalsmatig de drie groepen meer in evenwicht 

- met elkaar komen. Ook die constatering is voor het 
trekken van conclusies over de toekomstige politieke 
ontwikkeling in ons land van grote betekenis, 
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1. "De Tijd", dd 20.7.1974 
2. Drs0J0P0A,Gruijters en mr.J.J.Vis, 

"29.11,1972, Verkiezingen", pag.57 
3. Gegevens uit het verkiezingsonderzoek van 

drs,M.P,A.van Dam. 
4. Mr.F.H,J.J.Andriessen, "En jaar na de verkiezingen", 

Politiek Perspectief, november/december 1973, pog,3. 
5 "Het Parool", dd 26.1973 
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2. KABINETSVORMING, KIESSTELSEL Ei 
 DE VVD  

De in het eerste hoofdstuk geschetste ontwikkeling 
brengt mij tot de volgende conclusies: 
10 de VVD zal bij de eerstkomende Tweede Kamer-

verkiezingen niet moeten aandringen op het 
sluiten van stembusaccoorden; 

2 na de verkiezingen leidt een debat in de Tweede 
Kamer over het maken van een voordracht voor de 
benoeming van een kabinetsformateur naar alle 
waarschijnlijkheid niet tot resultaten; 

3. door ons zal bij toekomstige kabinetsformaties 
moeten worden gestreefd naar een regeeraccoord 
op hoofdpunten; 

4, de verkiezingsuitslagen van 1972 en 1974 
weerspreken de drang naar wijziging van ons 
kiesstelsel; 

5, voor het behouden van onze nieuwe aanhang en het 
verder verbreden ervan, is het duidelijk maken 
van de principiële fundamenten van onze politiek 
onmisbare voorwaarde, 

[1 Ti1 'i' 

In ons verkiezingsprogramma "Liberalen op nieuwe 
wegen", uitgegeven voor de verkiezingen van 1971 en 
geldende voor de periode van 1971 tot 1975 staat: 
- streven naar een stembusaccoord in 1971 tussen 

VVD en een of meer der navolgende partijen 
(alfabetische volgorde): ARP, CHU, D'66 en KVP; 

- de VVD zal geen medewerking verlenen aan de 
formatie van een parlementair kabinet waarin 
zitting hebben leden van de Boerenpartij c.a., de 
CPN, de PSP, de PvdA of de PPR,1) 

In ons urgentieprogramma van 1972, dat samen met het 
programma Liberalen op nieuwe wegen uit 1971 de basis 
is op dit moment van het handelen van de Tweede Kamer-
fractie, wordt uitgesproken: "Wij wensen na de 
verkiezingen herstel van de samenwerking tussen die 
partijen, die in 1971 samen een kabinet vormden en 
wijzen deelneming van de huidige Partij van de 
Arbeid aan een kabinet af",2) 

Op het uitsluiten van samenwerking op regeringsniveau 
tussen PvdA en VVD kom ik in het vierde deel van deze 
beschouwing terug. Het wezenlijke verschil tussen 
het programma Liberalen op nieuwe wegen en het 
Urgentieprogramma 1972 is, dat wij in 1972 duidelijk 
besloten niet naar stembusaccoorden voor de 
verkiezingen te willen streven. Die beleidslijn zal 
naar mijn mening ook bij de eerstkomende Kamer- 
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Laat ik het zo formuleren. PvdA en VVD hebben terecht 
veel critiek op het niet duidelijk kiezen van de 
confessionele partijen voor verkiezingen voor een 
bepaalde richting van beleid. Maar om de verantwoorde-
lijkheid daarvoor alleen op de schouders van de 
confessionele partijen te leggen, is voor de PvdA en 
VVD gemakkelijk, maar niet geheel juist.  Oak  het feit 
dat socialisten en liberalen elkaar steeds doelbewust 
hebben uitgesloten heeft bijgedragen tot de problematiek 
waarin de confessionelen zich bevinden. 
Is er, wijzende naar de positie van de VVD en die 
van de confessionele partijen, voldoende reden om 
het streven naar stembusaccoorden vooraf achterwege 
te laten, ook het verloop van de jongste kabinets-
formatie heeft dat aangetoond. Voor de verkiezingen 

12 

verkiezingen moeten worden gevolgd. Daarvoor 
zou ik de volgende overwegingen willen aanvoeren: 
- de verkiezingscampagne in het najaar van 1972 en 
de verkiezingsuitslag van 29 november van dat jaar 
hebben aangetoond dot een zelfstandig opereren van 
onze partij, ongebonden aan welke andere politieke 
groepering ook, voor ons groot succes heeft 
gebracht. Stembusaccoorden zullen altijd een 
comprornissoir karakter hebben. Enkel het onder-
handelen over de mogelijkheid van het sluiten 
ervan beperkt al de eigen monoevreermogelijkheden; 

- wat geldt voor de positie van de VVD, geldt in de 
huidige politieke situatie van ons land destemeer 
voor de confessionele partijen. Sinds 1959 hebben 
PvdA en VVD bij elke Kamerverkiezing uitgesproken 
dat zij samenwerking met elkaar onmogelijk achten. 
Daardoor, en door het feit dat de confessionelen 
sinds 1967 niet meer beschikken over een 
meerderheid in de volksvertegenwoordiging, heeft 
de politieke strijd in ons land zich steeds 
toegespitst op de vraag of er een socialistisch-
confessionele dan wel een liberaal-confessionele 
coalitie uit de bus zou komen. 
Men kan wel zeggen - drs,J,M,den Uyl schreef dat 
nog in 1970 - dat "het een goede zaak zou zijn als 
in Nederland voor het eerst sinds meer dan een 
halve eeuw eens een kabinet zou kunnen worden 
gevormd zonder KVP" 3), realistisch is dat - nog - 
niet. Vorming van een kabinet zonder confessionelen 
is voorlopig onmogelijk. 

Daarvan uitgaande en beseffende dat, als de 
confessionele partijen voor de verkiezingen kiezen 
voor een accoord met ofwel de PvdA, ofwel de VVD, 
zij aanzienlijke verliezen zouden lijden, heeft 
het sluiten van stembusaccoorden, voor de 
confessionele partijen nog meer dan voor de VVD, 
veel tegen. 

zei de PvdA dat na de 
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vooraf niet tot een a 
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wie zou dat kunnen te 
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is het van tweeën een 
dat men zonder accoor 
wil onderhandelen en i 

men gaat uit van de r 
met anderen moet word 
lijkt het mij beter d 
situatie, het sluiten 
achterwege blijft, 

In het verlengde van 
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accoorden kleven, val - 
aanzien van de manier 
formateur. Een van de 
verkiezingen van 1967 
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ten grondslag lagen a 
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terug te vinden in het 
de Kamerleden Van Thij 
de confessionelen en 1 
werd dit voorstel afge 
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zei de PvdA dat na de verkiezingen niet zou worden 
onderhandeld met die partijen met welke de PvdA 
vooraf niet tot een accoord zou zijn gekomen. Een 
verkiezingsbelofte die verloochend is. Er is - 
wie zou dat kunnen tegenspreken - wel onderhandeld 
tussen de linkse partijen en KVP en ARP. 
Voor de politieke zuiverheid en de geloofwaardigheid 
van het doen door partijen van beloften aan de kiezers 
is het van tweeën een. Of men zegt voor de verkiezingen, 
dat men zonder accoord vooraf niet na de verkiezingen 
wil onderhandelen en men doet dit dan ook niet. Of 
men gaat uit van de realiteit dat na verkiezingen 
met anderen moet worden onderhandeld. In dat geval 
lijkt het mij beter dat, gezien de huidige politieke 
situatie, het sluiten van stembusaccoorden vooraf 
achterwege blijft.  

IM. 11111~~UUTM 

In het verlengde van de hierboven gegeven beschrijving 
van de problemen die aan het sluiten van stembus-
accoorden kleven, valt een conclusie te trekken ten 
aanzien van de manier van aanwijzen van de kabinets-
formateur. Een van de hoofdpunten, waarop D'66 de 
verkiezingen van 1967 inging, was de rechtstreekse 
verkiezing van de minister-president. De ideeën die 
ten grondslag lagen aan dat voorstel waren in 
verwaterde vorm - kiezen van de kabinetsformateur - 

terug te vinden in het initiatiefwetsvoorstel van 
de Kamerleden Van Thijn, Goudsmit en Aarden. Door 
de confessionelen en liberalen in de Tweede Kamer 
werd dit voorstel afgewezen. Tegelijkertijd werd 

13  

igd, Daarvoor 
willen aanvoeren: 
najaar van 1972 en 
rovember van dat jaar 
fstandig opereren van 
sike andere politieke 
t succes heeft  
Lien  altijd een 
Enkel het onder-

van het sluiten 
evreermogeii j kheden; 
de VVD, geldt in de 
i ons land destemeer 
i. Sinds 1959 hebben 
dezing uitgesproken 
r onmogelijk achten. 
t de confessionelen 
n over een 
nwoordiging, heeft 
d zich steeds 
een socialistisch-
raal-confessioneie 

]en Uyl schreef dat 
de zaak zou zijn als 
Lnds meer dan een 
u kunnen worden 
tisch is dat - nog - 
zonder confessionelen 

le dat, als de 
verkiezingen kiezen 

PvdA, ofwel de VVD, 
den lijden, heeft 
len, voor de 
r dan voor de VVD, 

en VVD hebben terecht 
jk kiezen van de 
:iezingen voor een 
or om de verantwoorde- 
chouders van de 
i, is voor de PvdA en 
1 juist. Ook het feit 
:aar steeds doelbewust 
agen tot de problematiek 
vinden, 
van de VVD en die 
oldoende reden om 
n vooraf achterwege 
jongste kabinets- 

oor de verkiezingen 



echter een motie aanvaard, waarin als wenselijk werd 
dat het kort na de ve
debat 

uitgesproken, dat "na de verkiezingen van 28 april 
over de opsteil 

1971 de nieuwgekozen Kamer op korte termijn bijeen- 
te benoemen kabinetsf 

komt, teneinde - indien deze nieuwe Kamer dit wenst 
- 

confessionelen konden 

in een openbare beraadslaging  te onderzoeken of een 
verkiezingen tot een 

meerderheidsoordeel kan worden uitgesproken omtrent 
stellen van een kandi 

een door het staatshoofd te benoemen kabinetsformateur, 
de kandidaat van link 

die in beginsel de leiding van het door hem te 
geen steun. 

formeren kabinet op zich zal nemen',4) 
Die gang van zaken le 

De essentie van deze motie kreeg zijn weerslag in ons 
verkiezingen van 1972 
debat 

programma "Liberalen op nieuwe wegen". Daar staat: 
waarin zij een 

formateur zou kunnen 
"De kabinetsformateur, tevens kandidaat-minister- 

ik betwijfel of de po 
president behoort kandidaat gesteld te worden door 

komende Kamerverkiezi 
de Tweede Kamer",5) 

een direct daarna te 
Ik zet bij deze passage uit ons program uit 1971 

zou kunnen zijn. Ook 
nu vraagtekens. Weliswaar bestaan er terecht grote 

voor de confessionele 
bezwaren tegen de ondoorzichtigheid en geheimzinnigheid 

het beheersen de van 
van de tot dusver gebruikelijke procedure van kabinets- 
formatie,maar het opstellen van een voordracht door 

Tot het arsenaal van 
de Tweede Kamer voor de benoeming door het staatshoofd 
van een kabinetsformateur, garandeert niet dat 

confessionelen moeten 

ondoorzichtigheid en geheimzinnigheid uit de formatie 
hebben van engelenged 

verdwijnen. Met name was de intentie van de motie- 
behoren. 

Kolfschoten, door de VVD in haar verkiezingsprogramma 
in 1971 overgenomen, te bereiken dat het staatshoofd 

Regeeraccoord 

een zo duidelijk mogelijk advies van een meerderheid 
De politieke ontwikke 

van de Tweede Kamer zou ontvangen in plaats van 
tot een derde conclus, 

wellicht onderling tegenstrijdige adviezen van de 
fractievoorzitters, 

regeeraccoorden biedej 
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De reden waarom door mij vraagtekens worden gezet 
coalitie-kabinet, Het 
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Die politieke realiteit heeft er in 1971 toe geleid, DS'70, Gezegd zou kunr 
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die in 1971 ontstond, gebaseerd was op onzekerheid Immers die periode ho 
en misschien zelfs op onderling wantrouwen0  confessionelen zeiden 
In 1959 en in 1967 was de politieke situatie een daar ook naar zouden 
geheel andere. Na de verkiezingen in beide jaren wij in het najaar de 
bestond er binnen de confessionele partijen kabinet-Biesheuvel  dc  
nauwelijks twijfel aan de vraag, welke politieke Andere overweging was 
richting men uit zou koersen. In 1959 wilden de niet bestond, compens 
confessionele partijen af van de jarenlange coalitie vertrouwen niet gevon 
met de PvdA. En in 1967 kon en wilde men in de zo gedetailleerd moge 
kring van de confessionelen, na de nacht van de geschiedenis met h 
Schmelzer, geen andere kant meer uit dan naar een Kortom zonder vertrot 
coalitie met de VVD. Ook de VVD van haar kant voorzitters van de mc 
wilde in beide jaren van harte een samenwerkings- er geen garantie voor 
verband met de confessionelen. De coalitiepartners van een coalitie. And 
stemden dus overeen in politieke wil, vertrouwden wilsovereenstemming i 
elkaar en wilden gezamenlijk laten zien voor welk detailafspraken. Die 
beleid zij zouden kunnen staan. Een gedetailleerd min of meer lam legge 
regeeraccaord was in die politiek-psychologische van individuele Kamer 
situatie dan ook niet nodig. Enkele maanden voor de gedetailleerd accoord 
Tweede Kamerverkiezingen van 1972 spraken de vrees voor nieuwe ver 
confessionelen - ik schreef daar hierboven reeds conclusie gebracht, d 
over - een voorkeur uit voor samenwerking met de kabinet dat mag reken 
PvdA. Tegelijkertijd maakten de linkse partijen is het maken van een 
kenbaar na de verkiezingen niet te willen punten van het te voe 
onderhandelen met die partijen waarmee de PvdA en formatie-fase tussen 
haar satellieten voor de verkiezingen niet tot een fractie-voorzitters, 
accoord zouden zijn gekomen. Het eerste feit bracht 
de VVD ertoe in de informatiefase, waarin de Verkiezingen  ea  
vorming van een liberaal-confessioneel kabinet 
werd onderzocht, een aantal zekerheden op hoofd- De verkiezingsuitslag 
punten te vragen. Het tweede feit leidde ARP en volgens tot de varmin 
KVP in een latere fase van de formatie tot het kabinet-Marijnen, het 
vragen van garanties aan de PvdA, kabinet-Cals en het c 
Eerder in deze beschouwing heb ik al geschreven, dat Zijlstra. Dit alles z 
de VVD deze zekerheden moest vragen. Wij konden niet pas waren gekomen. Me 
anders, omdat wij niet het risico wilden lopen dat verandering van onze 
een confessioneel-liberaal kabinet in de Tweede 
Kamer op ieder moment zou worden overspoeld door In linkse kring, geka 
een meerderheid van de linkse partijen en dissidente D'66, kwam het verlan 
confessionelen. Dat dit zou kunnen gebeuren was verkiezing van de min 
uitermate waarschijnlijk. De geluiden, die vooral kabinets-formateur. I 
uit KVP-kring over de VVD klonken, wezen daarop, meer dan ooit tevoren 
Toch is door de VVD tijdens de besprekingen met de ( afbrokkeling, begon d 
confessionelen in 1972 en 1973 niet aangedrongen op districtenstelsel lui 
het maken van een gedetailleerde overeenkomst, de Jong gaf daaraan t 
gelijkend op het accoord-Steenkamp. Misschien had staatscommissie-Cals- 
dat, gezien de onzekere houding waarmee de gespreks- In 1971 verscheen de 
partners tegenover elkaar stonden, wel voor de hand De kleinst mogelijke 
gelegen. Toch hebben wij van onze kant niet invoering van een dis 
geprobeerd het die richting uit te sturen, omdat de rechtstreekse verk 

de ervaring met onze toenmalige coalitiepartners, De VVD heeft, toen zi 
opgedaan tijdens en na de zomercrisis van 1972, niet verhinderen dat deze 
in die richting wees. Bij de kabinetsformat 
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was op onzekerheid Immers die periode had bewezen, dat als de 
wantrouwen0 confessionelen zeiden ergens voor te staan, zij 
ieke situatie een daar ook naar zouden handelen. Eensgezind loodsten 
n in beide jaren wij in het najaar de belasting-voorstellen van het 
le partijen kabinet-Biesheuvel door de Tweede Kamer, 
welke politieke Andere overweging was, dat wanneer het vertrouwen 

i 1959 wilden de niet bestond, compensatie voor dat niet bestaande 
jarenlange coalitie vertrouwen niet gevonden zou kunnen worden in een 

ilde men in de zo gedetailleerd mogelijk regeeraccoord. Dat had 
de nacht van de geschiedenis met het kabinet-Biesheuvel bewezen, 
uit dan naar een Kortom zonder vertrouwensrelatie tussen de fractie- 

van haar kant voorzitters van de mogelijke regeringspartners is 
en samenwerkings- er geen garantie voor het bestendig voortbestaan 
)e coalitiepartners van een coalitie. Andersgezegd: politieke 
wil, vertrouwden wilsovereenstemming is belangrijker dan een lijstje 

hen zien voor welk detailafspraken. Die overwegingen, waarbij komt het 
Een gedetailleerd min of meer lam leggen van Tweede Kamerfracties en 
k-psychologische van individuele Kamerleden, hetzij door een 
e1e maanden voor de gedetailleerd accoord, hetzij door een dodelijke 
72 spraken de vrees voor nieuwe verkiezingen hebben mij tot de 
hierboven reeds conclusie gebracht, dat de beste basis voor een 

nenwerking met de kabinet dat mag rekenen op een bestendig voortbestaan, 
linkse partijen is het maken van een reeks van afspraken op hoofd- 
te willen punten van het te voeren kabinetsbeleid in de 
daarmee de PvdA en formatie-fase tussen de formateur en de onderhandelende 
ringen niet tot een fractie-voorzitters, 
eerste feit bracht 

ne, waarin de Verkiezingen en ons kiesstelsel  

nioneel kabinet 
rheden op hoofd- De verkiezingsuitslag van 1963 leidde achtereen- 
it  leidde ARP en volgens tot de vorming van het liberaal-confessionele 
rmatie tot het kabinet-Marijnen, het socialistisch-confessionele 

k. kabinet-Cals en het confessionele minderheidskabinet- 
ik al geschreven, dat Zijlstra. Dit alles zonder dat de kiezers eraan te 
]gen. Wij konden niet pas waren gekomen. Mede daardoor ontstond de roep om 
o wilden lopen dat verandering van onze staatrechtelijke regels, 

let in de Tweede 

i overspoeld door In linkse kring, gekatalyseerd door het optreden van 
rtijen en dissidente D'66, kwam het verlangen op tot rechtstreekse 
en gebeuren was verkiezing van de minister-president dan wel 
Luiden, die vooral kabinets-formateur. In confessionele kring, waar men 
n, wezen daarop, meer dan ooit tevoren geconfronteerd werd met 
esprekingen met de afbrokkeling, begon de roep om invoering van een 
liet aangedrongen op districtenstelsel luider te klinken. Het kabinet- 

overeenkomst, de Jong gaf daaraan toe door het instellen van de  
imp. Misschien had staatscommissie-Cals-Donner, 

waarmee de gespreks- In 1971 verscheen de eindconclusie van deze commissie,  

nn,  wel voor de hand De kleinst mogelijke meerderheid adviseerde de 
e kant niet invoering van een districtenstelsel, gecombineerd met 

te sturen, omdat de rechtstreekse verkiezing van de kabinetsformateur, 

coalitiepartners, De VVD heeft, toen zij in het kabinet zat, weten te 
:risis van 1972, niet verhinderen dat deze voorstellen werden overgenomen. 

Bij de kabinetsformatie van 1971 werd afgesproken 
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dat het kabinet-Biesheuvel niet tot de indiening iAndersgezegd, het hu, 
van zodanige voorstellen zou overgaan. Tevens werd - opkomende politieke 
dit bleek uit de later gepubliceerde werkafspraken - parlementair te verti 
ook vastgelegd dat, als een eventueel in te dienen van kanalisering van 
initiatief-voorstel door de Staten-Generaal zou Het huidige kiessteI 
worden aanvaard, de regering ervoor zou zorgen, dat kleine, doch in ons 
dit ontwerp van wet het Staatsblad niet zou bereiken, stromingen, de mogel. 

volksvertegenwoordig. 
Wat gold in 1971 zou ook, indien de besprekingen Daardoor worden de oi 
tussen confessionelen en liberalen na de verkiezingen wakker gehouden. Als 
van 1972 tot een accoord zouden hebben geleid, van 

j weten te doorstaan ei 
kracht zijn geworden. De onder leiding van informateur geven, dan biedt -  og  
Ruppert  overleggende fractie-voorzitters van KVP, VVD, het huidige kiessteL 
ARP, CHU en DS'70 werden slechts een keer geconfronteerd kiezers dit ook via I 
met een eventueel breekpunt. Dit breekpunt, door ons 1het bestaan van kleit 
opgebracht, betrof het kiesstelsel, partijen zorgt er te 
In de informatieperiode-Ruppert  heb ik op 29 december grotere groeperingen 
1972 per brief aan de kabinets-informateur doen weten: heden van koers te  vi  
"Mijn fractie wijst invoering van een districten- 

i naar het midden zou 
stelsel van de hand, omdat alle in ons volk bestaande wind in de zeilen. A 
politieke stromingen zich in het parlement moeten gaan, betekent dat ZE 

kunnen laten horen. Eventuele medewerking van een nieuw 
kabinet aan de invoering van een districtenstelsel Het huidige kiesstel,< 
blijft voor ons onaanvaardbaar", een kans, waardoor dE 

worden gedwongen,  mac  
Ook toen de besprekingen over de vorming van een dat onverhoedse koer 
parlementair vijfpartijen-kabinet waren mislukt, is worden gecorrigeerd 
door de VVD-fractie vastgehouden aan dat standpunt, dan enig ander kiess) 
Zo heb ik in mijn gesprek op 22 januari 1973 met evenredige vertegenw  
Ruppert  gezegd, dat wijziging in ons kiesstelsel I  vernieuwingsbeweging, 
voor ons een breekpunt zou zijn. De reactie van de i is het stelsel van d 
confessionele partijen lag in de lijn van de afspraak waarborg voor politiE 
hieromtrent gemaakt in 1971. Men begreep dat op het 
punt van het kiesstelsel door de VVD geen enkele Vandaar mijn conclus 
concessie zou worden gedaan. Op dat consequente jaren is gebeurd: dal 
standpunt, door de VVD tot nu toe ingenomen, moeten meewerken aan wijzigi 
wij naar mijn mening niet terugkomen. Enerzijds niet evenredige vertegenwc 
omdat onze argumenten voor het handhaven van het vaak meesmuilend dooi 
stelsel van de evenredige vertegenwoordiging aanzien van grondwet 
onaangetast overeind staan, anderzijds niet omdat houding misschien wel 
de verkiezingsuitslagen van 1972 en 1974 de kwaliteit werkelijkheid ingege\ 
van ons kiessysteem uitdrukkelijk hebben bevestigd, zelfbehoud. Dat verwi 
Zouden er in 1967 en in 1971 12 districten, zoals te maken. Omdat ten € 

door het kabinet-den Uyl thans wordt voorgesteld, moment er een twaalf 
hebben bestaan, dan zouden D'66, DS'70, de NMP en meer zetels in de Twe 
de PPR geen kans hebben gehad in het parlement te het huidige kiesstels 
komen en daar te laten zien wat zij waard waren, eventueel confessione 
De kiezers hebben hun, en zij zijn daartoe in staat zodanig stelsel zou 1< 
gesteld door het stelsel van de evenredige 

- meerderheid in de vol 
vertegenwoordiging, een faire kans gegeven. De Pragmatisch voldoende 
kiezers hebben ook, toen eenmaal bleek wat de stelsel, zoals dat vc 
gedachten van de nieuwkomers waard waren, hen dat pragmatische politiek 
op passende wijze laten weten, ook dat leert ons het 
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tot de indiening Andersgezegd, het huidige kiesstelsel stelt nieuw 
rgaan. Tevens werd - opkomende politieke stromingen in staat zich 
erde werkafspraken - parlementair te vertalen en opent de mogelijkheid 
tueel in te dienen van kanalisering van onlustgevoelens, 
en-Generaal zou Het huidige kiesstelsel opent daarnaast voor 
oor zou zorgen, dat kleine, doch in ons volk gewortelde politieke 
ad niet zou bereiken. 7 stromingen, de mogelijkheid hun stem in de 

volksvertegenwoordiging blijvend te doen horen. 
de besprekingen Daardoor worden de oudere, gevestigde partijen 
en na de verkiezingen wakker gehouden. Als zij de storm van de vernieuwing 
hebben geleid, van weten te doorstaan en daar een antwoord op weten te 
eiding van informateur geven, dan biedt - ook dat is de les van 1972 en 1974 - 
rzitters van KVP, VVD, het huidige kiesstelsel voldoende garantie dat de 
een keer geconfronteerd kiezers dit ook via hun stem tot uiting brengen. En 
breekpunt, door ons het bestaan van kleine, principieel gefundeerde 

e10 partijen zorgt er tegelijkertijd voor dat de 
heb ik op 29 december grotere groeperingen beperkt worden in hun mogelijk- 
nformateur doen weten: heden van koers te veranderen. Als de PvdA teveel 
n een districten- naar het midden zou koersen, krijgen PSP en CPN de 
in ons volk bestaande wind in de zeilen. Als de ARP teveel naar links zou 
parlement moeten gaan, betekent dat zetelwinst voor het GPV, 

dewerking van een nieuw 
districtenstelsel Het huidige kiesstelsel biedt nieuwe stromingen snel 

een kans, waardoor de oude partijen tot reageren 
worden gedwongen, maar zorgt er tegelijkertijd voor 

vorming van een dat onverhoedse koerswijzigingen van grote partijen 
t waren mislukt, is worden gecorrigeerd door kleine, principiële. Meer 
aan dat standpunt. dan enig ander kiessysteem biedt het stelsel van de 
januari 1973 met evenredige vertegenwoordiging opening aan politieke 

i ons kiesstelsel vernieuwingsbeweging. Meer dan enig ander kiessysteem 
De reactie van de is het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging 
lijn van de afspraak waarborg voor politieke stabiliteit. 
begreep dat op het 
VVD geen enkele Vandaar mijn conclusie uit dat, wat in de laatste 

dat consequente jaren is gebeurd: dat de VVD onder geen beding mag 
e ingenomen, moeten meewerken aan wijziging van het stelsel van de 
omen. Enerzijds niet evenredige vertegenwoordiging. In het verleden werd 
andhaven van het vaak meesmuilend door anderen over onze houding ten 
enwoordiging 4  aanzien van grondwet en kieswet gezegd, dat die 
rzijds niet omdat houding misschien wel principieel was, maar in 
en 1974 de kwaliteit werkelijkheid ingegeven werd door een zucht tot 
k hebben bevestigd. 1 zelfbehoud. Dat verwijt durft men ons nu niet neer 
districten, zoals ( te maken. Omdat ten eerste de VVD, als op dit 
ordt voorgesteld, moment er een twaalf districtenstelsel zou bestaan, 
D570, de NMP en meer zetels in de Tweede Kamer zou hebben dan onder 
het parlement te het huidige kiesstelsel. En ten tweede, omdat een 

zij waard waren, eventueel confessioneel-liberaal kabinet binnen een 
jn daartoe in staat zodanig stelsel zou kunnen rekenen op een ruime 
evenredige meerderheid in de volksvertegenwoordiging, 
ns gegeven, De Pragmatisch voldoende redenen om voor een districten- 
bleek wat de stelsel, zoals dat voorgesteld is, te zijn. Maar  

rd  waren, hen dat pragmatische politiek, niet door beginselen gedragen - 
ook dat leert ons het verleden - leidt tot niets, 
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In 1972 boekte de VVD, net als in 1959, een winst 
van zes Kamerzetels, 

D66 is tenonder gegaan aan het geloof dat verandering 
van de formele regels vanzelf zou leiden tot genezing 
van allerlei maatschappelijke kwalen. Verander het 
kiesstelsel, laat de minister-president rechtstreeks 
kiezen, dan functioneert de democratie beter. Dat 
was het uitgangspunt, 
De PvdA heeft die gedachte overgenomen en ook de 
confessionelen - het voorstel van een viertal KVP-
Kamerleden tot verbetering van de werkwijze van de 
Tweede Kamer is daarvan opnieuw een onthullend 
voorbeeld - geloven erin, ik geloof er niets van. 
Een parlementaire democratie functioneert zo goed 
als de politieke partijen haar willen doen 
functioneren. De concrete opstelling van de politieke 
partijen is daarvoor beslissend. Politiek is geloof-
waardig naar gelang de politici het vertrouwen van 
de kiezers verwerven. De staatsrechtelijke regels 
geven niet meer aan dan een simpel kader. 
Welk kiesstelsel voor welk land het minst slecht 
functioneert, varieert van geval tot geval. Mijn 
overtuiging is, dat het Nederlandse volk, verscheiden 
in zijn achtergronden en steeds getuigend van de 
eigen, individuele opvatting, de democratie het best 
kan beleven in het thans bestaande stelsel van de 
evenredige vertegenwoordiging, 
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ri 1959, een winst 

Kamerverkiezingen 
Dl tot ongeveer dertig 

zijn gestegen, De Eerste Kamerverkiezingen, gehouden 
in de helft van ons land op basis van de uitslag van 
de Statenverkiezingen van maart jongstleden, leverden 
de VVD een stijging van acht naar twaalf leden van de 
Eerste Kamer op. Over drie jaar vinden in de andere 
helft van onze provincies verkiezingen voor de Eerste 
Kamer plaats, door de in 1974 gekozen leden van 
Provinciale Staten, Dan zal, dat valt nu reeds te 
voorspellen, de VVD in de Eerste Kamer op vijftien 
of zestien zetels komen en daarmee in de senaat de 
tweede partij van ons land zijn. Een verdubbeling van 
onze aanhang in een paar jaar tijd, ingezet eind 1972 
bij de Kamerverkiezingen. 
Of onze partij bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen 
zich zal weten te stabiliseren, terug zal lopen of 
verder zal doorstoten, is onvoorspelbaar. 

Na de doorbraak die het liberalisme onder aanvoering 
van mijn eminente voorganger prof,mr,P,J,Oud in 1959 
wist te realiseren, raakte onze partij in 1962 haar 
winst bijna geheel kwijt, De Kamerverkiezingen van 
1963 leverden een betere uitslag op.  loch  kon niet 
voorkomen worden dat de VVD de helft van haar zetel-
winst in 1963 moest prijsgeven. Dat leidde alom in 
onze partij tot grote teleurstelling. Niet echter 
bij Oud zelf. Hij maakte op de avond van de verkiezingen 
von 1963 direct voor wat de politieke conjunctuur 
betreft onderscheid tussen de lange en de korte golf-
beweging. Op  23 januari 1968, tijdens de viering van 
het 20-jarig bestaan van onze partij zei Oud in zijn 
laatste grote rede het aldus: 
"Voor de positie van een partij komt het op de lange 
golf aan. Dat de korte golf, die ons in 1959 zo fors 
omhoog stuwde, hierna zou teruglopen, was niet anders 
te verwachten. Dit geschiedde dan ook in 1963. Maar de 
lange golf bleef ons voortstuwen. De helft van de 
winst van 1959 wisten wij te consolideren". 

Anders dan bij de Statenverkiezingen volgende op de 
Tweede Kamerverkiezingen van 1959, is de VVD in 1974 
niet enorm teruggevallen. Onze partij wist integendeel 
een ongekende winst te boeken. Bij de Tweede Kamer-
verkiezingen van 1972 gaven 1,068,375 kiezers ons hun 
stem, bij de Statenverkiezingen waren er dat 1,282,294. 
Net  als bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1972 kwam 
de winst overal vandaan. In een avondblad dat 
tegenwoordig uitmunt door een bijzondere kijk op onze 
politiek, werden die cijfers zo uitgelegd dat "een 
deel van de VVD-winst van de serieuze partijen in 
het midden afkomstig is; een klein deel bestaat zelfs 
uit ontevreden sociaiisten",6) 
De terugval die wij moesten incasseren na de grote 
winst in 1959 moet ons juist na de laatste twee 
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verkiezingen, die een explosieve groei voor de 3. BEGINSELEN 
partij hebben te zien gegeven, een les zijn. 
De Driemaster schreef, dat de liberale overwinnaar Onze partij is gegro 
niet moest denken dat hij nu onkwetsbaar was vrijheid, verantwoor 
geworden en op zijn pas verworven lauweren kon sociale rechtvaardig 
gaan rusten. En onze oud vice-minister-president, Die beginselen zijn 
drs.H,A0Korthals, voegde daaraan toe tijdens het maken tegelijkertijd 
lustrumcongres van de JOVD op 15 februari 1974: dat dynamisch is. Ee 
"in de politiek is tevredenheid de basis voor ontwikkelingen van o 
teruggang; altijd moet het oog op de toekomst beoordelen van die o 
gericht zijn en actie worden gevoerd",7) richting geven doara 
In ons verkiezingsmanifest van 1956 schreven wij: de eerste en in de 1 
"Wij willen de partij niet in de breedte doen mens. 
groeien, wanneer dit moet gaan ten koste van de Om zijn vrijheid, om 
diepte". Huizinga wees op de 
Die stelling staat nu nog recht overeind. Voor het "datgene wat een vn 
vasthouden van onze aanhang en het verder verbreden bij de stand der vn 
ervan, is het steeds kenbaar maken van de beginselen, Thorbecke noemde als 
die ons bij ons handelen leiden, een onmisbare uitstek de bevorderi 
voorwaarde, zelfstandige kracht. 
De vergroting van onze aanhang met ca, 600.000 Zowel bij ons socioa 
kiezers en de perspectieven die voor de verdere matenile ontplooiin 
groei van onze partij aanwezig zijn, leggen ons deze mens in zijn werk, b 
zware, maar noodzakelijk te vervullen taak op. beleid en bij onze v 
Dat was ook de reden waarom de Tweede Kamerfractie die over de grenzen 
van de VVD een tweetal dagen bijeen is geweest om in de politiek van v 
zich intern, juist over dit aspect te beraden. Dat spelen en waarvan de 
beraad is mij tot steun geweest voor hot schrijven is voor de inrichtin 
van het volgende deel van mijn beschouwing, die, het wezen van 
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Onze partij is gegrond op een viertal beginselen: 
vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en 
sociale rechtvaardigheid. 
Die beginselen zijn in hun wezen onveranderlijk en 
maken tegelijkertijd een politiek beleid mogelijk 
dat dynamisch is. Een politiek die aansluit bij de 
ontwikkelingen van onze samenleving. Bij het 
beoordelen van die ontwikkelingen en bij het verder 
richting geven daaraan gaat het liberalisme het in 
de eerste en in de laatste instantie altijd om de 
mens. 

Om zijn vrijheid, om zijn ontplooiingsmogelijkheden. 
Huizinga wees op de betekenis van het woord liberaal: 
"datgene wat een vrij man toekomt of waardig is, wat 
bij do stand dor vrijheid past".1) 
Thorbecke noemde als liberaal uitgangspunt bij 
uitstek de bevordering van de ontwikkeling van de 
zelfstandige kracht.2) 
Zowel bij ons sociaal beleid, bij vraagstukken van 
materiële ontplooiing, bij onze benadering van de 
mens in zijn werk, bij onze visie op het onderwijs-
beleid en bij onze visie op de aanpak van problemen 
die over de grenzen heenreiken - vraagstukken die 
in de politiek van vandaag en morgen een grote rol 
spelen en waarvan de aanpak van wezenlijke betekenis 
is voor de inrichting van onze samenleving - zijn 
die, het wezen van het liberalisme rakende, uitspraken 
basis voor ons denken en handelen. Bij de bespreking 
hieronder van deze vraagstukken van onze maatschappij 
wil ik proberen enigszins aan te geven hoe het 
liberalisme die idealen in de praktijk gestalte wil 
geven. 

i• ri Ff 

De VVD is en wordt door de PvdA en door sommige 
confessionelen altijd verweten dat zij alleen op zou 
komen voor de rijken, dat haar vrijheidsideaal niet 
anders is dan een pleidooi voor het recht van de 
sterke, en dat de VVD geen echt sociaal beleid zou 
voorstaan. 
Maar de tijd waarin de theorie werd aangehangen dat 
het maatschappelijk leven op evenwichtige wijze zich 
alleen dan zou ontwikkelen als de overheid zich 
onthield van ingrijpen, ligt ver achter ons in de 
geschiedenis. 
De slechte sociale toestanden die in ons land in de 
negentiende eeuw bestonden, zijn door de liberalen 
van die tijd het eerst onderkend. Zij kwamen tot het 
besef, dat het de overheid was, die de motor zou 
moeten zijn bij het aanbrangen van verbeteringen 

groei voor de 
n les zijn. 
)erale overwinnaar 
etsbaar was 
i lauweren kon 
-dster-president, 
toe tijdens het 
februari 1974: 
Je basis voor 
de toekomst 

)erd".7) 

56 schreven wij: 
breedte doen 
n koste van de 

)vereind. Voor het 
t verder verbreden 
n van de beginselen, 
een onmisbare 

at ca. 600.000 
,00r de verdere 
ijn, leggen ons deze 
illen taak op. 
eede Kamerfractie 
en is geweest om 
A te beraden. Dat 
ioor het schrijven 
schouwing. 
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daarin, Zij hebben aan het eind van de vorige eeuw zijn de oud-invaliden 

de basis gelegd voor de moderne sociale wetgeving kleine zelfstandigen 

die ons land nu kent. Zonder verzet van andere liberale 
politici, die huiverig stonden ten opzichte van De conclusie kan word 

ingrijpen van de overheid in de maatschappelijke na 1945 optredende  so  

ontwikkeling, en zonder verzet van behoudende elementen liberaal-confessionel 

in de toen opkomende confessionele partijen, is dat terrein van de  social  

niet gegaan. De vooruitstrevende liberalen zijn er detail van elkaar afw 

echter in geslaagd op sociaal terrein een reeks van Tussen de drie hoofds 

verbeteringen in gang te zetten. Niet voor niets draagt politiek werd en word 

het laatste liberale meerderheidskabinet, dat ons land wetgeving in wezen ni 

heeft gekend - het kabinet-Pierson-Goeman Borgesius - Hoogstens zou voor wa 

de erenaam van kabinet van de sociale gerechtigheid. VVD gezegd kunnen war 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw daalde de terughoudend ten aanz 

liberale invloed snel, de liberalen raakten verdeeld, pakket van sociale vo 

vielen uiteen en verloren de greep op de kiezers. De de socialisten. De co 

periode tussen de beide wereldoorlogen bracht geen van de PvdA, soms de 

herstel. Eerst na de Tweede Wereldoorlog kwam er een door onze zorg over d 

kentering. Toen werd onder leiding van mr,D,U.Stikker verbonden aan uitbrei 

de Partij van de Vrijheid opgericht, pakket, een kostenuit 

In de "voorlopige interne leidraad" van die partij bestedingsmogelijkhed 

stelden de oprichters de vraag: "Op welke wijze menen beperkt, wordt door k 

wij, dat onze samenleving behoort te worden geordend, ons te verwijten dat 

opdat er weder welvaart voor allen komen zal? zwakkeren in onze sam 

En zij gaven daarop het antwoord: "Door op sociaal 
gebied hetzelfde te verrichten, als ons volk in staat Aan die hetze - want 

is geweest op staatkundig gebied tot stand te brengen,"3) wordt door heel velen 
niet meegedaan. En, w 

Het program van de in 1948 opgerichte VVD getuigde is, ook in andere kri 

van dezelfde geest als waarvan het program van de van de sociale kosten 

Partij van de Vrijheid sprak De oprichting van de vooraanstaande  social  

VVD was het gevolg van besprekingen, welke waren heeft daarover vorig 

gevoerd tussen de Partij van de Vrijheid en de groep- gesproken,4) En oud-m 

Oud. Anders dan voor de Tweede Wereldoorlog trokken een aantal concrete v 

vanaf 1948 de liberalen gezamenlijk, in één partij op. stijging van de premi 

Door haar program en door de wijze waarop Oud in de ook door ons zijn bep 

praktische politiek de liberale uitgangspunten wist te onhaalbaar waren. Onz 

vertalen, werd de basis gelegd voor een gestadige is deze, dat het soci 

vooruitgang van onze partij. Als enige politieke met name denk ik dan 

stroming in ons land is het het liberalisme geweest, volksverzekering voor 

dat na 1945 voortdurend aan aanhang heeft gewonnen, zelfstandigen, nog mo 

In de periode tot 1959, toen de VVD meestentijds in • deze uitbreiding staa 

oppositie zat, heeft de VVD van harte meegewerkt aan taak. Het complex van 

een reeks van sociale maatregelen. Onweerlegbaar feit land is aan een grond 

is, dat toen onze partij in 1959 mede-regerings- dering en vereenvoudi 

verantwoordelijkheid ging dragen, de sociale Eind 1967 gaf het kab 

voorzieningen gestaag verder zijn verbeterd Na het KVP-minister van Soci 

intermezzo Cals-Vondeling heeft de VVD deelgenomen opdracht daarvoor een 

aan de kabinetten de Jong en Biesheuvel. Onder deze Onlangs heeft de heer 

kabinetten is het recht op bijstand van overheidswege vereenvoudiging op ee 

wettelijk geregeld, is het minimumloon er gekomen, politiek haalbare - p 

zijn de uitgaven voor sociale voorzieningen Als directe bezuinigi 

aanzienlijk vergroot, is de AOW structureel opgevoerd, de ook door ons beple 

L 
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n de vorige eeuw zijn de oud-invaliden opgenomen in de WAO, zijn de 

sciale wetgeving kleine zelfstandigen tegemoetgekomen, 

st van andere liberale 
i opzichte van De conclusie kan worden getrokken, dat de beurtelings 

atschoppelijke na 1945 optredende socialistisch-confessionele en 

1 behoudende elementen liberaal-confessionele coalitie-kabinetten op het 

partijen, is dat terrein van de sociale politiek een hoogstens in 

Liberalen zijn er detail van elkaar afwijkend beleid hebben gevoerd0 

rein een reeks von Tussen de drie hoofdstromingen in de nationale 

iet voor niets draagt politiek werd en wordt op het terrein van de sociale 

<abinet, dat ons land wetgeving in wezen niet verschillend gedacht. 

i-Goeman Borgesius - Hoogstens zou voor wat betreft de opstelling van de 

iale gerechtigheid. VVD gezegd kunnen worden dat de VVD altijd iets meer 

eeuw daalde de terughoudend ten aanzien van de uitbreiding van het  

an  raakten verdeeld, pakket van sociale voorzieningen heeft gestaan dan 

s op de kiezers. De de socialisten. De confessionelen kozen soms de kant 

Logen bracht geen van de PvdA, soms de onze. Onze houding, ingegeven 

Joorlog kwam er een door onze zorg over de stijging van de kosten 

van mr,D,U,Stikker verbonden aan uitbreiding van het sociale verzekerings- 
pakket, een kostenuitbreiding die de individuele 

van die partij bestedingsmogelijkheden van de burger steeds verder 

)p welke wijze menen beperkt, wordt door kwaadwillenden aangegrepen om 

te worden geordend, ons te verwijten dat wij niet opkomen voor de 

I komen zal?" zwakkeren in onze samenleving, 

"Door op sociaal 
Is ons volk in staat Aan die hetze - want daar ontaardt het soms in - 

tot stand te brengen."3) wordt door heel velen buiten onze partij gelukkig 
niet meegedaan. En, wat politiek van groter belang 

hte VVD getuigde is, ook in andere kring wint de mening, dat beperking 

L program van de van de sociale kosten noodzakelijk is, veld. De 

Iprichting van de vooraanstaande socialistische econoom  Halberstadt 

an,  welke waren heeft daarover vorig jaar behartenswaardige woorden 

rijheid en de groep- gesproken,4) En oud-minister Veldkamp heeft onlangs 

reldoorlog trokken een aantal concrete voorstellen tot beperking van de 

jk, in 44n partij o. stijging van de premiedruk gedaan, die in het verleden 

waarop Oud in de ook door ons zijn bepleit, maar die op dat moment 

itgangspunten wist te onhaalbaar waren. Onze visie op de sociale politiek 

r een gestadige is deze, dat het sociale bouwwerk op een aantal punten, 

snige politieke met name denk ik dan aan de totstandkoming van een 

iberalisme geweest, volksverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor 

g heeft gewonnen, zelfstandigen, nog moet worden uitgebreid. Maar naast  

VD  meestentijds in deze uitbreiding staan wij voor een veel grootsere  

]rte  meegewerkt aan taak. Het complex van sociale voorzieningen in ons 

Onweerlegbaar feit land is aan een grondige herprogrammering, herwaar- 

iiede-regerings- dering en vereenvoudiging toe. 

de sociale Eind 1967 gaf het kabinet-de Jong aan de vroegere 

verbeterd. Na het KVP-minister van Sociale Zaken, Veldkamp, de 

VVD deelgenomen opdracht daarvoor een plan te ontwerpen, 

Feuvel. Onder deze Onlangs heeft de heer Veldkamp voorgesteld met die  

rid  van overheidswege vereenvoudiging op een aantal - naar zijn oordeel 

iiloon er gekomen, politiek haalbare - punten een begin te maken,5) 

rzieningen Als directe bezuinigingsmogelijkheden noemt hij o.a.: 

tructureel opgevoerd, de ook door ons bepleite afschaffing van de  kinder- 
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bijslag voor het eerste kind; en de invoering van huidige opvattingen, 1 

46n of twee wachtdagen in de Ziektewet, effectief ons volk, en misschien 

te maken voor 'iedereen, inclusief de hoogleraar en kring van heel veel we 

de minister,'5) tegen het steeds verde 
voorzieningen en tegen 

Ik geloof dat een dergelijke aanpak de meeste kans op belasting- en premiedr 

succes biedt. Gevestigde belangen en vrees voor het Willen de politieke pa 

nemen van onaangenaam aankomende bezuinigingen, die bereid blijft een bela 

zeker op groot verzet zullen stuiten, heeft tot nu gezamenlijke inkomen t 

toe belet, dat er een begin gemaakt kon worden met voorzieningen - en dat 

de stroomlijning van onze sociale voorzieningen. De betreft de VVD doel - 

VVD heeft de politieke moed, niet alleen te zeggen de moed kunnen opbreng 

dat beperking van de sociale premiedruk noodzakelijk ertoe leiden dat de st 
wordt ingeperkt. En oo 
meer dan thans het gev 
komen aan diegenen die 
hebben. Mijn conclusie 
VVD op sociaal terrein 
is deze, dat wij moete 
zelf het iniatief moet 
vervolmaking van onze 
Zonder herwaardering, 
van het pakket van Soc 
mogelijk, En ook zulle 
ons noodzakelijk geach 
een krachtiger tegenga 
oneigenlijk gebruik va 
moeten voortzetten. De 
de komende tijd meer g 
in politieke kringen b 
is aanwezig dat in bre 
onze gedachten in stee 

Materiële ontpo 

is, maar ook aan te geven hoe dat zou kunnen worden "De eerste eis die de 

gerealiseerd. Wordt geen concreet begin gemaakt met 
en aan een regering st 

de herwaardering van ons sociale voorzieningenpakket, 
hun inkomen niet in ge 

dar, worden de sociale voorzieningen voor de gemiddelde 
ogen en oren van sommi 

werknemer en zelfstandige onbetaalbaar en is het 
dit stellig bijzonder 

uitgesloten dat verbeteringen daar waar die noodzakelijk 
strategie die mikt op 

zijn kunnen worden aangebracht, 
er naar mijn mening ni 

De verschillen tussen socialisten en liberalen blijken 
vandaag onder andere uit een verschillende kijk op 
de meest gewenste verhouding tussen collectieve en 
individuele voorzieningen. Collectieve voorzieningen 
zijn onmisbaar en de stijging van onze welvaart 
vergroot ook de behoefte aan een aantal van die 
voorzieningen. Maar die stijging biedt tegelijkertijd 
aan de burgers meer mogelijkheden tot het dragen van 
eigen verantwoordelijkheid. Mijn taxatie van de 
huidige opvattingen, levend bij een meerderheid van 
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Dat schreef de huidige 
geleden. Ik ben het da 
juist analyseerde de t 
de situatie waarin de 
bevond. De linkse part 
er niet in geslaagd om 
beslissende nederlaag 
onvoldoende was gelukt 
katholieke en protestai 
het vertrouwen te wekk 
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n de invoering van huidige opvattingen, levend bij een meerderheid van 

ektewet, effectief ons volk, en misschien zelfs vooral levend in de 

lef de hoogleraar en kring van heel veel werknemers, is dat het verzet 
tegen het steeds verder groeien van de collectieve 
voorzieningen en tegen de ononderbroken groei van 

npak de meeste kans op belasting- en premiedruk, sterk toeneemt0 

het en en vrees voor Willen de politieke partijen bereiken dat ons volk 

e bezuinigingen, die bereid blijft een belangrijk deel van het 

uiten, heeft tot nu gezamenlijke inkomen te besteden aan sociale 

Dakt kon worden met voorzieningen - en dat is in ieder geval voor wat 

Ie De voorzieningen. betreft de VVD doel - dan moeten de politici ook 

te et alleen zeggen de moed kunnen opbrengen maatregelen te nemen die 

emiedruk noodzakelijk ertoe leiden dat de stijging van de premiedruk 
wordt ingeperkt. En ook dat de sociale uitkeringen 
meer don thans het geval is uitsluitend ten goede 
komen aan diegenen die er werkelijk recht op 
hebben. Mijn conclusie voor de politiek welke de 
VVD op sociaal terrein de komende tijd moet voeren, 
is deze, dat wij moeten meewerken aan en zonodig 
zelf het iniatief moeten nemen tot een verdere 
vervolmaking van onze sociale voorzieningen. 
Zonder herwaardering, stroomlijning en vereenvoudiging 
van het pakket van sociale maatregelen is dat niet 
mogelijk. En ook zullen wij ons pleidooi voor de door 
ons noodzakelijk geachte beperking van premiedruk en 
een krachtiger tegengaan van het misbruik en 

/ oneigenlijk gebruik van de sociale voorzieningen 
moeten voortzetten. De kans is aanwezig dat wij in 
de komende tijd meer gehoor daarvoor zullen vinden 
in politieke kringen buiten de onze. De zekerheid 
is aanwezig dat in brede maatschappelijke kring 
onze gedachten in steeds meerdere mate worden gedeeld. 

Materiële ontpooïng  

it  zou kunnen worden 'De eerste eis die de meeste burgers aan een partij 

t begin gemaakt met 
en aan een regering stellen, is dat zij hun werk en 

voorzieningenpakket, 
hun inkomen niet in gevaar zullen brengen. In de 

igen voor de gemiddelde 
ogen en oren van sommige radicale hervormers zijn 

albaar en is het 
dit stellig bijzonder platvloerse zaken, maar een 

ar waar die noodzakelijk 
strategie die mikt op maatschappij-hervorming kan 
er naar mijn mening niet omheen'6) 

n en liberalen blijken 
schillende kijk op 
;sen collectieve en 
ctieve voorzieningen 
n onze welvaart 
aantal van die 
biedt tegelijkertijd 

n tot het dragen van 
taxatie van de 

een meerderheid van 

Dat schreef de huidige minister-president vier jaar 
geleden, ik ben het daarmee volledig eens. Heel 
juist analyseerde de toenmalige leider van de oppositie 
de situatie waarin de Nederlandse politiek zich in 1970 
bevond. De linkse partijen, zo concludeerde hij, waren 
er niet in geslaagd om het kabinet-de Jong een 
beslissende nederlaag toe te brengen, omdat het hen 
onvoldoende was gelukt bij de grote massa van 
katholieke en protestante arbeiders en zelfstandigen 
het vertrouwen te wekken dat zij door op de PvdA te 
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stemmen hun levensomstandigheden meer zouden kunnen waarmee zij worden ge 

verbeteren dan wanneer zij trouw zouden blijven aan Wij streven naar een 

hun oude partijen, een behoorlijk bestac 

Overal, zo schreef Den Uyl letterlijk, waar politici door ziekte, ouderdon 

zich inzetten voor de directe verbetering van de werkloosheid niet in 

levensomstandigheden, daar krijgen zij steun van de onderhoud te voorzien 

mensen. En met een - achteraf gezien - zekere 
dat zij kunnen beschi 

visionaire blik voegde Den Uyl eraan toe: "Links voldoende is om in de 

wekt soms de indruk, dat zij de mensen verbiedt blij De zwakkeren wensen 

te zijn met een nieuwe woning, de buitenlandse 
van liberale politiek 

vakantie of het uiteindelijk verworven autootje." 
waar dat mogelijk is, 
Wij wensen een inkome 

Met al zijn uitspraken in dat artikel gedaan, raakt 
ontplooiing van de me 

Den Uyl de kern van de vraag waarom de PvdA na de 
doet ons onderscheide 

grote voouitgang die de partij onder leiding van 
haar voormalige minister-president Drees wist te 

Laat ik een paar voor 

boeken, niet heeft weten te bestendigen. En verklaart 
blijken dat onze poli 

hij daarmee tegelijkertijd in belangrijke mate de 
De PvdA bepleit  steed  

vooruitgang die de VVD bij de verkiezingen van 1972 
collectieve voorzieni 

en 1974 heeft gerealiseerd. Onze partij is en wordt 
verdere stijging van 

een materialistische koers verweten. Dat verwijt had 
onontkoombaar; zij wi 

men in 1970, gezien het hierboven in enige zinnen 
liefst zoeken in de d 

weergegeven pleidooi van Den Uyl, toen de PvdA kunnen 
nauwelijks aandacht ' 

maken, Dat verwijt is niet gekomen, al had de huidige 
standigen; zij streef 

minister-president daar waarschijnlijk wel op visie van de PvdA op 

gerekend, want in de genoemde beschouwing komt ook 
geënt op het behoefte 

de zinsnede voor: 'Dit is geen betoog voor uitsluitend 
politiek van de PvdA 

biefstuk-, brood- of botersocialisme,' i streven zoveel mogeli 

Een zeer defensief en wel wat schuldbewust klinkende 
concentreren, 

verdediging van een politiek die de PvdA in 1956 

vijftig zetels in de Tweede Kamer opleverde, Dat 
Tegenover deze politi 

record is daarna door de PvdA nooit meer geëvenaard. 
op. De verschillen tu 

En als de PvdA voortgaat op de weg die zij op dit 
blijken hier zeer goe 

moment aan het bewandelen is, zal zij dit ook niet ruimte te laten voor 
mogelijkheid van de meer evenaren, 
van de belastingdruk; 

De PvdA van nu maakt de wezenlijke fout dat zij dat de bestedingsmoge 

vergeet, dat - zoals Den Uyl het vier jaar geleden mogelijk moet zijn de 

schreef - de meeste kiezers hun stem geven aan die 
verhoging onontkoomba 

partij waarvan zij verwachten dat de politiek daarvan 
de VVD wenst een over 

hun werk en hun inkomen het minst in gevaar zal 
de positie van de  mid  

brengen. En op die fout stapelt de PvdA nog een andere 
beoefenaren van de vr 

door de VVD te verwijten dat zij precies handelt naar 
mening dat de sterkst 

het recept dat Den Uyl zijn eigen partij in 1970 moeten dragen, aanvaa 

voorschreef, 
de progressie in de 1 
wijst de politiek van 

De PvdA heeft, anders dan in het verleden, te weinig 
bewust op gericht is 

oog voor de materiële wensen en verlangens van de 1 brengen, af, De VVD a 

kiezers. De VVD vaart dezelfde koers als zij in het rechtvaardige inkomen 

verleden heeft gevaren, maar beseft thans meer dan 
voor het behoefte-ele 

vroeger - en trekt daar voor haar beleid en voor het 
van beloning naar pre 

uitdragen daarvan ook de consequenties uit - hoe 
verdientte; aandacht 

belangrijk de kiezers juist de materiële problemen, 
en naar de mate van 

28 H 29 



meer zouden kunnen waarmee zij worden geconfronteerd, vinden, 

zouden blijven aan Wij streven naar een samenleving waar voor ieder 
een behoorlijk bestaansminimum verzekerd is. Zij die 

lijk, waar politici 
door ziekte, ouderdom, invaliditeit, gedwongen 

betering von de 
werkloosheid niet in staat zijn in hun eigen levens- 

n zij steun van de 
onderhoud te voorzien, moeten de zekerheid hebben, 

len - zekere 
dat zij kunnen beschikken over een inkomen dat 

aan toe: 'Links 
voldoende is om in de levensbehoeften te voorzien, 

ensen verbiedt blij 
De zwakkeren wensen wij te beschermen. Kernpunt 

buitenlandse van liberale politiek is daarnaast, dat zij overal 

orven autootje.' 
waar dat mogelijk is, de zwakkeren sterk wil maken, 
Wij wensen een inkomensbeleid dat gericht is op de 

ikel gedaan, raakt 
ontplooiing van de mens. Daar de nadruk op te leggen, 
doet ons onderscheiden van het socialisme, 

om de PvdA na de 
der leiding van 

t Drees wist te 
Laat ik een paar voorbeelden noemen waaruit moge 

ndigen. En verklaart 
blijken dat onze politiek een eigen gezicht heeft 

angrijke mate de 
De PvdA bepleit steeds verdere uitbreiding van de 

kiezingen van 1972 
collectieve voorzieningen; zij acht daarom een steeds 

partij is en wordt 
verdere stijging van de druk van de belastingen 

en. Dat verwijt had 
onontkoombaar; zij wil deze belastingverhogingen het 
liefst zoeken in de directe sfeer; ook heeft de PvdA 

in enige zinnen 
toen de PvdA kunnen 

nauwelijks aandacht voor de positie van de zelf- 

n, al had de huidige 
standigen; zij streeft scherpe nivellering na; de 

nlijk wel op 
visie van de PvdA op de inkomensverdeling is eenzijdig 

chouwing komt ook 
gent op het behoefte-element; tenslotte kenmerkt de 

toog voor uitsluitend 
politiek van de PvdA zich door het socialistische 

streven zoveel mogelijk macht bij de overheid te 
sme," 
uldbewust klinkende 

concentreren, 

de PvdA in 1956 
Tegenover deze politiek stelt de VVD zich duidelijk  

opleverde, Dat 
it  meer geëvenaard. 

op. De verschillen tussen socialisten en liberalen 

die dit g zij op 
blijken hier zeer goed. De VVD wenst zoveel mogelijk 

dit zij ook niet ruimte te laten voor de individuele bestedings- 
mogelijkheid van de burger; zij bepleit stabilisatie 
van de belastingdruk; zij geeft vanuit haar visie 

fout dat zij e 
dat de bestedingsmogelijkheid van de burger zo groot 

vier jaar geleden mogelijk moet zijn de voorkeur - als belasting- 

tern aan die geven 
verhoging onontkoombaar is - aan indirecte belastingen; 

de politiek daarvan de VVD wenst een overheidsbeleid dat recht doet aan 

in gevaar zal 
de positie van de middenstand, de boeren en de 

PvdA andere e nog een 
beoefenaren van de vrije beroepen; de VVD is van 

handelt precies naar mening dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 

in 1970 partij moeten dragen, aanvaardt dan ook het bestaan van 
de progressie in de loon- en inkomstenbelasting, maar 
wijst de politiek van de socialisten, die er doel- 

verleden, te weinig 
bewust op gericht is de middengroepen in de knel te 

erlangens van de brengen, af, De VVD acht voor het totstandkomen van 

in het oers als zij 
rechtvaardige inkomens-verhoudingen naast aandacht  

ft  thans meer dan 
voor het behoefte-element, aandacht voor het principe 

beleid en voor het van beloning naar prestatie, van beloning naar 

nties uit - hoe verdiente; aandacht voor de beloning naar bekwaamheid 

terile problemen, en naar de mate van verantwoordelijkheid die men 
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draagt, naar de betekenis van iemands werk voor de Bij velen bestaat he 

samenleving noodzakelijk. Tenslotte gelooft de VVD tussen socialisten e 
dat het maken van ruim baan voor het particulier van materiële aard i 

initiatief de beste weg is om de spreiding van worden geconfronteer 

macht te verwezenlijken, materialistische Pol 
niet verweten worden 
politiek pleiten, al 
burgers zoveel mogel 
besteding van hun in 
van de belastingdruk 
tegen de scherpe niv 
dat de mensen zoveel 
moeten worden beloon 
En de VVD kan dat ve 
zij ijverig pleitbez 

IN 
Als men dat wel doet 

FEF begrijpt van ons  lib  
doelbewust probeert 
het gaat om deze mat 
die de PvdA en de W 
het principiële vers 
tussen het  socialism  
Wij gronden onze pol 
als de vrijheid van 
kan ontplooien, als 
gestimuleerd, dat in 

Het is op die terreinen dat zich de politieke strijd van de toekomst van 
in het afgelopen jaar in belangrijke mate heeft Materiële ontplooiin 
afgespeeld en het zijn die punten die zeker ook bij van de mens, zijn ge 
de Algemene Politieke en Financiële Beschouwingen in onafhankelijkheid, z 
het najaar sterk op de voorgrond zullen treden. Het levensgeluk, 
Feit dat de strijd tussen kabinet en oppositie zich 
hierop zal toespitsen, is niet nieuw. De hoogte van De mens in zijr 
de overheidsuitgaven en de verdeling ervan, de 
hoogte van de belastingdruk en de verdeling ervan, Onze opvattingen op 
leverden ook in het verleden in het parlement de van de materiële ont 
belangrijkste conflictstof op, Dr,J,van Putten vatte verkiezingsuitslagen 
dat in een recent artikel zo samen: "Het kabinet-Cals meer aanhang in het 
is ten val gebracht op grond van zijn uitgaven- en dat onze partij door 
belastingbeleid. Het kabinet-de Jong is vooral belaagd gekritiseerd. Een kr 
door zijn belastingbeleid (Biesheuvels mislukte schot de PvdA, in belangri 
voor de boeg in verband met het doorgaan van de vrees, dat de ideeën 
inflatie-correctie) en door verzet tegen de wet op bij de werknemers  zu 

de loonvorming van minister Roolvink, waarmee, althans onze partij voor het 

naar s ministers oordeel, een verregaande regerings- te krijgen bij die g 
bemoeienis met de inhoud van collectieve arbeids- vroeger voor ons nie 
overeenkomsten mogelijk moest worden gemaakt. Het belangrijk deel van 
kabinet-Biesheuvel ging op het punt van het uitgaven- bereikbaar, 
beleid aan interne meningsverschillen te gronde. Onze opvattingen op 
Het eerste onaanvaardbaar van het kabinet-den Uyl over de uitgaven- en 
jegens de Tweede Kamer had betrekking op het belasting- veel werknemers aan, 
beleid,"7) besloten op onze par 

daarvan nog weerhoud 
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smands werk voor de 
Dtte gelooft de VVD 
r het particulier 
spreiding van 

Bij velen bestaat het misverstand dat het verschil 
tussen socialisten en liberalen een onderscheid 
van materiële aard is. En zowel de PvdA als de VVD 
worden geconfronteerd met het verwijt dat zij een 
materialistische politiek voeren. Maar er kan ons 
niet verweten worden dat wij voor een materialistische 
politiek pleiten, als wij ervoor pleiten dat de 
burgers zoveel mogelijk zelf moeten beslissen over de 
besteding van hun inkomen, als wij verdere stijging 
van de belastingdruk afwijzen, als wij ons verzetten 
tegen de scherpe nivellering, en als wij bepleiten 
dat de mensen zoveel mogelijk naar hun verdiensten 
moeten worden beloond. 
En de VVD kan dat verwijt niet worden gemaakt omdat 
zij ijverig pleitbezorgster is voor de bezitsvorming. 
Als men dat wel doet, dan komt dat of omdat men niets 
begrijpt van ons liberale uitgangspunt, of omdat men 
doelbewust probeert de VVD zwart te maken. Want als 
het gaat om deze materiële vragen zijn de antwoorden 
die de PvdA en de VVD daarop geven altijd gegrond op 
het principiële verschil in uitgangspunt dat er 
tussen het socialisme en het liberalisme bestaat. 
Wij gronden onze politiek op onze overtuiging dat 
als de vrijheid van de mens optimaal is, als hij zich 
kan ontplooien, als zijn eigen initiatief wordt 
gestimuleerd, dat in het belang is van zijn toekomst, 
van de toekomst van zijn gezin en van de samenleving. 
Materiële ontplooiing vergroot de vrijheid van bewegen 
van de mens, zijn gevoel van eigenwaarde, zijn 
onafhankelijkheid, zijn zelfstandigheid, kortom zijn 
levensgeluk. 

De mens in zijn werk 

Onze opvattingen op sociaal gebied en op het gebied 
van de materiële ontplooiing krijgen, dat hebben de 
verkiezingsuitslagen van 1972 en 1974 bewezen, steeds 
meer aanhang in het land. Misschien is het wel daarom, 
dat onze partij door haar tegenstanders heftig wordt 
gekritiseerd. Een kritiek, die voorzover zij komt van 
de PvdA, in belangrijke mate is ingegeven door de 
vrees, dat de ideeën van de VVD in toenemende mate 
bi) de werknemers zullen aanslaan. Inderdaad begint 
onze partij voor het eerst vaste voet aan de grond 
te krijgen bij die groep in onze samenleving, die 
vroeger voor ons niet bereikbaar was. Toch is een 
belangrijk deel van hen voor ons nog steeds niet 
bereikbaar. 
Onze opvattingen op sociaal terrein en onze opvattingen 
over de uitgaven- en belastingpolitiek spreken bij 
veel werknemers aan. Sommigen van hen hebben daardoor 
besloten op onze partij te gaan stemmen. Anderen worden 
daarvan nog weerhouden, voornamelijk om redenen van 
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niet-materiële aard. De belangrijkste factor die, 
informatie aan de onde 

als ik het goed taxeer, daarbij meespeelt is het de volledige jaarstukk 
gevoel, dat de VVD onvoldoende begrip en geen echte tussentijdse informati 
belangstelling heeft voor hun werk en voor de gelegenheid om advies I 

omstandigheden waarin zij hun werk moeten verrichten, beslissingen in de ond 
Onze materiële politiek heeft geleid tot een begin klachtrecht voor de  on  
van een doorbraak van de VVD bij de werknemers, maar Realisatie van deze pu 
die doorbraak zal tot staan komen als de VVD niet het scheppen van een v 
duidelijk weet te maken, welke visie zij heeft op verschillende machten 
de- positie van de menswerkend in beroep en bedrijf, de inmiddels gerealise 
waarop die visie is gebaseerd en tot welk beleid ondernemingsrecht zal 
wij wensen te komen, ervan in de praktijk p 

leiden als diegenen di 
Het lid van de Eerste Kamer voor de ARP, professor dat ook weten te doen 
Albeda, heeft onlangs over de verlangens van de Dat houdt in dat de le, 
werknemer gezegd: "Werknemers willen economische doelbewust zal moeten 
zekerheid, een goed inkomen, regelmatig werk, van de werknemers in h ij  
redelijke menselijke verhoudingen,"8) dat de werknemers meer 

De ontwikkeling van onze samenleving heeft ertoe 
staat moeten zijn hun 

en binnen het bedrijf 
geleid, dat naast verbetering van de financiële en 

sociale zekerheids-positie nu vooral ook immateriële KVP-fractievoorzitter 
wensen als het dragen van meer eigen verantwoordelijk- problematiek enige tij 
held, plezier in het werk, het besef dat men tezamen 

van eigen verantwoorde 
met  alien  in de onderneming werkzaam is, het zich in niet op de eerste plaa 
het bedrijf thuis en gelukkig voelen, steeds meer op 

wijzigingen van de stri 
de voorgrond treden. Om aan die terecht geuite 

gewerkt worden, maar h 
immateriële verlangens tegemoet te komen is door de van het bestaande, het 
wetgever het ondernemingsrecht gemoderniseerd, De VVD heden die er al zijn, 
heeft daar een niet te miskennen bijdrage aan geleverd, leiding en uitvoerendei 
Door het kabinet-de Jong is, onder verantwoordelijkheid werkelijk te democrati 
van onze oud-minister, prof,mr,C,H,F,Polak, een nieuwe ik onderschrijf die st 
structuur van de grote vennootschappen tot stand ik mij ten opzichte vai 
gekomen, de publicatieplicht daarvan vastgelegd en de van het ondernemingsre 
wet op de ondernemingsraden aanvaard. Door die  wets-  mijn mening doet, voor 
wijzigingen is de informatie aan de werknemers en de passage goed interpret 
mogelijkheid van het dragen door hen van meer eigen punt van het streven oi 
verantwoordelijkheid, duidelijk verbeterd, groot mogelijke persooi 
Thans gaat het erom dat de nieuwe wetten worden ons tot het voeren van 
ingevuld. Andersgezegd, dat door degenen die met de 

nieuwe wetgeving moeten werken alles wordt gedaan om Sommige kringen in de 
de vergrote openheid, de verruimde participatie- linkervleugel van de P 
mogelijkheden en het naar elkaar brengen van arbeid, het instituut van de oi 
kapitaal en leiding, ook in de praktijk worden wet vastgelegd, fundami 
gebracht. Dat betekent niet dat verdere modernisering het huidige instituut 
op het gebied van het ondernemingsrecht achterwege leiding en werknemers - 

zou moeten blijven, ik zou willen zeggen integendeel, vervangen door een per 

leiding van het bedrij,  
Zo moet er verder worden gewerkt aan de versterking Een symptoom van het s 
van de positie van de ondernemingsraad. Daarbij valt de componenten arbeid, 
te denken aan het toekennen van de bevoegdheid aan de onderneming is opgel 
de leden van de ondernemingsraad zich door deskundigen voorjaar, bij de Hoogo' 
te doen bijstaan. Voorts aan uitbreiding van tijdige de leden van de onderni 
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ijkste factor die, informatie aan de ondernemingsraad aan de hand van 
meespeelt is het de volledige jaarstukken, meer en volledige 
)egrip en geen echte tussentijdse informatie, het bieden van de 
rk en voor de gelegenheid om advies uit te brengen over ingrijpende 
rk moeten verrichten, beslissingen in de onderneming en de regeling van een 
leid tot een begin klachtrecht voor de ondernemingsraad 
de werknemers, maar Realisatie van deze punten zou kunnen bijdragen tot 
n als de VVD niet het scheppen van een verder evenwicht tussen de 
,isie zij heeft op verschillende machten binnen de onderneming. Net  als 
Ln beroep en bedrijf, d inmiddels gerealiseerde democratisering van het 
i tot welk beleid ondernemingsrecht zal de hierboven bepleite voortgang 

ervan in de praktijk pas tot het gewenste resultaat 

leiden als diegenen die met de regels moeten werken 
de ARP, professor dat ook weten te doen en ook willen doen, 

rlangens van de Dat houdt in dat de leiding van de onderneming ook 
Lllen economische doelbewust zal moeten streven naar het meer inschakelen 
elmatig werk, von de werknemers in het beleid. Tevens vereist dat, 
n,"8) dat de werknemers meer dan tot nu toe bereid en in 

staat moeten zijn hun taak binnen de ondernemingsraad 
iving heeft ertoe en binnen het bedrijf als geheel te vervullen, 
in de financiële en 

ioral ook immateriële KVP-fractievoorzitter Andriessen formuleerde deze 
igen verantwoordelijk- problematiek enige tijd geleden aldus: "Het dragen 
esef dat men tezamen van eigen verantwoordelijkheid in die werksfeer is 
:zaam is, het zich in niet op de eerste plaats gediend met nieuwe ingrijpende 
elen, steeds meer op wijzigingen van de structuur. Ook daaraan mag en moet 
terecht geuite gewerkt worden, maar het gaat ook om het goed werken 
te komen is door de van het bestaande, het leren werkei met de mogelijk- 
pemoderniseerd. De VVD heden die er al zijn, deskundige begeleiding van 
bijdrage aan geleverd, leiding en uitvoerenden om de arbeidsgemeenschap 

Ier verantwoordelijkheid werkelijk te democratiseren."9) 
,H,F,Polak, een nieuwe ik onderschrijf die stellingname volledig, al stel 
happen tot stand ik mij ten opzichte van verdere wettelijke verbeteringen 
ryan vastgelegd en de van het ondernemingsrecht wat positiever op dan hij naar 
aard. Door die wets- mijn mening doet, voor zover ik de door mij geciteerde 
de werknemers en de passage goed interpreteer. Juist ons liberale uitgangs- 
hen van meer eigen punt van het streven op alle terreinen naar een zo 
verbeterd, groot mogelijke persoonlijke ontplooiing verplicht 
re wetten worden ons tot het voeren van een dergelijk beleid, 
degenen die met de 

lIes wordt gedaan om Sommige kringen in de vakbeweging, de PPR en ook de 
ide participatie- linkervleugel van de PvdA streven ernaar de basis van 
brengen van arbeid, het instituut van de ondernemingsraad, zoals in de 

raktijk worden wet vastgelegd, fundamenteel te veranderen. Men wil 
verdere modernisering het huidige instituut van de ondernemingsraad, waarin 
gsrecht achterwege leiding en werknemers tezamen vertegenwoordigd zijn, 
n zeggen integendeel, vervangen door een personeelsraad, die tegenover de 

leiding van het bedrijf zou moeten komen te staan, 
aan de versterking Een symptoom van het streven naar polarisatie tussen 
gsraad. Daarbij valt I de componenten arbeid, kapitaal en leiding, waaruit 
de bevoegdheid aan de onderneming is opgebouwd. Het conflict, dit 
zich door deskundigen voorjaar, bij de Hoogovens over de verkiezing van 
breiding van tijdige de leden van de ondernemingsraad is een voorbeeld 
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van dit streven naar die polarisatie. Wij wijzen die 
polarisatie af. Wij kiezen voor de harmonie binnen 

de onderneming. Polarisatie tussen werknemers,  

centrales laat zien F 

werknemers onderling 
Verschillen van inzic 
dan wel met name over 
nivellering, maar ook 
vragen, zoals over h€ 
binnen de onderneming 
leiden tot grote maat 
maatschappelijke vera 
weer een versnellende 
wijzigen van de polit 
Naarmate radicale ele 
aan de grond te krijg 
vakbeweging zich van 
vervreemden en naar g 
stromingen binnen de 
zij de kans een deel 
aanhang te verliezen. 
De grote politieke vr 
zal slagen voor die k 
alternatief te bieden 
De beantwoording van 

één van de centrale d 

aandeelhouders en leiding is schadelijk voor alle Onderwijs 
betrokkenen en voor de werknemers nog wel het 
schadelijkst. Natuurlijk kunnen er tussen de drie "De partij streeft na 
componenten van de onderneming conflicten rijzen, die aan alle leden de 
omdat op korte termijn de verschillende belangen bieden op zo groot  so  
kunnen botsen. Maar op lange termijn is er een 
gezamenlijk doel: de continuiteit van de onderneming, 

verwerving van een vo 
bij ieders aa passend 

het optimaal functioneren ervan en de werkgelegenheid verantwoordelijkheid 
die de onderneming biedt, voorop."10) 
Alleen als men werkt vanuit het besef van dat 
gemeenschappelijk belang en die gezamenlijke Welke conclusies voor 
verantwoordelijkheid is de toekomst van het bedrijf te voeren onderwijsbe 
en allen die erbij betrokken zijn, zo veilig stellingname te trekk 
mogelijk gesteld. Die principiële stellingname in 1. Ook in de komende 
deze problematiek bracht ons er indertijd toe mee te van onze collectie 
werken aan een herziening van het ondernemingsrecht, de cultuur en de 

Het vraagstuk van harmonie of conflict binnen het 
Uitgaande van onze 
van de belastingdr 

bedrijfsleven is heden ten dage actueler dan ooit, binnen de hierbove 
Naast de af en toe uitbrekende conflicten die wij te worden gesteld, 
in het verleden hebben gezien tussen de factoren 2, De VVD wenst de be 
kapitaal en arbeid, is er een nieuwe tegenstelling bij het basis— en 
aan het groeien: namelijk die tussen de werknemers . vorming van de wer 
onderling, 3. Heeft de uitbreidii 
Eerste teken daarvan was al in het verleden het tot nu toe het mee 
ontstaan van categorale vakorganisaties. Maar het gestaan, grote zor,  
uittreden van verschillende bonden uit de grote -kwaliteit van onde, 
vakcentrales en ook het niet meer meedoen door het 
CNV aan de vorming van een federatie van de vak- 
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centrales laat zien hoe de verschillen tussen de 
werknemers onderling aan het escaleren zijn. 
Verschillen van inzicht over materiële vragen en 
dan wel met name over het vraagstuk van de inkomens-
nivellering, maar ook verschillen over immateriële 
vragen, zoals over het vraagstuk harmonie of conflict 
binnen de onderneming. Die tegenstellingen kunnen 
leiden tot grote maatschappelijke veranderingen. Deie 
maatschappelijke veranderingen kunnen op hun beurt 
weer een versnellende factor zijn bij het zich 
wijzigen van de politieke scheidslijnen in ons land. 
Naarmate radicale elementen erin slagen vastere voet 
aan de grond te krijgen bij de vakbeweging, zal de 
vakbeweging zich van grote groepen werknemers 
vervreemden en naar gelang de PvdA achter de radicale 
stromingen binnen de vakbeweging gaat staan, loopt 
zij de kans een deel van haar traditionele werknemers-
aanhang te verliezen. 
De  grate  politieke vraag voor de VVD is of zij erin 
zal slagen voor die kiezers een aantrekkelijk 
alternatief te bieden. 
De beantwoording van deze vraag is naar mijn mening 
één van de centrale doelstellingen van onze politiek. 

"De partij streeft naar maatschappelijke verhoudingen 
die aan alle leden der maatschappij gelijke kansen 
bieden op zo  groat  mogelijke ontplooiing en de 
verwerving van een volwaardige plaats in de samenleving, 
passend bij ieders aanleg en bekwaamheden. De eigen 
verantwoordelijkheid in heden en toekomst staat daarbij 
voorop. "10) 

Welke conclusies voor het in de toekomst door de VVD 
te voeren onderwijsbeleid zijn uit die principiële 
stellingname te trekken? 
1. Ook in de komende tijd moet een belangrijk deel 

van onze collectieve uitgaven aan het onderwijs, 
de cultuur en de jeugdvorming worden besteed. 
Uitgaande van onze opvatting dat aan de stijging 
van de belastingdruk een eind moet komen, dienen 
binnen de hierboven genoemde sectoren prioriteiten 
te worden gesteld, 

2. De VVD wenst de belangrijkste prioriteit te leggen 
bij het basis- en kleuteronderwijs en bij de 
vorming van de werkende jongeren. 

3. Heeft de uitbreiding van de onderwijsfaciliteiten 
tot nu toe het meest in de politieke belangstelling 
gestaan, grote zorg verdient de komende tijd de 
kwaliteit van onderwijs en vorming. 
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- prioriteiten 
van een numerus clausu 

De gelijke kans op ontplooiing voor ieder kan alleen 
enige tijd voor de Twe 
wetenschappelijk onder 

worden gerealiseerd, wanneer de overheid ervoor zorg voor de overheid niet 
draagt dat ieder het onderwijs kan volgen, dat past toekomstige maatschappE 
bij zijn aard en bekwaamheden en tegelijkertijd moeten zijn bij haar ir 
ervoor zorgt dat het onderwijs van een zo hoog Daarover bestond toen 
mogelijk gehalte is. De kabinetten waarin de VVD mening. Met name het a 
vertegenwoordigd was, hebben de uitgaven voor onderwijs studiekeuze niet zou mc 
aanzienlijk opgevoerd. Wij hebben daar van harte aan daarbij naar voren gebi 
meegewerkt, maar er steeds op gehamerd, dat het voor die principiële si 
onderwijs betaalbaar zou moeten blijven. Als de denken, heel wat te ze< 
ontwikkeling van de onderwijs-uitgaven zou doorgaan verwezenlijkbaar. 
in het tempo dat thans bestaat, dan zou dat ertoe 

leiden dat in het jaar 2000 praktisch het gehele Zo waren de zeven  medic  
overheidsbudget zou worden opgeslorpt door de post staat gemiddeld ieder 
onderwijs. te vangen. Het aantal 
Uiteraard een onmogelijke en onaanvaardbare Zou men aan die vraag 
ontwikkeling. In brede kring wordt dat ingezien, ook zouden binnen de kortsi 
in kringen buiten de onze. Maar elke keer als het faculteiten uit de gror 
gaat om het geven van een concrete aanzet voor de Organisatorisch onmogei 
beleidsombuigingen die nodig zijn, laten andere en gezien de toekomstiç 
partijen het afweten. Zo diende, toen de kabinetten- land ook niet nodig. Nc 
de Jong en Biesheuvel aan het bewind waren, de PvdA van oordeel dat een vei 
elke keer weer voorstellen in die, als zij zouden mogelijkheden tot de ur 
zijn aanvaard, steeds tot gevolg zouden hebben gehad Ten eerste omdat meer 
dat bovenop de uitbreiding van de uitgaven voor behoefte - hoe moeilij 
onderwijs en vorming die door die kabinetten werden bij het investeringsbel 
voorgesteld, een extra schep gedaan zou zijn. universitair onderwijs 
De inhoud van de voorstellen van de PvdA-oppositie noch de technische  nod  
was op zich niet onredelijk. Toch hebben wij meestal aanwezig zijn om de kor 
deze voorstellen moeten afwijzen, omdat wij het niet vraag naar studie-faci 
voor onze verantwoording konden nemen de onderwijs- van elke aankomende str 
uitgaven nog verder te laten stijgen. Hoe hoog de Ten derde omdat zonder 
prioriteit die wij aan het onderwijs geven ook is, uitgaven voor het weter 
elke keer moeten de onderwijs-uitgaven worden onmogelijk is meer gel( 
afgewogen tegen de uitgaven op andere terreinen van onderwijs en voor het 
overheidszorg, werkende jongeren uit I 

Dat niet alleen, ook binnen de sector van het 
- kleuter- en basisor 

onderwijs zelf moet tot prioriteiten-afweging worden 

gekomen. De VVD is van mening, dat de aandacht die De blauwe draad die do( 
in het verleden is gegeven aan de uitbreiding van 

- ons ideaal van zo gr 
het wetenschappelijk onderwijs, in de toekomst moet ieder - doet ons vaorr 
worden verlegd naar het basis- en kleuteronderwijs, gelijke ontwikkelingsvc 
Feitelijk kan nu worden geconstateerd, dat zeker voor boven het verwezenlijkr 
een aantal studierichtingen de universiteiten en voor iedereen. Vroeger 
hogescholen gezamenlijk over voldoende capaciteit de ongelijkheid van kar 
beschikken om te voorzien in de toekomstige bestaat, werd veroorzac 
maatschappelijke behoefte aan academici in die name voor arbeiderskinc 
studierichtingen, bereiken.. Vooral werd 
Verzette de VVD zich ten tijde van het kabinet-Cals genoemd. Deze is thans 
op principiële gronden nog scherp tegen het instellen wordt nu algemeen inge; 
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van een numerus clausus, in 1968 heb ik, toen ik 

enige tijd voor de Tweede Kamerfractie van de VVD het 
or ieder kan alleen wetenschappelijk onderwijs behandelde, gezegd dat 
)verheid ervoor zorg voor de overheid niet de vraag naar studie, maar de 
n volgen, dat past toekomstige maatschappelijke behoefte leidraad zou 
tegelijkertijd moeten zijn bij haar investeringsbeleid. 
rn een zo hoog Daarover bestond toen in onze kring verschil van 
n waarin de VVD mening. Met name het argument, dat de vrijheid van 
itgaven voor onderwijs studiekeuze niet zou mogen worden aangetast, werd 

i daar van harte aan daarbij naar voren gebracht. Op zich is uiteraard 
iamerd, dat het voor die principiële stellingname, juist uit liberaal 
)lijven. Als de denken, heel wat te zeggen. Maar zij is niet langer 
;gaven zou doorgaan verwezenlijkbaar.  
Ian  zou dat ertoe 
;isch het gehele Zo waren de zeven medische faculteiten in 1968 in  
=pt  door de post staat gemiddeld ieder 200 aankomende studenten op 

te vangen. Het aantal aanmeldingen lag daar 400 boven, 
uivaardbare Zou men aan die vraag naar studie willen voldoen, dan  
It  dat ingezien, ook zouden binnen de kortste keren twee nieuwe medische 
lke keer als het faculteiten uit de grond moeten zijn gestampt, 
e aanzet voor de Organisatorisch onmogelijk, financieel onmogelijk 
i, laten andere en gezien de toekomstige behoefte aan artsen in ons 
toen de kabinetten- land ook niet nodig. Nog meer dan in 1968 ben ik nu 
vind waren, de PvdA van oordeel dat een verdere beperking van de toelatings. 
, als zij zouden mogelijkheden tot de universiteiten onontkoombaar is, 
zouden hebben gehad Ten eerste omdat meer dan voorheen de maatschappelijke 
uitgaven voor behoefte - hoe moeilijk meetbaar ook - wegingsfactor 
kabinetten werden bij het investeringsbeleid ten aanzien van het 

ian zou zijn. universitair onderwijs moet zijn. Ten tweede omdat 
de PvdA-oppositie noch de technische noch de financiële mogelijkheden 

i hebben wij meestal aanwezig zijn om de komende jaren te voldoen aan de 
omdat wij het niet vraag naar studie-faciliteiten volgens de vrije keuze 

iemen de onderwijs- van elke aankomende student, 
gen. Hoe hoog de Ten derde omdat zonder stringente beperking van de 
wijs geven ook is, uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs het 
:gaven worden onmogelijk is meer gelden voor het basis- en kleuter- 
idere terreinen van onderwijs en voor het onderwijs en de vorming van de 

werkende jongeren uit te trekken, 

ctor van het keuter- en basisonderwijs 
Lten-afweging worden  
it  de aandacht die De blauwe draad die door onze hele politiek loopt 

uitbreiding van 
- ons ideaal van zo groot mogelijke ontplooiing van 

Ln de toekomst moet ieder - doet ons voorrang geven aan het scheppen van 
i kleuteronderwijs. gelijke ontwikkelingsvoorwaarden voor alle kinderen 
;eerd, dat zeker voor boven het verwezenlijken van een Vrije studiekeuze 
iiversiteiten en voor iedereen. Vroeger werd algemeen aangenomen dat 
bende capaciteit de ongelijkheid van kansen die er in onze maatschappij 
;oekomstige bestaat, werd veroorzaakt door te grote barrières met 
idemici in die name voor arbeiderskinderen, om de universiteit te 

bereiken.. Vooral werd daarbij de financiële barrière 
in het kabinet-Cals genoemd. Deze is thans praktisch geslecht. Bovendien 
tegen het instellen wordt nu algemeen ingezien dot de ongelijkheid van 
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- kwaliteit 

Daarnaast is de verbet 
het onderwijs hoogst n 
het onderwijs is immer 
ontwikkelen van de men 
immense betekenis. 
De onrust aan de unive] 
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resultaten ook heel ve 
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kansen reeds ontstaat in de eerste kinderjaren. Het 
is een statistisch feit dat een kind, geboren in een 
gezin waarvan de ouders hebben gestudeerd en een goed 
inkomen hebben, dertien maal zoveel kans heeft om de 
universiteit te bereiken als een kind, geboren in een 
gezin van een ongeschoolde landarbeider. 
Het zijn vooral sociale en psychologische factoren 
die een gelijke ontplooiingsmogelijkheid voor ieder 
kind in de weg staan: een beperkte opleiding van de 
ouders, het niet nodig vinden door de ouders dat de 
kinderen verder studeren, angst om het contact met 
de kinderen te verliezen, het in de familie of in 
de buurt niet gebruikelijk zijn dat men verder 
studeert. Al in de kleuterjaren kan worden 
geconstateerd dat het ene kind een grotere woorden-
schat heeft dan het andere, zich beter weet uit te 
drukken, meer contacten met andere kinderen weet te 
leggen. Symptomen van het feit dat de een op jeugdige 
leeftijd over een betere startkans dan de ander 
beschikt. 

Daarom pleiten wij voor de vervroeging van de 
toelatingsleeftijd tot de kleuterschool, wensen wij 

ik 

meer aandacht in het onderwijs voor de bevordering 
van goed taalgebruik, zijn wij voor verlenging van 
de leerplicht, achten wij een kritische beschouwing 
van de salaris-verschillen die er thans bestaan 
tussen degenen die in de verschillende sectoren van 
het onderwijs werkzaam zijn, nodig. 
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- kwaliteit 

Daarnaast is de verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs hoogst noodzakelijk. De kwaliteit van 
het onderwijs is immers voor het zich verder 
ontwikkelen van de mens in de maatschappij van 
immense betekenis. 
De onrust aan de universiteiten, een tiental jaren 
geleden begonnen, heeft naast enkele positieve 
resultaten ook heel veel negatieve gevolgen met 
zich gebracht. Efficiënt besturen is er niet 
eenvoudiger op geworden en het optreden van radicale 
studenten heeft er mede toe geleid dat het gehalte 
van het wetenschappelijk onderwijs en dus de waarde 
die aan een universitaire opleiding maatschappelijk 
wordt toegekend, zijn gedaald. Of, zoals de Nijmeegse 
hoogleraar Hoogerwerf schreef: "Nog ernstiger is dat 
redelijk en democratisch overleg lijkt terug te wijken 
voor laster, agitatie, dwang en geweld. (-) Als men 
kennis wil spreiden moet er toch enige kennis 
geproduceerd worden die het spreiden waard is,'fll) 

Nodig is: doorzichtiger en efficiënter beheer van de 
geldverslindende universiteiten en een versterking 
van de positie van degenen die onderwijs geven. 
Wat geldt voor het wetenschappelijk onderwijs, geldt 
ook voor de andere sectoren. De Mammoetwet is nu al 
elf jaar geleden door de volksvertegenwoordiging 
aanvaard. Tegen ons, met name bij monde van mevrouw 
van 5omeren-Downer verwoorde, op principiële en op 
financiële gronden gebaseerd verzet. Wij vreesden 
dat de wet niet zou beantwoorden aan het doel dat 
zij stelde, namelijk een vergroting van de keuze-
mogelijkheden voor ieder kind, en een betere 
doorstroming binnen het onderwijs. Achteraf geven de 
feiten ons gelijk. De voorspellingen van mevrouw van 
Someren over de financiële consequenties van de wet, 
door de meerderheid van de Tweede Kamer indertijd 
weggewoven, zijn uitgekomen. En wat belangrijker is, 
het kan in twijfel worden getrokken, of de onderwijs-
kundige argumenten voor invoering van de wet in de 
praktijk hun waarde hebben bewezen. 
Diegenen, die met het geven van het onderwijs belast 
zijn, zijn zich nog steeds aan het inspelen op de wet. 
Het is ondermeer om die reden dat de VVD huiverig 
staat ten opzichte van de invoering van de middenschool, 
zoals door de regering thans wordt overwogen. 
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van de takenpakketten leidt niet tot de verwezen- Nog een tweetal concret 
lijking van het belangrijkste doel van het onderwijs: Ten eerste: het vergrot 
het scheppen van zo  groat  mogelijke kansen voor begeleiding door de ond 
iedereen. Integendeel. De vervlakking die ontstaat, ouders; en ten tweede: 
de eisen die worden verlicht, leiden tot vermindering onderwijs in de eigen t 
van de kwaliteit van het onderwijs. En dus in onze 

Dit laatste lijkt een d 
steeds complexer wordende en hogere eisen stellende Het hebben van een grot 
maatschappij tot minder kansen voor diegene, die beter kunnen uitdrukken 
het betreffende onderwijs heeft gevolgd, vergroot de kansen die 
De middenschool leidt tot nivellering. Zij verkleint krijgt. 
het verschil in ontplooiingsmogelijkheden niet langs 

de weg van optrekking van hen, die een te geringe 
- meer aandacht vo 

ontplooiingskans hebben, maar langs de weg van 
aanpassing naar beneden toe. Uit de houding van de In onze partij was het 
PvdA en de VVD ten opzichte van de middenschool, dat er weinig aandacht 
spreekt niet alleen een verschil in onderwijskundige die de problemen van de 
opvattingen, spreekt ook een wezenlijk principieel Sinds kort wordt door a 
verschil tussen liberalen en socialisten. Men kan werkende jongeren aanda 
opkomen voor de zwakke - zo zei Oud - door hem te zijn genomen: het  minim  
beschutten, zo kan men de gelijkheid van kansen partiNle leerplicht is 
bevorderen door de onderwijskundige eisen te Maar juist deze twee ma 
verlagen, maar men kan ook - en dat is de liberale dat de toekomstkansen v 
benadering - proberen het zwakke sterk te maken en althans op dit ogenblik 
dat houdt in dat men de eisen die men stelt aan de vergroot. Omdat een aan 
kwaliteit van het voortgezet onderwijs niet moet bedrijfstakken het mini 
verlagen, betalen, dreigt er voor 

werkloosheid. En de mv 
Indien - zoals de VVD wil - de kwaliteitseisen die het partile leerplicht 
gelden voor het voortgezet onderwijs, eerder moeten de invoering van het mi 
worden verhoogd dan verlaagd, dan vereist dit politieke stromingen aa 
tegelijkertijd een zo goed mogelijk basis- en op de arbeidsmarkt verd 
kleuteronderwijs, ware constatering. 

Goed basis- en kleuteronderwijs kan alleen maar door Dat dwingt ons op korte 
bekwame onderwijzers worden gegeven. Bekwame waarlangs kan worden be 
onderwijzers komen er alleen als de opleiding aan de Bij de uitvoering van d 
pedagogische academie op hoger peil wordt gebracht, moet uiterst omzichtig 
En als de salarissen voor hen die werkzaam zijn in hierboven bepleite ven 
het kleuter- en basisonderwijs afgestemd zijn op de leerplicht zal uiteinde 
grote verantwoordelijkheid die door hen wordt gedragen, partieel onderwijs moet 
Beloning naar verantwoordelijkheid en naar iemands Daarnaast is een verbet 
betekenis voor de samenleving is uitgangspunt van vorming en ontwikkeling 
liberale inkomenspolitiek, thans krijgen, dringend 
De verantwoordelijkheid die door diegenen, die in het. Nodig is minder vo 
het onderwijs werkzaam zijn, wordt gedragen, is niet zijn hogere eisen aan d 
alleen voor de toekomst van de kinderen die het werk betrokken zijn. Va 
onderwijs volgen van belang, maar ook voor de meer objectiviteit word 
maatschappij. Een betere beloning in combinatie met als de werkende jongere 
een verzwaring van het studieprogramma van de als zij voorgelicht wor 
pedagogische academies, kan ertoe leiden dat zij die problemen waarmee zij i 
in het onderwijs werkzaam zijn weer de maatschappelijke geconfronteerd, zullen 
erkenning en waardering krijgen waar zij recht op belangstelling krijgen 
hebben, kans op ontplooiing wor 
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t tot de verwezen- Nog een tweetal concrete punten: 
Del von het onderwijs: Ten eerste: het vergroten van de individuele 
ijke kansen voor begeleiding door de onderwijzer van kinderen en 
kking die ontstaat, ouders; en ten tweede: een verbetering van het 
iden tot vermindering 

onderwijs in de eigen taal. 
ijs. En dus in onze Dit laatste lijkt een detailpunt maar is het niet, 
ere eisen stellende 5 Het hebben van een grote woordenschat, het zich 
voor diegene, die beter kunnen uitdrukken, het doorzicht in een taal, 
gevolgd, vergroot de kansen die iemand in de samenleving 
Lering, Zij verkleint krijgt. 
lijkheden niet langs 

]ie een te geringe meer aandacht voor de werkende jongeren 
ngs de weg van 
de houding van de In onze partij was het mr,H,van Riel, in een tijd 

de middenschool, dat er weinig aandacht was voor de werkende jongeren, 
in onderwijskundige die de problemen van deze groep doorzag, 

enlijk principieel Sinds kort wordt door alle politieke partijen aan de 
:ialisten. Men kan werkende jongeren aandacht besteed. Twee maatregelen 
Oud - door hem te zijn genomen: het minimum-jeugdloon is verhoogd en de 
dieid van kansen partiële leerplicht is verlengd, 
ige eisen te Maar juist deze twee maatregelen hebben ertoe geleid 
dat is de liberale dat de toekomstkansen van de werkende jongeren, 
sterk te maken en althans op dit ogenblik eerder lijken verkleind dan 

Le men stelt aan de vergroot. Omdat een aantal bedrijven en sommige 
erwijs niet moet bedrijfstakken het minimum-jeugdloon niet kunnen 

betalen, dreigt er voor deze groep het gevaar van 

werkloosheid. En de invoering van de uitbreiding van 
:waliteitseisen die het partiële leerplichtonderwijs, algemeen evenals 
wijs, eerder moeten de invoering van het minimum-jeugdloon door alle 
In vereist dit politieke stromingen aanvaard, verzwakt hun positie 
ijk basis- en op de arbeidsmarkt verder. Het is een trieste maar 

ware constatering, 

kan alleen maar door Dat dwingt ons op korte termijn naar wegen te zoeken 
ven. Bekwame waarlangs kan worden bereikt dat dat wordt tegengegaan, 
de opleiding aan de Bij de uitvoering van de wet op het minimum-jeugdloon 
eil wordt gebracht, moet uiterst omzichtig te werk worden gegaan en de 
•e werkzaam zijn in hierboven bepleite verlenging van de algemene 
ifgestemd zijn op de leerplicht zal uiteindelijk de vraag naar meer 
oor hen wordt gedragen. partieel onderwijs moeten ondervangen.  
id  en naar iemands Daarnaast is een verbetering van de kwaliteit van de 
uitgangspunt van vorming en ontwikkeling, die de werkende jongeren 

thans krijgen, dringend nodig. Aan kwaliteit ontbreekt 
diegenen, die in het. Nodig is minder vorming en meer onderwijs. Nodig 

dt gedragen, is niet zijn hogere eisen aan degenen, die bij het vormings- 
inderen die het werk betrokken zijn. Van hen moet meer kwaliteit en 
r ook voor de meer objectiviteit worden geëist. Alleen dan, alleen 
g in combinatie met als de werkende jongeren goed onderwijs krijgen en 
gramma van de als zij voorgelicht worden over alle kanten van de 
e leiden dat zij die problemen waarmee zij in de samenleving worden 
eer de maatschappelijke geconfronteerd, zullen zij voor de vorming meer 
waar zij recht op belangstelling krijgen en zal door de vorming hun 

kans op ontplooiing worden vergroot, 
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Zal 1974 als een jaar van bevrijding de geschiedenis 
ingaan? Het begint erop te lijken. Al is niet met 
zekerheid te voorspellen dat in Griekenland en 
Portugal het stelsel van de parlementaire democratie 
op afzienbare termijn zal worden gegrondvest, de 
voortekenen wijzen in de richting van het maken van 
een begin ervan. Vrijheid en democratie - de liberale 
idealen - zijn er niet alleen voor Nederland. En het 
bevorderen van de menselijke ontplooiing - fundamentele 
opgave van het liberalisme - is ook de basis van onze 
buitenlandse politiek. 
Liberalen hebben de plicht "alles te doen wat mogelijk 
is om democratische structuren in de landen waar deze 
niet aanwezig zijn te bevorderen".12) 
Uitstoting van Portugal en Griekenland uit de NAVO 
zoals in linkse kringen in het jongste verleden is 
bepleit, werd door de VVD altijd afgewezen. Reden 
voor deze afwijzing was, dat uitstoting het probleem 
van het bestaan van de ondemocratische regimes in 
die landen niet zou oplossen. Of, zoals wij het in 
ons verkiezingsprogram schreven: 'Het brengen van 
deze landen in een volledig isolement, maakt de kans 
groot dat het ene ondemocratische regime vervangen 
wordt door een ander,"12) 
Wij hebben onze houding ten aanzien van de situatie - 

in Griekenland en Portugal steeds laten bepalen, 
enerzijds door de overtuiging dat het radicaal 
doorsnijden van de banden met beide landen averechts 
zou werken, anderzijds door de opvatting dat 
geëigende pressie de positie van de regimes in die 
landen zou kunnen verzwakken. Die tweeledige, 
evenwichtige benadering bepaalt ook onze houding 
ten opzichte van de landen van het Warschau-Pact. 
De VVD is van harte voorstander van ontspanning 
tussen Oost en West. Wij bepleiten een evenwichtige, 
in fasen uitgevoerde, tweezijdige en goedgecontroleerde 
vermindering van de defensie-inspanning van NAVO en 
Warschau-Pact. Er kan echter slechts sprake zijn van 
werkelijke ontspanning tussen Oost en West, als de 
ontspanning een ruimer terrein bestrijkt dan alleen 
dat van de bewapening. Echte ontspanning tussen Oost 
en West wordt alleen verwerkelijkt als er een vrije 
uitwisseling van ideeën, personen en informatie 
mogelijk wordt. Houdt de Sowjet Unie vast aan haar 
opvatting dat het Westen moet afzien van die eisen, 
dan kan er van een werkelijke vertrouwensbasis voor 
een politiek van toenadering en ontspanning geen 
sprake zijn. Dan eist verantwoordelijke buitenlandse-
en defensiepolitiek dat de NAVO zich in politieke 
zin versterkt en dat de NAVO-partners hun defensie-
inspanning op peil houden. 

De Defensie-nota van h 
veiligheid van het bes 
het succes op korte te 
de CE0V.S- en M.B.F. 
Weliswaar stelt het ka 
rekening moet worden g 
dat de plannen met bet 
moeten worden opgescho 
zijn benadering een vo 
uitkomst van de onderh 
Het rekent op succes, 
dat dat langer op zich 
calculeert niet in, da 
kunnen blijven. Een de 
de onderhandelingsposi 
NAVO-landen eenzelfde 
Nederlandse regering z 
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de komende tijd op pei 
tussen de NAVO-partner 
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De Defensie-nota van het kabinet-den Uyl, "Om de 

veiligheid van het bestaan" gaat te zeer uit van 

het succes op korte termijn van het welslagen van 

de CEO V,SO - en MB.F.R.-onderhandelingen. 

Weliswaar stelt het kabinet in deze nota dat er 

rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid 

dat de plannen met betrekking tot de landmacht 

moeten worden opgeschort, maar het kabinet neemt door 

zijn benadering een voorschot op het verloop en de 

uitkomst van de onderhandelingen tussen Oost en West. 

Het rekent op succes, het houdt de mogelijkheid open 

dat dat langer op zich zal laten wachten, maar 

calculeert niet in, dat succes wel eens uit zou 

kunnen blijven. Een dergelijke beleidslijn verzwakt 

de onderhandelingspositie van de NAVO. Als alle andere 

NAVO-landen eenzelfde beleids-uitgangspunt als de 

Nederlandse regering zouden kiezen, dan kan dat door 

het Warschau-Pact worden uitgelegd als evenzovele 

tekenen van zwakte. Uit het feit dat de Sowjet Unie 

zich weinig gelegen laat liggen aan de opvattingen van 

het Westen met betrekking tot de Vrije uitwisseling 

van ideeën, mensen en informatie - het recente bezoek 
van minister van der Stoel aan Moskou bewees dat weer 
eens - en uit het feit dat de Sowjet Unie haar 
d&fensie-inspanning eerder vergroot dan verkleint, 
kan worden afgeleid dat van het Warschau-Pact geen 
soepele en tegemoetkomende houding kan worden verwacht. 
Die realiteit moet er naar onze mening toe leiden, 
dat Nederland tenminste zijn defensie-inspanning voor 
de komende tijd op peil houdt en dat de samenwerking 
tussen de NAVO-partners zal moeten worden uitgebreid. 
De geloofwaardigheid vari de NAVO heeft de afgelopen 
tijd een deuk gekregen, 
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Door het fel tegenover elkaar komen te staan van worden nagestreefd, le 
de twee NAVO-landen Griekenland en Turkije tengevolge in sommige industrie-s 
van de weer ontbrande strijd tussen Turks- en Grieks- Verenigde Staten, waal 
Cyprioten op het eiland Cyprus, door het onttrekken kampt, een nog grotere 
door de Griekse regering van haar strijdkrachten aan koste van de sociaal z 
het NAVO-opperbevel - een beslissing gelijk aan die wereld, 
van de Franse regering uit 1966 - maar ook door de Ten derde zullen de ri 

defensie-politiek van landen als Denemarken en openstellen voor de pr 

Nederland. landen, 
Nu is echter meer dan ooit nodig solidariteit tussen Ten vierde zal een bel 

de Westerse democratien en een krachtige, eensgezinde gericht moeten zijn de 
NAVO. De politiek van de  Sow  jet Unie eist dat. Voor ontwikkelingslanden in 

het overwinnen van de recente moeilijkheden binnen de te verbeteren. 
NAVO bieden het aan het bewind komen van de Atlantisch Langs welke weg wil de 

ingestelde nieuwe Franse president en het optreden uitgangspunten bereike 

van democratisch ingestelde regeringen in Griekenland uitgeven op onze begrc 

en Portugal waarborgen, voor een toekomstige verbetering samenwerking moet vold 
van de samenwerking tussen de partners van het NAVO- gestelde en aanvaarde 
bondgenootschap, voor een versterking van de geloof- meniflg, dat, omdat des 
waardigheid ervan en voor de vervulling van de taak, het stellen van priori 
waarvoor het in 1949 is opgericht, namelijk de politiek zal moeten cc 

verdediging van de westelijke democratie en vrijheid, waarmee ons land bijzc 

Nederland mag daarbij de medeverantwoordelijkheid, die op landen die onze hol 

ons land ingevolge het verdrag draagt, niet vergeten, landen uit wier politi 
om tot ontplooiing te 

Ontwikkelingssamenwerking meeste effect hebben a 
richt op die projecten 

Niet alleen de verdediging van de westelijke bekwaamheden kan tonen 
parlementaire democratien, ook het opkomen voor de 
vrijheid in andere delen van de wereld, het bestrijden E6n criterium moet daa 
van de armoede en onderdrukking, honger en ellende, landen moeten bij het 
behoort tot de wezenlijke taken van het liberalisme, naar streven hun staat 
Onze beginselen stellen ons voor de opgave ons ervoor opvattingen op te legg 
in te zetten dat de volkeren van de Derde Wereld tot wordt gegeven. Het zij 

werkelijke vrijheid kunnen komen. Voor de ontwikkelingslanden ze 

verwezenlijking daarvan zijn wij mede-verantwoordelijk. politieke en maatschap 
Het is de taak van de rijke landen in de wereld  dc  vorm moeten geven. Bij 

omstandigheden voor de ontplooiing van de bevolking mag alleen als uitgang 
van de Derde Wereld te scheppen. Richtsnoer daarbij bevolking van de lande 
voor onze politiek is, dat wij ook hier niet alleen goede komt. Als wij  on  

de zwakken willen beschermen, maar ook en vooral hen geven, dan geven wij d 
sterker willen maken door het vergroten van hun van een land, maar aan 
zelfstandige kracht. Praktisch uitgewerkt betekent bestaan dat hulp niet 

dit, dat wij eraan moeten meewerken, dat de besteed dan ten nutte 
ontwikkelingslanden stabiele en behoorlijke prijzen dat geen steun moet wo 
voor de grondstoffen die zij produceren ontvangen, bevrijdingsbewegingen, 
Ten tweede zullen de rijke landen bij het voeren van Aan de hand van welke 
hun industriepolitiek eraan moeten werken dat de hulp geven? Welke bevr 

grondstoffen, die door de ontwikkelingslanden worden niet? Die hulp wordt I 
geproduceerd, in meerdere mate dan thans het geval de aankoop van wapens 
is in die landen zelf kunnen worden verwerkt, een bepaald land allee 
Dat dient wel met de grootste voorzichtigheid te de zekerheid hebben da 
geschieden. Als dit doel in geforceerd tempo zou volk en niet in enige 
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sen te staan van worden nagestreefd, leidt dit er immers toe, dat er 
en Turkije tengevolge in sommige industrie-sectoren van Europa en de 
sen Turks- en Grieks- Verenigde Staten, waarin men nu reeds met moeilijkheden 
loor het onttrekken kampt, een nog grotere werkloosheid zou optreden ten 
r strijdkrachten aan koste van de sociaal zwakkeren in ons deel van de  
sing  gelijk aan die wereld, 
- maar ook door de Ten derde zullen de rijke landen hun grenzen moeten 
Denemarken en openstellen voor de produkten van de ontwikkelings- 

landen, 
solidariteit tussen Ten vierde zal een belangrijk deel van de hulp erop 

<rachtige, eensgezinde gericht moeten zijn de infrastructuur van de 
Jnie eist dat. Voor ontwikkelingslanden in de meest brede zin des woords 

ilijkheden binnen de te verbeteren. 
)men van de Atlantisch Langs welke weg wil de VVD die uitwerking van haar  

it  en het optreden uitgangspunten bereiken? Het totale bedrag dat wij 
ringen in Griekenland uitgeven op onze begroting voor de ontwikkelings- 
toekomstige verbetering samenwerking moet voldoen aan de internationaal 
tners van het NAVO- gestelde en aanvaarde normen. Voorts zijn wij van  
king  van de geloof- mening, dat, omdat deze doelstelling ons dwingt tot 
vulling van de taak, het stellen van prioriteiten, ons land zich in zijn 
, namelijk de politiek zal moeten concentreren op die landen, 
nocratie en vrijheid waarmee ons land bijzondere betrekkingen onderhoudt, 
ntwoordelijkheid, die op landen die onze hulp het meest nodig hebben en op 
aagt, niet vergeten, landen uit wier politiek blijkt dat zij zich inzetten 

om tot ontplooiing te komen. Voorts zal onze hulp het  
king  meeste effect hebben als Nederland zich speciaal 

richt op die projecten waarin ons land zijn speciale 
westelijke bekwaamheden kan tonen, 

et opkomen voor de 
ereld, het bestrijden E4n criterium moet daarbij uitgangspunt zijn: de rijke 
honger en ellende, landen moeten bij het voeren van hun politiek er niet 
pan het liberalisme, naar streven hun staatkundige en maatschappelijke 
de opgave ons ervoor opvattingen op te leggen aan de landen waaraan de hulp 
de Derde Wereld tot wordt gegeven. Het zijn de regeringen van de 
Voor de ontwikkelingslanden zelf, die naar eigen inzicht de 

mede-verantwoordelijk, politieke en maatschappelijke structuur van die landen 
n in de wereld  dc  vorm moeten geven. Bij het geven van ontwikkelingshulp 
iq van de bevolking mag alleen als uitgangspunt dienen, dat de hulp aan de 
Richtsnoer daarbij bevolking van de landen waaraan zij wordt gegeven ten 
k hier niet alleen goede komt. Als wij ontwikkelingshulp aan een land 
Ir ook en vooral hen geven, dan geven wij die hulp niet aan de regering 

groten van hun van een land, maar aan het volk ervan. Zekerheid moet 
•tgewerkt betekent bestaan dat hulp niet op andere wijze kan worden 
en, dat de besteed dan ten nutte van het volk, Ook onze mening, 
ehoorlijke prijzen dat geen steun moet worden verleend aan zogeheten 
uceren ontvangen, bevrijdingsbewegingen, komt uit die opvatting voort, 
bij het voeren van Aan de hand van welke criteria moet de regering die 

n werken dat de hulp geven? Welke bevrijdingsbewegingen wel en welke 
:elingslanden worden niet? Die hulp wordt indirect of direct gebruikt voor 
n thans het geval de aankoop van wapens en ik herhaal: wij mogen aan 
en verwerkt, een bepaald land alleen maar hulp geven, wanneer wij 
rzichtigheid te de zekerheid hebben dat die hulp ten dienste van het 
ceerd tempo zou volk en niet in enige zin militair wordt aangewend, 
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In het kader van onze opvattingen over de uitgangs- 
te staan. Zeker in ons 

punten van het ontwikkelingshulp-beleid wil ik over 
gemaakt. Ten tijde van 

de specifieke problematiek van Suriname nog deze 
Biesheuvel is een bela 

opmerking maken. Ons land heeft met land en volk van 
dit terrein verricht. 

Suriname - evenals met dat van de Nederlandse Antillen 
- is dat beleid altijd t 

een speciale band. Anders dan de Nederlandse Antillen 
daarom worden, dat het 

streeft de regering van Suriname naar onafhankelijkheid 
zal dragen dat de wetg 

op korte termijn. De band met Suriname zal dan formeel voortgezet en dat de z 
verdwijnen. Maar onze verplichtingen ten opzichte van samenwerking op dit te 
het Surinaamse volk moeten er ook in de toekomst toe grond komt. 
leiden, dat ons land speciale aandacht aan Suriname Daarbij zal de VVD de 
blijft besteden. De vier concrete uitwerkingen van Deze conclusie is te t 
ons beginsel van de ontwikkeling van de zelfstandige samenleving zoveel spa 
kracht moeten ook voor onze politiek ten aanzien van i, dat zij in staat i 
dat land de basis zijn. De situatie in Suriname baart en voor de toekomst en 
grote zorg. Een kwart van de bevolking van dat land 

zo bepalend vraagstuk 
is inmiddels naar Nederland vertrokken en het ziet onderkenning ervan,  vi  
er naar uit, dat tot de dag van de onafhankelijkheid 

te pakken. 
van Suriname nog vele tienduizenden naar Nederland 
zullen komen. Dat zal de spanningen die nu reeds in Korter dan het milieuv 
Nederland bestaan, aanzienlijk vergroten Betere 

en energieproblemen in 
begeleiding van de Surinamers, die op dit moment in 

een jaar geleden uitge 
ons land wonen en van hen die nog zullen komen, is 

denken over het vinden 
noodzakelijk. Doch aan een beperking van de toelating 

kwestie in versnelling 
van hen kan niet ontkomen worden. Dat is zowel voor 

1973 de toe 
de situatie in Nederland, maar meer nog voor de 

najaar van 
noodsituatie, die alle 

toekomstige situatie in Suriname van belang. Formeel 
kunnen worden bestrede 

kan tot een beperking van de' toelating tot Nederland 
kabinet-den Uyl van de 

van Surinamers worden gekomen. Moreel is die beperking 
concreet voorbeeld van 

alleen aanvaardbaar als Nederland tegelijkertijd een 
ingegeven door een ond 

belangrijk deel van de ontwikkelingshulp die het 
van het menselijk denk 

verleent, richt op de verbetering van de werkgelegen- 
ertoe dat liberalen va 

heid in Suriname, basisvoorwaarde voor de toekomstige 
een oplossing kan word 

welvaart in dat land, 
van het energietekort0 
is deze, dat het kenni 

Leefbaarheid toenemen om uitputting 

Ben ik hierboven ingegaan or de internationale 
te voorkomen. De resea 
termijnplanning vergen 

vraagstukken van handhaving van vrijheid en veiligheid 
enorme kosten met zich 

en bevordering van de ontplooiing van de minder energiekosten zal daar 
ontwikkelde landen, ook het vraagstuk van de 

worden gewerkt Voor a 
toekomstige leefbaarheid is er een van wezenlijke 

veel meer dan een paar 
betekenis voor de toekomst van de wereld. Problemen 

betalen voor de energi 
van bescherming en verbetering van het leefmilieu en 

houdt tevens in dat  on  
de uitputting van de grondstoffen en energie kunnen 

dan wij een aantal jar  
slechts in internationaal verband worden aangepakt. 
Aan de internationale aanpak van het vraagstuk van 

Een tweede gevolg van 
de milieuvervuiling ontbreekt nog veel. Toch zijn 

gecombineerd met de s± 
op dit terrein de laatste jaren vorderingen gemaakt, 

grondstoffen, is, dat 
In ieder geval is de constatering op haar plaats dat 

westelijke wereld de k 
het vraagstuk van de bestrijding van de milieu- 

kleiner zijn dan I zal 
vervuiling in vergelijking met een tiental jaren 

verdelen welvaart neem 
geleden enorm in de politieke belangstelling is komen 

voor heel veel onderne 
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i over de uitgangs- 
-beleid wil ik over 
Jriname nog deze 
net land en volk van 
Nederlandse Antillen 

Nederlandse Antillen 
naar onafhankelijkheid 
-iname zal dan formeel 
igen ten opzichte van 
in de toekomst toe 

idacht aan Suriname 
uitwerkingen van 

van de zelfstandige 
biek ten aanzien van 
ie in Suriname baart 
)lking van dat land 
rokken en het ziet 
Je onafhankelijkheid 
Jen naar Nederland 
en die nu reeds in 
rgroten, Betere 
Le op dit moment in 
zullen komen, is 

dng van de toelating 
Dat is zowel voor 
er nog voor de 
van belang. Formeel 
ating tot Nederland 
reel is die beperking 
I tegelijkertijd een 
.ngshulp die het 
van de werkgelegen- 
voor de toekomstige 

nternationale 
'rijheid en veiligheid 
van de minder 

stuk van de 
n van wezenlijke 
wereld. Problemen 
n het leefmilieu en 
en energie kunnen 
worden aangepakt. 
het vraagstuk van 
veel. Toch zijn 

orderingen gemaakt. 
op haar plaats dat 
van de milieu- 
n tiental jaren 
angstelling is komen  

te staan. Zeker in ons land zijn vele vorderingen 
gemaakt. Ten tijde van de kabinetten de Jong en 
Biesheuvel is een belangrijke wetgevende arbeid op 
dit terrein verricht. Door de toenmalige oppositie 
is dat beleid altijd te licht bevonden. Gehoopt mag 
daarom worden, dat het kabinet-den Uyl ervoor zorg 
zal dragen dat de wetgevende arbeid voortvarend wordt 
voortgezet en dat de zo noodzakelijke, internationale 
samenwerking op dit terrein daadwerkelijk van de 
grond komt. 
Daarbij zal de VVD de regering van harte steunen. 
Deze conclusie is te trekken, dat de westerse 
samenleving zoveel spankracht vertoont en zo flexibel 
is, dat zij in staat is zo'n wezenlijk en veelomvattend 
en voor de toekomst en het voortbestaan van onze wereld 
zo bepalend vraagstuk als het milieu-vraagstuk, na 
onderkenning ervan, via wetgevende maatregelen aan 
te pakken. 

Korter dan het milieuvraagstuk staan de grondstoffen-
en energieproblemen in de belangstelling. Vooral de 
een jaar geleden uitgebroken olie-crisis heeft het 
denken over het vinden van oplossingen voor deze 
kwestie in versnelling gebracht. Velen zagen in het 
najaar van 1973 de toen opgetreden situatie als een 
noodsituatie, die alleen met noodmaatregelen zou 
kunnen worden bestreden. De indiening door het 
kabinet-den Uyl van de machtigingswet is daar een 
concreet voorbeeld van. Een zodanige houding is 
ingegeven door een onderschatting van de flexibiliteit 
van het menselijk denken. Het geloof daarin leidt 
ertoe dat liberalen van oordeel zijn, dat door research 
een oplossing kan worden gevonden voor het vraagstuk 
van het energietekort. De enige vrees die wij hebben 
is deze, dat het kennis-niveau onvoldoende zal 
toenemen om uitputting van de exploitabele voorraden 
te voorkomen. De research die nodig is zal lange 
termijnplanning vergen van ons energie-beleid en zal 
enorme kosten met zich brengen. De stijging van de 
energiekosten zal daar ongetwijfeld door in de hand 
worden gewerkt. Voor ons land betekent dat, dat wij 
veel meer dan een paar jaar geleden zullen moeten 
betalen voor de energie die wij gebruiken. Maar het 
houdt tevens in dat ons aardgas meer zal opbrengen 
dan wij een aantal jaren geleden hadden vermoed. 

Een tweede gevolg van de stijging van de energiekosten, 
gecombineerd met de stijging van de prijzen van andere 
grondstoffen, is, dat de economische groei in de 
westelijke wereld de komende jaren waarschijnlijk 
kleiner zal zijn dan in het verleden. De jaarlijks te 
verdelen welvaart neemt daarmee af. Tevens zal het 
voor heel veel ondernemingen moeilijker worden tegen 
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de prijzen, die zij gezien de gestegen kosten moeten 4. LIBERAAL PEF 

berekenen, hun produkten te kunnen afzetten, mede 
gezien de verandering in de koopkrachtpositie van In het eerste deel var 

de burger, overzicht gegeven van 

De situatie zoals hierboven geschetst, leidt mi) tot gebeurtenissen van de 

deze conclusie. In de eerste plaats dat de extra- tweede deel ervan heb 

opbrengsten uit ons aardgas voor een belangrijk deel conclusies getrokken. 

zullen moeten worden gebruikt voor verdere research liberale visie gegever 

naar alternatieve energiebronnen. In de tweede plaats vraagstukken. In het 

dat deze extra-opbrengsten voor een ander deel zullen mijn beschouwing wil 

moeten worden gebruikt als een onderdeel van een liberale politiek in 

reeks van maatregelen om de bedrijvigheid in ons land schetsen, 

te stimuleren, de koopkracht van de burger te 
vergroten en het ondernemingsklimaat te verbeteren, Bijbuigen 
Dat laatste is een absolute voorwaarde om de heersende 
werkloosheid te bestrijden en om te voorkomen dat het Het aan het bewind zij 

aantal werklozen tot niet acceptabele hoogten stijgt, socialistisch stempel. 

Deze vraagstukken, die bij het debat in de Tweede confessionele partijer 

Kamer over de voorjaarsnota, eind juni van dit jaar invloed op het regerir 

ter sprake zijn gekomen, zullen zonder twijfel ook omdat de linkse partij 

in het najaar, bij de discussie over de Miljoenennota splitsing tussen de di 

centraal staan0  partijen in ons land i 

Oud-premier de Jong nc 
dit kabinet ten gronde 

Noten bij hoofdstuk 3 
Die ondervertegenwoorc 

1, Prof,J,Huizinga, 'Geschonden wereld' (1945) duidelijk uit het tot 

pag, 201, beleid, 

2 Prof,dr,J0R,Thorbecke, "Narede" (1869), - Niemand kan ontkennE 

3. Partij van de Vrijheid, "Voorlopige interne de stijging van de 

leidraad" (1946), het program van de 

4, Drs,V.Halberstadt, 'Economie van de sociale percentage als uitgc 

zekerheid' (Dit artikel is een bekorte versie - niemand kan ontkennE 

van een inleiding voor de Algemene Ledenvergadering belastingdruk nagenc 

van de Federatie van Bedrijfsverenigingen, gehouden plaatsvond; 

op 17 oktober 1973 te Utrecht), - niemand kan ontkennE 

5, Dr,G,M,J,Veldkamp, "De werkgever" dd 11,7,1974, inkomens, zowel via 

6 Drs0 J,M,den Uyl, "De smalle marge van democratische belastingtarief, al 

politiek", Socialisme en Democratie, augustus 1970, aan de machtigingswc 

7. Dr,J.van Putten, "Konflikten in de Nederlandse eisen is uitgevoerd; 

politiek" (Acte Politica 1974, nr. 3), - niemand kan ontkennE 

8, Dr,W0Albeda, "De Gids" dd 8,5,1974, middenstanders en bc 

9, Mr,F,H,J,J0Andriessen, "In het centrum van de verder in de knel zi 
Nederlandse politiek" (Politiek perspectief, maart- De invloed van de Pvd/ 

april 1974), ook uit de houding var 

100  Beginselprogramma van de Volkspartij voor Vrijheid een reeks van andere 

en Democratie, art, 15 (1966), van mijn beschouwing 

11, Prof,dr,A,Hoogerwerf, "Socialisme, democratie en aangeduid, 

wetenschap" (Socialisme en Democratie, jaargang 31, 
nr. 7, juli 1974) De verschillen in maal 

12, "Liberalen op nieuwe wegen", hoofdstuk  III,  socialisten en  liberal  

par, 2D, pag,31 en 32, politieke situatie de 
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tegen kosten moeten 4 LIBERAAL PERSPECTIEF 

n afzetten, mede 
rachtpositie van In het eerste deel van mijn beschouwing heb ik een 

overzicht gegeven van enkele belangrijke politieke 

etst, leidt mij tot gebeurtenissen van de afgelopen paar jaar. In het 

ts dat de extra- tweede deel ervan heb ik daaruit een aantal 

een belangrijk deel conclusies getrokken. In het derde deel is een 

r verdere research liberale visie gegeven op zeven belangrijke 

In de tweede plaats vraagstukken. In het vierde en laatste deel van 

en ander deel zullen mijn beschouwing wil ik doel en perspectief van de 

derdeel van een liberale politiek in de komende tijd trachten te 

jvigheid in ons land schetsen. 

de burger te 
iaat te verbeteren, Bijbuigen 
'aarde om de heersende 
te voorkomen dat het Het aan het bewind zijnde kabinet draagt een 

bele hoogten stijgt, socialistisch stempel. Getalsmatig zijn de 

bat in de Tweede confessionele partijen ondervertegenwoordigd en hun 

juni van dit jaar invloed op het regeringsbeleid is verder beperkt, 

onder twijfel ook omdat de linkse partijen erin geslaagd zijn een 

ver de Miljoenennota splitsing tussen de drie samenwerkende confessionele 
partijen in ons land te bewerkstelligen. 

Oud-premier de Jong noemde dat de 'weeffout' die aan 
dit kabinet ten grondslag ligt. 

Die ondervertegenwoordiging in getal en macht spreekt 

4ere1d" (1945) duidelijk uit het tot nu toe gevoerde regerings- 
beleid, 

(1869), - Niemand kan ontkennen dat het kabinet-den Uyl voor 

Lopige interne de stijging van de belastingdruk in 1974 het in 
het program van de linkse partijen bepleite 

van de sociale percentage als uitgangspunt heeft genomen; 

1 bekorte versie - niemand kan ontkennen dat die verhoging van de 

mene Ledenvergadering belastingdruk nagenoeg geheel in de directe sfeer 

verenigingen, gehouden plaatsvond; 

- niemand kan ontkennen dat de nivellering van 

ver' dd 11,7,1974, inkomens, zowel via de opbouw van het verzwaarde 

rge van democratische belastingtarief, als via de loonpolitiek - denk 

:ratie, augustus 1970, aan de machtigingswet - conform de socialistische 

in de Nederlandse eisen is uitgevoerd; 

nr. 3), - niemand kan ontkennen dat de zelfstandigen - 

,1974, middenstanders en boeren - door het regeringsbeleid 

centrum van de verder in de knel zijn gekomen, 

k perspectief, •maart- De invloed van de PvdA op het regeringsbeleid blijkt 
ook uit de houding van het kabinet ton aanzien van 

partij voor Vrijheid een reeks van andere vraagstukken. In het derde deel 
van mijn beschouwing heb ik een aantal daarvan 

isme, democratie en aangeduid, 

nocratie, jaargang 31, 
De verschillen in maatschappij-beschouwing tussen 

ioofdstuk  III,  socialisten en liberalen verplichten in de gegeven 
politieke situatie de VVD ertoe te proberen het door 
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de PvdA gedomineerde regeringsbeleid bij te buigen 
in liberale zin. 
Die taak is niet gemakkelijk te vervullen. Het is 
immers zo, dot onafhankelijk van de kabinets-
samenstelling, de partijen die gezamenlijk de 
meerderheid vormen waarop een kabinet in de volks-
vertegenwoordiging steunt, zolang zij dot kabinet 
in stand wensen te houden, op hoofdpunten van 
beleid zich niet aan de kant van de oppositie 
scharen. En, anders don toen de PvdA in oppositie 
was, steunt de huidige regeringscoalitie op een 
ruimere meerderheid in de Tweede Kamer dan het 
geval was bij de kabinetten de Jong en Biesheuvel. 
Enerzijds moet de VVD meer Kamerleden van de 
regeringspartijen zien te overtuigen dan de PvdA in 
haar oppositie-periode, anderzijds kan aan de eis 
van zo groot mogelijke cohesie tussen de regerings-
partijen zonder al te veel risico's concessies worden 
gedaan. Terwijl in de periode dat de VVD mede-
regeringsverantwoordelijkheid droeg telkenmale de 
vrees bestond dat door het uit de boot vallen van 
enkele Kamerleden het kabinet ten val zou komen, 

v  Q 

behoeft het kabinet-den Uyl - en dit blijkt ook uit 
zijn houding ten opzichte van PPR, KVP en ARP - zich 
minder aan afwijkende meningen, levend bij Kamerleden 
behorend tot de regeringspartijen, gelegen te laten 
liggen. De vrees die KVP en ARP voor nieuwe Kamer-
verkiezingen hebben, versterkt de toch al sterke 
positie van het kabinet ten opzichte van de volks-
vertegenwoordiging nog. 

Ondanks die moeilijke 
oppositie moet voeren, 
invloed op het regerin 
"De oppositie is niet 
al in 1970.1) 
De parlementaire oppas 
zin, zij krijgt nooit 
het kabinet er wel toe 
stellen. Zij kan reger 
punten aan haar kant k 
dat regeringspartijen 
als oppositie kiest, g 
stellen te komen die t 
beleid leiden. Moties 
doorgaans door een mee 
het kabinet steunen, v 
zij worden ingediend, 
moties, hetzij vroeg o 
verwaterde vorm, worde 
Een paar recente voorb 
Een van de belangrijks 
op het belastingbeleid 
inflatiecorrectie telk 
Die opvatting wordt ni 
van de VVD" genoemd. H 
zijn socialistische  vi  
tot de conclusie dat d 
achterwege moest blijv,  
een meerderheid van he 
Een jaar later - over 
of deze voorspelling u 
inflatiecorrectie wel 
In oktober vorig jaar 
aan de regering werd gi 
plannen de fiscale huu: 
te verhogen. De regeril 
Kamer wees ons voorste, 
bereiken, dat een maan 
het dekkingsplan, een 
een afgezwakte versie 
die met onze steun een 
kreeg. 

De invloed die de appo 
meten aan de zekerheid 
wet er na 1 jaar niet 
dat groeiende is tegen 
het nationaal inkomen 
de collectieve sector, 
loop van dit jaar van I 
worden van het verzet 
veld winnen van de ged 
de sociale kosten een I 
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leid bij te buigen 

vervullen. Het is 
de kabinets- 
ezamenlijk de 
binet in de volks- 
9 zij dat kabinet 
ofdpunten van 
de oppositie 

PvdA in oppositie 
coalitie op een 
Kamer dan het 
ong en Biesheuvel. 
leden van de 
igen dan de PvdA in 
ds kan aan de eis 
ussen de regerings- 
o's concessies worden 
t de VVD mede- 
oeg telkenmale de 
e boot vallen van 
n val zou komen,  

Ondanks die moeilijke omstandigheden waarin de VVD 
oppositie moet voeren, is zij er toch in geslaagd 
invloed op het regeringsbeleid uit te oefenen. 
"De oppositie is niet machteloos", schreef Den Uyl 
al in 1970,1) 
De parlementaire oppositie krijgt nooit geheel haar 
zin, zij krijgt nooit direct haar zin, maar zij kan 
het kabinet er wel toe brengen zijn politiek bij te 
stellen. Zij kan regeringspartijen op een aantal 
punten aan haar kant krijgen en zij kan bereiken, 
dat regeringspartijen door de opstelling die zij 
als oppositie kiest, gedwongen worden met voor-
stellen te komen die tot aanpassing van het kabinets-
beleid leiden. Moties van de oppositie worden 
doorgaans door een meerderheid van de fracties die 
het kabinet steunen, verworpen. Maar het feit dat 
zij worden ingediend, leidt er vaak toe dat die 
moties, hetzij vroeg of laat en al of niet in 
verwaterde vorm, worden uitgevoerd. 
Een paar recente voorbeelden. 
Een van de belangrijkse onderdelen van onze visie 
op het belastingbeleid is onze opvatting dat de 
inflatiecorrectie telkenjare moet worden toegepast. 
Die opvatting wordt niet voor niets 'de heilige koe 
van de VVD" genoemd, Het kabinet-den Uyl kwam vanuit 
zijn socialistische visie in zijn eerste begroting 
tot de conclusie dat de inflatiecorrectie in 1974 
achterwege moest blijven. Die gedachtengang werd door 
een meerderheid van het parlement aanvaard. 
Een jaar later - over twee weken zullen wij weten 
of deze voorspelling uitkomt - wil het kabinet de 
inflatiecorrectie wel laten doorgaan. 
In oktober vorig jaar diende ik een motie in waarin 
aan de regering werd gevraagd af te zien van haar 
plannen de fiscale huurwaarde voor de eigen woning 
te verhogen. De regeringsmeerderheid in de Tweede 
Kamer wees ons voorstel af, maar wij wisten wel te 
bereiken, dat een maand later, bij het debat over 
het dekkingsplan, een van de regeringspartijen met 
een afgezwakte versie van onze eis kwam Een versie 
die met onze steun een Kamermeerderheid achter zich 
kreeg. 

De invloed die de oppositie heeft, is ook af te 
meten aan de zekerheid die bestaat dat de machtigings- 

dit blijkt ook uit wet er na 1 jaar niet meer zal zijn. Aan het verzet 
R, KVP en ARP - zich dat groeiende is tegen het brengen van de groei van 
levend bij Kamerleden het nationaal inkomen voor praktisch 100 procent in 
n, gelegen te laten de collectieve sector, aan de versoepeling in de 
voor nieuwe Kamer- loop van dit jaar van het prijsbeleid, aan het feller 
e toch al sterke worden van het verzet tegen de novellering, aan het 
chte van de volks- veld winnen van de gedachte dat aan de stijging van 

de sociale kosten een halt moet worden toegeroepen 
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en aan de wijziging van het percentage van de 
jaarlijkse wettelijk toegestane huurverhoging die 
het kabinet schijnt te overwegen; is ook af te 
meten aan de toezegging van het kabinet hard de 
hand te houden aan de uitvoering van de college.-
geldwet en aan de uiteindelijke afloop van de 
affaire-Dennendal 

Er is de VVD verweten dat zij een harde oppositie 
voert. Ook in de toekomst zal dat verwijt de VVD 
gemaakt worden. Want aan de lijn, die wij voor het 
voeren van onze oppositie tot nu toe hebben 
uitgestippeld, zullen wij ook de komende tijd 
vasthouden. Daar waar de regering een beleid wil 
gaan voeren, dat in tegenspraak is met onze kijk 
op mens en maatschappij zullen wij het kabinet onze 
kritiek niet sparen. En wij zullen bij ons afwijzen 
van dat beleid en bij het naar voren brengen van 
alternatieven ervoor, dat steeds onomwonden, in 
duidelijke taal doen. 

Een politieke partij, en dat geldt temeer voor een 
oppositiepartij, moet de gevoelens van onbehagen 
die bij de bevolking leven over het kabinetsbeleid 
opvangen en trachten die parlementair te vertalen. 
Dat betekent niet dat en oppositiepartij achter 
elke actie van elke groep behoort te staan. Alleen 
als zij van mening is, dat het regeringsbeleid 
oorzaak van dat onbehagen is en als zij meent dat 
dat onbehagen gegrond is, moet zij het beleid aan 
de kaak stellen en aangeven hoe naar haar visie 
recht gedaan moet worden. De oppositie is - als zij 
haar taak goed verstaat - de beste ombudsman, 

iT•[sji•JjUl 

In het tweede hoofdstuk van mijn beschouwing heb ik 
gesteld, dat de enige basis voor een bestendige 
samenwerking tussen partijen in een coalitie is, 
het hebben van vertrouwen in elkaar en het bestaan 
van politieke wilsovereenstemming. Willen wij erin 
slagen, dat het huidige kabinet wordt vervangen 
door een kabinet waaraan de VVD deelneemt, dan zal 
dat alleen weer gelukken als bij zowel confessionelen 
als VVD wederom de bereidheid gaat ontstaan om met 
elkaar tot samenwerking op regeringsniveau te komen. 

Samenwerking binnen een coalitie tussen PvdA en VVD 
acht ik in de huidige politieke situatie niet 
mogelijk. Daarvoor zijn de programmatische verschillen 
tussen PvdA en VVD, zoals die blijken uit een 
vergelijking van Keerpunt '72 met Liberalen op nieuwe 
wegen, te groot. Niemand kan op dit moment voorzien  

of in de toekomst een 
bestaande programmatis 
en VVD zal optreden, d 
mogelijk wordt, dat zo 
door liberalen wordt g 
programmatische versch 
thans zo groot, dat ik 
afzienbare termijn nie 
opstelling, die de hui 
een samenwerking tusse 
niveau zoals die besto 
veertiger en het begin 
In die periode bestond 
bestaan, fundamentele 
socialisten en  liberal  
richting waarin ons Ia 
De overeenstemming ech 
punten ook was, werd n 
die veronachtzaming va 
liberalen bindt, van d 
liberalen nog gemeensc 
is de door de PvdA in 
op de spits drijven va 
kloof tussen de huidig  
groat  maken. 

De PvdA introduceerde 
polarisatie in do poli 
wordt veel misverstaan 
- en dat gebeurt - dat 
begon, omdat zij voor 
samenwerking daarna me 
van een geheel andere 
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entage van de 
huurverhoging die 
:; is ook af te 
kabinet hard de 
van de college—

afloop van de 

n harde oppositie 
t verwijt de VVD 
die wij voor het 

toe hebben 
komende tijd 

g een beleid wil 
is met onze kijk 
ij het kabinet onze 
en bij ons afwijzen 
oren brengen van 
onomwonden, in 

dt temeer voor een 
ns van onbehagen 
het kabinetsbeleid 
ntair te vertalen, 
tiepartij achter 
t te staan. Alleen 
egerings beleid 
als zij meent dat 
ij het beleid aan 
naar haar visie 
ositie is - als zij 
te ombudsman, 

beschouwing heb ik 
een bestendige 
een coalitie is,  
oar  en het bestaan 
g. Willen wij erin 
wordt vervangen 
deelneemt, dan zal 
zowel confessionelen 
ot ontstaan om met 
ingsniveau te komen,  

of in de toekomst een zodanige verkleining van de 
bestaande programmatische verschillen tussen PvdA 
en VVD zal optreden, dat de vorming van een kabinet 
mogelijk wordt, dat zowel door socialisten als 
door liberalen wordt gesteund. Niet alleen zijn de 
programmatische verschillen tussen PvdA en VVD 
thans zo groot, dat ik overbrugging ervan op 
afzienbare termijn niet mogelijk acht, ook de 
opstelling, die de huidige PvdA kiest, verhindert 
een samenwerking tussen PvdA en VVD op regerings—
niveau zoals die bestond aan het eind van de 
veertiger en het begin van de vijftiger jaren. 
In die periode bestonden er, zoals die nu ook 
bestaan, fundamentele verschillen von inzicht tussen 
socialisten en liberalen over de wijze waarop en de 
richting waarin ons land zou moeten worden bestuurd. 
De overeenstemming echter, die er op een aantal 
punten ook was, werd niet veronachtzaamd. Het is 
die veronachtzaming van datgene wat socialisten en 
liberalen bindt, von datgene wat socialisten en 
liberalen nog gemeenschappelijk hebben, kortom het 
is de door de PvdA in gang gezette polarisatie, het 
op de spits drijven van tegenstellingen, die de 
kloof tussen de huidige PvdA en de VVD van nu zo 
groot maken, 

De PvdA introduceerde enkele jaren geleden de 
tussen PvdA en VVD polarisatie in de politiek. Het begrip polarisatie 
situatie niet wordt veel misverstaan. Als von de VVD gezegd wordt 
]mmatische verschillen - en dot gebeurt - dat zij in 1959 de polarisatie 
ijken uit een begon, omdat zij voor de verkiezingen van dat jaar 
t Liberalen op nieuwe samenwerking daarna met de PvdA uitsloot, dan wordt 
dit moment voorzien van een geheel andere definitie van het begrip 
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polarisatie uitgegaan, dan die van toepassing is op politiek van de liberc 
de houding van de PvdA in de laatste paar jaar. bleek onze invloed du 

Oud heeft gezegd: "Het is nooit nooit in de politiek." het fractie-voorzitte1 

Hij was van mening dat elke partij voor Kamer- van de PvdA veranderd 

verkiezingen moest laten weten met welke partijen die het politiek florE 

zij daarna in de politieke situatie van dat moment, werd vervangen door d 

geen gezamenlijke regeringsverantwoordelijkheid zou liberalisme was niet 

kunnen dragen. Zijn streven, dat ook door zijn maar werd aartsvijand 

opvolgers is nagevolgd, was erop gericht aan de rijken rijker maken er 
kiezers duidelijkheid te bieden. Maar het hield enkel begrip voor de 
niet in, dat samenwerking te allen tijde werd Wij zouden geen persp 
uitgesloten, trekkers bieden! 
Ouds polarisatie was niet gericht op het vernietigen 
van andere - en wel met name de confessionele - De VVD heeft zich niei 

partijen. De PvdA heeft de laatste jaren bij haar In 1971 en 1972 hebber 

houding ten opzichte von andere politieke groeperingen Liberalen op nieuwe w€ 
een veel verdergaande politiek gevoerd, tegenover die van de F 

Net als de VVD geeft zij duidelijk aan waar de nog scherper dan in 1 

verschillen in opvatting tussen haar en andere hebben wij gedaan wat 

partijen liggen. Maar zij laat er geen twijfel over antwoord geven. In 19 

bestaan dat zij met haar polarisatiestreven zelfs de voortzetting van hn 

die partijen met wie zij op dit moment samenwerkt, de politieke samenstel 

in het hart wil treffen. In de programma's van 

Burger, formateur van het zittende kabinet, waaraan wij voldoende terug  on  

twee confessionele partijen meedoen, noemde het het mogelijk zou zijn 

confessionalisme "een fataal politiek facet, in verder te gaan. Om her 

allerlei opzichten een politiek ondermijnende en een van de confessionele 

godsdienst ondermijnende zaak",2) Van onderling slaan, 

vertrouwen en werkelijke wilsovereenstemming tussen 
socialisten en confessionelen is - ook al dragen zij Nu de VVD in de opposi 

thans gezamenlijk regeringsverantwoordelijkheid wij niet in dezelfde 

geen sprake, door de PvdA in haar 
Wij wensen niet te yes 

Was en is de houding van de PvdA ten opzichte van de confessionelen jarenle 
confessionelen te kwalificeren als minachtend, de hebben gewerkt aan eer 
houding van de socialisten ten opzichte van de VVD partners voldoende var 
is ronduit vijandig te noemen, De PvdA is zich vanaf konden vinden. Wij wil 
1967 onder druk van Nieuw Links binnen die partij, een politiek isolement 
steeds feller en aggresiever tegenover ons gaan wij alles wat door anc 
opstellen. Door haar was het beleid van de kabinetten Wij mogen ook niet in 
De Quay en Marijnen scherp en ongenadig - dat is ook dan wij, wanneer wij 1 
de taak van de oppositie - gekritiseerd. Het beleid verantwoordelijkheid 
van de daarop volgende kabinetten De Jong en Biesheuvel Het zoeken naar mogeli 
werd door haar op alle punten afgekraakt. Naar zo voor te stellen als 
aanleiding van de besluiten van het congres van de kabinet zou komen, de 
PvdA in oktober 1972, zei KVP-fractievoorzitter wijzigen en de  problem  
Andriessen: "Wat op het congres van de PvdA is kortste keren zouden s 
gebeurd is het gevolg van jaar in jaar uit stelsel- oppositiepartij een ve 
matig ongeveer alles kapot praten wat een ander doet staat. Voor die verlei 
in de politiek".3) bezwijken. 

Het meest zette de PvdA zich tegen onze invloed op Alleen wanneer wij onz 

het beleid of. Ook dat is begrijpelijk, want uit de - duidelijk en realist 
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an  toepassing is op politiek van de liberaal-confessionele kabinetten 
tste paar jaar, bleek onze invloed duidelijk. Maar sinds 1967, onder 
nooit in de politiek,' het fractie-voorzitterschap van Den Uyl, is de toon 
.ij voor Kamer- van de PvdA veranderd, De oppositie van Vondeling, 
et welke partijen die het politiek floret uitstekend wist te hanteren,  
tie  van dat moment, werd vervangen door de botte bijl van Den Uyl. Het 
twoordelijkheid zou liberalisme was niet langer voor de PvdA tegenstander, 
ook door zijn maar werd aartsvijand. Onze politiek zou alleen de 
gericht aan de rijken rijker maken en de armen armer. Wij zouden geen 
Maar het hield enkel begrip voor de zwakken in onze samenleving hebben! 

en tijde werd Wij zouden geen perspectief voor de lagere inkomens- 
trekkers bieden! 

t op het vernietigen 
confessionele - De VVD heeft zich niet in het defensief laten dringen, 
te jaren bij haar In 1971 en 1972 hebben wij op basis van ons program 
politieke groeperingen Liberalen op nieuwe wegen onze politieke visie gesteld 
evoerd, tegenover die van de PvdA. ben de PvdA zich in 1972 
jk aan waar de nog scherper dan in 1971 tegenover ons opstelde, 
haar en andere hebben wij gedaan wat wij moesten doen: een passend 
r geen twijfel over antwoord geven. In 1972 heeft de VVD zich ingezet voor 
atiestreven zelfs de voortzetting van het beleid en voor handhaving van 
moment samenwerkt, de politieke samenstelling van het kabinet-Biesheuvel. 

In de programma's van de confessionele partijen vonden 
de kabinet, waaraan wij voldoende terug om tot de conclusie te komen, dat 
oen, noemde het het mogelijk zou zijn om na de verkiezingen gezamenlijk 
itiek facet, in verder te gaan. Om hen moverende redenen besloten twee 
ondermijnende en een van de confessionele partijen een andere weg in te 

) Van onderling slaan, 

reenstemming tussen 
- ook al dragen zij Nu de VVD in de Oppositie terecht is gekomen, zullen 

twoordelijkheid - wij niet in dezelfde fouten moeten vervallen als die 
door de PvdA in haar oppositie-periode zijn gemaakt. 
Wij wensen niet te verloochenen dat wij samen met de 

ten opzichte van de confessionelen jarenlang in goed onderling vertrouwen 
Is minachtend, de hebben gewerkt aan een regeringsbeleid waarin alle 
pzichte van de VVD partners voldoende van het eigen program terug 
e PvdA is zich vanaf konden vinden. Wij willen ons niet terugtrekken in 
binnen die partij, een politiek isolement, in een opstelling van waaruit 
enover ons gaan wij alles wat door anderen wordt bepleit, afkraken,  
id  van de kabinetten Wij mogen ook niet in de fout vervallen meer te beloven 
genadig - dat is ook dan wij, wanneer wij tezijnertijd weer regerings- 
tiseerd. Het beleid verantwoordelijkheid gaan dragen, kunnen waarmaken, 
i De Jong en Biesheuvel Het zoeken naar mogelijkheden om te kritiseren, het 
gekraakt. Naar zo voor te stellen alsof, wanneer er een ander 
iet congres van de kabinet zou komen, de situatie zich radicaal zou 
]ctievoorzitter wijzigen en de problemen waar het om gaat binnen de 
van de PvdA is kortste keren zouden worden opgelost, is voor elke 
i jaar uit stelsel- oppositiepartij een verleiding waar zij aan bloot 
i wat een ander doet staat. Voor die verleiding zullen wij niet mogen 

bezwijken, 

n onze invloed op Alleen wanneer wij onze oppositie op deze wijze voeren 
Delijk, want uit de - duidelijk en realistisch, hard maar eerlijk - zijn 
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wij in onze politiek geloofwaardig en verwijderen te verliezen. In tal v 
wij ons niet onnodig van onze vroegere coalitie- op landelijk niveau, 

partners, gematigd denkenden  oar  

Alleen dan zullen wij bij de achterban van de vele vertegenwoordigex 

confessionele partijen, die veel meer overeenkomt nemersaanhang, dat gel 

met onze aanhang dan met de aanhang van de PvdA, gezinde intellectueler 

op waardering en respect kunnen blijven rekenen, strevend beleid wenser 

Alleen dan scheppen wij de basisvoorwaarden voor huidige samenleving ir 

een koerswijziging bij de leiding van KVP en ARP, aanvaardt en in samen 
denkenden, krijgen in 

Liberaal perspectief heden hun gedachten ne 
En de zelfstandigen, d 

De kans op een toekomstige meerderheid in de Tweede financieel-economisch 

Kamer van confessionelen en liberalen is - dat de vijftiger jaren voc 

blijkt uit de verkiezingsuitslagen van maart en mei jaren - een proces dat 

1974 - duidelijk aanwezig. Wanneer wij erin zullen politiek van het kabir 

slagen de kiezers, die ons thans in zo ruime mate gekomen dat hun belang 

hun vertrouwen hebben gegeven, te behouden, is in Nederlands socialisme 

ieder geval een cijfermatige basis gelegd voor een PvdA-fractievoorzittei 

liberaal-confessioneel kabinet, schreef dat er nieuwe 

Maar dat niet alleen De politieke omstandigheden de Nederlandse  politic  

bieden het liberalisme meer dan ooit sinds 1918 de scheidslijnen. De trad 

kans dat het wederom zal worden tot een van de werknemers en zelfstar 

krachtigste politieke stromingen in ons land, schrijft - aan het  vex  
die hij op basis van 2 

De PvdA van nu is niet meer de PvdA van Drees, dat de mogelijkheid be 

Drees wist door een evenwichtig beleid het Nederlands werknemers zich in grc 

socialisme in het midden van de vijftiger jaren tot PvdA zullen wenden,  ix  

zijn grootste bloei te brengen. Velen zijn dat socialisme heeft zijn 

vergeten. Ook in linkse kring is men dat vergeten, te winnen, verspeeld. 

Daar juicht men over de winst die de PvdA de laatste 
jaren bij verkiezingen heeft geboekt, De PvdA is Maar er is meer. Het 

echter nog steeds niet op het niveau van 1956 deel van haar traditie 

aangeland. Drees voerde in de jaren vijftig een werknemers, aan het  ac  

zodanige koers, dat zich in de PvdA wisten te gericht op verdere  vex  

verenigen: de niet-confessioneel stemmende werk- druk, haar nivellerin€ 

nemers, vele zelfstandigen en de gematigd vooruit- gericht op verdere mr 
strevende intellectuelen. Die brede aanhang die de mogelijkheden van de 

PvdA onder leiding van Drees in het Nederlandse volk De PvdA is door de poll 

wist te verwerven, is er niet meer. Van der Louw en door haar houding t 

schetste de ontwikkeling die zich de laatste tijd deel van haar traditic 

binnen de PvdA aan het voltrekken is, aldus: "Onze naar links opgeschover 

indruk is dat we wat leden-aanhang betreft steeds van het midden in de t 

minder een handarbeiderspartij worden'4)(-) "Nu had in de periode-Drec 

blijkt dat meer dan de helft van die nieuwe leden verliezen, 

bestaat uit jongeren beneden de dertig jaar. Dat 
betreffen vooral studenten, onderwijzers, welzijns- In het politieke midde 

werkers en dergelijke mensen die er volgens Van der vacuUm. Politieke vaci. 

Louw niet altijd in slagen de grote maatschappelijke toen veelal opgevuld c 

problemen te vertalen op een manier zoals die door er nu am wie het vacuL 

de mensen in het dagelijks leven gevoeld wordt,"4) kabinet-den Uyl en doe 

Van der Louw heeft gelijk. Er zijn duidelijke voor- PvdA aan hot ontstaan 

tekenen dat ee PvdA haar greep op de werknemers begint uitslagen van 1972 en 
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.g en verwijderen te verliezen. In tal van afdelingen, op gewestelijk en 
egere coalitie- op landelijk niveau, zijn de laatste jaren de meer 

gematigd denkenden aan de kant gezet. Dat geldt voor 

erban van de vele vertegenwoordigers van de traditionele werk- 

meer overeenkomt nemersaanhang, dat geldt ook voor de niet-radicaal 

ing van de PvdA, gezinde intellectuelen. Degenen die wel een vooruit- 

lijven rekenen, strevend beleid wensen zonder omverwerping van de 

voorwaarden voor huidige samenleving in een tempo dat die samenleving 

I van KVP en ARP, aanvaardt en in samenwerking met politiek anders- 
denkenden, krijgen in de PvdA steeds minder mogelijk- 
heden hun gedachten naar voren te brengen 
En de zelfstandigen, die vanwege hun vertrouwen in het 

rheid in de Tweede financieel-economisch beleid van de kabinetten Drees in 

alen is - dat de vijftiger jaren voor de PvdA kozen, zijn de laatste 

n van maart en mei jaren - een proces dat nog wordt versneld door de 

r wij erin zullen politiek van het kabinet-den Uyl - tot het besef 

in zo ruime mate gekomen dat hun belangen en hun toekomst bij het 

behouden, is in Nederlands socialisme niet meer in veilige handen zijn. 

s gelegd voor een PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Van Thijn, 
schreef dat er nieuwe scheidslijnen gaan ontstaan in 

:e omstandigheden de Nederlandse politiek,5) Inderdaad, er komen nieuwe 

oit sinds 1918 de scheidslijnen. De traditionele scheidslijn tussen 

ot een van de werknemers en zelfstandigen is - zoals Van Thijn 

in ons land, schrijft - aan het vervagen. Maar de politieke conclusie 
die hij op basis van zijn juiste constatering trekt, 

dA van Drees, dat de mogelijkheid bestaat dat zelfstandigen en 

eleid het Nederlands werknemers zich in grotere mate dan voorheen tot de 

ijftiger jaren tot PvdA zullen wenden, is een vrome wens, Het Nederlandse 

elen zijn dat socialisme heeft zijn kansen de zelfstandigen voor zich 

men dat vergeten, te winnen, verspeeld, 

de PvdA de laatste 
ekt, De PvdA is Maar er is meer. Het socialisme heeft het belangrijkste 

eau van 1956 deel van haar traditionele aanhang, de grote groep 

en vijftig een werknemers, aan het aarzelen gebracht. Haar politiek, 

dA wisten te gericht op verdere verhoging van belasting- en premie- 

stemmende werk- druk, haar nivelleringsbeleid en dus haar beleid 

gematigd vooruit- gericht op verdere inperking van de vrije bestedings- 

de aanhang die de mogelijkheden van de burger, zijn daarvan oorzaak, 

et Nederlandse volk De PvdA is door de politiek van het kabinet-den Uyl 

r, Van der Louw en door haar houding ten opzichte van een belangrijk 

de laatste tijd deel van haar traditionele aanhang, de laatste tijd 

is, aldus: "Onze naar links opgeschoven. Zij is de greep op een deel 

g betreft steeds van het midden in de Nederlandse politiek, die zij 

rden"4)(-) "Nu had in de periode-Drees, in toenemende mate aan het 

die nieuwe leden verliezen. 

ertig jaar. Dat 
wijzers, welzijns- In het politieke midden van ons land ontstaat een 

er volgens Van der vacuUm. Politieke vacua waren er ook eerder en werden 

te maatschappelijke toen veelal opgevuld door nieuwe partijen. Het gaat 

er zoals die door er nu om wie het vacuUm, dat door het beleid van het 

gevoeld wordt,'4) kabinet-den Uyl en door de ontwikkelingen binnen de 

n duidelijke voor- PvdA aan het ontstaan is, zal opvullen. De verkiezings- 

de werknemers begint uitslagen van 1972 en 1974 lijken erop te duiden dat, 
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anders dan in het recente verleden, de kansen voor 
een nieuwe groepering in het Nederlandse politieke 
krachtenveld klein zijn. De strijd om het midden zal 
dan ook de eerstkomende jaren tussen de confessionelen 
en de VVD gaan. 

De onderlinge krachtsverhoudingen tussen de 
confessionele partijen en de VVD hebben zich in kort 
bestek aanzienlijk gewijzigd. In 1967 beschikten de 
confessionele partijen nog over een meerderheid in 
de Tweede Kamer en waren zij viermaal zo groot als 
de VVD. In 1971 ca. drie en half maal zo groot, in 
1972 iets meer dan dubbel zo groot en in 1974 nog 
slechts anderhalf maal zo groot als de VVD. Voor een 
deel is het in snel tempo kleiner worden van het 
aantal kiezers dat op een van de drie confessionele 
partijen stemt, veroorzaakt door het proces van 
deconfessionalisering. Voor een ander deel is de 
teruggang te wijten aan de politieke opstelling van 
de confessionele partijen. De deconfessionalisering 
zal ongetwijfeld doorgaan. Een reeks van factoren 
zal invloed hebben op het verder teruglopen van de 
confessionele partijen. De opstelling van de Kamer-
fracties van de confessionelen in de actuele politieke 
strijd is een factor die telt. De vraag of er op 
afzienbare termijn een grote confessionele partij 
wordt opgericht, speelt mee. De vraag of - als die 
ene partij er komt - zij ook een duidelijke visie 
op politieke en maatschappelijke problemen zal 
weten te geven en de personen die die visie - zo 
zij er ooit komt - zullen gaan uitdragen, zijn van 
betekenis. Vast staat dat de confessionele partijen 
nog niet zo in aanhang zijn gedaald, dat allen die 
thans nog confessioneel stemmen behoren tot de harde 
kern van die partijen. Vast staat ook, dat anders 
dan tot de verkiezingen van 1972 gebruikelijk was, 
diegenen die het vertrouwen in de confessionele 
partijen hadden verloren, zich niet wendden tot 
nieuw opgerichte politieke groeperingen, maar hun 
vertrouwen schonken aan PvdA en 

onze aanhang verder t 
De VVD, of zij nu re 
draagt of oppositiepc 
van haar beleid altij 
laten spreken. Om die 
deel van deze beschou 
aantal beleids-onder 
opvattingen te dien a 
politiek die de VVD i 
moet vooral een duide 
Een ongebonden, zelfs 
kiezers is daarvoor n 
politieke verschillen 
overdreven aanschere 

De eensgezindheid in 
voorsprong geeft op a 
en die zich onder mee 
tussen, en een gelijk 
bestuur en Kamerfract 

Onze partij zal haar 
verder verbreden, en 
een echte volkspartij 
diegenen die onze pol 
geloof of levensovert 
maatschappelijke acht 
samendenken en samenw 

Thorbecke zei: "Ik la 
zijn op Zijne wijze; 

Amsterdam, 15 augustu 

En die tendens zette zich bij de verkiezingen van 1974 
voort. Opmerkelijk was het daarbij dat de VVD, nog 
steeds veel kleiner dan de PvdA, de grootste winst 
boekte. De winst die de VVD bij die verkiezingen wist 
te boeken, veroorzaakt door de groeiende aantrekkings-
kracht van het liberalisme, maar ook door de verder-
gaande deconfessionalisering, de onderlinge verdeeld-
heid van de confessionelen, het onbehagen van heel 
veel kiezers die nog confessioneel hebben gestemd, 
gecombineerd met het verder radicaliseren van de PvdA, 
verschaft ons een goede uitgangsstelling in de toekomst 
onze aanhang verder te vergroten en te verbreden, 
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n, de kansen voor onze aanhang verder te vergroten en te verbreden, 
rlandse politieke De VVD, of zij nu regeringsverantwoordelijkheid 

jd om het midden zal draagt of oppositiepartij is, moet bij het voeren 
sen de confessionelen van haar beleid altijd haar liberale uitgangspunten 

laten spreken. Om die reden heb ik in het derde 
deel van deze beschouwing, aan de hand van een 

i tussen de aantal beleids-onderwerpen het karakter van onze 
hebben zich in kort opvattingen te dien aanzien weergegeven. De 
1967 beschikten de politiek die de VVD in de komende tijd moet voeren, 
en meerderheid in moet vooral een duidelijke zijn 
maal zo groot als Een ongebonden, zelfstandig optreden tegenover de 
maal zo groot, in kiezers is daarvoor nodig. Blootleggen van 
en in 1974 nog politieke verschillen, waar nodig, maar niet 

Is de VVD. Voor een overdreven aanscherpen daarvan. 
worden van het 

drie confessionele De eensgezindheid in onze partij die ons een enorme 
het proces van voorsprong geeft op andere politieke groeperingen 
inder deel is de en die zich onder meer uit in een goed overleg  
eke  opstelling von tussen, en een gelijkgericht optreden van hoofd- 
:onfessionalisering bestuur en Kamerfracties, moet worden behouden. 
eks van factoren 
teruglopen van de Onze partij zal haar aanhang alleen vasthouden en  
ling  van de Kamer- verder verbreden, en zal alleen dan uitgroeien tot 
de actuele politieke een echte volkspartij, waarin zich verenigen al 
vraag of er op diegenen die onze politiek aanhangen, ongeacht hun 

essionele partij geloof of levensovertuiging, ongeacht hun 
raag of - als die maatschappelijke achtergrond, als wij met elkaar 
duidelijke visie samendenken en samenwerken in verdraagzaamheid, 
problemen zal 
die visie - zo Thorbecke zei: "ik laat dus ieder gaarne liberaal 
tdragen, zijn van zijn op Zijne wijze; en er is meer dan eéne wijze."6) 
essionele partijen  
id,  dat  alien  die 
ehoren tot de harde 
ook, dat anders H. Wiegel 

gebruikelijk was, 
confessionele 

et wendden tot 
ringen, maar hun  
VD.  Amsterdam, 15 augustus 1974 

verkiezingen van 1974 
dat de VVD, nog 

de grootste winst 
ie verkiezingen wist 
oeiende aantrekkings- 
ook door de verder- 
onderlinge verdeeld- 
nbehagen van heel 
1 hebben gestemd, 
ciliseren van de PvdA, 
telling in de toekomst 
en te verbreden. 
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