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De hoofdrolspelers in de 'Gespreksgroep Des Indes': 

I  

MR.  L.J. BRINKHORST (42). Sedert 8  tie-adviseur en fractievoorzitter van de 
juni 1977 tweede-kamerlid voor D'66. Na VVD in de gemeenteraad van  Amster - 
zijn studietijd (Columbia  University  New dam. 

I York) werkzaam op Amerikaans advoca- 
tenkantoor. Assistent en wetenschappelijk  Mr.  A. KOSTO (41). Sinds 1972 lid van 

Terwijl de VVD verder regeert met het CDA, buigen enkele pro uit die hoek ooit het voorstel tot de oprich- zitter JOVD) en mr. J.C.G. Wiebenga (na- 
mens 

medewerker Europa Instituut Universiteit 
van 

de Tweede Kamer voor de PvdA. Kandi 
daat 

minenten  uit de liberale regeringspartij zich met kopstukken uit 
ting van deze club kwam. 

Lid waren of zijn mr. L.J. Brinkhorst 
de JOVD). 

Heel in het begin was de doelstelling 
Leiden. Directeur dit instituut. Hoog- 
leraar Europees recht Universiteit Gro- 

theologie (Amsterdam), doctoraal 
rechten (Amsterdam). Fractiemedewer- 

PvdA en D66 over de vraag hoe zo snel mogelijk een einde kan (oud-staatssecretaris, kamerlid D'66), mr. van de groep af en toe onder het genot van ningen. Lid Provinciale Staten Gronin- 
Staatssecretaris 

ker PvdA in Tweede Kamer, bedrijfsjurist 

worden gemaakt aan de machtspositie van dat zelfde CDA. Een 
W.J. Geertsema (oud-minister, oud-fractie- 
leider VVD, opsteller van het nieuwe VVD- 

een goed glas wijn wat van gedachten te 
wisselen over liberalisme in de breedste zin. 

gen. van buitenlandse 
zaken in kabinet-Den Uyl. 

en personeelschef. 

liberaal-socialistisch blok zou de christen democraten voor het beginselprogram en tegenwoordig  commis- DRS.  E.H.T.M. NIJPELS (29). Sinds 8  

eerst na driekwart eeuw vrijwel ononderbroken regeringsdeelna- 
saris  van de Koningin in Gelderland), prof. 
mr. J. Glastra van Loon (oud-staatssecreta- 

Later verpolitiseerde de discussie zich aan-  
zienlijk. D'66 werd bij de gespreksgroep be-  

MR.  W.J. GEERTSEMA (60).  Commis-  
saris  der koningin in Gelderland. Docto- 

juni 1977 tweede-kamerlid voor de VVD. 
Doctoraal rechten. Lid van de gemeente- 

me in de oppositie moeten dwingen. ris, partijvoorzitter D'66), mevrouw mr. A. trokken: raal rechten Universiteit Leiden. Lid ge- raad van Bergen op Zoom en plaatsver- 

Niet de lange termijn is aan de orde. Meer en meer alleen Goudsmit (oud-kamerlid D'66), F.H. de "In het proces van groei naar andere meenteraad Leiden. Burgemeester van vangend lid van de Gewestraad Westelijk  
Grave (voorzitter JOVD), H.H. Jacobse partijpolitieke verhoudingen kan D'66 een Warffum. Hoofd afdeling Algemene Noord-Brabant. 

houdt de 'gespreksgroep Des Indes' - genoemd naar het statige (kamerlid VVD), mr. A. Kosto (kamerlid sleutelrol vervullen. D'66 is uit electorale Zaken bij het staatssecretariaat van  Bin- 

hotel aan het Lange Voorhout in Den Haag dat vier maal per PvdA), drs. E. Nijpels (kamerlid VVD), drs. overwegingen gehouden een middenpositie nenlandse Zaken. Lid gemeenteraad Den  DRS.  E. NYPELS (46). Tweede-kamerlid 

jaar het trefpunt van de club is- zich ook bezig met de actuele 
E. Nypels (kamerlid D'66), drs. J. Pronk 
(oud-minister, kamerlid PvdA), J.W. Rem- 

tussen PvdA en VVD in te nemen, en niet al- 
leen tactisch maar inhoudelijk invulling te 

Haag. Lid Tweede Kamer. Burgemeester 
van Wassenaar. Minister van binnenland- 

voor D'66 van 1967 tot 1972 en sinds 2 
april1974. Doctoraal economie aan de  

politiek. En dan vooral met de stokpaardjes van de christen kes (oud JOVD-voorzitter), dr. H.J. Roet- geven aan de slogan van het redelijk alterna- se zaken in het kabinet-Biesheuvel. Daar- economische faculteit van de Universiteit 

democraten. Uit de notulen: "Is het wel zo erg als het abortus- 
hof (oud JOVD-lid, tegenwoordig kamerlid 
PvdA, drs. E.C. Visser (oud-kamerlid D'66, 

tief. Daarmee is D'66 bij uitstek geschikt een 
brugfunktie tussen socialisten en liberalen te 

na - tot benoeming in Arnhem - weer lid 
Tweede Kamer. 

van Amsterdam. Bedrijfseconoom bij de 
PTT. Landelijk voorzitter van de Jonge- 

wetsontwerp het niet haalt?" daarna kandidaat-kamerlid voor de VVD), vervullen." ren Organisatie Vrijheid en Democratie, 
H.J.L. Vonhoff (oud-staatssecretaris, oud Met de komst van de D'66-ers Brink-  MR.  J.F. GLASTRA VAN LOON (59). JOVD (1962-1964). 
VVD-kamerlid, tegenwoordig burgemees- horst en Glastra van Loon kwam het accent Hoogleraar, voorzitter D'66 en voorzitter 

[ e traditionele coalitievorming moet In de notulen van die vergadering, die ter van Utrecht), G.M. de Vries-(oud-voor- van de gesprekken veel meer te liggen op Stichting Ombudsman. Studeerde medi-  DRS.  J.P. PRONK (39). Tweede-kamer- 

worden doorbroken. Altijd CDA in  de werd gehouden toen men er nog van uit ______ de vraag hoe het CDA van de comfortabele cijnen (Londen! Groningen), rechten lid voor de PvdA van 1971-1973 en sinds 

regering is  slecht voor ons en slecht voor het ging  dater  een tweede kabinet Den Uyl zou machtspositie kon worden afgeholpen. Het (Leiden!Amsterdam), filosofie (Gronin- 16 januari 1977. Doctoraal economie aan 
eerste antwoord op die vraag was niet gen, Göttingen, Harvard), Sociologie Economische Hogeschool Rotterdam en  land." Oud-minister Jan Pronk, tegenwoor- komen, staat onder meer: 

dig  kamerlid voor de PvdA, ongeveer een moeilijk te vinden: het zou immers nooit (Salzburg, Harvard), rechten wetenschappelijk medewerker aan deze 

jaar lid van de 'gespreksgroep Des Indes', "(...)niet uitgesloten is dat het tweede I lukken als PvdA, D'66 enerzijds en VVD (Amsterdam), rechten (Leiden). Hogeschool Minister van ontwikkelings- 

legt zijn zwaar behaarde onderarmen op kabinet-Den Uyl tussentijds ten val komt, aan de andere kant even ver uit elkaar zou- Assistent-griffier vaste commissie van samenwerking in het kabinet-Den Uyl.  

tafel, kijkt taxerend om zich heen en ver- hetgeen in het licht van de gegroeide praktijk $ den blijven staan als nu het geval is. Citaat justitie uit Tweede Kamer. Hoogleraar in 

volgt: "Iets delicaats is die gespreksgroep waarschijnlijk aanleiding zal zijn tot nieuwe uit de nota "Notitie inzake de politieke 'Institute Leiden, rector for Social Stu-  DR. H.J. ROETHOF (57). Tweede- 

'I niet. Het is een studieuze groep om ver- verkiezingen. (...)acht het uit een oogpunt situatie t.b.v. de gespreksgroep Des Indes," dies' Leiden. Staatssecretaris van justitie kamerlid voor de PvdA sinds november 

schillen en overeenkomsten tussen de niet- van geloojivaardigheid niet waarschijnlijk in april 1978 door G.M. de Vries opgesteld: in het kabinet-Den Uyl. 1969. Promoveerde aan Universiteit 

confessionele partijen te vinden zodat we dat daarna opnieuw een coalitie tussen PvdA "In de loop van '76 en '77 zijn in de Utrecht: 'Zelfbeschikkingsrecht der na- 

niet altijd in schablones zitten te praten, en CDA zal kunnen worden gevormd In de VVD steeds meer stemmen opgegaan die een  MR.  A.M. GOUDSMIT (46). Advocaat tionaliteiten." Verbonden aan Regerings 

Voor de PvdA geldt natuurlijk alleen: Hoe tussentijd zou het politiek klimaat rijp ge- I depolarisatie tussen PvdA en VVD bepleit- en procureur. Voorzitter stichtingsbestuur Voorlichtingsdienst Jakarta. Parlementair 

halen we het maximale binnen, maar er zijn maakt moeten worden voor andere mogelijk- ten. Bloemenhove-abortuskliniek. Doctoraal redacteur Nieuwe Rotterdamsche Cou- 

in Des Indes geen afspraken gemaakt en er heden." Sinds het voorstel (van de VVD) tot het rechten aan Universiteit van Amsterdam.  rant.  

zijn geen zaken gedaan. Dat zou ook niet En: "M.b.t. de agenda van deze en vol- vormen van een nationaal kabinet lijkt de of- Lid Tweede Kamer voor D'66 tussen 1967 Voorzitter van JOVD, van de stich- 
kunnen en dan zou ik er niet aan mee gende besprekingen achtte men het wenselijk ficiele opstelling van de VVD ten opzichte en 1974. ting Liberaal Reveil en Liberaal Demo- 

doen." dat steeds de actuele politieke situatie onder- van de PvdA iets minder hard te zijn gewor- cratisch Centrum. Lid gemeenteraad 
De opzet van de Des Indes-groep is werp van bespreking zou zijn. In de gesprek- den. H.H. JACOBSE (54). Sedert 8 juni 1977 Voorburg voor PvdA. Ondervoorzitter 

gebaseerd op het toelichten van partij- ken zouden niet alleen de achtergronden van Ook in de PvdA zijn stemmen opgegaan tweede-kamerlid voor de VVD. Organisa- Humanistisch Verbond. 

standpunten en heeft wel degelijk geleid tot de standpuntbepalingen van de verschillende om de VVD - in de terminologie van Van Agt 
het doen van zaken. Tegen het einde van partijen (zoals de interne verhoudingen en - niet langer als melaats te beschouwen, al- 

Den Uyls pogingen om een tweede kabinet tactische overwegingen), maar ook de inhoud thans het CDA geen voorkeursbehandeling vonden plaats in de periode dat de vorming uitsluitend over het voetlicht kan komen als 
Den Uyl te formeren, kwamen op initiatief van deze standpunten besproken moeten wor- te geven ten opzichte van de VVD." van een tweede kabinet Den Uyl nog voor de VVD een veel minder harde opstelling ten 
van de JOVD (Jongeren Organisatie Vrij- den."  En: "De conclusie lijkt gewettigd dat de hand lag. Er werd zelfs al gedacht aan de opzichte van het kabinet zou innemen dan 
heid en Democratie) op 29 september 1977 Versluiering werd gehanteerd om de I hetgeen sommigen als doelstelling van de wijze waarop de VVD andermaal vier jaar men in de afgelopen vierjaar heeft gedaan. 
voor het eerst VVD-, PvdA- en D'66- groep een status te geven die geen argwaan -. 

polarisatie zagen, te weten het kapot polari- lang oppositie zou moeten voeren. De notu- 
kamerleden bij elkaar. De partijtop van zo kon wekken. De 'Gespreksgroep Des Indes' - - 

seren van de christen democratische partijen, len: Dit zou betekenen dat de VVD het CDA als 
wel de PvdA als D'66 waren hiervan op de bleef de aanduiding 'een adviesorgaan voor  Mr.  W.J. Geërtsema (VVD): Niet bezig met is mislukt." "Een spreker was van mening dat de het ware 'links zou moeten passeren' Zijns 
hoogte. Die van de VVD niet. het JOVD-hoofdbestuur' houden, omdat geheim genootschapje. De eerste gesprekken van de groep bufferfunktie van het CDA de komende jaren inziens was dat onwaarschijnlijk." 

26 
EUWSET 29 SEPT. 1979 29 SEPT. 1979 NIEUWSNET 27 



Partijpolitiek  

L1 I
H 

De hoofdrolspelers in de 'Gespreksgroep Des Indes': 

I  

MR.  L.J. BRINKHORST (42). Sedert 8  tie-adviseur en fractievoorzitter van de 
juni 1977 tweede-kamerlid voor D'66. Na VVD in de gemeenteraad van  Amster - 
zijn studietijd (Columbia  University  New dam. 

I York) werkzaam op Amerikaans advoca- 
tenkantoor. Assistent en wetenschappelijk  Mr.  A. KOSTO (41). Sinds 1972 lid van 

Terwijl de VVD verder regeert met het CDA, buigen enkele pro uit die hoek ooit het voorstel tot de oprich- zitter JOVD) en mr. J.C.G. Wiebenga (na- 
mens 

medewerker Europa Instituut Universiteit 
van 

de Tweede Kamer voor de PvdA. Kandi 
daat 

minenten  uit de liberale regeringspartij zich met kopstukken uit 
ting van deze club kwam. 

Lid waren of zijn mr. L.J. Brinkhorst 
de JOVD). 

Heel in het begin was de doelstelling 
Leiden. Directeur dit instituut. Hoog- 
leraar Europees recht Universiteit Gro- 

theologie (Amsterdam), doctoraal 
rechten (Amsterdam). Fractiemedewer- 

PvdA en D66 over de vraag hoe zo snel mogelijk een einde kan (oud-staatssecretaris, kamerlid D'66), mr. van de groep af en toe onder het genot van ningen. Lid Provinciale Staten Gronin- 
Staatssecretaris 

ker PvdA in Tweede Kamer, bedrijfsjurist 

worden gemaakt aan de machtspositie van dat zelfde CDA. Een 
W.J. Geertsema (oud-minister, oud-fractie- 
leider VVD, opsteller van het nieuwe VVD- 

een goed glas wijn wat van gedachten te 
wisselen over liberalisme in de breedste zin. 

gen. van buitenlandse 
zaken in kabinet-Den Uyl. 

en personeelschef. 

liberaal-socialistisch blok zou de christen democraten voor het beginselprogram en tegenwoordig  commis- DRS.  E.H.T.M. NIJPELS (29). Sinds 8  

eerst na driekwart eeuw vrijwel ononderbroken regeringsdeelna- 
saris  van de Koningin in Gelderland), prof. 
mr. J. Glastra van Loon (oud-staatssecreta- 

Later verpolitiseerde de discussie zich aan-  
zienlijk. D'66 werd bij de gespreksgroep be-  

MR.  W.J. GEERTSEMA (60).  Commis-  
saris  der koningin in Gelderland. Docto- 

juni 1977 tweede-kamerlid voor de VVD. 
Doctoraal rechten. Lid van de gemeente- 

me in de oppositie moeten dwingen. ris, partijvoorzitter D'66), mevrouw mr. A. trokken: raal rechten Universiteit Leiden. Lid ge- raad van Bergen op Zoom en plaatsver- 

Niet de lange termijn is aan de orde. Meer en meer alleen Goudsmit (oud-kamerlid D'66), F.H. de "In het proces van groei naar andere meenteraad Leiden. Burgemeester van vangend lid van de Gewestraad Westelijk  
Grave (voorzitter JOVD), H.H. Jacobse partijpolitieke verhoudingen kan D'66 een Warffum. Hoofd afdeling Algemene Noord-Brabant. 

houdt de 'gespreksgroep Des Indes' - genoemd naar het statige (kamerlid VVD), mr. A. Kosto (kamerlid sleutelrol vervullen. D'66 is uit electorale Zaken bij het staatssecretariaat van  Bin- 

hotel aan het Lange Voorhout in Den Haag dat vier maal per PvdA), drs. E. Nijpels (kamerlid VVD), drs. overwegingen gehouden een middenpositie nenlandse Zaken. Lid gemeenteraad Den  DRS.  E. NYPELS (46). Tweede-kamerlid 

jaar het trefpunt van de club is- zich ook bezig met de actuele 
E. Nypels (kamerlid D'66), drs. J. Pronk 
(oud-minister, kamerlid PvdA), J.W. Rem- 

tussen PvdA en VVD in te nemen, en niet al- 
leen tactisch maar inhoudelijk invulling te 

Haag. Lid Tweede Kamer. Burgemeester 
van Wassenaar. Minister van binnenland- 

voor D'66 van 1967 tot 1972 en sinds 2 
april1974. Doctoraal economie aan de  

politiek. En dan vooral met de stokpaardjes van de christen kes (oud JOVD-voorzitter), dr. H.J. Roet- geven aan de slogan van het redelijk alterna- se zaken in het kabinet-Biesheuvel. Daar- economische faculteit van de Universiteit 

democraten. Uit de notulen: "Is het wel zo erg als het abortus- 
hof (oud JOVD-lid, tegenwoordig kamerlid 
PvdA, drs. E.C. Visser (oud-kamerlid D'66, 

tief. Daarmee is D'66 bij uitstek geschikt een 
brugfunktie tussen socialisten en liberalen te 

na - tot benoeming in Arnhem - weer lid 
Tweede Kamer. 

van Amsterdam. Bedrijfseconoom bij de 
PTT. Landelijk voorzitter van de Jonge- 

wetsontwerp het niet haalt?" daarna kandidaat-kamerlid voor de VVD), vervullen." ren Organisatie Vrijheid en Democratie, 
H.J.L. Vonhoff (oud-staatssecretaris, oud Met de komst van de D'66-ers Brink-  MR.  J.F. GLASTRA VAN LOON (59). JOVD (1962-1964). 
VVD-kamerlid, tegenwoordig burgemees- horst en Glastra van Loon kwam het accent Hoogleraar, voorzitter D'66 en voorzitter 

[ e traditionele coalitievorming moet In de notulen van die vergadering, die ter van Utrecht), G.M. de Vries-(oud-voor- van de gesprekken veel meer te liggen op Stichting Ombudsman. Studeerde medi-  DRS.  J.P. PRONK (39). Tweede-kamer- 

worden doorbroken. Altijd CDA in  de werd gehouden toen men er nog van uit ______ de vraag hoe het CDA van de comfortabele cijnen (Londen! Groningen), rechten lid voor de PvdA van 1971-1973 en sinds 

regering is  slecht voor ons en slecht voor het ging  dater  een tweede kabinet Den Uyl zou machtspositie kon worden afgeholpen. Het (Leiden!Amsterdam), filosofie (Gronin- 16 januari 1977. Doctoraal economie aan 
eerste antwoord op die vraag was niet gen, Göttingen, Harvard), Sociologie Economische Hogeschool Rotterdam en  land." Oud-minister Jan Pronk, tegenwoor- komen, staat onder meer: 

dig  kamerlid voor de PvdA, ongeveer een moeilijk te vinden: het zou immers nooit (Salzburg, Harvard), rechten wetenschappelijk medewerker aan deze 

jaar lid van de 'gespreksgroep Des Indes', "(...)niet uitgesloten is dat het tweede I lukken als PvdA, D'66 enerzijds en VVD (Amsterdam), rechten (Leiden). Hogeschool Minister van ontwikkelings- 

legt zijn zwaar behaarde onderarmen op kabinet-Den Uyl tussentijds ten val komt, aan de andere kant even ver uit elkaar zou- Assistent-griffier vaste commissie van samenwerking in het kabinet-Den Uyl.  

tafel, kijkt taxerend om zich heen en ver- hetgeen in het licht van de gegroeide praktijk $ den blijven staan als nu het geval is. Citaat justitie uit Tweede Kamer. Hoogleraar in 

volgt: "Iets delicaats is die gespreksgroep waarschijnlijk aanleiding zal zijn tot nieuwe uit de nota "Notitie inzake de politieke 'Institute Leiden, rector for Social Stu-  DR. H.J. ROETHOF (57). Tweede- 

'I niet. Het is een studieuze groep om ver- verkiezingen. (...)acht het uit een oogpunt situatie t.b.v. de gespreksgroep Des Indes," dies' Leiden. Staatssecretaris van justitie kamerlid voor de PvdA sinds november 

schillen en overeenkomsten tussen de niet- van geloojivaardigheid niet waarschijnlijk in april 1978 door G.M. de Vries opgesteld: in het kabinet-Den Uyl. 1969. Promoveerde aan Universiteit 

confessionele partijen te vinden zodat we dat daarna opnieuw een coalitie tussen PvdA "In de loop van '76 en '77 zijn in de Utrecht: 'Zelfbeschikkingsrecht der na- 

niet altijd in schablones zitten te praten, en CDA zal kunnen worden gevormd In de VVD steeds meer stemmen opgegaan die een  MR.  A.M. GOUDSMIT (46). Advocaat tionaliteiten." Verbonden aan Regerings 

Voor de PvdA geldt natuurlijk alleen: Hoe tussentijd zou het politiek klimaat rijp ge- I depolarisatie tussen PvdA en VVD bepleit- en procureur. Voorzitter stichtingsbestuur Voorlichtingsdienst Jakarta. Parlementair 

halen we het maximale binnen, maar er zijn maakt moeten worden voor andere mogelijk- ten. Bloemenhove-abortuskliniek. Doctoraal redacteur Nieuwe Rotterdamsche Cou- 

in Des Indes geen afspraken gemaakt en er heden." Sinds het voorstel (van de VVD) tot het rechten aan Universiteit van Amsterdam.  rant.  

zijn geen zaken gedaan. Dat zou ook niet En: "M.b.t. de agenda van deze en vol- vormen van een nationaal kabinet lijkt de of- Lid Tweede Kamer voor D'66 tussen 1967 Voorzitter van JOVD, van de stich- 
kunnen en dan zou ik er niet aan mee gende besprekingen achtte men het wenselijk ficiele opstelling van de VVD ten opzichte en 1974. ting Liberaal Reveil en Liberaal Demo- 

doen." dat steeds de actuele politieke situatie onder- van de PvdA iets minder hard te zijn gewor- cratisch Centrum. Lid gemeenteraad 
De opzet van de Des Indes-groep is werp van bespreking zou zijn. In de gesprek- den. H.H. JACOBSE (54). Sedert 8 juni 1977 Voorburg voor PvdA. Ondervoorzitter 

gebaseerd op het toelichten van partij- ken zouden niet alleen de achtergronden van Ook in de PvdA zijn stemmen opgegaan tweede-kamerlid voor de VVD. Organisa- Humanistisch Verbond. 

standpunten en heeft wel degelijk geleid tot de standpuntbepalingen van de verschillende om de VVD - in de terminologie van Van Agt 
het doen van zaken. Tegen het einde van partijen (zoals de interne verhoudingen en - niet langer als melaats te beschouwen, al- 

Den Uyls pogingen om een tweede kabinet tactische overwegingen), maar ook de inhoud thans het CDA geen voorkeursbehandeling vonden plaats in de periode dat de vorming uitsluitend over het voetlicht kan komen als 
Den Uyl te formeren, kwamen op initiatief van deze standpunten besproken moeten wor- te geven ten opzichte van de VVD." van een tweede kabinet Den Uyl nog voor de VVD een veel minder harde opstelling ten 
van de JOVD (Jongeren Organisatie Vrij- den."  En: "De conclusie lijkt gewettigd dat de hand lag. Er werd zelfs al gedacht aan de opzichte van het kabinet zou innemen dan 
heid en Democratie) op 29 september 1977 Versluiering werd gehanteerd om de I hetgeen sommigen als doelstelling van de wijze waarop de VVD andermaal vier jaar men in de afgelopen vierjaar heeft gedaan. 
voor het eerst VVD-, PvdA- en D'66- groep een status te geven die geen argwaan -. 

polarisatie zagen, te weten het kapot polari- lang oppositie zou moeten voeren. De notu- 
kamerleden bij elkaar. De partijtop van zo kon wekken. De 'Gespreksgroep Des Indes' - - 

seren van de christen democratische partijen, len: Dit zou betekenen dat de VVD het CDA als 
wel de PvdA als D'66 waren hiervan op de bleef de aanduiding 'een adviesorgaan voor  Mr.  W.J. Geërtsema (VVD): Niet bezig met is mislukt." "Een spreker was van mening dat de het ware 'links zou moeten passeren' Zijns 
hoogte. Die van de VVD niet. het JOVD-hoofdbestuur' houden, omdat geheim genootschapje. De eerste gesprekken van de groep bufferfunktie van het CDA de komende jaren inziens was dat onwaarschijnlijk." 

26 
EUWSET 29 SEPT. 1979 29 SEPT. 1979 NIEUWSNET 27 



'1EDE[SI 

Al tijdens de eerste vergadering, sep-
tember '77, probeerde de VVD tot een 
zakelijke afspraak met D'66 te komen. De 
liberalen vroegen of de democraten bereid 
waren eventueel een VVD-amendement te 
steunen dat de werkingsduur van de Wet 
investerings Rekening (WIR) zou halveren 
tot twee jaar. D'66 ging hier niet op in, 
maar deelde wel de zorg van de VVD over 
mogelijk misbruik van de WIR door de 
overheid. 

De politieke ontwikkelingen tussen 
april en september '78 roepen twijfels op 
over de vraag of D'66 het Des Indes-spel 
wel zal blijven meespelen. De Vries komt 
met een aanvulling op zijn "Notitie" en 
schrijft: 

"D'66 (c.q. het hoofdbestuur van D'66) 
acht het benadrukken van de eigen identiteit 
van groter belang dan het vervullen van een 
brugfunktie tussen socialisten en liberalen 
teneinde de macht van de christen-democra-
ten te verminderen" 

Gelijktijdig maakt de VVD zich zor-
gen over een "niet onaanzienlijke" terug-
gang in aanhang ten voordele van het CDA 
en D'66. Er wordt een paradoxale situatie 
gesignaleerd: naarmate Wiegel c.s. de 
VVD-ideëen binnen het kabinet beter "ver-
kopen," heeft de VVD-kamerfraktie min-
der mogelijkheden tot profileren. Het CDA 
slaagt erin bij zaken als de neutronenbom, 
Urenco en ondernemingsraden net iets 
linkser te lijken dan de VVD. 

De Vries suggereert dat misschien 
steun gevonden kan worden bij Han Lam-
mers en stelt voor hem bij de Des Indes-
groep te betrekken. Dit kennelijk naar aan-
leiding van opmerkelijke uitspraken van de 
voormalig wethouder van Amsterdam over 
toenadering tot de VVD, tijdens een inter-
view voor de AVRO-radio. Het hoofdbe-
stuur van de JOVD, dat alert is op dergelij-
ke signalen, zal met de landdrost gaan pra-
ten. Het plan strandt kennelijk, want over 
Lammers wordt daarna niet meer gerept. 

De onafhankelijkheidsdrang van D'66 
valt ook in de Tweede Kamer op. Op de 
vergadering van 9 oktober 1978 stelt ie-
mand vast: "Het afgelopen jaar heeft D'66 
meer tegen dan voor PvdA-voorstellen ge-
stemd" en hij betreurt het dat de VVD niet 
op deze houding heeft ingespeeld. 

Allen zijn het erover eens dat de socia-
listische inbreng in Des Indes moet worden 
uitgebreid en Roethof neemt op zich in de 
PvdA-fraktie naar geschikte kandidaten te 
zoeken. 

- 

In die periode lanceerde VVD-fractie-
leider Wiegel op Soestdijk zijn idee voor 
een 'nationaal kabinet'. De gespreksgroep 
begroet deze suggestie met veel scepsis. 
Men ziet het voornamelijk als een tactische 
manoeuvre: 

"Uit tactisch oogpunt was het voorstel 
van een nationaal kabinet te verkiezen boven 
dat van een VVD-CDA -coalitie.- 

Hoe onwaarschijnlijk (en voor sommi-
gen ook onwenselijk) de VVD-ers een for-
matiepoging Van Agt/Wiegel achtten - die 
overigens anderhalve maand later van start 
ging - blijkt wel op de in de notulen opge-
nomen kwalificatie: 

"De VVD wenst niet mee te doen aan 
een rituele dans of een geestelijke striptease 
te bedrijven." 

Ed Nijpels, een jong VVD-kamerlid 
dat ongestoord vriendelijke uitnodigingen 
mag rondstrooien in de richting van D'66 
zodra de democraten weer eens publieke-
lijk afstand hebben genomen van de PvdA, 
houdt zich nadrukkelijk van de domme als 
hij in de wandelgang van het Kamerge- 

heid. Maar hij kan toch moeilijk buiten de 
andere leden om informatie over de groep 
geven. Misschien dat een verzoek tot een 
gesprek in de eerstvolgende vergadering 
kan worden besproken. Als hem wordt ge-
zegd dat die termijn wat aan de lange kant 
is, toont hij bereid te zijn dezelfde avond 
nog telefonisch wat leden over het idee te 
polsen. Drie kwartier later blijkt het resul-
taat negatief te zijn. Hij heeft echt niets mee 
te delen, behalve dan dat er inderdaad een 
gespreksgroep bestaat. Een adviesgroep 
van de JOVD, dat is het. Op  de vraag 
waarom de deelnemers elkaar in Des Indes 
opzoeken en niet gewoon in een vergader-
zaaltje in de Tweede Kamer, merkt hij laco-
niek op: "Ach, er wordt daar een goed glas 
wijn geschonken." 

Een adviesgroep van de JOVD, dus. 
Meer niet. Zo verzekeren diverse leden. 
Een verklaring voor deze afhoudende ver-
wijzing is te, vinden in de notulen van de 
vergadering van 29 september 1977: 

er op gewezen dat de ge-
spreksgroep als zodanig vooralsnog niet in de 

publiciteit dient te komen. Met betrekking 
tot de status van de gespreksgroep deed een 
der deelnemers de suggestie de groep tot een 
adviesorgaan van het JO  VD-hoofdbestuur te 
bestempelen." 

Nijpels en anderen ontkennen dat de 
groep zich bezig houdt met actuele politiek. 
Er zouden geen zaken gedaan worden? De 
notulen van 9 oktober 1978: 

"De vraag wordt gesteld welke waarde 
moet worden gehecht aan de gebleken over-
eenstemming tussen PvdA en VVD op het 
gebied van de decentralisatie van het wel-
zijnsbeleid. Geantwoord wordt dat deze stel-
lingnam'e van de VVD-fractie (bedoeld wordt 
de inperking van de macht van confessionele 
besturen in de welzijnssector, red) berust op 
een duidelijke fractiemeerderheid. Is geen 
eenmalige tik richting CDA. Een der aanwe-
zigen merkt op deze ontwikkeling zeer 
wezenlijk te achten. Democratisering en 
decentralisering van het welzijnsbeleid zou 
een nieuw terrein kunnen worden voor toena-
dering tussen socialisten en liberalen." 

Op 20 juni 1978 komt het concept-
wetsontwerp over de abortus voor het eerst 
in de gespreksgroep ter sprake. Langdurig 
praten de Des Indes-gangers over de ge-
ruchten die zij hebben gehoord over de op-
vattingen van de ministers Ginjaar en De 
Ruiter. Tot conclusies kan men niet komen 
omdat de exacte inhoud van het concept-
wetsontwerp niet bekend is. 

Het abortuswetsontwerp valt bij de ge-
spreksgroep niet goed. Op 14 december'78, 
als de club met enkele PvdA-ers is uitge-
breid, wordt er weer over gesproken. De 
PvdA-leden laten weten dat hun fraktie het 
wetsontwerp niet zal steunen en dat dan 
"een paar CDA -ers voldoende zijn om het 
gehele wetsontwerp te laten struikelen." De 
VVD-leden melden zich slechts aan het 
ontwerp gebonden te achten als de gehele 
CDA-fraktie er zich zonder amendering 
voor zal uitspreken. De notulen: 

"Indien er CDA amendementen komen 
of als er CDA -ers uit de boot gaan vallen, 
heeft de VVD fraktie de vrijheid ook zelf met 
amendementen te komen of PvdA amende-
menten te steunen. "Iemand merkt op: "Met 
name na de brief van de bisschoppen acht ik 
het uitgesloten dat het CDA in zijn geheel 
het wetsontwerp zal slikken, zodat ik genoeg 
ruimte zie voor de VVD het wetsontwerp 
zodanig te amenderen dat het aanvaardbaar 
wordt voor de PvdA." 

Abortus blijft de gespreksgroep bezig 
houden. Op  28 februari 1979 kondigen 
PvdA-leden aan dat hun partij nauwgezet 
zal proberen tot amendering van het wets-
ontwerp te komen, maar dat zulks alleen 
zinvol is als op steun van de VVD gerekend 
kan worden. De VVD-leden zeggen bij hun 
eerder ingenomen standpunt te blijven: de 
VVD zal alleen dan amenderen als niet de 
gehele CDA-fraktie voor stemt. 

De D'66-ers zijn van mening, en dat 
standpunt wordt door de fraktie unaniem 
gedeeld, dat het wetsontwerp nauwelijks te 
amenderen is. Misschien zal D'66 proberen 
samen met de PvdA een apart wetsontwerp 
in te dienen.  

Mr.  L.J. Brinkhorst (D'66): Er wordt daar 
een goed glas wijn geschonken. 

F4178M. RUIT-11=111- 
Een van de opvallende nieuwe namen 

op het ledenlijstje is die van Jan Pronk, ver-
klaard lid van de linkerzijde van de PvdA, 
een van de deelnemers van de zogeheten 
Steenwijkgroep, de follow-up van Nieuw 
Links. JOVD-voorzitter Frank de Grave 
over de deelname van politici die uitdruk-
kelijk geen JOVD-verleden hebben: "We 
letten op wie iets zinnigs te zeggen heeft." 

Agendapunten worden niet of nauwe-
lijks van te voren vastgesteld, zodat iedere 
deelnemer de mogelijkheid heeft een on-
derwerp ter discussie te stellen. 

Pronk werd ongeveer eenjaar geleden 
benaderd door de gespreksgroep. Hij zegt 
er nauwelijks door verrast te zijn geweest. 
'Ik denk dat het te maken had met een in-
terview dat ik eind '77 of begin '78 aan de 
Haagse Post gaf. Daarin poneerde ik een 
stelling met betrekking tot de mogelijke 
toekomstige relatie met de VVD die enig 
opzien baarde. Het was en is natuurlijk niet 
mijn eerste keus, maar als mogelijkheden 
als progressieve minderheidskabinetten 
wegvallen, moet je er toch serieus aan gaan 
denken. Dat was ook de teneur van het arti-
kel. ik streepte een aantal mogelijkheden 
weg en kwam toen op de VVD uit." 

Pronk mag dan zijn deelname aan de 
Des Indesgroep niet delicaat vinden, feit 
blijft dat aan de basis van zijn partij zeer 
huiverig wordt gekeken naar de opstelling 
van de VVD. Zoals een van de fractiemede-
werkers zegt: "Voor veel PvdA-leden staat 
PvdA voor Partij van de Arbeiders. En die 
kan geen zaken doen met de partij van de 
directeuren, want zo wordt de VVD toch 
gezien." 

Was het voor u als PvdA -lid niet erg ris-
kant om u in dit gezelschap te begeven? 

Pronk, resoluut: "Eén ding moet heel 
duidelijk zijn. Ik ben er volstrekt 'a  titre  
personel' in gaan zitten. En zo zit ik er nog. 
En voor wat mijn ideeen betreft: die waren 
bekend als de mensen het Haagse Post-in-
terview hebben gelezen. Zo opzienbarend 
is het dus niet." 

Hoe ziet u nu in uw partij het vervolg 
van de discussie waarmee u in de gesprek-
groep bent begonnen? 

"De PvdA is aan de discussie niet toe, 
dat is duidelijk. En waarom zou ik die op 
gang brengen? Er ligt een stuk van het be-
stuur op tafel over de diverse samenwer-
kingsvormen. Het congres moet zich daar-
over nog uitspreken. Het gevaar is dat onze 
partij eerst weer de strategische discussie 
aangaat. ik vind dat de PvdA zich eerder 
moet bezighouden met de inhoudelijke 
vormgeving dan met de strategische discus-
sie. Als je nu eerst de tactische discussie 
aangaat versjteer je de hele zaak." 

Hoe dan nu verder? 
"We zouden een publieke confronta-

tie moeten hebben tussen PvdA en VVD 
om de inhoudelijke discussie aan te zwen-
gelen. Over kernpunten als bijvoorbeeld 

D '66-voorzitter mr. J. Glastra van Loon 
heeft dit weekeinde voor de radio gezegd 
het interessant te vinden "als de heren van 
de PvdA en de VVD iets zouden kunnen 
zeggen over de vraag of zij echt voor iedere 
regeringscoalitie voor elkaar onaanvaard-
baar zijn 

Glastra van Loon wees er op dat 
CDA-kopstukken nog steeds van hun 
"rotsvaste politieke veronderstelling" uit 
blijken te gaan dat het CDA wel zal uitma-
ken wier er in de regering komt. "Dat is een 
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het welzijnsbeleid. Dat moet niet gebeuren 
in de hitte van de dagelijkse politieke strijd. 
Te organiseren door de JOVD of het Hu-
manistisch Verbond, ik noem maar wat. 
Een concrete follow-up, die is er nu nog 
niet. Daar zou ik voorstander van zijn. Er 
liggen aan beide kanten verouderde beel-
den. Laten we die up to date maken. Mis-
schien kom je daarbij wel tot de conclusie 
dat we verder uit elkaar liggen dan we 
dachten, maar dan weten we dat tenmin-
ste." 

Hoe kijkt u nu tegen de VVD aan? 
"Op het moment zie ik het absoluut 

niet zitten. ik vind dat de VVD een conser-
vatief beleid voert, conservatiever dan ik 
had verwacht. Er zijn grote verschillen tus-
sen die twee partijen op materieel terrein, 
financiële en buitenlandse politiek." 

veronderstelling die afhankelijk is van een 
aantal voorwaarden, "aldus Van Loon. "ik 
geloof dat we zouden moeten bekijken of 
aan die voorwaarden niet iets is te verande-
ren, omdat ik het ongezond vind dat het 
CDA er vanzelfsprekend van uit gaat dat 
het - ongeacht de verkiezingsuitslagen - in 
de regering zit." 

Op dit moment heeft de VVD 28 zetels 
in de kamer, de PvdA 53, D'66 8 en het 
CDA 49. 

29 SEPT. 1979 NIEUWSNET 29 

11 1 bouw staande wordt gehouden en wordt ge- 
vraagd naar de activiteiten van de groep. 
Hoewel hij - als voormalig voorzitter van de 
JOVD - vrijwel vanaf het begin bij de club 
betrokken was en zelden een vergadering 
overslaat, vraagt hij kwasi-nieuwsgierig wie 
er zoal lid van is. Eénmaal zelfs lijkt de ver-
zamelplaats - Des Indes - hem totaal onbe-
kend voor te komen. Akkoord, er is welis-
waar een clubje dat wel eens bij elkaar 
komt en de laatste tijd zitten er ook een 
paar niet-JOVD-ers bij. "Maar het gaat 
puur om een adviesorgaan van de JOVD. 
En wat de standpunten van de JOVD zijn, 
is bekend. Die zijn verkondigd op onze 
congressen." Dat de groep zich ook bezig-
houdt met dagelijkse politiek ontkent hij. 
'Ik zou niet weten wat er aan deze club op-
windend is. Wat kan er over worden ge-
schreven? ik wacht met rooie oortjes het 
artikel af," belooft hij. 

Ook zijn collega Brinkhorst van D'66 
wil weinig mededeelzaam zijn. Natuurlijk 
is hij als D'66-er voor zoveel mogelijk open- 

28 NIEUWSET 29 SEPT. 1979 

Drs. K Nijpels (VVD): Wat de standpunten van de JOVD zijn, is bekend. 

C 

F- 

a 

-  

Maar in de toekomst ziet u er wel brood 
in? 

"Er moet de PvdA veel aan gelegen 
zijn om de machtspositie van het CDA ver-
der af te brokkelen. Daarvoor is een strate-
gisch argument, namelijk dat het CDA de 
PvdA en de VVD over één kam scheert, de 
lood-om-oud-ijzer politiek van Roolvink. LTr' 
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Al tijdens de eerste vergadering, sep-
tember '77, probeerde de VVD tot een 
zakelijke afspraak met D'66 te komen. De 
liberalen vroegen of de democraten bereid 
waren eventueel een VVD-amendement te 
steunen dat de werkingsduur van de Wet 
investerings Rekening (WIR) zou halveren 
tot twee jaar. D'66 ging hier niet op in, 
maar deelde wel de zorg van de VVD over 
mogelijk misbruik van de WIR door de 
overheid. 

De politieke ontwikkelingen tussen 
april en september '78 roepen twijfels op 
over de vraag of D'66 het Des Indes-spel 
wel zal blijven meespelen. De Vries komt 
met een aanvulling op zijn "Notitie" en 
schrijft: 

"D'66 (c.q. het hoofdbestuur van D'66) 
acht het benadrukken van de eigen identiteit 
van groter belang dan het vervullen van een 
brugfunktie tussen socialisten en liberalen 
teneinde de macht van de christen-democra-
ten te verminderen" 

Gelijktijdig maakt de VVD zich zor-
gen over een "niet onaanzienlijke" terug-
gang in aanhang ten voordele van het CDA 
en D'66. Er wordt een paradoxale situatie 
gesignaleerd: naarmate Wiegel c.s. de 
VVD-ideëen binnen het kabinet beter "ver-
kopen," heeft de VVD-kamerfraktie min-
der mogelijkheden tot profileren. Het CDA 
slaagt erin bij zaken als de neutronenbom, 
Urenco en ondernemingsraden net iets 
linkser te lijken dan de VVD. 

De Vries suggereert dat misschien 
steun gevonden kan worden bij Han Lam-
mers en stelt voor hem bij de Des Indes-
groep te betrekken. Dit kennelijk naar aan-
leiding van opmerkelijke uitspraken van de 
voormalig wethouder van Amsterdam over 
toenadering tot de VVD, tijdens een inter-
view voor de AVRO-radio. Het hoofdbe-
stuur van de JOVD, dat alert is op dergelij-
ke signalen, zal met de landdrost gaan pra-
ten. Het plan strandt kennelijk, want over 
Lammers wordt daarna niet meer gerept. 

De onafhankelijkheidsdrang van D'66 
valt ook in de Tweede Kamer op. Op de 
vergadering van 9 oktober 1978 stelt ie-
mand vast: "Het afgelopen jaar heeft D'66 
meer tegen dan voor PvdA-voorstellen ge-
stemd" en hij betreurt het dat de VVD niet 
op deze houding heeft ingespeeld. 

Allen zijn het erover eens dat de socia-
listische inbreng in Des Indes moet worden 
uitgebreid en Roethof neemt op zich in de 
PvdA-fraktie naar geschikte kandidaten te 
zoeken. 

- 

In die periode lanceerde VVD-fractie-
leider Wiegel op Soestdijk zijn idee voor 
een 'nationaal kabinet'. De gespreksgroep 
begroet deze suggestie met veel scepsis. 
Men ziet het voornamelijk als een tactische 
manoeuvre: 

"Uit tactisch oogpunt was het voorstel 
van een nationaal kabinet te verkiezen boven 
dat van een VVD-CDA -coalitie.- 

Hoe onwaarschijnlijk (en voor sommi-
gen ook onwenselijk) de VVD-ers een for-
matiepoging Van Agt/Wiegel achtten - die 
overigens anderhalve maand later van start 
ging - blijkt wel op de in de notulen opge-
nomen kwalificatie: 

"De VVD wenst niet mee te doen aan 
een rituele dans of een geestelijke striptease 
te bedrijven." 

Ed Nijpels, een jong VVD-kamerlid 
dat ongestoord vriendelijke uitnodigingen 
mag rondstrooien in de richting van D'66 
zodra de democraten weer eens publieke-
lijk afstand hebben genomen van de PvdA, 
houdt zich nadrukkelijk van de domme als 
hij in de wandelgang van het Kamerge- 

heid. Maar hij kan toch moeilijk buiten de 
andere leden om informatie over de groep 
geven. Misschien dat een verzoek tot een 
gesprek in de eerstvolgende vergadering 
kan worden besproken. Als hem wordt ge-
zegd dat die termijn wat aan de lange kant 
is, toont hij bereid te zijn dezelfde avond 
nog telefonisch wat leden over het idee te 
polsen. Drie kwartier later blijkt het resul-
taat negatief te zijn. Hij heeft echt niets mee 
te delen, behalve dan dat er inderdaad een 
gespreksgroep bestaat. Een adviesgroep 
van de JOVD, dat is het. Op  de vraag 
waarom de deelnemers elkaar in Des Indes 
opzoeken en niet gewoon in een vergader-
zaaltje in de Tweede Kamer, merkt hij laco-
niek op: "Ach, er wordt daar een goed glas 
wijn geschonken." 

Een adviesgroep van de JOVD, dus. 
Meer niet. Zo verzekeren diverse leden. 
Een verklaring voor deze afhoudende ver-
wijzing is te, vinden in de notulen van de 
vergadering van 29 september 1977: 

er op gewezen dat de ge-
spreksgroep als zodanig vooralsnog niet in de 

publiciteit dient te komen. Met betrekking 
tot de status van de gespreksgroep deed een 
der deelnemers de suggestie de groep tot een 
adviesorgaan van het JO  VD-hoofdbestuur te 
bestempelen." 

Nijpels en anderen ontkennen dat de 
groep zich bezig houdt met actuele politiek. 
Er zouden geen zaken gedaan worden? De 
notulen van 9 oktober 1978: 

"De vraag wordt gesteld welke waarde 
moet worden gehecht aan de gebleken over-
eenstemming tussen PvdA en VVD op het 
gebied van de decentralisatie van het wel-
zijnsbeleid. Geantwoord wordt dat deze stel-
lingnam'e van de VVD-fractie (bedoeld wordt 
de inperking van de macht van confessionele 
besturen in de welzijnssector, red) berust op 
een duidelijke fractiemeerderheid. Is geen 
eenmalige tik richting CDA. Een der aanwe-
zigen merkt op deze ontwikkeling zeer 
wezenlijk te achten. Democratisering en 
decentralisering van het welzijnsbeleid zou 
een nieuw terrein kunnen worden voor toena-
dering tussen socialisten en liberalen." 

Op 20 juni 1978 komt het concept-
wetsontwerp over de abortus voor het eerst 
in de gespreksgroep ter sprake. Langdurig 
praten de Des Indes-gangers over de ge-
ruchten die zij hebben gehoord over de op-
vattingen van de ministers Ginjaar en De 
Ruiter. Tot conclusies kan men niet komen 
omdat de exacte inhoud van het concept-
wetsontwerp niet bekend is. 

Het abortuswetsontwerp valt bij de ge-
spreksgroep niet goed. Op 14 december'78, 
als de club met enkele PvdA-ers is uitge-
breid, wordt er weer over gesproken. De 
PvdA-leden laten weten dat hun fraktie het 
wetsontwerp niet zal steunen en dat dan 
"een paar CDA -ers voldoende zijn om het 
gehele wetsontwerp te laten struikelen." De 
VVD-leden melden zich slechts aan het 
ontwerp gebonden te achten als de gehele 
CDA-fraktie er zich zonder amendering 
voor zal uitspreken. De notulen: 

"Indien er CDA amendementen komen 
of als er CDA -ers uit de boot gaan vallen, 
heeft de VVD fraktie de vrijheid ook zelf met 
amendementen te komen of PvdA amende-
menten te steunen. "Iemand merkt op: "Met 
name na de brief van de bisschoppen acht ik 
het uitgesloten dat het CDA in zijn geheel 
het wetsontwerp zal slikken, zodat ik genoeg 
ruimte zie voor de VVD het wetsontwerp 
zodanig te amenderen dat het aanvaardbaar 
wordt voor de PvdA." 

Abortus blijft de gespreksgroep bezig 
houden. Op  28 februari 1979 kondigen 
PvdA-leden aan dat hun partij nauwgezet 
zal proberen tot amendering van het wets-
ontwerp te komen, maar dat zulks alleen 
zinvol is als op steun van de VVD gerekend 
kan worden. De VVD-leden zeggen bij hun 
eerder ingenomen standpunt te blijven: de 
VVD zal alleen dan amenderen als niet de 
gehele CDA-fraktie voor stemt. 

De D'66-ers zijn van mening, en dat 
standpunt wordt door de fraktie unaniem 
gedeeld, dat het wetsontwerp nauwelijks te 
amenderen is. Misschien zal D'66 proberen 
samen met de PvdA een apart wetsontwerp 
in te dienen.  

Mr.  L.J. Brinkhorst (D'66): Er wordt daar 
een goed glas wijn geschonken. 

F4178M. RUIT-11=111- 
Een van de opvallende nieuwe namen 

op het ledenlijstje is die van Jan Pronk, ver-
klaard lid van de linkerzijde van de PvdA, 
een van de deelnemers van de zogeheten 
Steenwijkgroep, de follow-up van Nieuw 
Links. JOVD-voorzitter Frank de Grave 
over de deelname van politici die uitdruk-
kelijk geen JOVD-verleden hebben: "We 
letten op wie iets zinnigs te zeggen heeft." 

Agendapunten worden niet of nauwe-
lijks van te voren vastgesteld, zodat iedere 
deelnemer de mogelijkheid heeft een on-
derwerp ter discussie te stellen. 

Pronk werd ongeveer eenjaar geleden 
benaderd door de gespreksgroep. Hij zegt 
er nauwelijks door verrast te zijn geweest. 
'Ik denk dat het te maken had met een in-
terview dat ik eind '77 of begin '78 aan de 
Haagse Post gaf. Daarin poneerde ik een 
stelling met betrekking tot de mogelijke 
toekomstige relatie met de VVD die enig 
opzien baarde. Het was en is natuurlijk niet 
mijn eerste keus, maar als mogelijkheden 
als progressieve minderheidskabinetten 
wegvallen, moet je er toch serieus aan gaan 
denken. Dat was ook de teneur van het arti-
kel. ik streepte een aantal mogelijkheden 
weg en kwam toen op de VVD uit." 

Pronk mag dan zijn deelname aan de 
Des Indesgroep niet delicaat vinden, feit 
blijft dat aan de basis van zijn partij zeer 
huiverig wordt gekeken naar de opstelling 
van de VVD. Zoals een van de fractiemede-
werkers zegt: "Voor veel PvdA-leden staat 
PvdA voor Partij van de Arbeiders. En die 
kan geen zaken doen met de partij van de 
directeuren, want zo wordt de VVD toch 
gezien." 

Was het voor u als PvdA -lid niet erg ris-
kant om u in dit gezelschap te begeven? 

Pronk, resoluut: "Eén ding moet heel 
duidelijk zijn. Ik ben er volstrekt 'a  titre  
personel' in gaan zitten. En zo zit ik er nog. 
En voor wat mijn ideeen betreft: die waren 
bekend als de mensen het Haagse Post-in-
terview hebben gelezen. Zo opzienbarend 
is het dus niet." 

Hoe ziet u nu in uw partij het vervolg 
van de discussie waarmee u in de gesprek-
groep bent begonnen? 

"De PvdA is aan de discussie niet toe, 
dat is duidelijk. En waarom zou ik die op 
gang brengen? Er ligt een stuk van het be-
stuur op tafel over de diverse samenwer-
kingsvormen. Het congres moet zich daar-
over nog uitspreken. Het gevaar is dat onze 
partij eerst weer de strategische discussie 
aangaat. ik vind dat de PvdA zich eerder 
moet bezighouden met de inhoudelijke 
vormgeving dan met de strategische discus-
sie. Als je nu eerst de tactische discussie 
aangaat versjteer je de hele zaak." 

Hoe dan nu verder? 
"We zouden een publieke confronta-

tie moeten hebben tussen PvdA en VVD 
om de inhoudelijke discussie aan te zwen-
gelen. Over kernpunten als bijvoorbeeld 

D '66-voorzitter mr. J. Glastra van Loon 
heeft dit weekeinde voor de radio gezegd 
het interessant te vinden "als de heren van 
de PvdA en de VVD iets zouden kunnen 
zeggen over de vraag of zij echt voor iedere 
regeringscoalitie voor elkaar onaanvaard-
baar zijn 

Glastra van Loon wees er op dat 
CDA-kopstukken nog steeds van hun 
"rotsvaste politieke veronderstelling" uit 
blijken te gaan dat het CDA wel zal uitma-
ken wier er in de regering komt. "Dat is een 
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het welzijnsbeleid. Dat moet niet gebeuren 
in de hitte van de dagelijkse politieke strijd. 
Te organiseren door de JOVD of het Hu-
manistisch Verbond, ik noem maar wat. 
Een concrete follow-up, die is er nu nog 
niet. Daar zou ik voorstander van zijn. Er 
liggen aan beide kanten verouderde beel-
den. Laten we die up to date maken. Mis-
schien kom je daarbij wel tot de conclusie 
dat we verder uit elkaar liggen dan we 
dachten, maar dan weten we dat tenmin-
ste." 

Hoe kijkt u nu tegen de VVD aan? 
"Op het moment zie ik het absoluut 

niet zitten. ik vind dat de VVD een conser-
vatief beleid voert, conservatiever dan ik 
had verwacht. Er zijn grote verschillen tus-
sen die twee partijen op materieel terrein, 
financiële en buitenlandse politiek." 

veronderstelling die afhankelijk is van een 
aantal voorwaarden, "aldus Van Loon. "ik 
geloof dat we zouden moeten bekijken of 
aan die voorwaarden niet iets is te verande-
ren, omdat ik het ongezond vind dat het 
CDA er vanzelfsprekend van uit gaat dat 
het - ongeacht de verkiezingsuitslagen - in 
de regering zit." 

Op dit moment heeft de VVD 28 zetels 
in de kamer, de PvdA 53, D'66 8 en het 
CDA 49. 
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11 1 bouw staande wordt gehouden en wordt ge- 
vraagd naar de activiteiten van de groep. 
Hoewel hij - als voormalig voorzitter van de 
JOVD - vrijwel vanaf het begin bij de club 
betrokken was en zelden een vergadering 
overslaat, vraagt hij kwasi-nieuwsgierig wie 
er zoal lid van is. Eénmaal zelfs lijkt de ver-
zamelplaats - Des Indes - hem totaal onbe-
kend voor te komen. Akkoord, er is welis-
waar een clubje dat wel eens bij elkaar 
komt en de laatste tijd zitten er ook een 
paar niet-JOVD-ers bij. "Maar het gaat 
puur om een adviesorgaan van de JOVD. 
En wat de standpunten van de JOVD zijn, 
is bekend. Die zijn verkondigd op onze 
congressen." Dat de groep zich ook bezig-
houdt met dagelijkse politiek ontkent hij. 
'Ik zou niet weten wat er aan deze club op-
windend is. Wat kan er over worden ge-
schreven? ik wacht met rooie oortjes het 
artikel af," belooft hij. 

Ook zijn collega Brinkhorst van D'66 
wil weinig mededeelzaam zijn. Natuurlijk 
is hij als D'66-er voor zoveel mogelijk open- 
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Drs. K Nijpels (VVD): Wat de standpunten van de JOVD zijn, is bekend. 
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Maar in de toekomst ziet u er wel brood 
in? 

"Er moet de PvdA veel aan gelegen 
zijn om de machtspositie van het CDA ver-
der af te brokkelen. Daarvoor is een strate-
gisch argument, namelijk dat het CDA de 
PvdA en de VVD over één kam scheert, de 
lood-om-oud-ijzer politiek van Roolvink. LTr' 
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Hoewel ik als collega-trend-
setter de bovenstaande proble-
matiek prima aanvoel, neem 
ik toch een abonnement, want 
stel je voor dat een ander in de 
straat daar het eerste mee is... 

F man Rom EME ~ EEM 
MM Ml  

Naam:  

Adres:_________________ 

Postcode: __________________ 
Plaats: ____________________ 

Ik betaal voor een kwartaal- 
abonnement f 24,50 (een 
besparing van f 8,00). 

Let op! Wacht met betalen 
op de acceptgirokaart die u zal 
worden toegezonden. 

Bon in open envelop. 
Postzegel niet nodig. 
Uitgeverij Nieuwsmedia B.V., 
Antwoordnummer 1071, 
1000 VB Amsterdam. Bellen 
kan ook: 020-5411345. 
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Drs.  J.P. Pronk (1vdA): Onbetrouwbaar 
CDA met gelijke munt terugbetalen. 

Daarvan zijn we allebei de dupe. De enige 
manier om dat te beantwoorden is om met 
gelijke munt terug te betalen. Het politiek 
inhoudelijke argument is dat het CDA 
weliswaar mooie woorden gebruikt, maar 
wederom heeft die partij aangetoond niet 
betrouwbaar te zijn. In die omstandigheden 
moetje op lange termijn een samenwerking 
tussen twee betrouwbare partners niet uit-
sluiten. Er gaan nu ook in de VVD geluiden 
in die richting, denk maar aan de uitlatin-
gen van Annelien Kappeijne. Dat is heel 
interessant. De VVD-ers hebben niet altijd 
op die lijn gezeten." 

Zat u niet verbaasd te kijken toen een 
jaar geleden die uitnodiging van de JO  VD  
kwam? 

"Nee hoor. ik ga met meer genoegen 
naar een discussie-avond van de JOVD dan 
naar een bijeenkomst van de CDA-jonge-
ren." 

De vergadering van de Des Indes ge-
spreksgroep worden doorgaans voorgeze-
ten door mr. Geertsema, oud-fractievoor-
zitter van de VVD, voormalig minister van 
binnenlandse zaken (in het confessioneel-
liberale kabinet Biesheuvel) en nu commis-
saris der Koningin in Gelderland. Als hem 
wordt gevraagd een toelichting te geven op 
zijn aandeel in de activiteiten van de club 
reageert hij voor zijn doen opmerkelijk kor-
zelig: "ik zie niet in dat er enig redelijk be-
lang mee wordt gediend. ik heb geen enke-
le behoefte aan het geven van commen-
taar." 

Kamer 41 van het Utrechtse Jaar-
beursgebouw. Geertsema tegenover 
NieuwsNet. In de zaal ernaast vergadert de  

partijraad van de VVD. Door de dunne 
muur van het zaaltje klinkt zwak het 
applaus, dat bestemd moet zijn voor frac-
tievoorzitter Rietkerk. In die zaal presen-
teerde Geertsema een paar uur eerder 'zijn' 
ontwerp beginselverklaring. In een perstoe-
lichting zei hij: "In sommige opzichten zijn 
er meer overeenkomsten met de PvdA dan 
met het CDA. Wij zeggen dat de mens ver-
beterbaar is. Dat getuigt van optimisme. 
Het CDA gaat er van uit dat de mens zon-
dig is; een pessimistische gedachte. ik ben 
er van overtuigd dat het liberale mensbeeld 
door de PvdA zal worden onderschreven.- 

Tijdens het interview met NieuwsNet 
blijkt wel dat de instelling ten opzichte van 
het CDA niet voor alle leden van de Des 
Indes-groep gelijk is. In tegenstelling tot 
Pronk stelt Geertsetha heel wat meer prijs 
op een blijvend gesprek met de christen-
democraten: "ik heb behoefte aan een dia-
loog tussen de grote politieke stromingen." 

Maar het karakter van de gespreks-
groep richt zich juist tegen de machtspositie 
van het CDA. 

"Ik wens die dialoog niet buiten het 
CDA om te doen." 

Hij schudt hij het hoofd. Verder door-
vragen levert niet meer duidelijkheid over 
deze tegenstelling. Geertsema houdt het 
op: "ik heb geen enkele behoefte er nader 
op in te gaan. Eén ding: ik ben niet bezig 
met een geheim genootschapje. Je kunt het 
één doen en het ander niet laten." 

Voor hij terugreist naar Gelderland 
zegt hij nog: "ik heb altijd erg plezierig 
samengewerkt met het CDA. Het aardige is 
dat ik ook een gespreksgroep met christen-
democraten zit, maar dat hang ik ook niet 
aan de grote klok. Het gaat er daar erg ge-
noegelijk aan toe, dat verzeker ik u." 

DIRK KUIN, MICHELTHOMASSEN 
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Mevrouw mr. A. Goudsmit (D'66): Demo-
craten bij de groep om sleutelrol in partio-
litieke verhoudingen. 


	Page 1
	Scan-180703121934.pdf
	Page 1
	Page 2

	Scan-180703121949.pdf
	Page 1




