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Dames en heren de vergadering ia geopendo Ik heet u allen hartelijk welkom.
Misschien mag ik een persoonlijke

opemerking maken aan het begin. Ik heb

u2

vergaderingen echt gemist. Jan Kamminga als waarnemend voorzitter kon in de
jaarvergadering in Groningen zeggen dat het best ging met de VVD. Ik ben blij
daaraan nu aan toe te kunnen voegen met mij ook. Het gaat gelukkig ook goed
en dat is het belangrijkste voor vanavond met de discussie in de partij, met
de discussie over het beginselprogram. Wij zetten vanavond de discussie over
de beginselverklaring voort en omdat het goed is dat die discussie die een voort-

~~tting is van de discussies in mei een zekere zelfde lijn blijven vertonen
hebben wij in het hoofdbestuur besloten dat het nuttig zou zijn dat de ondervoorzitter die de vorige vergadering heeft geleid ook deze vergadering feitelijk
leidt zodat de discussie van toen en van vandaag in elkaars ver•lengde blijft.
Dames en heren u hebt twee mededelingen op uw stoel gevonden. Een is afkomstig
van de heer Rietkerk, de heer Rietkerk van wie wij aanhoudend de laatste dagen
hebben kunnen lezen dat hij op de nominatie zou staan om commissaris der Koningin
in de provincie Groningen te worden. En hoewel ik een enkele maal desgevraagd
aan een journalist heb geantwoord dat daarvan op dit ogenblik nog niets waar kon
zijn omdat de zaak open was, werd zoals gebruikelijk dit eerlijke en openhartige
~..tl.(ltwoord

toch enigszins gewantrouwd en de publicaties bleven aanhouden. Daar kwam
-natuurlijk bij dat velen zich konden voorstellen dat het bericht waar was gelet
op de bekwaamheden van de man die werd genoemd. En men bracht dat dan ook een
enkele keer in verband met het besluit van de heer Rietkerk kort voor de algemene
vergadering in Groningen meegedeeld dat hij zich niet beschikbaar stelde voor de
plaats van lijstaanvoerder. Maar dat betekent helemaal niet en daar prijzen wij
ons gelukkig om dat hij zijn krachten aan het haagse gebeuren zou gaan onttrekken.
Het tegendeel is waar, de heer Rietkerk staat aan bet begin van dit parlementaire
jaar vol strijdkracht klaar om in den Haag te laten zien dat er een VVDfraktie in
de 2e kamer is waarvan bij ook d!t jaar de fraktievoorzitter ia en met welke
fraktie hij voorzover u hen kandidaat stelt straks mede de verkiezingsstrijd zal
gaan voeren. Dames en heren tweede mededeling ia een brief van de kamercentrale
Haarlem die zegt beginselverklaring, beginselprogram wat moeten we daarmee.
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Wij stellen voor, maar denkt u daarover na totdat het straks aan de orde komt om
op de vraag of onder beginselprogramma moet worden verstaan zowel de verklaring als
het liberaal manifest of alleen de beginselverklaring niet nu te beslissen, maar
te beslissen wanneer we weten hoe beide stukken er uit zien, dan kan de partij
daarover een verstandige beslissing nemen. Voorlopig gaan wij eerst de stukken
vaststellen en dan zullen we ons nader wanneer die stukken er zijn wel beraden
over de officiele status die deze stukken krijgen. Het leek ons nuttig ons nu
bezig te houden met de kwesties zelf onze beginselen zoals neergelegd in de
verklaring en onze politieke standpunten op middenlange termijn zoals straks
worden neergelegd in het liberaal manifest aan de hand van de discussies die
~--·ij

gaan voeren. Die discussies gaan wij voeren en afsluiten met stemmingen.

Daarvoor is een stembureau vereist. Ik mag voorstellen te benoemen als leden
van het stembureau mevrouw Vermeulen, mevrouw Tijink, de heren Bolt, van Beek
·en Abtrood. De waarde van de stemkaarten denkt u daar vast aan een stem blauw,
vijf stemmen groen, tien stemmen paars. Het woord is aan de ondervoorzitter.
Dank u vel. We waren gebleven bij de voorstellen van de commissie tot herziening
van het beginselprogram voor opneming van nieuwe artikelen in de beginselverklaring.
Dat

z~jn

er twee, de artikelen 4a en 5a. Ik stel aan de orde het artikel 4a

de taak van de overheid. Wij kunnen wellicht het beste discussieren per alinea
en de eerste alinea van artikel 4 daarop is een amendement ingediend van de
7deling Berkel en Rodenrijs na overheid zouden zij willen zien waarborgen te
scheppen en te handhaven dat eenieder een zo groot mogelijke vrijheid wordt
gelaten. Gaat uw gang.
Wilmer afdeling Zoetermeer. Ik wou u vragen of de ledenvergadering in de gelegenheid kan worden gesteld om zich uit te spreken over een alsnog open discussie
over deze 2 punten. Er is geen gelegenheid geweest vanwege vakantie en de korte
tijdsduur om alsnog terug te koppelen naar de achterbannen. Er is door de afdeling Zoetermeer een tweetal voorstellen tot herformulering van beide artikelen
gemaakt. Graag zouden wij het bestuur, de commissie Geertsema alsmede de voltallige hier aanwezige ledenvergadering in de gelegenheid stellen hiervan zich
in kennis te stellen en daar alsnog over van gedachte te wisselen.
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Dat zal deze avond erg moeilijk zijn omdat aanwezigen hier die stukken al helemaal niet met hun achterban hebben kunnen doornemen. En wij hebben in Nijmegen
besloten als ledenvergadering dat vanavond aan de orde zouden komen twee nieuwe
artikelen en dat de amendementen over het onderwerp de basis zouden zijn voor
de discussie over de nieuwe artikelen. En wij vonden toen met elkaar dat de
ingediende artikelen voldoende basis waren om tot goede artikelen te komen.
En ik moet u zeggen dat ik er weinig voor voel om nu op de in Nijmegen aangenomen
procedure terug te komen.
Dat is op zichzelf best juist. De artikelen of liever gezegd amendementen zoals
.1gediend zijn als zodanig best voldoende basis voor de commissie Geertsema om
nieuwe voorstellen in te dienen, maar dat wil nog niet zeggen dat daar vanuit
de zijde van de leden cq achterban er nog reakties op zouden kunnen komen. Er
is ook geen gelegenheid geweest om deze te publiceren. Vandaar dat ik u van
heroverweging vraag om alsnog de mogelijkheid te geven en deze 2 artikelen niet
nu te bespreken edoch morgen zodat de artikelen, de herformuleringen zoals wij
die op schrift hebben gesteld rondgedeeld kunnen worden door ieder hier aanwezig
kunnen worden bestudeerd en voorlopig kunnen worden vastgesteld.
Wat u zegt is niet juist, want de amendementen zoals die zijn ingediend en nu
voorliggen zijn wel

degel~jk

in de afdelingen aan de orde geweest omdat zij

immers zijn gepubliceerd in mei.
Jawel, maar het gaat om een voorlopige vaststelling en daarom zou dus ook de
ledenvergadering een voorlopige vaststelling van onze herforauleringen kunnen
besluiten.
Nee, het gaat niet om een voorlopige vaststelling, we gaan vanavond artikel 4a
en artikel 5a vaststellen en het is nog slechts mogelijk daarna om redaktionele
aanpassingen opnieuw te bespreken nadat de amendementen hier zijn behandeld.
Wilt u een officieel vooratel maken van uw ordevoorstel.
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Mijnheer de voorzitter staat u mij toe dat ik hier een opmerking over maak.
Hunt afdeling Amsterdam. De weergave van de beslissing zoals die in Nijmegen
is genomen die u zojuist geeft is mi geheel niet juist en kan dat ook niet zijn.

Om de

eenvo~dige

reden dat in een aantal gevallen de amendementen zoals die lagen

op de oude artikelen of delen van oude artikelen die mede geleid hebben tot
nieuwe artikelen op een aantal punten gewoon letterlijk en lijnrecht met elkaar
in strijd zijn, gewoon letterlijk tegenstrijdig en er zowel voor de afdeling als
voor de leden van de afdeling een kwestie van afwachten was welke delen van d
oude artikelen, welke delen van de diverse amendementen de commissie Geertsema
zou gebrûiken om tot nieuwe artikelen te komen. Nou ben ik graag bereid om daar
-u alvast toe te geven dat de commissie Geertsema naar mijn mening een uitstekend

resultaat bij heeft geboekt. Dat neemt echter niet weg dat het m.i. toch mogelijk
moet zijn en ik meen mij ook te herinneren dat een beslissing van dien aard is
genomen het mogelijk moet zijn om op- en aanmerkingen op de nieuwe artikelen te
maken vanuit de afdelingen zonder dat die uitsluitend gebaseerd mogen zijn op
reeds liggende amendementen. Ik kan me ook

nauw~lijks

voorstellen dat een dergelijke

beslissing genomen zelfs maar voorgesteld zou kunnen zijn geworden, want dat
zou namelijk betekent hebben dat de ledenvergadering in Nijmegen de commissie een
volledige vrijbrief gegeven zou hebben om maar een aantal amendementen een aantal
nieuwe artikelen te formuleren. De commissie Geertsema en ik neem zonder meer
aan dat die dat zelfs niet heeft overwogen maar een aantal artikelen zou hebben
~oorgesteld

waarbij de liggende amendementen geen enekale relatie meer hebben

met de nieuwe artikelen was het enige wat wij hier nog hadden kunnen doen was
die artikelen aannemen of afstemmen.
Het laatste is niet juist, want er is wel degelijk een relatie. Overigens •••
Mag ik. Ik meen mij uit Nijmegen te herinneren dat de vergadering toen wel degelijk
in de gaten had welke onderdelen •et elkaar in strijd waren en welke niet en
dat ze bij strijdigheid waarachtige keuze maakte tussen of het een of het ander.
Dus wat mijnheer Hunt zegt is helaas niet juist en ik zou inderdaad willen voorstellen de gang van zaken van de voorzitter te volgen.
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Het is zo dat in antwoord op mijnheer Hunt de artikelen van de commissie Z1)n niet
uit de lucht komen vallen. Ze zijn in Nijmegen al uitgedeeld en op 10 juni in
vrijheid en democratie gepubliceerd. Dus u hebt ze al bijna 2 maanden in huis, eigenlijk al 3 maanden zelfs. Wij hebben uitdrukkelijk afgesproken dat geen nieuwe amendementen ingediend kunnen worden op de artikelen dus ik zou nu toch graag over
willen gaan tot stemming over dit ordevoorstel. Het stembureau is nog niet
compleet. Daaraan ontbreekt nog mijnheer Abtroot en mevrouw Vermeulen.
Wij hebben in Nijmegen afgesproken te handelen volgens de procedure zoals die
voorligt. U hebt het voorstel van de heer Wilmer gehoord. Ik vraag u als u voor
de voorliggende procedure bent of u dan de blauwe kaarten met een stem omhoog
ilt steken.
Nog even een vraag mijnheer de voorzitter de voorliggende procedure is dus de
procedure die u voorstaat en die ik veranderd wil zien.
De voorliggende procedure staat in vrijheid en democratie en hebben naar de mening
van het hoofdbestuur zo afgesproken. De blauwe kaarten voor het voorliggend
voorstel. Groen voor, paars voor, blauw tegen, groen tegen, paars tegen. Dan gaan
we voort op de ingeslagen weg. Dank u wel. Het voorstel van de heer Wilmer is
verworpen.
voorzitter, Troost afdeling den Haag.
Voordat we aan de discussie beginnen zou ik willen vragen of ik juist gehoord
hebt dat u het erover gehad heeft dat we de artikelen 4a en 5a gaan vaststellen.
In de brief van 19 maart 1980 van het hoofdbestuur staat namelijk dat alle inhoudelijke amendementen op de ontwerp beginselverklaring worden behandeld waarna
de beginselverklaring voorlopig wordt vastgesteld. Ik weet dus niet of ik u moet
verstaan dat nu een definitieve vaststelling plaats vindt of een voorlopige vaststelling waarna volgt wat hier staat dat wijziging mogelijk is indien die voortspruiten uit de discussie over het liberaal manifest.
Dit is de discussie die we in Nijmegen daar ook over hebben gehad. Het is zo dat
we stellen vanavond de artikelen 4a en 5a in die zin vast dat morgenochtend of
volgende week gesproken kan worden over de redaktionele,inhoud. Dan staat daarmee
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feitelijk datgene wat is aangenomen vast maar aan het eind van de zitting volgend
jaar na de behandeling van het liberaal manifest dan wordt alles nog eens weer
doorgehamerd. Dat is ook datgene wat u bedoelt.
Dat is eigenlijk niet datgene wat ik bedoel, want het is heel duidelijk dat wat
in de brief van het hoofdbestuur staat dat bij die discussie over het liberaal
manifest gewoon beginselpunten naar voren kunnen komen, de beginselverklaring
getoetst kan worden en dat daaruit kan voortvloeien de herformulering op dat
moment.
lt is juist. Niemand verder.
Mi~nheer

van Semmelen. Ik wilde even een vraag stellen via u aan de commissie.

U was voornemens begreep ik om zo dadelijk het amendement 52 van de afdeling
Berkel en Rodenrijs aan de orde te stellen, maar mijn vraag heeft betrekking
op het v':lgende. In Nijmegen zijn wij in grote lijnen akkoord gegaan met
artikel 4. De laatste zin daarvan van het origineel luidde het is de taak van de
overheid er op toe te zien dat eenieder een zo groot mogelijke vrijheid geniet.
Dat is ook weer de nieuwe zin van of de openingszin van artikel 4a. Daarna mis ik
een zinsnede die veel instemming heeft gevonden in Nijmegen dat was namelijk
dit laatste bepaalt tevens de grenzen van het overheidsingrijpen. Die mis ik op
uit moment ten zeerste. Ik zou graag willen weten waarom die is weggelaten.
Dat staat in de een na laatste zin van artikel 4a. Aldus zijn de taken van de
overheid enz. en begrenst. Het is iets anders geformuleerd, maar de bedoeling is
hetzelfde. Maar mijnheer Geertsema heeft het woord.
Ja voorzitter toen in Nijmegen besloten werd om een apart artikel te wijden aan
de taak van de overheid toen hebben we besloten om die twee laatste zinsnede
van het oorspronkelijke artikel 4 om die niet in het nieuwe artikel 4 op te
nemen, maar die te verwerken in het nieuwe artikel 4a. En dat hebben wij naar beste
weten met inbegrip van een aantal ingediende amendementen hebben wij die 2
laatste zinnen over het is de taak van de overheid er op toe te zien en dit laatste
bepaalt tevens de grenzen hebben wij verwerkt in de tekst van het nieuwe artikel

4a.
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Maar daarmag u straks eventueel op terug komen mijnheer van Bemmelen.
De 'Voogd Berkel en Rodenrijs 0
Mijnheer de voorzitter dit amendement is ingediend op de oorspronkelijke tekst van
artlel 4. Nu in het voorstel van de commissie is die tekst enigszins gewijzigd
niettemin vinden wij dat de tekst in het voorgestelde amendement beter is dan
die van het voorstel van de commissie. Het liefst overigens zagen wij dat dit
amendement behandeld werd in het amendement 55a de nota van wijziging van het
hoofdbestuur. Wij vinden namelijk dat de zin die wij voorstellen op de beste
wijze zou worden verwerkt als die vooraf ging aan het wijzigingsvoorstel van het
.oofdbestuur.
Maar vooruitlopend op amendement 55a kan ik u zeggen dat het hoofdbestuur juist
vindt dat de commissie het voldoende heeft verwoord terwijl het hoofdbestuur
voornemens is om artikel 55a in te trekken. In dat geval mijnheer de voorzitter
zou ik willen voorstellen om amendement.52 als amendement te beschouwen op de
eerste zin van artikel 4a.
Wil iemand anders van u daar iets over zeggen.
~at

betreft het amendement van de afdeling Berkel en Rodenrijs merk ik op dat

daar staat dat ieder een zo groot mogelijke vrijheid wordt gelaten. Dat lijkt
mij een vrij passieve rol voor de overheid terwijl in de eerste zin van het
voorstel van de commissie staat ervoor te zorgen dat eenieder een zo groot
mogeliJke vrijheid geniet en daarom zou ik het voorstel van de commissie willen
aanbeveleno
Het woord is aan mijnheer Geertsema.
Mijnheer Meijeran.
Voorzitter, Meijeran Naarden, ik wou juist zeggen dat het feit dat de overheid
wat terughoudend wordt bekeken in de redaktie Berkel Rodenrijs juist voor mij
een charme is en geen bezwaar.
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Maar ik zou overigens de commissie in herinnering willen brengen dat er een redaktioneel amendement Amstelveen bij de commissie op tafel moet zijn gekomen waarin
het woord geniet wordt gewijzigd in kan genieten en zo een beetje in de richting
dat de overheid niet alles kan doen maar wel waarborgen of voorwaarden kan
scheppen. Dat lijkt mij toch een betere redaktie dan dat de overheid er maar
persé heeft voor te zorgen dat iedereen het geniet.
Een kleine opmerking over die taak van de overheid. Ik dacht dat het scheppen van
waarborgen en het handhaven daarvan toch sterker is, een sterkere taakomschrijving
is voor de overheid dan gewoon ervoor zorgen.
Mijnheer Geertsema.
Korthals Altes
Mijnheer de voorzitter mag ik namens het hoofdbestuur bevestigen dat wij graag
in plaats van 55a het voorstel van de commissie volgen in 4a, maar dat wij wel
voorstellen de laatste zinsnede daarvan daarbij hoedt zij zich voor bureaucratie
hoezeer wij het ook met de inhoud van die opmerking eens zijn zeggen dat is op
zichzelf juist maar het moet niet in de beginselverklaring.
We waren nog maar bij de eerste alinea van 4a.
ljnheer Geertsema.
Ik ben het en laat ik daarmee beginnen, ik meende dat het de heer Lantin was, ik
wou graag heel duidelijk onderschrijven wat de heer Lantin gezegd heeft. Ook
naar de mening van de commissie is het vrijheid laten ons bepaald niet sterk
genoeg omdat er bepaald af en toe noodzaken zijn voor de overheid om meer te doen
wil de mens een zo groot mogelijke vrijheid hebben dan min of meer gelaten toe
te zien. Ik geloof dus dat wat dat betreft een zo groot mogelijke vrijheid geniet
dat dat veruit de voorkeur verdient en ook wanneer het zou zijn kan genieten
ik vind geniet heel duidelijk de voorkeur hebben omdat dat de meest positievè
uitdrukking is die te vinden is. Ik moet u zeggen dat of het nu waarborgen te
scheppen en te handhaven of ervoor te zorgen. Ik ben altijd een voorstander
dat als je het met weinig woorden kan zeggen waarom zou je het dan met veel
woorden zeggen. Ik dacht dat niemand misverstand kon hebben over de zinsnede
het is de plicht van de overheid ervoor te zorgen. Om te zeggen waarborgen
8 he en en te handhaven het zal niet veel anders betekenen, maar het maakt
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het allemaal weer moeilijker. Ik zou de vergadering zonder er een principieel
punt van te maken toch willen voorstellen om de huidige tekst te handhaven.
Dank U wel. Tweede instantie van Berkel.
Mijnheer de voorzitter ik moet toch mijn verwondering uitspreken over de interpretatie die gegeven wordt van het laatste gedeelte van het amendement en van
die zin alsof dat een taak van de overheid zou zijn. Het vrijheid laten is niet
wat de overheid doet. De overheid moet zorgen dat die vrijheid gelaten kan worden
door andere individuen zodat ze elkaar onderling de vrijheid laten. Of ze daar·an genieten dat is nog maar de vraag, maar dat is voor ieder persoonlijk te
beoordelen. Maar dat gelaten slaat niet op de taak van de overheid. De taak
van de overheid is waarborgen scheppen en die handhaven.
Geertsema.
Ik vind dat een heel beperkte en naar mijn mening veel te beperkte interpretatie.
Dit is niet alleen een vrijheid laat ik zeggen in staatkundig opzicht maar het
is ook vrijheid genieten dat de mensen te eten hebben, dat ze kunnen wonen,
dat valt allemaal onder het genieten van vrijheid en daar zal de overheid erg
aktief in moeten zijn om daarvoor te zorgen. Het is heel duidelijk dat we het in
feite dat Berkel Rodenrijs het over een beperkter begrip vrijheid heeft dan
,aar de commissie het over heeft. In die zin kun je dan ook spreken over gelaten•_;
maar in de zin van de commissie moet je spreken van genieten.
Er staat duidelijk wat de overheid moet doen, dat is waarborgen scheppen en handhaven. Krachtiger kan ik het niet zeggen. Het is volgens mij krachtiger dan
ervoor zorgeno Dat gelaten slaat niet op de taak van de overheid.
Malehers uit Brussel.
Er is welliswaar niet een amendement van Brussel bij dit stuk opgenomen, maar er
is in ons oorspronkelijke amendement wel gesproken over democratische rechtsorde.
Als ik nu de discussie aanhoor dan is misschien het bezwaar van Deze gene zijde
op te vangen door in te voegen binnen het kader geschapen door de democratische
rechtsorde. Ik geloof dat misschien dan ook Berkel Rodenrijs voldoening heeft en
ook de andere kant. Het is een voorstel. Ik laat het aan u over of u vindt dat dit
voorstel als zodania ter veraaderina basnrokan kan wordan ;a dan wal_
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Laten we nog geen nieuwe voorstellen formuleren dan wordt het allemaal ontzettend
ingewikkeld. Ik denk dat het idee van de commissie Geertsema voldoende duidelijk
is overgekomeno Ik wou gaan stemmen. Ik breng in stemming het amendement van de
afdeling Berkel Rodenrijso Wie voor amendement 52 is steekt de blauwe kaarten
omhoog. Goren voor, paars voor, Tegen blauw, tegen groen, tegen paars. Dat
amendement is verworpeno Dan zijn we bij 53 de afdeling Amsterdam. Dat betreft
een nieuw in te voeren alinea en de overheid biedt bescherming tegen de aantasting
van de vrijheid door lichamelijk en geestelijk geweld. Ik kan me goed voorstellen dat dat uit Amsterdam komt. Mijnheer Hint gaat het toelichten.
·.jnheer de voorzitter u zult van mij verwachten dat ik hier heel erg uitgebreid
voor ga staan pleiten, dat zal ik niet doen. Het leek ons als afdeling een aardige
aanvulling misschien dan ook wel gezien de ervaringen op de tekst zoals die
oorspronkelijk was. Het enige wat de afdeling althans een delegatie van de
afdeling wel graag zou willen weten is dat de commissie Geertsema bewogen heeft
bij het formuleren van dit nieuwe artikel dit aspect niet, uitdrukkelijk niet
mee te nemen terwijl er toch een amendement lag van dergelijke strekking.
Mijnheer Geertsema.
Ik heb hoe vreemd het misschien ook klinken mag want als je het artikel leest
dan zeg je ach dat is toch eigenlijk heel redelijk. Als je er wat dieper over
.. ~denkt dan zeg je het kan niet. Hoe kan de overheid bescherming bieden tegen
geestelijk geweld. Dat betekent dat de overheid censuur moet gaan uitoefenen
laat ik nou maar een ding noemen op de televisie. Daar wordt een geestelijk
geweld over de mensen uitgestort van heb ik jou daar. Daar kan en mag in onze
opvattingen de overheid geen bescherming tegen bieden. Dat was de grote moeilijkheid waar wij met dit artikel zaten.
Iemand anders van U. Niet, dan gaan we over tot de stemming.
Mijnheer Hunt.
De argumentatie van de heer Geertsema spreekt mij als journalist in het geheel
niet aan niettemin trekt de afdeling Amsterdam het amendement toch in.
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Dank u wel, ingetrokken. Er hoeft niet gestemd te worden dan zijn we bij het amendement 54 vän de afdeling Naarden. De begrenzing van de rechtsgrond voor het
overheidsingrijpen mogelijk vindt de afdeling dat terug in begrenst in attikel 4a.
Mijnheer Meijeran.
Inderdaad vinden we het terug voorzitter. Ik had overigens gedacht dat u dit
artikel en ik hoop dat u dat met het volgende wel doet meer zou behandelen in
een contekst van samenhang en niet een volgorde van de amendementen. Als u het
in een volgorde had behandeld zou ik dit hebben ingetrokken namens de afdeling
omdat we het terugvinden. Het is een amendement geweest bedoeld op de toenmalige
·~kst.

Er is nu een ruimere passage over de overheid. Als die wordt aangenomen

hebben we hier geen behoefte aan.
Niemand anders daarover het woord. Dan kan 54 als ingetrokken worden beschouwd.
Over 55a hebt u hetzelfde gehoord. Dan zijn we bij 141 de vereniging van statenen raadsleden. Voorts wordt gewaakt tegen bureaucratie en u weet inmiddels wat
het hoofdbestuur daarvan vindt. Mijnheer de Bruine.
De heer de Bruine trekt het amendement in, maar de commissie Geertsema heeft
het opgenomen.
Mijn naam is Schreuder ik kom uit Delft. Het amendement 55a dat staat op de
Jenda en ik zou het als zodanig toch willen bespreken ondanks het feit dat
het hoofdbestuur te kennen heeft gegeven dat ze er geen behoefte meer aan heeft.
Ik geloof dat met name de eerste zin een verreiking staat geformuleerd van de
tekst die de commissie heeft voorgesteld. Als daar staat de overheid heeft als
taak voorwaarden te scheppen die het individuele mensen en vrijwillige gevormde
n

groepen mogelijk maken taken jegens enz dan is dat veel rüimer dan belangrijke
taken die een samenleving als geheel betreffeno Ik geloof dat die nuancering dat
het niet alleen in de samenleving als geheel betreffen hoeft te gaan, maar het
ook om groepen kan gaan of individuen dat die er wel in thuis hoort.
Ik heb er moeite mee om het in bespreking te geven. Het hoofdbestuur heeft dat
ingetrokken ten behoeve van datgene wat door de commissie is geproduceerd en
ik vind het moeilijk om daar nu alsnog over te discussieren. Ik zou de tekst
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van de commissie willen handhaven.
Ik zou willen voorstellen voorzitter om het datgeen wat op de agenda staat te
besprekene
Ja maar als iets wordt ingetrokken kan het niet meer worden besproken. Dan trekt
de vergadering dat in en niet iemand die het heeft ingediend.
Voorzitter mag ik even een principieel punt dan hierover aan de orde stellen.
In Nijmegen hebt u een andere procedure gevolgd. In Nijmegen hebt u de procedure
lVolgd dat op het moment dat in een amendement was alleen de vergadering kon
besluiten dat het ingetrokken kon worden. Dan gaan we nu aan de orde stellen het
bespreken van de eerste zin van amendement 55a. Gaan we even op de formele toer.
Wie voor behandeling is blauwe kaarten omhoog aub.
Ja mijnheer de voorzitter voordat u het in stemming brengt wilt u dan misschien
inderdaad eventjes het verschil duidelijk maken.
Het is zo dat door de heer Schreuder wordt voorgesteld de eerste zin van het amendement 55a van het hoofdbestuur dat door het hoofdbestuur was ingetrokken alsnog aan
de orde te stellen omdat het in de plaats zou kunnen komen van de eerste zin zoals
.e door de commissie nu is opgesteld.
Dat heb ik wel begrepen mijnheer de voorzitter, maar waar het mij om ging is
dat u nog eventjes het principiele verschil tussen beide stellingen eventjes
duidelijk zou maken zodat de vergadering weet dat ze over een inhoudelijk punt
stemt. Want het is inderdaad zo dat de commissie Geertsema het heeft over belangrijke zaken die een samenleving als geheel betreffen en daaruit zou je kunnen
opmaken dat andere zaken dus geen taak voor de overheid zijn.
Ja maar nu gaat u er al inhoudelijk over spreken. We hebben eerst een punt
Ja maar ik vrees dat het anders niet eens aan de orde komt.
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Mijnheer Geertsema.
Mag ik iets over de orde zeggen. Ik dacht dat er bepaald aan de orde moest

ko~

want dit is een voorgezette vergadering van Nijmegen. Voor de vergadering van
Nijmegen hadden we helemaal geen voorstellen van de commissie Geertsema,

we

hadden een lijst van amendementen die we in Nijmegen stukje bij beetje hebben
behandeld en daar is niet dacht ik nooit gesproken of de vergadering het wilde
intrekken maar of de vergadering aan een bepaalde alinea behoefte had. Ik
dacht dus dat bepaald een voorstel dat voor de vergadering voorlag nu niet kan
worden ingetrokken en zeker niet ten gunste van een voorstel dat er formeel
helemaal niet was en dat dus door degene die deze voortgezette vergadering
~ngen

bezoeken ook niet besproken kan zijn. Ik dacht niet dat we over dit

ordevoorstel moesten stemmen maar dat u konsekwent en zoveel alinea's zijn het
de hele avond niet konsekwent alles wat in het boekje staat ook aan de orde
moet stellen.
Dan trekt het hoofdbestuur de intrekking in. Dat is misschien de allerbeste oplossingo Wie anders dan de heer Schreuder het woord over 55a het eerste·gedeelte.
Mi~nheer

Meijerano

Een heel ardige zin voorzitter, behoudens de woorden of uit hun visie of onze
sociaal nauw verwant of weet ik veel. Als je iedere groep het recht wil geven
J

vanuit hun visie er rekening mee te houden dan zijn we aan de verloedering van

de krakersstaat bezig of hoe het anders wilt formuleren. Ik dacht dat hun visie
niet op iedere willekeurige groep kon slaan.
Mag ik uw bijdrage vertalen als een voorstel om 55a eerst te behandten tot aan
ofo
Ik heb een bril op waar ik niet goed mee lezen kan maar ik laat het graag aan u
over.
Ik zou toch willen pleiten het amendement van het hoofdbestuur af te stemmen ten
gunste van de tekst van de commissie. Oe tekst van de commissie is veel korter
en veel helderder. Het lijkt mij niet verstandig om nu allerlei teksten af te
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die ongetwijfeld allerlei nuances veel beter maar aan te nemen zonder dat mensen
die er niet goed zijn in ingewerkt de boel nog kunnen begrijpen.
Dit is een stuk wat straks ook moet kunnen worden gelezen door mensen die hier niet
zijn geweest en voor die mensen is een korte heldere tekst veel beter dan een
lang verhaal.
Mijnheer Wilmer.
Ik deel de mening van de vorige spreker. Ik ben namelijk uitermate bang dat de
ons laten leiden door ingewikkeldheid van verhalen en dat belangrijker gaan vinden
dan de feitelijke inhoud van de voorstellen van de commissie Geertsema cq van
lt hoofdbestuur. Ik zou bijzonder graag zien en wellicht is dat verhelderend dat
het hoofdbestuur of iemand van het hoofdbestuur een toelichting geeft op de beweegredenen die achter het voorstel 55a liggen.
De heer Korthals Altes.
Die beweegreden was dat een bepaling of een voorstel dat in die richting kwam
in het oorpsronkelijke concept ontbrak. Het hoofdbestuur heeft toen een poging
gedaan om iets in die zin voor te stellen. De commissie heeft dat in die zin
overgenomen dat de commissie daar een eigen voorstel naast heeft gezet en het
hoofdbestuur heeft toen ook in eerste instantie vanavond laten weten daar zijn
wij mee tevreden, we trekken ons voorstel ino Ons voorstel is dus een in onze
lsie niet meer geweest dan een smaakmaker en de commissie heeft er op gereageerd.
Toen kwam er weer bezwaar uit de vergadering tegen de intrekking. Wat ons betreft
nogmaals hebben wij er volledig vrede mee wanneer de vergadering zegt de kortere
en duidelijke versie van de commissie die nemen wij aan. De bedoeling van het
hoofdbestuur was om de discussie over dit punt gaande te maken. Waarom. Omdat in
de oude versie de overheidstaak er veel te bekaaid af kwam. In de oude versie
was de overheidstaak beperkt tot die van het bewaken en bewaren van vrijheden.
Het hoofdbestuur was van mening en dat staat in dde toelichting er duidelijk
bij dat de overheidstaak wel iets verder gaat dan dat. Dat was de beweegreden,
maar als de commissie het beter en korter formuleert daar hadden we die commissie
dan ook voor dan houden wij niet aan ons tussenvoorstel vast.
Zou ik iets voor mogen stellen mijnheer de voorzitter. Bedoelt de commissie dan
ook dat wanneer zij schrijft belangrijke taken die een samenleving als geheel
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betreffen en in de regel die daar op volgt bedoelt ze dan ook dat het individuam
in groepen kan betreffen en dan hoeft de hele zaak verder niet in stemming te
komen en dan zou een tekstuele aanpassing voldoende kunnen zijn.
Wat er ook gebeurt we gaan stemmen.
De heer Geertsema.
Ik zou mij bepaald niet alleen hoewel dat af en toe erg makkelijk is maar toch
niet alleen willen beroepen op de kortheid van de formulering van de commissie.
Ik geloof dat we bepaald toch onder ogen moeten zien dat er wel degelijk een vrij
~-,ndamenteel

verschil zit tussen datgene wat het hoofdbestuur had geformuleerd

en datgene wat de commissie had geformuleerd. En ik dacht dat het mijnheer
Meijeran was die er al even op duiden in de tekst van de commissie dan heeft
de overheid tot taak om met laat ik het nou maar even tot de individuele mensen
bepalen om die het mogelijk te maken taken jegens de maatschappij te vervullen
waarvan zij vinden dat ze nuttig zijn. En ik geloof dat dat

~iet

aan de overheid

als taak zondermeer kunt opleggen. Als iemand vindt dat die iets moet doen voor
zijn medemens dan is uit hoofde daarvan de overheid verplicht om hem dat
mogelijk te maken. Ik zeg niet dat deze uiterste konsekwentles allemaal door
het hoofdbestuur bedoeld zijn, maar de commissie zag ze toch wel en daarom
hebben wij geprobeerd om een formulering te bedenken en ook dat is maar mensen,rk, maar waaruit toch blijkt die een samenleving als geheel betreffen dat in
ieder geval een meerderheid van de bevolking het een nuttige taak vindt. Dan moet
de overheid daar inderdaad steun aan verlenen. Dat is het toch wel vrij fundamentele verschil wat er in is moet de overheid alles wat elke groep of elk individu
nuttig vindt moet hij daar de mogelijkheden voor gaan scheppen of moet er voor
dat de overheid mogelijkheden gaat scheppen toch een meer rjalgemene concens,s
zijn, dat is eigenlijk het fundamentele verschil.
Kleinjan-Rijswijk.
Ik kan me in belangrijke mate vinden in wat mijnheer Geertsema zojuist zegt.
Helaas lees ik dat niet nog in de tekst die de commissie heeft voorgesteld, noch
in de tekst die het hoofdbestuur voorstelt. In tegendeel. Er wordt nu uitgebreid
over gesproken ook door mijnheer Geertsema. Mijnheer Geertsema geeft deze toelichting.
Mag ik daar misschien antwoord op.
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Noch in die tekst, noch in die van het hoofdbestuur vind ik die beperking die
mijnheer Geertsema nu net naar voren brengt dat een algemen coneensis moet zijn
over de belangrijkheid,

ov~r

het algemeen belang van die taken in tegendeel

zoals ik het hier lees wordt de overheid opgedragen om elke willekeurige-dolle
aktiegroep die wat voorstelt en daar achter gaat staan om dat niet alleen te
tolereren maar ook te ondersteunen. Er is helaas in deze tekst geen enkele
limiet gesteld tav de soort van taken en niet en als ik dus iets zou kunnen
vinden in de geest zoals mijnheer Geertsema het zo}uist heeft naar voren gebracht
dan zouden we daar bijzonder happy mee zijn, maar op het ogenblik ligt die tekst
er beslist niet en dat acht Rijswijk beslist een zeer groot bezwaar.
Geertsema.
Ja het is zoals de voorzitter zojuist zei, het is niet in principe deze tekst of
de tekst van het hoofdbestuur of een derde tekst. Er liggen op het ogenblik 2
teksten voor iets heel anders is dat tot nu toe altijd de commissie de vrijheid
heeft gehad om aan u vergadering voor te stellen om een tekst waar iedereen
het wel over eens is iets beter te redigeren. Ik wil me niet met de leiding van
de vergadering bemoeien, maar ik zou wel bereid zijn om te zeggen nou als
men vindt dat wat ik zeg dat dat niet duidelijk genoeg in de tekst staat wellicht
zou dan bij wegen van redaktie de commissie zich er vanavond nog eens even over
kunnen buigen, maar dan uitsluitend en alleen bij wegen van redaktie.
Ja want andere wegen kennen we niet.
Geertsema.
Oe vergadering moet bepaald wel een beslissing nemen tussen de een of de andere.
Mijn naam is Hoek ik kom uit Delft.
Nu ik mijnheer Geertsema zo gehoord heb dan geloof ik dat zijn oorspronkelijk
tekstvoorstel te beperkend is in die zin dat alleen de samenleving als geheel
een doel zou kunnen zijn voor door de overheid te steunen taken. Ik stel dan
ook voor om als geheel daar te schrappen. Dan moet de zin iets anders opgebouwd
worden, maar dan kan de essentie verder behouden blijven. Dan denk ik dat we
iets dichter toekomen naar het oorspronkelijk voorstel van het hoofdbestuur
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en dat we een veel beter artikel over houdeno
Mijnheer Wilmer.
Mijnheer de voorzitter ik vraag me af, ik probeer het goed te volgen de hele gang
van zaken van de vergadering, maar het lukt mij niet zo vreselijk goed omdat
ik mij concentreren moet op verschillende aspecten. Maar praten we nou over het
hele tekstvoorstel van de commissie Geertsema cq het hoofdbestuur of op blokken
daarvan.
We praten over de tweede zin van artikel 4a van de commissie en het alternatief
-

~n

het hoofdbestuur en mogelijke redaktionele wijzigingeno

Mijnheer lantin.
Ja mijnheer de voorzitter ik ben tevreden met de uitleg van de heer Geertsema.
Ik zou u willen verzoeken zijn voorstel dan aan de vergadering voor te leggen.
Voorzitter dan zou ik toch mee willen gaan in de richting van het voorstel om
het tweede voorstel van de commissie om dat in een aantal stukken te gaan hakken
en dan streepjes te zetten bij wijze van spreken voor het woordje als en na het
woordje geheel.
oorzitter als het dan toch blijkt - Dirkzwager, Avereest- als dan toch blijkt
dat het mogelijk is om redaktionele wijzigingen te overwegen zou de commissie
dan willen bekijken of het wellicht zinvol is om te stimuleren en op zich te
nemen om te keren en in eerste instantie de overheid te laten stimuleren en pas
in 2e instantie te laten op zich te laten nemen.
Ik had nog een aanvullend vraagje aan de heer Geerstema. Als ik het nu goed begre•
pen heb is het dus zo dat 51% in een democratie overheidstaken kan gaan bepalen.
Dat lijkt mij toch niet helemaal de bedoeling dat er zo dictatuur gaat komen
van een meerderheid in de nieuwe formulering zal dan in mijn ogen opgenomen
moeten worden dat ook belangrijke taken die een minderheid essentieel vinden
ook door de overheid zullen moeten kunnen worden vervuld.
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Geertsema.
Het gaat mij echt niet of het 51% is dan wel en als het 49% is dan niet. Maar
waar het mij om gaat is dat er toch een wat algemener gevoelen moet zijn dat
iets ten behoeve van de samenleving is dan wanneer je moet zeggen ja een man
of een kleine groep vindt het en dan moet de overheid het mogelijk maken.
Het gaat mij bepaald er niet om dat het persé 51% van de bevolking moet zijn die
het vindt. Ook een minderheid, een belangrijke minderheid kan ook zodanig zijn
dat de overheid dat het de taak van de overheid is om die mansen het mogelijk
te maken.
'et woord is aan de heer Korthals Altes.
Ik geloof de discussie gehoord hebbende dat het idee van het hoofdbestuur dat
zjjn voorstel zou moeten worden ingetrokken wat dan niet gebeurd is om de discussie open te houden nog niet zo gek was, want dat voorstel is gewoon te ruim.
Dat laat in deze redaktie inderdaad open dat ook groepen die zich buiten de
rechtsorde willen begeven gesteund zouden moeten worden • Die mogelijkheid is
natuurlijk niet bedoeld. Voorstel van de commissie daarentegen wordt als te
beperkt ervaren. De mogelijkheid tot een redaktionele wijziging is aangegeven.
Ik dacht dat de heer Geertsema ook al zelf in zijn laatste toelichting aangaf
in welke richting die wijziging zou moeten gaan doordat hij zei het moet
~van

belang zijn voor de samenleving. Niet als geheel, het mocht ook een

~inderheid

zijn, maar dat belang moet duidelijk zijno Dan heb je dat gat

wat het voorstel van het hoofdbestuur open laat afgesloten. Voorzover het
het hoofdbestuur aangaat meen ik aan te moeten bevelen in principe aan te nemen
de tekst van de commissie met het aanbod van die commissie om morgen te komen
met een redaktionele aanvulling.
Met het belang van de samenleving als kern. Dan gaan we daarover stemmen. Degenen
onder u die het belang van de samenleving opgenomen wenst te zien vraag ik de
blauwe kaarten op te steken. Groen voor. Paars voor. Blauw tegen. Groen tegen. Paars
tegen. Dank U. Bij de redaktionele vaststelling van 4a komen we op dit aspect terug.
Dan komen we nu tot de stemming over het artikel 4a. We gaan nu de eerste zin
het is enz. tot geniet. Daarvan is het amendement van de afdeling Berkel Rodenrijs
qfa.ewez•n
•. Wiegestema
voor det eee~cftcYe"i&\nNr Iaa.e&t~an01118n.
Ov~rdae tweede ~in
benoeTt n1et
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aangenomen. In redaktione.zin komen we daar dan later op terug. Dan krijgen wa
de derde zin van aldus tot en met begrenst daar lag een amendement van de afdeling Naarden dat is ingetrokken. Dat kan zo in stemming worden gebracht. Voor.
Tegen. Dat is aangenomen. Dan krijgen we de laatste zin daarbij behoedt zij zich
voor bureaucratie. Daarover kan als u dat wilt de discussie thans worden geopend.
De heer Korthals Altes heeft al een aanzet gegeven.
Bergsma- Hilversum.
Wij zouden graag, dat hoor ik ook nu pas vanavond de opvatting van het hoofdbestuur volgen en die zin eruit schrappen omdat die van een wat andere orde is.
-ie past hier naar ons idee niet in.
Mevrouw Stoop afdeling Hengelo Overwijssel.
Wij zouden ook graag die zin willen verwijderen naar het manifest en dan wat
uitgebreider iitgewerkt. Het gaat namelijk om de nadelen van de bureaucratieç
en niet om de bureaucratie die tenslotte een organisatievorm is.
Van der Schrier uit Zwolle.
Ik ben het met de eerste spreker eens. Het zoals het er staat is het een leugen
want de overheid die hoedt zich helemaal niet in voldoende mate ervoor.
ljnheer Schreuder.
Ik zou willen adviseren om die laatste zin inderdaad ook te schrappen. Kosekwentç
doorgaand op de lijn die in Nijmegen is uitgesteld namelijk om alleen dingen
in de beginselverklaring op te nemen die in positieve zin zijn geformuleerd en
niet dingen daarin op te nemen die we allemaal niet moeten doen want dan zijn
we nog lang niet klaar.
Dan denk ik dat we over kunnen gaan tot de stemming. Er wordt gestemd ••••
Geertsema.
Ik ben niet voornemens om de bureaucratie te gaan verdedigen.
Het kan nauwelijks duidelijker. Die is desalnietteming nog voor het opnemen
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van de bureaucratie in de beginselverklaring. Niemand. Daarmee is de bureaucratie
verdwvnen. Wij moeten nu nog stemmen over het voorstel van mevrouw Stoop om het
te verplaatsen naar het liberaal manifest, maar misschien wilt u daar nog iets
over zeggen.
Ik had nog een algemene opmerking over de plaats van dit artikel in het geheel van
de beginselverklaring. Mag ik dat nu doen. Het artikel is genoemd 4a. Het komt
dus op dit moment tussen 4 en 5. Wij dachten dat 4 en 5 een logische opbouw
hadden die gaan over de vrijheid. 5 is een verdere uitwerking van die vrijheid
die in 4 wordt genoemd. Wij dachten dat het misschien verstandig zou zijn
m dit artikel over de taken van de overheid aan het eind na 8 te plaatsen omdat
in 8 de tot standkoming van de overheid wordt behandeld.
Mijnheer Geertsema.
Ik ben het volmondig met mevrouw Stoop eens. De reden waarom wij het in Nijmegen

4a genoemd hebben is omdat het in de plaats kwam van 2 zinsneden die inartikel
4 voorkwamen en om de zaak nu niet te compliceren hebben we het toen maar 4a
genoemd. Het was heel diidelijk de bedoeling van het hoofdbestuur om het als een
aanvullend artikel te maken. Ik ben het volstrekt met u eens dat het jammer zou
zijn om de hele duidelijke samenhang die er tussen het huidige artikel 4 en het
huidige artikel 5 bestaat om die te doorbreken en ik geloof dat de beste plaats
an dit artikel zou zijn na inderdaad artikel 8.
Dank u wel. Wilt u het nog in stemming gebracht zien, het verschuiven van de
bureaucratie naar het manifesto
Dat zeer zeker jao
Mijnheer Geertsema.
Voorzitter ik geloof dat dit daarmee komt te vallen onder die 2 in dezelfde
rubriek als die 2 andere puntjes waar wij van een brief aan de afgevaardigden
hebben doen uitreiken. Punten waar in ieder geval in de motivering om ze niet
'in de beginselverklaring op te nemen door sommige gebruikt werd verplaats het
naar het liberaal manifest. Ik denk dat we zonder ~temming zouden kunnen
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zeggen goed dit punt is nu uit de beginselverklaring verdwenen oa als argument
is gebruikt het hoort meer in het manifest thuis. Dus ik geloof dat we bij de
behandeling van het manifest zonder dat iemand daar bezwaren tegen zal opperen
dat we daar ook weer even over de bureaucratie zullen hebben bij mens en staat.
Uitstekend dat spreken we af. Daarmee kunnen we het artikel 4a als aangenomen
beschouwen in die zin dat het in de redaktionele zin weer terug komt.
Dan gaan we naar het nieuw artikel 5a. Het economische verhaal.
Naast mij hebben inmiddels plaats genomen de heren Talsma en Verheul. Twee tegen
u allen. Het amendement 10 dat is het amendement van Brussel en in Nijmegen
·aren we gewend om dat aan het eind van de behandeling als alternatief aan de
orde te stellen en ik stel u voor dat ook nu te doen, maar mijnheer Malehers
wil er iets over zeggen.
Een punt van orde. Ik wilde alleen vragen of de commissie haar formulering
zou kunaan toelichten want er zitten een aantal begrippen in die althans voor
mij niet helemaal duidelijk zijn en dan is het moeilijk voor de mensen die
amendementen hierop hebben ingediend om daar iets over te zeggen zonder dat ze
weten wat de commissie bedoelt.
Ik denk dat we dat beter kunnen doen aan de hand van de discussie over de ver:hillende amendementen. Want anders komt er wel erg weinig lijn in het hele
verhaalo Het is al een zeer kort artikel en ik denk dat de amendementen allen
zeer duidelijk zijn. Bijvoorbeeld als we beginnen met de materiele vrijheid.
Het amendement 63a van het hoofdbestuur heeft als eerste zin de mens kan zijn
vrijheid eerst beleven wanneer hij in materieel opzicht niet teveel enz. De
afdeling Rotterdam heeft het over materiele vrjjheid en het amendement van de
afdeling Eindhoven wordt ook gesproken over met betrekking tot de materiele
vrijheid enz. terwijl in het artikel 5a de materiele vrijheid niet is opgenomen.
Ik zou als u dat goed vindt willen beginnen met dat element uit de verschillende
amendementen. Wilt iemand van u daarover het woord voeren of.
Mijnheer Schreuder.
V~~ ik wou graag helemaal voor de discussie over die amendementen een
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aard is maar toch dacht ik wel belangrijk

omdat hij konsekwent terugkeert. Ik geloof dat het gaat in dit artikel over
een decentrale ondernemingsgewijze produktie en niet over een gedecentraliseerde.
Ik zou de commissie willen vragen om dat mee te nemen omdat gedecentraliseerde
ondernemingsgewijze produktie geen beginsel is.
Mag ik het als een redaktioneel punt beschouwen wat de commissie meeneemt bij
de overweging en dat we voorlopig verder gaan met spreken over gedecentraliseerde
dank u.
---·~.jnheer

Lantin.

Ook een redaktionele opmerking. Wanneer we spreken van materiele vrijheid ben ik
bang voor spraakverwarring en formele vrijheid. Ik denk dus dat we moeten spreken
van vrijheid in materieel opzicht. Dat dat een betere en konsekwentere aanduiding
is.
In artikel 5 staat dat in materieel opzicht.
Kleinjan-Rijswijk.
Eigenlijk de kop van het artikel 5a mijnheer de voorzitter zou de steller van
het artikel kunnen verklaren wat sociale markteconomie is. Er is we hebben in
1

afdeling met een aantal lieden bij elkaar gezeten van diverse pluimage maar

er was geen mens die mij een definitie kon geven van sociale markteconomie.
Ik vraag me dan ook af waarom we het niet eenvoudig niet vervangen door het

.

eenvoudige economisch stelsel. Dan weet iedereen waar we over praten. Dit is·
een samenvoeging van een paar modewoorden die misschien voor iedereen een verschillende betekenis hebben of voor geen mens een betekenis hebben.
Dat staat in het kopje en het gaat eigenlijk nog vooraf aan het hele artikel.
Misschien is het goed dat we daar dan toch eerst over spreken.
Mijnheer Kruizinga.
U had zopas het materieel opzicht.
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Nee het is een punt van orde geweest over de sociale markteconomie, dat staat
in het hoofd en dat wou ik als een ordevoorstel beschouwen om dat eerst te doem
en dat ordevoorstel overnemen.
We spreken nu over de sociale markteconomie wat is dat.
Mijnheer Meijeran.
Ik dacht dat je die vraag die ik ook had willen stellen het beste kunt beantwoorden
bij het zinnetje waar het op slaat. De kop boven het artikel zet je pas als het
artikel klaar is. Anders gaan we over een kop praten zonder dat er een staart
in het artikel komt.
Maar er is geen amendement over mijnheer Meijeran. Ik wou toch •••
Ik vind het jammer om weer te interrumperen, maar zoals u zegt ik ga praten over
vrijheid of materiele vrijheid dacht ikdat uit de amendementen ook voortvloeiden
dat je praat over markteconomie of sociale markteconomie.
Ik zie nu dat het in het amendement van het hoofdbestuur staat. Dus aan de hand
daarvan kunnen we het ook over spreken.
Voorzitter er was ook niet gesproken dat wij een amendement zouden krijgen over
at sociale markteconomie. We zouden het een economische paragraaf maken. Er was

niet gezegd hoe hij zou heten. De commissie Geertsema heeft toen hij dit stuk
in Nijmegen heeft geproduceerd dit er boven gezet maar dit was niet besloten dat
dat wij een sociale markteconomieparagraaf zouden maken.
Voorzitter ik geloof dat het in deze tijd volstrekt ondenkbaar is dat je over
economische zaken praat zonder daar een sociale component in te betrekken.
Dat heeft de commissie willen doen. Ik dacht dat de commissie het geeigende .
taalgebruik heeft gevolgd door op dit gebied te spreken van een sociale markteconomie. Het is een term, het staat misschien niet zo mooi maar er komen 2 factoren duidelijk in naar voren. Dat het gaat om een markteconomie en niet
om een centraal geleide economie en dat het gaat om een sociale markteconomie
dwz een markteconomie waarbij de overheid tot taak heeft de negatieve kanten,
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de moeilijke kanten van dat stelsel zoveel mogelijk te verzachten zodat er tegen
wordt gewaakt dat er mensen onder de wielen van die .arkteconomie terecht komen.
Dat lijkt mij de essentie van het voorstel en wat dat betreft heb ik dan ook geen
enkel bezwaar tegen die formulering. Ik zou nog een opmerking willen maken mbt
de nota van wijziging van het hoofdbestuur. De heer Schreuder heeft er al even
aan herinnert dat er in Nijmegen is besloten dat wij alleen positieve formuleringen
zullen opnemen. Wij willen een stuk waaruit blijkt wat wij wel willen en niet een
stuk waaruit blijkt wat wij niet willen. Laten anderen dat maar voorstellen.
Dwz dat ik bezwaar heb tegen de laatste zin van het voorstel van het hoofdbestuur
waarin staat waar wij tegen zijn en niet waar wij voor zijn.
Maar dat wordt niet opgenomen in het artikel 5a daar zijn we nog niet aan toe.
We spreken nu over de kern sociale markteconomie en mijnheer de Vries vindt dat
dat een goede term is.
Mag ik van mijnheer de Vries dan misschien een definitie horen.
Die zal de heer Talsma geven.
Mijnheer Meijeran.
Dan wou ik er op wijzen dat het element die aan die kant genoemd zijn in onze
Jidige beginselprogram staan en dat zowel de afdeling Eindhoven als de afdeling
Hilversum in hun amendementen die term hebben overgenomen namelijk de maatschappelijke verhoudingen die sociaal gerechtvaardigd en economisch verantwoord zijn.
En als je dat eerst hebt staan dan kun je daarna gerust over markteconomie en de
voordelen daarvan spreken. Als geen enkele deskundige van welke professie dan
ook weet wat een sociale markteconomie is. Dan zou ik mijnheer Talsma toch in
overweging willen geven om uit het oude beginselprogram niet alles weg te gooien
en deze term met een blik naar Eindhoven en Hilversum nog even te bezien of die
niet de oplossing biedt.
Dus als ik uw voorstel mag vertalen dan vraagt u zet ipv sociale markteconomie
maatschappelijke verhouding enz. en daarna economie en sociale weglaten.
Dat is een duidelijk voorstel.
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Roke-den Haag.
Voorzitter ik wilde graag mijn instemming betuigen met de woorden die de heer
Meijeran zojuist gesproken heeft. De term sociale markteconomie is even vaag
als de term maatschappelijk nut die ook in Nijmegen tot mijn spijt is

aanvaar~.

Het is m.i. onjuist om op gegevens uit de vorige eeuw nu een manifest, een
beginselprogramma samen te stellen. Geen mens zal toch geloven dat een markteconomie op normale stelsel zoals wij dat gewend zijn dat dat een a sociale
markteconomie zal zijn. Het is juist goed en het is vanzelfsprekend dat een
sociaal element in een bedrijf zit. We hebben nu gezien met de wettelijke
ondernemingsraden en de praktijkwerking van op dit moment geldende normen dat
~r

volstrekt geen behoefte is aan vage interpretaties die toch naar de buitenwacht

niet duidelijk overkomen.
Mijnheer Swarto
Ik zou mij willen aansluiten bij het betoog van de heer de Vries wat hier naar
voren is gekomen. Ik geloof dat de term sociale markteconomie precies uitdrukt
waar het om gaat. Twee dingen niet om iets wat economisch verantwoord is want een
socialist vindt hele andere dingen economisch verantwoord dan een liberaal. Het
gaat heel sterk om die markteconomieo De andere kant daarvan Z1)n de waarborgen
voor de sociale rechtvaardigheid. Ik zou alleen de suggestie willen doen om die
term sociale markteconomie die blijkbaar nogal wat verwarring oplevert iets
erder uit te werken in de stelling. Voor wat betreft de poot markteconomie
is dat gedaan in het amendement van de ondercentrale Hilversum waar in de
tekst die voorheen in de beginselverklaring stond is overgenomen. Voor wat betreft
het punt sociaal daar is nog geen sluitende omschrijving voor gegeven, maar
misschien zou ook daar redaktioneel nog iets aan te doen zijn.
Mijnheer Voorhoeve.
De term sociale markteconomie is minder vaag dan hier wordt gesuggereerd. Onder
economen is het een bekende term die afkomstig is van het duitse sociaal economische
en liberale denken. De term is een nederlandse vertaling van het duitse begrip
soziale marktwirtschaft dat door Ludwig Erhardt werd gebruikt. Het is een term
die beduidt dat je in beginsel uitgaat van het marktmechanisme, dus een liberaal
economisch beleid voert maar de ruwe kanten van het marktmechanisme afslijpt
dmv sóciale wetgeving en sociale voorzieningen. Ik geloof dus dat het een uit-
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stekende term is om in een naderlands liberaal programma te zetten.
Mijnheer Hunt.
Ik vraag mij al geruime tijd af waardoor de Teldersstichting bemand

word~.

Ik

ben daar inmiddels een heel klein beetje achter gekomen. De heer Voorhoeve
heeft natuurlijk volstrekt gelijk dat het een bekende term is onder.sociaal
economeno Wat mag je ook anders verwachten van sociaal economen dat zij
woorden als sociale markteconomie zo verschrikkelijk mooi vinden. De kwestie
die hier mi hier aan de orde is is dan ook niet de vraag of sociale markteconomie in sociaal economische kringen iets betekent. De kwestie is of
;ociale markteconomie in economische kringen iets betekent of het een economische betekenis heeft. Waar het in essentie gewoon om gaat is de vraag of·de
liberale partij vindt dat een markteconomie sociaal dan wel a-sociaal ia.
Bij socialisten weten we dat. Socialisten zijn van de mening dat de markteconomie
leidt tot uitbuiting enzo enz. De vraag die wij mi nu hier dienen te beantwoorden
of de liberalen van mening zijn dat een markteconomie of die een sociale werking
heeft dan wel een a sociale werking.
Barre is mijn naam ik kom uit Papendrecht.
Ik ben geen econoom, ik ben fiscalist en ik denk dat er velen zijn die geen
econoom zijn hier. Ik dacht dat de commissie vooral verstond met sociale markt;onomie dat er een voortdurend samenspel was tussen overheid, werkgevers en
werknemers waarbij iets als een loonmaatregel volkomen buiten ons denken van de
VVD hoort te staan. Ik dacht als dat de commissie voor ogen stond dan zouden
we iets als sociale markteconomie gewoon er uit kunnen laten en dan zouden wij
daarvoor op kunnen nemen of in ieder geval aangeven wat wij bedoelen een
voortdurend tripartit overleg.
Mevrouw ten Kurst uit Eindhoven.
Uit al de woorden die nu door deskundigen en niet deskundigen op het gebied van
de economie naar voren zijn gebracht is wel gebleken dat er een eindeloze verwarring tot stand komt als het zo blijft staan als het hier voorgesteld wordt
door de commissie. Ik blijf dan ook vanuit Eindhoven ervoor pleiten om de oude
verwoording zoals die in het oude manifest stond waar je precies weet waar je
aan toe bent om dat te handhaven. Met Hilversum ga ik graag die kant op.
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Kleinjan - Rijswijk.
Ik wilde zeggen dat al het gepraat over het sociale van de markteconomie en de
prachtige definities met historische perspectief die er al aan gegeven worden
wel aanduidt dat we het er met zijn allen het er niet over eens zijn wat het
nou precies is dat sociale markteconomie. Alleen maar een argument temeer om
het te schrappen.
Mijnheer de voorzitter als een ding duidelijk is uit deze discussie is het
dit dat het begrip sociale markteconomie tot verwarring leidt. Zou het wenselijk
zijn om zonder terug te grijpen op formuleringen uit het verleden die voer
·ouden kunnen geven aan een redenering dat de liberalen toch wat te behoudend
zijn het mogelijk zijn om te spreken van een markteconomie en dan de omschrijving
daaraan toevoegen waarbij het sociale aspect ondenkbaar is of iets dergelijks
in redaktionele aard. Dat is geen misverstand, men zegt gewoon een markteconomie
waarbij het sociale aspect onmiskenbaar is of innerent is of h•e je het maar
formuleren wilt.
Mijnheer Schreudero
Een punt van orde graag. Ik geloof dat de discussie totnutoe in ieder geval
een ding duidelijk maakt dat ben ik met de vorige spreker eens dat er verwarring
is. Wat nu wordt geprobeerd is in de kop het hele artikel samen te vatten. Dat
Jkt niet als we niet weten hoe dat artikel luidt. Ik geloof dat als we een
definitie zoeken van een woord wat we er boven hebben gezet dat ze de verkeerde
weg op gaano We moeten eerst de definitie maken, eerst zeggen wat er in economisch
zin dat is afgesproken in Nijmgen wat er in de economische orde moet gebeuren,
hoe die in elkaar moet zitten, zodat er eerst vast stellen. Dan stel ik voor om
daarna de kop vast te stellen want dan is het zoeken van een naam van de definitie
die al gegeven is en niet andersom. Dan weten we in ieder geval waar we het over
hebben. Ik denk dat er een ding volstrekt duidelijk is dat is dat de verwarring
toeneemt, daarom denk ik dat het goed is dat ik het woord geef aan de heer Talama
die daar misschien wat duidelijker over is.
Voorzitter het is in de oorlogsjaren geweest dat de heer Stikker in contacten met
vooraanstaande personen uit de vakbeweging contacten heeft gelegd en daar tot
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zijn blijde verrassing heeft ontdekt dat hij als ondernemer veel verwantschap vond
met mensen uit de vakbeweging ook juist op economisch gebied niet alleen in
de houding tegenover de bezetter maar ook hier. Dat heeft ertoe geleid dat hij
mee heeft opgericht de stichting van de arbeid, een samenwerkingsorgaan tussen
werkgevers en werknemers waar voor het eerst sinds mensenheugenis niet alleen
de werkgevers, maar ook de werknemers mee betrokken werden bij het economisch
gebeureno Na de oorlog, na de bevrijding in 45 hweft de heer Stikker meegewerkt
aan de oprichting van de partij voor de vrijheid en later van de VVD en daar
heeft hij oa gezegd in een oproep wat u ook vindt bij de toelichting van 63a
van het hoofdbestuur, de VVD zal moeten een sterk progressief gezinde partij
~ie

allen omvat voor wie geestelijke vrijheid, primair sociale gerechtigheid

plicht is en die het economisch leven niet willen zien verstarren enz.
Daar heeft hij ingevoerd het woord sociale gerechtigheid een woord wat evenzeer
inhouds~ijk

is als moeilijk te definieren als het woord waar we hier nu al maar

over praten, maar wat de partij meer dan 30 jaar lang heel duidelijk in haar
vaandel heeft gevoerd en terecht. De commissie heeft dit nu gemeend te moeten
overnemen en is daarbij met de heer Voorhoeve van mening dat het hier niet gaat
om een modewoord, het is een begrip. En nou niet economisch gesproken, maar
politiek gesproken daar gaat het hier om wat inderdaad het eerst in Duitsland is
gebruikt door Ludiwg Erhardto Ik geef toe aan een spreker hier vooraan dat
het geen liberaal maar een CDAer is geweest, CDUer is geweest, maar die zeggen

.

Jk weleens verstandige dingen. In elk geval was hij een liberale econoom
en hij heeft daar bepleit zeer sterk bepleit een systeem van nog wel de esaentiele
liberale elementen van het economisch gebeuren namelijk de markteconomie, maar
aangevuld met en beperkt door alle voorwaarden van die soci-ale gerechtigheid
waar de heer Stikker het toen over had met instemming van ons allen. En wij
verstaan dus onder een sociale markteconomie een markteconomie, dus een economie
waarin nog wel vraag en aanbod een beslissend factor is maar duidelijk begrenst
en omgrenst door alle eisen van sociale gerechtigheid. Dat is geen modewoord
dat is een duidelijk begrip. Dat u nou niet precies weet wat dat allemaal

omv~t

dat kan inderdaad worden toegegeven dat de een het iets anders kan invullen dan
de ander maar dat geldt voor bijna elk begrip wat u in het beginselprogramma
vindt. Wij hebben uitdrukkelijk gemeend tot uitdrukking te moeten brengen dat
wij in 1980 niet moeten spreken over markteconomie zondermeer omdat dan het verwijt

Band

2

Blad 29
zou kunnen ontstaan dat wij weer precies bezig zijn met het laisser faire
laisser passer, alles mag is ongebreideld. Wij hebben uitdrukkelijk willen bevestigen ook hier dat de sociale gerechtigheid een randvoorwaarde is waar binnen
zich het economisch leven moet voltrekkeno Daarom is onze commissie van ..ning
het is trouwens ook het voorstel geweest van het hoofdbestuur wat wij volledig
onderschrijven om het woord markteconomie aan te vullen met het woord sociaal
waarmee dacht ik in de contekst van wat ik u net verteld hebt geen enkel verder
politiek misverstand kan zijn met wat ermee bedoeld is.
Ik denk dat de duidelijkheid nu is geschapen en dat we kunnen gaan stemmen tussen
~f

sociale markteconomie of een markteconomie met de tekst uit het vorige be-

ginselprogramma de maatschappelijke verhouding enzo••o
Ik zou u willen vragen wie voor de sociale markteconimie is vraag ik de blauwe
kaarten op te steken. Groen voor. Paars voor. Tegen. Oe sociale markteconomie
is aangenomen. Dat wordt door het stembureau bevestigdo
Dan zou ik nu toch de materiele vrijheid ter discussie willen stellen.
Mijnheer Kruizinga.
Ik dacht dat ik in goed gezelschap verkeerde. Namelijk in gezelschap van de
voorzitter van onze partij die niet alleen de materiele vrijheid aan de orde wou
stellen maar ook het immateriele. In zijn opening van de partijraadsvergadering van
Jnuari heeft de heer Korthals Altes een zinsnede gevolgd die de afdeling Baflo
heeft gemeend op te nemen en een nieuw artikel. Daarin spreekt zij niet alleen
over materiele vrijheid, maar ook over immeteriele vrijheid. Ik zou dat graag
dus erbij gekoppeld willen zien.
Mijnheer Melchers.
Aansluitend bij de vorige spreker. Ik ben enigszins in verlegenheid, want de
afdeling Brussel heeft destijds onder romeinse 4 een zinsnede ingediend die
luidt en ik dacht dat die aansluit bij de vorige spreker dat die namelijk
voldoet aan zowel geestelijk als immeteriele het ia alleen een andere formulering
en die zegt het recht op een sociaal menselijk bestaan en dat sociaal menselijk
daar wordt onder verstaan zowel materieel als geestelijk is een esaentiele
voorwaarde voor het volledig beleven van menselijke waarden en vrijheden en ik
citeer nu uit romeinse 4 van het voorstel Brussel.

Band

2

Blad 30
Mijnheer Lantin.
Ik denk namelijk dat ik iets van de orde heb om namelijk misverstanden niet te
voorkomen over het begrip sociale markteconomie waarmee ik de VVD overigens
feliciteer dat ze dat heeft aSgenomen. Ook de uitleg van de heer Talsma
Horend zouden dan de kenmerken die genoemd zijn in het artikel van de commissie
toch wel enige uitbreiding behoeven. Ik vrees dat anders het begrip sociale
markteconomie toch nog verkeerd geïnterpreteerd gaat worden.
Waar wij nu over spreken dat is de vraag of de materiele vrijheid enz. Je zou
kunnen zeggen de eerste zin van het amendement 63a kan verplaatst worden voor
-

~e

eerste zin van het voorstel van de commissie. Het zou zo kunnen luiden daar

praten we nu over de mens kan zijn vrijheid eerst beleven wanneer hij in materieel
opzicht niet aan teveel belemmeringen is onderworpen. De vrijheid van de mens
komt het best tot uiting in een sociale enz. om misverstanden te voorkomen.
Ik wil ook juist graag misverstanden voorkomen mijnheer de voorzitter.
Wat u aanvoert dat staat feitelijk in artikel 4 over de vrijheid dat begint een
zo groot mogelijke vrijheid van de mens zowel in geestelijk en staatkundig
als in materieel opzicht is een onmisbare voorwaarde. Dat zou pleiten voor het
weglaten van de vrijheid in materieel opzicht hier in 5a. Maar het is een
-~

_,nendement van het hoofdbestuur, van de afdeling Rotterdam en van de afdeling
Eindhoven en daarom moeten we er even over prateno
Dekker afdeling Voorburg.
Ik heb toch een beetje problemen en ik sluit aan bij wat de heer Kruizinga
heeft gezegd. Waar praten we nu eigenlijk over. Ik dacht dat het in essentie zou
gaan over de voortbrenging en onder welke concities dat kan geschieden en ik
constate~

dan dat er uitgebreid wordt gesproken over de materiele voortbrenging

maar dat over de voortbrenging van welzijn dat dat ten ene male in dit artikel
ontbreekt en ik denk dat als er verwarring ontstaat over materieel en immaterieel
dat dit wellicht een oplossing zou kunnen zijn. Ik zou de commissie ook willen
suggereren om naast de materiele voortbrenging ook de voortbrenging van welzijn
eens op te nemen.
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Maar geestelijk staat eigenlijk in 4 dus waar u eigenlijk voor pleit is om het
hier niet op te nemen.
Voorzitter ik vind terdege dat het er wel bij moet.
Het woord is aan mijnheer Dekker.
Nee voorzitter daar pleit ik niet voor. Ik constateer slechts dat we welvaart
en welzijn zouden moeten voortbrengen in een bepaalde maatschappelijke contekst
en ik constateer dat over het begrip welvaart wel wordt gesproken, maar over de
--voortbrenging van het begrip welzijn volstrekt niet. Dat vind ik een gemis.
Overigens moet mij van het hart dat het mij erg spijt dat we zelfs een stemming
hebben moeten houden over het begrip sociale markteconomie. Ik vind dat stelt
mij erg teleur gezien de wijze waarop wij in Nijmegen met elkaar hebben
gesproken mdaar dat is een ••••••
Maar het is zo er

is~en

amendement van die strekking.

Afdeling Zoetermeer.
Bergsma Hilversum.ç
Als ik de heer Talsma goed begrepen heb en zo hadden wij het artikel ook geinterreteerd dan is materiele vrijheid te beperkt en dan zou je misschien met
maatschappelijke vrijheid dichter in de buurt komen van wat de commissie blijkbaar bedoelto En vrijheid zonder toevoeging is dan naar ons idee weer te vaag.
Dus maatschappelijk is denk ik een oplossing.
Het woord is aan de heer Talsmao
Mijnheer de voorzitter wij hebben deze paragrafen ontworpen met de opdracht van
de vergadering in Nijmegen om economische paragraaf te ontwerpen. Er is ook
dacht ik vrijwel eenstemmigheid over geweest en ik dacht en onze commissie dacht
dat het begrip welzijn wat een uiterst belangrijk begrip is toch niet moet worden
gebracht onder economie. Daarom hebben we het ook niet gedaan. Wat betreft het '
eerste zin van het amendement van het hoofdbestuur moet u bedenken dat het
hoofdbestuur dit amendement heeft ingediend op de toenmalige teksten en daarvan
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is aangenomen artikel 4. Een zo groot mogelijke vrijheid van de mens zowel in
geestelijk en staatkundig als in materieel opzicht is een onmisbare voorwaarde
voor zijn ontplooing. Daar vindt u dus al staan wat het hoofdbestuur in de eerste
zin heeft neergelegd. Daarom heeft de commissie het in 5a nog niet eens opgenomen.
Het hoofdbestuur spreekt dan over zijn materiele vrijheid dat haakt aan aan wat in
4 wordt uitgesplitst, maar wij meenden met de heer Kruizinga dat ook het economisch
gebeuren meer dan alleen de materiele vrijheid van de mens dient, misschien wel
in de eerste plaats dat hij te eten en te drinken en huisvesting heeft, maar
daarnaast toch vele immateriele belangen.ook moet dienen. Nou kan je zeggen
zijn materiele en immateriele vrijheid. Wij vonden dat een beetje lelijke taal
-,,et zijn allebei vrij vreemde woorden. Wij hebben gewoon gemeend te zeggen de
vrijheid van de mens komt het best tot uiting en dat omvat dus uiteraard alle
vrijheid van de mens, materieel zowel als immaterieel. Vandaar dat wij tot deze
tekst zijn gekomen en ik dacht dat daarmee de vragen wel waren beantwoord.
Dank u wel.
Mijnheer Vos de Waal.

Ja voorzitter ik weet niet of we nog aan de gevoelens hier tegemoet komen zeker
daar waar we proberen om onze liberale beginselen ook zoveel mogelijk in dit artikel te verwoorden door de zin te beginnen met de vrijheid en eigen verantwoorde-~ijkheid

van de menso Dat kunnen we dan halen uit het stuk van de afdeling Baflo

.43 om dus en eigen verantwoordelijkheid te voegen tussen de vrijheid van de

mens.
Het zijn ook niet voor niets de woorden die onze partijvoorzitter heeft uitgesproken mijnheer.
Voorzitter ik dacht dat we het nu hadden over het begrip vrijheid en niet over
nog eens de toevoeging van verantwoordelijkheid al dan niet. We kunnen nu
gewoon stemmen of de materiele vrijheid moet zijn of vrijheid in z3.jn algemeenheid.
Ja dat is jóiàt. Dan kunnen we altijd nog over die eerste zin, over die toevoeging
stemmen. Het gaat er dus om of wij de eerste zin van de nota van wijziging van
het hoofdbestuur vooraf laten gaan aan het artikel 5a zoals de commissie die
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heeft gepresenteerdo Daarover zouden we nu kunnen gaan stemmen. Het wordt door de
commissie ontradeno Het is door het hoofdbestuur ook voorgesteld voordat de tekst
van de commissie bekend was. Wordt derhalve ontraden. Wie voor het plaatsen van
de eerste .zin van 63a voor 5a van de commissie is.
Kruizinga.
Voorzitter ik zou toch graag het immateriele er dan bij willen doen.
Dat kan niet dat is geen amendement.
'aflo heeft wel dat voorstel.
Wij hebben de zin wat anders geformuleerd, vandaar dat het misschien enige verwarring wekt.
Ja mijnheer de voorzitter is het niet erg verwarrend. Eerst hebben we het over
vrijheid, dan krijgen we de materiele vrijheid, dan voegen we de immateriele
vrijheid toe, dan houden we de vrijheid dus nu over dacht ik.
We doen het zo, we gaan eerst stemmen voor de zin ervoor of niet en als het wordt
aangenomen dan gaan we stemmen over immaterieel erbij. De eerste zin van 63a
voor 5a wil steken nu de blauwe kaarten omhoog. Tegen. Daarmee is de eerste
ln van 63a en daarmee de materiele vrijheid verworpen. Dan zijn wij nu zover
dat van amendement 61 de eerste 2 zinnen zijn verworpen. Van 63a de eerste 4
zinnen. Van 142 dat waren die maatschappelijke verhoudingen of de sociale
markteconomie de eerste 6 zinnen. Van Eindhoven de eerste 5 zinnen.
Kruizinga.
Dat begrijp ik niet helemaal wat u daar zegt voorzitter.
Niet helemaal of helemaal niet.
Voorzitter wilt u over regels praten.
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Als wij artikel 5a en de amendementen

volgen~dan

zijn uit de amendementen een

aantal zaken samen te voegen die leiden tot een behandeling van 5a. De eerste
daarvan is aan de orde geweest dat was het begrip sociale markteconomie.
Daarop waren als alternatief aangedragen datgene wat ston in vorige beginselverklaring de maatschappelijke verhouding die sociaal gerechtvaardigd enz.
Dat stond in de tekst van de ondercentrale Hilversum de eerste 6 regels en dat
stond in de tekst van de afdeling Eindhoven de 3e, 4e, 5e regel. Dat stond
tegenover elkaar daar is sociale markteconomie aangenomen en daarmee kunnen die
teksten als verworpen worden beschouwdo Toen hebben we het gehad over de materiele vrijheid die kwam voor in het amendement van de afdeling Rotterdam in
-ie eerste twee regels. In het amendement van het hoofdbestuur de eerste 4
regels. In het amendement van de afdeling Eindhoven de eerste 3 regels als
u mij kunt volgen. Ik heb nog 6 andere onderwerpen over dit artikel maar eerst
moeten we nu stemmen over.
Voorzitter het klopt niet. Weteringa afdeling Tilburg. U heeft daarnet de conclusie getrokken dat als de eerste zin van 63a is verworpen dat we dan tegen de
materiele vrijheid zijn. Voor de duidelijkheid zou ik dan willen stemmen over
de eerste zin van 61 afdeling Rotterdam, daar wordt duidelijk gezegd aanvulling
de materiele vrijheid ipv 5a de vrijheid.
us dat betekent dat we nu over 2

toe~oegingen

gaan stemmen. De eerste is de

materiele vrijheid bij 5a dat is dus het amendement van de afdeling Rotterdam
en tussenvoegen wat de afdeling Baflo wil van de eigen verantwoordelijkheid.
Kruizinga.
Ik vind dat vrijheid
Vindt u het nodig om er over te stemmen.
Jawel mijnheer de voorzitter, want het is geen voorstel van Baflo, mijn naam is
Hoek en ik kom uit Delft en wij deden dat voorstel.
U heeft het overgenomen van Baflo. Dat gaan we dan ook in stemming brengen.
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We beginnen met de materiele vrijheid als u dat goed vindt, want ik wou wel
tot stemming overgaan anders dan werken we de onduidelijkheid alleen maar in
de hand.
Voorzitter we hebben toch gestemd over de eerste zin van 63a daarin staat die
materiele vrijheid.
Ja maar niet op de juiste manier. De tekst van 63a is anders dan van 61.
Wie voor de materiele vrijheid. Tegen. Verworpen. Nu de materiele vrijheid en
de eigen verantwoordelijkheid. Voor het opne..n hier. Tegen. Dat is verworpen.
-,bent het ermee eens dat die passage die ik zoeven heb voorgelezen hebben
verworpen.
Voorzitter dat laatste voorstel was mij niet duidelijk. Ik zou graag een onderscheid willen maken tussen een combinatie van materiele vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid of het begrip eigen veratnwoordelijkheid apart.
Er is een voorstel ingediend om de eigen verantwoordelijkheid daar toe te voegen
en daarover hebben we gestemd. Het volgende element in 5a dat ia het element van
de gedecentraliseerde ondernemingsgewijze produktie in het artikel en daarover
zijn door Rotterdam en het hoofdbestuur is een andere terminologie voorgesteld •
.. otterdam spreekt over de vrije particuliere ondernemingsgewijze produktie.
Het hoofdbestuur spreekt over de vrije gedecentraliseerde ondernemingsgewijze
produktie. Is er iemand van de afdeling Rotterdam die daarop een toelichting
wil geveno
Van Duin-Rotterdamo
Als de vergadering het toestaat trekken wij het graag in.
Dat wordt lastig. Ik denk dat het wel verstandig is want vrije en particuliere
inderdaad. Daarmee is 61 van de afdeling Rotterdam ingetrokken en gaat het
nu om een gedecentraliseerde ondernemingsgewijze •••••••
Voorzitter ik zou wel graag praten over de vr.lje partiCuliere onderneminsgewijze
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produktie want het is iets essentieel anders dan een gedecntraliseerde. Een

g~

centraliseerde kent men in Yoegoslavie, maar dat is geen vrije particuliere
ondernemingsgewijze produktie.
Dat kan ik volledig onderschrijveno
Als u daaraan hecht dan gaan we ook over de vrije particuliere spreken waarom ook
niet. Wilt u het nog verder toelichten mijnheer Troost, want Rotterdam wou het
intrekken.
1k dacht al een voldoende toelichting gegeven te hebben door te zeggen dat een
gedecentraliseerde ondernemingsgewijze produktie nog niet omtrent de aard daarvan
zegt. Het gaat namelijk over de eigendomsverhoudingen en dan ben ik er zelf niet
eens wanneer ik dat zou zeggen door te spreken van de private ondernemingsgewijze
produktie, want het is zeer wel voorstelbaar een private ondernemingsgewijze
produktie te hebben waarvan dus de aandelen om het zo te zeggen de eigendom
berust bij de overheid. De essentie waarom het gaat is dat we een vrije ondernemingsgewijze produktie hebben en een particuliere. Dat neemt niet weg dat
daarnaast natuurlijk ook wel degelijk ondernemingsgewijze produktie in handen
van de overheid kan plaats vinden, maar als wij hier dit element weglaten
laten wij iets weg waar we als liberale partij tot nog toe te vuur en te
waard voor gestreden. Ik zou bijzonder graag willen horen waarom we daarvoor
ineens niet meer zouden strijden.
Het woord is aan de heer de Vries.
Voorzitter ik denk dat er hiet drie elementen in de hele discussie een rol
spelen en dat ze door elkaar dreigen te gaan spelen. Eerste vraag is zijn wij
voor particuliere ondernemingsgewijze produktie of een staatsproduktie. Ik
denk dat daarop het antwoord mede naar wat de vorige spreker heeft gezegd volstrekt duidelijk is dat punt particulier of privaat mis ik in de tekst van de
commissie Geertsema, dat is punt een. Punt 2 is of je een gedecntraliseerde
dan wel decentrale produktie wil hebben of dat je een soort van landelijke
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produktie wilt hebben. Ook op dat punt lijkt mij dat er geen misverstand hoeft la.
bestaan. Wij willen een gedecentraliseerde ondernemingsgewijze produktie. Dan
komt het derde punt willen wij ook een vrije ondernemingsgewijze produktie.
Dat vrije slaat dan dus niet meer op de eigendomsverhoudingen, want daar

~adden

we het woord privaat al voor gevonden. Waar slaat dat woord vrije dan wel op of
er al of niet overheidsmaatregelen mogen zijn die die ondernemingsgewijze
produktie mogen inperken. We hebben hiervoor twee amendementen aangenomen. Een
over de taak van de overheid punt 4 en een over de sociale markteconomie.
In beide komt heel duidelijk het element naar voren dat wij voor de markteconomie
zijn maar niet voor een volstrekt ongereguleerde dus volstrekt vrije. Dus samenrottend voorzitter denk ik dat toegevoegd zou moeten worden aan de tekst van de
commissie Geertsema dat het gaat om een private of particuliere maar niet
om een vrije ondernemingsgewijze produktie omdat dat al is afgewezen bij wat weç
bij voorgaande amendementen hebben aangenomen.
Klein jan.
Ja mijnheer de voorzitter wij zijn met een dusdanige vaart in allerlei details
gedoken dat ik meen dat we eigenlijk een essentieel punt van taalgebruik over
het hoofd hebben gezien. Het is dus een beetje een kwestie van de kip en het ei.
Er staat nu in de tekst dat de vrijheid van de mens komt tot uiting in
•• e praten nu even over gedecentraliseerde ondernemingsgewijze produktie voor de
goede orde.
Mijnheer de Korte.
De heer de Vries heeft de woorden uit mijn mond genomen, ik ben het volstrekt met
hem eens dat het woord particulier in feite eigenlijkhet missende onderdeel was
en het woord vrij in feite afbreuk zou doen aan het stelsel waar ook liberalen
aan meegewerkt hebben. Ik zou zeggen de afgelopen 20 jaar en ik zou dus inderdaad
van harte willen ondersteunen de gedecentraliseerde of decentrale particuliere
ondernemingsgewijze produktie.
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Kruizinga
Ja mijnheer de voorzitter de afdeling Baflo die spreekt in wezen hetzelfde wat de
afdeling Rotterdam heeft verwoord. Die gaat naar de vrije ondernemingsgewijze
produktie de zelfstandigheid aandragen en vandaar dat zij zich wel zou kunnen
vinden in het particuliere ondernemingsgewijze produktie.
Mijnheer Korthals Altea.
Het hoofdbestuur heeft niet geheel zonder reden het woord vrije ingevoegd en
niet ook nog particulier. Het is zo dat de beschouwingen van de heren de Vries
de Korte die kunnen wij in grote lijnen delen dat je niet al die begrippen
boven op elkaar hoeft te stapelen, maar we zijn tot een wat andere slotsom
;ekomen. Het woord vrije dat impliceert naar onze overtuiging en zo is het
ook dat de mensen in de maatschappij vrijheid hebben om te gaan ondernemen.
Dus wanneer je het woord vrij hebt dan includeert dat dan sluit dat in dat je
daarmee een particuliere produktiewijze hebt. Want wanneer je de vrijheid hebt
dan is er dus ook de vrijheid voor de particulier om te gaan ondernemen.
Als je dus het begrip vrije gebruikt hoef je daar niet ook nog eens het begrip
particuliere bij te zetten. Voor wie dat wil, ik kreeg de indruk dat de heer
Troost dat voorstel dan zeggen we goed het is wat dubbel op maar je hoeft de
particulier dat hoeft er niet in het mag wel, maar vrije sluit particulier in.
Nu moeten wij niet zeggen gelijk de heer de Vries deed wij vinden het toch goed
~~at

de overheid beperkingen aanlegt, we kennen toch een sociale markteconomie

dus er is geen ongebondenheid. Dat ben ik volstrekt met hem eens, maar wij als
liberale partij zeggen dan ook nooit iets anders dan dat het begrip vrijheid
in de zin waarin wij dat gebruiken nooit gelijk gesteld mag worden met ongebondenheid. Daar mogen wij dat in de discussie natuurlijk ook nooit gebruiken tegenover elkaar alsof iemand die hier het begrip vrije wil hanteren dat die hetzelfde
zou willen zeggen alsof dat ongebonden is. Wij zeggen wij zijn voor vrije
gedecnetraliseerde produktie dat vrije houdt in dat mensen in de samenleving
mogen gaan produceren. Dat houdt ook, natuurlijk houdt het dat in dat de overT
heid regels mag stellen wat voor bepaalde produktiemethode vergunningen nodig zijn.
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Dat men examens moet hebben van vakbekwaamheid, dat men het milieu niet mag vervuilen, dat

er geen ongebondenheid bestaat, maar de vrijheid is in beginsel wel

gebonden zoals zij altijd is. Dan dekt de omschrijving vrije ondernemingsgewijze
produktie dat alles. Ik wil er een element bij halen de commissie Geertsema heeft
niet overgenomen uit het hoofdbestuursvoorstel dat die sociale markteconomie
op deze vrije ondernemingsgewijze produktie gegrondvest moet zijn, maar zegt
het is er een kenmerk van. Daarmee spreken wij niks uit dat is een constatering.
In de hoofdbestuuraversie is gezegd gegrondvest, dat is de basis van de sociale
markteconomie. Daarmee zeggen we wel iets duidelijks dus we stellen voor die
beide passages uit het hoofdbestuursvoorstel over te nemen eventueel voor wie
len enkel misverstand wil laten ontstaan dan ook nog particulier erbij, maar
het lijkt ons overbodig.
Voorzitter ik denk dat de heer Korthals Altes en de heer de Korte en ondergetekende
het volstrekt eens zijn en daarom begrijp ik zijn interventie niet helemaal.
Als ik de heer Korthals Altes goed begrijp is het belangrijkste element van dat
punt vrijheid dat mensen zelfstandig aan ondernemingsgewijze produktie kunnen
doen. Dat is nou precies wat wordt gedekt door het woord particuliere produktie.
Vrje sluit meer in dan uitsluitend het particuliere, maar ik heb uit het betoog
van de heer Korthals Altea niet begrepen welke andere elementen het begrip
vrijheid dan zou mpeten bevatten want hij zegt wel dat de overheidsmaatregelen
. jn die die vrijheid kunnen inperken. Dus ik begrijp met andere woorden niet
welke extra vrijheidscomponent hij wil inbrengen naast dat punt particulier.
Denkbaar is dat de overheid zodanig beperkende voorschriften geeft, dat de produktieç
wel particulier blijft maar men voorgeschreven krijgt u moet dit en u moet dat.
Dan is er geen enkele vrijheid meer dan ben je verplicht een bepaalde funktie
te gaan vervullen. Het is misschien heel lang geleden, maar in het romeinse rijk
is er tijdens keizer diocletianus een periode geweest waarin hij als toen ongetwijfeld vooruitstrevend man in die tijd heeft gezegd dat iedereen nu maar verder
het beroep van zijn vader moest gaan doen want dan werd de zaak wat overzichtelijker.
Dus het is niet uit lucht gegrepen vrijheid betekent dat u mag beslissen om iets
anders dan waarvoor uw vader misschien dacht u in de wieg te doen gelegd hebben.
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Dat systeem voorzitter werd in de romeinse tijd niet en nu niet decentraal genoemd
dat woord hebben we om de gevaren die de heer Korthals Altes nu noemt ingevoegd
om dat niet mogelijk te laten zijn. Blijft dat de heer Korthals Altes enerzijds
zegt dat particulier en vrije onderling uitwisselbaar zijn en dan toch daar
achtereenvolgens zegt maar het moet wel vrij zijn. Er is nog geen argument
genoemd door de heer Korthals Altes waarom het vrij moet zijn ipv particulier.
Integendeel hij heeft nog niet weersproken dat in particulier, decentraal
en ondernemingsgewijs alle elementen van de vrijheid die hij op het oog heeft
al zijn ingesloten.
ijnheer de voorzitter ik geloof dat we nu naast het economendebat van de PvdA
nu ook nog een economendebat van de VVD krijgen.
Daarom zou ik zo graag de heer Talsma het woord willen geven.
Ik zou een heel concreet voorstel willen doen. Misschien is het handig als de
heer Talsma dat kan meenemen. Ik geloof dat hier ontzettend wordt gestoeid
met allemaal dure woorden vrij, particulier, gedecentraliseerd en iedereen
geeft daar weer een eigen betekenis aan. Ik denk dat het heel belangrijk is
dat in zo'n beginselverklaring precies zit wat wij bedoelen en dat niemand
~aar

naderhand weer andere dingen achter kan plakken dan wij bedoeld hebben •

• ~ geloof omdat ik teruggrijp op een oude koe dat in dat opzicht de oude tekst
niet eens zo slecht was. Die tekst staat gelukkig opgenomen in het amendement van
Hilversum en maakt dus deel uit van de beraadslagingen. Ik zou willen voorstellen het volgende element uit het amendement van Hilversum te lichten dat
beslissingen over produktie en investeringen gedecentraliseerd worden genomen
door elkaar beconcurrerende zelfstandige ondernemingen. Als we die toevoegen
naar die als kenmerk heeft dan zeggen we precies wat we bedoelen en dan is
het iedereen duidelijk waar we heen willen.
Dan is nu het woord aan de heer Talsma.
Wij hebben hier een groot aantal opmerkingen gehoord die allen wel in dezelfde
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richting gaan en het komt er wel op neer dat wij het woord vrij zeker niet

zou~

willen afschaffen, wij hebben alleen gemeend met wat we moeten relativeren.
We beginnen onze tekst al met de vrijheid van de mens en dan is het wel waar
wat er hier gezegd wordt en dat willen wij ook dat de particuliere

initiatief-

nemer nog steeds de basis moet blijven van het economisch leven, maar er past
ons wel enige bescheidenheid en dat heb ik nog niet zo duidelijk gehoord als.
onze commissie dat heeft gemeend te moeten toepassen. Het is namelijk wel
waar dat de vrijheid van ondernemen nog steeds ook bij ons nog centraal staat
maar we hebben straks al gezegd die is beperkt door eisen van sociale gerechtigheid, die is beperkt door eisen van monopolievorming zo kunt u meer noemen.
~ar

we hebben toch de laatste jaren, de laatste 10 jaar gezien dat er veel meer

is gQWeest wat toch de zuivere particuliere ondernemingsgewijze produktie
wel met een klein vraagteken voorziet. Dat is al enekele jaren zo dat we hebben
de wet investeringsrekeningen waar enkele miljarden per jaar uit het overheidabudget naar het bedrijfsleven worden toegespeeld. We hebben daarnaast ook nog
buiten die wet om zeer grote steunakties jarenlang van de overheid in belangrijke
esaentiele industrietakken. Wij hebben dat niet te zwaar willen aandikken
in onze teksten, maar wij vonden het toch ook niet juist om nou zuiver te spreken
van de vrije particuliere produktie omdat dat met name ook dat particuliere
de indruk kan wekken alsof er alleen maar aandeelhouders zijn die het complete
bedrijfsleven uit hun eigen zakken financieren. Dat is al zeer lang niet meer
.. dt geval. Die wet investeringsregelingen is er niet voor niks. Als die er niet
was geweest waren heel wat van die particuliere bedrijven er niet meer. Wij
zouden geen overwegend bezwaar hebben tegen het woord particulier op zichzelf
ware het niet dat er toch erg althans bij sommige van ons de wat ouderwetse
gedachte opriep van de privé persoon die uit een zeer groot vermogen een eigen
onderneming financiert. Dat is vandaag in het overgrote deel van de gevallen
niet meer het geval en wij hebben gemeend dat wij toch iets meer tot uitdrukking
moesten brengen dat met name in de laatste tien jaar zonder zeer aanmerkelijke
miljarden bedragen per jaar van de overheid een belangrijk deel van het bedrijfaleven er niet meer zou moeten zijn. Wij blijven zeer uitdrukkelijk van mening
dat de ondernemingsgewijze produktie moet blijven bestaan, maar wij vonden het
gepast om te erkennen dat er op allerlei terreinen ook misschien in wat betere
tijden en wat betere conjunctuur blijvend een bepaalde vorm van overheidssteun,

I
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overheidsbemoeienis, overheidshulp nodig zal zijn. Om nou te vermijden dat het
verkeerd wordt uitgelegd want onze commissie is het niet zo radikaal oneens met wat
hier gezegd is hebben wij er de voorkeur aan gegeven om het woord particulier
niet in te vullen. We bedoelen wel hetzelfde. We hebben overgenomen van het hoofdbestuursvoorstel het woord gedecentraliseerd. Daar kunt u in lezen dat wij dus
niet denken aan een centraal overheidsapparaat, maar zelfstandige ondernemingen.
Het woord vrije hebben wij weggelaten om misverstand te vermijden dat het een
onbeperkte vrijheid zou zijn in de ouderwetse zin van laisser faire, laisser
passer, wat de ondernemer beslist gebeurt. Maar wij zouden er geen bezwaar tegen
hebben het woord vrije in te voeren als de vergadering ter verduidelijking dit
-~odig

acht. In de tekst zoals de commissie hem heeft ingediend.

Het woord is aan de heer Rietkerk.
Voorzitter ik ben blij dat de heer Talsma aan het slot van zijn toelichting zich
bereid verklaart namens de commissie dat woord vrije in te voeren • Ik dacht dat
dat echt niet gemist kan worden omdat een gedecentraliseerde ondernemingsgewijze
produktie onder alle mogelijke andere door ons verworpen politieke stelsels
voorkomto Ik zou daar nog nav de opmerking van de heer Troost ik bedoel de Vries
willen zeggen hij heeft gelijk als particulier staat tegenover staat, gedecentraliseerd tegenover centraal en vrij tegenover gebonden. Als wij nu in deze tekst
als dat 5a is of de tekst van het hoofdbestuur al spreken over een contekst van
oeiale markteconomie dan hebben we daarin al de grenzen aangegeven waar binnen
die ondernemingsgewijze produktie behoort te funktioneren, begrenzingen door de
overheid. Dan vind ik wel dat we dan over dat werkterrein van die onderneming
duidelijk moeten zeggen dat het met inachtneming van die grenzen een vrije
ondernemingsgewijze produktie moet zijn. Voor mij zit in dat begrip vrij dan
natuurlijk ook het begrip particulier besloten.
Ik zou tot stemming over willen gaan anders dan kunnen we nog wel instantie ••••
Het wordt alleen onduidelijker we hebben alles op een rij. De particuliere
gedecentraliseerde. De vrije particuliere en de oude tekst. Als u het goed
vindt dan zou ik tot stemming willen overgaan.
Ik zou allen een crie de ceure mijnheer de voorzitter ik begrijp er nou helemaal
niets mMKVan.
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Dan gaan we nu tot stemming overo Ik zou willen beginnen met in stemming te brengen
datgene wat door de heer Talsma is overgenomen uit het hoofdbestuursvoorstel en
wat door de heer Rietkerk wordt onderschreven. Dat is dat in de tekst van de
commissie wordt toegevoegd vrije gedecentraliseerde ondernemingsgewijze

p~oduktie.

Dat is dus de tekst van het hoofdbestuursvoorstel. Vrije gedecentraliseerde
ondernemingsgewijze produktie. Als dat wordt aangenomen dan zijn we in een keer
klaar dan hoeven we over de andere niet meer te stemmen.
Kruizinga.
Wou u daarna dan nog over de particuliere stemmen.
Nee nu krijgen we mijnheer Troosto
U heeft gezegd dat er gestemd zal worden over vrij, vrije en particuliere
of zonder vrije en particuliereo Dat zijn drie alternatieven. Laat ik de volgorde
die u daarbij kiest laat mij onverschillig.
Ja maar als er een is aangenomen dan kunnen we over andere niet meer stemmen.
Ik weet niet of dat zondermeer waar is. Ik kan me voorstellen dat je al die
termen achter elkaar gaat zetten, maar ik zou mijn voorstel daarnaast ook graag
r1

stemming zien. Ik geloof dat dat toch wel het meest heldere is. Dit zijn aller-

lei kreten waar je allerlei betekenissen aan kunt hechten. In de oorspronkelijke
tekst staat precies wat we bedoelen. DIMX
Dan beginnen we met te stemmen over het voorstel van mijnheer Swart dat is dus
het handhaven van de tekst van het vorige program.
Een kleine correctie uit mijn hoofd, ik dacht dat Hilversum dit niet uit het
vorige program had, maar uit de tekst van het liberaal manifest van de commissie.
Aangezien men de vergadering daarnet wat bezwaar had om iets mee te nemen al was
het nog goed dat 17 jaar oud was dacht ik dat deze tekst uit het liberaal
manifest kwam en die is dus niet zo oudbakken als sommige misschien zouden denken.
Ik ondersteun dus de gedachte om dit hilversumseidee mee te nemen van harte.
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Misschien namens de commissie.
Voorzitter wilt u even voorlezen waar we exact over stemmen. De exacte woorden em
komma's.
Dan wordt er gestemd over vrijheid van de mens komt het best tot uiting in
een sociale markteconomiedan en die als kenmerk of gegrond dat krijgen we nog
als kenmerk heeft dat beslissingen over produktie en investeringen gedecentraliseerd worden genomen door elkaar beconcurrerende zelfstandige ondernemingen.
Dat is dus de tekst die begint bij beslissingen in het verhaal van de ondercen~~rale

Hilversum.

Mijnheer de voorzitter mag ik nog even de aandacht erop wijzen dat de tekst van
Eindhoven inderdaad uit het oude beginselprogramma komt. Er wordt steeds gesproken
over Hilversum, maar de tekst van Eindhoven is conform het oude beginselprogramma.
Het lijkt misschien erg conservatief, maar ik geloof •••••
Maar ik was nu net bezig voor te stellen te stemmen wat ik net heb voorgelezen
uit Hilversum, dat lijkt mij het meest vergaand.
Voorzitter wilt u een uitspraak doen over de mate waarin dit amendement de
'~1dere

amendemen-ten uitsluit als het is aangenomen.

De heer Talsma die realiseert zich dat hij nog niet heeft gereageerd op datgene
wat door Hilversum is aangevoerd en hij wil daar nu iets over zeggen.
Ja voorzitter ik heb net

~isschien

'

niet begrepen dat dat ook in discussie was.

We spreken dus nu over de zin van Hilversum beginnend met liberalen zijn voorstanders tot en met. Wij vonden en dat sluit aan bij wat ik u straks heb gezegd
dat dit te zeer ervan uitgaat dat het economisch leven door de ondernemingen zelf
volledig kan worden bewerkt en voltooid en dit miskent wat ik straks gezegd heb
dat er al jarenlang toch een zeer belangrijke overheidscomponent en ook wel
'degelijk een financiele overheidscompönent is. Zoals het hier staat floreert het
economisch leven door elkaar beconcurrerende zelfstandige ondernemingen. Dat is
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volgens ons wel waar, maar in zijn eenzijdigheid toch niet juist. Dus de commdssie
wil dit ontraden.
Maar de commissie voorzitter had het in het liberaal manifest zelf staan en daarom
wil ik toch graag nog even ingaan op de twee argumenten van de heer Talsma
enerzijds die investeringsrekening dat is inderdaad zo dat ook verliesgevende
bedrijven nu daardoor een zekere subsidie kunnen krijgen, maar in wezen en in
oorsprong is investeringsrekening een opvolger van de investeringsaftrek en het
is gewoon een korting op de belasting die de ondernemingen aan de grootste aandeelhouder betalen en in zoverre is dat geen argument om te zeggen dat de overheid
•an zo steunt. Het is een korting op wat de overheid nodig heeft, meent nodig
te hebben. En het tweede argument dat het allemaal al zo gegroeid is dacht ik
speelt toch geen rol. Wij zijn hier bezig met te beschrijven hoe het onder bepaalde
omstandigheden werd en wordt, maar wat we als uitgangspunt ideaal zien en daarbij
hoop ik dan dat de vrije ondernemingsgewijze produktie in een sociale markteconomie met zo min mogelijk overheidssteun nog altijd wel een ideaal is waar
we onder omstandigheden vanaf stappen maar waar we in een beginselprogram nietç
bij voorbaat van af moeten stappen.
Mijnheer de voorzitter ik begrijp ook beslist niet wat nu precies het inhoudelijke
verschil is wat de heer Talsma leest in de tekst die in artikel 5a stond en de
-~kst die hij kennelijk in het liberaal manifest heeft laten opnemen. Dat verschil

is dan iets wat je misschien met een hele grote verrekijker en dan goed kijken
kunt ontdekken, maar ik zie het er echt niet staan. Het enige verschil is dat
deze tekst daar iets verder uitwerkt en daarom iets begrijpelijker is.
Voorzitter ik denk dat we zo langzamerhand toch wel over kunnen gaan tot stemming.
Ik denk dat wat de heer Rietkerk in laatste instantie zei waarbij hij aansloot
op wat de heer Talsma al narnes de commissie heeft gezegd kennelijk toch wel de
cominus opinio is dat het woord vrije wordt ingevoerd en dat daarmee de overige
punten uit discussie zijn zodat we over kunnen gaan tot de 300 Of 400 amendementen
die er nog liggen.
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Ik ben het volstrekt met u eens, maar we moeten natuurlijk wel even weten waar
we precies over stemmen.
Voorzitter daar ben ik het nog steeds niet mee eens want u heeft aangekondigd
dat er drie alternatieven zijn, namelijk niets invoegen, alleen vrij invoegen
of vrij en particulier invoegen.
U hebt volstrekt gelijk en daarom beginnen we met het meest vergaande voorstel
en daarom beginnen we met het meest vergaande voorstel en dat is hetgene wat
Hilversum aanvoerto Het heeft allemaal niets met vrije en particuliere e.d. te
aken die geeft alleen een verdere uitwerking. Dat beginnen we nu in stemming
te brengen. Als het aangenomen is zijn we klaar en als het niet aangenomen
wordt dan gaan we verder met alle andere. Ik zou graag de blauwe kaarten voor
Hilversum willen zien. Tegen. Verworpen. Het voorstel van Hilversum is verworpen.
Dan krijgen we nu de vrije particuliere ondernemingsgewijze produktie. Ik denk
dat dat het verst gaat omdat daar het woord gedecentraliseerde niet instaat.
Dat staat wel in de tekst van de commissie. Dan krijgen we dus wie voor de
particuliere ondernemingsgewijze produktie is blauwe kaarten omhoog. Tegen.
Verworpen. Dan krijgen we de ik doe het laatste de vrije gedecentraliseerde
zoals die door de commissie is overgenomen en door het hoofdbestuur. Dan krijgen we
nu de particuliere gedecentraliseerde.
Kruizinga.
Voorzitter ik dacht dat het woordje vrije ondernemingsgewijze produktie dat we dat
nu moesten hebben. We hebben alleen gestemd over vrije particuliere, maar we
hebben nog niet over vrije ondernemingsgewijze produktie gestemd.
Het is op het randje van de orde, want eigenlijk komt het nergens voor maar als
u dat graag wil wil ik het wel in stemming brengen.
Voorzitter u brengt nu iets in stemming wat niet is ingediend als amendement.
De vrije ondernemingsgewijze produktie lijkt mij de eerste zin van amendement
Baflo.

Band

2

Blad 47
Dus vrije ondernemingsgewijze produktie, dus niet particulier en niet

gedecent~

seerd alleen de vrije ondernemingsgewijze produktie. Voor. Tegen. Dat is verworpen. Dan krijgen we nu de particuliere gedecentraliseerde. Voor. Tegen.
Dat is verworpen. Dan krijgen we nu de vrije gedecentraliseerde ondernemingsgewijze
produktie. Voor. Tegen. Dat is aangenomen.
Dan gaan we nu stemmen over het kenmerk of de grondslag. In het hoofdbestuur
staat gegrond op een vrije gedecentraliseerde ondernemingsgewijze produktie en
in de tekst van de commissie staat het kenmerk. Zoals u hebt begrepen van de
heer Korthals Altes is gegrond sterker. Ik wou het direkt in stemming brengen.
De blauwe kaarten voor gegrond. Tegen. Als ik dan mag concluderen dan is de tekst
van de nota van wijziging van het hoofdbestuur precies aangenomen. Daarmee hebben
e de ondernemingsgewijze produktie gehad en komen we bij de drie teksten over
de beknotting van de vrijheid, de socialisatie en de staatsabsolutisme.
Voorzitter ik wil het u niet moeilijk maken, maar ik dacht dat het element arbeidsmarkt ook nog op zijn minst even genoemd mocht worden als een specifiek kenmerk
uit het voorstel van het hoofdbestuur en misschien het kenmerk consumptie als
een van de andere amendementen ook want
Ja consumptie en produktie kom ik nog tegen en arbeidsmarkt dat is het laatste
woord dat kom ik ook nog tegen, maar dat staat ook weer in het hoofdbestuursvoorstel. Dat is overgenomen door de commissie maar dat komen we nog tegen. We hebben
.u

de teksten over de beknotting van de vrijheid, de socialisatie en het staats-

absolutisme ook dat komt voor in het voorstel van het hoofdbestuur. Dat komt voor
in het voorstel van Hilversum onderaan en dat komt voor in Baflo helemaal aan het
eind. De commissie heeft dat niet overgenomen. Ik denk dat het goed is wanneer
de heer Talsma zegt waarom de commissie het staatsabsolutisme, de beknotting van de
vrijheid en de socialisatie niet heeft overgenomen. Het woord is aan de heer
Talsma.
Mijnheer de voorzitter dat is in de inleidende toelichting op ons hele stuk
gesteld. Wij hebben in onze beginselverklaring willen vermijden het afzetten
tegen andere visies. Wij hebben gemeend dat wij konsekwent alleen onze eigen
visie zouden moeten neerleggen in de beginselverklaring. Dat betekent natuurlijk
niet dat je in de politieke discussie niet over andere meningen praat maar in
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deze opvatting die totnogtoe in alle artikelen van het beginselprogramma door de
vergadering is gevolgd past ook niet dat wij dan gaan zeggen wat voor

ram~pen

er

gebeuren bij een centraal geleide economie en dergelijke meer. Men moet het
zien in de positieve inhoud van wat wij willen en niet in het afwijzen van wat
anderen willen. Vandaar dat wij ontraden dit hier op te nemen.
Daar gaan we over stemmen. Voor staatsabsolutisme. Tegen. Dit is verworpen.
Dan komt voor in de tekst van Hilversum aldus zijn de vrijheden van de consumptie
en produktie verzekerd. Dat is niet door de commissie overgenomen en voorzover
ik hier zie door geen enkele andere, maar het staat er wel. Dan moeten we er
ver stemmen. Is er iemand van Hilversum die een toelichting wil geven.
Mijnheer Talsma.
Wij ontkennen het volstrekt niet voorzitter, maar wij vonden het wat te lang
en wat vanzelfsprekend, daarom hebben wij gemeend het te moeten weglaten in deç
beginselverklaring.
Daar gaan we over stemmeno Voor het opnemen van aldus Z1)n de vrijheden van
consumptie en produktie verzekerd. Overbodig volgens de heer Talsma, maar Hilversum heeft het staan daarom voor de goede orde. Voor. Tegen. Verworpen.
Dan zijn we bij Eindhoven de vrijheid van distributie met vrije loon- en prijsDrming. Dat zij'n de laatste zinnen van het amendement van de afdeling Eindhoven.
Is er iemand uit Eindhoven die dat wil toelichten.
Mijnheer Talsma.
U vindt dat in andere bewoordingen, maar met dezelfde inhoud in de tekst van de
commissie namelijke de onderlinge mededeling zowel in de produktie als op de arbeidsmarkt. Dat is dachten wij inhoudelijk precies hetzelfde, maar wij vonden
onze tekst iets compacter.
Eindhoven is het daar geheel mee eens.
Dan gaan we daar over stemmen. Voor. Tegen. Verworpen.
Dan zijn we bij Baflo de zelfstandigheid van hetmidden- en kleinbedrijf en de landbouw.
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dat gaat mijnheer Kruizinga ongetwijfeld toelichteno
Ja mijnheer de voorzitter ik vind dit een tekst waar ik in goed gezelschap van
onze voorzitter van de partij en ik vind dat wij niets beter kunnen doen als
deze woorden van onze nu nog huidige voorzitter in ons beginselprogram vast te
leggen.
Mijnheer Talsma.
Ja voorzitter wij hebben gemeend,

W1J

zijn het met de strekking van wat hier staat

best eensy maar wij zijn van mening dat dit een uitwerking is van de beginsel~~rklaringen

en dat dit meer zijn plaats moet vinden in het manifest zoals het

ook uitvoerig wat al deze onderdelen betreft gebeurd.is. Wij menen dat zoals
het hier nu staat het een vrij uitvoerige passage is die in een beginselverklaring
niet hoort, niet omdat hij onjuist is, maar omdat hij te zeer gedetailleerd is.
Dus wij zouden de vergadering willen voorstellen het hier niet in te voegen,
maar in het manifest straks wel op te nemen waar het trouwens al in vele onderdelen in staat.
Dank u wel dan gaan we er over stemmen. Voor. Tegen. Verworpen. Baflo heeft ook
nog de bevordering van de bezitsvorming opgenomen in de drie na laatste zin.
Bezitsvorming dient derhalve te worden gevorderd. De heer Kruizinga.
Mijnheer de voorzitter dit is een hoeksteen van het streven wat de VVD steeds
heeft gewildo Het staat ook in ons oude beginselprogram en ik dacht dat wij
daar nog steeds de grote voorvechters van waren en dat wij dit ook duidelijk
een duidelijk gegeven wat ook in ons beginsel moet staan. Men moet weten waar
wij voor uitkomen, waar wij voor staan. Dit kan niet verwezen worden naar het
manifesto
Mijnheer Talsma.
Ja voorzitter het spreekt van-zelf maar er staat wel in onze beginselverklaring
dat wij de particuliere eigendommen, het particulier bezit erkennen, maar zoals
het hier wordt uitgewerkt vinden wij het inderdaad meer een kwestie voor het manifest en het past ook niet in dit paragraafje over de sociale markteconomie.
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Dus wij onderschrijven graag de inhoud daarvan, maar wij menen dat dit zoals
het hier staat niet in de beginselverklaring, maar in het manifest moet worden
opgenomen.
Dank u wel.
Mijnheer Wilmer.
Het is eigenlijk een beetje overbodig de heer Tàlsma heeft het al gezegd als
dit aangenomen wordt dan ben ik buitengewoon bang dat deze formulering zoals
Baflo voorstelt tot duidelijke misverstanden aanleiding kan geven want dan
orden we ongetwijfeld weer aangezien door de partij van halen, hebben en houden
omdat namelijk duidelijk het bezitsvormen aangeprezen wordto Natuurlijk is hetç
eenieder vrij om datgene te verwerven wat die nodig en nuttig acht, maar om het
zo te verwoorden vind ik volstrekt verkeerd.
Voor. Tegeno En wie nu nog durft te zeggen van halen, hebben en houden. Verworpen.
Tenslotte op verzoek van de heer Meijeran heeft de commissie overgenomen de
onderling als op de arbeidsmarkt. Daar-over wil de heer Meijeran graag iets zeggen.
Voorzitter als iets door de commissie is overgenomen dan wil dat nog niet zeggen
dat we het er ook mee eens zijn.
~-

Daarom stelde ik het ook aan de orde en ik heb aan de heer Meijeran gevraagd of hij
er iets over wilde zeggen. Dat was niet het geval. Ik lees de tekst van 5a voor
zoals die nu is geworden. De vrijheid van de mens komt het best tot uiting in
een sociale markteconomie die gegrond is op de vrije gedecentraliseerde ondernemingsgewijze produktie en de onderlinge mededinging zowel in de produktie als op de
arbeidsmarkt.
Zoals de tekst hier staat is de vrijheid van de mens is oorzaak en de sociale
markteconomie en waat daarna volgt is gevolg. Ik heb uit de discussie begrepen
dat men het toch graag anders wil stellen. Ik meen dus dat we tot uiting komen
zullen moeten vervangen door woorden als zijn gewaarborgd, want
staat is hebben we de zaak omgedraaid.

~ls

het nu
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Vindt u het goed

da~

we dit bij de redaktie meenemen en daar dan bij de redak-

tionele behandeling op terug komeno
Akkoord.
Als ik dat dan zo heb voorgelezen en de amendementen die daarop betrekking

he~

hebben aangenomen dan kan ik nu voor de goede orde 5a zoals ik die heb voorgelezen aan de orde stellen om aangenomen te worden. Wie voor de aanneming van
artikel 5a is vraag ik de blauwe kaarten op te steken. Tegen. Dan krijgen we
nu het amendement 10 van de afdeling Brussel die zoals gebruikelijk

-o.3

1

dat is

van de afdeling Brussel. Dat is een alternatief voor 5ao Wij hebben nu

het artikel 5a afgerond en daarmee het eerste punt van de agenda van deze vergadering dat waren de voorstellen voor de nieuwe artikelen 4a en 5a. Dan krijgen
we nu het agendapunt 2 de niet op de algemene vergadering van 30 en 31 mei j.l.
behandelde overige voorstellen voor nieuwe artikelen zie de hieronder afgedrukte
amendementen en dat zijn dus die van de afdeling Brussel, afdeling Rotterdam
de afdeling Baflo en een nota van wijziging van het hoofdbestuur.
Mijnheer Melchers.
Ja mijnheer de voorzitter met grote bewondering voor uw kortvaardigheid ben ik
toch enigszins verlegen met het weglaten van het punt 10. In het begin heeft u
_aar even over gehad door Brussel voorgestelde op 5a, maar het is nog niet in
discussie geweesto Ik zou graag van u willen weten wat er nu gaat gebeuren.
Ik begreep net dat het werd ingetrokken. Dan moeten we over 10.3 stemmen. Het is
zo we hebben in Nijmegen ook aangehouden dat de tekst van Brussel was een alternatief voor de tekst van de commissie. Daar hebben we uitgebreid over gediscussieerd met ik geloof de heer Mulder van de afdeling Brussel in Nijmegen en ik
zou het erg vervelend vinden als we die discussie nog eens moeten overdoen nu •
De aard van de amendering past slecht in de afspraken zoals we die hebben gemaakt
en daarom kunnen we er slecht mee uit de voeten. Als u wilt de het nog verworpen
wordt dan kan dat.
Het gaat me niet om een punt te scoren, het gaat me er wel om dat in een discussie
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een aantal gezegd die heel goed aansluiten watin Brussel staat. Ik kan mij
voorstellen dat u zegt dat u het aanbeveelt aan de commissie om mee te nemen
als gedachtelijn want ik heb zelf de indruk dat ook het nu vastgestelde artikel
5a als de discussie er niet geweest was zelf.s met de nu besteedde amendementen
nog aanleiding kan zijn tot een onduidelijkheid.
Wij hebben in Nijmegen afgesproken dat de amendementen van Brussel op de beginselverklaring in onderdelen konden terugkomen bij de behandeling van het liberaal
manifest. Dat was toen een uitstekend compromis.
De heer 'Rietkerk wil niettemin een voorstel doen.
Voorzitter ik heb de indruk dat wij het met de inhoud van Brussel in beginsel
van harte eens zijn. Ik zou het jammer vinden als wij Brussel moesten wegstemmen.
Kan Brussel er zich niet mee verenigen dat wij wellicht nu bij wijze van uitzondering stellen dat de essentie van Brussel heel duidelijk als dat al niet gebeurd
is nog eens uitdrukkelijk in het manifest tot uitdrukking moet komen.
Dus ik zou Brussel willen vragen overleg te plegen met de heren Talsma en Verheul
om te zien op welke wijze dit amendement in het liberaal manifest verwerkt kan
worden. Formeel kan dat omdat we telkens ja in het manifest niet in de beginsel-

.

verklaringo Gaat u daarmee akkoord mijnheer Melchers. Dank Uo Dan kunnen we
~at

zo doeno Dan komen we bij de nieuwe artikelen en dat is artikel 10.5 van de

afdeling Brussel en daarvoor mynheer Berkhouwer aan u is het woord.
Mijnheer de voorzitter ik ben erg blij dat Brussel mij heeft gemachtigd over dat
nieuwe, het eventuele nieuwe artikel 10 het woord te voeren. Wij zijn vorig
jaar de europese verkiezingen ingegaan zeggende en stellende dat wij het europese
liberale partij zijn. En als onderdeel ook van zodanige europese liberale federatie.
Nu hebben we een nieuwe geloofsbelijdenis met 9 artikelen, met 9 geboden en ik
vind dat Brussel goed heeft gedaan door voor te stellen dat er aan die 9 geboden
ook een 10e moet worden toegevoegd waarin wij uiting geven aan het feit dat wij
van oordeel Z1Jn dat de nationale staat te klein is gewoorden voor veel dingen
in de wereld en dat onmisbaar is datgene wat Brussel dus tot uitdrukking heeft
g.Oracht uiteraard bereid verbetering van tekst te aanvaarden, maar wat er staat
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in beginael in dat nieuwe artikel wat Brussel heeft voorgesteld. Ik geloof dat
dit niet moet worden verwezen naar het manifest maar dat het heel fundamenteel
is voor ons als nederlandse liberale partij deel uitmakende van die europese
liberale beweging dat wij ook in ons beginselmanifest in een tiende artikel
uiting geven aan het bewust iijn, aan de bewustheid, van dat er in de wereld
meer gebeurt en dat Nederland op de wereld meer is aangewezen dan de wereld op
Nederland. Daarom beveel ik aanvaardig van dit door Brussel voorgestelde nieuwe
tiende gebod van ganser harte bij de vergadering aan. U dankende voor de gelegenheid die u mij heeft geboden om zulks hier onder u te bepleiten. Ik dank U.
Het woord is aan de heer Weisglasso
~

de vorige spreker aarzel ik of ik niet eerst ook een glas op de grond moet

gooien om ook een beetje geluk van die scherven te krijgen. Zojuist voorzitter
ik ben het eens met de heer Berkhouwer dat een artikel en niet alleen ikzelf
belangrijk, de afdeling Rotterdam is het eens met de heer Berkhouwer, dat een
artikel als het onderhavige in een beginselverklaring zou moeten staan als beginsel
we aarzelen echter over de bewoording van de afdeling Brussel omdat dat toch verder
gaat dan een beginsel. Het is toch weer een uitwerking van een stukje internationaal beleid en dat hoort naar onze mening thuis in het liberaal manifest. Daarom
ondanks het feit dat we het in beginsel met het beginsel eens zijn kunnen we in
de procedure die we hier hebben is het niet mogelijk te amenderen kunnen wij als
Rotterdam niet steunen wat de afdeling Brussel hier voorgesteld heeft.
Schreuder.
Voorzitter ik ben het niet eens met de formulering alleen van de afdeling Brussel
maar ik ben het ook oneens met de woorden die de heer Berkhouwer gebruikt.
Ik geloof niet dat het in onze beginselverklaring bedoeld is om tot uitdrukking
te brengen dat wij ons bewust zijn van een aantal dingen. In een beginselverklaring
moeten beginselen staan die ten grondslag liggen aan het politiek handelen van
de VVO. als politieke partij. Beginselen die ten grondslag liggen aan het politiek
handelen van de VVD als politieke partij. Beginselen die ten grondslag liggen aan
de politiek in het algemeen of die nou betrekking heeft op de internationale
omstandigheid of op de nationale dat maakt niet uit. Ik geloof dat een opmerking
en een amendement als het dat van de Brussel in het manifest thuishoort bij de
uitwerking van beginselen op basis waarvan we ons handelen hier formuleren en
dat dat niet in het beginselprogramma zelf thuishoort.
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Mijnheer Voorhoeve.
Mijnheer de voorzitter ik geloof dat een toevoeging volgens de strekking van een
artikel dat de afdeling Brussel heeft ontworpen toch wel in het beginselprogramma
thuishoort omdat het een beginsel is dat wij een constructieve rol in de internationale verbanden spelen. Daar gaat het hierom. Dat beginsel zit hier opgenomen.
Dat beginsel zou in de komende jaren weleens veel belangrijker kunnen worden
in Nederland ook als een onderscheidend element tussen een liberale en een andere
politiek omdat in Nederland de pacifistische en neutralistische krachten de laatste
jaren sterk zijn gegroeid. Door een beginsel aan het beginselprogramma toe te
-,egen dat Nederland voor een constructieve rol is ter bevordering van de internationale rechtsorde daar zou ik persoonlijk aan willen toevoegen de internationale vrede en veiligheid, de economische samenwerking en ontwikkeling en dan
de rest van het artikel maken wij dat heel duidelijk als een liberaal punt.
Mijnheer Schreuder.
Mijnheer Kruizinga.
Ja mijnheer de voorzitter ik herinner aan het nieuwe artikelvoorstel van de afdeling
Baflo die ook spreekt over de internationale rechtsorde en die daaruit duidelijk
een veiligheidsparagraaf heeft gekoppeld. Ik weet niet of dit elkaar ook gaat
overlappen en of hier ook tot samenvoeging moet worden besloten.
Mijnheer de Vries.
Ik wou de suggestie doen aan de indieners van de beide amendementen Brussel en
Baflo om misschien met de commissie te praten over betere formulering van beide
amendementen. Ik ben het volstrekt met ze eens dat een internationale dimensie
best in onze beginselverklaring past, maar ik ben het met de overige sprekers
eens dat misschien de formulering die hier is gekozen niet de meest gelukkige
is, dat een onderling overleg daar een betere oplossing voor kan worden gevonden.
Dan heb ik een voorstel van orde. Ik denk dat het niet zinvol is om vandaag of
morgen of volgende week te beslissen over een paragraaf buitenland in de beginselverklaring. Als wij nu vandaag uitspreken dat er in de beginselen een 10e artikel
moet worden opgenomen over buitenlandse aangelegenheden dan kunnen we dat artikel
behandelen en vaststellen in de vergadering die we volgend jaar moeten wijden
nnn da
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definitieve vaststelling ook van de beginselverklaring nadat het liberaal maniflast
is behandeld. Dat punt van orde zou ik in stemming willen brengen.
Schut afdeling Arnhem.
Zou het ook mogelijk zijn om dit artikel in een europees liberaal manifest op te
nemen. Niet nu in dit manifest.
we gaan de commissie vragen een nieuw artikel te maken dan kunt u daar uw amendementen
weer op los laten.
·~ijnheer

de voorzitter ik geloof niet dat het voorstel wat u net gedaan hebt een

orde voorstel is. U stelt namelijk voor om iets op te nemen in principe. Oe opneming
daarvan dat is geen ordepunt maar een inhoudelijk punt. Wanneer dat gebeurt dat is
een punt van orde.
Het woord is aan de heer Hoefnagelo
Ik zou graag de beredenering van de commissie willen trachten naar voren te
halen de reden dus waarom we niet een internationaal artikel hebben opgenomen.
Het waren eigenlijk 2 dingen. Het eerste is dat wij toen wij begànnen te adviseren het hoofdbestuur om te vervangen ons beginselprogramma door een 2-ledig
ats beginselverklaring en manifest ons hebben gebaseerd op alles wat er tot
dusver aan verklaringen, aan beginselverklaringen werd is geformuleerd. We wilden
dus iets maken Geertsema heeft genoemd dat in zekere mate van eeuwigheidswaarde
had al heeft hij dat onmiddellijk tussen aanhalingstekens gezet. Mensenwerk
heeft dat nou eenmaal nooit. Eeuwigheidswaarde heeft de toepassing van die
beginselen internationaal nooit. Het tweede is dat het ook een onderscheidend
vermogen moet hebben door alle formuleringen van het beginselprogramma, beginselverklaring als liberaal. En er staan hier heel veel dingen in die welliswaar door
andere partijen op dit moment niet meer worden gedaan en door liberalen wel.
Maar die onderscheiden ons niet principieel, wel praktisch. Wij hebben dus
gezocht naar formuleringen van de beginselen en gezegd die beginselen die daar
staan dat waren er toen 8 het zijn er inmiddels 9 die beginselen die zijn ook
van toepassing zoals in het liberaal manifest ook staat op ons buitenlands beleid.
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En dat trachten wij dan te vertalen. Het is uiteraard moeilijk te bereiken internationaal. We trachten dat te vertalen bijvoorbeeld door te zeggen er zijn niet
vrije maatschappijen die ons bedreigen daar moeten we ons tegen verdedigen en
al die dingen meer. Wij menen oprecht dat dat thuishoort in de uitwerking, derhalve in het manifest dat gaat over de jaren 80 waar al die zaken aan de

~rde

zijn. Helemaal niet omstreden is dat wij als partij gehouden zijn aan het programma van het ELDo Er is ons bij herhaling gezegd in allerlei gezelschappen
jongens noem het dan ook in het liberaal manifest dat zijn wij onmiddellijk
met iedereen eens. Maar ik geloof dat het niets toevoegt aan het begrip beginsel
als je nu zegt die beginselen die liberale beginselen wensen wij ook uit te
'ragen internationaal. Dat lijkt mij iets dat vanzelf spreekt.
Mijnheer Melchers.
Ik zou daar een ding aan willen toevoegen wat een tegenspraak is tot hetgeen
net door de commissie gezegd is en dat is dat in het manifest een hoofdstuk
staat gewijd aan dit onderwerp en dan is het toch wel logisch als je in je
beginselverklaring een kleine wijzigingsverwijzing hebt daarover waarop je
dan straks kan terugvallen in het manifest en dat is niet geheel onlogisch.
Vooral ook ivm bepaalde tendensen die er op het ogenblik bestaan. Juist om
Nederland een meer neutrale en binnen de EEG zelfs om een meer nationale
politiek te voeren is toch niet helemaal onnuttig om in het manifest iets te
eggen over die internationale samenwerking al kan het dan zijn dat het anders
geformuleerd kan worden.
Het woord is aan de heer Remkes.
Voorzitter artikel 2 die deze vergadering heeft aangenomen spreekt over
samenwerking. Die samenwerking is uiteraard niet beperkt tot samenwerking
tussen mensen in dit land. Die samenwerking en zo heeft de commissie die heel
nadrukkelijk bedoeld is ook gericht op samenwerking tussen landen, tussen partners
waar Nederland op dit ogenblik ook mee samenwerkt. In die zin zou het buitengewoon
onlogisch zijn om voor ieder hoofdstuk en bovendien de omgekeerde wereld om voor
ieder hoofdstuk in het manifest ook een artikel in de beginselverklaring te
bedenken. Want dat zou betekenen en ik zou dat op zichzelf dan wel konsekwent
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vinden als deze vergadering kiest voor meer beleidsmatige onderwerpen in deze
beginselverklaring om dan bijvoorbeeld ook een artikel over welzijn ook een
artikel over het economisch beleid op te nemen. Dan ben je bezig met de beleidamatige uitwerking van een aantal algemene principes die de VVD hanteert en zoals
die en dat heb ik zojuist betoogd mbt die samenwerkingagedachte in artikel 2
en naar mijn oordeel op voortreffelijke wijze zijn neergelegd.
Voorzitter ik ben het met de voorgaande spreker eens maar de afdeling Hilversum
wil toch omdat dit verklaring niet is voor de mensen in deze zaal, maar voor
de mensen die dit verhaal moeten lezen in de partij maar ook anderen hebben wij
~r

behoefte aan om over dit punt in de beginselverklaring iets op te nemen.

De tekst van Brussel zou ons geheel bevredigen.
Mijnheer Kruizinga.
Ja voorzitter men zegt, men vergeet het ene aspect de vrijheid die wij in ons
beginsel hebben, dat is een duidelijke uitwerking waar de afdeling Baflo heeft
verwoord. Dit vind ik een dermate belangrijke zaak dat wij dit niet kunnen missen
in ons beginselprogram.
Mijnheer Swart.
Ik geloof dat we nu een heel merkwaardige kan op gaan. We zijn aan de liberale
'eginselverklaring begonnen met in ons achterhoofd de gedachte we gaan nu eens
iets formuleren wat tijdloos is, wat inderdaad een zekere eeuwigheidswaarde
heeft, wat heel fundamenteel en omgekeerd principieel aangeeft wat nu precies
ons als liberalen onderscheid van anderen. Zo langzamerhand op het eind van deze
behandeling krijg je steeds meer de ontwikkeling dat men zegt we vinden dit
belangrijk dus het moet in het manifest. Het is nu aktueel dus het moet in de
beginselverklaring. Op die manier krijgen we een heel lange beginselverklaring
en blijft er van de oorpsronkelijke idee3n die er achter zaten niets over.
Ik geloof best dat een buitenlands beleid voor liberalen belangrijk is, maar ik
geloof niet in het algemeen dat nederlands buitenlands beleid dat dat beginselpolitiek moet zijn. Integendeel wat de VVD de afgelopen jaren ergens voor heeft
gepleit dan is het voor een realistisch buitenlands beleid en dus niet de hele
tijd dat zwaaien met allerlei beginselen. Een tweede punt is dat buitenlands
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beleid per definitie ontzettend tijd- en omstandigheden gebonden is. Als je dat
gaat opnemen in de beginselverklaring dan blijft er van die tijdloosheid beslistç
niets over. Er is op dit moment niets waarvan je nu kan zeggen dit is over tien jaar,
20 jaar nog steeds aktueelo
Mijnheer Meijerano
De realistisch akkoord mijnheer de voorzitter moet die politiek ook voor het
buitenland politiek zijn, maar ik dacht dat toch wel op enigerlei beginsel moet
stoelen. Als de commissie zegt dat zit in de andere artikelen wel voldoende in
dan zou ik ze alleen willen vragen om het wat dat betreft nog eens te bekijken
·~t

voorbeeld van de heer Remkes van artikel 2 spreekt mij bij oppervlakkige

lezing helemaal niet aan dat dat mede zou slaan op het optreden van mensen in
het buitenland desnoods, maar zeker niet door optreden van de politieke partij.
En het doel om Nederland op een bepaalde manier te doen optreden dat zit er
bepaald niet in. Ik dacht dat wij de uitdaging aan de commissie zouden kunnen
meegeven niet om een 10e artikel erbij te maken, het zou bovendien het 12e moeten
zijn. Niet om een 12e artikel erbij te maken maar om in de 11 die er nu zijn
te kijken op welke wijze daar dan duidelijker tot uitdrukking in kan komen
dat het mede gericht is op en beoogt de beginselen die ook aan de buitenlandse
politiek ten grondslag moeten liggen en die wel vrij tijdloos kunnen zijn
er in te brengen. Ik zou dus de opdracht niet tot een 12e artikel maar wel tot
.1igerlei bezinning en eventuele aanpassing willen meegeven.
Mijnheer Wilmer.
Ik zou juist het tegendeel van de heer Meijeran willen beweren. Er is inderdaad
een verruimde opvatting in artikel 2 uitgesproken tijdens de vergadering in
Nijmegen. Daarin is wel degelijk gedacht aan een internationale strekking van

.

het liberale mensbeeldo Ik zou juist wel tot een expliciete omschrijving van
de rol van Nederland temidden van de wereld, we zijn geen eiland willen koment.
Wellicht als toch een heroverweging van de tekst kan worden besloten dat wordt
meegenomen dat er dan toch iets meer van die eilandfinktie kan worden meegenomen.,
Ik mis overigens het aspect sociaal in deze zaak. Hoe en waarop kunnen wij overigens
bijvoorbeeld de internationale liberale kontakten denk bijvoorbeeld met Zuidamerikaanse eventueel aziatische landen baseren zonder het begrip sociaal.
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Mijnheer Steinmeijer.
Ik dacht mijnheer de voorzitter de eeuwigheidswaarde tussen aanhalingstekens
dan altijd van het liberaal manifest toch wer.kelijk niet in de weg staat dat de
partij zich duidelijk uitspreekt over elementen als internationale rechtsorde
en economische samenwerking tussen landen. Ik kan mij niet voorstellen dat wij
het hele internationale beleid zouden weglaten uit de beginselverklaring
of zoals de heer Meijeran voorstelt tussen een aantal artikelen zouden verstoppen.
Ik blijf er uitdrukkelijk voor dat wij een internationaal artikel opnemen.
Mijnheer Hoefnagel.
J

zijn we wel erg ver van de oorspronkelijke tekst van de beginselverklaringç

af en zelfs van de artikelen die we in Nijmegen hebben aangenomen. Want in artikel
5 staat nu al bij het streven naar verwezenlijking van deze vrijheden die wijç
daar dus gedefinieerd hebben behoort richtsnoer te zijn de universele verklaring
van de rechten van de mens en daarin wordt verwezen naar de algemene vergadering
van de verenigde naties gelukkig naar een besluit dat in 1948 is genomen en na
niet een of ander recent besluit. Verder wordt er in een voetnoot verwezen
naar de conventie van de VN inzake de burgerrechten, de politieke rechten en
de economische sociale en culturele rechten. Ik geloof dat wij er al geweldig
veel aan gedaan hebben •
. dnslotte de heer Rietkerk.
Ik heb toch de indruk dat als we zouden volstaan met een verwijzing naar de
rechten van de mens die een belangrijk onderdeel vormt ook van buitenlands
beleid en naar artikel 2 dat toch het internationale element in onze beginselen
erin te weinig tot uitdrukking komen. Ik moet de heer Remkes helaas tegenspreken
ik lees artikel 2 heel duidelijk op Nederland gericht sprekende over medeburgers.
Ik zie niet dat we iedereen ter wereld als een medeburger beschouwen._Het zijn
wel medemensen en ik dacht dat het toch goed zou zijn als de commissie zou
bezien ik laat de vorm daar en laat ook de tekst daar of toch niet enigerlei
aanvulling wellicht aan het eind van de rit vanuit ook de belangrijke besprekingen
en punten in het manifest over deze problematiek zouden kunnen worden toegevoegd
aan dit programma.

Band 3
Blad 60
Wij gaan nu over tot de stemming. We kunnen er wel over door blijven praten,

~·

we willen nu graag tot stemming overgaan.
Ja maar dan vraag ik toch duidelijkheid aan de heer Rietkerk als hij zegt aat er
een internationaal aspect moet worden opgenomen dan moet hij toch volgens mij
wel aangeven wat dan het nieuwe is en in welk opzicht er iets internationaals
een internationale dimensie is een beginsel is en iets toevoegt aan wat er tot
nu toe is vastgesteld.
Oe commissie krijgt een brede opdracht om over buitenlandse aangelegenheden in
~)

zin zoals Brussel dat heeft verwoord een andere tekst dat te doen als de

vergadering dat aanneemt. Voor een dergelijke opdracht. Tegen. Oe heer Hoefnagels gaat weer aan het werk.
Oaarme hebben we 2 vliegen in een klap geslagen want Baflo is daarmee ook behandeld.
Dan komen we nu bij het nieuwe artikel van de afdeling Rotterdam de mens heeft
voor het maken van een bwwuste keuze recht op informatie omtrent produkten, ·
regelingen, doelstellingen en werkwijze. Is er iemand van Rotterdam die dat
wil toelichten.
Heel kort kan ik zijn mevrouw van der Pol uit Rotterdam. Wij denken dat het een
aanwinst is voor het beginselprogramma als daar het recht op informatie wordt
Jngegeven temeer omdat wij toch de individuele verantwoordelijkheid van de mens
hoog in ons vaandel dragen.
Mijnheer Swart.
Ik denk dat er nu toch het gevaar is dat we aan een 13e stelling beginnen. Ik
geloof wel dat wat Rotterdam hier zegt erg zinvol is maar het lijkt mij wat veel
om er een helemaal apart punt aan te wijden. Ik vraag me af of dit niet kan
worden beschouwd als een element van de geestelijke vrijheid en als zodanig kan
worden opgenomen in artikel 5 na de eerste alinea.
Capelle afdeling Haren.
Ik meen toch dat dit hele aspect eigenlijk al genoemd is in artikel 8 de nieuwe vorm
van de beginselverklaring. Daar staat toch in dat de burger tijdig zoveel mogelijk
wordt geïnformeerd.
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Dat is toch eigenlijk de strekking van dit verhaal.
De afdeling Arnhem kan zich wel achter deze inhoud hiervan scharen maar vindt
het meer thuishoren in het verkiezingsprogramma.
Mijnheer Hoek.
In Delft vinden wij eigenlijk dat dit meer thuishoort in het liberaal manifest,
maar laten we even aannemen dat de vergadering toch besluit dat wij zo'n soort
artikel nodig hebben in de beginselverklaring, dan denken we dat een amendering
op een aantal punten nodig is. Dat kunnen we doen door een aantal woorden weg
"-

~

strepen en dat kan natuurlijk wel. We zouden willen wegstrepen zoveel woorden

dat de volgende zin overblijft. Oe mens heeft voor het maken van een bewuste
keuze recht op informatie. Het lijkt ons dat alle toevoegingen zoals goede
informatie eigenlijk het paard achter de wagen spannen, de open deur zijn.
Wij vinden de opsomming omtrent produktenregelingen, doelstellingen en werkwijze
wellicht wat beperkt.
Het woord is aan de heer Talsma.
Voorzitter ik heb het gevoel dat het goed is de vergadering voor te houden wat
zij in mei heeft aangenomen onder artikel 8. mede geïnspireerd door ook deze tekst.
Beleidsvoorbereiding en besluitvorming worden gekenmerkt door een geest van
~

~~enheid

waarbij de burger tijdig zo volledig mogelijk wordt geïnformeerd sn

zij voor wie het te nemen besluit gevolgen heeft de gelegenheid krijgen tot inspraak. Dat hebt u al aangenomen. Wat hier nou staat is misschien een iets andere
tekst maar daar staat ook het recht op goede informatie. En voor de verdere
uitwerking die hier staat geloof ik toch dat we het met elkaar eens zullen zijn
dat dit meer een kwestie van uitwerking is dan van liberale beginselen. Ik geloof
dat we goed moeten beseffen dat de nieuwe opzet anders dan vroegere beginselverklaringen is dat we nu in ons beginselprogramma zuiver proberen te spreken over
beginselen en in het manifest de zaak uitwerken. Ik heb u net het slot van artikel
8 voorgelezen. Ik dacht dat daar de essentie van wat hier staat volledig is opgenomen en dat informatie over produkten en doelstelling en werkwijze details
zijn die u in het manifest straks ampel terugvindt.
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Mijnheer de voorzitter ik denk dat het toch iets anders ligt dan dat de heer Talsma
nu zegt omdat ik heb daarnet het accent gelegd op het dragen van de individuele
verantwoordelijkheid. Dat gaat niet om in dit geval de beleidsvoorbereiding en
participatie en inspraak. Dat gaat echt om de mens als individu die zijn eigen
verantwoordelijkheid draagt. Als u kijkt in de uitwerking in het liberaal manifest
kunt u herhaaldelijk vinden de patient of de mens is zelf verantwoordelijk voor
zijn gezondheid. De behoefte in de welzijnszorg afstemmen op de voorzieningen
ik zeg het nou even uit mijn hoofd maar herhaaldelijk komt steeds dat punt naar
voren van die eigen verantwoordelijkheid. Dat is wat anders dan die wet op
het openbaar bestuur zou ik haast zeggen waarin je de informatie tijdig krijgt
1

in te spreken in beleids vormen.

Mijnheer Swart.
Ik geloof zeker dat wat de afdeling Rotterdam voorstelt veel meer inhoudt dan
alleen maar een onderdeel van een inspraakprocedure. Het gaat bijvoorbeeld ook
om de bescherming van consumenten. Het gaat erom dat op zo'n pakje geneesmiddelen
ook staat wat erin zit om het maar eens heel eenvoudig te noemen. Het gaat omç
de vrijheid van de mens kan alleen maar worden ingevuld, kan alleen maar gestalte
krijgen als die mens weet waar hij aan toe is. Op het ogenblik zie je de samenleving steeds ingewikkelder worden en zie je dat die informatie steeds moeilijker
is te krijgen. Ik denk dat het erg goed is dat wij heel fundamenteel uitspreken
~t

de mens dat recht op informatie heeft. Ik denk alleen niet dat het in een

aparte stelling moet.
Ik denk toch dat het goed is te verwijzen naar het liberaal manifest. Maar weç
gaan over tot de stemming. Wie wil dit punt in de beginselverklaring hebben.
Voor. Tegen. Verworpen. We komen daar in het liberaal manifest op terug.
Dan komen we bij de laatste dat is 146a nota van wijziging van het hoofdbestuur
toe te voegen artikel 9. Het woord is aan de heer Korthals Altes die een
toelichting zal geven.
Er staat een toelichting onder. Wij geloven dat hier niet teveel aan moet worden
toegevoegd. Wij vonden dat er te weinig in de beginselverklaring zoals die voor
o~iblt tot uiting werd gebracht. De mens als gemeenschapswezen in diverse
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kringen. En in het begin van de discussies over de beginselverklaring is er veel
gesproken over de vraag of er nou wel of niet een gezinsartikel zoals dat vroeger
bestond in een beginselverklaring •oest komeno Het hoofdbestuur is van mening
dat er niet een specifiek gezinsartikel in moest komen, maar dat het wel goed
is dat wij als liberalen die toch altijd worden gezien als de individualisten
bij uitstek dat ons individualisme ons niet belet om deel te nemen, aktief deel
te nemen in allerlei gemeenschappen en het artikel geeft ons ook de opening
om ons te verklaren over de bescherming van het zwakke, De bescherming die hier
in moet bestaan dat wij betrachten het sterk te maken.
~ijnheer

Schreudero

Voorzitter ik zou deze nota van wijziging van harte willen ondersteunen met uitzondering van de laatste zin. Ik geloof dat wat daarin staat al reeds voldoende
is verwoord in het beroemde overheidsartikel en in de andere artikelen die al
vast staan.
Mijnheer Vos de Waal.
De afdeling Delft is van mening dat dit al tot uitdrukking komt in artikel
2 en 4a en we vinden het eigenlijk meer iets voor het verkiezingsprogramma.
Mijnheer Meijeran.
/~

~

sluit mij daar graag bij aan. Ik dacht ook dat de toelichting van de heer

Korthals Altes of van het hoofdbestuur niet helemaal klopte, want althans dat
ment dat er niet uit kan lezeno Het artikel zegt de vrijheid tot het vormen
van gemeenschappen binnen gezinsverband en daarbuiten en dan zal men meestal
denken aan het huwelijk met een trouwboekje en de andere vormen van samenlevings-ç
verbanden is voor de vrije beleving van de gemeenschapzin van wezenlijke
betkenis. En dan staat er in de toelichting niet alleen over het gezin en de
buurt, maar ook over het verenigingsleven dat kan nog maar ook over de gemeente
de waterschap, de provincie en het rijk. En nou kan ik alleen maar van een
gemeente of een waterschap toetreden tot het gemeenschapsverband als ik ga
verhuizen en ik dacht dus dat de toelichting helemaal niet klopt met wat er
staat en dat wat er staat we niet helemaal nodig hebben. Althans niet als een
13e beginsel.
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Van Opstal-Soest.
Wij vinden dat het hele artikel overbodig is.
Mijnheer Geertsema.
Voorzitter het is natuurlijk een feit dat dit artikel tot stand is gekomen
voordat we een aantal wijzigingen in ons beginselprogramma hebben aangebracht.
En ik zou met name zoals een van de andere sprekers ook willen wijzen op de
wijziging die in artikel 2 van het liberale mensbeeld heeft gekregen waar
uitdrukkelijk gesproken wordt over het leven in de gemeenschap van gelijkwaardige
medeburgers. Dat is toch eigenlijk wat verwoord is ook in de eerste zin van de
· ota van wijziging van het hoofdbestuur. Dat heeft inmiddels zijn plaats
gekregen in de beginselverklaring en ik ben het even eens ik dacht met mijnheer
Vos de Waal een dat het slot van de nota van wijziging van het hoofdbestuur
in feite toch ook weer in het nieuwe artikel 4a is neergelegd. Dan hou ik nog het
midden over en dan wil ik u zeggen dat ik toch enige problemen heb met die tekst.
Niet dat dat door het hoofdbestuur ongetwijfeld zo bedoeld is maar als je het
leest dan zit daar toch een zekere verheerlijking in zou ik bijna willen zeggen
van het leven in een verband. En komt het mij toch wat discriminerend voor tov
die mensen die uitermate waardevolle staatsburgers kunnen zijn en nou echt
nog in een gezinsverband noch in een alternatieve samenlevingsvorm willen leven.
Daarom ik zou toch hoewel ik heel best begrijp dat zeker tav de oorspronkelijke
akst van de beginselverklaring het hoofdbestuur met deze nota van wijziging is
gekomen toch van mening zijn dat gezien alle niet alleen wijzigingen, maar verbeteringen die we in de beginselverklaring hebben aangebracht, we toch'deze toevoeging
dacht ik in de beginselverklaring zouden kunnen missen.
Dan kunnen we tot stemming overgaan. Voor opnemen van 146a in de beginselverklaring.
Tegen. Daarmee is dat verworpen. Mijnheer de voorzitter de opdracht is uitgevoerd ik geef de leiding van de vergadering weer aan u terug.
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Dames en heren ik geloof dat we kunnen zeggen dat een heel belangrijk ogenblik
is bereikt, want er moet dan nog aan een aantal artikelen redaktioneel worden
gekeken. Er moet dan nog worden ontworpen een artikel waarin de liberale beginselen mbt samenwerking met in het buitenlands beleid tot uitdrukking wordt
gebracht. Het ogenblik waarop wij kunnen vaststellen het nieuwe beginselprogram
dat deel daarvan dat beginselverklaring heet is door de algemene vergadering
in een open discussie vastgesteldo Dat ogenblik is nu aangebroken. Het is niet
op dit uur van de avond dacht ik een ogenblik om nog het geheel in stemming te
brengen en nu nog een keer die kaarten te laten opsteken, want we zullen morgen
nog over een enkel redaktioneel punt spreken en we zullen in een later stadium
--~,k

nog komen te spreken over het 12e artikel het buitenland betreffende of het

lle, ik ben de tel kwijto Ik geloof wel te mogen zeggen dat met de discussies
in mei en van vanavond

duidelijk is onderstreept en is gebleken wat iedereen

heeft gehoopt dat is dat wij als liberalen in een open en uiters volwassen
discussie waarin ook de humor gelukkig zijn plaats heeft gevonden zijn gekomen
tot een verklaring waarvan wij dan stellig hopen dat zo het dan geen eeuwigheidswaarde heeft wij er toch in zijn geslaagd een verklaring met zijn allen vast te
stellen die in het licht van de eeuwigheid toch uiteindelijk bestaansrecht in
deze tijd zal tonen te hebben. Dames en heren dqat is een belangrijk moment
voor de VVDo De 3e beginselverklaring sinds de oprichting is nu vrijwel gereed
maar ligt duidelijk vasto Dat mag hoewel de commissie nog lang niet klaar is
Jn toch ook weleens tussentijds een woord van dank aan de commissie van ons
allen met zich meebrengen. Ik geloof dat wij dan tot slot van deze avond de
commissie die dank duidelijk mogen laten blijken voordat wij uit elkaar gaan
om morgen om half tien te laten zien dat wij liberalen niet alleen over een
beginselverklaring openhartig debatteren, maar ook over het liberaal manifest.ç
Hartelijk dank aan de commissie Geertsema.
Geertsemao
Voorzitter heel hartelijk dank, er zal nog weleens een gelegenheid komen voor de
commissie om ook harerzijds wat te zeggen, maar nu alvast heel hartelijk dank voor
uw woorden en heel hartelijk dank voor de wijze waarop de zaal dat met applaus
heeft willen onderstrepen. Laten we beseffen dat we morgen en in Enschede nog
~heel karwei voor de boeg hebben. Als ik een wens mag uitspreken dan is dat
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bij het liberaal manifest waar het minder om komma's en punten gaat dan om gedmtbten
dat we het tempo iets zullen kunnen opvoeren.
Hartelijk dank aan het stembureau. De vergadering is geschorst tot morgen half tien.

30-8-1980

De vergadering is heropend.
Er resteren van de beginselverklaring nog een nieuwe redaktie voor het buiten_andse artikel en nog een ander redaktionele wijziging. Die worden eerst
vermenigvuldigt en dus niet nu aan de orde gesteld. Wij stellen voor om nu te
beginnen met de behandeling van het liberaal manifest. Aan het eind van de
ochtend dan over de aanpassingen, aanvullingen van de beginselverklaring.
Nadat iedereen de tijd gehad heeft om de tekst te bekijken. Het is zo
dat wij van mening waren en dat wilden wij u voorleggen dat de meest juiste
procedure bij de behandeling van het liberaal manifest zou zijn dat wij de
inleiding daarvan aan het slot behandelen wanneer wij weten wat we over de rest
hebben gedacht en dat wij proberen verder de hoofdstukken zoveel mogelijk in
volgorde te behandelen. Er is alleen een probleem met die volgorde. Wij zijn
~rvan

uitgegaan dat dat mogelijk zou zijn om de volgorde te handhaven. Wij zijn

er ook van uitgegaan dat wij ook moeten proberen vandaag toch minimaal 4
hoofdstukken te behandelen, maar het 2e hoofdstuk mens en gezondheid is in de
commissie nog niet besproken. Er is wel een commentaar van degene die het
hoofdstuk heeft voorbereid, maar het is niet besproken. Wij hebben ons alleen
gerealiseerd dat het mogelijk zou zijn dat er heel veel mensen in de zaal zijn die
zich juist geprepareerd hebben op dat 2e hoofdstuk met behandeling vandaag en niet
volgende week. Het is ook in het dagelijks bestuur zo dat degene die dat hoofdstuk zal voorzitten, de heer van de Meulen er vandaag wel is maar volgende week
voor het partijbelang naar Duitsland wordt geroepen waar in west Berlijn het
congres van de liberale internationale is. Dus daar geeft het ook moeilijkheden.
Het lijkt ons het beste dat de zaal, de vergadering zich erover uitlaat of wij mens
en gezondheid tot volgende week uitstellen jo of nee. Mag ik even vragen wie wil
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de behandeling in volgorde en dus mens en gezondheid ook vandaag. Wie heeft daarop
gerekend en zegt dat kan niet uitgesteld worden. Voor vandaag. Tegen. Dat gaat dan
naar volgende week en het dagelijks bestuur zal zich dan moeten hergroeperen.
Dan is het zo dat de voorbereiding zowel in de commissie als in het dagelijks
bestuur is gespreid geweest. De verschillende hoofdstukken zullen dus ook-door
verschillende leden van het dagelijks bestuur worden voorgezeten, terwijl
verschillende leden van de commissie de hoofdstukken zullen verdedigen en de
standpunten van de commissie op ingendiende amendementen en moties zullen
kenbaar maken. Ik zou voordat ik dan de voorzittersha,er overdraag aan de heer
Talhammar willen benoemen een stembureau en willen vragen of bereid zijn toe te
reden mevrouw Huisman-Zwijndrecht, de heer de Graaf-Delft, de heer Donkersloot
Tiel, mevrouw van der Vlies-Sliedrecht en de heer Bolt-Roermond. Dan gaat de
leiding over in handen van de heer Talhammer.
U hebt het zelf al genoemd. Er zitten een aantal mensen voor onze partij bij de
liberale internationale in Berlijn waar wij als partij tegenwoordig lid van
zijn. Ik neem aan dat de bedoeling is dat volgende week nou juist die paragraaf
Buitenland behandeld zal worden. Is er op enigerlei wijze daar een mouw aan te
passen dat dat of weer verschoven wordt of dat dat vandaag er al bij genomen
wordt of kan er mogelijkerwijs weer een latere definitieve behandeling rekening
mee gehouden worden dat er een aantal mensen voor de VVD naar de liberale inter-

-~~

,,at ionale waren.
Mag ik daar eerst maar niet nu vanwege de tijd met de commissie even over van
gedachte wisselen en u daarop straks antwo rd

gev~n.

Want er zit iets buiten-

gewoons redelijk in dat verzoek. Mens en ontwikkeling de heer Talhammer.
Ik dank U wel. Dan wil ik u allereerst er toch nog op wijzen dat de hele behandeling van het liberaal manifest laat ik zeggen iets minder gedetailleerd behoort
te geschieden dan die van de beginselverklaring. De heer Geertsema heeft daar
gisteren ook al op gewezen. Vanuit een praktische overweging dat de behandelsnelheid noodzakelijkerwijze wat hoger moet liggen.

Maar~

weet natuurlijk ook

~,

ik roep dat in herinnering op dat het hier niet gaat om\een preciese redaktionele
vaststelling van dat hele liberale manifest. Daar zullen wij tzt weer opnieuw
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aan de partij een stuk over laten voorleggen. Het gaat nu inderdaad om de hoofdlijnen zoals die in dat liberaal manifest en daarop ingediende moties en amendementen aan de orde is. Dan wilde ik met u beginnen op pagina 5 mens en ontwikkeling met amendement 26 van de landelijke onderwijscommissie. Pardon een
motie. Deze motie als ik hem goed begrijp is inderdaad een verzoek om opnieuw
te gaan schrijven, dat is al helemaal in de procedure opgenomen. Een vertegenwoordiger van de landelijke onderwijscommissie heeft de behoefte dit nader toe te
lichten.
Ik heb begrepen dat we over de inleiding spreken aan het einde en dat lijkt mij
~k

heel goed. Maar er Z1)n ook een aantal amendementen of moties algemeen. Die

nemen we ook aan het einde. Dat is dacht ik niet gesteld.
Ik ben met u eens dat dat niet opgemerkt is maar het is wel de bedoeling.
Er is opgemerkt dat we zouden beginnen met mens en ontwikkeling en van de hoofdstukken zouden afwerken.
Zou ik dan de vergadering in overweging mogen geven om motie 1 in gedachte te
houden om die aan het eind goed te kunnen meenemen en en aan te nemen en daar
alvast rekening mee te houden dat dat naar mijn smaak althans een heel nuttige
motie is.
Dat zal dan door de vergadering op de door haar te bepalen wijze opgepakt worden.
Ik spreek namens de landelijke onderwijscommissie. Wij hebben bezien de wijzigingen die aangebracht zijn in de artikelen 2 en 6. Wij zijn van mening dat
wanneer deze motie in stemming komt en wordt aangenomen dat dan de behandeling
van de andere moties en amendementen dat in gevaar dreigt te komen. We dachten
dat het zinvol was om alle amendementen en moties in behandeling te nemen.
De landelijke onderwijscommissie stelt dan ook voor om onze motie aan het eind
van dit hoofdstuk te behandelen.
Ik denk dat het niet zo is dat door de behandeling alle andere moties in gevaar
zouden komen omdat de herschrijving waarover u spreekt toch alleen een hele grote
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hoofdlijn aangeeft. Maar overigens ga ik wel op uw suggestie in om dat helemaal
aan het eind van de discussie nog eens te bekijken in de vergadering of er nog
een noodzaak bestaat om deze motie als zodanig ook nog aan te nemen.
Dan is daarmee 26 afgehand op dit ogenblik en gaan wij naar 27. Met motie 27
van Rotterdam is het zo dat daar in feite een heleboel verschillende onderdelen
in staan die ten dele •• ook weer aan de orde komen bij de amendementen en de concrete
teksten. Ik dacht dat wij om de behandeling mogelijk te laten zijn we een enkel
stuk uit die motie niet nu zouden moeten behandelen maar zouden moeten behandelen
bij dat punt waar dat dan vanzelf aan de orde komt en dan doel ik met name op
het punt dat er staat onder punt c waar het over verschillende schooltype gaat
-,de aansluiting in de tekst op pagina 11 wordt over de aansluiting vanuit het
beroepsonderwijs reeds gesproken. Ik kan mij heel goed voorstellen dat dat beter
in combinatie daarmee behandeld zou kunnen worden. Dan is het nog zo dat een
groot aantal van de zaken die Rotterdam vraagt naar mijn gevoel ook op dit
ogenblik wel verwerkt staan in de tekst. Alleen volstrekt nieuw is wat Rotterdam voorstelt op te nemen dat basisonderwijs geen selectie moet kennen. Dat
leerlingen geen etiketten worden opgeplakt voor bepaalde vormen van vervolgonderwijs. Dat zie ik als een apart iets wat in de rest van de tekst niet voorkomt en ik zou dus ook graag over dat ene stuk apart willen discussieren en tot
een stemming willen komen. Dat is over het procedurele zoals ik het u voorstelde.
Dan zou ik nu graag aan Rotterdam de gelegnheid willen geven toelichting te
~

_ ,ven zowel op inhoud als op procedure.
Van Duin-Rotterdam.
Onze bedoeling met deze motie en ook met de volgende moties op de volgende stukken
is om aan te geven welke delen wij van het liberaal manifest van belang vinden.
Het is dan ook zeer juist als u op-merkt dat er bepaalde delen van in de bestaande
tekst terug komen. Die delen willen wij in ieder geval bij een volledig te herschrijven tekst gehandhaafd zien. Dat onderdeel van de procedure ga ik dus graag
mee akkoord. Ook het punt C dat op bladzijde 11 bij het punt beroepsonderwijs
nader besproken wordt acht ik een goed voorstel. Tav het basisonderwijs dat geen
selectie dient te kennen. De leerlingen mogen geen etiketten worden opgeplakt
voor bepaalde vormen van onderwijs denk ik dat dat op zich voor zichzelf spreekt.
Dat het niet zoveel toelichting behoeft. Ook vanuit de 2e kamer is hier nogal wat

Band

3

Blad 70
aandacht aan besteed.
Ik dank u. Zijn er nog andere sprekers over de motie van Rotterdam. Dan verzoek ik
de commissie haar reaktie daarop te geven.
Ik zou toch aan Rotterdam willen vragen of het mogelijk is er een toelichting
op tegen. Want als u dat hele a bekijkt dan het begin van a en dan op een gegeven
moment het praten over die selectiebasis onderwijs om daar een selectie toe te
kennen. In onze ogen bijt dat elkaar en ik zou daar toch wel graag een toelichting
over willen hebben hoe Rotterdam dat dan wel ziet.
brengt mij in moeilijkheden. Op dit moment kan ik dat nauwelijks toelichten

--~

omdat de daarvoor door de mensen die dit hebben opgesteld niet aanwezig zijn.
Ik kan dit niet zo verdedigen. Wat betreft de koppeling die erin staat wil ik
dit opmerken dat het op zich niet bepaald noodzakelijk is.
Ja mijnheer de voorzitter het is mij toch niet helemaal duidelijk. U zet in. de
eerste zin het onderwijs dient gelijkwaardige mogelijkheden te bieden aan
ieder individu. Nou wij gaan uit van een gelijkwaardigheid, maar niet van
de gelijkheid dus impliceert dat eerlijkheidshalve dat wij ook binnen dat basisonderwijs waarschijnlijk niet allemaal gelijke kinderen hebben en dan zet u
verder ook in de motie basisonderwijs dient geen selectie te kennen. Onze vraagç
.~

~

nu dat geen selectie kennen heeft dat betrekking op het voortgezet onder-

wijs of heeft dat betrekking ook op die differentiatie binnen het basisonderwijs. Dat willen wij toch wel uitgesproken hebben want we kunnen dat moeilijkç
uitwerken in het manifest als we de criteria niet kennen.
Voorzover ik begrepen heb in het basisonderwijs.
Ik dank u wel voor de toelichting. Het is duidelijk dat nadrukkelijk binnen het
basisonderwijs dit bedoeld wordt. Ik wilde dan nu graag tot een stemming overgaan.
Laten we eerst dit punt wat het laatste besproken is apart behandelen. Dat is dus
de zin basisonderwijs dient geen selectie te kennen. De leerlingen mogen geen
etiketten worden opgeplakt voor bepaalde vormen van het volgende Ónderwijs.
Degene die voor die toevoeging is. Tegen. Het is dacht ik duidelijk verworpen.

Band
I

3

Blad 71
Dan is het zo dat we de discussie zoals gezegd van punt C niet nu zullen houden.
Dat we de overige punten, ik heb begrepen dat Rotterdam daarmee in kan stemmen
een aanwijzing zijn dat daar duidelijk rekening mee moet gehouden worden. Die
punten komen allemaal verderop terug en ik geloof niet dat het nodig is daar
dan afzonderlijk over te stemmen. Dan kunnen we naar punt 28. Ik wil u eerst
nog even het volgende vragen. Ik heb bericht gekregen dat in de parkeergarage
een auto 39-32-HL met licht aanstaat. Dan graag toch nummer 28. Daar wordt ook
een aantal onderwerpen aangesneden waarvan ik er 2 uit zou willen lichten omdat die
ook op andere plaatsen aan de orde komen. Onder punt 1B staat nadrukkelijk de
mogelijkheid tot nascholing te bevorderen van degene die in het onderwijs werkaam zijn. Daarover wordt pagina 12 door de commissie het een en ander voorgesteld. Daar zijn ook amendementen op ingediend. Ik zou dat geheel graag daar
willen behandelen en hier dus niet. Vervolgens staat er onder punt 2 een opmerking
over de schoolbegeleidingsdienst. Ook dat wordt elders besproken en ik zou dat
op die plaats aan de orde willen stellen. De rest zijn nieuwe punten en daarover
zou ik graag een vertegenwoordiger van de bollenstreek de gelegenheid willen
geven nu ons van toelichting te willen voorzien.
Zijn er anderen die iets willen zeggen ober deze motie.
Mijnheer de voorzitter mevrouw de Graaf uit Delft. ,Het is jammer dat niemand van
de ondercentrale Bollenstreek aanwezig is. Ik ben namelijk erg benieuwd hoe zij
le betere selectie bij de toelating precies zien. Daarom wou ik toch voor ik
daarover kan stemmen eigenlijk er wel een nadere toelichting op hebben.
Ik weet niet of de commissie daar iets naders over kan zeggen.
Ik zou eerst de verschillende sprekers het woord willen geven en dan de commissie
de gelegenheid tot reaktie.
Anneliese vd Stoel JOVD onderwijscommissie. Wij hadden precies dezelfde vraag.
Verder geen opmerkingen over deze motie.
Een andere vraag voorzitter en die geldt voor alle voor een groot deel van de
motitJQsin Nijmegen is aangenomen de suggestie een onderdeel van motie la des-
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tijds dat we ons vandaag niet alleen beraden over wat we willen maar ook of het
in het liberaal manifest in het verkiezingsprogramma hoort. Met name dus gaat het
om kleinigheden of misschien belangrijke dinge op de korte termijn of de langere.
Ik neem aan dat u dat niet bij ieder onderwerp zo kunt stellen, maar de eerste
keer dat hier staat besteed meer aandacht aan betere dan wou ik ervoor waarschuwen
dat als je dergelijke termen zet in het liberaal manifest, waarvan we hopen dat
het 10 jaar meegaat dat je dan steeds beter en elk jaar weer beter moet en dat
je die termen dus in een liberaal manifest nooit kunt gebruiken, maar wel in
een verkiezingsprogramma. Want dan is het na 2 jaar verwezenlijkt hopen we.
Maar als het na 2 jaar verwezenlijkt is dan staat in het liberaal manifest nog
jaar dat het alsmaar weer beter zou moeten en dat is een wat onduidelijke
uitspraak dacht ik.
Mijnheer Meijeran hoewel ik uw optimisme over de snelheid van aanbrengen van
verbetering misschien wat overschat vind ben ik met de essentie van uw opmerking
wel eens. Ik dacht dat de vergadering zichzelf bij het vaststellen of men iets
wel of niet wil toevoegen aan het liberaal manifest telkens weer heel serieus
moet afvragen is het werkelijk belangrijk genoeg. Geldt het voor een periode
van toch dan in principe 10 jaar om het toegevoegd te krijgen, want anders
wordt dat manifest ipv wat dan toch een heleboel mensen hopen een stuk korter
alleen maar nog langer. Maar verder over het inhoudelijke graag de vertegenwooru~ging

van de commissie het woord.

Dan u mijnheer de voorzitter. Ja dat la over die betere selectie de bollenstreek is
er niet om antwoord te geven hieropo Ik moet u eerlijk zeggen dat wij die vraag
ook gesteld hebben en dat wij heel benieuwd waren wat de bollenstreek hierover
zou zeggen en hoe ze dat zouden willen zien. Wij zeggen bij een selectie, bij
toelaten van de onderwijsinrichting. Ik dacht dat ze het hadden over opleiding
maar precies kan ik niet schatten wat ze hiermee bedoelen. Wij kunnen daar geen
antwoord op geven. We waren heel benieuwd, we hadden ook met dikke letters zetten
toelichten gaarne.
Ik denk dat we moeten vaststellen dat het dus niet duidelijk is wat ermee bedoeld
is en ik hoop dat u dat bij uw overwegingen over aannemen mee wilt laten wegen.
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Ja we zullen het dan opdelen nog weer bij de stemming. Zijn er nog in 2e instcmtiew
behoefte aan opmerkingen.
Ja tenzij u alleen nu punt a wilt afronden. Ik heb namelijk over de andere punten
nog iets te vragen.
Ik zou de discussie graag over het geheel willen hebben, want anders krijgen we
een te fragmentarische discussie. Bij stemmingen zal ik proberen alles zp
precies in mootjes op te hakken.
k heb dan 2 opmerkingen. Die nascholing heeft hij al verwezen naar een volgend
punt. De controle van de schoolinspektie. Ik denk dat het erg belangrijk is
dat we sowieso de taak van de inspectie nog eens nader bezien en daar een standpunt over innemen en dat ze dat zeker in het liberaal manifest op moeten nemen.
Verder punt d het woord onaantastbaarheid van de rechtspositie van de leerkrachten
ik vind dat wat triest dat alleen de leerkrachten de rechtspositie van hen
bekeken moet worden. Waarom alleen de leerkrachten en waarom dan niet alle ambtenaren. Dat vind ik in een ander hoofdstuk waar dan de ambtenaar aan het bod
komt niet terug.
Verder nog opmerkingen op deze motie en ik wil u verzoeken alle opmerkingen in

~

·

~eze

eerste ronde, eigenlijk al 2e ronde te plaatsen zodat we daar duidelijk-

heid in krijgen.
Bergsma Hilversum.
Over dat punt d. Wij zouden toch wel een opmerking in die richting, in deze
geest hier geplaatst willen zien, omdat wij toch vele voorbeelden hebben gezien
waarbij leerkrachten door hun onaantastbaarheid blijven zitten, terwijl er vele
anderen klaar staan om dat waarschijnlijk veel beter te doen. Dat mag natuurlijk
niet leiden tot willekeur, rechteloosheid, maar een opmerking in deze geest zouden
we ergens wel willen opgenomen zien te hebben. Dit staat hier wat erg rigide.
De essentie zouden we graag willen behouden.
Stevering, land van Cuyck.
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Het woordje onaantastbaarheid wat hier staat in die rechtspositie van de leerkrachten. Ik heb bezwaar tegen dat woordje onaantastbaarheid, want de rechtspostie
van de leerkrachten is niet onaantastbaar, het is wel degelijk aantastbaar.
Dan heb ik alleen voordat ik de commissie het woord geef voor de geluidstechnicus
de vraag of hij de externe geluidsinstallatie ook zou willen aanzetten.
De commissie.
Mijnheer de voorzitter punt la daarin delen wij de mening van de vergadering.
Wij hebben geen flauw benul waar het nou in feite om gaat en dat ontraden we
ln ook. Dan B is verwezen naar een volgend punt in deze vergadering dus daar
komen we op terug en dan zou ik eigenlijk C en D in combinatie willen behandelen.
De mogelijkheid tot het regelmatig controleren van het funktioneren door de
schoolinspektie. Ik geloof niet dat dat uitsluitend een kwestie is die de
inspectie alleen betreft, ik geloof dat het ook zaak is om de instructie aan
een leerkracht zoals die gegeven wordt op bijvoorbeeld een akte van benoeming
eens nader in beschouwing te nemen. Alleen of je dat zo gedetailleerd in het
manifest moet zetten dat weet ik niet, maar het lijkt mij. niet onmogelijk om
een zinsnede te vinden die dat in zijn algemeenheid behandelt waarbij je dan
meteen punt d kunt betrekken zonder te spreken van een onaantastbaarheid, maar

.----ik

zou dat liever positief geformuleerd zien bij een eventuele redaktie in een

ltauwkeurige invulling van de rechtspositie van de leerkracht. Op het ogenblik
is het namelijk zo dat je je een bevoegdheid verwerft en die bevoegdheid die
hou je dan voor je leven, maar het is de vraag of je de bekwaamheid hebt en
houdt voor het hele leven zoals je die had op het moment dat je een bepaalde
bevoegdheid verwierf. Ik geloof dat het goed is als liberalen zich een uitspreken over de noodzaak dat naast de rechtspositie die een leerkracht heeft
ook wordt vastgelegd de plicht die een leerkracht heeft om zijn bekwaamheid
optimaal op peil te houden wanneer hij zich in dienst van het onderwijs stelt.
Die positieven formulering willen wij overnemen.
Ik denk dat er nu toch wat vergaande gedetailleerde uitleg gekoppeld wordt
waarvan ik niet helemaal zeker weet of de indieners het dat in die zin ook
helemaal bedoelen. Ze zijn er niet. Ik geloof dat we ons moeten realiseren dat
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als wij zo dadelijk gaan stemmen over dat punt we natuurlijk niet vaststellen
dat dat de tekst is als we ervoor zouden zijn. Het wordt verwerkt. Aan de andere
kant moet je natuurlijk wel toch zij het dan met de toelichting van de kant van
de commissie realiseren dat wat er in de tekst staat natuurlijk toch wel het
meest wezenlijke is van wat u dan aanneemt. Mag ik, zijn er nog nieuwe argumenten
in deze discussie in te brengen,
Mijn naam is Hoek en ik kom uit Delft.
Wat hier nou vanwege de commissie wordt verteld geeft natuurlijk wel aanleiding
tot een opmerking want het lijkt mij onbegrijpelijk waarom nu juist de leer.

~achten

of die ambtenaren die les geven hieruit gepikt moeten worden. Het

gaat natuurlijk overal waar je een diploma voor nodig hebt of een test van bekwaamheid voor moet afleggen geldt dat die voor het leven wordt gegeven. Althans
in de meeste gevallen is dat zo. Dat wordt bijna nooit meer gecontroleerd. Als
u dat als algemeen punt wilt inbrengen dan zeg ik van nou daar kunnen we het over
hebben en ben ik het niet op zich mee oneens. Als u dat uitsluiten op dit punt
wilt inbrengen dan vraag ik me af waar me mee bezig zijn. Dat doet u natuurlijk
wel als u zegt juist de leerkrachten daarvan moeten we kijken of die akte van
ze geldig blijft. U zit nu nee te schudden, maar ik dacht wel dat dat de essentie
was van uw punt.

/~.< begrijp uw opmerking heel goed. We blijven ons toch wel houden aan de teksten
zoals die hier ter plaatse ter tafel liggen. Ik dacht dat een heel algemene
opmerking zoals u die nou inbrengt nu een keer niet ingediend is voor de behandeling van het liberaal manifest. Het is zo ingrijpend dat ik ook niet geloof dat
we dat zomaar even kunnen toevoegen. U zult zich hier moeten afvragen bij het
stemmen over het punt d of wat hier staat onder dit punt d een richting is
die u wel of niet voor het onderwijs in zou willen slaan. U mag door uw stemuitbrenging alle overwegingen meenemend dan tot een conclusie komen.
Mag ik dan toch nog een opmerking maken. Ik vind het namelijk jammer dat de
plicht om bij te blijven, zo vertaal ik even wat er net gezegd is gekoppeld
wordt aan de rechtspositie. Ik vind dat twee totaal onafhankelijk van elkaar
staande zaken. Een plicht om bij te blijven in je bekwaamheid om les te geven
heeft niets met rechtspositie te maken.
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Ik vind dat twee totaal onafhankelijk van elkaar staande zaken. Een plicht om bij
te blijven in je bekwaamheid om les te geven heeft niets met de rechtspositie
te maken.
Ik dank u voor de opmerking. Ik zou nu willen overgaan tot de stemming over de
verschillende onderdelen van deze motie. Allereerst punt la. Ik heb het gevoel
dat ik in uitzonderingsgevallen misschien toch om de snelheid te bevorderen
voor en tegen van alle kleuren tegelijkertijd aan u zou gaan vragen. Dat kan ik
mij voorstellen. Als dat bij het stembureau problemen geeft in de uitslag gaan
we uiteraard onmiddellijk weer op de gewone manier. We moeten erg veel stemmingen
Jan houden realiseert u zich dat wel, want erg veel dingen worden in kleine
blokjes opgehakt. Ik zou u alle kleuren willen vragen die voor la zijn op te
steken. Tegen. Dat is verworpen. Punt B was uitgesteld. Punt C voor.
Tegen. Het is verworpen. Dan komen we op de onaantastbaarheid van de rechtspositie toevoegen althans het wijzigen daarvan. Punt D voor. Tegen. Verworpen.
Dan gaan wij naar motie 29. Het is zo dat een heel additioneel punt is. Ik zou
graag de afdeling Terneuzen respectievelijk Sas van Gent de mogelijkheid willen
geven dit toe te lichten. Geen behoefte aan toelichting. Andere sprekers op dit
punt. Dan de commissie.
JOVD onderwijscommissie.

----

nij waren heel benieuwd hoe men dat voor elkaar wilde krijgen. Met wat voor middelen
men dit wilde regelen.

De commissie.
Wij zijn het eens met de gedachte en wij zouden daarvan graag iets op willen
nemen. We hadden alleen willen vragen hoe is het is dat nou echt alleen maar
natuurlijk toegespitst op het basisonderwijs die groei van kleine kernen.
Daar kan je dus niet over het voortgezet onderwijs praten. Als dat zo is en de
vergadering is het ermee eens zouden we dit graag erbij op willen nemen.
Meijeran.
Optimalisering van het onderwijs in de vorm van samenwerking overal nuttig zou
kunnen zijn en niet specifiek alleen maar in kleine kernen.
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Met de kanttekening die de commissie plaats dat er bedoeld is inderdaad· het basisonderwijs en de commissie aanbeveelt om die motie aan te nemen wilde ik u vragen
om alle kleuren voor op te steken. Tegen. Dan is deze motie aanvaard.
Amendement 30 van Eindhoven. Ik wil graag Eindhoven de gelegenheid geven dit toe
te lichten. Geen toelichting.
Kamercentrale den Haag.
Ik stel voor gezien de loop van de hele zin om toch tekstueel een kleine wijziging
toe te passen. Liberaal onderwijsbeleid stre :h naz:;::- g

l~_jkwaardige

mogelijkheden

uitgaande van de eigen aard en aanleg van het kind. Dat is dan beter in het
1rvolg in te passen. NjjjXIMXKjHX.jiHljljM
Maar ik heb problemen met het aanbrengen van nu nog weer genuanceerde tekstuele
wijzigingo
Als we het nu zo opnemen is het taalkundig lelijk.
Het is zo dat alle teksten die hier besproken worden en waarvan wij ook vaststellen
dat we zo willen hebben zullen opnieuw bekeken worden op de logica en de volgorde
en ook op de kwaliteit van het nederlands. Dat geldt voor alles.
------'

~

dacht namelijk dat de opmerking van die mijnheer uit den Haag eigenlijk buiten

de orde was als wij weten dat alles herschreven gaat worden gaan we toch niet een
komma zitten verplaatsen op een dat waarin we over vier hoofdstukken tot hoofdlijnen van een liberaal manifest moeten komen.
Ik verplaats geen komma's en toevallig hoort de heer Talhommer net wat u zegt.
Van Duin- Rotterdam.
Voorzitter er zit het woordje maar in en dat suggereert een tegenstelling. Mag ik
daar iets over horen.
Dat zullen we zo dadelijk vragen of Eindhoven daar iets over kan zeggen.
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Mevrouw Stoop afdeling Hengelo.
Wij hebben hier een amendement aan de orde. Er zijn veel amendementen dat betekant
dat je de letterlijke tekst of de gewijzigde tekst daarvan letterlijk zou aannemen. Ik geloof dat het de herschrijvers teveel aan banden legt om dat te doen een
voorstel zou kunnen zijn om bij alle volgende amendementen ze te beschouwen
als moties.
Maar mevrouw dat helpt ons niet. Het is zo dat ik zal het op die manier aan de
orde stellen dat verschillende voorstellen op dezelfde tekst gelijktijdig
behandeld worden en er ook naar een zo logisch mogelijke manier over gestemd
-~ordt

dat het meest vergaande dan ook echt het eerst behandeld wordt in een

stemming. Maar alles wat hier nou als amendement ingediend is daar moeten we
wel over stemmen. De afdelingen en de ondercentrales en de kamercentrales die
zich daarover gebogen hebben zodat het uiteindelijk hier in dit boekwerk
afgedrukt is hebben daar recht op. Maar we moeten ons ook allemaal realiseren
dat of we nou de commissietekst aannemen door Eindhoven op deze regel te verwerpen
of Eindhoven aannemen door een amendement aan te nemen. In beide gevallen zal
er met dat nederlandse oog in herschrijvende zin naar gekeken worden. Het zijn
tendensen waar wij tussen kiezen als vergadering vandaag en op een aantal punten
zijn die tendensen ook duidelijk behoorlijk aan het afwijken. Maar zo moeten
we dat met elkaar doen want anders komen we, zijn we na deze vergadering niet
~-

~jzer

dan we voor de vergadering waren. Mag ik dan nu overgaan tot de vraag aan

Eindhoven die gesteld is of het woord maar werkelijk iets te betekenen heeft.
Van Beek afdeling Maarheze.
Eindhoven is nog niet aanwezig. Uit de discussies die ik in de ondercentrale heb
bijgewoond moet ik de conclusie trekken dat het waarschijnlijk toch een taalkundige
fout is dat er maar staat en zeker geen tegenstelling bedoeld is. Overigens dacht
ik dat het voor het hele amendement geldt dat de bedoeling van het amendement
niet veel anders is dan wat er in de oorpsronkelijke tekst staat, maar dat het een
nadere uitwerking is.
Als dat zo is dan geloof ik dat we de discussie moeten sluiten, want dat we dan over
iets praten waar we niet over zouden moeten praten. Mag ik u vragen om hierover
tot stemming te kunnen gaan.
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Alle kleuren voor amendement 30. Tegen. Dan is het aangenomen. Dan herinner
ik u er aan aan wat ik gezegd heb over de aard van het letterlijk zijn van alles
wat wij aannemen. Dan gaan wij naar 31 wederom afdeling Eindhoven. De afdeling
Eindhoven zal vermoedelijk ook nu niet aanwezig zijn en het niet kunnen toelichten.
Zijn er anderen die hier iets over willen zeggen.
Roke den Haag.
Aangezien de toelichting bij dit onderdeel ontbreekt en ik vind dat de commissie
Geertsema voortreffelijk heeft neergeschreven dat hetgene wat in het manifest
nu reeds staat dat zijn volgens mij volkomen ware gegevens en authentiek juist.
-~~k

vind het afbreuk doen aan de strekking van het artikel als deze zouden

worden geschrapt, de onderhavige passages. Ik zou dan oak namens den Haag willen
zeggen dat ik geen enkele behoefte heb aan het amendement en ik het ontraad.
De heer van Beek afdeling Maarhezeo
Voorstel 31 valt niet los te zien dacht ik van 30. Toen Eindhoven 30 als zodanig
formuleerde en in het achterste deel van die beschrijving dat uitgaan van eigenç
aard en aanleg had genomen was het vanuit die optiek niet meer nodig dat 60 tot
67 bleef gehandhaafd.
Bent u gemachtigd om het in te trekken.
Nee dat ben ik niet.
Mevrouw de Graaf.
Mijn opmerking was in dezelfde richting. Volgens mij hangen 30, 31 en 32 zeer
samen. Het gaat namelijk over hetzelfde stuk tekst. Wij hebben nu de zinnen
die in 31 genoemd staan herschreven met aannemen van motie 30.
In het kader van de gewenste bekorting van het liberaal manifest zoals ook in de
nog te behandelen motie punt 1 staat zou het schrappen zoals voorgesteld in
nummer 31 zeer aan te bevelen zijn. Daarom moeten we het beslist doen.
Het woord is aan de commissie.
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Ja mijnheer de voorzitter als wij ik spreek nu over 31 de aangeboden tekst
overnemen en instemmen met het schrappen van 60 en 67 dan vindt de commissie
dat aan de liberale beginselen tot ontplooing overeenkomstig

artik~l

2 en 6

van de beginselverklaring zoals nu aangenomen onvoldoende recht wordt gedaan.
Er bestaat geen verschil van mening tussen het voorstel van Eindhoven en datgemE
wat de commissie geschreven heeft denk ik, maar ik geloof juist op dit punt
waar wij uitgaan van gelijkwaardige mogelijkheden maar niet naar gelijkheid
streven toch een stukje analyse in ons manifest hebben dat er verschil tussen
mensen bestaat zodat wij gerechtvaardigd en gedwongen zijn zelfs om meer aandacht te besteden aan bepaalde groepen in het onderwijs, zelfs al in het basis~nderwijs

anders dan wanneer je uitgaat van uitsluitende gelijkheid. Het is juist

die differentiatie die wij willen verdedigen en willen vasthouden bij de uitwerking van het beleid en daarom staat dit stukje analyse er. Wij hechten er
eigenlijk zeer aan dat die analyse er blijft staan. Wij zouden graag bekorten
misschien op andere dingen die wij minder essentieel vinden.
Dan zou ik tot stemming willen overgaan tot amendement 31. Voor. Tegen.
Daarmee is 31 verworpen.
Meijerano
Als een amendement om iets te schrappen wordt verworpen dan houdt dat naar ik
oop niet in dat de commissie ze ook bij het herschrijven intergraal volledig
zou moeten meenemeno Want anders zouden we met het verwerpen van schrappingsvoorstellen erg voorzichtig moeten zijn.
Het is duidelijk, ja nogmaals alles zal opnieuw bekeken worden of het nou van
de commissie of door amendementen tot stand gekomen is en de criteria waarlangs
het

bek~:,

n wordt is de kwaliteit van het naderlands en de onderlinge samen-

hang van het geheel en de duidelijk bestaande wens die misschien later nog
geeffectueerd wordt in een motie dat als het even kan ook zo kort mogelijk
moet zijn. Maar dat laatste moet overigens nog eventueel door deze vergadering
worden uitgesproken. Dan gaan we over naar de volgende amendementen. Ik zou de amendementen 32, 33, 34 en 35 gelijktijdig willen behandelen omdat in amendement 32
de regels 45 tm 65 van de kolom b pagina 10 aan de orde gesteld worden. De

Band 4
Blad 81
Amendementen 33, 34 35 daar ook betrekking op hebbeno Hoe ik me voorstel te
stemmen dat zal ik u dan zo dadelijk vertellen. Maar ik zou de discussie in elk
geval over dat geheel willen voeren omdat het anders te lastig wordt. Mag ik
dan allereerst vragen of Eindhoven wellicht intussen 32 wil toelichten.
Van Beek-Maarheezeo
Mijnheer de voorzitter 32 geldt hetzelfde voor als 31 dat past in het geheel.
Dus nu 31 verworpen is denk ik dat in de logica daarvan ligt dat je dan ook
althans voor wat betreft Eindhovens deel 32 achterwege zou moeten laten.
-"os Middelburg.
Heel simpel als je ergens een positieve motivering, formulering voor kunt vindam
moet je geen negatieve formulering opnemen. Hier staat dat anders geen recht
wordt gedaan. Wij vinden dat je moet zeggen dat recht moet worden gedaan.
Afdeling Veghel 34. Afdeling Oegstgeest 35. Zijn er overigen die opmerkingen hebben
over 32 tm 35.
Mevrouw de Graaf.
Nav 34 ik zou het erg tragisch vinden als een peuterspeelzaal een verplichting
zou moeten worden.
Hupkes Bergschenhoek.
Het gaat even over wat 34. Die mevrouw die zegt inderdaad terecht het zou een
trieste zaak zijn als het een verplichting wordt. Aan de andere kant moet u
even denken aan de rechtspositie van het onderwijzend personeel in die peuterzalen. Dat is een zaak waar we te weinig naar gekeken hebben. Ik geloof dat we
daarom 34 moeten aannemeno
In 32 wordt gesproken over een taalachterstand net als in de oorpsronkelijke tekst.
Dat is juist. Maar dat is niet de enige reden voor het bestaan van peuterspeelzalen. Daar zijn menige andere achterstanden of mogelijkheden die door peuterspeelzalen worden bevorderd. Dat zou dus een te verenging zijn om het alleen
over die taalachterstand te hebben. Voor de rest zijn wij in onze afdeling van
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mening dat peuterspeelzalen wezenlijk iets anders zijn dan basisonderwijs en
dat daar dus niet een intergrerend onderdeel van moet vormen.
Verder nog opmerkingene Dan het woord aan de commissie.
Ik vind het wat moeilijk om dat helemaal op een rijtje te behandelen, maar ik
zal toch trachten dat te doen. Ik ben het eens met mevrouw die zegt, nou ga ik
toch maar aan de achterkant van de rij beginnen, met

me~rouw

die zegt dat

paoterspeelzalen een andere funktie hebben. Dat onderschrijven wij, maar wij
zijn hier bezig met het hoofdstuk mens en ontwikkeling en we hebben specifiek
~•at

punt eruit gehaald waarin de peuterspeelzalen voor dat onderdeel voorzien

in een behoeftee Er bestaat dus helemaal geen verschil van mening tussen ons,
maar ik kan mij voorstellen dat u in dit hoofdstuk mens en arbeid die peuterspeelzalen nog een keer terugkomt omdat het daar een belangrijke funktie heeft
voor de ontplooing van man en vrouw voorzover zij buiten het huishouden in de
maatschappij werkzaam zijn. Dus ik bestrijd het u niet, maar wij hebben het
hier over mens en ontwikkeling. Dan voor wat betreft nou ga ik toch maar wel
naar de rij 32. Daarvan vinden wij dat de argumentatie van vroeg begonnen veel
gewonnen noodzakelijk is omdat

W1J

nogmaals accentueren dat wij oog hebben voor

die ongelijke startpositiee Ik kan mij voorstellen dat bij het herschrijven
die zaak drastisch bekort wordt en dat er dan toch recht gedaan wordt aan 32.
~

;s aan het schrappen hebben we niet zo'n behoefte. Bij de redaktie kunnen we

daar rekening mee houden. Eindhoven wijdt een zin aan de peuterspeelzalen.
Dat vinden we nou weer erg weinig en ook daar zouden we toch de tekst van de commissie willen laten staan. Dan Middelburg 33. De aangeboden tekst die verschilt
niet zo erg van de oorspronkelijke. Mogelijk kunnen we elementen bij de herschrijving
meenemen. Op dit moment vinden we dat de tekst van het manifest nog wat logischer
aansluit bij wat er aan vooraf ging. Dan 34, wij zijn erg voorzichtig geweest
voor wat betreft waar horen peuterspeelzalen. Wij hebben geen uitspraak gedaan
omdat we vinden dat dit meer thuishoort in het verkiezingsprogramma. Maar als
\

de vergadering zich hierover wil uitspreken dan hoort de commissie dat graag.
Dan kunnen wij dat concreter in het manifest verwerken. Het is toch wel een discussiepunt. Wij ontraden het. Dan is er Oegstgeest, nee ik moet bij 34 nog een
punt noemen daar is genoemd de rechtspositie van de mensen die in peuterspeel-
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zalen werken. Ik geloof niet dat het juist is om iets onder het ministerie van
onderwijs te brengen of onder te brengen in het basisonderwijsprogramma. Alleen
vanwege de rechtspositie. Bovendien geloof ik dat het niet juist is om

ee~

leerplicht in het vooruitzicht te stellen die zich zou uitstrekken van peuterspeelzaal tot misschien permanent. Ik weet het op dit moment ook niet. Ook die
discussie komt nog dus ik hou mij op de vlakte. Dat was 34. Dan 35. Daarvan
zeggen we we ontraden dat. Wij willen in ieder geval niet schrappen. Het gaat
ons er in dit stukje tekst niet om onder welk ministerie de peuterspeelzalen
nu ressorteren. Het gaat er ons om om vast te leggen wat de specifieke waarde
is van de peuterspeelzaal voor de mens in zijn ontwikkelingsschap.
Dank U wela Tweede ronde als daar de noodzaak toe bestaat.
Mijnheer de voorzitter, mevrouw heeft geantwoord dat het taalkundig aspect aan de
orde kwam omdat wij hier te maken hebben met het hoofdstuk mens en ontwikkeling.
Ik ben het daar toch niet helemaal mee eens dat dan alleen het taalkundig aspectç
aan de orde moet zijn omdat de peuterspeelzalen bevorderen oa motoriek oa sociale
omgang en dat dat ook heeft te maken met mens en ontwikkeling. Dus past u op
voor een vereniging van de taak ook in dit hoofdstuk.
Ik denk dat iedereen het er wel mee eens is, maar mag ik u er op W1JZen dat er
~~,k

wel alleen maar staat dat er ook vooral veel aandacht besteed moet worden

en bepaald niet exclusief. Maar ik denk ,.

die opmerking meegenomen zal worden.

Mag ik u dan het woord geven.
Mijnheer de voorzitter ik zou de vergadering er graag op willen wijzen dat wat
voorgesteld wordt in amendement 33 al aangenomen is in amendement 30 waarin
staat dat het onderwijsbeleid ervan uit moet gaan van de eigen aard en aanleg
van ieder kind. Dus dat staat er al. AAnneming van 33 zou dubbel op zijn.
Bovendien zou de plaats waar dan amendement 33 aangenomen zou worden zou een
verzwakking betekenen van het voorstel van de commissie die er juist op wijzen
dat individuele verschillen in capaciteit en ambities alleen wordt recht gedaan
wanneer zo vroeg mogelijk achterstanden worden
h9el

~uid,lijke ~~~ling

ing~haald.

Dus daar ligt een

mee. Dat betekent naar mijn idee dat amendement 32 van
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de afdeling Eindhoven die voorstelt pm die laatste zin te schrappen niet aangenmnen
zou moeten worden.
Dan zou ik nu ••••••
Dank u wel voorzitter gunt u mij nog een paar korte kanttekeningen bij de voorliggende amendementeno Wat betreft 32 dacht ik dat het logisch was gezien de
uitslag van de stemming omtrent 30 en 31 om dit artikel te schrappen. Ik deel
daarbij de concludering van de commissie. Wat 33 betreft echter moet ik zeggen
dat de formulering van Middelburg mij toch beter voorkomt. Ik ben het niet metç
ie vorige spreker eens die zegt dat het niet recht zou doen aan nummero 30 daar
ik meen dat die tekst omtrent 30 zeker niet als aanvulling zou misstaan.
In tegenstelling daarmee zou het volgens mij verrijken. Wat 34 betreft zou ik
namens de kamercentrale den Haag willen zeggen dat wij hier geen enkele behoefte
aan hebben. Wij vinden dit teveel opgelegd en dit zou een zeer zware inbreuk
zijn op het huidige onderwijssysteem. Wat 35 betreft zijn wij het volledig
met de commissie eens dat deze schrapping niet juist zou zijn. Dank U.
Ik beluister dat de commissie geen noodzaak meer ziet tot een slotwoord op
dit punt. Dan Kunnen wij overgaan tot stemming over deze artikelen. Allereerst
amendement 32 van de afdeling Eindhoven. Voor. Tegen. Verworpen.
mendement 33 afdeling Middelburg. Wordt ook door de commissie ontraden om aangenomen te worden. Voor. Tegen. Ik ga even over tot de gedetailleerde stemming.
Voor 33 Middelburg. Tegeno Het is aangenomen 33.
Amendement 34 afdeling Veghelo Wordt door de commissie ontraden. Alle kleuren voor.
Tegen. Verworpen.
Afdeling Oegstgeest, de commissie ontraadt het. Alle kleuren voor. Tegen.
Dat is dus ook verworpen.
Dan gaan wij naar amendement 36 afdeling Son en Bruegel. Daar staat een motie
het moet een amendement zijn. Heeft de afdeling behoefte om dit toe te lichten.
Geen toelichting. Heeft iemand de behoefte om hier iets over te zeggen.
JOVD onderwijscommissie zou willen pleiten voor het handhaven van de tekst van
de commissie.
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Dank u welo Ik denk dat de commissie dat ook gFaag wil.

Mag ik alle kleuren

voor Son en Breugel. Tegeno Verworpen.
Amendement 37 afdeling Utrecht. Ik lees dit zo dat er dus een beroep gedaan wordt
om zo groot mogelijke diversiteit van kinderen nog wel op die basisschool-toe
te laten. Mag ik de afdeling Utrecht verzoeken om dit toe te lichten. Daar bestaat
kenne-lijk geen behoefte aan. Verder nog iemand. De commissie.
Mijnheer de voorzitter, de eerste zin van het voorstel daar hebben wij niet zo
erg behoefte aan omdat dat zou kunnen betekenen dat je vanaf vier jaar een leerplicht in zou moeten gaan voeren. Daar zijn wij vooralsnog geen voorstander van.
-

e tweede zin dat vindt de commissie een welkome aanvulling moet ik u zeggen.

Die begint bij kinderen met dat dachten wij dat dat heel goed mogelijk was en
dat vinden wij een aanvulling die wij op een of andere manier dan als u het daarmee
eens bent zou willen verwerken.
Dan stel ik u voor de zaak gescheiden in stemming te brengen.
Voorzitter ik zou ook graag het advies willen vragen van de commissie over de
12-jarige leeftijdsgrens, want er lagen voorstellen die gecombineerd zijn tot
het voorstel Utrecht die spraken over de 12-jarige leeftijdsgrens en niet exact
de 4-jarige leeftijdsgrenzen. Vandaar dat ik graag daar een gespreide stemming
-~er

zou willen zien.

Ik geloof niet dat wij nu over die 12 jaar als eindleeftijd voor het basisonderwijs moeten praten. We komen straks in de tekst daar op terug omdat de commissie
ergens voorstelt dat die periode met 2 jaar uitgebreid moet worden. Die discussie wil ik niet hier tussendoor brengen. We kunnen ons nu wel concentreren
op dit leeftijdsgrens van 4 jaar die hier ook nadrukkelijk vermeld wordt.
Kunt u zich daar in vinden. Die discussie over 12 jaar of later voor het basisonderwijs komt straks aan de orde.
Mevrouw de Graaf.
Mijnheer de voorzitter als u de zaak gaat splitsen denk ik dat bij de 2e zin
u wel in de problemen komt met uw opvatting dat u het geinterpreteerd heeft.

Band

4

Blad 86
Als zouden alle kinderen zoveel mogelijk het basisonderwijs moeten blijven.
Ik heb dat overigens in Delft hebben wij het niet zo geinterpreteerd. Dat was
dus inderdaad een aantekening van ons dat wij het erg jammer zouden vinden als C8
leerlingen niet zoveel mogelijk in dat gewone basisonderwijs zouden blijven.
Als dat duidelijk de opzet is van u dan ok.
Ik heb geprobeerd door mijn vraag te stellen de afdeling Utrecht uit te dagen
dat nader toe te lichten, maar aangezien er geen toelichting is is dat in die
zin dus niet gelukt. De commissie heeft daar dacht ik haar idee over gegeven.
Dan zou ik nu over willen gaan tot de stemming in twee onderdelen. Allereerst
ie eerste zin waarbij het dan niet expliciet om die 12-jarige gaa , want daar
gaan we straks nog over praten. Maar waar het om gaat die vier jaar. De commissie ontraadt om dat op deze manier op te nemen. Mag ik alle kleuren voor
eerste zin 37. Tegen. Het is daarmee verworpen. Tweede zin Utrecht waar het
gaat om de geestelijke en lichamelijk gehandicapte kinderen. De commissie
vindt dat een waardevolle aanvulling. Mag ik verzoeken alle kleuren voor. Tegen.
Dat is aanvaard. Dan gaan we naar 38 van de afdeling Amstelveen. Ik denk dat dat
misschien nodig is om het ook weer afzonderlijk in stemming te brengen, maar
de discussie zou ik graag wel gezamenlijk willen hebben over die punten 1, 2
en 3. Heeft de afdeling Amstelveen behoefte een toelichting te geven. Anderen
die hier het woord over willen voeren.
Mijnheer de voorzitter het is jammer dat ook Amstelveen niet aanwezig is vanmorgen. Ik zou namelijk bij punt 1 willen vragen waarom moeten tussen haakjes
staat. Ik weet niet wat we daarmee moeteno Als het namelijk niet tussen haakjes
staat dan vind ik het niet zo'n plezierige uitdrukking. Dan zou ik er liever
kunnen van willen maken.
Waar bent u nou het meeste voor kunt u dat ook nog zeggen.
Dat hangt ervan af wat zij uitleggen met die haakjes om dat moeten, maar dat horen
wij dus niet, dus dan zou ik dat moeten maar willen schrappen.
Verder nog opmerkingen over 38.
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JOVD onderwijscommissie.
Het klinkt bij punt 3, het klinkt heel aardig dat opleidingen mensen in staat
moeten stellen om ze op de ontwikkelingen te laten inspelen, maar dat lijkt ons
niet voldoende. Je zult er toch met her- en bijscholing door de voortdurende
veranderingen in het onderwijs kan een lerarenopleiding bijvoorbeeld daar niet
eeuwig op inspelen. Maar dat •••••
Procedureel opmerking. De bijscholing van leraren komt verderop in de tekst
aan de orde. Ik heb dit als een apart punt gezien namelijk dat hier ook nadrukkelijk gevraagd wordt dat in de opleiding de inricht
~ie

~g

zo moet zijn dat in

opleiding zelf ook al zoveel mogelijk rekening daarmee gehouden wordt.

Ik begrijp best dat u zegt dat heb ik niet nog eens apart nodig, maar voor de
procedure om netjes te stemmen wil ik dat toch wel als gescheiden punten zien
want dit slaat op de opleiding, laat ik zeggen de eerste opleiding gewoon in
de fase van het leraar worden en bijscholing slaat op de fase daarna. Dus qua
procedure graag wel verschillend bespreken en dat laatste dan straks. Maar dan
zou ik nu de commissie de gelegenheid willen geven.
Mijnheer de voorzitter ik wou opmerken dat punt 1 daar zijn wij tegen. Wij
vinden dat namelijk te eenzijdig. Veranderingen in het onderwijs kunnen heel
wel van buitenaf komen, ingespeeld worden op ontwikkelingen van buitenaf. De
r~

andere punten 2 en 3 daar zijn wij het mee eens, maar wij hadden het gevoel

dat dit te maken met beleidsuitvoering heeft. Dat dat in een verkiezingsprogramma
kan.
Ik wou toch anders dan de vorige spreekster het punt 1 en 2 warm aanbevelen, want
ik herinner me nog goed dat zeer veel leerkrachten tegen de wijziging van' de
mommoetwet waren. Dat kwam echt over hun heen. Hier werd niet met de leraren
rekening gehouden als ik het als buitenstaander goed opgevangen heb indertijd.
Ik dacht dat de leraren toch inderdaad wel reden hadden om zelf grotendeels aan
te kunnen geven en aan te mogen geven hoe het zou moeten zijn. Dus punt
1 lijkt mij heel goed.
Hoewel ik als

vergaderingsvoorzitternatuur~ijk

metna• ingehuurdben om de orde
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zo goed mogelijk te leiden, mag ik toch wel opmerken dat natuurlijk het hele
behoefte aan scholing de maatschappelijke vraag wellicht toch ook weleensç
van invloed zou kunnen zijn en dat komt dan van buiten het onderwijs zoals
mevrouw zojuist zei op datgene wat er dan in bepaalde opleidingen gaat gebeuren.
Het introduceren van een hogere informaticaopleiding is als een voorbeeld te
noemen natuurlijk niet toch typisch iets wat uit het lerarenkorps naar voren
komt, maar uit de maatschappelijke vraag. Maar als hier moeten staat dan is dat
erg drastisch namelijk. Ik wil nu graag de commissie dat zijn de deskundigen
het woord hierover geven •
.._,ou mijnheer de voorzitter als ik u zo hoor dan denk ik

u bent deskundig want

wij zijn het geheel met u eens dat moeten moet er niet in. Wij dachten zullen
dat dat beter zou zijn. Het tweede, kunnen bedoel ik. Het tweede de verandering
in het onderwijs in overleg met de onderwijsgevenden tot stand moeten komen
dat vinden wij vanzelfsprekend en zeker in deze tijd. Een derde zijn ingericht
ja dat is iets anders dan waar we straks over te spreken komen. Daar zijn we
het wel mee eens. Dat is theorie en praktiek.
Dan wil overgaan tot een stemming. Daar is in 2 instanties over gesproken en
ik word er weer op geattendeerd dat we echt voort moeten. Dan gaan wij over tot
stemming tav punt 1 waarin we het woord moeten door kunnen vervangen.
Mijnheer de voorzitter het lijkt mij ten

e~rste

nogal vreemd dat we nu toch in

amendementen tekstuele veranderingen gaan aanbrengen. Dat zouden we niet doen
was de afspraak.
Het is geen tekstuele verandering en bovendien staat het tussen haakjes.
Er staat nergen kunnen in het amendement. Het tweede punt is dat als er kunnen
in komt te staan dan staat er in de feitelijke bewering die geen enkele politieke
betekenis heeft. Die veranderingen kunnen overal vandaan komen. Laten we dit
soort uitspraken aub niet opnemen.
U mag best tegen stemmen daar bestaat geen enkel bezwaar tegen. Het gaat er
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nu om dat we tot een stemming over moeten gaan en niet kunnen gaan. We gaan over
tot de stemming over punt 1 waarin het woordje moeten tussen aanhalingstekens
vervalt. En waarbij het dan zo is dat omdat anders de zin niet loopt het woord
k~nnen

staat. Wie is daar voor. Tegen. Het stembureau vermeldt dat het verworpen

is. Dan gaan wij naar punt 2 alle kleuren voor. Aanbevolen door de commissie.
Tegen. Dat is aangenomeno Punt 3 voor. Tegen. Aangenomen. Dan gaan wij naar
punt 39. 39 is een moeilijk amendement. Het moet opgesplitst worden zoals het
hier ook staat. Allereerst dus waar het gaat tot het punt vervolg ondercentrale.
Dat eerste stuk 39 zou ik gezamenlijk willen bespreken met 40, 41 enz tot en met
47 toe omdat dat allemaal gaat over bladzijde 10 kolom C regel 37 tot en met 68
-,n kolom a regel 1 tot en met 12. Achtereenvolgens wil ik de verschillende indieners de gelegenheid geven toe te lichten. Eindhoven nee. Veghel.
In Eindhoven heeft een expert op het gebied van het onderwijs en dat ben ikniet
dat neemt niet weg dat ik er wel iets van weet, maar ik zou mij niet graag de
expert willen noemen, een expert op het gebied van onderwijs heeft dit herschreven. Eenvoudig om u een betere meer logische en inhoudelijk verantwoorde
paragraaf te geven. Dat is alles wat ik er nu over zou willen zeggen, want er
staat uiteraard ter zake zoveel in dat punt voor punt verdedigen dat lijkt mij
wat tijd in beslag nemen.
Jn gaan we naar amendement 40 in de bespreking. Heeft de afdeling Veghel behoefte
om dat toe te lichten. 41 or-ganisatie vrouw in de VVD. 42 Oegstgeest. 43 Leiderdorp. 44 Leiderdorp. 45 Alphen ad Rijn. 46 Woudenberg en dan 47 Oss. Het is
kennelijk erg duidelijk allemaal. Zijn er verder nog anderen die over deze amendementen het woord willen voeren.
Meijera~

Voorzitter ik zou van 39 dan willen aanbevelen en ook als algemene stelregel dat
waar de

afdèli~g,hier

geen principiele punten kan noemen dat dit alsnog wordt

beschouwd als een amendement van redaktionele aard waar de vergadering zich
niet over kan uitspreken in een dergelijke omvang en dat zondermeer bij de
stukken van de commissie komt te liggen, maar geen onderwerp van bespreking
uitmaakt. Er zijn er geloof ik verderop nog wel enkele van deze aard.
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Als een afdeling die ingediend heeft en erover wil spreken geloof ik niet dat
hem dat ontnomen kan worden. Nee niet het spreken belemmeren, maar als ze zelf
zeggen we hebben hier geen principieel punt inzitten dan kan de vergadering inç
de contekst waarin wij bezig zijn ook geen uitspraak doen en dan hoeft het ·dacht
ik ook niet. Dan ligt het als een totale redaktionele verbetering bij de totale
herschrijvingoç
Laat ik zeggen dit wordt in dit geval zo door de commissie opgevat. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat er iets neergeschreven wordt waarvan de indiener meent dat
het niet principieel een wijziging is maar andere denken dat er toch iets heel
1nders staat. Dan moet je natuurlijk niet zo ver gaan. Maar in dit geval wordt
dat zo opgenomen door de commissie.
Mevrouw de Graaf.
Ik ben het geheel eens met de heer Meijeran. Ik denk wel dat er drie punten in
staan waar we wel over moeten praten, dat is namelijk de tweede alinea op bladzijde 60 de noodzaak over de nieuwe pedagogische academies. Bovenaan bladzijde
7 staat wat niet in de oorspronkelijke tekst staat de wereldverkennende vakken
als een van de kernvakken en verder staat daar in een alinea verder een enorme
o.somming van allerlei kunstzinnige vormingsvakken in de ruimste zin van het
woord. Ik denk dat dat drie punten zijn die we hier uit kunnen pikken die wel
er sprake zouden kunnen komen met een stemming. Dan heb ik nog een ander punt
nav nummer 40. Dat zou ik sterk willen ontraden. Er staat een toelichting die
op zich misschien wel juist is, maar daarom kan je wel wensen dat een schoolbegeleidingsdienst een goede funktie vervult. Ik zou het erg jammer vinden
als die schoolbegeleidingsdienst zou moeten vervallen.
Ik ben toch niet zo erg geneigd om die tekst van Eindhoven dan weer alle mogelijke
deelstukjes eruit te halen en daar afzonderlijk over te gaan stemmen. Want
als wij dat gaan doen dan kan ik nog wel drie uithalen die ook misschien nog
net de moeite waard zijn. Ik wil liever meegaan met de suggestie van de heer
Meijeran geeft en zeggen nou het is toch allemaal echt niet principieel wat er
in staat. Wat hier nou typisch bijvoorbeeld over die pedagogische academie
staat dat kan best in dat punt wat we zojuist hebben aangenomen dat in het algemeen
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dat onderwijs toch ingericht moet zijn dat het met veranderingen meekan, meegenomen
worden. Laten we het daar op houden want anders gaan we teveel over te kleine
details stemmen.
Mijnheer de voorzitter ik zou me helemaal kunnen aansluiten bij de opvatting van
mijnheer Meijeran. Wij vonden dit een goede tekst. Zeer ter zake kundig gesteld.
Er is alleen een punt in. Men spreekt op een gegeven moment onderaan de laatste
kolom van bladzijde 6 zo ongeveer over ouderparticipatie. Dat is, het was ons
niet helemaal duidelijk welke vorm van participatie men bedoelt. Het is een
jargonwoord waarbij een speciale meedoen van ouders wordt bedoeld. Het zouç
)mschreven moeten worden wat ermee bedoeld is. Wij zouden het graag zo breed
mogelijk willen opgevat zien, het woord ouderpa~icipatie.
Ik denk dat wij ons niet in de verdere uitleg van dat woord hier nu moeten
verdiepen. Het wordt meegenomen door de commissie zoals dit hele stuk meegenomen
wordt, dat het wellicht behulpzaam kan zijn bij de redaktionele formulering
van de uiteindelijke tekst. Mag ik dan nu de commissie
Mag ik dan misschien toch nog even een opmerking maken over die ouderparticipatie. Ik dacht dat de zinsnede die volgde op dit stukje over die ouderparticipatie toch aan duidelijkheid niets te wensen over liet. Het betrekken en deel
aten nemen van ouders in het schoolgebeuren met een optimale voorlichting
omtrent inhoud en belangrijkheid van onderwijs is dan ook een eerste eis.
Dat dacht ik dat toch een voldoende verklaring was voor een manifest.
Ik geloof niet dat wij over dit soort detailleringen hier nu kunnen stemmen.
Ik zou geloof ik nog vele vragen kunnen formuleren op dat punt die dan niet
beantwoord zijn, maar hier ligt een totaaltekst en daar moeten we dan mee leven
en ik dacht dat de wijze zoals de heer Meijeran dat voorgesteld heeft het meest
optimale is wat er op dit ogenblik kan gebeuren met deze tekst van Eindhoven.
Nee ik wil nu toch want anders blijven wij doorgaan met steèds nieuwe sprekers
in die zin. Zijn er nog opmerkingen over de andere punten 40 tot en met 47
die ook aan de discussie onderworpen zijn.
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Ja mijnheer de voorzitter wat betreft 44 Leiderdorpo Ik zou dit amendement ten
zeerste willen afraden. Ik spreek in dit geval mijn naam is Wijzenbeek namens de
afdeling Brussel. Wij merken daar dagelijks hoezeer wij als Nederland achterop
raken met het spreken van vreemde talen en het schrappen van dit amendement lijkt
mij dan hoogst onjuist.
Voorzitter ik ben het hier volkomen mee eens.
Ik denk laten we elkaar niet allemaal vertellen dat we het toch wel met elkaar
eens zijn. Ik denk ••••
Mevrouw van de Broek.
Ik wou toch even nog iets zeggen over artikel 39, want ik ben toch niet met u eens
dat dat geen principiele wijziging is. In dat hele verhaal komen dus die schoolbegeleidingsdiensten niet meer voor. Als we dit amendement aannemen dan vervallen
daarmee dus de schoolbegeleidingsdiensten.
Wij nemen dit amendement ook in geen geval aan. Het voorstel was •••
Ik heb zojuist gezegd het voorstel van de heer Meijeran en daar is geen verzet
tegen gerezen tot dit ogenblik althans dat we dit amendement niet in stemming zullen
nemen. Dat bedoel ik dus met het in geen geval aannemen, maar dat we het zullen
legeven aan de commissie die er bij de herschrijving rekening mee kan houden.
Concreet over de schoolbegeleidingsdiensten komen wij straks te spreken aan de
hand van ter tafel liggende amendementen en dat wordt dus in geen'geval doorkruist door wat er hier in de motie Eindhoven vermeld staat. Ook door die andere
punten want er zijn meer punten die er niet in staan.
Mijnheer de voorzitter mag ik een opmerking maken over amendement 42. Ik dacht
dat amendement 42 was ingediend nav de tekst van de commissie waarin gepleit
wordt om de nadruk niet eenzijdig te leggen op de kennisverwerving. Dat acht ik
een zeer goed punt. Alleen de voortgang die de commissie daaraan geeft in zijn
tekst concludeert eigenlijk alleen maar dat die nadruk daar niet eenzijdig op
gelegd moet worden omdat mensen gestimuleerd moeten worden de weg te vinden naar
musea, bibliotheken en muziekcentra. Hiermee wordt dus duidelijk het accent gelegd
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op de culturele verworvenheden van onze maatschappij. Iets wat ook gedaan wordt
in amendement 39 wat zo direkt in stemming komt en wat ik een veel te grote
beperking vindo Het gaat om het maatschappelijk funktioneren van de mens enç
vanwege dat maatschappelijk funktioneren is kennisverwerving alleen niet voldoende. Het is dus volstrekt veel te beperkt om dat alleen te richten op onze
culturele verworvenheden en uit dien hoofde zou ik dan amendement 42 toch
willen aanbevelen.
Dan wil ik graag de commissie het woord geven over 40 tot en met 47.
De schoolbegeleidingsdienst Veghel 40. Wij delen die mening niet, want we vinden
,- och dat er tal van scholen zijn met adviezen van de schoolbegeleidingsdienst
heel goede resultaten met de kinderen hebben. Zou u dat werkelijk willen
ontraden.
41 daar moet geschrapt worden volgens vrouwen in de VVD en we zouden eigenlijk
alleen nog even dit willen uitleggen waarom ouders in het bestuur van een schoolbegeleidingsdienst te laten participeren is omdat zo'n bestuur nu wordt gevormd
vaak door theoretische deskundigen. En nou bedoel ik daarmee de afgevaardigden
van de bijzondere scholen, bijzondere neutrale scholen en openbare scholen.
Ofenbare scholen sturen vaak hun wethouders daar naartoe en raadsleden terwijl
de bijzondere scholen hun oudercommissies of schoolraden of besturen daarin
afvaardigen en dat is eigenlijk de bedoeling waarom wij dit hebben geschreven.
J

vrouwen in de VVD willen dit schrap en maar wij zouden het toch wel willen

laten blijven staan.
42, we vinden die toelichting wat subjectief moeten wij zeggen, wij ontraden
hem wel.
Leiderdorp dat is 43o Daar zijn we het wel eens met de strekking, dat is trouwens
een motie.
De vreemde talen 44 dat zouden wij willen ontraden, dat is Leiderdorp. Wij zijn daar
voor en wij zijn het helemaal eens met de heren van Brussel dat wij dit zouden
moeten laten staan.
Dan komen we op 45. Als dat geen gunstige resultaten heeft dan ligt dat aan de
methode vaak van het onderwijs zeggen wij als antwoord op dit amendement.
Dan 46. Dat krijgen wij nog eens een keertje als wij te spreken krijgen over
bladzijde 11 kolom. Dus dat komt vanzelf straks dacht ik dat we dat daarbij
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moesten betrekken.
Het moeten hoeft niet, maar we wensen dat het bevorderd wordt zeggen wij in onze
teksto We kunnen daar nu geen uitspraak over doen. We moeten die tekst toch met
elkaar nog aanpassen. Ik dacht niet dat je dat nou zo dwingend moest voorschrijven
als dit wordt voorgesteld.
Dan zou ik u nog als dat echt nodig is de gelegenheid willen geven tot een reaktie
van wat de commissie zegt.
Mevrouw ten Kurst.
~.

1

heb tot mijn 'SChrik heb ik gemerkt dat in de tekst die ik hier voor mij heb

een stukje van het vervolg ondercentrale Eindhoven en omstreken is weggevallen.
Dat eindigt met •••
Dat is nog niet in bespreking. Het gaat alleen maar over het eerste stuk.
Ik wilde even inhaken op de hartekreet van mijnheer Wijzenbeek inzake het onderwijs in vreemde talen. Dat amendement eindigde juist met de zinsnede dat het
met het oog op de internationale contacten en het internationale verkeer en onze
europese eenwording zo belangrijk was. De aktieve en passieve beheersing van de
eiben en vreemde talen vraagt om intense aandacht gezien het deelnemen aan het
·ernationale gebeuren.
Dat is juist, dat is inderdaad weggevallen. Volledigheidshalve stqat dit wel
onder het punt voortgezet onderwijs op deze plaats althans. Maar het is verder
niet in behandeling nu.
Over 44 voorzitter. Is de commissie inderdaad van mening dat het vreemde talenonderwijs op de basisschool als verplicht moet worden nagestreefd en dat er ook
tijd moet worden besteed uiteraard. Is dat naar de commissies oordeel verantwoord
tegenover andere vakken. Dus in afweging van aandacht, energie, tijd. Of wilt
u dat als een mogelijkheid. Ik lees dus in het commissievoorstel verplichting.
Slijft u daarbij.
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Dan de volgende opmerking.
Ook over die vreemde talen. Kroeze, 's Gravenland.
De nederlandse taal die gaat hoe langer hoe harder achteruit. Het lijkt wel of
wij alle mogelijke moéite doen om onszelf weg te cijferen en uit te vlakkên.
Daar moeten wij dus niet aan meewerken. Wij moeten wel aan de bevordering van
het onderwijs in de eigen taal, dat moeten we bevorderen. We moeten niet teveel
aan andermans taal doen. Dat doen die wel.
Ik zou de vergadering er nog eenmaal op willen wijzen dat het gaat om het
~atschappelijk

funktioneren van het individu dat uit dien hoofde kennisverwerving

alleen niet voldoende is, maar dat het dan ook niet voldoende is om alleen
nog maar van culturele verworvenheden kennis te nemen. Dat betekent dat de
tekst van de commissie zoals die er nu staat veel te beperkt is. Dat betekent
ook dat de amendementen die nu voorgesteld worden ook te beperkt zijn, want dat
geet ook alleen maar over die culturele verworvenheden. Dat betekent dat amendement
42 voorstelt om die hele tekst over die uitwerking van datgene wat moet gebeuren
naast de kennisverwerving die zegt die uitwerking die nu in de tekst van de
commissie staat moet geschrapt worden. Dat amendement moet worden aangenomen
en dat laat verder alles open dan.
jnheer de voorzitter kort over amendement 47. Ik geloof dat als je een liberaal
manifest schrijft dat je dan uitsprekkt waar je voor en waar je tegen bent. Ik
denk dat je dat moet doen niet in termen van kunnen of mogelijk zijn. Als je
ergens voor bent dan moet je zeggen dat het moet gebeuren en als je ergens tegen
bent dan zeg je dat het niet moet gebeuren. Al die mogelijkheden aangeven dat
is veel te vaag en niet duidelijk. Dat is een-belangrijke funktie van zo'n manifest.
Wij hebben in de landelijke onderwijscommissie nogal wat moeite gehad met die
paragraaf. Wij hebben daarover geen wijzigingen en moties ingediend, maar ik
zou toch een voorstel willen doen al weet ik niet of dat procedureel helemaal
juist is. Ik zou willen voorstellen om bij de redaktionele wijzigingen het woord
schoolbegeleidingsdiensten te laten vervallen en daarvoor in de plaats te stellen
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het woord verzorgingsstructuur of verzorgingsdiensten. Ik denk dat het woord
schoolbegeleidingsdienst veel te eng is.
Ik denk dat dit soort voorstellen toch nauwelijks hier behandeld kunnen worden.
De landelijke onderwijscommissie heeft zoals vele andere alle mogelijkheden
gehad om belangrijke voorstellen werkelijk hier ter tafel te brengen. Ik denk
dat dat niet een kwestie van redaktionele wijziging is maar iets anders betekent
wat aparte discussie weer nodig maakt en we moeten vermijden natuurlijk alle
problemen naar de volgende vergadering te verschuiven. Dus ik zeg de commissie
zal ermee doen wat goed is, maar aan de andere kant geloof ik niet dat je daar
oezeggingen over kan doen. Dan nu graag in 2e instantie en daarnaa gaan we
stemmen het woord aan de commissie over de amendementen 40 tm 47 voorzover men
althans behoefte heeft dat nog nader toe te lichten.
Ja mijnheer de voorzitter, vreemde talen behoren tot de verplichte leerstof.
Ik dacht dat wij ons daar niet onjuist of onduidelijk over hadden uitgelaten.
Wij vinden dat de vreemde talen zouden moeten worden opgenomen in de verplichte
leerstof voor het basisonderwijs. Dat betekent dat als je ouder niet meer een
briefje thuis krijgt van mag uw kind meedoen met engels, frans, duits of niet.
Het is gewoon dat alle kinderen dan dit onderwijs krijgen. Ik geloof, ik kan mij
voorstellen mijnheer daar stoort zich aan het gebruik van het nederlands, de

~'

ueheersing van het nederlandso Dat is iets waar ik mij als neerlandica eigênlijk
ook wel aan stoor. Dat doet niet af aan het feit dat wij een klein landje
op een grote wereld zijn, dat wij een europees verkiezingsprogramma hebben aangenomen waarin wij op het gebied van het onderwijs juist tot een grotere
uitwisseling willen overgaano Welnu wil je inhoud daaraan geven, wil je daaraan
gestalte geven dan zul je in een heel vroeg stadium kinderen daartoe de gelegenheid moeten bieden. Niet iedereen gaat naar het voortgezet onderwijs. Ook kinderen
die de lagere beroepssfeer ingaan hebben er recht op om een basis voor wat betreft
die vreemde talen te krijgen zodat wanneer zij op latere leeftijd verkiezen
iets wat erg belangrijk is voor ons liberalen om nog een andere weg op te gaan
voor wat betreft hun opleiding of de uitoefening van hun beroep of de plaats
waar ze dat willen doen vind ik dat je die kinderen die basis mee moet geven.
Basisonderwijs in de vreemde talen tot de verplichte leerstof. Dan heb ik geen
behoefte meer om van het,kan moet te maken want .het onderwijs in de vreemde
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talen dat kan op die wijze bevorderd worden wanneer het in de verplichte leerstof is opgenomen. Het moeten zit al in de verplichte leerstof.
Dan is er genoemd van de landelijke onderwijscommissie om de schoolbegeleidingsdiensten breder uit te bouwen en te spreken van een verzorgingsstructuur. Ik ben het met de voorzitter eens dat het niet juist is om op dit moment een
dergelijke stringente tekstverandering aan te brengen of voor te stellen aan
de vergaderingo Toch zou ik van de vergadering graag machtiging willen vragen
om deze hele problematiek voor een definitieve tekst van het manifest nog eens
met de landelijke onderwijscommissie door te nemen zodat wij met een zo goed
mogelijk manifest komen ipv procidureel op een aantal zaken vast te leggen en
In misschien essenties van zaken te missen. Tenslotte werken wij aan artikel 2
en artikel 6 van de beginselverklaringo
Het is het slotwoord van de commissie op deze punten.
Ja dan wat betreft mijnheer Lantin. Die heeft gewezen op de nadruk die wij hier
in dit stukje tekst leggen op de culturele vormingo Ik moet u zeggen dat wij
bij het schrijven van het manifest inderdaad af en toe zaken gesplitst hebben.
De sociale vaardigheid

b~jvoorbeeld

ook een verworvenheid wordt verderop in het

hoofdstuk behandeld. Ik denk dat al deze zaken wat beter georganiseerd in een
tekst komen te staan als wij dat gaan herschrijven. Maar de essentie van uw
opmerking nemen wij mee.
Dan zou ik overgaan tot de stemmingen. Allereerst mijn ordevoorstel om 39 niet
in stemming te brengen, maar als een hulpmiddel aan de commissie bij het herschrijven
mee te geveno Graag de kaarten, alle kleuren die daarvoor zijn omhoog. Tegen.
Dat voorstel is aanvaard. Amendement 40 van de afdeling Veghel ontraden door de
commissie. Alle kleuren voor. Tegen. Amendement 40 is verworpen.
Amendement 41 daar is de commissie tegen. Mag ik u vragen alle kleuren voor.
Tegen. Verworpen.
Amendement 42 van de afdeling Oegstgeest waarin een heel stuk tekst geschrapt
wordt. De commissie ontraadt dat. Wie is voor amendement 42 alle kleuren. Tegen.
Verworpen.
43 Oegstgeest wordt gesteund door de commissie althans wat de strekking betreft.
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Wie is daar voor alle kleuren. Tegen. Dat is aanvaardo
44 afdeling Leiderdorpo Het schrappen van ook een stuk tekst. De commissie is
daar tegeno Alle kleuren voor. Tegen. Dat is verworpen.
45 de commissie is daar niet zo voor. Alle kleuren voor. Tegen. Verworpen.
Amendement 46 daarover werd door mevrouw de Haan dacht ik terecht opgemerkt dat
wij over die periode nog later komen te spreken. Bladzijde 11 daar zullen wij
dan straks nog even op terugkomen en dus nu niet over stemmen.
47 afdeling Oss, de commissie is daar tegen. Mag ik alle kleuren voor. Alle
kleuren tegen. Het is verworpen.
Nu moeten we eerst 39 het 2e deel dat is het stuk waar op pagina 7 eerste kolom
.1der het hoofdstukje vri)e schoolkeuze staat. Alleen dat kleine stukje van een
paar regels dat moet gezamenlijk behandeld worden met 48 van de afdeling Roermond
waar ook boven staat op een klein kopje vrije schoolkeuze. Dat handelt over
hetzelfde. De amendementen 49, 50 en 51 houden zich daar ook mee bezig. Ik zou
gezamenlijk met u willen behandelen dus 39 dat 2e stukje over vrije schoolkeuze,
48 het eerste stukje vrije schoolkeuze en dan 49 tm 52. Wie van de indieners
heeft de behoefte om voor deze stukken het woord te voeren.
Mijn naam is Bolt van Roermondo Het is ons opgevallen dat er een hoofd vrije
schoolkeuze boven staat en er in het hele stuk maar een regeltje daarover gaat.
Yandaar dat wij gemeend hebben dat apart te moeten nemen. Verder hebben wij
gezien dat naar onze mening de ondercentrale Eindhoven dat niet zo helemaal
goed begrepen heefto Het gaat namelijk om scholen die onder hetzelfde schoolbestuur vallen. Dus openbare scholen die onder dat schoolbestuur vallen, maar ook
bijzondere scholen die onder een schoolbestuur vallen. In dat geval hebben de
ouders heel vaak ook in Roermond geen vrije keuze. Er vallen dus een aantal
bijzondere scholen onder een schoolbestuur en een schoolbestuur maakt uit naar
welke school kinderen gaan. Het is dus volstrekt onjuist dat er hier begonnen
wordt in die zin met ook het openbaar onderwijs. Dat zou impliceren dat bij het
bijzonder onderwijs de ouders wel vrije schoolkeuze hebben en dat is niet zo.
We hebben dit dus ingediend en gezegd mbt het openbaar onderwijs moeten ouders
recht hebben op vrije schoolkeuze en het bijzonder onderwijs is in dit opzicht
volstrekt autonoom. Dat schijnt dus hier en daar niet goed door te komen.
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Verder nog indieners die opmerkingen willen maken ter toelichting van het vooastel.
Zijn er dan overigen die het woord willen voereno Het is aan de orde tm 52.
Ik wou die regels die daar dus staan op bladzijde 11 die bewuste regels van
amendement 50 dat gaat dus over de regels 23 tot 28 daar wou ik toch wel zeer
sterk voor pleiten om die te schrappen. Hier woordt eigenlijk op een oneigenlijke
plaats wordt eigenlijk al een beetje voorop gespeeld dat we die verlengde brugperiode kunnen invoeren. En wie het congres van Meppel bijgewoond heeft in
februari, daar is toen heel wat over gesproken over die verlengde brugperiode
en met dit manifest straks in de hand kan men rustig verklaren dat de VVD voor
ie verlengde brugperiode is of althans hem in zekere zin wil mogelijk maken.
Vandaar het staat wel onder het hoofd vrije schoolkeuze, maar hier kan men
heel gemakkelijk dus als het ware die verlengde brugperiode mee gaan accepteren.
Dat zal in de lerarenwereld in het bijzonder van het OVL zal dat toch wel een
buitengewone grote storm verwekken als men dit zomaar eventjes gaat aannemen.
Want hier staat duidelijk in dat die huidige brugperiode van het voortgezet
onderwijs kan hier wel in worden geïncorporeerd. Dat betekent dus dat eventueel
hier dus duidelijk al rekening gehouden wordt met een verlengde brugperiode
die dacht ik in VVDkringen nog zeker niet geaccepteerd is. Daarom om alles open
te houden zou ik zegge schrap die zinnen zodat we eerst dan nog eens een paar
Jaar rustig over kunnen gaan nadenken. Want dit houdt tegelijkertijd in dat
111en dus die verlengde brugperiode mogelijk maakt. Over differentiatie binnen
klasseverband en zovoort daar is nog geen enkele duidelijkheid hoe dat in die
verlengde brugperiode zou moeten gaan gebeuren. Daarom wil ik een klemmend
beroep doen op de vergadering om die zinnen er sowieso uit te schrappen.
Ik wil graag inderdaad er op wijzen dat hoewel die

z~n

staat in vele andere zinnen van erg groot belang is.

dan misschien verscholen

Overige~vanuit

deze

plaats verder natuurlijk geen mening erover uiten maar dat moet u zich wel
realiseren dat dat erg belanrijk is.
Van de Haar afdeling Wassenaar.
Tijdens de discussie in Wassenaar is het volgende opgemerkt ook weer betreffende
die regels 23 tm 28 het

volg~nde

namelijk dat persoonsontwikkeling van het kind
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op 12-jarige leeftijd in een nieuwe fase komt en daarbij is een verand~ring van
schooltype gewenst en het moment daartoe is veel geschikter als ze 12 zijn dan
nog weer eens na een brugperiode van 2 jaar. Dus ik zou het voorstel van de
vorige spreker graag willen ondersteunen.
Verder nog sprekers over deze amendementen.
Langvoort-Groningen.
Ik wou graag weten of de vrije schoolkeuze slaat op het openbaar onderwijs dat
je ook tussen de verschillende openbare scholen zou kunnen kiezen of dat deç
~hoolgrens

nog steeds blijft bestaan en dat je dan een keuze heb tussen

openbaar, bijzonder of bijzondere talen.
Daar zal de commissie in haar antwoord op in gaan. Verder nog.
Mag ik nog even.
Dus uitsluitend die dingen die staan onder dat vrije schoolkeuze tm regel 34.
Maar er is zonet een heleboel gezegd over de verlegnde brugperiode. Daar wou
ik ook iets over zeggeno Het is namelijk zo dat bij het amendement van Roermond
_ .t er uit gelaten is omdat wij daar ook bijzonder tegen gekant zijn om die
brugperiode zondermeer te verlengen in het liberaal manifesto Wij zijn er niet
tegen gekant dat de hele schoolopleiding met hoogstens een jaar wordt verlengd
om meer te doen aan het onderwijs in de vreemde talen. Daar zijn wij toe genegen.
Daarom staat dat in ons amendement.
Verder nog opmerkingen over dit stuk. Dan is het woord aan de commissie.
De heer Makreel.
Ik zou graag het amendement van Heerenveen willen steunen om die passage die
zou kunnen worden uitgelegd als ondersteuning van een voortgezette brugperiode
eruit te halen. Ik zou daaraan willen toevoegen de aanbeveling om bij het herschrijven van deze hele paragraaf nog eens goed te kijken naar die leeftijd van
n

14

j~ar.
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Die leeftijd die je elk ogenblik tegenkomt en die in dezelfde richting zou
kunnen worden uitgelegdo Het lijkt mij niet verstandig om in dit stuk zo steeds
met de 14-jarige leeftijd aan te komen.
De JOVD onderwijscommissie is het niet eens met wat de heer Makreel zojuist heeft
opgemerkt. Wij willen wel die verlepgde brugperiode handhaven.
Er wordt opgemerkt een verlengde brugperiode in die zin dat woord althans wordt
daar niet zo gebruikt. Het woord is nu aan de commissie.

-•<

dacht eerst in te gaan op Roermond. Ook dat B van Eindhoven over die vrije

schoolkeuzeo Daar wilden we dit van zeggen dit is achterin daar van ons goed
begrepen. Wij vinden dat eigenlijk zou moeten staan evenals bij bijzondere
scholen dienen ouders bij het openbaar onderwijs recht te hebben op vrije
schoolkeuze. Want ik dacht er staat geen verschil van mening bij het openbaar
onderwijs ben je vaak gebonden aan de wijk en aan waarin je woont en dat hebben
wij eigenlijk willen doorbreken. Dat is het antwoord hierop. Dan gaan we door
op de andere nummers en dan vooral 50 van heerenveen die daar het verst in gaat
en alles wat hier op dit moment gezegd is over de 14-jarige leeftijd en over de
brugperiodeo Wij zijn ons ervan bewust met de zinsnede in vrije schoolkeuze
over brugperiode wóarbij wij voorzichtig zijn geweest en hebben gezegd de
Jidige brugperiode van het voortgezet onderwijs kan hierin worden geïncorporeerd. U moet dat niet verkeerd lezen. Dat is bedoeld als een discussiepunt voor
de vergadering. De VVD moet zich daarover uitsprekeno De commissie is ervan
uitgegaan met het wensepakket dat wij hebben tav het basisonderwijs zoals de
commissie dat al heeft neergelegd in het concept zoals er wensen komen vanuit de
vergadering door het aannemen van amendementen of het wegstemmen van amendementen.
Dan zul je je moeten realiseren hoe vul je dat basisonderwijs in, want terecht
is daar een motie op omtrent de tijd. Wij hebben gezegd wij verwijzen dat naar
de behandeling hier van deze passage. Je zult wat je wilt in het basisonderwijs
op al die gebieden die sociale vaardigheid, die culturele vorming, het vreemde
talenonderwijs dan hechten wij ook en vooral nog bijzonder aan kennisvakken
en kernvakken zoals taal, rekenen, aardrijskunde en geschiedenis in het basisonderwijs. Je zult het uit de lengte of uit de breedte moeten halen dwz de
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kinderen gaan per dag langer naar school of je zult misschien in de tijd een aantal
dingen uit moeten rekkeno Wij hebben gemeend aan de vergadering voor te moeten
leggen heeft het zin om te kijken of je elementen van brugperiode dus de aansluiting
naar het voortgezet onderwijs eventueel kan incorporeren in een verlengde_basisschool zodat het basisonderwijs, want laten wij ons dat toch goed realiseren
het basisonderwijs sluit niet afo Het basisonderwijs legt een basis voor een
verdere ontwikkelingo Op latere leeftijd kiezen wij vaak gaat u het in uw
eigen levensloop maar na, kiezen wij vaak heel andere zaken dan waarvoor wij
op de basis begonnen zijn. Wil je die keuze kunnen doen en wil je je op basis
van die latere keuze kunnen ontplooien dan moet mij toch als hartekreet deze
aal in van laten wij er als liberalen dan toch voor zorgen dat die basis
inderdàad zo goed mogelijk is dat iedereen die keus ook kan maken. Dat is de
overweging om te zeggen laten

W1J

ons er eens op bezinnen of het basisonderwijs

soms in de tijd moet worden uitgebreido Dat wij dan allemaal wat lijden onder
het virus van de brugperiode en de verlengde brugperiode en eventueel nog de
middenschool dat zouden wij bij de discussie eigenlijk toch eens even in de
ijskast moeten zetten en gewoon hier eens principieel kijken wat vinden wij
als liberalen de hoofddoelstelling van ons onderwijsbeleid. Dan zeg ik dat is
de ontplooing van het individu, van het kind en daar dien je een invulling
aan te geven en dat is dan jammer als dat lijkt op wat anderen op grond van
andere overwegingen welliswaar hebben voorgesteld, maar laten wij ons daardoor
.1iet misleiden. Ik zou graag de discussie op dit punt zuiver willen houden.
Is er verder nog behoefte aan toelichting vanuit de kant van de commissie op
andere van de punten die in behandeling zijn. Dan gezien het belang van het
onderwerp geef ik gelgenheid tot een 2e rondeo Graag korto
Bolt Roermond.
Het is toch gewoon een kwestie van nederlandse taal en hier uit de zaal wordtç
al vaak naar voren gebracht dat daar toch weer enige verbetering in moet komen.
Daar staat ook mbt het openbaar onderwijs, dit houdt duidelijk in dat bij het
bijzonder onderwijs wel het geval, en dit is bij het bijzonder onderwijs niet
het geval. We kunnen dus hier onmogelijk in het liberaal manifest het bijzonder
onderwijs een pluim op de hoed geven die het niet verdient.
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De heer Meijeran.
Voorzitter als ik het goed begrijp dan is het gloedvolle betoog van mevrouw den
Ouden een ontrading van het aannemen van de motie Heerenveen en het laten staan,
heb ik het verkeerd begrepen dan kan u het mij straks beter uitleggen en het
laten staan van wat er staat. Maar voor wat er staat zou ik wel op 2 dingen
willen wijzen in het manifest voor tien jaar. Als je over de huidige periode
spreekt dat dat meeschuivende periode is als er in die tijd wat verandert en
als je het met twee jaar wilt verlengen en dat zou binnen 2 jaar telkens lukken
dan heb je in tien jaar liberaal manifest met 5 maal 2 jaar verlengd.
Jar daar weten we wel een voorziening voor te treffen dat dat effect niet
optreedt. Het gaat nu om de principiele discussie die hier naar voren komt of
je die basisschool tot 12 of 14 jaar zou moeten bezoeken met overigens een aantal
randcondities.

'

Als het daarom gaat dan moeten we dat wel zeggen.
Dat heeft mevrouw den Ouden geprobeerd uit te leggen. Zij heeft uitgelegd waarom
zij vindt dat dat zou moeten.
Ik heb geen voorkeur of afkeur van het een of het ander uitgesproken. Ik heb
de vergadering alleen op het hart gedrukt houdt uw discussie zuiver.
Ik ben dus Toonen uit Heerenveen die de moties ook voorgesteld heeft. Hier gaan
we de zaak omdraaien. We gaan eerst hier vanmorgen stellen die leerlingen
op de basisschool die moeten maar keurig netjes frans, duits, engels gaan leren.
Die moeten talenonderwijs krijgen en omdat dat nu allemaal niet kan moeten we
dan die basisschool maar gaan verlengen tot 14 jaar. Dat is toch gewoon een
omdraaien van de werkelijkheid.
Het is heel duidelijk. U heeft de mogelijkheid om tegen, die zin tegen te houden
dat u dan het amendement van de afdeling Heerenveen kunt steunen amendement 50.
Als u dat steunt en als de vergadering dat accepteert dan is duidelijk vastgelegd
dat de vergadering wil dat het tot 12 jaar beperkt blijft op de basisschool.
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Dus u hebt die gelegenheid.
Juist want men kan van 12 tot 14 jaar op de vervolgscholen toch al die bredere
vorming wel krijgeno Dan hoeft men toch die basisschool niet te gaan verlengen.
Dat is duidelijk dat dat uw mening is.
Mevrouw ten Keursto
Ik wil nog even er op wijzen dat het eindhovense amendement geen moeite heeft
met de tekst zoals die voorgesteld is uit de afdeling Roermond. Wat wij hierin
·ezegd hebben houdt hetzelfde in voor ons gevoel, maar waarschijnlijk was het dan
toch niet duidelijk genoeg. Het voortgezet onderwijs komt toch wel hoop ik
onder een ander hoofd als onder de vrije schoolkeuze dat is mijn tweede punt.
Wat betreft het vastleggen van die leeftijdgrenzen en die brugperiode zou
ik de vergadering ook de grootste voorzichtigheid willen laten betrachten.
Ik zou graag het betoog van mevrouw den Ouden van harte willen ondersteunen.
Ik acht het juist essentieel voor liberalen dat zij pleiten voor zo breed mogelijke
dimensies in het onderwijs. Dat heeft de commissie getracht weer te geven in de
regels 23 tm 28 .en dat betekent dat ik aanbeveel die tekst dan ook te handhaven.
e heer Makreel.
Nav de reaktie van de commissie het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat ontplooing van het kind voorop staat, maar het is nog zeer de vraag of dat gediend
is met een verlenging van de basisschool. Ik ben bang dat we hier toch eigenlijk
bezig zijn de discussie van Meppel weer een beetje over te doen en daar kwamen
we toch wel zeer unaniem tot de conclusie dat het voor de ontplooing van de
kinderen niet gewend was om ze na hun 12e jaar nog in homogene groepen te laten
zitten. Of u nou een verlengde brugperiode in het voortgezet onderwijs kiest of
een middenschool of dat u de basisschool met een paar jaar gaat verlengen. Het
effect van al die maatregelen zal toch altijd zijn dat u de kinderen in die homogene
groepen laat zitten en daarmee toch wellicht wel de ontplooing van sommige wat remt.
Daar heb ik toch wel erg grote bezwaren tegen. Ik zou het amendement 50 dus nogmaals
hartelijk in de aandacht van de vergadering willen aanbevelen.
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Dames en heren ik zie nog een stuk of 6, 7 sprekers. Ik wil u een ordevoorstel doen.
Laten we de discussie stoppen en tot de stemming overgaan.
Ik ben er namelijk van overtuigd dat over dit punt nog makkelijk een uur en ook
wel zinvol doorgesproken kan worden, maar er zijn erg veel andere punten die ook
nog aan de orde moeten komen. Ik zou graag willen vragen om degene wie er mee
in kunnen stemmen alle kleuren om tot stemming over te gaan op te steken.
Alle kleuren tegen. Dan gaan wij over tot de stemming en ik hoop dat u echt ervan
overtuigd bent dat ik niet de indruk heb dat er nog veel hele nieuwe argumenten
kunnen zijn en we werkelijk voort moeten. Dan gaan wij over tot stemming.
Ik zou u allereerst willen voorleggen om te stemmen over Eindhoven dat stukje
Jt onder het hoofdje vrije schoolkeuze staat vier regeltjes die daar staan.
De commissie ontraadt dit. Mag ik u vragen alle kleuren voor dit stuk van het
eindhovense amendement op te steken. Alle kleuren tegen. Ik zou daar niet zo
uitkomeno Dan gaan wij eerst proberen om dat gedetailleerder te doen. Blauw
voor. Groeno Paarso Blauw tegen. Groeno Paars. Het stembureauo Het amendement
Eindhoven op dit punt is aangenemeno Ik denk dat het dan niet noodzakelijk is
om het amendement Roermond eerste gedeelte uiteraard, dat stukje wat onder vrije
schoolkeuze staat in stemming te brengen. Daar zijn geen bezwaren tegen om dat
na deze uitslag niet in stemming te brengen.
Dit Roermond is nadere toelichting van datgeen wat gesteld is. Ik denk dat het een
/''

.. et ander helemaal niet uitsluit.
Ik geloof niet dat je het achter elkaar op kan schrijven dus als je het allebei
aanneemt denk ik dat er iets staat wat gewoon intern niet consistent is.
Ik kan mij desondanks voorstellen dat de vergadering van mening is dat het wel
allebei aangenomen kan worden en dan beslist uiteraard de vergadering. U hebt
het woord.
Ja ik denk dat de vergadering inderdaad moet besluiten beide aan te nemen.
Wat Eindhoven heeft bepleit is een vrije schoolkeuze tussen de diverse vormen
van openbaar, bijzonder en bijzonder onderwijs , maar ik denk dat je binnen
dat openbaar onderwijs en dat doet het manifest in de huidige vorm ook nogmaals
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moet pleiten voor vrije schoolkeuze. DWZ geen schoolgrenzen, iedere ouder kan vrij .
kiezen op welke openbare school zijn kind zeto Ik denk dat je daar als liberalen
beslist voor moet opkomeno
Goed, zodra iemand maar wil dat het wel in stemming gebracht wordt dan denk ik
dat wij dat moeten doen. Het ligt ter tafel. Alle argumenten voor en tegen zijn
ge~o~md.

Nee want we gaan verder, we zijn bezig met de stemming op punt 48

afdeling Roermond vrije schoolkeuze, de intensie daarvan. Kunt u zich daarin
vinden om dat als toevoeging te zien. Graag alle kleuren voor. Alle kleuren tegen.
Dan gaan wij naar afdeling Roermond onder hoofdje vrije schoolkeuze is dus
·angenomeno Dan komen wij op 49 ondercentrale Heuvelrug Noord. Ik dacht dat daar
niemand het woord over gevoerd heeft. Mag ik vragen alle kleuren voor. Alle
kleuren tegen. Dan is het verworpen. Amendement 50 van Heerenveen. Ik denk dat
ik de uitslag van Eindhoven en Roermond niet zodanig mag interpreteren dat daar
een ondubbelzinnige uitslag ook over Heerenveen al in zit. Maar omdat het een
heel belangrijk punt is wilde ik het toch maar afzonderlijk in stemming brengen.
Mag ik u vragen om alle kleuren voor Heerenveen de kaarten op te steken.
Dan alle kleuren tegen. Dan is Heerenveen aanvaard. Afdeling Breda. Ik denk eigenlijk dat wat daar nu staat dat die vrije schoolkeuze ook mbt het openbaar onderwijs
die geschrapt moet worden volgens Breda na het aannemen van Roermond bijna vanzelfsprekend is. Namelijk in de zin dat de tekst van Roermond en Eindhoven
_erzake geaccepteerd is. Ik zou u dus willen voorstellen om Breda niet in stemming
te brengeno Zijn daar bezwaren tegen. Het is dus vervallen. Dan komen we op 52
Oss. Ja dat is in feite ook vervallen naar mijn stellige indruk, geen bezwaren
daartegeno Dan is 52 ook vervallen. Dan komen we op 53 dat is een nieuw punt
om te behandeleno Afdeling Oegstgeest, behoefte om daar toelichting op te geven.
Voorzitter ik wil u met alle klem ontraden om dit aan te nemen. Ik vind dit vooral
in deze tijd een stuk betutteling wat een liberale partij zich niet eigen zou
moeten maken.
De commissie-mevrouw den Ouden.
Mag ik even nog voor wij verder gaan ter afsluiting van vr11e schoolkeuze en
ouderparticipatie ed de vergadering er op wijzen op amendement 285 op h•t hoofd-
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stuk mens en

organisa~ie.

Daarin worden nog zaken gezegd over de bestuurlijke

structuur bij het openbaar onderwijs. Ik dacht dat het juist was om dit even te
stipuleren dat men weet dat dat nog aan de orde dient te komen. We zijn met mens
en ontwikkeling bezig maar dit betreft het openbaar onderwijs en het

sta~t

daar

in mens en organisatie. Misschien kan dat hier in een keer bij bekeken worden
zodat het in het manifest verwerkt kan worden.
Amendement 285 zal uiteraard behandeld gaan worden maar dan toch wel op die plaats
graag en ik zou dus nu toch wel graag het eventuele commentaar van de commissie
op 53 willen hebben omdat dat toch los staat van de bestuurlijke structuur van
-e school zelf.
Wij zijn het ermee eens dat dat doorslaggevende niet thuis hoort in het manifest.
Het woord betuttelen werd dachten wij toch wel een beetje terecht uitgesproken
en u kunt ook vinden in mens en recht op bladzijde 23 kolom c en dan 10 en volgende
waar wij het hebben over de leeftijd van 12 tot die van 18 zullen de eigen rechten
van de minderjarige geleidelijk dienen toe te nemen. En wij vonden eigenlijk
dat we daar naar zouden moeten verwijzen. Wij zouden dit niet willen steunen.
U wilt nog een opmerking maken.
ijnheer de voorzitter zoals het namelijk in de tekst staat en daarom zie ik
dat betuttelen niet helemaal zoals het op het ogenblik gaat maakt de school
uit waar het kind naartoe gaat. Ik vind dat de ouders daar wel degelijk een
stem in hebbeno
Maar niet doorslaggevend.
Waarom niet.
Het gaat er inderdaad het woord doorslaggevend is natuurlijk hier het kardinale
punt. Dat is de kern van de discussie. Die zetten we verder voort.
Van Beek-Maarheze.
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Even aansluitend met name bij de vorige spreekster. Ik denk inderdaad dat er eam
misverstand aan het groeien is. Als er gesproken wordt over doorslaggevende
stem dan wordt dacht ik bedoeld om dat aan ouders in combinatie met kinderen
te geven enerzijds. Tov adviezen van scholen, adviezen van instituten en noem maa+
op die op dit moment een erg grote invloed en soms wel een een doorslaggevende
invloed hebben. Wat hier dus gezegd wordt dacht ik heeft, legt de beslissingsbevoegdheid bij laat ik het dan even ruim formuleren het gezin zelf.
Dit amendement opent de poort dat allerlei streverige ouders dwars tegen de wil
van de school doorzetten dat een leerling toch bij een bepaald voortgezet soort
nderwijs terecht komt waar hij absoluut niet hoort. Dat heeft niets met
betutteling te maken. Dat heeft gewoon te maken met enkele onverstandige ouders
tijdig een halt toe te roepeno
De betutteling is ons niet duidelijk en het lijkt ons volkomen belachelijk
dat de school gaat bepalen waar een kind heen gaat. Het gaat om het kind van de
ouders, dus de ouders. Dus het gaat hierom dat de strekking van dit amendement
door de commissie zou worden overgenomen.
Dat is uw duidelijke mening. Ik wil u vragen uitsluitend nog hierover verder te
praten als u echt nieuwe argumenten pro en contra hebt. We hebben er al heel
.at gehoord dacht iko
Ik wijs op twee dingen, een ding het hoger beroepsonderwijs is nog steeds voortgezet onderwijs in Nederland. Het lijkt mij wat ridicuul als iemand van 18 jaar
dat de ouders daarbij uberhaupt al een stem hebbeno In de 2e plaats gaat dit
manifest uit van de vrije onplooing van het individu dus het is dan volkomen
strijdig als amendement van Oegstgeest wordt aangenomen.
Dan zou ik over willen gaan.
Roermond.
Ja helaas ik moet dus de een na laatste spreker sterk afvallen. De laatste spreker
moet ik lijdlBl.
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Het gaat niet alleen om de ouders. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om het
kind.
De commissie kan haar concluderende woorden daarover spreken en dan zullen we tot
een stemming over dit amendement 53 overgaan.
Ja mijnheer de voorzitter het woord doorslaggevend vinden wij veel te vergaan.
Dat gaat te ver voor al die gevallen waarin leerkracht het bij het rechte eind
heeft voor wat betreft het verder gaan van een kind. Het is dan niet in het
belang van het kind dat die ouders een doorslaggevende stem hebben. Aan de andere
1

'ant en dat zien wij ook wel is het zo dat op 12 jaar nu moet ik die leeftijd

toch maar weer even noemen, dat is onverstandig natuurlijk, maar dat men op de
leeftijd waarop men de basisschool verlaat te maken heeft met een individu dat
nog in ontwikkeling is. Op een bepaald moment kun je duszeggen het kind is daarvoor nog niet rijp, maar en dat is mijn onderwijservarig heel vaak blijkt dat
ze een paar jaar later wel daartoe r1JP zijn. Welnu gun een kind die mogelijkheid zich te ontwikkelen en stop het niet al heel vroeg al in een bepaald
hokje. Vandaar dat wij dat doorslaggevend echt ontraden, maar wij zijn het met
de strekking wel eens en in zoverre ondersteunen wij de opmerkingen die van de
kant van de JOVD zijn gemaakt. Wij vinden dat het gezin

~oals

Maarheze het geïnter-

preteerd heeft een zwaarwegende stem moet hebben in die richting waarin het kind
!rder zal gaan. Maar doorslaggevend vinden wij absoluut te ver gaan.
Wij gaan over tot stemming over het amendement 53 van de afdeling Oegstgeest
in deze tekst zoals die hier staat. Ontraden door de commissie zij het met de
kanttekeningen zoals gemaakt. Alle kleuren voor 53. Tegen. Ik denk dat ik overga
tot een gedetailleerde stemmingo Voor Blauw, groen, paars. Tegen. Het stembureau.
Ik kan u mischien alvast met het volgende punt beginnen.
Hebben wij nu gestemd over de letterlijke tekst of door de commissie aangepaste
tekst.
Nee wij stemmen altijd over de tekst die ter tafel ligt tenzij ik nadrukkelijk
zeg zoals in een geval gebeurd is dat een woordje moeten wat tussen haakjes stond
ergens veranderd is.
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We stemmen altijd over ter tafel liggende teksten. Anders wordt de stemming volstrekt onduidelijk.
Maar die stemming is volstrekt onduidelijk geworden, want we hebben een uitleg
gehoord van de commissie die men er aan gegeven heeft.
Mag ik de suggestie doen voorzitter dat het stembureau als het enigszins kan
de uitslag als onbeslist aanvaardt en dat daarmee de uitspraken door de commissie
krachtens haar algemene volmacht kunnen worden meegenomen. De letterlijke
tekst aannemen of de letterlijke tekst aanvaarden is dacht ik in het geheel wat
-oeilijk en als het zo verdeeld ligt dan dacht ik dat je die mee kon nemen zonder
uitspraak.
Ik vind dat de heer Meijeran een suggestie doet die voor een stukje meegenomen
wordt, maar aan de andere kant, kijk het is zo,

h~t

is heel duidelijk dat het

woord doorslaggevend het kardinale woord was waar hierover gestemd is. Het is
belangrijk om te weten of deze vergadering dat wel of niet een essentieel punt
vindt in dit stukje tekst. Ik beluister van het stembureau die inmiddels tot
een uitslag gekomen is dat het amendement van de afdeling Oegstgeest verworpen
is. Dat betekent dat de commissie dat dus weet en ik geloof dat het belangrijk
is om dat te weten dat deze vergadering dat uitgesproken heeft en dan verder haar
aak op dit punt met voortvarendheid gehoord de discussie zal gaan aanpakken.
Mag ik dan overgaan naar het volgende punt dat is punt 54 wat niet los gezien
kan worden van andere stukken tekst. Over is namelijk nog amendement Eindhoven 39
het laatste stukje over het voortgezet onderwijs. Uit het amendement Roermond 48
het stuk waar het vakkenpakket boven staato Dan is er verder het amendement 54
waar wij dus nu voor staan en die kunnen toch slecht gezamenlijk met 55 en 56
besproken worden omdat ze heel duidelijk elkaar overlappen. De stemming daar zal
ik dan zo dadelijk aan u wel een voorstel voor doen, want daar moeten we natuurlijk wel een volgorde voor hebben. Ik zou dus met u in de discussie willen behandelen deze zaken gezamelijk. Heeft Eindhoven nog behoefte het stuk wat staat
onder het hoofdje voortgezet onderwijs nader toe te lichten. Het laatste regeltje
daar staat dus aan het wereldgebeuren, wereldgebeuren is weggevallen. Dan
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toelichting eventueel van de kant van de afdeling Roermond onder wat over het
vakkenpakket staat.
Wij hebben dat gedeeltelijk herschreveno In die zin dat het dus wat beter_bij
elkaar gezet is. Wij hebben wat dat betreft het zuiver redaktioneel bedoeld.
Verder hebben wij daarin verwerkt dat de brugperiode, de verlenging daarvan dat
daarmee de uiterste voorzichtigheid moet worden betracht en dat beter als er
dan een verlenging plaats heeft ten gunste van de talenstudie. Dat hebben wij
dus daarin opgenomen.
~an

toelichting van de afdeling Peize op 54o

Ossschrikt toch van het keizhard noemen van het getal 18, net alsof u wil zeggen
dat 18-jarig

ve~plicht

onderwijs is. Daarom ook ter verkorting stelt Oss voor

om dit zinnetje te schrappen.
De afdeling Leiderdorp 56 het is een motie, maar daar kunnen ook toelichtingen
op gegeven worden als u dat wilt. Zijn er nog andere die over deze onderwerpen
het woord willen.
Mevrouw de Graaf.
~-'<

heb een paar vragen en een paar opmerkingen. Ik denk dat motie 54 niet helemaal

samenvalt met de andere want als ik goed heb begrepen dan denk ik dat de afdeling
Peize pleit voor een invoering van het klassesysteem. Ik bedoel niet de maatschappelijk klasse, maar dus een schoolklas. Dat zou ik zeer willen aanbevelen,
want het is voor de ontwikkeling van de kinderen juist ook wat betreft de sociale
vaardigheden geweldig belangrijko Verder nav de afdeling Roermond heb ik nog moeite
met iemand van 20 jaar een kind te noemen en ik wou dus ook graag weten hoe ze
aan die grens van 20 jaar komen. Dan nav Leiderdorp ontgaat mij de logica

~n

laatste alinea.
Roke den Haag.
Wat betreft de afdeling Peize moet ik de afdeling toegeven dat de veelheid van
vakkenpakketten die op dit moment op de middelbare scholen geeffectueerd wordt

de
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een goed onderwijs dwarsbomen. Ik vind echter vaste vakkenpakketten een erg moeilijk
te hantere begrip. Het kan op diverse punten worden geïnterpreteerd. Hoeveel
vaste vakkenpakketten een of twee of drie. Ik vind dat erg gevaarlijk om dit zo
op te nemen. Wat betreft afdeling Oss nr 55 vraag ik me af waarom die passage
geschrapt moet wordeno Er wordt namelijk niets voor in de plaats gezet en dat
vind ik erg zonde, vandaar dat ik toch eigenlijk de bewoording van de commissie
toch wel in deze zou willen volgeno
Ik wil voor de goede orde opmerken dat in het amendement Peize over vaste basispakketten gesproken wordt en niet vaste vakkenpakketten. Ik denk in mijn gevoelen
-,~t

het dus niet zo is dat iedereen hetze! fde krijgt maar dat het zo is dat er

een beperkt aantal keuzes van dat op zich vaste pakketten zijn. Zo interpreteer
ik wat hier staat gezien de toelichting. Want er wordt namelijk gesproken over
het geven van een richting aan de keuze en onpraktische keuzes tegen te gaan.
Dus ik wil die opmerking maken

overigens volstrekt in het midden latend

of je daar dan voor of tegen moet zijn.
Ja voorzitter ik voel me na uw woorden toch geroepen om de strekking van uw
betoog dan te veranderen in die zin dat ik uw interpretatie zo hij door de afdelinng
Peize wordt gedeeld en ik

he~

nu ook in de tekst excuse heb gelezen. Maar ik

geloof inderdaad dat zoals de oplossing die u net formuleert dat die ook in mijn
_.ijn ligt, dus ik trek in deze dan de strekking van mijn eerste betoog in.
Ik had aansluitend hierop eigenlijk een informatieve vraag aan de commissie.
Ik heb opgemerkt dat in het stuk werk een wirwar van termen voorkomt die allemaal
verschillende betekenissen hebbeno De termen vakgebieden, vakken, basisvakken,
kernvakken, leergebieden, basispakketten die hebben in onderwijshoudelijke
zin totaal verschillende betekenissen en ruimere zin verschillende zin ruimere
uitleggen. Als u dit in de markt brengt dan verklaart iedereen u voor gek, want
u maakt hier een belachèlijke indruk.
Wij gaan het ook allemaal zoals ik al eerder toegezegd heb zeer zorgvuldig op zijn
nederlands en dat betekent natuurlijk ook op de keuze van de terminologie in
een algemene herschrijving bekijken, maar we nemen uw opmerking daarin graag mee.
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Het woord is aan de commissie om een reaktie te geven en dan vervolgens op de
indieners van Roermond en Leiderdorp waarop concrete vragen gesteld zijn.
39 Eindhoven is redaktioneel. De commissie wil dat graag meenemen met de nodige
vrijheid om gehoord en gehoord de uitslag van de

ver~dering

over de andere

punten betreffende dit onderwerp te verwerken in de volgende tekst van het manifest.
Dan 48b zoals wij het noemen dat is Roermond het vakkenpakket dat is in onze
ogen ook een poging
tot herschrijving en daarvoor geldt dan hetzelfde.
,
Dan 54 Peize. Wij zijn het met Peize niet eens als dit zou betekenen dat men
teruggaat naar het klassikale stelsel. Wij zijn het ook niet eens met de opmerking
/-an de landelijke onderwijscommissie dat het sociale gedrag en de sociale vaardigheid het best in klassikaal verband zou kunnen worden ontwikkeld. Ik geloof
juist dat een grote flexibiliteit aangeleerd wordt of ontwikkeld wordt als
men in groepen moet werken voor verschillende zaken. Wat betreft het noemen van
de leeftijd van 18 jaaro Het heeft geenszins voorgelegen bij de commissie om
die 18 jaar te koppelen aan de leerplicht. Wij zijn uitgegaan van de praktijk van
het onderwijs dat iemand toch op zijn 18e echt wel in het onderwijs zit en
naar het zich laat aanzien zal dat voor grote groepen opgroeiende mensen zelfs
tot ver na het 18e jaar worden. Voorlopig wilde ik het hierbij laten met nog een
opmerking dat wij geen voorstander zijn van vaste vakkenpakketten maar wel voorstander zijn van vakkenpakketten die zo breed mogelijk zijn samengesteld opdat
...en opnieuw ik heb dat al eerder gezegd kan kiezen later en daarvoor dan ook
de instrumenten heeft om die keus te effectueren.
Maar dan pleit ik ervoor dat u voortaan termen op leergebied kiest.
De discussie op deze manier is niet in een gezelschap van deze omvang jammer
genoeg te voeren. Ik wil nu graag het woord geven aan de vertegenwoordiger
van Roermond omdat daar een vraag

~ver

zijn amendement gesteld is. -

Er wordt gezegd hoe wij komen aan 12 tot 20

ja~r.

Wel de zin die loopt binnen

het voortgezet onderwijs. Gezegd dat het onderwijs voortgezet dan wel begint metç
12 jaar en het eindigt zo bij 18 jaar. Als je een keer blijft zitten bij 19 jaar.
Dus vandaar dat wij die term 12 tot 20 jaar hebben genomen. Ik ben het er volkomen
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mee eens dat hèt dan geen kind meer iso Het kind zou je dan kunnen vervangen

d~

mens.
Is er vanuit de kant van Leiderdorp behoefte aan beantwoording van de gestelde
vraag. Zo niet dano•ooo••
Voorzitter die 18-jarige ik begrijp wel
Ik zou u willen voorstellen om tot stemming over te gaan op dit punt van deze
stukken en als daar geen bezwaren tegen rijzen dan doen we dat ook echt. Dan zou ik
allereerst willen voorstellen om in te gaan op het idee van de commissie
om het stuk tekst voortgezet onderwijs ondercentrale Eindhoven aan de commissie
als een redaktionele zaak mee te geven. Daar rijzen geen bezwaren tegen. Dan
gaan we kijken naar de afdeling Roermond wat daar staat onder het vakkenpakket.
Daarvan heéft de commissie hetzelfde gezegdo Ik wil de commissie daar wel in mee
gaan met uitzondering van die 20 jaar want daar wil ik afzonderlijk over gaan
stemmeno Maar overigens wat daar staat dacht ik dat inderdaad een redaktionele
aspect waso Kunt u zich erin vinden dat dat op dezelfde manier als de tekst van
Eindhoven aan de commissie meegegeven wordt.
~ag

ik voorzitter er nog even op wijzen dat in dat 2e deel van 48 op bladzijde

o daar ongeveer zo de 12e regel daar wordt er wel eventjes bijgezet en laat
ieder zich dat realiseren voor de in deze paragraaf aangaduidde bredere dimensie
zou de duur van dit onderwijs met een jaar moeten worden verlengd.
U hebt volstrekt gelijko
Mevrouw den Oudeno
Ik heb bij de beantwoording van datgene wat naar voren gebracht is vanuit de
vergadering gezegd gehoord hebbende wat in de vergadering over deze onderwerpen
is uitgesproken. Ik dacht dat duidelijk was dat de commissie meeneemt wat tav
de verlenging van de basisschool is gezegd dat daardoor deze zinsnede uit Roermond vanzelfsprekend niet ter discussie staat op het moment want daar hebben we
het al over gehad. Behalve dat dit over het voortgezet onderwijs gaat. De
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verlenging van de jaren met de basisschool is wat anders dan het voortgezet onderwijs.
Ik heb mijzelf afgevraagd op een bepaald ogenblik of de afdeling Roermond inderdaad hier bedoelt het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs, maar de nadere
toelichting die ik gehoord heb deed mij denken dat men toch het basisonderwijs
bedoelto
Nee dat is niet waaro Wij hebben duidelijk bedoeld het voortgezet onderwijs.
-~

aar dan is het zo dat het een heel apart onderwerp is want over de duur van

het voortgezet onderwijs

om die te verlengen daar hebben wij nog niet met

elkaar over gediscussieerd dus dat moeten we dan wel even afzonderlijk
bespreken als dat de bedoeling is. Ik wil u dus voorstellen om met

uit~ndering

van de eventuele verlenging van de duur van het voortgezet onderwijs en met uitzondering dus van die leeftijd tot 20 jaar het mee te geven aan de commissie
in de zin zoals ik zojuist omschreven heb. Geen bezwaren.
Mevrouw de Graaf.
Ik wou alleen vaststellen dat dan de commissie meeneemt dat de vakkenpakketten
dus breder worden.
-~

U kunt nu niet een interpretatie geven waar wij dan weer op ingaan.
Het is geen interpretatie waar u op in moet gaan.
Er ligt een tekst daar is over gediscussieerd. De discussie is afgesloten, wij
zijn bezig met de stemming en we gaan nietnopnieuw de discussie heropenen.
Dan wil ik er graag over stemmen.
Wat wilt u precies in stemming brengen.
De verbreding van de vakkenpakketten.
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Dat staat nergens. U kunt dan uitsluitend als u dat wilt dan gaan we stemmen gewoon
over het amendement als amendement met de tekst zoals die daar dan staat. We kunnen
niet een zinnetje op die manier dacht ik er uit lichten en daar dan een uitspraak
over doeno
Mijnheer de voorzitter dat hebben we diverse malen gedaan tot nu toe. Er staan
een aantal zaken in dit amendement wat wel degelijk een stemming dan vereist.
Ik heb daarnet dacht ik mevrouw den Ouden horen zeggen dat zij de strekking
van het amendement mee wilde nemen en daarom was mijn vraag bedoelt zij dan dus
ook de verbreding van de vakkenpakketteno Als zij dat als zodanig mee wil
~-emen

dan vind ik dat uitstekend, dan hoeven we daar inderdaad niet over te

stemmeno
Als de commissie iets meeneemt dan houdt ze uiteraard rekening met wat er staat
dat is toch vanzelfsprekend.
Ik begrijp precies wat die mevrouw wil zeggen. Mevrouw daar die heeft bezwaar
tegen de te brede vakkenpakketten. Ze zegt dat die in de onderliggende tekst van
Roermond nog meer verbreed wordto Dat is niet juisto Meer verbreden dan ze nu
al zijn kan niet en nu worden er al een heleboel maatschappelijk waardeloze
vakkenpakketten gekozen en die mevrouw is daar tegeno Dat kan ik mij heel goed
.oorstellen en uit dien hoofde wil die mevrouw wat betreft die passage een
wijziging zien in die voegen dat er een korting komt op het aantal mogelijke
vakkenpakketten en dat dus niet zo breéd mogelijk maar wat minder breed.
Dat begrijp ik wat die mevrouw wilo
Ik wil eerst nog mevrouw den Ouden het woord geven om te vertellen wat de commissie
meent te moeten lezen uit wat ze zelf geschreven heeft en uit wat hier nou ter
tafel ligt.
Mevrouw den Ouden.
Mijnheer de voorzitter ik geloof dat er voor wat betreft de tekst Roermond en
voor wat betreft de tekst van het concept manifest en voor wat betreft de wens
van mevrouw daarboven en voor wat betreft de opmerkingen van mijnheer hier beneden
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er geen enkel misverstand bestaat. Wij wensen gewoon een zo breed mogelijk samengesteld dwz zoveel mogelijk vakken er in, vakkenpakket. Ik wil daar graag met u
over praten na de afhandeling van het hoofdstuk, maar als wij het over vakkenpakketten hebben laten wij het toch simpel houden wij zijn een volkspartij
dan hebben wij het over vakkenpakketten zoals ouders en leerlingen en docenten
daar op het moment in het voortgezet onderwijs mee moeten werken. Dat is een
ruime definitie, maar voldoende dacht ik.
Mevrouw de Graaf is tevreden met de beantwoording.
~~heel.

Mevrouw den Ouden heeft het beter begrepen dan die mijnheer uit den Haag.

Dan gaan wij praten sorry dan gaan wij stemmen over die leeftijd van 20 of een
ander aantal jaren. In de tekst van de commissie staat dat het immers in een
periode van 14 tot 18 jaar is het kind volop in ontwikkeling en om diverse
redenen die u gehoord hebt is voorgesteld om die achttien te vervangen door 20.
De commissie is daar niet voor. Mag ik u vragen alle kleuren voor 20 jaar.
Alle kleuren tegen 20 jaar. Dan is 20 jaar verworpen. Dan heeft Roermond blijkt
bij de nadere uitleg ook nadrukkelijk gemeend te moeten zeggen dat het voortgezet
onderwijs met een jaar verlengd zou kunnen respectievelijk moeten worden.
Ik denk dat we weinig behoefte vanuit de kant van de commissie hebben aan die
_tspraak nu en ik wil u uitnodigen daar uw stemming over uit te brengen.
Al diegene die van mening zijn alle kleuren dat het voortgezet onderwijs met
een jaar verlengd moet worden graag de hand omhoogo Tegen deze uitspraak alle
kleuren. De uitspraak is niet aanvaard. Dan gaan wij naar amendement 54 van
Peize in de stemming. De commissie heeft kenbaar gemaakt dat ze daar niet voor is.
Alle kleuren graag voor Peize. Alle kleuren tegen. Aparte stemming. Gaan wij naar
55 in afwachting van de uitslag van het stembureauo Nee dat kan niet. Laten wij
dan naar 56 gaan de motie van de afdeling Leiderdorp. Wie steunt die

motie~

Alle kleuren voor. Alle kleuren tegen. Dan is 56 verworpen. Is het stembureau
inmiddels uit de problematiek van 54. Amendement 54 is aangenomen. Het, amendement
55 ik ben geneigd te zeggen dat nu 54 aangenomen is 55 niet goed in behandeling
kan komen. Zijn daar bezwaren tegen.
Ik pleit alleen tegen het vervallen van het getal 18 omdat het getal 18 de indruk
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ve~stigt

al is dat dan in feite niet zo dat toch de VVD ergens die 18-jarige

leerplicht heft. Het is dacht ik veel beter om daar nooit over te praten.
Voortgezet onderwijs begint bij 12 en eindigt met een vraagteken. Daarom
stelt Oss de zin die op zichzelf ook niets voorstelt.
Dan gaan wij daarover stemmeno Uit Oss wordt opgemerkt dat het idee is om de
hele leeftijden te laten vallen en dat kan natuurlijk ook nadat je tussen 20
en 18 in eerste instantie voor 18 gekozen hebt. De discussie is geweest. Ik
heb aan Oss gevraagd of ze bereid ermee in te stemmen dat het niet in stemming
gebracht wordto Het antwoord is nee, we willen het wel in stemming hebben.
~an

gaat de stemmingsprocedure gewoon door. We gaan niet opnieuw met de discussie

beginneno
Het is een wezenlijk verschil of je van het leeftijdscriterium uitgaat of
van het niveaucriterium in het onderwijs.
We hebben zojuist de discussie in 2 rondes gehad. De mogelijkheid over al deze
onderwerpen. U kunt nu redelijkerwijze niet willen dat de discussie heropend
wordt. Degene die voor 55 alle kleuren zijn graag de hand omhoog. Tegen 55.
Het is aangenomeno Gaan wij naar 57o Hoorn behoefte aan toelichting •
.ijn naam is Wagenaar van de afdeling Hoorn en onze afdeling is van mening dat
de toevoeging in de zin van amendement 57 past in de sfeer van het hele hoofdstuk
omdat een strakke hantering van de leeftijdsgrens nadelig kan werken voor de
leerlingen. We denken dat dit afbreuk.doet aan de motivatie om iets te leren
en dat iemand op latere leeftijd opnieuw de kans moet krijgen bij te spijkeren
Aan kennis en vaardigheid. We vinden wel dat het partitieel vormingaonderwijs
inhoudelijk verbetering behoeft en we denken liever in de zin van recht op
onderwijs dan verplicht onderwijs.
De commissie.
Wij hebben gezegd toen we dit bekeken we willen wel graag een eigen redaktie maar
dat begrijpt u dat zeggen we bij eigenlijk nu bij alles. Dan zouden wij de
wel mee willen nemen. Dat zou ik aan de vergadering willen zeggen.

ged~chte
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Ik zou graag over willen gaan tot een stemming. Ik dacht dat het een heel duidelijk punt is waar je voor of tegen kan zijn als u het niet al te erg vindt.
Ik zou toch even een opmerking willen maken. Roffel-Nieuwerkerk ad IJssel.
Ik dacht dat nu amendement 55 nou in ieder geval 55 hebben aangenomen dat-er geen
behoefte is aan de motie van Hoorn ivm het feit dat daar de leeftijdsgrenzen al
soepel gesteld zijn.
Dat is uw idee, maar ik denk dat er meer nog in staat zodat de stemming op zich
wel procedureel althans verantwoord kan zijn.
-~lle

t~g

ik u alle kleuren voor 57.

kleuren tegen 57. 57 is aanvaardo

58 Wester Koggenland. Toelichting vanuit die afdeling. Nee. Het standpunt van de
commissie.
Wij vinden deze intensie ook goed en zouden u willen verzoeken dit over te nemen
en dan weer in een eigen redaktie samenvoegeno
Dank U welo Dan zou ik tot stemming over willen gaan. Alle kleuren voor 58.
Alle kleuren tegen. Het is aangenomen. 59 en 60 moet in onderlinge samenhang
gezien worden. Ze willen allebei precies hetzelfde denk ik, wel nagenoeg hetzelfde. De ondercentrale heuvelrug noord behoefte aan toelichting. De afdeling
.:~alre

behoefte aan toelichting. Nee dan de commissieo

Mijnheer de voorzitter wij kunnen daar kort over zijn, wij ontraden beide voorstelleno
Dan wil ik overgaan tot stemming. Ik denk dat het meest vergaande zondermeer het
schrappen is dus dan allereerst 59. Alle kleuren voor 59 graag. Alle kleuren
tegen 59. 59 is verworpeno Motie nr 60 van Waalreo Alle kleuren voor. Alle
kleuren tegen. Dat is verworpen. Nr. 61 en 62 slaat daar ook duidelijk op, die
moeten in onderlinge samenhang gezien worden. Kampen behoefte aan toelichting.
Assen behoefte aan toelichting. Dan de commissie.
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Ik geloof dat ze zo sterk op elkaar lijken dat het niet zinnig is om vast te
stellen of de een of de ander nou de goede is. Ik zou u de intensie van
beide ter beoordeling willen voorleggen. Kunt u instemmen en dan graag alle
kaarten omhoog 61, 62. Tegen 61, 62. Dat is aangenomen. Dan krijgen we een_aantal ook wel onderling samenhangende stukken namelijk 63, 64, enz. In feite
gaat dat tm 74 wel door. Ik zou dat toch maar willen proberen omdat ik vrees
dat de discussie anders erg door elkaar heen gaat lopen in die zin te b•handelea
dat ik eerst zou willen vaststellen of 63 een meerderheid krijgt, want dat
betekent namelijk dat die hele tekst, hele paragraaf geschrapt wordt en dan
hoef je over al die andere dingen niet meer te praten, maar als dat verworpen
ou worden dan dat gesprek met elkaar aan te gaan. Heeft de afdeling Amstelveen
de behoefte om toe te lichten dat ze dat geheel geschrapt willen hebben.
De commissie wil het uiteraard niet dat dat allemaal geschrapt wordt. Mag ik alle
kleuren voor afdeling.Amstelveen. Alle kleuren tegen. Dan is Amstelveen verworpen
en kunnen we dus daadwerkelijk tot de discussie over een aantal amendementen
overgaano Ik zou dan eerst de punten 64, 65, 66, 67 en 68 met u in discussie
willen nemen. Zijn er indieners die toelichting willen geven over de punten 64
tm 68o
Bij punt 64 hetzelfde als daarnet. Ten eerste weer het noemen weer van 14 tot 18
jarige, dus dat zien wij dan toch liever ook geschrapt. Ook omdat eigenlijk in die

.~

derste alinea min of meer hetzelfde staat wat verderop staat en dan zou ik zeggen
schrap de eerste alinea en pas de 2e alinea daarin aan door te spreken over
funktioneren van bijvoorbeeld de staatsbestel en organisatie wat min of meer
de eerste wordt naar verwezen.
Amendement 65 afdeling Assen dat betreft niet meer als het feit dat wij van
mening zijn dat het ware te overwegen een zinsnede is die eigenlijk in het
liberaal manifest niet thuishoort. Die spreek je ergens voor uit of niet
voor uit dat het waard te overwegen is om iets wat je misschien in spreektaal
kunt gebruiken meer is het niet.
Roke den Haag omtrent 68.
De afdeling den Haag zou gaarne het amendement in uw belangstelling aanbevelen.
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Wij vinden de formulering van de commissie alhoewel goed bedoeld wat te weinig.
Wij zouden graag zien dat we nader in kennis geastrueerd zouden willen zien en
we zouden dan als die hoofdpunten graag willen noemen een sociaal, sociaal cultureel en politiek gebied. Bovendien vinden we het begrip organisaties wat te wijds.
Dat zou ons inziens wat beter aangescherpt kunnen worden en vandaar dat we de
tekst zoals die door ons is ingediend gaarne zouden willen aanbevelen.
Dan zou ik de commissie het woord willen geven over 64 tm 68.
Er bestaat wel een behoefte hieraan voorzittero Ik kan me voorstellen dat als
ssen zegt het ware te overwegen dat hoort niet in het manifest. Je moet je
hiervoor uitspreken of niet voor uitspreken. Ik kan me voorstellen dat we daar
een andere zinsnede voor maken. Dat nemen we gewoon overo U begrijpt onze voorzichtigheid op dit punt en het was gewoon zo dat wij weleens wilden weten van
de vergadering van de partij hoe men dacht over dit onderwerp. Vandaar dat wij
wat voorzichtig waren in onze het ware te overwegen, maar dat nemen wij gaarne
overo De leeftijd 14 tot 18 jarige waar Oss weer over valt. Dat is toch de leeftijd
die wij ook daarstraks dacht ik genoemd hebben en dat door u aangenomen is, dus
ook daar staat het weer hier. Maar als wij daar een andere wat vrijblijvender
maar toch op die leeftijd slaande formulering voor vinden zullen wij dat gaarne
aanpassen dat komt later wel. Dat is ook nog niet zo essentieel dacht ik.
~

Jen Haag die daar zijn we het dacht ik, daar zijn we in ieder geval niet direkt

zo tegen als u dat misschien zou denken. Maar er blijft de zin de sociale
en vorming binnen het onderwijs zal in toeneming dat blijft dan wel staan. Dat willen
wij graago Ik dacht dat dat alleen de zaken waren. Ik dacht dat ik niet verder
op de inhoud verder moest ingaan, want Amstelveen is verworpen. We kunnen over de
inhoud verder spreken en die heb ik verder van u niet gehoord dus daar hoef ik
verder op dit moment niet op in te gaan.
Bestaat er nog behoefte aan een stuk discussie.
Mijnheer de voorzitter mijn naam is Hoek ik kom uit Delft. Wij waren van mening
dat de aanvulling of de verandering van Oss erg zinvol was, in het begin van dit
sub hoofdstukje. Wij zijn dan ook niet van de voorstellen van bijvoorbeeld den
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Haag omdat wij vinden dat die in zijn opsomming te beperkt wordt.
Mevrouw den Ouden ik kan u gerust stellen. De zin die u er graag in wilt hebbam
blijft bij aanname van ons amendement staan.
Dan zou ik over willen gaan tot de stemming. Allereerst over 64 waar in feite
2 voorstellen staan om iets te schrappen en om iets aan te vullen. Ik dank datç
dat toch wel heel verschillende dingen zijn. De commissie wil tav wat voorgesteld
wordt te schrappen u adviseren dat niet over te nemen. Mag ik alle kleuren voor
eerste deel Osso Alle kleuren tegen eerste deel Oss. Het stembureau kan hier mee
it de voeten. Nee dat vreesde ik al mag ik dan opnieuw beginnen. Oss 64 eerste
deel daarvoor blauw, voor groen, voor paars. Tegen. 64 eerste deel is verworpen.
Dan gaan wij naar 64 tweede deel. Waar een aanvulling is. Daarvoor geldt dat
de commissie geloof ik eigenlijk geen standpunt zo nadrukkelijk gezegd heeft.
Liever niet beluister ik. Mag ik u vragen alle kleuren voor de aanvulling.
Alle kleuren tegen. Dat is aangenomeno Dan gaan wij naar 65 Assen dat wordt overgenomen door de commissie. Alle kleuren voor. Alle kleuren tegen. Dat is aangenomen.
Dan krijgen we 66 die commissie is hier tegen. Alle kleuren voor 66. Alle kleuren
tegen. dat is verworpen. Dan komen wij op 67 afdeling Assen. Daar heb ik de
moeilijkheid mee dat als Assen aangenomen zou worden datgene wat u zojuist aangenomen hebt tav Oss om na regel 40 in te voeren wel wat los in de lucht komt te
.•angen maar je kan de zin natuurlijk nog wel weer zo structureren dat dat dan
uiteindelijk toch kan. Het wordt wat ingetrokken.
Assen trekt het amendement in.
Assen trekt het in en als daar verder dan geen bezwaren zijn dan vervalt dat dus
verder. Afdeling den Haag 68o De commissie kan zich daar wel in vinden.
Ja maar met een kanttekening dat wij de zinsnede de sociale vorming dat is goed.
Ik denk dat dat in orde is. Hoewel we hier wel precies vaststellen natuurlijk
wat er hiet staat. Mag ik alle kleuren voor 68 hebben. Alle kleuren tegen 68.
Ik denk dat het stembureau dit niet weet. Dan gaan we even in detail stemmen.
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Blauw voor, groen voor, paars voor. Tegen. Het stembureau. Wij gaan intussen :amar
69. Ik denk dat deze aanvulling uitermate sterk voor zich spreekt wat de
bedoeling ervan is. Graag het standpunt van de commissie hierover.
Mijnheer de voorzitter, wij zouden met de toevoeging wel akkoord zijn, maar we
zouden het wat af willen zwakken dat indoctrinatie zouden wij niet er in willen
hebben. Dat vinden wij gewoon te sterk. Wij willen dit afzwakken, maar de intensie meenemen.
Roke den Haag.
~1k

ben van mening dat indoctrinatie wel degelijk mag worden opgenomen omdat

het helaas zo vaak voorkomt omdat het helaas een item is wat in ons liberaal
manifest niet zou misstaan maar moet omdat er wat tegen moet gebeuren omdat het
op grote schaal plaats vindt dat een schandalige zaak is dat onze leerlingen
op jeugdige leeftijd worden verknald door indoctrinatie.
Ik dank u wel. Ik zou over willen gaan tot de stemming maar niet daarna ik u
meegedeeld dat amendement 68 aangenomen was. Dan gaan wij naar 69 tot de stemming
over. Niemand is er tegen denk ik, maar de commissie stelt voor om het af
te zwakken. Een van de sprekers uit de zaal heeft nadrukkelijk gezegd van nee
ik vind dat het er zo moet staan zoals het er staat. We gaan eerst over het
.teest vergaande voorstel stemmen dat is het punt dat het voorstel 69 zoals het ter
tafel ligt. Mevrouw den Ouden wil er nog een opmerking over maken.
Ik wil er een opmerking over maken. De commissie wil dit graag positief
geformuleerd in het manifest hebben en niet in een enigszins negatieve
formulering zoals het hier naar voren komt. Dus met de intensie zijn wij het eens.
Zoals het er staat is de commissie er tegen. Wij willen graag een positieve
formulering.
Ik denk dat we dan na deze nadere toelichting inderdaad over kunnen gaan tot een
stemming waarbij allereerst het meest vergaande voorstel ik aan de orde wil
stellen. Dat is het voorstel van de afdeling Baflo en den Haag en de kamercentrale
Gelderland zoals het hier ter tafel ligt. Al degene die daar voor zijn.
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Laat ik maar meteen gedetailleerd doen. Blauw voor, groen voor, paars voor.
Dan blauw tegen, groen tegen, paars tegeno Het stembureau. Het is aangenomen.
Dan nog een opmerking over de voortgang van deze vergadering. Ik wil u suggereren
dat wij tm 74 doorgaan en dan voor de lunchpauze de zaak onderbreken. Tweede
opmerking als u vele stemkaarten van lage waarde hebt, 5 blauwe of 2 groen kunt
u tijdens de pauze die inwisselen in de daarvoor dan geldende kleur. Het is voor
het stem tellen gewoon eenvoudiger als niet al teveel kaarten van dezelfde kleur
in een hand gehouden worden. Dan zou ik nu willen overgaan tot punt 70 van de
afdeling Geldropo Geldrop wil toelichting hierop geven. Zo niet dan de commissie.
~.ij

dachten dat dat niet in het manifest thuishoorde, zelfs niet in een verkiezings-

programma, maar thuishoort in het schoolwerkplan. Het is te detaillistisch.
Het standpunt van de commissie is duidelijko Daar nog opmerkingen over.
Ik geloof dat hier nu juist een van de essenties is geraakt van het probleem
van deze tijd dat de mensen niet goed naar elkaar luisteren. Dat daar nou juist
de aandacht op moet worden gericht en dat het daarom prima in het liberaal manifest
kano
Zijn er nog meer opmerking.
Mijnheer van Beek-Maarheze.
Ik leg artikel 70 niet uit de het qua intentie anders is dan wat er in de oorspronkelijke tekst staato Ik vind wel dat er veel duidelijker geformuleerd wordt
wat er bedoeld wordt en als zodanig zou ik zeker op zijn minst als redaktionele
ondersteuning mee willen geven.
Mevrouw den Ouden namens de commissie.
Mevrouw de Haan heeft al gezegd wat wij daarvan vinden. Ik geloof hoewel niet
helemaal maar dat de intensie van nummer 70 ook nog eens wordt aangestreept in
74. Ik heb geen behoefte aan deze gedetailleerde opneming in het manifest •

..

,__~

..
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Dan gaan wij over tot stemming over het amendement 70 of dit in het manifest
opgenomen moet worden. Graag alle kleuren voor. Alle kleuren tegen.
Toch apart stemmen blauw vor, groen voor, paars voor. Blauw tegen, groen tegen,
paars tegen. Het stembureau. Het is verworpen.

Dan gaan wij over naar de behandel-

ing van 71, 73 en 74 in hun onderlinge samenhang. 72 slaat ook welliswaar op deze
tekst maar is een heel algemeen geformuleerde motie die ik graag afzonderlijk
zou willen bespreken en voorzover die bespreking van mij moet komen kan ik
eigenlijk alleen maar zeggen dan dat ik denk dat dat een redaktionele opmerkingç
toch is die de commissie zo goed mogelijk waar moet maken hoe moeilijk dat danç
wellicht ook is en ik denk dat daar verder eigenlijk geen bespreking over nodig
~

·s. 71, 73, 74 wie van de indieners heeft behoefte om toelichting te geven.
Enkele woorden over 71. Ik dacht dat de toelichting zoals die hier stond heel
duidelijk was. Wij menen dat als wij jonge kinderen moeten begeleiden op de
weg naar volwassenheid dit niet moeten doen vanuit relatiepatronen die verstoord
zijn, maar relatiepatronen die goed kunnen zijn en hen via die weg ook leren zich
te handhaven als realtiepatronen op een gegeven moment wat uit elkaar lopen.
Daarom hebben wij dit amendement zo geformuleerd.
Tav amendement 73 is de afdeling Wassenaar van mening dat dit laatste deel van
dit stuk daar genoemd moet vervallen omdat het in strijd is met het liberale
_rincipe wat uitgaat van de mondigheid van de mens.
Het woord is aan de commissie.
Als wij nemen 71, 73 en 74 moet ik u zeggen dat de commissie vindt dat de afdeling
Bunnik dat is 74 dat wij die toevoeging van de zin die ze daarin hebben aangegeven
dat wij daar akkoord mee kunnen gaan en wij dachten dat als wij nou die drie
naast elkaar zetten waar blijft dat Wassenaar helemaal zegt schrappen dat we daar
absoluut tegen zijn. Dat wij het gaarne zouden willen handhaven, maar dat wij
als we tussen den Haag en Bunnik zouden moeten kijken wat vinden wij het diehts
bijzinde dan zouden we kunnen zeggen dat Bunnik voor ons het diehts bijzijnd is
maar dat we den Haag als men daar die toevoeging wil dat we daar niet wat datç
betreft op tegen hebben maar dat wij Bunnik beter vinden. Dat is 74, maar dat
wij Wassenaar dat is 73 afwijzen.
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Meijeran.
Je kunt Bunnik en den Haag dus neem ik aan allebei aannemen en dan het aan u

~

laten hoe u ze in elkaar schuift.
Dat is akkoordo
Maar de vergadering moet daar natuurlijk ook nog wel over beslissen.
Den Haag gaat hiermee ook akkord, want de intensie van Bunnik en den Haag zijm
dacht ik volmaakt gelijk.
Zijn er verder nog opmerkingen over deze punten. Dan denk ik dat we tot stemming
over kunnen gaan in die zin dat 71 en 74 de intensie daarvan in stemming komt,
waarbij u dan dient te weten dat de commissie daarvoor iso Mag ik de intensie
van 71 en 74 aan uw oordeel onderwerpen. Alle kleuren voor. Tegen. Nee
de afdeling den Haag .heeft ermee ingestemd dat datgene wat de afdeling Bunnik
zegt zodanig daarmee parallel loopt dat als je het hebt over de intensie dat het
als een geheel gezien kan worden. Aan u is dan ter beoordeling of u dat accepteert
of nieto Ik concludeer dat de intensie van 71 en 74 gezamenlijk door deze vergadering aanvaard is. Afdeling Wassenaar met nr 73 is de commissie tegen. Alle
kleuren voor 73. Alle kleuren tegen 73. Dat is dan verworpen. Dan zijn wij aan
.• et eind van dit onderdeel. 72 was mijn voorstel dus aan u, het is misschien goed
om u daar officieel een uitspraak over te laten doen om dat aan de commissie in
de redaktionele zin mee te geven. Alle kleuren voor. Tegen. Dan is dat voorstel ook
officieel geaccepteerd. Dan geef ik nu het woord aan de heer Kamminga.
Dames en heren we hadden de bedoeling gehad vanochtend 2 hoofdstukken te behandelenç
en bovendien nog de artikelen van de beginselverklaring. We hebben het niet
helemaal gehaald. We moeten nu schorsen voor de lunchpauze. Die zullen we wel
kort houden namelijk tot kwart voor twee dan is de hervatting Om u even te
vertellen wat er daarna gaat gebeuren na de lunchpauze wilden wij dit hoofdstuk
even onderbreken. Wij wilden dan de drie artikelen van de beginselverklaring
die inmiddels redaktioneel is bijgeschaafd en die zijn uitgereikt aan u
willen we dan behandelen om te zien of we dan tot een definitieve voorlopige
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vaststelling van de beginselverklaring kunnen raken. Daarna gaan we verder met
onderwijs en vanmiddag zullen we ook het hoofdstuk over Nederland en de wereld,
mens en wereld behandelen op verzoek van diegene die volgende week in Berlijn
moeten zijn. Het is onze uitdrukkelijke bedoeling om als het even lukt ook te
beginnen met mens en welzijn en ik doe een dringend beroep op u vanmiddag
daaraan mee te werken dat we toch iets verder komen dan we op dit ogenblil
lijken te komen als we zo door gaan want we halen het anders volstrekt niet.
De vergadering is geschorst tot kwart voor twee.
Dames en heren de vergadering is heropend. We stellen aan de orde de opnieuw
eredigeerde, het gaat om drie artikelen van de beginselverklaring. Dat gaat
allerleerst over het opnieuw geredigeerde artikel 7. Artikel 7 dat is vanochtend
uitgereikt, de sociale markteconomie, de vrijheid van de mens komt het best tot
uiting in de sociale markteconomie is gegrond op vrije gedecentraliseerde ondernemingsgewijze produktie en onderlinge mededinging zowel in de produktie als
op de arbeidsmarkt. Dit is zuivere verwerking naar onze overtuiging van de
gisteren aanvaarde amendementen, maar omdat het nogal een stemming was waarover
heel veel varianten gestemd is leek het ons juist u deze redaktie nog een keer
voor te leggen. Wie wil nav deze eindredaktie van artikel 7 nog het woord.
Niemand mag ik dan vaststellen zonder stemming dat dit dan de eindredaktie van
artikel 7 is. Dan hebben wij artikel 11.
~on is er nog een kleine wijziging in artikel 9 het woord is aan de heer Geertsema
de constitutionele monarchie.
Ja daar hebben wij gisteren al een stuk over laten uitreiken. Bij nader inzien
er staat nu nog hoewel de parlementaire democratie naar liberale opvatting
ook in andere staatsvormen kan funktioneren achten wij voor Nederland de constitutionele monarchie enz de meest aangewezen staatsvorm. Bij nader inzien bleek
toch dat woord achten wij niet in overeenstemming te zijn met de hele verdere
tekst dus de commissie stelt nu voor om daarvan te maken is voor Nederland de
constitutionele monarchie de meest aangewezen staatsvorm. Maar artikel 9
is dacht ik dank zij het applaus.
Deze wijziging is aanvaard maar daar is een spreker.
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Ik wilde hier even op terug komen, mijn naam is Palthe van de afdeling Hengelo
Overijssel. Wij hebben de wijziging zoals die door de commissie is voorgesteld
gezien maar wij achten dat toch een iets te avsolute vorm. Wij geven toch
sterk de voorkeur aan achten wij in dit verband.
Dan wordt er over gestemd. Oe hele wijze van redigeren is allemaal in de zogenaamde stellende vormo Het is allemaal is en vind en wij weten allemaal dat het
niet door alle andere partijen wordt gedeeld. Daarom is het ook een liberaal
beginselprogram. Het hoofdbestuur zelf was van mening dat deze wijziging meer
in overeenstemming was met de vorm die nu eenmaal voor dit beginselprogramma
~~

aanvaard. Mag ik vragen wie stemt in met de wijziging dat achten wij wordt

vervangen door is zoals de commissie voorstelt. Blauwe kaarten voor, paars voor,
groen vooro Blauw tegen,

g~oen

tegen, paars tegeno Oe wijziging die de commissie

voorstel is is aanvaard. Dan is ook redaktioneel herzien artikel 11. Vanochtend
uitgereikt de taak van de overheid. Mag ik vragen of de commissie dan wel iemand
anders daarover het woord wenst te voereno
Geertsema.
Waar het in feite overgaat voorzitter dat is de 2e zin waar wij gisteren een
aantal gedachte over mee hebben gekregen en die wij geprobeerd hebben zo goed
mogelijk te verwoorden door te zeggen taken die in de samenleving als belangrijk
-----,rden onderkend en die niet of niet zelfstandig door individuen of groepen
vervuld kunnen worden behoort de overheid te stimuleren dan wel op zich te nemen.
Waar het gisteren over ging, het vrij lange debat, was dat de overheid niet moet
stimuleren of op zich moet nemen datgene wat door enkelingen als belangrijk
wordt ervaren. Dat het er ook helemaal niet om gaat dat persé een meerderheid
in de samenleving moet zijn voordat de overheid er zich mee gaat bemoeien maar
dat er een zekere mate van consensis moet zijn over de belangrijkheid. Dit is
laten we dat heël goed beseffen niet een manifest en nog minder een verkiezingsprogramma dus je hoeft niet al te concreet te zijn en wanneer doet die overheid
dat nou wel en wanneer doet die overheid dat nou niet. Die overheid wordt altijd
gecontroleerd hetzij door een parlement hetzij door provinciale staten hetzij
door een gemeenteraad. Wij dachten dat wij in een beginselverklaring zouden kunnen
volstaan met de term taken die in de samenleving als belangrijk worden onderkend
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en dan kan dat in concrete gevallen steeds worden ingevuld of die samenleving .JIDt
dan inderdaad belangrijk vindt.
Wie mag ik her nog het woord over geven 0
Ja ik wou drie punten naar voren brengeno Ten eerste de komma achter taken. Dat
lijkt mij net de verkeerde plaats, dat moet achter worden zijn.
Geertsemao
Dat had ik nog moeten zeggep, de komma die achter taken staat die hoort achter
/~- 'Jrden te staan o
Een tweede punt waar ik mee zit dat is de laatste drie woorden bepaalt en
begrensto Als iets bepaald is dan is het daarmee dacht ik ook begrensd. Ik
dacht zelfs dat de oorspronkelijke betekenis van het woord bepalen is een stuk
lan van palen voorzien, van een grens voorzien en dan weet je welk stuk land van
jou iso Nu zeggen we eigenlijk 2 keer hetzelfde achter elkaar.
Geertsema.
Ja maar deze tekst die stond in het ontworpen artikel 4a bepaalt en begrenst daar
is gisterenavond niet over gesproken en deze tekst is gisterenavond door deze
~

~rgadering

aanvaard. Er was ook geen amendemento

Nee er was toen ook nog geen sprake van redaktionele verwerking en nu kennelijk
wel.
~orthals

Alteso

Nee dit punt is inderdaad gisteren volstrekt op geen enkele wijze aan de orde
gekomen en ik geloof dat je toch zover moet komen dat wij in onze partij ook
kunnen besluiten om een discussie te beeindigen.
Ik lig het heel simpel als een redaktionele suggestie bij u neer.
Meijeran.
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Voor die beeindiging voorzitter gisterenavond stond de derde alinea aldus zijm
bepaald en begrensd als aparte alineao Ik dacht dat dit bepaald wel enigszins
belangrijk is in zoverre dat dat dan terugslaat zowel op de eerste als op de
tweede en dat het niet alleen op die tweede moet slaan want juist door die
eerste zit er ook een bepaling en een begrenzing in.
Ik moet u zeggen dat ik probeer mijn taalgevoel nog steeds meer te ontwikkelen,
maar dat ik ook hier nog veel van leer dat een verschillende alinea deze betekenis
zou kunnen hebben, maar als we daarmee de discussie kunnen beeindigen dan voel
ik wel voor die alineagedachte. Niemand meer over dit artikel. Nu is het zo er
;ijn in de totaliteit van de artikelen na Nijmegen ook nog hier en daar redaktionele wijzigingen aangebracht zodat wij nu stuk voor stuk de verschillende
artikelen aan u zouden willen voorleggen. U kunt zeggen ja waarom begin
je niet over artikel 12. Ik dacht dat dat toch een uitzondering was. Artikel
12 is gisterenavond in deze vorm of een voorm voor het eerst aan de orde geweest.
Ik zou met u willen proberen eerst te kijken of we het over de artikele 1 tm
11 nu echt met elkaar volledig eens zijn om daarna artikel 12 wat meer is dan
een strikt redaktionele discussie even apart aan de orde te stellen en dan
te zien of dat inderdaad even is of niet. Maar ik zou zo graag van-daag met u
willen bereiken dat wij de beginselverklaring voorzover dat ook maar enogermate
~ogelijk
~rtikel

is echt met elkaar vast te stellen zodat deze als het kan ook met
12 maar in elk geval tm artikel 11 als zodanig grondslag is voor onze

partij.
Meijeran.
Kunt u dan toelichten om voor de lunchpauze zei u dat wordt een voorlopige definitieve vaststelling of andersom. Zou u willen toelichten wat u hieronder verstaat.
Ik wil u dat toelichteno Gisterenavond gezegd en ook weer in onze herinnering
teruggeroepen in een brief van het hoofdbestuur aan de partij van maart dot wij
overgaan tot een voorlopige vaststelling waarbij het voorlopig alleen maar hierop
betrekking heeft dat wanneer bij de verdere discussie van het liberaal manifest
behoefte opkomt aan toevoeging in het beginselprogram die in de beginselverklaring
die mogelijkheid openstaat. Maar het· ~oorlopige is in die zin niet voorlopig
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dat wat wij nu verder besloten hebben dat dat in elk geval totdat die discussie
over het liberaal manifest is afgerond werkelijk onze beginselverklaring is en
dat ook blijft wanneer de discussie over het liberaal manifest niet de behoefte
aan een wijziging doet opkomeno Dat is bedoeld met definitief voorlopig.
Meijerano
Dat zou dus betekenen voorzitter dat voorzover men in andere artikelen een
spitsvondige hier in de zaal nog een komma achter taken zou wi1len plaatsen
of zou willen schrappen dat dat nu aan de orde zou moeten komen, want dat staat
dan exact zo vasto Ik dacht dat dat niet recht doen aan de beslissing die in
-,ijmegen is genomeno Oorspronkelijk had de kamercentrale Haarlem het idee dat
de commissie kon worden gemachtigd om de zaak in elkaar te breien.

In Nijmegen

was een sterke stroming dat de algemene vergadering het werk van de commissie
zou moeten bekijken omdat men dacht dat er wat meer viel te doen dan te breien.
Het is ook zo geformuleerd dat de commissie zou worden verzocht het in beginselverklaring in haar geheel opnieuw te redigeren en ik dacht dat dat meer is dan
een punt of een komma. Dat zijn ook de opschriften boven de artikelen bijvoorbeeld
en daar heeft de partij als zodanig de afdelingen niet naar kunnen kijken,
Daar kunnen wij persoonlijk veel te lang misschien strak• over enkele details
discussieren. Ik dacht dat op een of andere manier als de vergadering, de
algemene vergadering iets moet vaststellen dat de partij de gelegenheid moet
~bben

om te reageren. Ik ben gaarne bereid om een voorstel van orde te doen

als dat zou mogen dat deze vergadering dit delegeert aan de commissie of aan
het hoofdbestuur, maar dat er gedurende x weken vanuit de afdelingen op het
stuk dat ze pas

ge~kregen

hebben mogelijkheid is om suggesties te doen. Ik dacht

dat anders de normale procedure niet werd gevolgd en dat dat afbreuk doet aan wat
de afdelingen zouden kunnen inbrengen en anderzijds hier onnodeloos zou gaan
leiden tot punten en komma's zoeken ed soort dingen waar we nu beter mee op
kunnen schieten dan met andere dingen. Ik zou u in overweging willen geven
dit compromis is een suggestie op enigerlei wijze de mogelijkheid van het redaktioneel heroverwegen aan de partij te laten op grond van de uitspraak dat
de algemene vergadering zou moeten beslissen. Ik dacht dat deze dat niet kan
doen. De vertegenwoordigers kunnen het maar a titre personnel maar ze hebben
geen enkele mogelijkheid, bijna geen mogelijkhei~ vanuit de achterban gehad.
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Mijnheer Meijeran ik wordt persoonlijk niet gehinderd door een gedetailleerde
kennis van wat er in Nijmegen is afgesproken en misschien is dat een voordeel
maar ik zeg het er.wel eerlijk bij. Ik geloof dat wij als partij ook de moed
moeten hebben om op een zeker ogenblik na een langdurige discussie knopen door
te hakken. Ik geloof dat als het gaat over het plaatsen van komma's waar ik
ook persoonlijk allerlei gedachten over heb dat we dat inderdaad als een zuiver
taalkundig technische zaak die niets met de wezenlijke strekking van de beginselen
te maken meer kan hebben dat we dat moeten overlaten aan een aantal mensen die
dat met een zeker verstand doen. Want er is niets in het Nederlands zo slecht
geregeld als het plaatsen van dat soort leestekens. Maar dat moeten we niet hier
~-

Jet alle afgevaardigden van de afdelingen met elkaar gaan bespreken. Ik geloof
dat het zo is dat wanneer je als partij zo goed heb gediscussieerd over de zaken
waarom het gaat en de commissie heeft aan ons als afgevaardigden, u als afge-

vaardigden, u dit ontwerp voorgelegd dat we dan nu zeggen ja of nee. Dat we
niet weer moeten terugkoppelen naar de afdelingeno Wij zijn een volstrekt
democratische partij en dat betekent dat iedereen mag amenderen, maar gelukkig
is er dan toch ook een keer een eind aan, want er zijn hier afgevaardigden
van de afdelingen die zonder last of ruggespraak hier nu mogen beslissen. Zij
hebben dat vertrouwen gekregen. Wanneer we nu weer terugmoeten naar de afdeling
Dan betekent dat in de komende maanden wij geen echte beginselverklaring hebben.
Dan zegt u nou daar kunnen we ook wel mee leven, dat is zo, maar er is ook echt
~

~ets

aan gelegen om dacht ik als partij dat punt te bereieken dat alle discussies

die we gehad hebben ook een tastbaar resultaat opleveren. Ook dat is iets dacht
ik wat liberalen siert dat men ook wel tot resultaten wil komen. Wij willen niets
doordrukken op geen enkele wijze, maar ik dacht dat het toch reglementair een
volstre~t

zuivere zaak was dat nadat de amendementen zijn ingediend en behandeld

en daar ligt hier aan dezelfde vergadering in een betrekkelijk korte tijd na de
vorige vergadering een nieuw redaktievoorstel voor dat we dan kunnen zeggen nu
kunnen wij daarover als afgevaardigden die de discussies wel gevolgd hebben anders
dan ik zelf een besluit

~ogen

nemen. Dus dat geloof ik dat we toch echt van elkaar

kunnen verlangen. Ik heb daarom expres artikel 12 van dit procedurevoorstel uitgezonderd omdat daar de werkelijkheid een heel andere is. Dus ook niet achteraf
nog opmerkingen inzenden. Dat betekent dat de discussie niet tot een einde komt.
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Ik dacht dat we nu over de artikelen met hun benaming what is in a;;name tot en
besluit zouden moeten kunnen komen.
Geertsemao
Misschien mag ik er nog een opmerking over maken. Ik begrijp heel wel de democratische beginselen die mijnheer Meijeran hier verdedigt maar ik zou wel willen
zeggen misschien is dat een compliment als we hem zouden volgen dan hebben we
wel het perpetium mobile uitgevonden want de volgende keer kunnen we precies
hetzelfde zeggen en dan komen er opmerkingen uit de afdelingen, die verwerkt
de commissie en dan zeggen we ja maar die verwerkte tekst die heeft nooit iemand
gzien en zo kunnen we inderdaad doorgaan. Ik zou u heel sterk willen aanbevelen
om met alle begrip voor de democratische opvattingen van mijnheer Meijeran dit
voorstel toch niet te volgen. Laten we proberen in ieder geval 1 tm 11 vandaag
af te doeno
Voorzitter zou ik hier nog iets over mogen zeggeno
Ja mijnheer Troost.
U heeft mij en waarschijnlijk ook anderen enigszins in verwarring gebracht met
uw uitspraak wat die definitieve voorlopige of voorlopige definitieve vast./.

celling nou eigenlijk precies betekende. Ik zou proberen even de zaak op een
rijtje te zetten om te zien of daar geen misverstand over bestaat. 1 destijds
zijn liberaal manifest en beginselprogramma gepresenteerd als vervangende het
beginselprogrammao In de loop der discussie zijn die dingen wat uit elkaar
gehaald, maar overeind is gebleven dat bij het opstellen van een beleidsvisie
voor lSgere termijn en dat is het liberaal manifest, het mogelijk moet zijn om
weer terug te koppelen naar je beginselen om je te bezinnen op je beginselen
en om te kijken je die dingen als het ware te ijken. Nu wat gaan

~e

nu krijgen.

We gaan krijgen dat we niet de discussie moeten voorzetten daar is dan Haag
het helemaal met u eens, maar dat die herbezinning mogelijk moet zijn.
Dat betekent dus dat wij niet alleen toevoegingen kunnen plegen op het liberaal
op de beginselverklaring nav de discussies over het liberaal manifest maar ook
wijzigingen nog op de tekst moeten kunnen voorstellen. Dat is een gevolg daarvan
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van datgene wat het hoofdbestuur zelf heeft verordonneerd. We gaan dan door. Die
discussie over het liberaal manifest die moet nog beginnen, we kunnen dus op dit
moment alleen voorlopig vaststellen waar we het nu over eens geworden zijn, maar
als we nu gaan zeggen we drukken dit ding af dit is de beginselverklaring van
de partij, dan ontkomt u er niet aan om te zeggen ja maar dat ding dat heeft een
zeker voorlopig karakter. En wat is nou een partij met voorlopige beginselen.
Ik dacht dat het zo zou moeten zijn, wij moeten onze beginselen goed bediscussieren
dat vervangt het beginselprogramma, maar dat kun je pas doen op het moment dat
datgene gebeurd is wat het hoofdbestuur zelf voorgesteld heeft en aanvaard is
door de vergadering. Ik zou daar graag een uitspraak over krijgen.
Ik maak tegen een van uw opmerkingen bezwaar dat is dat het hoofdbestuur iets
verordonneerd zou hebbeno Het hoofdbestuur heeft alleen maar voorstellen gedaan
en u weet dat dat dus ter discussie staat. Mijn persoonlijke mening is deze dat
u in die zin gelijk hebt dat de discussie over het liberaal manifest aanleiding
kan zijn tot toevoegingen en wijzigingen. Ik hoop wel dat ik het standpunt van
de meeste uwer verwoord als ik zeg dat dat natuurlijk toch echt in hoge uitzondering zou moeten blijken als men zegt hoe is het eigenlijk mogelijk dat wij
dit of dat niet hebben voorzien of over het hoofd gezien. We hebben zo nauwkeurig
over deze beginselen gesproken en ook dat kon het hoofdbestuur natuurlijk in
maart niet helemaal voorzoen hoe dat zou gaan en toen hebben wij een flexibele
,rocedure willen vaststelleno Maar gevolgd hebbende hoe de discussie is gegaan
heb ik een zekere neiging te veronderstellen dat het echt een hele hoge uitzondering
zal blijken te zijn om die beginselverklaring bij te stelleno Maar die mogelijkheid moeten we inderdaad open houden wanneer de discussie over het liberaal
manifest daartoe aanleiding geeft. Maar zolang die aanleiding er niet is dit de
beginselverklaring van de Partij. Zo hebben wij hem vastgesteld en onze huidige
premier welliswaar geen liberaal en dat zal hij ook niet worden denk ik die heeft
toen hij een keer in grote moeilijkheden zat en u brengt mij daar ook in heeft hij
de clausula rebus sixtaticus ter tonele gevoerd en toen zei de 2e kamer nou is
het goed. Dat ga ik nu dus ook doen. Deze beginselverklaring is definitief zolàng
die zo blijft. En in die zin stellen we hem inderdaad definitief vast maar wij
spreken ook heel duidelijk en eerlijk met elkaar af dat het niet zo is dat u
straks ooit het argument van ons of van wie dan ook te horen krijgt als u met het
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liberaal manifest bezig bent en iemand zegt ja dat is in strijd met het beginselprogram dat dat dan de dooddoener zou kunnen zijn om die discussie in de kiem
te smoren. Nee dan wordt die discussie gevoerd en dan komt die discussie tot
een uitkomst die noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat de beginselverklaring
behoort te worden aangepast. Dan beslissen we daarover met z'n allen en om dan het
latijn er weer bij te halen dan staan de zaken blijkbaar niet meer zoals ze nu
staan en daarom wordt het dan gewijzigd, maar anders ook niet. En hij wordt
dus ook gepubliceerd als de beginselverklaring van de VVD. Een jaarboek bestaat
gelukkig niet langer dan een jaar en dan daarna zullen we kijken tot in hoeveel
lengte van jaren wij deze beginselverklaring ongewijzigd zullen blijven af~ukken.

Akkoord.

Den Haag kan met deze toezegging geheel leven, maar we vragen ons alleen af
of het tot de vergadering doorgedrongen is dat wanneer wij zometeen na artikel
12 een besluit nemen over de tekst dat dan het beginselprogramma zoals dat nu
nog geldt verdwenen is.
Dat is inderdaad juist, dat is verdwenen in die zin dat het evenals vorige beginselprogramma's van de VVD en van liberale partijen een historische waarde en als
zodanig bepaalde waarde blijft behouden. Daarvoor hebben zowel de voorzitter van
de commissie als ikzelf te hard gewerkt aan het vorige beginselprogramma.

,-----.,

-·• de heer Talsma ook trouwens.
Artikel 1 de grondslag van de partij zoals afgedrukt in vrijheid en democratie
van 19 augustus. De volkspartij-artikel 1 luidt de grondslag van de partij.
De vcolkspartij van vrijheid en democratie staat als liberale partij open voor
eenieder die de overtuiging heeft dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen de
fundamenten behoren te zijn van elke samenleving punt. Alinea-de beginselen die
uit deze overtuiging voorvloeien aanvaardt zij als grondslag van haar politiek.
Wie is voor alle kleuren. Wie is tegen alle kleuren. Met algemene stemmen aanvaardt.
Artikel 2. Het liberale mensbeeld. Elke mens is een unieke persoonlijkheid
die daarom de mogelijkheid moet hebben zich met besef van zijn verantwoordelijkheid voor andere, de gemeenschap en de omgeving waarin hij leeft te ontplooien
~eeigen aard, aanleg en levensovertuiging. Alinea. Aangezien hij leeft in een
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gemeenschap van gelijkwaardige medeburgers moet hij de bereidheid hebben

and~

te nemen zoals zij zijn en waar mogelijk met hen samen te werken ten behoeve
van de samenleving. Wie wil daarover het woord.
In de eerste alinea wordt uitgegaan van de mens. In de 2e alinea wordt een nieuw
begrip ingevoerd de medeburgero Het begrip burger kan aanleiding tot verschil
van mening geven, staatsburger of mede inwoner. Wij zouden ervoor willen
pleiten om hier het begrip medeburger in de pas te brengen met de eerste alinea
en dus te zeggen medemensen.
1eertsema.
Dit punt is nooit eerder aan de orde geweest. Medeburgers is voor mij een veel
duidelijker en veel bestaander begrip dan medemensen. Je hebt gemeentelijke
burgers tm en die hebben we er heel degelijk ook onder begrepen de wereldburgers.
Ik vind dit een toch veel duidelijker begrip dan medemensen. Ik zou gezien het
feit dat deze gedachte nu ineens hier opkomt, wij hebben ons gebaseerd op dat
gene wat destijds is aangenomen. Ik zou het woord medeburgers waar je die hele
ranch zoals ik zeg van gemeentelijke medeburgers tot wereldburgers in kunt onderkennen zou ik toch graag willen aanbevelen.
Vraagt u over dit redaktionele voorstel stemming mevrouw •
.Jie is voor medeburgers zoals de commissie voorstelt alle kaarten voor. Alle
kaarten tegen. Dat is een grote meerderheid voor medeburgerso Dan breng ik het
artikel in stemming.
Meijeran.
Het liberale mensbeeld. Ik weet niet of het taalkundig een term is, maar ik weet
ook niet of het weergeeft wat bedoeld wordt. Ik dacht dat het een liberale visie
op de mens was. Maar dat een liberaal mensbeeld naast een socialistisch mensbeeld
ik weet het eenvoudig niet, ik heb ook geen amendement, maar is het een bruikbare term.
Visie geeft misschien meer weer, maar als u het niet weet dan weten wij het
zeker niet.
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Geertsema.
Wij van den beginnen af aan toen de commissie met deze gedachte is gekomen hebben
wij de term het liberale mensbeeld gebruikt. Of het taalkundig helemaal zuiver
is ik weet dat niet durf ik in alle eerlijkheid te zeggen. Het is natuurlijk het beeld
zoals de mens behoort te zijn in de liberale visie. En of je dat nou met
liberaal mensbeeld moet aanduideno
Meijeran.
Het liberale beeld van de mens misschieno Maar het is wel zo u heeft die term
gebruikt, hij stond dacht ik in de tekst van het liberale mensbeeld dat gestalte
-,":>U

krijgen. Daar is ook de nodige kritiek op geweest. Het hoofdje stond er nog

niet boven en vandaar mijn opmerking ook van daarnet dat we misschien wat
voorbarig zijn dat heeft de vergadering nu eenmaal geslikt. Maar het liberale
beeld van de mens zou mij althans persoonlijk veel meer aanspreken.
Er liggen tegenover elkaar het liberale beeld van de mens en het liberale mensbeeld. Een peiling leert de commissie is voornamelijk voor handhaving. Anderen
zeggen met grote stelligheid dat liberale beeld van de mens dat dat juister is.
Wij leggen dit aan de vergadering voor.
Mijnheer de voorzitter- van Bemmelen. Mag ik misschien nog een suggestie injec~

~reno

Wat vindt u van het idee om dit te noemen mens en gemeenschap.

Nee dan gaan we heel ver van huis.
Of visie op de mens.
Ja maar visie is ook zo'n mooi vreemd woordo Het is een ramp.
Mijnheer de voorzitter we weten allemaal waar we het nu over hebben. En als er
nu op dit moment geen neerlandicus aanwezig is die hier nou het laatste woord
over kan zeggen is het dan zo erg om dit nu aan te nemen zoals het hier staat
en eventueel te wijzigén op basis van datgene wat de neerlandicus meent de juiste
formulering te vinden.
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Ik zou nog een poging willen doen - Geertsema - want het lid van mijn commissie
mijnheer Verheul heeft naar mijn mening wel een erg bruikbare suggestie aangebracht
want die zegt we spreken in artikel 3 over de samenleving, waarom zouden we artikel
2 niet gewoon noemen de mens. Dan is artikel 3 de samenleving, ik dacht dat dat.
Naast het perpetuem mobilé hebben we nu ook het ei van colurnbus gevonden; Ik
breng artikel 2 met als kop de mens in zijn totaliteit in stemming. Wie is voor.
Wie is tegeno Met algemene stemmen aanvaardt.
Artikel 3 genaamd de samenleving. Een veelvormige samenleving die bovenal

geken~

merkt behoort te zijn door naasteliefde en erkenning van de menselijke waardig~eid

biedt de beste voorwaarde voor de verwezenlijking van dit liberale mensbeeld.

Meijeran.
Geen problemen. Ik maak onderscheid tussen de koppen van 12 artikelen en alle
woorden die er in staan. Zo hebben we het ook in de tekst wat afgezwakt van watç
er oorspronkelijk stond, dus dit mag.
Artikel 3 wie nog meer het woord. Dan gaat het in stemmingo Wie is voor alle
kleuren o Tegen. tvlet algemene stemmen aanvaardt.
Artikel 4 de vrijheid. Een zo gr0 t m ~"-elijk. v::7,jh

~d

van de mens zowel in

geestelijk en staatkundig als in materieel opzicht is een onmisbare voorwaarde
voor zijn ontplooing. Deze vrijheid komt ieder mens toe zonder enige vorm
van discriminatie. Bij het gebruiken van die vrijheid moet de mens zich verantoordelijk weten voor zijn medemensen die evenzeer recht hebben op een zo groot
mogelijke vrijheido Tevens moet hij rekening houden met de belangen van de toekomstige
generotiaso Wie wil hierover het woord. Dan breng ik het in stemming. Wie is voor.
Tegen. Dan is dat met algemene stemmen aanvaard.
De rechten van de mens artikel 5. De mens is geestelijk vrij als hij in woord,
geschrift en gedrag uiting kan geven aan zijn gevoelens en opvattingen, zich
naar eigen verkiezing kan bewegen en met andere van gedachte kan wisselen. Hij
dient daarbij de rechten en gevoelens van andere te respecteren, hij heeft recht
op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. De staatkundige vrijheid van
de mens kan slechts verzekerd zijn in een bestel waarin het gezag van_de uitvoerende
macht is gegrondvest op het vertrouwen van vertegenwoordigende lichamen op democratische wijze gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor verwezenlijking
van de vrijheid in materieel opzicht is een maatschappij vereist waarin eenieder
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uit overwegingen van sociale rechtvaardigheid bereid is offers te brengen ten
behoeve van hen die deze vrijheid nog niet deelachtig zijn. Bij het streven
van de verwezenlijking van deze vrijheden behoort richtsnoer te zijn de universele verklaring van de rechten van de mens die op 10 december 1948 door de
derde algemene vergadering van de verenigde naties werd aangenomen. Zie ook de
conventies van de verenigde naties inzake de burgerrechten en politieke rechten
en de economische sociale en culturele rechten bij van 19 december 1966. Dit laatste dus als voetnoot.
Mijnheer Meijerano
l

voetnoot tot mijn spijt voorzitter. Aangezien er zoveel dingen achter elkaar

staan met het woord en dacht ik dat je die twee conventies moest onderscheiden
door te spreken van inzake de burgerrechten en politieke rechten en als je daar
den de burgerrechten met een hoofdletter zet en inzake de hoofdletter sociale
economische en culturele rechten. Dan heb je die twee duidelijk op hun of haar
plaats. En verder heb ik wat moeite dat de rechten van de mens het opschrift van
dit artikel is. Bij de vrijheid hebben we gehad en bij het streven naar de verwezenlijking van die vrijheden houden we de universele verklaring in ogenschouwç
maar moet dit nou het opschrift zijn van dit artikelo Maar wederom net als daarnet ik heb geen amendement want ik dacht dat dat principieel nou niet zou moeten •
• n de tweede alinea wordt gesproken over de grondvest op het vertrouwen van de
vertegenwoordigende lichameno Ik dacht dat dat

~oest

zijn vertrouwen in de ver-

tegenwoordigende lichamen.
Geertsema.
Dat is heel duidelijk de bedoeling. Laten we het nu maar even op nationaal niveau
nemen dat het kabinet het vertrouwen heeft van het parlement. Dat is heel nadrukkelijk ook in deze geest besproken dat B en W het vertrouwen hebben van de
gemeenteraad enzo Dat is de basis van onze hele parlementaire democratie.
Ik begrijp wel wat u bedoelt. U zegt de burgers die zouden vertrouwen moeten
hebben in het parlement. Dat is maar zeer de vraag of dat zo is. Wij hebben
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als liberalen nog altijd geen meerderheid, maar het gaat er om dat wij zeggen
als de volksvertegenwoordiging dat is dus de basis waarmee wij werken, we hebben
een representatieve democratie en als die representatie van ons allen als die
vertrouwen schenkt aan die regering dan mag daar die regering dat gezag ook hebben
dus het is het vertrouwen van d e volksvertegenwoordiging dat is juist.
Meijeran.
Verwezenlijking van de vrijheden is dat iets.
Dan zijn we zeker niet met beginselen bezig, als je dat als kop er boven zet.
--"iet is misschien wel juist dat als je het hele artikel bekijkt dat de rechten
van de mens een iets te beperkt opschrift is voor alles wat er in dit artikel
staat. Aan de andere kant dacht ik dat bij de tot standkoming van alle verklaringen
van de rechten van de mens ook in de historie liberalen een dermate belangrijke
rol hebben gespeeld dat het ons niet misstaat wanneer wij een artikel hebben
waarin wij de rechten van de mens toch een duidelijke plaats geven. Ook door het
opschrift.
En je kunt heel makkelijk ook verdedigen dat ook het geestelijk vrij zijn, het
staatkundig vrij zijn en het materieel vrij zijn behoort tot de rechten van de
mens. - GeertsemaWe gaan met uw welnemen over tot de stemming. Artikel 5 wie is voor alle kleuren.
Tege. Dan is dat met algemene stemmen aanvaard.
Artikel 6 ontplooing door onderwijs. Alle mensen behoren gelijkwaardige mogelijkheden tot ontplooing te krijgen gelijke rechten op onderwijs van hoge kwaliteit
in elke levensfase zijn daartoe onmisbaar. Het dient voor ieder mens onderwijs
te zijn dat inspireert tot het verwerven van bij zijn eigen aard en aanleg
passende kennis en vaardighedeno Het onderwijs dient daarom gericht te zijn
op de ontplooing van de persoonlijkheid en de ontwikkeling van de burgerzin.
Het moet de voorwaarde scheppen om als volwaardig burger in de gemeenscnap te
kunnen funktioneren. De overheid waarborgt de vrijheid van onderwijs en de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. De partij hecht grote betekenis aanç
de instandhouding en de verdere ontwikkeling en inrichting van openbare en daarmee
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gelijk te stellen neutraal bijzonder onderwijs waarin de veelvormigheid van de
nederlandse samenleving het beste weerspiegeld wordt. Wie nav dit artikel.
Mijnheer de voorzitter nav de laatste zin twee opmerkingen. Die laatste zin
begint met de woorden de partij en wij dachten dat die woorden doorbreekt de
algemeen gehouden stijl van de beginselverklaring. Maar dan heb ik een 2e

op~

merking over die zin die veel belangrijker is en waartoe ik uitdrukkelijk
opdracht heb gekregen vanuit mijn afdeling en dat is dat mijn afdeling deze
zin diep betreurt omdat hij tot grote misverstanden aanleiding kan geven.
_>•,,

moet ik mij toch ver laten op diegere die de discussie van Nijmegen kennen.

Het allermerkwaardigst is namelijk dat het een zin was van een iets andere strekking, maar die ook de tendensie had om toch een zekere voorkeur voor het openbaar onderwijs uit te spreken in het vorige beginselprogram die de hele discussie ook over de herziening en de noodzaak tot herziening destijds heeft
gaande gemaakt en dat we dus eigenlijk nu weer terug zijn waar we in 1976
begönnen want toen ging het ook om een zin van deze strekking. Maar wat is
er over

afg_sp~uk

n.

Geertsema.
Dit is ik wil zeker niet verhelen dat er bij de commissie ook wel een zekere vorm
~-· n teleurstelling was over de aanvaarding hiervan, maar dit is heel nadruk-

kelijk wat de partij na zeer uitvoerige discussie in Nijmegen heeft aanvaard.
Ik wil

mevrouw~!

gelijk geven dat om de systematiek gelijk te houden ook in het

ontworpen artikel 12 hebben we dat gedaan om niet te zeggen de partij, maar de
volkspartij voor vrijheid en democratie.
Het is het amendement 91 van de afdeling Roermond wat is aangenomen in Nijmegen
dat is verwerkto
Ja mijnheer de voorzitter dat is juist. Ik besef ook dat ik met mijn 2e opmerking
over het betreuren van deze zin buiten de orde ben, maar mijn opdracht luidde zo.
Ik ben het daar ook helemaal mee eens. Maar de discussie is gevoerd, maar mijn
eerste opmerking de partij daar bedoel ik niet mee dat die zou worden moeten
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vervangen door de partij voor vrijheid en democratie maar dat een meer algemene
terminologie beter zou zijn, meer in de pas met de stijl van de

beginselver~laring.

ajvoorbeeld wij liberalen vindeno
Meijeran.
Voorzitter ik had dezelfde opmerking als de mevrouw uit Hengelo en ook de partij
als wij liberalen is een doorbreking van de stijl overigens er moet grote betekenis gehecht worden hoe jammer het is dat wij dan aldoor in de lijdende vorm
zitten terwijl

W1J

liever iets zouden bedrijveno Maar iets anders zou niet passen

dacht iko Over het andere punt wil ik ook graag een opmerking maken en dat is zo
t inhoudelijk betreuren of niet doet niet ter zaken, men heeft over het openbaar onderwijs en het bijzonder neutraal onderwijs of hoe dat heten mag iets
besloten volgens een bepaalde tekst, maar de commissie heeft de ruime opdracht
gekregen het eerste punt van motie la uit Nijmegen om de nieuwe, het stuk opnieuw
in zijn geheel te redigeren en ik geloof dat de commissie zich had mogen afvragen
of er ergens iets wat onzinnigs is misschien wat veel gezegd toch iets wonderlijks
naar voren kwam en dat mocht ze krachtens die opdracht bij het opnieuw geheel
redigeren dat was verder dan taalkundig bijschaven dat is ook logisch bijschaven.
En dat de veelvormigheid van het nederlandse samenleving het best weerspiegeld
wordt in neutraal bijzonder onderwijs kan niemand meneno De veelvormigheid wordt
n~u

juist hoe jammer we dat ook vinden het best weerspiegeld door zoveel mogelijk

~~jzonder

onderwijs, confessioneel en alles wat dies meer zij en ik dacht dus

dat de commdssie de machtiging had om deze oneffenheid glad te strijken, nee
die tekst is letterlijk aangenomen maar de algemene machtiging om het stuk
opnieuw in zijn geheel te redigeren betekent dat je oneffenheden, onlogica, sorry
voor het woord eruit mag halen en dit is dacht ik zeer onlogisch dat je dit zou
stellen dat je de veelvormigheid nou juist door het openbaar onderwijs wordt
bevestigdo Je kunt dus het openbaar onderwijs steunen en het bijzonder neutraal
ook. Maar de zin van aanpas en dat mag krachtens de opdracht van de algemene
commissie en dat mogen wij dan nu ook.
Mijnheer de voorzitter natuurlijk hebben wij de vrijheid gekregen om het anders
op te stellen, maar dit was de essentie van het verhaal uit Roermond en daar heeft
de hele vergadering zich over uitgesproken en ik breng u in herinnering dat de

Band

7

Blad 143
commissie nog getracht heeft om te zeggen mensen doe dat nou niet, maar daar was
men heilig van overtuigd en met meerderheid van stemmen en dan vind ik dat wij
dat niet verdoezelen mogen als commissie en dan moet het er zo blijven staan.
Dat is iets anders dan redaktioneel zoals u het zeio
Geertsema.
Maar het is toch wel een redaktionele kwestie, want er wordt gesproken van inrichtingen van openbaar lees openbaar onderwijs en dan komt het daarmee gelijk
te stellen neutraal bijzonder onderwijs. Ik weet niet wat de bedoeling van die
zin is. Gaat het om inrichtingen van openbaar onderwijs, gaat het om inrichtingen
Jn neutraal bijzonder onderwijs. Je kunt die zin niet lezen.
We moeten ons ervoor waken hoezeer wij misschien ook een aantal mensen het betreurt
dat het is aangenomen. Aangenomen is aangenomen. Dan hoort het er in en we
kunnen ons alleen over de taalkundige oplossing dacht ik bezinnen. Er was nog een
escape dat is dat u bij het hoofdstuk onderwijs tot een zodanige afwijkende ·
mening komt dat we het moeten veranderen, maar dan moet u opschieten want we
hebben het bijna afgehandelde
De zaal om aan het andere bezwaar van mevrouw tegemoet te komen door die zinsnede
van de partij enz. en om ook tegemoet te komen aan het bezwaar tegen de lijdende
.Jrm kunnen zeggen zonder dan afbreuk te doen aan datgene wat in Nijmegen is

afgesproken de instandhouding en verdere ontwikkeling van inrichtingen van openbaar en daarmee gelijk te stellen neutraal bijzonder onderwijs waarin de veelvormigheid van de nederlandse samenleving het beste weerspiegeld wordt heeft
grote betekenis.
Mag ik het voorstel met die wijziging erin aan mevrouw Ginjaars
Een tekstuele wijziging neutraal bijzonder onderwijs bestaat niet. Dat is
algemeen bijzonder onderwijs.
Dat mag wel vanwege de eeuwigheidswaarde.
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Ik heb hier die betreurenswaardige zaak uit Naarden gehoord. Ik kan niet voorstellen hoe het liberale mensbeeld zich ontwikkelen kan als je alle mensen zoveel mogelijk in verschillende hokjes stopt.
We hebben het niet meer over de discussie, want wat aangenomen is in Nijmegen
daar houden wij ons aano Dat is het besluit dat is genomen en redaktioneel
stelt de commissie voor de laatste zin aldus te doen luiden ipv de partij
hecht wordt gelezen de in standhouding en verdere ontwikkeling van inrichtingen
van openbaar en daarmede gelijk te stellen neutraal algemeen onderwijs,
algemeen bijzonder onderwijs herstel, waarin de veelvormigheid van de nederlandse
lmenleving het beste weerspiegeld wordt heeft grote betekenis. Dat is de tekst
die voorligt waar of niet waar, maar wel aangenomen. Mag ik u vragen nu maar
u uitsluitend richtend naar de redaktionele kant van dit artikel. Vragen of u
zich daarmede kunt verenigen of niet. Wie is voor alle kaarten. Wie is tegen
alle kaarten. Dit is met een klein aantal stemmen tegen aanvaard.
Artikel 7 plaats van de arbeid.
Geertsema.
Nee u moet nu even dat vindt u op dat aanvullingsblaadje artikel 5a de socialeç
markteconomie wordt nu artikel 7.
~~t

wordt dus het nieuw artikel 7 vanochtend ook onder dat nummer uitgereikt de

sociale markteconomie, de vrijheid van de mens komt het best tot uiting in een
sociale markteconomie gegrond op vrije gedecentraliseerde ondernemingsgewijze
produktie en onderlinge mededinging zowel in de produktie als in de arbeidsmarkt. Wie mag hierover het woord.
Het wordt weer een kommakwestie, maar moet achter gedecentraliseerd niet ook een
komma staan. Dat slaat op produktie en niet op ondernemingsgewijze.
Nee daar moet geen komma achter gedecentraliseerde staan. In een opsomming worden
alleen de diverse bijvoeglijke naamwoorden in de opsomming met een komma van
elkander gescheiden totdat we het woord en tegenkomen. Maar tussen het ondernemings-
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gewijze produktie.
Daarmee verklaart u gedecentraliseerde tot een bijwoord en dan slaat het dus op
ondernemingsgewijzeo Ik begrijp niet wat gedecentraliseerde ondernemingsgewijze
inhoudo Ik denk dat het gaat om gedecentraliseerde produktie en dat we daarom
ook tussen gedecentraliseerde en ondernemingsgewijze een komma wordt.
U heeft gelijk.
Wij brengen in stemming artikel 7 zoals zojuist voorgelezen. Wie is daarvoor alle
kleuren. Tegen alle kleuren. Dat is met overgrote meerderheid aangenomen.
~n

gaan we naar het nieuwe artikel 8 oud 7. Oe plaats van de arbeid. Oe mens die

daartoe geestelijk en lichamelijk in staat is dient zich in beginsel zijn vrijheid in materieel opzicht te verwerven door het verrichten van arbeid tegen beloning.
Hetzij als zelfstandige, hetzij in loondiensto Het deelnemen aan het arbeidsproces
is geen doel op zichzelf, maar een onvervangbaar middel om verschillende doeleinden te verwezenlijken. Verschillen in beloning zijn slechts gerechtvaardigd
als zij voortvloeien uit verschillen in inspanning en verantwoordelijkheid, uit
de aard van de werkzaamheden, de wijze waarop deze moet worden verricht en uit
het maatschappelijk nut van de arbeid. Uit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid behoort te worden bevorderd dat eenieder die kan werken de gelegenheid
krijgt menswaardige en zinvolle arbeid te verrichten die zo dicht mogelijk aanuit bij zijn wensen als mede zijn verworven kennis en vaardigheden. Ook voor hen
aan wie de gelegenheid niet kan worden geboden een voor hen die geen betaalde
arbeid meer kunnen verrichten alsmede voor hen die vrije

maatschappe~ijke

diensten

willen verlenen dient een menswaardig bestaan te zijn verzekerd evenals voor hen
die pensioengerechtigd zijn. Wie het woord.
Mijnheer Meijeran.
Tot mijn spijt voorzitter in de 2e alinea de laatste zin ik dacht alsmede bij
zijn verworven kennis en vaardigheden. Het sluit aan bij zijn wensen alsmede bij zijn
verworven kennis en vaardigheden.
Dat hoeft in ieder geval niet als je de komma voor alsmede weghaalt.
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Meijeran.
Nou ik had u wat dat betreft aan het eind van de rit het voorstel willen doen
om hoeveel we nu misschien over komma's praten toch u de vrijheid te geven
het geheel op de komma's die erbij of eraf moeten toch nog te mogen doen bekijken
en dan kunt u bij die komma ook het woordje bij meenemen. Maar ik had een ándereç
opmerking op gevaar als u zegt dat is exact zo aangenomen. Die pensioengerechtigd
zijn ik weet niet of het onder de vrijheid van de commissie valt om dat iets
logischer te zeggen, want ik heb meelij met die mensen die wel die leeftijd
hebben, maar die niet pensioengerchtigd zijn die staan op deze manier in de kou.
Pensioengerechtigd wil al zeggen dat je een recht hebt. Het is wel zo aangenomen,
~,ar

het is een wat wonderlijke term in deze tekst. Wat u ermee doen wil dat is

te uwer pretentie.
Tenzij er onder pensioengerechtigd ook beschouwd alle die gerechtigd zijn tot
een algemeen ouderdomspensioen, meer bekend als de AOW.
Maar dan zou je in onze beginselen uitgaan van het bestaan van bepaalde wetten
en ik dacht dat dat niet tot de beginselen behoort. Dan moet je zeggen de AOW moet
voldoende geven om een menswaardig bestaan te verzekeren als je dat bedoelt.
Het is natuurlijk niet juist dat wij ervan uitgaan dat er niks geregeld zou zijn •
. j noemen zelfs verklaringen van de rechten van de mens met name.
Voorzitter ik dacht dat dat in ieder geval voor de eerstvolgende 20 jaar of zo
geen enkel misverstand zou kunnen oproepen. We hebben het zo aangenomen ik geloof
dat we het ook zo moeten handhaven. Voor-dat de AOW afgeschaft wordt, tegen die
tijd zijn wij wel weer aan een herziening van de beginselverklaring toe.
Mevrouw, de afdeling Zwijndrecht heeft gevraagd om de pensieoengerechtigde meer naar
voren te brengen. Ook voor hen aan wie die gelegenheid niet kan worden geboden
en voor hen die pensieoengerechtigd zijn dat het daar komt t• staan. Met een
zekere buiging naar de9ene die al het hele leven gewerkt hebben.
Er zou nog een veel simpeler oplossing zijn, maar die is eenvoudigweg niet aanvaard.

Band

7

Blad 147
Wanneer je namelijk zou zeggen aan hen die geen betaalde meer kunnen of behoeven
te verrichten dan vallen de pensioengerechtigden allemaal onder dat behoeven.
Maar er is nu eenmaal uitdrukkelijk over die pensioengerechtigden gesproken en
de commissie denkt dat dit verder gaat dan de vrijheden die de commissie zijn
verleend.
Voorzitter ik dacht dat een volkomen verantwoorde redaktionele wijziging door
de zinsbouw hier wat om te gooien en het op die manier dan te accepteren.
Meijeran.
~~e

opdracht was of het verzoek het stuk opnieuw of in zijngeheel te redigeren

en dan valt en dergelijke verschuiving een verbetering naar mijn smaak bepaald
onder. Als we hem nag nog aanvaarden en mooi vinden hier vandaag ook dan hebben
we daar geen enkel probleem mee.
Dan breng ik in stemming er zijn drie mogelijkheden of we laten het zo staan
als het er staat.
Mijnheer de voorzitter iK wil vragen of die pensioengerechtigden of die afkomstig zijn uit het onderste stukje van amendement 93 destijds van den Haag.
Daar werd namelijk gesproken van de pensioengerechtigde leeftijd en ik denk
~lgenlijk dat wat de commissie hier voorstelt geen verbetering is van die

oorspronkelijke tekst.
Dat is juist de pensioengerechtigde leeftijd is waarschijnlijk beter.
Geertsema.
Als mijn herinnering mij niet bedriegt dan hebben we daar wel degelijk in Nijmegen
over gesproken want het is iets anders. Er zijn mensen als je zegt die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt dan denkt iedereen aan 65. Terwijl er mensen
zijn die op een andere datum in hun leven pensioengerechtigd zijn.
Ook die mensen moet dus het menswaardig bestaan verzekerd worden. Denkt-u maar
aan de VUT ed. Dit is een duidelijke uitspraak geweest dat we de pensioengerechtigde
leeftijd niet

zoudenccnvaa~

maar pensioengerechtigd,

/
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Maar dat neemt niet weg dat er drie mogelijkheden zijn. Evenals voor hen die pensioengerechtigd zijn kan naar voren, het kan worden vervangen door

~f

behoeven

te verrichten en het kan blijven staan zoals het staat. Ik breng eerst dat
laatste in stemming. Wie wil de redaktie laten staan zoals hij hier voor u ligt.
Alle kleuren voor. Alle kleuren tegen. Even aparte kleuren. Het is aangenomen.
Dus dan komt het artikel in zij0 geheel in stemming in de ongewijzigde redaktie.
Wie is voor alle kleuren. Tegen. Dan is het met algemene stemmen aangenomen
zonder komma's of met dat zien we wel.
Artikel 9 oorspronkelijk 7a. De

constitutionel~onarchie

in Nederland. Hoewel de

parlementaire democratie naar liberale opvattingen ook in andere staatsvormen
'an funktioneren is voor Nederland de constitutionele monarchie onder het
Koningshuis van Oranje zoals deze zich in onze geschiedenis heeft ontwikkeld
de meest aangewezen staatsvorm.
Mijnheer de voorzitter is een hoofd staatsbestel niet korter en bondiger dan de
constitutionele eventueel te combineren met volgende.
Juist dacht ik omdat we hier naar uitspraak van de partij zelf niet een
beginseluitspraak over het ideale staatsbestel in elke liberale samenleving doen
maar een uitspraak doen over de specifieke situatie in Nederland lijkt het dan
ook juister om in de kop duidelijk tot uiting te doen komen dat we het over
~

e specifieke situatie in Nederland hebben.
Mag ik dit in stemming brengen.
Ik heb een vraag mbt de volgorde. In de eerste regel van dit artikel wordt verwezen naar de parlementaire democratie en die parlementaire democratie
werken we pas in het volgende artikel uit. Is het nou niet logischer om eerst de
parlementaire democratie te behandelen en daarna een artikel te beginnen met
hoewel de parlementaire democratie ook in een andere staatsvorm kan funktioneren.
Dan is het duidelijk wat je bedoelt. Het lijkt mij logischer.
Geertsema.
Wij hebben geprobeerd met deze volgorde recht te doen aan de wijze waarop bleek
dat dit in departijlaiè •
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Maar de commissie hecht hier heel bepaald niet aan.
Het zou natuurlijk nu wel waar maar onlogisch Z1Jn om te zeggen dat je eerst over
het staatsbestel moet spreken en daarna pas over de inrichting maar ik dacht dat
er wel iets voor te zeggen is om het om te wisselen.
Goed mogen we dan toch het artikel vaststellen om daarna te vertellen dat het
niet artikel 9 maar artikel 10 wordt. Dan breng ik het artikel 10 in stemming
zoals het hier nog als 7a voor u ligt. Wie is voor alle kleuren. Tegen alle
kleuren. Het is aangenomen.
Dan gaan we een stapje terug naar democratische rechtstaat dat wordt dan artikel
/~

het handhaven van de rechtstaat en van een democratisch staatsbestel vormt een

onmisbare voorwaarde voor de vrijheidabeleving van de burgers. Alleen in een
rechtstaat hebben alle burgers gelijke rechten en worden hun grondrechten
gewaarborgd terwijl zij verzekerd zijn van een onafhankelijke rechtsbedeling ook
tov de overheid. Het behoort tot de wezenskenmerken van een democratie

dat iedere

stemgerechtigde burger invloed kan uitoefenen op de samenstelling_ van de vertegenwoordigende lichamen. De leden van die lichamen oefenen hun taak evenwel uit onafhankelijk van die burgers. In een ware democratie worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen, daarbij wordt rekening gehouden met de opvattingen
van minderheden. Beleidsvoorbereidingen en besluitvorming worden gekenmerkt door
een geest van openheid waarbij de burger tijdig zo volledig mogelijk wordt ge1formeerd en zij voor wie het nemen van het besluit gevolgen heeft de gelegenheid krijgen tot inspraak. Achteraf dient democratische verantwoording te worden
afgelegd over de gronden die tot het besluit hebben geleid. Een ware democratie
kenmerkt zich voorts door een zover mogelijk doorgevoerde decentralisatie opdat
het bestuur zo dicht mogelijk bij de burgers staato
Meijeran.
Weer tot mijn spijt voorzitter. In het begin hebben we het over burgers in het
eind hebben we het over burgers. Ik dacht dat in de op een na laatste alinea
het ook zo zou moeten zijn dat de burgers tijdig en zo volledig mogelijk worden
geïnformeerd en zij staat daarachter ook weer in het meervoud. Dus in de ware
democratie worden enz. waarbij de burgers tijdig zo volledig mogelijk worden
geïnformeerd en zij enz.
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De commissie acht dat juist.
Voorzitter is de laatste alinea niet overbodig in die zin geen beginsel als het
woord decentralisatie slaat op een uitvoeringsvorm.
Het is in elk geval zo aangenomen door de vergadering en ik dacht dat ook zeer
goed was vol te houden dat het wel een beginsel was. Want het is namelijk een
beginsel dat je lijdt bij je uitvoering en je kunt ook als beginsel aannemen dat
je moet centraliseren en dan is dat de uitvoering. Maar er is daar een beginsel
dat er aan ten grondslag ligt.
De derde alinea daar waar begonnen wordt met in een ware democratie daar kwamen
wij aan het eind in de problemen zoals het er nu staat. Daar staat en zij voor
wie het te nemen besluit gevolgen heeft de gel~~heid krijgen tot inspraak. Wij
dachten dat dit voornamelijk gedacht was te slaan op regionale zaken, bestemmingsplannen ruimtelijke ordeningszaken enz. Zoals het er nu staat is het zo verstrekkend dat iedere burger nog eens een keer inspraak mag hebben dus dat je over alle
besluiten een referendum zou moeten houden. De volgende zin die daar aan sluit
achteraf dient democratische verantwoording te worden afgelegd enz. daar hebben
we.eigenlijk dezelfde opmerking bij. Slaat dat ook niet op meer het werk van de
lagere overheden. Anders zou de regering bij elk besluit nog eens aan het hele

~-

~olk

democratische verantwoording moeten afleggen en niet alleen het parlement.

Mag ik een voorbeeld noemen om duidelijk te maken waarom dit niet alleen slaat
op lokale en regionale en provinciale besluiten. Dat zijn de planologische
kernbeslissingen die legt de regering voor aan het nederlandse volk. Daar krijgt
het nederlandse volk in zijn totaliteit het recht tot inspraak en na afloop
vertelt de regering wat zij met deze inspraak heeft gedaan of deze planologische
kernbeslissing inderdaad zal worden doorgevoerd ja dan nee. Daar hebt u een heel
duidelijk voorbeeld dat dit ook nationale betekenis heeft.
In het kader van de u verleende bevoegdheden komma's nog een keertje ta-bekijken
dacht ik dat de komma achter zij ook teveel was. Het is hier geen verklarende
maar een voorwaarde scheppende bijzin.
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Dat komt allemaal goed, dat hebben we beloofd ze gaan er allemaal uit.
Meijeran.
Dan staan ze in ieder geval niet fout. Die planologische kernbeslissing is natuurlijk een voorbeeld en ik weet niet of we er wat aan kunnen doen, maar een ander
voorbeeld is dat een te nemen besluit tot belastingverhoging wel gevolgen heeft
voor de meeste van ons voorzover ze iets verdienen en dat dus de tekst zoals die
er staat toch wel heel verstrekkend is. Hij is wel zo aangenomen.
Ik verheugde me ook al op het volgende loonmatigingsbesluit in dit opzicht.
Dan krijgen de commissarissen inspraak als hun salaris verlaagd wordt.
Nee er wordt alleen uitgelegd waaron het gebeurd is mijnheer Geertsema.
Er is toch dacht ik hier een amendement in de tekst opgenomen zoals het is aanvaard
en ik dacht dat we weinig andere keus hadden dan ons over het artikel zoals het
voor ons ligt ons nu uit te spreken. Wie is voor. Wie is tegen. Dan is dit met
algemene stemmen aanvaard.
Dan gaan we over naar artikel 11 op een apart papier. Daar hebben we de redaktie
daarnet al van besproken. De taak van de overheid. Ik hoef de redaktie dus
niet opnieuw aan u voor te leggen en vraag u meteen of wij tot stemming kunnen
.~vergaan.

Meijeran.
Het spijt mij weer bijzonder maar ik kan er weer een algemene van maken.
Er staat hier vervuld kunnen worden. Ik dacht dat over het algemeen ook in deç
lijdende vorm kunnen worden vervuld een stuk beter was en beter las en ik zou
weer als algemene machtiging willen meegeven dat ook op andere plaatsen de plaats
van het hulpwerkwoord meen ik nog door de commissie mag worden verplaatst als
een neerlandicus of neerlandica dat beter vindt.
Akkoord dan breng ik het in stemming. Wie is voor. Wie is tegen. Dan is dit
met algemene stemmen aangenomen en dan resteert artikel 12.
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Meijeran.
Dan had ik nog een punt voorzitter. Op wat vandaag is uitgereikt de taak van de overheid, internationale samenwerking en de sociale markteconomie is tot mijn vreugde
een hoofdletter gebruikt voor het opschrift. Alle opschriften tot nu toe die hebben
wat engelse hoofdletters geloof ik en tenzij we ons daartoe willen bekeren •••
Dit zijn dingen die zouden we ook als u het niet heel erg vindt mijnheer Meijeran
onder 4 ogen met elkaar kunnen wisselen zonder dat wij de democratie daarmee
ook iets tekort doen geloof ik. We hebben echt nog meer beslissingen te nemen.
Artikel 12.
Van Semmelen.
Mag ik tav artikel 12 een punt van orde stellen. Ik zou graag de behandeling
daarvan graag verschoven zien naar de verwerking en bespreking van het hoofdstuk
van het liberaal manifest van mens en wereld. Ik zeg dit met alle respect overigens
voor het werk van de commissie dat de voorliggende tekst toch wel enige kenmerken
van haastwerk vertonen. Als ik daar een klein voorbeeld van mag geven dan vind
ik de eerste volzin al erg negatief. Verder missen wij, mist de haagsche delegatie
hier sterk het bondgenootschappelijke aspect. U weet en u bent ongetwijfeld met
mij van mening dat wij dat bijzonder weinig tijd hebben gehad of geen tijd. Ik
heb dit artikel vanmorgen om half twaalf ontvangen om dit te amenderen en u zou
, j zeer verplichten als u dat naar latere datum verschoof.

U begrijpt dat ik er begrip voor heb dat ik dit artikel niet in de rest van de
procedure heb meegenomen.
Maar dan is er nog een ander punt. Wij hebben daar eerst geprobeerd amendementen
tijdens de lunchpauze op te zetten, maar we weten dat andere afdelingen of delegaties net zo gehandicapt zijn. Wij zijn wel inmiddels tot een geheel nieuwe tekst
gekomen waar wij als vertrekpunt zouden willen gebruikano Ik zou dat graag aan u
willen aanreiken. Misschien dat die voor de behandeling voor de volgende week dan
als suggestie kan worden meegenomen door de commissie.
Het lijkt mij erg plezierig als u dat aan mevrouw Tangel geeft, want dan kan het
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zelfs vandaag niet alleen aan ons maar ook nog aan de aanwezigen worden uitgerei«t.
Maar we

vra~gen

toch wat doen we met de behandeling. Heeft de commissie daar-

over een standpunt.
Wij hebben gisterenavond aangenomen dat het artikel gepubliceerd zou worden en
ter behandeling aangeboden aan de algemene ledenvergadering in maart. Dat is
gisterenavond door de toen voorzittende hoofdbestuurslid voorgesteld en door de
vergadering geaccepteerd.
Dat wordt hier ontkend, maar ik vind het op zichzelf een goede zaak om er volgende
!ek wel over te debatteren, maar niet onder een zo grote druk dat men zich
geforceerd voelt en we sluiten niet uit zou ik zeggen dat het dan misschien in
maqrt zou moeten, maar als het volgende week wel een duidelijke overeenstemming
blijkt te bestaan dan moeten we onszelf niet verbieden om dan wel tot een besluit
te komen. Ik ben het graag met de vergadering eens dat overhaasting gezien de
zorgvuldigheid waarmee de rest van het programma is behandeld in dit geval verkeerd zou zijn. Dus in elk geval volgende week erover praten en dan beslissen
wanneer de besluitvorming valt.
Voorzitter ik heb een vraag en de vraag is de volgende kunnen.er dan nog amendeaanten
worden ingediend ja of nee.
Dat kan dan ook volgende week worden bekeken.
Voorzitter daar maak ik bezwaren tegen. De afdeling Zoetermeer heeft gisterenavond bezwaar gemaakt tegen de behandeling van 4a en 5a. Daar waren afspraken
over gemaakt en er is slechts een tijdsverschil waarbij dat 4a en 5a bij de
vergadering is gekomen. Ook daar waren niet de mogelijkheden om de amendementen
op in te dienen en ik vind dat we dan hoewel ik inhoudelijk het voorstel van den
Haag uiteraard graag wil steunen vind ik dat we hier tot een gelijksoortige
behandeling over moeten gaan als met de artikelen 4a en 5a.
Ja daar is natuurlijk veel voor te zeggen en toch ligt de zaak iets anders.
4a en 5a die zijn behandeld in mei nav duidelijke teksten die voorlagen, die bij

Band

8

Blad 153
de amendementen waren aangediend. Gisterenavond is er ook voor wat betreft die
internationale paragraaf beslist nov een duidelijke tekst die voor ons lag, maar
die tekst is als zodanig ook even duidelijk niet aanvaard. Men heeft gezegd wij
zijn in beginsel voor het opnemen van een artikel over de internationale samenwerking
maar wij vinden eigenlijk niet om het onvriendelijk te zeggen maar zo was het wel
dat het voorstel van Brussel wat dat betreft tekstueel geen bruikbaar uitgangspunt
en dat stelde de commissie voor een heel andere taak dan het geval was bij die
artikelen 4a en 5a. Want daar vond men de amendementen op grond waarvan de commissie
tot een nieuwe redaktie is op zijn minst wel een bruikbaar uitgangspunt. En als
we kijken hoe het voorstel van de commissie zich verhield tov de oorspronkelijke
oorstellen dan is men daar ook vrij dichtbij gebleveno Ik heb het vermoeden dat
we bij die Brusselse voorstellen dat we daar niet zo dichtbij blijven.
Daarom hebben wij er in Delft de behoefte aan dit voorstel te publiceren in V en D
en de route door de partij te laten lopen zoals ook is gebeurd met bijna alle
artikelen uit de beginselverklaring omdat ik anders van mening ben dat we eigenlijk een aantal of in ieder geval dit een soort 2e ordeartikel zou worden waartoe de partij anuwelijks de gelegenheid heeft gehad om erover te discussieren
in eigen kring en het lijkt mij dat dat ook voor een zaak die zo belangrijk is
als internationale samenwerking zeker noodzakelijk.
~at

lijkt misschien waar en ook al is het niet zo. De partij heeft net zo goed

als over alle andere zaken ook de gelegenheid gehad om zich uitvoerig te beraden
over de vraag wel of niet een buitenlands artikel en zoja hoe. Als de partij dat
niet gedaan heeft dan is het geen reden om van de procedure af te stappen want
wat u voorstelt komt in feite neer op een subamendering van een amendement Brussel.
Want daar hebben we het in rpincipe nog altijd over, maar ik wou er niet nu over
beslissen. Ik wou dat in overleg met de commissie volgende week aan u voorleggen.
We zijn heus niet moeilijk, maar we moeten toch kijken of we er volgende week
wel of niet uitkomen. Ik zeg u toe we gaan de zaak echt niet op een onredelijke
manier onder druk zetten, maar dan moeten we ook nu niet plotseling toch beslissingen willen nemen. Doe dat nou rustig volgende week dan kunt u zien wat er
voor mogelijkheden voor u liggen.
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Als u dan de band nog even afluistert van gisterenavond dan komen we volgende
week waarschijnlijk tot zaken.
We zullen er volgende week op terug komen.
Mijnheer de voorzitter, mijn naam is Toppega uit Zeist. Ik geloof dat het toch
wel verstandig is dat we hier formeel een uitspraak doen of we de zaak naar de
volgende week verschuiven. Ik zou het toejuichen.
Wij stellen voor volgende week erover te praten en dan ook in alle rust te
~ekijken

of we het aanhouden of niet en nu niet onder de druk van de omstandig-

heden hier beslissingen nemen waarvan we volgende week zeggen hadden we het
maar niet gedaan. Dat is geloof ik geen goede zaak. Waarom moet u zich nu vastleggen dat u volgende week niet meer voor of achteruit kan. Dat vind ik niet
verstandig, dat doen we volgende week. Dan hebben we een aantal teksten voor
ons en dan kunnen we kijken komen er wel of komen we er niet uit. Ik zeg u
toe als het er ook duidelijk uitziet dat we er niet uitkomen of er blijkt nog
steeds behoefte zijn aan amenderingen uit de partij dan zullen we dat zeker
niet tegen houden.
~ijnheer
~k

Kruizinga.

vind dat de opmerking die de afdeling den Haag zojuist heeft gemaakt over

het bondgenootschappelijk samenwerking die in het voorstel van Baflo was verwoord
terdege mee had moeten worden genomen in het voorstel van de commissie Geertsema.
Dat wou ik dus graag als opmerking. Ik ben heel blij met de aanvulling van den
Haag.
Volgende week verder. Akkoord. Dan gaan we nu verder met het onderwijs.
De heer Talhammer.
Ik stel dan wel vast dat wij dan de eerste 11 artikelen en daarmee toch eigenlijk
wel de grondslag van de beginselverklaring op een artikel dan nu met zijn allen
hebben aangenomen.
Mijnheer Slijpe.
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Mijnheer de voorzitter een hartekreet na deze wat moeizame behandeling van onze
beginselverklaring gaarne uitleg hoe u de volgende 360 behandeld denkt te zien
en wellicht dat u zich met mijnheer Meijeran uit Naarden kunt verstaan dat hij
voor diegene die na deze afvalrace overblijven voor herberg kunnen zorgen.
Nee we gaan nu met grote spoed verder met onderwijs dat is de enigemanier
waarop
n
we deze race kunnen beeindigen.
Dat zullen we dan onmiddellijk oppakken door te beginnen met amendement nr 75
waarbij omdat dat om dezelfde tekst van de commissie gaat in de discussie meelnomen moeten worden de artikel 76, 77 en 78. Heeft de een van de indienende
afdelingen behoefte om toelichtingen te geven op hun voorstel. Zo dat niet het
geval is.
Roermond.
Wij willen de commissie toch wel op het hart drukken om maar dat zal het hier toch
ook wel weer van komen dat dit artikel overgeschreven moet worden en dat dan toch
vooral verschillende schooltype bij elkaar behandeld worden. Wij in Roermond zijn
vooral geschrokken van de tegenspraak die er heerst als men spreekt van een
wezenlijke democratisering dat dan toch het levensbeschouwelijk karakter niet
op de helling kan. Zelfs de grondwet kan veranderd, zelfs onze beginselverklaring
..Jn veranderd wordeno Daar zien wij dus een zeer duidelijke en niet aanvaardbare
tegenstelling.
Mevrouw ter Keurst.
De woorden zijn mij eigenlijk uit de mond gehaald. Eindhoven stelt voor om de
betreffende regels 35 tm 37 te schrappen van kolom c bladzijde 11.
Amendement 77 was die toelichting op. Als er verder geen toelichtingen van de kant
van de indieners zijn don nu het woord aan de commissie.
Mijnheer de voorzitter wij dachten dat 75 dus van Roermond dat we die gedachten
die daar stonden wel in mee zouden willen nemen in ieder geval er ernst~g
rekening mee zouden willen houden dat we niet direkt de toevoeging van Maarheze
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dat is 76 zouden willen overnemen, maar toch wel ook weer de strekking. Eindhoven
dat zouden wij willen afwijzen om de regels 35 tot 37 te schrappen. Wij vinden
echt artikel 6 van onze beginselverklaring daar wijst dit ook op en wij willen
die vrijheid laten staan, die vrijheid van onderwijs. Wij zouden dat erg naar
vinden als dat er uit ging. Wij vinden ook dat 78 Vught dat moet blijven staan.
Dat gaat over doorslaggevend dat wilden wij ook laten staan. Dus wij wijzen af
77 en 78 en 75 en 76 willen wij gaarne betrekken en ernstig rekening houden met
de strekkingo
Maar ik heb toch wel een probleem met de uitspraak tav 75 van de kant van de
omrnissie. Er staat namelijk erg veel in en ik vind dat wij wel enigszins een
nadere specificatie moeten hebben in dit geval wat u nu bedoelt met het meenemen
van die tekst, want anders wordt het dacht ik wel erg wazig. Kunt u dat nog
iets nader toelichten.
Ernstig rekening mee houden hebben we gezegd.
Ja maar ernstig rekening mee houden, er staan erg veel punten in 75 en ik vind
dat we toch duidelijkheid moeten hebben wat u dan zich voorstelt daarmee.
Zullen we eens even trachten op te noemen. Medezeggenschap van ouders en onderwijs~evenden

vooral voor basisonderwijs en het middelbaar onderwijs en medezeggenschap

voor onderwijsgevenden voorzover het betreft het bestuur van de school. Daar
komen we op terug in mens en organisatie ik heb daar vanmorgen al op gewezen.
De wet op de medezeggenschapsraden zou daarbij een instrument zijn. Dat hebben
wij ook. Verder wensen wij een wezenlijke democratisering en een participatie .
van rechtstreeks betrokkene dus die punten willen wij ook meenemen. De toepassing
van de onderwijstechnologie vinden wij een essentieel punt. Experimenten die tot
bepaalde onderwijsvormen kunnen leiden die in het licht van onze uitgangspunten
voor het onderwijs grote ontplooingsmogelijkheden bieden. Daar willen wij ook
graag mee mee gaan. De bezinning op de doeleinden en de inrichting van het hoger
onderwijs dat is vrijwel de tekst die wij in het manifest al geproduceerd hebben
dus die nemen wij zondermeer ook mee. Dat is eigenlijk de hele staart van het
artikel en dan staat daar vrijheid van het wetenschappelijk onderzoek moet
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gewaarborgd

bli~en

dat is ons zwak, maar dat heeft mevrouw de Haan al gezegd

dat wij op dat punt de voorkeur geven aan de oorspronkelijke tekst in het manifest
namelijk het handhaven van het doorslaggevend zijn van de stem van het wetenschappelijke personeel.
Dank u wel met deze

toelicht~ng

van wat u bedoelt met het meenemen van 75.

Dan het woord aan degene die daar vanuit de vergadering het hunnen over willen
zeggen.
Ik had even gewacht wat de commissie zelf reageerde op het laten vallen van de
--egels 35 tm 37. Ik ben volkomen akkoord met het handhaveno Ik zou willen voorstellen het woord echter te schrappeno Het is niet helemaal redaktioneel. Ik meen
dat het levensbeschouwelijk karakter dient te worden gerespecteerd en niet
echter dient te moeten worden gerespecteerd.
In het kader van de discussie rond artikel 6 zoeven hebt u volkomen gelijk, maar
ik denk dat het echter voornamelijk is ingegeven omdat het in onderwijsinstituten
van andere aard weleens niet het geval is.
Mevrouw den Ouden is eigenlijk al buiten de orde geweest door onmiddellijk in
te gaan op die opmerking. Ik blijf erbij dat wij eerst alle opmerkingen uit de
-~-ergadering inventariseren en daarna de commissie weer het woord krijgt.

Mijnheer de voorzitter ik ben blij met de uitleg van mevrouw den Ouden wat zij
mee wenst te nemen van 75. Er is alleen een probleem daar staat boven wetenschap
in vrijheid. Nou heeft zij zelf de medezeggenschap van ouders geïnterpreteerd
als in basisonderwijs en dat zie ik niet helemaal corresponderen met dat wetenschap in vrijheid. Ik zie dus niet helemaal hoe dan medezeggenschap van ouders in
hoger beroepsonderwijs zou moeten funktioneren want daar slaat dat kopje namelijk
op.
Mijnheer de voorzitter in zijn algemeenheid vind ik dat het wetenschappelijk
onderwijs en het hoger beroepsonderwijs enorm onrecht wordt gedaan door de geringe
aandacht die besteed wordt aan deze onderwijsvormen in het liberaal manifest.
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In het bijzonder vind ik bijvoorbeeld ik wil een aantal krenten eruit proberen
te pikken dat onze minister van onderwijs die toch de wub nu aan het omvormen is
tot een VW081 dan zou je verwachten dat hier althans de goede terminologie wordt
gebruikt voor medezeggenschapsraden dat dan verwezen wordt naar die raden die
ook nu bestaan en die funktioneren en dwz dat wij zo'n structuur ook wensen
voor het hoger beroepsonderwijso Ik heb nog iets wat mij van het hart moet
dat is namelijk de doorslaggevende stem van de vaste wetenschappelijke staf
zoals het in de oorspronkelijke tekst staat. Ik ben eigenlijk voor het amendement
dat doorslaggevend verandert in zwaarwegend, maar zo de commissie daar enorme
bezwaren tegen heeft ben ik in ieder geval tegen de vaste wetenschappelijke staf.
"~~t

is namelijk binnen de universiteit een zeer beperkte groep en ik dacht dat

het wetenschappelijk personeel ook gezien de beleidsplannen van onze minister
daar als hele groep bedoeld had moeten zijn en ik zou graag ook die aanvulling
zien en dan hoop ik dat als je het kopje wetenschappelijk in vrijheid wilt
bewaren dat u daar dan het stuk van den Haag dat het volgende nummer draagt, dat
we nu eigenlijk nog niet bespreken daarbij wilt voeren en wetenschap in vrijheid
niet wilt zetten boven alles waar het nu boven staan. Want daar slaat het grotendeels niet op.
Er wordt hier dacht ik een poging uwerzijds gedaan om nog een subamendement bij
de vergadering toe te voegen. We zullen het antwoord van de commissie afwachten
~"

.1

te kijken of dat wel werkelijk behandeld kan worden want er zijn erg veel varianten

denkbaar en we kunnen ons onmogelijk al die varianten eerst

bedenken en dan ver

volgens erover gaan stemmen.
van Beek-Maarheze.
Mijnheer de voorzitter betreffende nummer 76. Ik ben blij dat de commissie zich
positief heeft uitgelaten over 76. Ik wil er nog aan toevoegen dat betreft hier
de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek moet gewaarborgd blijven regel 22
dat hebben wij aan laten sluiten bij wat ook bij het hoofdstuk mens en gezondheid
in de kolom onderzoek en ethiek wel naar onze mening zorgvuldig geformuleerd is
terwijl het hier toch wel erg kort en dacht ik niet helemaal zorgvuldig staat.
Ik dacht dat de aanvulling van Maarheze niets afdoet van het principe wat daar
genoemd staat waar wij al zorgen voor de nodige zorgvuldigheid die met dit soort
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zaken al betracht moet worden.
Mevrouw ter Keurst.
Ik wilde nog even ingaan op de regels 35 tot 37o Als u dit zo stelt en dit is
mijn vraag als het levensbeschouwelijke karakter van een onderwijsinstituut
gerespecteerd moet worden betekent dat ook dat het nooit veranderd kan worden
ondanks alle medezeggenschap die u in de voorgaande alinea's aan de orde heeft
gesteld. Als dat dus nooit veranderd zou kunnen worden dan is het met elkaar
tegenstrijdig.
,oes ondercentrale 's-Hertogenbosch.
Het amendement van Vught die amendementen zijn binnen de ondercentrale behandeld
en omdat er niemand van Vught aanwezig is ben ik op de hoogte van de intensie.
Het woord doorslaggevend willen we veranderen door zwaarwegend omdat men vindt
dat doorslaggevend teveel de uiteindelijk de beslissing neerlegt bij die wetenschappelijke commissie. Wij vinden dat woord te zwaarwegend. Wij dachten met
zwaarwegen dat je daarmee zou uitdrukken dat er wel rekening gehouden wordt
met de deskundigheid van de commissie, maar dat de inspraak van de groep groter
blijkt te zijn en dat vinden we toch in de vrijheid die we moeten hebben toch
wel erg belangrijk.
Amendement 75 maar ik ben toch erg teleurgesteld over de standpunt tav 77.
Het is al hier in een paar vormen naar vormen gebracht. De commissie die stelt
hier glashard dat het de vrijheid zou bevorderen als het levensbeschouwelijkeç
karakter in een democratische samenleving quote que quote en altijd dient te wordenç
gerespecteerd. Dat levensbeschouwelijke karakter moet op de helling kunnen als een
belangrijke meerderheid van die samenleving dat wenst. Anders dan voer je dictatuur in.
Het woord is aan de commissie.
Nav amendement 78 in tegenstelling tot vanmorgen is de JOVD onderwijscommissie
nu wel voor zwaarwegend.

Band

8

Blad 160
Dan de commissie.
Voorzitter het draait om 2 punten. Zwaarwegend of doorslaggevend de vrijheid van
wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk de zinsnede zoals die staat in het manifest
wil geen enkel onrecht doen aan alle anderen die betrokken zijn bij het uitvoeren van onderzoek binnen de hogeschool of universiteit. Maar wij moeten er
goed rekening mee houden wanneer wij gaan democratiseren binnen de universiteitenç
en het gaat zaken betreffen voor wat betreft onderwijs en onderzoek dat je voor
wat die punten toch de wetenschappelijke staf als de deskundigen op dat gebied
een doorslaggevende stem moet toekennen. Dat neemt niet weg dat al datgene
Jt wordt ingebracht erg zwaar gewogen kan worden voordat die doorslaggevende
stem uitgesproken wordt. Maar ik meen dat men zich ten principale moet uittPsken
over verantwoordelijkheid die de wetenschappelijke staf heeft, de verantwoordelijkheid waarin de wetenschappelijke staf zijn beslissing neemt dat doet niets af
aan de democratie binnen de universiteiten en hogescholen, maar ik dacht dat het
juist was als de wetenschappelijke staf bepaalt wat onderwijs en onderzoek zal
inhouden en niet toch de uiteindelijk de mensen die zich nog tot deskundigen
moeten opwerken. Dan die doorslaggevendheid. Dan het levensbeschouwelijke karakter.
Als wij in artikel 6 zeggen dat wij openbaar en bijzonder onderwijs gelijk stellen
dan geloof ik niet dat het juist is dat wij in ons manifest zouden aangeven dat
wanneer de maatschappij vindt dat een levensbeschouwelijke inrichting van onder~ijs

eigenlijk niet meer in de behoefte voorziet wij daar dan maar vanaf moeten

stappen zolang er nog een minderheidsgroepering is die daar wel belang aan hecht
dat is ook in strijd met het nieuwe artikel omtrent de overhdi zoals wij dat nu
hebben aangenomen.
Het is zo dat ik allereerst toch zou willen opmerken dat de vraag nadrukkelijk
uit de vergadering aan de commissie gesteld is ook nog over het woordje vaste van
de wetenschappelijke staf. In uw toelichting praat u ook over wetenschappelijke
staf, maar in de tekst staat vaste wetenschappelijke staf. Voor de niet insiders
het verschil zijn dan al diegene die een promotieplaats bezetten gedurende normaliter
vier jaar een groot gedeelte die wel wetenschappelijk werkzaam zijn maar niet
tot de vaste wetenschappelijke staf behoren. U bedoelt inderdaad wat hier staat.
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Ik bedoel wat hier staat, maar ik kan me voorstellen dat dat in een beleid verder
uitgewerkt wordt. Ik denk dan aan de wetgeving of de maatregelen die een minister
gaat nemen. Iemand die 4 jaar aan een instituut verbonden is die zal bepaalde
rechten toegekend kunnen worden, maar dat vaste heeft vooral betrekking op
het feit dat mensen die voor een jaar ergens aan gesteld worden wat ook voor
komt en de THPplaatsen die in een instituut worden ingenomen die niet even zwaar
meetellen bij het vastellen van onderwijs en onderzoek.
Dan gaan wij nu aan de 2e ronde beginnen.
~~.s

ik even snel mag antwoorden. Het gaat niet om de maatschappij die het onder-

wijskundig instituut daarvan wil veranderen. De levensbeschouwelijke instellingç
van het instituut wil veranderen, nee u hebt het hier in het artikel over wezenlijke democratisering ivm de medezeggenschapsraden. Dus het instituut zelf wil
zijn eigen dingen veranderen. Dat kan hier niet. Het ligt vast. Het levensbeschouwelijke karakter ligt hier volgens deze zinsnede volkomen vast. Al wil het instituut
zelf zil dat veranderen maar dat kan dan niet.
Ik denk dat die uitleg hier niet staat. Maar respecteren betekent dat anderen
bereid zijn zich dat te accepteren, te respecteren maar het kan het zelf natuurlijk veranderen daar zegt dit niks over.
Ik geloof toch dat er een aantal technische zaken in het wetenschappelijk onderwijs en Oberhaupt in de wetenschappelijke structuur zijn die wellicht ingewikkeld
of niet interessant zijn voor deze vergadering, maar we moeten onderscheid blijven
maken tussen a het vaststellen van het onderwijsprogramma en b van het onderzoek
programma. In het onderzoekprogramma heeft de wetenschap een veel zwaardere stem
op het ogenblik wettelijk dan in het onderwijsprogramma en zeker de wetenschappelijke
staf heeft een veel zwaardere stem daarin. In denk dat dat onderscheid niet voor
niets a in de wet is gekomen en b nu wordt gehandhaafd door onze eigen minister
dus ik denk dat we die argumentatie nog eens goed moeten nalezen voor we tot een
nieuwe tekst komen. En b ik zou onderscheid willen maken tussen vaste wetenschappelijke staf kortweg genoemd meestal wetenschappelijke staf en de geleding van het
wetenschappelijk personeel waarin ook de promotieassisten zitten, maar naar mijn
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ervaring of naar mijn idee niet de tabplaatsen ik dacht dat die weer onder NWPers
waren geschoven. Maar ik zou u echt willen aanraden om dit zorgvuldig na te kijken
voordat u het weer op papier zetwant het is zo een beetje een rommeltje.
Ik heb ook de indruk dat die tekst aan&luitend op de spreker boven toch weer
terug gaat draaien naar de pré wub fase met name inderdaad als je bekijkt naar
-

de huidige wijze waarop bijvoorbeeld onderwijsprogramma's worden vastgesteld
dan zie je gewoon algemeen de tendens, de opvatting heersen dat onderwijs een
kwestie is van onderwijsgevers en onderwijsontvangers en dat juist die 2 studenten
en docenten samen kritisch het onderwijs moeten evalueren en dat dat helemaal
~-,iet

meer een kwestie is daar kijkt niemand meer naar het zijn allemaal

volwassenmensen de de wetenschappelijke staf en dat vind ik ook zo'n beladen
term omdat de tijdelijk personeel daarniet in zit doorslaggevende stem in zou
moeten hebben. U draait hier echt dingen mee terug waarvan ik aanneem dat gezien
de hele strekking van het hele liberaal manifest u dat totaal nooit de bedoeling
gehad zou hebben.
Ik wou ingaan weer ook op die vaste staf. Gezien de nauwe geldstroom zal het
binnenkort zo zijn dat de vaste staf erg klein zal zijn van universiteiten.
Dus dan is er reden temeer om al die mensen op ZWO Fungo en weet ik het allemaal
niet meer wat voor plaatsen om u toch een duidelijke stem te geven in het vast.__,- tellen van het programma. Ik vind het griezelig dan ook om het woord vaste hier
zo in te voegeno
Mevrouw ter Keursto
Nogmaals laatste protest tegen die onveranderlijkheid die u hier inbouwt en wat
ik zo weinig liberaal vind en wat ik zo weinig vind stroken met het bovenstaande.
Kijk natuurlijk respecteren wij liberalen dat er een katholieke universiteit is
en een katholieke hogeschool, maar dat dat voor de eeuwigheid van binnenuit nooit
veranderd zou kunnen worden dat leest men hieruit.
Ik dank u wel. Ik weet niet of iedereen dat er uit leest. Dat wil ik nadrukkelijk
wel gezegd hebben want anders zou het zo kunnen zijn dat doordat dat hier ter
V
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vergadering gezegd wordt anderen menen dat dat ook er uit gelezen moet worden.
Dat zou ik willen vermijden.
Voorzitter ik heb toch wel het gevoel dat de commissie een heel beperkte interpretatie van het begrip democratisering hanteert en dat vind ik jammer. Uit de
motivering van de commissie krijg ik het gevoel dat ze een hoop zaken toch terughoudender bekijkt dan ik het gevoel heb dan goed zou zijn. Dat punt van die vaste
wetenschappelijke staf is al genoemd. Als u een doorslaggevende stem wilt geven
denk ik dat het nog belangrijker is aan wie u die stem geeft dan wanneer het
gaat om zwaarwegend. Juist als het om doorslaggevend gaat vind ik dat je er
-~k

de tijdelijke wetenschappelijke staf bij moet betrekken dan als je kijkt dat

je nu in wezen in uw voorstel de studenten al een toch een secundaire positie
geeft. Dat u ook het technisch en administratief personeel in een secundaire
positie stopt. Als u dan ook nog de tijdelijke wetenschappelijke personeel daarbij
onder0rengt geloof ik dat er van de voorgestelde democratisering niet zo erg veel
meer over blijft. Ik zou toch ernstig in overweging willen geven om daar wat ruimer
in te zijn.
Ik zal mij aansluiten bij het laatste wat mijn voorganger heeft gezegd dat spaart
tijd. Ten tweede nogmaals over dat levensbeschouwelijke karakter. Ik kan me niet
voorstellen dat men uit het respect voor een levensbeschouwelijk karakter gaat
r---

'

fleiden dat iets dan nooit meer mag worden veranderd door de mensen zelf. Dat

is mij een volmaakt raadsel. Nogmaals ik pleit voor echter weg. Het is gewoon
een statement een levensbeschouwelijk karakter van een instituut wordt door
een liberaal gerespecteerd en gaat dat instituut op een gegeven moment zelf
intern dat levensbeschouwelijke karakter veranderen dat is zijn of haar zaak
maar niet van onso
Ik wil nu toch de discussie beeindigen. De commissie krijgt nog het laatste woord
en daarnaa gaan wij over tot stemming.
Ja mijnheer de voorzitter de argumenten gehoord hebbende hebben wij niet zo'n
vreselijk bezwaar om dat vastebij wetenschappelijke staf te laten vallen.
Dat nemen we dus over dat lijkt ons toch juist. Voor de rest blijven we bij wat
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we gezegd hebben. Ook dat echter eruit, maar dat hadden we dus ook al eerder genoemd.
Dan gaan wij nu over tot ja 75 daarvan hebt u met een nadere toelichting gezegd dat
u dat in uw overwegingen bij de herformulering wilt meenemeno Ik wil u bij u peilen
of u het met die handelswijze met het hele amendement 75 eens bent. Al degene
die het hiermee eens zijn alle kleuren graag de kaart omhoog. Tegen. Dan is het
artikel 75 in die zin aan de commissie meegegeven. Dan is het zo dat apart het
76 zullen we dan allereerst dat het amendement Maarheze wie is voor het amendement Maarheze. Graag alle kleureno Tegeno Dat is verworpen. Amendement 77.
Dat het amendement Eindhoven 77. Degene die daarvoor zijn graag alle kleuren
'nhoog. Tegen. Ik denk dat we gedetailleerd moeten stemmeno Voor blauw, groen,
paars. Tegen blauw, groen, paars. Wij kunnen intussen, nee. Maar ik zou dus 78
daar zijn dus in feite is daar nu een ander amendement ook dat is om het woordje
vast te schrappen uit de tekst zoals die er ligt. Dat houdt in ik aarzel of
het amendement vastschrappen of doorslaggevend in zwaarwegend het meest vergaand
is. Ik heb toch de indruk dat het amendement van Vught het meest vergaand is.
Zodat ik dat eerst in stemming zou willen brengen en daarna in elk geval ook nog
onafhankelijk van de uitslag van Vught of het woordje vast bij de wetenschappelijke
staf wel of niet gehandhaafd moet blijven. Het stembureau bericht mij dat over
77 er een schriftelijke stemming zou moeten zijn. Ik wil u met uw instemming dan
proberen nog een keer het stembureau eerst te laten tellen, want dat kost onge-~

Jer een half uur en hoe belangrijk het onderwerp ook is dacht ik dat we toch

erg serieus moeten proberen dat te vermijden. Als het niet anders kan dan moet
het uiteraard, laat dat ook duidelijk zijn. Dan gaan wij terug naar 77 om daar
nog een keer over te stemmen. U wilt uitsluitemover de orde kan nu uiteraard
gesproken worden.
Nav 77. Het levensbeschouwelijk karakter hebben we in feite namelijk al aangenomen.
De discussie is echt gesloten. Het gaat nu over het schrappen van een heel concrete zin waar kennelijk de meningen bijna gelijk over zijn in aantallen.
Mag ik dan nogmaals naar 77 teruggaan Gedetailleerd voor. Gedetailleerd tegen.
Het is verworpen met een uitermate geringe meerderheid. 78 afdeling Vught.
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Als eerste voorstel om de woorden doorslaggevend te vervangen door zwaarwegend.
GedetaiDeerd voor. Gedetailleerd tegen. Het is aangenomen.
Dan is het argument of er dan vast of niet bij staat misschien wat van mindere
betekenis en ik denk dat we daar dan niet afzonderlijk over zouden hoeven te
stemmen en het aan de commissie gehoord de discussie kunnen meegeven. Dan zou ik
naar de afdeling den Haag 79 willen gaan. Behoefte aan toelichting.
Mijnheer de voorzitter ik dacht dat het amendement eigenlijk wel heel duidelijk
was. In dit heleonderwijsgebeuren wordt altijd overal en ook hier ook te weinig
aandacht besteed aan het wetenschapsbeleid dat is natuurlijk iets anders dan het
9tenschappelijk onderwijs. Dat is de achtergrond van dit amendement.
De commissie.
Wij gaan wel akkoord met deze toevoeging. We hebben alleen een beetje moeite
met het woord Reeêle projecten en het is een onderdeel hoor, maar dat hadden wij
als wij het meenemen straks dan zouden wij graag dat reëel er wel uit willen halen.
Den Haag akkoord met eruit halen of vervangen door een woord waardoor het toch
een zekere veiligstelling hebben dat het inderdaad voor reëele projecten is.
Ik zou 1, 2, 3 niet een ander woord weten, maar u begrijpt mijn achtergrond.
_invol bijvoorbeeld.
Jawel mijnheer de voorzitter ik wil daar graag het woord over voeren want nu we
vastgesteld hebben dat projecten zinvol moeten zijn wil de overheid ze kunnen
stimuleren moeten we even afspreken hoe de overheid zoiets zou kunnen bepalen.
Dat kan natuurlijk niet dat weten we ook allemaal en daarom moeten we zo verschrikkelijk oppassen dat als we de overheid een grotere C gaan geven in het richten
van het wetenschappelijk onderzoek dat dat niet gericht gaat worden op kort
lopend onderzoek dat altijd wel een succesje zal afwerpen, maar waar je eigenlijk op de langere termijn niets aan hebt. Dat is het grote risico van de overheidsinmenging in het wetenschappelijk onderzoek op het ogenblik en met die
kanttekening zijn wij graag akkoord met wat den Haag zegt, maar deze kanttekening
hoort er zeker bij.
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We gaan tot een stemming over. Het amendement 79 van den Haag alle kleuren

vo~.

Alle kleuren tegen. Het amendement den Haag is aangenomen.
80 Rotterdam. Behoefte aan toelichting.
Van Duin-Rotterdam.
Allereerst een ordepunt. Wij hebben gezien dat ook punt 130 hierop slaat. Misschien
dat we het daarbij zouden kunnen behandelen. Het is zo dat het hoofdstuk mens
en ontwikkeling in een aantal onderdelen uiteen val. Onderwijs, emancipatie
media. Dit is een hoofdstukje media. Bij punt 130 wordt het ten principale ter
discussie gesteld of media erin moet ja of nee en wij geven een bepaalde invul~ing

aan het punt media. Dus ik denk dat het beter daar aan de orde is.

Beluister ik nu dat uw voorstel dit mede te gaan behandelen als amendement 130
aan de orde is. Dan kan dat geschieden.
81 van de commissie maatschappelijke ontwikkeling kan niet anders dan in relatie
met 82 en 83 gezien worden die ook op een deel van de tekst slaan die in 81
behandeld wordt. Een van de indieners behoefte aan toelichting.
Ja voorzitter amendement 81 van de commissie. De commissie is namelijk van mening
dat de teksten van de schrijvers teveel een eenzijdige nadruk legt op dat de
culturele minderheden zich moeten integreren in de nederlandse samenleving ook
;1

onderwijs. De commissie ma::t ... eh p l:_j k ontwikkeling vond dat ook in het

onderwijs de nederlandse kinderen zich zouden moeten integreren of iets moeten
leren van de culturele minderheden.
De commissie.
i'iijnheer de voorzitter de commissie is van mening dat het voorstel van de commissie
maatschappelijke ontwikkeling verwerkt moet worden in de definitieve tekst van
het manifest. Wij willen niet het hele stuk wijzigen, wij willen graag laten
staan mede via het onderwijs tm regel 66geen loze kreten zijn. Dat is een heel
stuk tekst en daarom lees ik het niet voor, maar ik geloof dat die twee elementen
samen recht doen aan wat hier naar voren gebracht is over dit onderwerp.
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Verder nog behoefte van de commissie om te reageren op 82, 83.
Ja mijnheer de voorzitter Delden die vraagt wat adagium is. Ik wou zeggen dat
adagium beginsel is. En met de toevoeging gaan we akkord. Van 83 dat is

Nieuwe~k

ad IJssel vinden wij eigenlijk het amendement van Delden beter, positiever
gesteld dus daar zouden wij de voorkeur aan geven.Eenieder uit de vergadering kan daar hetzijne over zeggen.
Mevrouw de Graaf.
~"'·

inheer de voorzitter nov nummer 82 in de eerste plaats lijkt het mij vanzelf-

sprekend dat er iets niet strijdig moet zijn met de nederlandse wetgeving dus
in die zin lijkt mij een toevoeging overbodig. In de tweede plaats staat in de
toelichting dat wij moeten hoeden voor kindermishandeling enz en straffen als
ongehoorzaamheden. Ik zou u willen vragen hoe wij daarachter moeten komen en
hoe het dan staat met onze eigen kindermishandeling. Ik zou het een onterechte
zaak vinden als wij ons over dit soort zaken over onze culturele minderheden
uitspreken als wij onze eigen zaken nog niet in orde hebben.
Ik zou mij her zeer bij willen aansluiten want ik geloof dat zowel het amendement van de afdeling Delden als dat van de afdeling Nieuwerkerk ad IJssel
~l een soort ingebakken wantrouwen tegen de culturele minderheden spreekt. Ik

denk dat als je zegt wij willen dat jullie en wij samen in dit land zinvol
samen leven dan moet je al niet bij voorbaat inbouwen dat je zegt ja maar jullie
doen wel een heleboel dingen die niet door de beugel kunnen. Kijk iedereen in
Nederland doet dingen die niet door de beugel kunnen en die dingen moeten niet
mogen dat is duidelijk. Dat geldt voor iedereen, dat geldt niet speciaal voor
culturele minderheden en dat moet je dan daar niet ook speciaal bij gaan zetten.
Voorzitter-Roffel Nieuwerkerk ad IJssel, ik dacht dat het amendement van
Nieuwerkerk ad IJssel duidelijk genoeg was en vandaar dat ik niet in eerste instantie kwam om een toelichting te geven, maar als er misverstanden over bestaan
of dreigen te gaan ontstaat dan wil ik er graag wel even wat van zeggen• Er
~CJrfËrfll~cSlvidelijk

in het kader van de intergratie van de minderheden in
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met behoud van hun eigen culturele identiteit. Wij staan die voor voorzover

d~

en dat is jammer dat hèt woordje deze eruit is gevallen in de tekst voorzover
dit recht laat ik het zo stellen de integratie in de nederlandse samenleving
niet belemmert. Als je dus op een gegeven opgenblik bepaalde rechten toekent en
je krijgt daardoor ongewenste toestanden dan moet je dat recht niet verlenen.
Als je op een gegeven ogenblik dat recht kunt verlenen zonder dat dat gevaar gaat
ontstaan nou volop alle mogelijke vrijheid en inderdaad gewoon jezelf kunnen
zijn.
Het laatste woord daarover is aan de commissie. Ik vind het inderdaad juist dat
· · ~t woord dit· ·; weggevallen is in het amendement van Nieuwerkerk 4e regel tussen
het woord zover en de. Dat moet u daar lezen.
De commissieo
De commissie heeft vrij weinig meer op te merken. Natuurlijk gebeuren er ook in
Nederland met nederlandse kinderen een aantal dingen die misschien niet in overeenstemming zijn met de geldende normen en opvattingen, maar ik geloof dat we toch
ook om duidelijkheid te scheppen voor de mensen die zich hier in het land vestigen
of hier tijdelijk verblijven dat wij wel moeten stellen dat zaken niet verricht
kunnen worden in strijd met de nederlandse wetgeving want dat lijkt on toch een
zeer moeilijke zaak. Wij blijven dus bij het standpunt dat wij de toevoeging
Jn Delden positief beoordelen en aan Delden de voorkeur geven boven Nieuwerkerk
ad IJssel die ik eigen culturele identiteit willen wij veilig stellen voor al die
mensen die ook terug willen waarschijnlijk naar hun eigen land en het punt van de
integratie willen wij dan niet op de eerste plaats stellen.
En dat in elkaar vlechten dat heb ik al gezegd.
Dan kunnen we overgaan tot stemming. De commissie heeft u verteld dat 81 naar haar
smaak geintergreerd kan worden in de tekst van de commissie. Ik wil u voorstellen
dat als u dat dan inderdaad ook een verbetering zou vinden nu alle kleuren op
te steken. Wie is tegen die invlechting van de tekst van 81. Dat is een minderheid. In die zin zal dat erin gebracht worden. Dan 82 en 83. Naar mijn gevoel is
83 verdergaan dan 82. Ik wil eerst graag stemmen over 83. De commissie ontraadt
83. Daarom vraag ik u nu alle kleuren voor 83. Tegen alle kleuren. Dat is duidelijk
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verworpen. Delden 82. De commissie beveelt het aan. Alle kleuren voor. Tegen.
Dat is aanvaard. Dan gaan wij naar 84 de commissie sociaal cultureel werk.
De commissie.
Wij wilden graag een toelichting want het was ons niet helemaal duidelijk. Als
-

er geen toelichting is dan zouden wij u willen zeggen laat staan wat er staat.
Nog iemand uit de vergadering.
Ik wil zeggen mijnheer de voorzitter dat ik het amendement inderdaad niet zo
duidelijk vind en gezien de situatie dat nu diverse onderwijsvormen oa ministi'iele verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld de minister van landbouw krijgen
we straks een wat wonderlijk verantwoordelijkheidsverdeling. Dus ik heb erg
veel behoefte aan de tekst zoals de commissie hem heeft voorgesteld.
Wij hebben het al eerder erover gehad wat moet er nu in het liberaal manifest en
wat kan er beter in een verkiezingsprogramma. Ik denk dat een van de dingen die
altijd heel strikt bij een verkiezingsprogramma hoort de departementale indelingç
is. Dat is zelfs een onderwerp wat altijd in kabinetsformaties aan de orde is.
Het lijkt mij uiterst onverstandig om hierover uitspraken te gaan doen op de
lange termijn want dit lijkt mij typisch een korte termijnkwestie die je in een
verkiezingsprogramma moet opnemen en niet iets wat je nou op een termijn van 10
~ar

moet vaststellen.

Ik denk dat velen het in deze zaal wat voor argumenten dan ook het met u eens
zullen zijn. Mag ik u vragen wie voorstel 84 steunt. Alle kleuren. Tegen.
Ik denk dat gespreid gestemd moet worden. 84 voor blauw, groen, paars. 84 tegen
blauw, groen, paars. Het stembureau. Het is aanvaard. Dan komen we op 85. 85 kan
alleen maar in samenhang ook gezien worden met datgene wat eerder ook opgemerkt
is, maar dLt

g~at

over die onderwijsgevenden die bijgeschoold moeten worden en

daarover is ook iets gezegd in 28 lb daarvan daar werd door de ondercentrale bollenstreek iets opgemerkt wat in diezelfde trant ligt.
Mag ik even hier iets over zeggen. Ik dacht dat het er al stond en dat ze gelijk
hebben als ze zeggen dat dat daar dubbel staat dus ik dacht dat dat echt educatief
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verlof aan onderwijsgevenden.
Nou wordt ik in de problemen gebracht. Het is namelijk zeer nadrukkelijk mogelijk
om in dit stuk van wederkerend onderwijs specifiek naar voren te brengen dat bijscholing aan onderwijsgevenden een heel essentieel punt is wat hier gepropageerd
wordt. Je kunt ook in veel meer algemene termen zeggen zoals in het begin_van
het stuk wederkernd onderwijs dat dat voor iedereen moet gelden. Daar hier het
amendement ingediend wordt op de regels 37 tm 45 slaat het zeer nadrukkelijk
op dat stuk juist educatief verlof aan onderwijsgevenden en dat moet als zodanig
wel apart behandeld worden. Dus daar moet ik wel aan vasthouden. Dat is niet dubbel
'P

dat is een bepaalde categorie.

Mag ik dan vragen of er uit de vergadering opmerkingen over dit punt zijn.
Als minister Wiegel straks onverhoopt als mijnheer Wiegel naar de open universiteit gaat om daar een studie te volgen dan krijgt hij 2e kansonderwijs met
andere woorden een verschil tussen 2e kansonderwijs en wederkerend onderwijs.
Er zit een foutje in dat stuk en dat moet er eigenlijk uit genomen worden.
Eerst even kijken of er nog andere woorden uit de vergadering zijn. Dan krijgt de
commissie nu in 2e instantie het woord.
-,~

staat wil het onderwijs dat is dus de onderwijsgevende in die grote scala van

behoefte optimaal voorzien, bij de redaktie zullen wij dat verder moeten bekijken
dan is het nodig dat via het instrument van het educatief verlof en in die contekst
zegt de commissie dat aan onderwijsgevenden binnen alle sectoren van het onderwijs
inderdaad dubbel is geredigeerd en wij hebben dit opgevat als een taalkundige
kwestie en geen inhoudelijk. Want de alinea begint met het onderwijs als instru.ent.
Akkoord, maar als je die hele tekst volgens het amendement Assen schrapt dan
staat het er toch niet meer dat kan ik moeilijk ontkennen, want de afdeling Assen
stelt voor om de regels 37 tm 45 gewoon te schrappen, sorry 43 en 44. Ik heb me
wel vergist in die zin dat ik die regels fout gezegd heb. Ik denk desondanks
dat je toch nog wel beide uitleg eraan kan geven. Maar daar zullen we nu niet verder
induiken. Beveelt u het amendement Assen aan of raadt u het af.
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Wij hebben gezegd het staat er dubbel, dus het mag er uit.
Het is vervelend de afdeling Assen is niet aanwezig om toe te lichten wat zij
hiermee bedoelen.
Zodra de tekst gewijzigd zal worden waardoor het onderwijs niet meer als instrument gezien wordt in die linea dan zou dat educatief verlof verder uitgesplitst
moeten worden. Maar nu het staat in de contekst van het onderwijs als instrument
betkent in dit verband het educatief verloof, het educatief verlof voor mensen
die in het onderwijs werkzaam zijn. Zo hebben wij het bedoeld.
Dat is heel duidelijk. Ik veronderstel omdat te bekrachtigen wat de commissie
zegt dat u geen behoefte hebt, dat het u niet zoveel kan schelen wat er met het
amendement Assen gebeurt. Als het maar op die manier uitgelegd wordt zoals u dat
wilt.
Mijnheer de voorzitter ik geloof niet dat dat relevant is voor de stemming van de
zaal. Of zij weet hoe de commissie het betreffende amendement al of niet aanbeveelt.
Ik denk dat wij hier als afgevaardigden zitten met onze eigen opdrachten van de
afdelingen.
~~t is zo dat telkenmale bij elke stemming het heel juist is dat de commissie

meedeelt dat zij ergens voor of tegen is en dat is totnogtoe ook steeds gebeurd.
Maar het is zo dat u beslist, want u beluistert alle sprekers en op basis daarvan
en in het overleg dat u met uw achterban gehand hebt besluit u. Ik wil graag af
van dit punt, want ik dacht dat we het allemaal met elkaar eens zijn.
Ik wil nog graag even horen waarom 2e kans gelijk wordt beschouwd als wederkernd
onderwijs. Ik zie daar toch een verschil in.
Ja maar dat is niet aan de orde het staat niet in de tekst.
Het staat wel degelijk in de tekst regel 28 tm 36.
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Ja maar daar zijn geen amendementen op ingediend. We kunnen uitsluitend sprekem.
Ik mag toch wel een toelichting horen.
U kunt niet toelichtingen vragen op alles wat er in het liberaal manifest staat
behalve daar waar het gaat om amendementen waar dan over gepraat moet worden.
Toelichting had u eerder aan de commissie via uw afdeling kunnen vragen gewoon
van inhoudelijke aard.
Het is toch weleens eerder gebeurd dat een toelichting ter plekke werd gegeven
ls ik er op mag wijzen.
Gaan we naar. Ik stel u voor dat amendement 85 van de afdeling Assen in die zin
aanvaard wordt en dat de commissie het redaktioneel meeneemt. Zijn daar problemen
over. Zo niet dan gaan we naar 86. Commissie sociaal cultureel werk. Behoefte tot
toelichting. Nee.
De commissie.
r'lijnheer de voorzitter

W1J

zijn blij met de adhesie van de commissie maar sinds wij

de behandeling van de beginselverklaring het woord zelfontplooing is vervallen
kunnen wij er in het manifest ook niet zo erg veel meer mee doen. Althans met de
.erm, niet me de inhoud die het woord heeft.

De commissieadviseert qua inhoud uw instemming hiermee te betuigen. De tekst is
erg duidelijk. Ik zou graag tot stemming willen overgaan. Mag ik alle kleuren
hebben die hiervoor zijn. Tegen. Dat is aanvaard.
87 daar staat een klein drukfoutje. Het is niet pagina 12 kolom c, maar kolom a.
Voorstel afdeling Woudenberg.
De commissie.
Wij zouden toch wat wij hebben gezegd zelfs willen

onders~trepen

We zijn het er dus niet mee eens.
Al de-gene die voor zijn alle kleuren. Tegen. 87 is verworpen.

en het laten staan.
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Amendement 88 van Peize. Toelichting vanuit Peize. Zo niet dan de commissie.
Mijnheer de voorzitter, decentralisatie is een hoofdthema van liberalen. In
principe zijn wij daar wel voor, maar wij zouden aan de vergadering toch graag
machtiging willen vragen om de hele problematiek die samenhangt met

dec~ntralisering

via de financiele middelen voor het hoger onderwijs, universiteiten uitgebreid
te kunnen bespreken met de deskundigen in de partij om te komen tot een verantwoorde tekst op dat punt.
Ja het woord is aan de vergadering.
Mijnheer de voorzitter ik denk dat het op het ogenblik aan de vergadering is
en èigenlijk niet aan de deskundigen want die hadden al in een veel eerder
stadium namelijk toen die het stuk opstelden dan het woord gehoord moeten worden.
Dat het nu aan ons is om ons uit te spreken of wij dit een goede zaak vinden,
of de afdelingen dit een goede zaak vinden. Uit Delft hebben wij dit amendement
met veel gejuich ontvangen en wij geloven dat het een goede zaak zou zijn deze
liberale lijn zoals die hier verwoord staat in de to k. ms·:: in het beleid tov
universiteiten en hogescholen gevoerd zou kunnen worden.
JOVD onderwijs commissie
·~

~t

is bekend feit dat decentralisatie op het ogenblik stagneert zeker ook bij

het ministerie van onderwijs, vandaar dat wij van harte dit amendement aanbevelen.
Dan is in laatste instantie het woord aan de commissie.
Ja mijnheer de voorzitter wij hebben dit besproken en het is niet zo dat wij het
daar helemaal niet over hebben gehad. Wij hadden hier ook niet zoveel moeite mee.
Maar het is toch een heel moeilijkronderwerp. Juist in onze gesprekken met deskundigen kwamen er nog niet helemaal uit en dat is hetgene wat mevrouw den Ouden
heeft willen zeggen. We hebben hier geen moeite mee. Wij willen het dus niet
afraden, maar voor de exacte formulering zouden we toch met de deskndig~n verder
willen praten waar we al mee in gesprek zijn tot uw geruststelling.
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Er is dus het voorstel zoals het hier ter tafel ligt en er is het commissievoorstel wat ik zo zou willen verwoorden dat ze het zouden willen verzoeken op dit
ogenblik op dit punt nog geen besluit te nemen, maar dat later te bekijken.
Nou ik wou zeggen dat we de strekking in ieder geval meenemen en in dat gesprek
meenemen en hopen misschien komt het er zo in te staan, misschien wordt het iets
langer, maar in deze richting.
Ik dacht dat we het gewoon kunnen aannemen, want er mocht redaktioneel nog van
alles gebeuren dus dat kan gewoon.
Dit gaat wel iets verder dan redaktioneel. Ik vind dat we elkaar geen zand in de
ogen moeten strooien om alles maar redaktioneel te noemen. In dit geval ligt
nadrukkelijk~het

verzoek van de commissie om iets verdere machtiging te krijgen

dan het redaktionele. Want als ik gewoon redaktioneel bedoel dan zeg ik dat ook.
Maar het is de vraag of we die machtiging moeten geven. Maar er is al in 2 instanties over gesproken. Ik zou niet de discussie daarover willen voortzetten.
Ik zou tot stemming over willen gaan. Het is zo •••••
Het is namelijk zo we hebben in 2 instanties over gesproken, de commissie heeft
2 keer gereageerd nu is de discussie afgelopen. We gaan over tot de stemming.
De stemming houdt in allereerst het voorstel van de afdeling Peize zoals het hier
~

-igt. De-gene die daarvoor zijn alle kleuren graag. Tegen Peize alle kleuren.
Dan is het voorstel van de afdeling Peize verworpen. Dat houdt niet in dat de
commissie niet dan binnen het feit dat dit verworpen is zich met de problematiek
bezig kan houden, maar

die~daar

zoals met alle andere zaken nadrukkelijk rekening

te houden dat dit verworpen is.
De intensie wordt dan wel overgenomen.
Nee dit is verworpen en de commissie zoals die hier zit in de discussie heeft de
argumentatie aanhoort die hier naar voren gebracht is.
Voorzitter ik moet daar toch wat van zeggen. De commissie heeft zich uitdrukkelijk
uitgesproken voor het overnemen van de intensie.
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Alleen vanwege de verstrekkende problematiek daar omheen hebben wij de vrijheid
gevraagd om te komen tot een redaktie waarin wij ons niet bonden aan allerlei
voetangels en klemmen die in deze problematiek zitten die je niet omzeilt als je
deze tekst van Peize nu aanneemt. De tekst van Peize is verworpen, maar de intensie
is overeind gebleven.
Dat gaan wij dan vervolgens peilen of dat inderdaad zo is, want het kan natuurlijk
niet zo zijn dat de commissie verklaart dat ze de inhoud volledig overneemt
terwijl het amendement verworpen is.
-·ee voorzitter we hebben zojuist gestemd over de formulering zoals die nu voorligt in het amendement. Ik dacht dat u in eerste instantie voorstelde om nu een
stemming te houden over de koppeling van het aannemen van de intensie en het
delegeren van de uitwerking van de formulering.
Wij gaan tot een stemming van die kant nu over en ik zou dat als volgt willen
formuleren dat de intensie van de afdeling Peize terug te vinden zal zijn in de
tekst van de commissie. Alle kleuren voor. Alle kleuren tegen. Dan is de intensie
aangenomen.
Mijnheer de voorzitter u weigert steeds mij nog een kans te geven, maar ik ben bang
~

~t

de commissie in grote moeilijkheden komt omdat de intensie van Peize weleens

reäel zou kunnen botsen met de strekking van motie 79 waar het over reäele projecten
gaato
Reäele zijn er uit.
Nou reäel is zinvol geworden of zoiets , maar als daar een botsing komt dan moeten
wij de commissie voldoende wijsheid toewensen om dat toch op een zodanige manier
uiteindelijk te formuleren dat het niet werkelijk met elkaar botst en uiteindelijk
worden al die teksten dan toch weer aan uw definitieve sanctionering als algemene
ledenvergadering voorgelegd, dus u blijft het laatste woord houden.
89 Drente. Toelichting vanuit Drente. Ook daar staat een drukfoutje. Kolom 3 moet
kolom b zijn.
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Toelichting is duidelijk wordt vanuit Drente opgemerkt.
De commissie.
Wij gaan akkoord maar zullen het wel meenemen in het licht van wat wij in 75 mU
hebben aangenomen.
Zijn er nog anderen die het woord hierover willen voeren. Dan gaan wij stemmen.
89 alle kleuren voor. Alle kleuren tegen. Het is aangenomen.
Dan zijn wij klaar met het onderwijs en komen wij aan de mediaproblematiek toe,
maar de tijd is ook sterk voortgeschreden. Ik vraag mij af in hoeverre het
ewenst wellicht naar het buitenland toe te gaan en het mediabeleid naar de
volgende keer te schuiven. Dan gaan wij over even van de orde. Ik ben een ding
vergeten. Er lag dat is door mij toegezegd helemaal aan het begin van de landelijke onderwijscommissie punt 26 die is uitgesteld naar het eind van de behandeling. Terecht dat daar nu op gewezen wordt vanuit de kant van de LOC. Vraag aan
de LOCvertegenwoordiger is in hoeverre hij nog ziet dat daar punten in staan die
nu nog aparte behandeling behoeven en of u die dan wilt noemen.
Nou voorzitter ik zou het kort willen makeno Wij zijn van mening dat we de motie
moeten handhaven omdat de bezwaren die wij daarin hebben gememoreerd door ons
niet zijn weggenomen integendeel eerder zijn versterkt omdat er zoveel vaagheden
_jn in toezeggingen, in wijzigingen en interpretaties van amendementen dat wij
van mening zijn dat de motie in stemming moet worden gebracht.
Maar is de essentie van de moties, want daar staan namelijk 2 dingen in. Het ene
is dat het herschreven moet worden, maar dat is u dus al toegezegd, maar er
staat ook iets anders in dat gaat over de volgorde van de onderwerpen. Is dat
laatste de volgorde van de onderwerpen in dit hele hoofdstuk datgene wat u nou
als de essentie van uw motie ziet.
Nee mijnheer de voorzitter wij vinden nog steeds dat er zeer assentiele amendementenzijn aangenomen, maar dat dat gaat op hoofdpunten, maar dat de belangrijkste
hoofdlijn voor het onderwijs voor 1980 tot 1990 niet zichtbaar is en dat vinden
wij toch wel degelijk noodzakelijk in een liberaal manifest. U hebt de herschrijving
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toegezegd, maar die is aldoor toegezegd op redaktionele punten. Dat gaat ons niet
ver genoeg.
Nee herschrijving ik zal nog eens proberen het nog eens zo goed mogelijk te zeggen
de herschrijving is toegezegd, dit geldt voor het hele liberaal manifest, niet
alleen voor dit hoofdstuk uiteraard, is toegezegd in die zin dat uitvoering gevende
aan de besluiten die hier genomen zijn de gehele tekst opnieuw geschreven gaat
worden en dat is het dan. En dat vervolgens natuurlijk die tekst nog op de een
of andere manier aan uzelf als algemene ledenvergadering ter definitieve vaststelling overgelegd gaat worden. Dat is de toezegging. Als u dat zegt dat des1danks deze motie van u in stemming moet komen dan brengen we hem in stemming
dat is duidelijk.
Ik denk dat die met deze zeer duidelijke toezegging van u niet in stemming
hoeft. Ik beschouw dan de motie als geaccepteerd, als aangenomen.
Ik heb uitdrukkelijk gezegd, wat ik zeg en dat bedoel ik, want er staat in uw
motie ook iets inhoudelijks over hoe je dat dan moet doen in dit hoofdstuk
en daar heb ik dus geen toezegging over gedaan. Ik heb alleen maar gezegd,
nou precies zoals ik het gezegd heb. Dan vindt u het niet langer nodig om de motie
in stemming te brengen.

,-

Wat beslist niet inhoudt dat ik de motie intrek. Ik zei u met uw antwoord ben
ik tevreden omdat ik daarmee constateer en als u het daar niet mee eens ben denk ik
dat ik hem toch maar in stemming breng dat de motie is aangenomen.
Kijk ik ga het nog een keer proberen dan te zeggen. In die motie staat onder meer
heel inhoudelijk dat de volgorde van de behandelde onderwerpen niet samenvalt met
de volgorde waarin het onderwijs wordt gegeven. Dat houdt onder meer in dat u
dat kennelijk wilt dat dat wel gebeurt. Nou daarop heb ik natuurlijk niet een
toezegging gedaan dat dat nou persé gaat gebeuren. Dat is een zaak van

~e

commissie

hoe ze dat precies gaat inrichten. Als u er op staat dat dat soort gedetailleerde
uitspraken ook in deze vergadering vastgesteld worden dan moet ik de motie die
u ingediend hebt in stemming brengen.
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Ja voorzitter voor de laatste maal want dat wordt een discussie tussen u en mij
ik denk dat u de motie toch wat te eng interpreteert. Het is niet alleen de volgorde, het is een duidelijk, wij vinden de onderwijscommissie die zich daar uitvoerig over heeft gebogen dat er een duidelijke visie op lange termijn ontbreekt.
De commissie wil graag het woord hierop hebben.
Meijeran.
Ik had eerst graag gevraagd aan de indieners ter verduidelijking. Hij handhaaft
de motie met name omdat er nogal wat vage amendementen zouden zijn aangenomen
~n

de motie houdt in het herschrijven omdat er een aantal hoofdlijnen op lange

termijn ontbreken. Ik zou dan willen vragen wat de concrete inhoud van die
motie is want anders is die nog vager dan vele van de reeds aangenomenen.
Mevrouw den Ouden.
Ja mijnheer de voorzitter ik geloof als we zo wazig over deze motie spreken dat
we toch een paar punten van de onderwijscommissie willen horen alvorens
besloten wordt of die wel of niet in stemming wordt gebracht. De onderwijscommissie
zegt dat het liberaal manifest in het ontwerp zoals die hier ligt geen duidelijke
liberale visie geeft op de ontwikkeling aansluitend op de artikelen 6 en 2 van het
beginselprogram. De commissie vindt dit een constatering van de landelijke onderijscommissief maar er worden ons geen concrete instrumenten aangegeven om hierover
dan wel die hoofdlijn vast te stellen. Dat is de eerste reaktie van de commissie
op dat punto Dan voor wat betreft over de volgorde van de behandelde onderwerpen.
Wij hebben niet de volgorde behandeld op de manier van het verloop van het onderwijs voor een persoon. Wij zijn uitgegaan van peuterspeelzalen, basisonderwijs
hebben toen horizontaal zo breed mogelijk het voortgezet onderwijs behandeld en
zijn toen weer teruggekomen bundelend bij het hoger onderwijs. Ik ben het met
de landelijke onderwijscommissie eens dat dit redaktioneel nog wel wat aanpassingen
vraagt, maar je kunt niet een leeftijd en in het VWO en in het lager beroepsonderwijs zitten, maar dat gebeurt wel, dat behandelen wij allemaal wel_ in het
manifest. Dat moeten wij onder elkaar zetten hoewel het horizontaal plaats vindt.
Dan als u zegt dat er geen visie gegeven wordt op het onderwijs dan zijn wij dat
in zoverre niet met u eens dat wij in het hele manifest of in het hele hoofdstuk
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getracht hebben de hoofddoelstelling van een liberaal onderwijsbeleid namelijk
individualisering en differentiatie naar voren te brengen. Als dat redaktioneel
niet goed uit de verf is gekomen dan moeten we dat met de aangenomen amendementen
en moties in de hand bij de herschrijving meenemen. Op dat punt onderschrijven
wij het bezwaar van de landelijke onderwijscommissie niet en naar de

meni~g

van de

commissie moeten wij deze motie ontraden juist omdat op die hoofdpunten dan de
visie van de landelijke onderwijscommissie ontbreekt en wij meer hebben aan de
elementen die uit de vergadering nu naar voren zijn gekomen.
Ik wil de woordvoerder van de landelijke onderwijscommissie nog een maal het
)ord geven en dan wil ik tot een colclusie van de vergadering komen dmv stemming.
Dank u wel voorzitter. Even nog een opmerking. Er wordt denk ik toch teveel
gedacht dat de landelijke onderwijscommissie alleen maar redaktionele bezwaren
had. Maar ik wil attenderen dat dat niet het geval is. Overigens wil ik ook duidelijk
zeggen dat ik net niet gezegd heb dat er vage amendementen zijn aangenomen. Ik
heb juist gezegd dat er zeer goede en zeer duidelijke amendementen zijn aangenomen.
Ik zeg ook niet dat er in de oorpsronkelijke tekst geen visie staat, maar wij
vinden dat die visie te vaag is en niet duidelijk is omschreven en om u een
voorbeeld te geven over de volgorde van onderwerpen wij doelen daar ook nietç
exact mee dat u moet gaan werken vanaf de club peuterspeelzalen tot aan het hoger
~

~·•derwi;s,

maar dat u bijvoorbeeld democratisering van het onderwijs

i~

zijn totaliteit eens zou kunnen belichten en niet hier en daar te hooi en te gras
zou kunnen plaats zoals het nu geplaatst is. Ik denk dat dat het laatste is watç
ik ervan zou willen zeggen.
Ik wilde proberen tot een afronding te komeno Degene die graag nog een stuk buitenland willen behandelen die zitten waarschijnlijk te popelen op een afronding van
de onderwijsdiscussie. Het is zo dat ik u een beslissing als vergadering zou
willen voorleggen. Ik begrijp dat de landelijke onderwijscommissie inderdaad op
heel wat punten meent dat datgene wat zij graag in de tekst had willen-hebben er
niet in aantreft, maar dat anderzijds die teksten die zij dan wel wil hebben niet
hier beschikbaar zijn. Als ik mij realiseer dat wij nu met zijn allen gedurende
geruime tijd diepgaand over een heleboel belangrijke punten tav het onderwijs
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gesproken hebben en tot besluiten gekomen zijn dan geloof ik dat die besluiten de
l

auidelijke grondslag moeten zijn voor dat herschreven stuk en ik kan me niet voorstellen dat daar erg veel bezwaren tegen bestaano In die zin wil ik u als vergadering voorstellen dat de commissie de herschrijving zoals ik die zojuist geptobeerd heb te definieren oppak en dat dat dan de opdracht is die de commissie
aan u over dit hoofdstuk meekrijgt.
Kan dat in overleg met de onderwijscommissie gebeuren.
Ik zeg nou precies zoals ik het de vergadering voorstel. Natuurlijk kan de com1issie Geertsema met iedereen dan vervolgens nog wel overleg plegen omdat werk
zo goed mogelijk tot stand te brengen, maar het gaat er nu om dat we als vergadering
een besluit nemen over wat de commissie nu verder moet gaan doen.
Ik begrijp dat de commissie Geertsema dat toezegt om het met de landelijke onderwijscommissie die herschrijving te doen.
Ik heb nogmaals wij stellen als vergadering een opdracht vast voor de commissie.
Hoe de commissie dat uitvoert dat zal de commissie ongetwijfeld in hele goede
en verstandige manier doen.

J

maar de opdracht kan toch ook zijn mijnheer de voorzitter dat dat in overleg met

d• landelijke onderwijscommissie gebeurt. U hoeft mij niet te vertellen wat de
vergadering moet doeno Dat kan ik zelf ook bepalen.
Wij stellen niet voor dat dat in overleg specifiek met de landelijke onderwijscommissie gebeurt. Wij stellen voor dat maar u beslist, wij stellen voor dat
de commissie Geertsema de opdracht krijgt op basis van de door u zojuist vastgestelde amendementen en moties tot een algemene herschrijving over te gaan en
daarbij van alle deskundigheden die alsnog daarvoor nodig zijn uiteraard gebruik
te maken. Ik zou dat voorstel aan u in stemming willen brengen.
Dan wens ik daarop te amenderen dat die opdracht namelijk uitgevoerd wordt in
overleg met de landelijke onderwijscommissie of leden daaruit.
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Voorzitter ik heb daar ernstig bezwaar tegen. Alle afdelingen en commissies hebben
op gelijke voet de mogelijkheid gehad om amendementen in te dienen. Als een commissie zegt die procedure die zint ons niet, wij nemen niet de moeite om ons te
bezinnen op die inhoud van die tekst. Wij zeggen maar de boel moet herschreven
worden kom maar bij ons langs dan vind ik niet dat je dat als vergadering moet
honoreren en moet zeggen van nou jongens jullie zijn zo slim dat mag bij jullie
wel.
Voorzitter ik wou dat graag onderstrepen. De culturele commissie was het ook
met de tekst niet eens. De culturele commissie heeft aan uw commissie een totaal
/-,der voorstel ingediend waar hopelijk over gediscussieerd kan worden en niet een
motie dat de commissie het moet herschrijven.
Meijeran.
Enerzijds zou ik u iets willen corrigeren als u zegt de commissie Geertsema
krijgt die opdracht. Ik dacht dat dat nog niet helemaal vaststond welke commissie
hoe dan ook de opdracht krijgt. t"laar in de tweede plaats dacht ik dat de opdracht
zo ruim zal zijn mede rekening houdend met de amendementen die niet zijn behandeld
maar die ook in een paar duizend bij u op tafel liggen dat we het aan de pretentie
van de commissie moeten overlaten waar ze zich orienteren en dat we weer bepaald
niet op een enkel punt weer een adviseur zouden moeten aanbevelen op geen enkel
,- .mt en dus ook niet op dit.
Uiteraard ben ik met u eens en erkentelijk voor de toevoeging dat ook alle
ingediende amendementen die hier niet behandeld zijn ook mede indicaties kunnen
geven over hoe die herschrijving er dan uiteindelijk uitziet. Dat is zeer juist
dat we dat inderdaad nog eens weer in het gehuegen wakker roepen en hier ook
uitdrukkelijk zo zeggen dat is bepaald de bedoeling. Ik heb u een voorstel gedaan
ik zou daarover een stemming willen houden. Mag ik degene die de opdracht zoals
ik het zojuist geformuleerd hebt aan de commissie die dat dan moet gaan doen
in stemming brengen. Alle kleuren voor. Alle kleuren tegen. Dan stel ik vast dat
dat een unanieme opdracht van uw vergadering aan de commissie is.
Over de orde. Ik heb begrepen dat wij nu met onderwijs stoppen tbv het buitenland.
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Wij hebben vanmorgen gestemd over de volgorde van behandeling van de hoofdstukken.
Daarbij is aan de orde gekomen het wel of niet vandaag in volgorde behandelen van
het onderwerp gezondheidszorg. Daar zijn een aantal argumenten wel of niet voor
op tafel gekomen, daar heeft de vergadering over beslist. Er is toen een verzoek
gekomen van een van de leden van de vergadering of buitenland eerst behandeld
kon worden. Dat is meegenomen door de voorzitter om dat in een commissie te
bediscussieren dat is uitsteken, maar ik vind wel dat de beslissing of dat
wel of niet moet gebeuren nu ook door de vergadering moet worden genomen. Ik kan
mij namelijk voorstellen dat gezien de volgorde van het liberale manifest waarin
dit buitenlandse gebeuren vrij aan het eind staat erg veel mensen vandaag niet
.anwezig zijn die er op gerekend dat deze zaak in Enschede aan de orde komt.
Ik denk dat er erg veel mensen bijzonder teleurgesteld zullen zijn en dat we daar
in Enschede nog wel erg veel over zullen horen als wij het nu vandaag bovendien
in een zeer korte tijd moeten gaan afhandelen.
Het is natuurlijk zo de vergadering beslisto Ik heb voor de pauze vanmiddag met
de lunch gezegd dat het overleg ertoe had geleid dat wij zouden proberen vandaag
buitenland te behandelen. Daar is toen geen bezwaar tegen gemaakt en ik heb dat
toen maar misschien voorbarig opgevat als een bewijs van instemming. Intussen
moet ik u zeggen is er wel wat veranderd want het lijkt mij vrij duidelijk dat
het argument waarom wij vandaag over de mens en de wereld zouden moeten spreken en
.. iet volgende week dat het argument niet meer opgaat. Wij waren namelijk bang
dat volgende week die mensen in het buitenland zouden zijn die daar het meest zinvol over zouden kunnen spreken. Dat is ongetwijfeld het geval, maar ik denk
dat we er volgende week als we de volgorde handhaven in het geheel niet over
spreken laat staan zinvol. Hoe teleurstellend het ook is dat wij zo slecht
opschieten, het is goed dat we goed discussieren, maar teleurstellend dat we zo
slecht opschieten stel ik nu voor ook om deze dag tot een redelijk einde te laten
komen toch de mediaparagraaf af te handelen dan te stoppen tot Enschede en dan
met frisse kracht naar hoofdstuk 2 en mocht het dan lukken om daarover
ook nog het allerlaatste hoofdstuk te behandelen dan zien we dan wel weer maar
ik denk dat we dan bezig zijn beslissingen te nemen die nou nog net door onze
generatie wel genomen zullen worden maar niet volgende week. Afhandelen dus nu
mediabeleid met uw welnemen en dan de vergadering beeindigen en volgende week verder.
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Gaat u daarmee akkoord, dan weet ook iedereen wat er vandaag nog te v:::rwach':

1-;

vc:l· • Akkoord.
Ik heb wel een aanvullende vraag. Ik zou willen weten als nu te voorzien is dat
wij volgende week niet klaar komen welke procedure heeft men dan in gedachte om
die resterende hoofdstukken toch te behandelen.
~lag

ik u daar een heel eerlijk antwoord op geven. Op dit ogenblik geen.

Wat er verder onder men valt moet dat zelf uitmakeno
heeft zelfs in Nijmegen een toezegging gedaan over het feit dat er inderdaad een
beslissing genomen wordt over het wanneer doorzetten en waar.
Wij gaan volgende week uiteraard een stuk van het verdere vervolg van deze discussie
aan u overleggen en dan kunt u beslissen hoe dat verder gaat.
Ik hoorde het woordje misschien vallen. Dat woordje misschien is niet van toepassing. We hebben daar in Nijmegen al over gediscussiieerd.
Wij gaan daar volgende week natuurlijk over praten over de behandeling van dit
manifest. Dan gaan wij naar 90 amendement van de commissie mediabeleid dat in
~ite

uiteenvalt in 8 amendementen en ik vrees dat we ze toch wel afzonderlijk

in stemming moeten brengen, maar dat we de behandeling daarvan wel in een discussieronde kunnen meenemen waarbij we dan ook de motie van Rotterdam wat ook een
heel algemene beschouwing betreft mee zullen nemen. Graag de gelegenheid voor de
commissie mediabeleid een stuk toe te lichten. Geen behoefte daaraan. Rotterdam
nog behoefte om 91 toe te lichten. ""Ook nieto Dan is het woord aan de commissie
over deze punten.
Mag ik een algemene opmerking vooraf maken die misschien bij de behandeling van
het hele stuk aan de orde komt. Het is niet de behoefte geweest van de commissie
Geertsema om een gedetailleerd mediahoofdstuk te schrijven. Er zijn een aantal
zeer aktuele punten die bepaald in het verkiezingsprogramma thuis horen. Wat wij
hebbobg~len doen meer specifiek is zeggen dat in de jaren 80 naar onze over-

Band

9

Blad 184
tuiging. Er komt een belangrijke omwenteling in deze hele sfeer. De informaticasfeer, de communicatie en informatie samen. Een omwenteling geïndiceerd door
technische dingen en dat wij vinden dat daarover een uitspraak moet worden
gedaan. Tegen de achtergrond de satelietomroep punt 1 van de mediacommissie
staat er in. Punt 2 dat nederlandse omroeporganisaties al dan niet in samenwerking
met commerciele ondernemingen in de gelegenheid moeten worden gesteld. Ja wij
vinden dat iedereen toegang moet hebben dus niet alleen nederlandse omDoeporganisaties. Het is ons niet duidelijk waarom die ene omroeporganisatie die
dat bepaald wil in dit geval zou moeten worden gesteund. Wij menen als
liberalen iedereen moet die toegang hebben. Dat je bij toekomstige ontwikkelingen
in geen geval de belangen van de huidige omroeporganisaties uit het oog moet
verliezen is mij niet duidelijk. Wij zullen niet in staat zijn die belangen uit
het oog te verliezen want die zullen ons dagelijks onder ogen worden gebracht.
Daarote heeft men immers op ruime schaal de gelegenheid, maar volgens mij is
in geen geval, dus ook niet als er een revolutionaire ontwikkeling in de informatica is. Die omroeporganisaties mogen vergeten, dus die een geprevileerde
positie moeten geven is ons niet duidelijk. Punt 4 commerciele inbreng in een
omroeporganisatie mag de onafhankelijkheid van de redaktie programmamakers niet
in gevaar brengen. Naar mijn idee is het een open deur, maar als je het omdraait
is het veel aardiger. De onafhankelijkheid van de redaktie mag de commerciele
inbreng in de televisie niet te groot maken zou ook een aardige stelling zijn
.~aar

die is gelukkig niet als amendement toegevoegd. Wij hebben hier geen

behoefte aan. Het onderwijs zal veel baat moeten hebben, ja. Daarom staat het
bij ons ook als in dat hoofdstuk mens en ontwikkeling. Daar ben ik het onmiddellijk
mee eens maar daar heb ik geen behoefte aan want het is al gezegd. Dat het
voor bejaarden moet worden gebruikt en voor ziekenbewaking is een van de vele voorbeelden die je kunt noemen. Wij hebben er ook een aantal genoemd. Er is zelfs een
amendement dat voorstelt om alle voorbeelden te schrappen. Dit er aan toevoegen
lijkt ons overbodig. De VVD is tegen het verbieden van etherreklame voor bepaalde
artikelen. Wij hebben in het hoofdstuk mens en gezondheid daar iets over gezegd.
Niet verbieden, maar bepaalde wettelijke maatregelen. Ik geloof dat het daar aan
de orde moet komen. De VVD is voorstander van een onafhankelijke regionale
omroep mede bekostigd uit een regionaal sterfonds. Dat centraal wordt beheersd.
Dit samen te lezen met devolgerne zin.
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Deze regionale moet niet worden verzorgd door gemeente wel door de pers. Dat betekent
dat de pers hem wel mag verzorgen maar dat de opbrengst ervan niet bij de pers
terecht zou komen gezien de conjuncturele situatie die er op het ogenblik heerst
lijkt mij dat een onzinnige combinatie van voorstellen. Ik moet dus zeggen dat
wij als commissie geen behoefte hebben aan de motie van de commissie mediabeleid
nr. 90. De beide zinsnede die Rotterdam voorstèlt staan in het ontwerp.
Met dien verstande dat er bij ons staat toegankelijkheid van media dient grondwettelijk geregeld zijn, maar ik denk niet dat we daar een verschil van mening
over hebben. Ik geloof dat 91 kan worden overgenomen.
··1nuit de vergadering behoefte.
Langevoort-Groningen. Onder punt 5 staat bejaarden-en ziekenbewaking. Ik neem aan
dat hulpverlening wordt bedoeld.
Maar subamendementen kunnen niet op dit ogenblik werkelijk weer ingediend worden.
Maar ik denk dat u wel gelijk hebt.
Mijnheer de voorzitter, ik denk dat dit amendement zeer gedetailleerd is en zeer
specifiek ingaat op een aantal punten die denkelijk gezien de technische ontwikkeling al op een vrij korte termijn zullen zijn. Ze lijken mij veel meer iets
~or

een verkiezingsprogramma dan voor een liberaal manifest, want over een jaar

of 6 dan lachen we hierom.
Mijn naam is Palthe afdeling Hengelo Overijssel.
Ik wilde graag nog even ingaan op die motie. Binnen de commissie heeft die tot
nogal wat discussieaanleiding gegeven. Ik ben blij dat veel standpunten die bij
ons naar voren kwamen ook al door de commissie zijn verwoord. Ik wilde er nog een
paar dingen er aan toevoegen. Volgens mij is de eerste stelling die hier staat
niet meer als een stelling daar is dus weinig mee te beginnen. Het tweede punt
is eigenlijk al achterhaald dat weten we uit de pers. Het derde punt wil ik iets
verder gaan nog dan de commissie achter de tafel. Ik geloof dat de belangen van de
huidige omroeporganisaties voor een liberaal niet meer te verdedigen zijn. Ze
zijn uitsluitend gebaseerd voor een wetgev.ing die in wezen uit 1929-1930 dateert
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maar de argumenten die daartoe geleid hebben destijds zijn volslagen

achterhaal~

en dit punt drie dac;r zijn wij dan ook sterk tegen. Dan punt 7 de regionale
omroep daar hebben wij geen bezwaar tegen. Het bekosten uit een regionaal sterfonds dat vinden wij wat ver gezocht. Waarschijnlijk zou die gedachte wat beter
uitgewerkt kunnen worden en wanneer 7 aan de orde komt stellen wij dan ook
voor om de tweede zin daarvan te schrappen. Punt 8 kan wat ons betreft ook wel
vervallen. Dat valt inderdaad met de 2e regel van 7 te combineren.
Mijnheer de voorzitter een vraag nav punt 6. U zegt verbieden nee, maar wel reguleren. Hoe denkt u dan bijvoorbeeld de reclame voor medicijnen in de hand te
~uden.

NAV punt 7 zie ik een aantal inkonskwenties regionaal centraal beheerd.

Dat zie ik niet helemaal geconcretiseerd.
Verder nog opmerking.
Ja nog even nav punt 91 de toegankelijkheid van media dient wettelijk vrij te
zijn. In Nederland kennen we artikel 7 van de grondwet dat voor de drukpersvrijheid beschrijft en in de juris prudentie geldt dat ook voor andere media.
Verder is er op dat gebied nog artikel 10 van de conventie van Rome wat de
vrijheid van informatie en het doorgeven daarvan behandelt. Dus het is motie
91 is wat ons betreft een beetje overbodig.
Het woord is aan de heer Hoefnagel.

Om op dit laatste punt als eerste in te gaan. Wij hebben het toch maar vermeld
omdat de werkelijkheid iets afwijkt van de europese conventie en zelfs wel van
de grondwet. Ook dat is een omstreden punt. Vrijheid van drukpers wordt
vaak ui gelegd zodat andere dingen ook vrij zijn zoals bijvoorbeeld reklame
op dit beroemde toren bij tJaarden maar het is niet zo dat u morgen een omroeporganisatie kunt beginneno Daar is schaarste nog altijd het argument tegen u.
Dan moet u aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen die niet in de europese
conventie staan.
De discussie is

beeindigd.~
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Maar ik geloof niet dat wij er als liberalen er erg veel moeite mee hebben om te
constateren wat Rotterdam en wij constateren. De toegang dient vrij te zijn en
de uitwerking daarvan is naar mijn gevoel niet altijd in overeenstemming met de
grondwet in ons land. Daar zou iets aan gedaan moeten wordeno Als u zegt hij is
het wel, dan zijn we het daarmee nog niet eens. t1evrouw heeft een aantal punten
naar voren gebracht ja eigenlijk vragen over een motie die niet van mij is maar
van de mediacommissie en dat ben ik niet want ik ben het met die motie zoals ik
net zei helemaal eens ik mee ndat die verworpen moet worden. Ik begrijp dat
voorstel van regionale omroepen bekostigd door een centraal beheerde sterpot
dat is een van de voorstellen die op dit ogenblik de ronde doet in deze sfeer.
3

ster zou dat moeten doen, maar uit regionale bronnen daar is nogal wat bezwaar

tegeno Ik het lijkt mij dat de zaak zo aktueel is dat het verstandig is dat dat
inderdaad in het verkiezingsprogramma wordt opgenomen en er is een andere vraag
die u gesteld hebt die ik op dit moment even kwijt ben.
De medicijnen.
Mogen wij dat behandelen bij mens en gezondheid daar staat het namelijk beter.in
denk ik dan hier. Wat de mediacommissie hier heeft bedoeld daar·kan ik moeilijk
op ingaan. Wij hebben dat was mijn voorstel ook daar een voorstel gedaan dat
beperkt het bovendien en daar is geloof ik wel iets voor te zeggen wat er daar
/"'

~tact

en dan kunnen we misschien van gedachte wisselen op dat punt! De opermking

over de bejaarden, ik zou willen zeggen als straks niet wordt aangenomen het
amendement waarbij alle voorbeelden wat je met deze zaak kunt doen worden
geschrapt dan wil ik best de bejaarden eraan toevoegen. Ik moet overigens deze
opmerking maken dat het op het ogenblik een uitvinding is die bejaarden en ziekenbewaking mogelijk maakt zonder gebruik te maken van de kabel maar reeds met het
telefoonnet. Die uitvinding is er maar is nog niet ingevoerd, maar zal binnenkort vermoedelijk in de openbaarheid komen. Dan heb je dus de kabel niet nodig.
Naar je zou het gehele systeem zou je de bejaardenhulp ook kunnen noemen daar is
niet het minste bezwaar tegen.
Wil nog iemand uit de vergadering in 2e instantie hierover het woord voeren. Zo
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niet dan zou ik tot stemming willen overgaan. Ik beluister uit de woorden van de
heer Hoefnagels alsmede uit een aantal opmerkingen uit de vergadering dat het
wellicht mogelijk is omdat de punten die genoemd staan in de motie toch als
minder relevant voor dit liberaal manifest gevoeld worden het wellicht mogelijk
is het geheel in stemming te brengen, maar ik kan mij voorstellen dat daar
bezwaren tegen zijn. Ik zie niemand dat doeno Dan wil ik u vragen alle kleuren
omhoog te steken als u bent voor het opnemen van deze motie. Tegen. De motie
wordt niet opgenomen. Ik wil in dit geval natuurlijk wel nadrukkelijk stellen
teneinde misverstanden te vermijden dat dat niet betekent dat alles wat daarin
staat dus niet door de VVD geaccepteerd zou zijn. Nee maar dat uw uitspraak naukkelijk is, dit hoort op deze manier niet in het liberaal manifest thuis.
Dan gaan we naar 91 Rotterdam. De commissie neemt dat over. Alle kleuren voor.
Alle kleuren tegen. U ben het daarmee eens. 92 komt dan aan de orde en zou in
feite wel gezamenlijk nee laten we 92 apart behandelen. Wil de indiener het woord
afdeling Son en Bruegel.
Van Beek afdeling Maarheze.
Wat Son en Bruegel hier bewogen heeft is het feit dat met het zinnetje met informatie van allerlei aard we in wezen gezegd hebben wat we bedoelde te zeggen en
er daarna een opsomming komt die nog makkelijk wat uitgebreid kan worden en dan
waarschijnlijk nog niet compleet is. We vinden dat eigenlijk geen juiste zaak.
-~

het

bedoelen gewoon informatie van allerlei aard.

De commissie.
Om u de waarheid te zeggen is het mij eigenlijk oneven, want het is om het even

want het is helemaal geen principieel punt. De vraag is is het iedereen onmiddellijk
duidelijk dat wij niet meer te doen hebben in de nabije toekomst met pers, radio
televisie, maar met iets volstrekt nieuws. We hebben deze voorbeelden opgesomd
uitsluiten en alleen om mensen die dit lezen en die dat niet onmiddellijk duidelijk is een indicatie tegeven van waar het om gaat. Als de vergadering uitspreekt
dat ze het liever schrapt is daarmee niets wezenlijks aan de tekst veranderd.
Wie verder uit de zaal.
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Ja ik geloof dat er een kleine vergissing is gemaakt want het amendement Son en
Breugel wil al beginnen te schrappen vanaf met informatie van allerlei aard.
Dat lijkt mij wel een ernstige verschraling van de tekst. Ik denk dat het beste
is om met informatie van allerlei aard te laten staan en de opsomming die daarop
volgt inderdaad te schrappen. Dat zou betekenen dat amendement 92 bijvoorbeeld
moet worden gesplitst. Het eerste deel dat inhoud het schrappen van met informatie
van allerlei aard zou dan moeten afgestemd, het tweede deel de opsomming zou
moeten worden aangenomen.
Heijeran.
Jt laatste voorzitter is dan geheel in overeenste:nming

2:'

consistent met wat we

bij artikel 4 van de beginselverklaring hebben gedaan. Dat zal nadere
Van Beek.
Ja mijnheer de voorzitter ik ben het helemaal eens met hetgeen er door de commis'sie gezegd is, maar ik denk juist omdat we op het gebied van media in een periode
van een jaar of tien vooruit kijken we geen van allen in staat zijn op dit moment
om wat er in de komende jaren allerlei nog voor mogelijkheden naar ons toekomen
om dat juist te beschrijven en dat ook deze opsomming daar verreweg tekort aan
schiet •
. ~vrouw de Graaf.
Ook met het schrappen van 92 de eerste zin met informatie van allerlei aard is
nog niets mis, want een paar regels verder staat het gaat om een totaalveld
informatica geheten. Dat blijft staan en dat is inderdaad de essentie van deze
hele opsomming.
Verder nog opmerkingen uit de vergadering. De heer Geertsema heeft het woord dan
gevraagd.
Ik deed het bij wege van interruptie om toch enig bezwaar te maken tegen de vergelijking die de heer Meijeran trekt tussen het schrappen van voorbeelden in de
beginselverklaring en het schrappen van voorbeelden in het liberaal manifest.
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Ik vind dat het liberaal manifest zich onder bepaalde omstandigheden wel leent voor
het noemen van voorbeelden terwijl ik mij kan indenken dat men dat in de beginselverklaring niet doet. Ik zou niet graag bij de verdere hoofdstukken in de beginseleh van het liberaal manifest elke keer willen horen dat we voorbeelden hebben
geschrapt in de beginselverklaring en ze dus ook niet in het liberaal manifest
kunnen opnemen.
De heer Hoefnagels.
Als ik het nu allemaal zo hoor dan ben ik er eigenlijk voor om ter verduidelijking
de voorbeelden maar wel te laten staan en desnoods ze iets uit te breiden nog.
geloof toch dat we met z'n allen niet helemaal precies weten waar het over
gaat en misschien wel in deze vergadering maar hierbuiten heb ik er toch enkele
twijfels aan. Het is een beetje kwaadaardig wat ik nu zeg maar het is goedmoedig
bedoeld zelfs onze mediacommissie blijkt er moeite mee te hebben.
Wij gaan over tot de stemming. De commissie hecht aan de voorbeelden. Degenen die
het amendement Son en Breugel stemmen alle kleuren graag de hand opsteken. Tegen.
Het is verworpen. 93 wederom Son en Breugel regel 13 tm 29 schrappen. Gelijktijdig
moet daarbij behandeld worden het amendement 94 van de afdeling Norg die een paar
regels die daarbinnen vallen zouden willen schrappen. Ook het amendement 95 moet in
~e
.~.

discussie meegenomen worden omdat dat ook over dezelfde teksten gaat. Evenals
Zijn er bij de indieners van deze amendementen en moties toelichtingen te geven.

Zo niet dan de heer Hoefnagels.
Amendement 93 zou ik ten stelligste willen afraden. Het is namelijk de kern van
onze tekst. Nederland is op dat veld altijd een progressief speler geweest dat is
al sinds de uitvindingen van de boekdrukkunst zo. Het dreigt zijn voorsprong te
verliezen is niet onbestreden. Het is een uitermate beangstigende zaak dat wij op
dit moment zelfs in Europa niet meer in de voorhoede zitte, daar moet iets aan
gedaan worden. Dat kan, alleen gebeurt het niet. Ik geloof dat het heel goed zou
zijn als er eindelijk een een politieke partij dat zijn wij dan dat zou uitspreken.
Er zijn in onze partij mensen die daar al een jaar of tien mee bezig zijn. Toen
ik mij daarmee ging bezig houden was een aantal geleden. De eerste die ik tegen
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kwam was Soutendijk en die zei toen al ik ben er al zoveel jaren mee bezig maar
ik kan er maar geen gehoor voor vinden. Het zou een grote zaak zijn als onze
partij daar nou eindelijk eens een keer wel gehoor aan gaf. Heel langzaam begint
het door te dringen in kringen van hogere ambtenaren en regering. Eindelijk is er
eens een keer een advies over gevraagd aan de WRR. De WRR heeft geen idee hoe
ze dat advies tot stand moet brengen, dat is namelijk ongelooflijk moeilijk.
Je moet allemaal deskundigen horen die ook belanghebbenden zijn. Ik geef toe
dat dat moeilijk is, maar het blijft zo dat wij een achterstand hebben op een
terrein dat heel wezenlijk is. Ik zou amendement 93 daarom met grootste klem
willen afraden. Amendement 94 daar heb ik dezelfde moeite mee. Het is juist
~at er in de toelichting staat dat wij te doen zouden hebben met een kapitaal-

vernietiging. Ik denk overigens dat degene die in de grond gestopt hebben wat
er nu zit dan schuldig zouden zijn aan kapitaalvernietiging. Het is immers geld
dat daar de grond in gaat. Dat is eigenlijk vernietigt dus niet een kwestie van
totale vernietiging, want we zullen daar een aantal jaren en misschien wel tien
jaar heel aardig mee kunnen spelen maar dat we de verkeerde keuze hebben gedaan
staat onder deskundigen naar ik toch echt wel mag zeggen totaal vast.
Daar hoeven wij ons niet erg bezorgd om te maken behalve dan om de kapitaalvernietiging zelf. 95 ik ben er niet tegen. Ik geloof eigenlijk dat wat er hier
staat al in de tekst staat. Als men het verduidelijkt wil hebben in deze zin
laten we dat dan doen. 96 ben ik ook niet tegen, maar ik begrijp niet waarom het
~

.. ier zou moeten staan. Ik geloof dat het ergens in het manifest moet staan.

Wij hebben hier wel gezegd dat de privacy gegarandeerd moet zijn. Hier staat
iets over persoonlijke gegevens die zich door particuliere of overheidsinstellingen
bevinden. Ik denk dat er ergens een vorm moet worden gevonden bij mijn voorkeur
gaat uit naar het hoofdstuk mens en recht om het neer te zetten. Met andere
woorden wij willen het graag meenemen maar op een andere plaats. Ik dank u wel.
De indieners hadden in eerste instantie geen behoefte aan toelichting. We hebben
nu een duidelijke toelichting van de commissie gehad. Bestaat er nog behoefte
aan verdere discussie.
Ik geloof dat het amendement van de afdeling Norg erg gelukkig ómdat dat amendement
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van de afdeling Oss en Hengelo er ook bij liggen. Ik geloof dat wat de tekst van
het liberaal manifest op het ogenblik wel heel erg concreet is en ik vraag me
af of dat nou niet iets zou zijn om inderdaad in het komend verkiezingsprogramma
te zetten. Dat is iets waar je je concreet voor kunt inzetten. Daar hoef je geen
tien jaar mee bezig te zijn met het vervangen van die kabels en als je die tekst
dan schrapt en vervangt door de tekst van Hengelo en Oss de beknotting door de
staat van de door de individuele burger ter beschikking staande informatiestroom
is niet la~er gerechtvaardigd dan geef je meteen het lijdend principe aan waar
de komende tien jaar mee aan de slag moeten gaano Dat lijkt mij eigenlijk een
manier waarop we zo'n manifest moeten opbouwen.
~1ijnheer

de voorzitter amendement 94 lijkt mij volstrekt onjuist. In de eerste

plaats is de toelichting niet waar. Inhoudelijk is het namelijk wel juist wat
er in het liberaal manifest staat. Bovendien die kapitaalvernietiging is ook
maar gedeeltelijk juist want wàt er uit de grond komt dat zijn over het algemeen
koperen kabels en koper is ook nogal een prijzige grondstof op dit moment.
Daarnaast is natuurlijk het plezier voor de burgers die daar dan van die nieuwe
kabels gebruik mogen maken niet in kapitaal uit te drukken. Ik zou mij willen
aansluiten bij uw opmerking over 96 dat dat wel opgenomen moet worden, maar op
een andere plaats.
wilde nog even ingaan op amendement 94. Wij zullen het in zoverre steunen dat
wat ons betreft die zin over die verouderde kabels er wel uit kan. De zin is
namelijk voor mij althans en voor ons althans in de afdeling volstrekt onduidelijk
het is als technicus ook nog een keer mijn vakgebied, maar wat er nou bedoeld
wordt met het vervangen van verouderde kabels dat weten wij niet. Verder over
nummer 95 nog het volgende de beknotting daar moet vinden wij tussen de woordjes
is en niet in de voorlaatste zin het woord dan toegevoegd worden omdat die beknotting gerechtvaardigd zou zijn in het geval van schaarste, maar wanneer die schaarste
wegvalt in dat geval dan is die beknotting niet langer gerechtvaardigd. Dus dat
woord dan vervult toch wel een assentiele funktie.
Maar ik moet u teleurstellen. We gaan niet wijzigen in teksten van amendementen
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die want dan moeten we daar ook weer substemmingen over gaan houden tenzij dat
om een heel assentiele zaak gaat kunnen we dat echt ons niet permitteren.
Ik zou u als laatste spreker het woord willen geven.
Als ik de orde van de vergadering goed begrijp mijnheer de voorzitter is motie
96 ook aan de orde op dit moment. Ik zou willen wijzen op de gevolgen van het
aanvaarden van deze motie te ver zou gaan. Ik noem u een voorbeeld als alle
stukken dus beschikbaar zou moeten worden gesteld op aanvraag bijvoorbeeld
bij alle stukken van de raad van beroep waar medische stukken bij zitten
waarbij geadviseerd wordt om niet te doen zou de aanvaarding van de motie
- 1

deze vorm naar mijn idee te ver zijn.

Het laatste woord op dit punt is aan de heer Hoefnagels.
t1ag ik misschien eerst ingaan op iets dat niet in de orde van de vergadering is
geaccepteerd maar dat misschien toch wel verduidelijkend is. Het invoegen van
het woordje dan maakt de tekst helemaal overbodig, want het staat er in.
Daarom heb ik ook gezegd ik ben er niet tegen maar ik vind die tekst eigenlijk
overbodig 95. Het is een open deur eigenlijk na deze tekst, maar dat geeft op
zichzelf niets je kunt ook iets verduidelijken door het nog een keer te zeggen.
De vraag of je medische gegevens aan een patient moet geven als die verstrekking
-~n

die gegevens hem kunnen schaden. Ik geloof dat dat nou weer een hele discussie

is die bij hèt punt mens en gezondheid zouden moeten voeren omdat het niet billijk
zou zijn om dat hier te doen. Ik zou eigenlijk willen dat dit punt 96 werd
verschoven of naar mens en recht of dan naar mens en gezondheid maar in iederç
geval hier niet werd behandeld, want de mensen die daarover praten die zijn er niet.
Die denken dat we over iets anders praten. Als dat mag dat 96 wordt verschoven dan
zou ik daar erg voor zijn. Over de motie van de afdeling Norg en de motie van de
afdeling Hengelo zou ik het volgende willen zeggen. Het is niet zo dat de motie
Hengelo-Oss op zichzelf de motie Norg overbodig zou maken. De beknotting door de
staat is niet gerechtvaardigd is een constatering op zichzelf. Wij moeten in de
werkelijkheid vaststellen dat er schaarste is en dat die als argument voor beknotting wordt gebruikt. Dat men die schaarste kunstmatig handhaaft door kabèls in de
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grond te stoppen waarop men bijvoorbeeld 6 stations kan ontvangen of 8 terwijl

:~t

in geen enkele wijze nodig is. Je kunt ook andere kabels in de grond stoppen
waarmee je meer kunt ontvangen niet alleen stations maar databases. Je kunt
allerlei in principe een oneindig aantal staat er ook databanken metàkaar verbinden
via de kabel en men is dus bezig kunstmatig de schaarste in stand te houden.
Ik geloof dat ik weet waarom dat gebeurt, ik laat dat hier in het midden. Wij
zijn er tegen. Wij zijn er daarom hebben wij die kabels verouderd genoemd technologisch van een verdouderd type, je zou dat nader kunnen omschrijven maar ik
geloof niet dat dat interessant is. Ik denk dat insiders weten wat er bedoeld
wordt en dat voldoende begrijpen wat er bedoeld wordt. Ik zou er erg voor zijn
~·~

deze tekst zoals die hier staat 94 te laten staan. Ik denk dat die duidelijk

is.
Wij gaan over tot de stemming over deze amendementen.
Voorzitter zou ik er iets over mogen opmerken tav amendement 96.
Nee eigenlijk niet want ik wilde naar de stemming overgaan. Bovendien 96 wil ik
als u daar over wilt spreken dan wil ik het helemaal niet goed vinden eigenlijk
om de reden dat ik denk dat de heer Hoefnagels gelijk heéft dat dat beter bij
het andere hoofdstuk kan worden want daar komt het in elk geval opnieuw aan bod.
Ik wilde eigenlijk alleen maar opmerken dat tav 96 de wettelijke regeling bij de
overheid reeds in orde is. De overheid heeft dus momenteel al wettelijke voorschrifteno Die zijn een paar maanden terug uitgekomen tav die privacygegevens.
Dat laten we dus nu in het midden, daar gaan we niet over discussieren of dat
in orde is of niet. We gaan 96 later behandelen bij mens en recht en bij de gezondheid zal het ongetwijfeld ook naar voren komen bepaalde aspecten.
93 sterk ontraden door de commissie. Graag alle kleuren voor. Tegen. 93 is
verworpen. 94 ook ontraden door de commissie. Alle kleuren voor. Tegen.
94 is verworpen. 95 daarvan zegt de commissie in feite dat het overbodig is en
al helemaal gedekt wordt door de tekst die er staat. Alle kleuren voor 95.

Band

10

Blad 195
Alle kleuren tegen 95. 95 is verworpen en 96 is zoals eerder gezegd verschoven.
Dan zijn wij in het geheel door dit hoofdstuk heen en graag het woord terug aan
de heer Korthals Altes.
Ja dames en heren ik moest eventjes vanwege mijn hoge leeftijd van 79 jaar
mijn bril erbij opzetten om te kijken hoe laat het is, maar ik heb toch het
gevoel dat wij verstandig doen met na het behandelen van dit eerste hoofdstuk
de vergadering te sluiten. Ik hoop dat u ook allemaal in die week die ons nu
scheidt het is minder dan een week, zes dagen van de volgende vergadering
erover willen nadenken hoe wij misschien met elkaar toch tot een behandelings~-ijze

kunnen komen dat wij op wat kortere termijn dan waar het nu naar uit gaat

zien toch dit liberaal manifest met elkaar behandeld hebben. Het is heel goed dat
we het grondig doen, maar het is beter dat we het doen en dat zou ik u dus
toch willen vragen. Ik wil u wel heel hartelijk dank zeggen voor de buitengewoon
constructieve wijze waarop u allen hebt meegedacht, meegewerkt, meegepraat aan
het tot stand komen van duidelijke meningen van de partij. In ieder geval over
de beginselen ook over dit hoofdstuk dat wij vandaag hebben behandeld en wat
in liberale ogen natuurlijk ook een uitermate belangrijk hoofdstuk is.
Laten wij dat niet vergeten. Onderwijs heeft terecht in onze partij altijd
een hele grote belangstelling omdat het voor liberalen bij uitstek het onderwerp is waarbij wij onze gedachten laten oaun over hoe menselijke ontplooing nu
~

~rkelijk

moet plaats vinden in de praktijk. Ik zeg in de eerste plaats de

commissie Geertsema heel hartelijk dank voor alles wat er totnogtoe is gebeurd
en ik wens hen veel sterkte en moed toe om met dezelfde inzêt die deze commissie
totnogtoe ten toon gespreid heeft door te blijven gaan om de partij te helpen
toekomen aan dit liberaal manifest wat een werkstuk is waar heel veel energie
in zit maar waar wij dan ook als VVD echt dacht ik duidelijk mee kunnen scoren
als het klaar is. Ook veel dank aan de secretaresse van de commissie mevrouw
Breitbarto U zult zich toch wel kunnen voorstellen dat in al die vele uren
dat we niet vergaderd hebben maar deze manifestprocedure toch wel aan de gang
is zij daar ook bijzonder veel werk voor heeft verricht. Dat geldt natuurlijk ook
voor vele anderen op het algemeen secretariaat die op het gebied van het multipliceren voorzover dat nog begrenzingen kende op het algemeen secretariaat-die

·'

Band

10

Blad 196
grenzen nu toch wel hebben weten te overschrijden. Ik dank de heer Talhommer voor
het uiterst geduldig en deskundig voorzitten van deze vergadering. Het stembureau
zowel van vandaag als die van gisteren ook hartelijk dank. Dames en heren de
vergadering is geschorst tot volgende week vrijdag.

