f'"6C.-

~z

ALGEMENE VERGADERING

I.

35ste jaarlijkse algemene vergadering op 19 en 2D maart 1982
te Venlo.
------------------------------------------------------------

Dames en heren hartelijk welkom op deze 35ste jaarlijkse algemene
vergadering. De 35ste die tevens een 62ste is als we alle algemene vergaderingen op een rij zetten. Deze vergadering zal

natu~r

lijk in het teken staan van organisatorische aangelegenheden,
maar ook in het teken van slechte, teleurstellende politieke
situatie waarin we ons in Nederland bevinden. De onmacht van
het kabinet, het gebrek aan kracht van de regering die we hebben.
En natuurlijk hangen boven deze algemene vergadering vandaag en
morgen ook de twee of misschien wel drie verkiezingen die we
in de komende maanden zullen hebben. Het gaat er in de politiek
om om invmoed uit te oefenen en invloed wordt bepaald door de
aanhang die je hebt. Vandaag en morgen, de hele volgende week nog
zijn onze mensen in de slag om zoveel mogelijk aanhang te winnen.
Ook wij hier vandaag en morgen leveren onze bijdrage. Wij zijn
bijeen als een hechte partij, die de sterke verbondenheid van
de liberalen in Nederland wil laten blijken. Het zou goed zijn
als ons onderling vertrouwen naar anderen zou uitstralen. De
mensen willen een beetje zekerheid in deze tijden. Wij in de
VVD zien de toekomst zitten. Wij treden de toekomst met een
opgeheven hoofd tegemoet. Zo zijn wij hier twee dagen bijeen.
Dames en heren ik open deze algemene vergadering met veel plezier.
Nog tot het agendapunt opening behoort het benoemen van een
stembureau. Mag ik vragen mevrouw Dingjan uit Hilversum,
mevrouw Kirsch uit Geldermalsem, de heer Pen uit Enschede,
den heer van Kampenhout uit Vlaardingen en de heer Dijkstra
uit Gorkum. Er zijn plaatsen voor u gereserveerd als u daar
ons behulpzaam zou willen zijn vanmiddag, graag. Het agendapunt
2 is het jaarverslag van het hoofdbestuur over 1981. Voor een
enkele toelichting het woord aan de algemeen secretaris.
Dames en heren er zijn drie correcties aan te brengen op het jaarverslag. In de eerste plaats op bladzijde 3 ontbreekt helaas de
naam van de heer Porteyne bij de niet terugkerende 2e kamerleden.
Op bladzijde 16 is sprake van ten tweede male bij de 1e kamerverkiezing dat het niet helemaal zo ging als de partij het
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wellicht bedoeld had. Maar het is ten derde male en op bladzijde
43 moet de naam van de heer Lachapelle worden toegevoegd bij
degene die op die zaterdag voor het laatst plaats namen als lid
van de commissie Geertsema, want de heer Lachapelle was lid van
die commissie. Drie correcties die ik heel graag onder uw aandacht
aanbreng en die ik te danken heb aan de heer Meijeran.
Dank u wel. Wil iemand van u naar aanleiding van dit agendapunt het
woord voeren.
Meijeran.
Voorzitter op bladzijde 39 daar lezen we over de omvang van het
jaarverslag dat een hoeveelheid werk daaraan ten grondslag liggend
nauwelijk in verhouding staat tot het gebruik dat van het verslag
wordt gemaakt. Ik hoop dat die uitspraak in zijn tegendeel zal
verkeren, dat er zodanig .gebruik wordt gemaakt dat u het werk met
nog meer plezier doet dan het gedaan wordt, maar ik dacht aan
het woord van waardering dat verricht is. Ongeacht de gedachte dat
men het niet zou gebruiken, dat die op zijn ·plaats is en als je
dan wil gebruiken dan moet je daar natuurlijk ook iets over op
te merken hebben, want anders dan denken ze toch dat je het niet
hebt gelezen behalve die ene bladzijde. Nou ik wilde dan vragen
en als u daar geen antwoord op wil geven heb ik er begrip voor.
Op bladzijde 2 staat tav problemen bij de eerste kamerverkiezingen
die we nu ten derde male hebben gehad dat de door deze situatie
gerezen problemen inmiddels tot het verleden behoren. Dat is de
laatste zin van de 2e alinea als ik hem zo mag noemen. Dat is een
vraag, kunt u daar iets meer over zeggen. Tweede vraag is op
bladzijde 31. Daar lezen we hoeveel brieven er zijn ingeschreven
en hoeveel er zijn verzonden. We lezen hoeveel er zijn doorgezonden naar de tweede kamer en we begrijpen dat er een aantal brieven
binnen komen die geen antwoord gehoeven. Maar de verhouding
tussen ontvangen en verzonden is zodanig dat je je afvraagt wordt
er nou zoveel geschreven die achterwege hadden kunnen blijven.
Dan zou het prettig zijn als dat voortaan wat meer gebeurde.
Of zijn er ook nog een paar die eigenlijk beantwoord hadden moeten
worden en die niet zijn beantwoord en dan zou het prettig zijn dat
in dat opzicht het aantal verzonden brieven dan met een kleinig
heid eens toenam. Dat is eigenlijk

o~k

een retorische vraag

voorzitter die behoeft nauwelijks beantwoording. Maar de derde
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vraag daar wilde ik wel graag een antwoord op hebben en dat gaat
over de cumulatie van funkties waar we op bladzijde 40 lezen
dat er werd toegezegd om een 34ste vergadering dat er op aandrang van de 33ste vergadering ingestelde commissie in het
najaar haar bevindingen zou afronden. We hebben in vrijheid
en democratie kunnen lezen dat die commissie misschien wel had
afgerond, maar dat daarmee het vraagstuk niet was afgerond,
dat het hoofdbestuur het opnieuw in studie had. U heeft een voorlopige mededeling gedaan die was gedeeltelijk, want die was niet
namens het hoofdbestuur en die sloeg ook niet op de volle problematiek. U heeft op dat moment een voorlopige mededeling gedaan, die
op dat moment ook heel nuttig was, maar toch niet meer dan voorlopig
En wanneer mogen we het is inmiddels de 35ste jaarlijkse, wanneer
mogen we dan het definitieve stuk verwachten wat de partij ook
mee zou kunnen beoordelen. Dat waren mijn vragen mijnheer de
voorzitter.
De problemen rond de kandidaatstelling en later de verkiezing
van de eerste kamerleden en met name het gelderse probleem is
opgelost in die zin dat in Gelderland waar erg veel moeilijkheden
waren ontstaan rond de verkiezing van een van de gelderse leden
in de eerste kamer. Die problemen zijn in het gelderse opgelost.
En omdat de problemen in Gelderland een nauwe relatie hadden met
problemen elders in ons land in de VVD hebben wij tot ons genoegen
in dit jaarverslag kunnen constateren dat in de loop van het
vorig jaar alles uit de wereld is en dat t.a.v. die affaire alles
weer funktieneert speciaal ook in het gelderse. Dan de verhouding
tussen ingekomen en uitgegane brieven. Als je dat zo ziet dan zou
je inderdaad gemakkelijk die conclusie kunnen trekken. Maar ik
verzeker u dat er op het algemeen secretariaat erg veel hartekreten binnenkomen, erg veel opmerkingen, erg veel brieven
die niet om beantwoording vragen, die soms worden doorgestuurd
aan de 2e kamerfraktie en die soms voor kennisgeving kunnen worden
aangenomen. Er bereiken ons weinig klachten van mensen die geen
antwoord hebben gekregen op een brief die gericht is aan het
hoofdbestuur van het algemeen secretariaat. Tenslotte de cumulatie van funktie. Als u er geen bezwaar tegen hebt zou ik dat onderwerp willen behandelen bij het beleid van het hoofdbestuur wat later
deze middag aan de orde komt. Dank u wel. Iemand anders van u
nog over het jaarverslag. Niet dan sluit ik mij graag aan bij de
woorden van de heer Meijeran voor wat betreft het werk.
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Het werk dat verricht is aan dit jaarverslag, dat is voornamelijk
ja voornamelijk verricht door de algemeen secretaris. Het is niet
helemaal zo gek dat dat zo uitgebreid en zo schitterend eruit ziet.
Historicus van huis uit als die is dat verraad zich in een dergelijk jaarverslag. Het aardigste voor hem zijn de complimenten
die van deskundige zijde komen, vooral van universiteiten en
onderzoekbureaus die vragen heb je iets, kun je zeggen wat er
gebeurt, gebeurd is in de VVD, dan wappert de algemeen secretaris
met een jaarverslag en die complimenten die hij dan krijgt die
zijn naast uw applaus zijn belangrijkste drijfveer 9m het steeds
te doen.
Dan zijn we bij agendapunt 3 de rekening en verantwoording en
het jaarverslag van de penningmeester over het jaar 1981. Het woord
is aan de heer de Monchy.

De financiele gegeven zijn rondgestuurd tegelijk met het jaarverslag
van de secretaris. Ik dacht dat ze voor zichzelf duidelijk zijn.
Zo u heeft gezien degene die inderdaad daarvoor belangstelling
hebben voor deze financiele zaken is de financiele systematiek
iets anders dan die geweest is bij de stukken die u voor zijn
gelegd bij de vorige algemene ledenvergadering in den Haag. Ik
geloof echter dat het toch wel voor iedereen die dat bij elkaar
vergeleken heeft duidelijk moet zijn welke verandering daar zijn
aangebracht in de getallen natuurlijk niet, alleen in de opstelling, de systematiek is iets gewijzigd. En ik zou u eigenlijk
willen verzoeken als er iemand is die het woord wil hebben over
dit stuk of daar vragen over heeft dan zou ik die zeer gaarne
willen toelichten.
Afdeling

Arnhem~

We hebben uw stuk gekregen en ik heb er toch nog wel een vraag
over die u misschien hoogst belangrijk kan zijn voor het bedrijfsleven. U hebt begrijpelijkerwijs een negatief resultaat gehaald
gezien de verkiezingen. Dat resultaat hebt u ten laste gebracht
van de voorzieningen verkiezingen. Als er dan niks bijzonders
verder

~ebeurt

dan zou uw eigen vermogen gelijk moeten blijven.

Maar dat is niet gebeurd, u heb een forse toename van uw eigen
vermogen. Dat is leuk, verlies lijden en toename van eigen vermogen.
Wat is er gebeurd opdat het vermogen is toegenomen.

Dat is dus vooral de herwaardering van het gebouw Koninginnegracht.
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Het gebouw Koninginnegrecht is enige jaren lang in de balans
opgenomen voor aanschafwsarde. De echte, de werkelijke waarde
ligt aanzienlijk daarboven. Ik dacht dat het goed was om aan de
partij duidelijk de balansverhoudingen, de balanswaarderingen
aan u voor te leggen zoals ze werkelijk luiden. U ziet daarvoor
het gebouw staan 750.000 gulden. Er is een taxatierapport vrije
oplevering, gewone vrije verkoop dus geen executiewaarde voor
800.000 gulden dus dat is 50,000 gulden reserve. Op deze wijze
dacht ik dat het de balans een meer Reëel beeld geeft van het
verenigingsvermogen dan indien je het gebouw voor een te laag
bedrag zou opgenomen hebben.
Bestaat het puur alleen maar uit het gebouw of moet ik het ook nog
in andere dingen zoeken, want er is geen toelichting bij dus dat
kan je niet nagaan.
Nou de 750.000 gulden is alleen het gebouw.
Jawel, maar die toename van het eigen vermogen.
Dat bestaat hoofdzakelijk want u ziet de mutat,es, mutaties zijn
natuurlijk altijd gesaldeerde posten. U ziet het verenigingvermogen
oplopen met 315.000 gulden waaraan uit hoofde van het gebouw
369.000 gulden, want de mutaties zijn opgenomen onderaan bladzijde
1 van het financieel verslag kunt u zien hoe de mutatie is opgebouwd.
Het zijn eigenlijk allemaal saldi. U kunt niet direkt zeggen dat
is alleen dat of dat is alleen dat. Jawel, maar dan kunnen er
dingen gebeuren die waarvan je zegt, nu valt er eigenlijk geen
controle uit te oefenenen omdat er geen toelichting op is.
Dan zou ik het gewoon leuk vinden om te weten hoe die 35P in elkaar
zit.
Nou u ziet dat al staan, er is iets gezegd over het gebouw van
dat dat geaktiveerd is en opgenomen en dat staat meen ik in elk
geval blijkt dat uit deze

mutat~es.

Nee u kunt dat inderdaad niet

direkt. U kunt het zien bij punt 5 onderaan bladzijde 3 over de
huisvestingskosten. Afschrijving op het gebouw werd in 1981 en
1982 niet toegepaast, wel wordt 40 per jaar gereserveerd voor
groot onderhoud. Daar kunt u natuurlijk niet helemaal uit
zien die herwaarding van het gebouw. Dat blijkt natuurlijk uit
feitelijke cijfers, maar u kunt niet direkt zien uit dit verslag
dat dat is toegepaast.
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Maar ik licht het u graag toe.
Ik zou het straks gaarne nog een keer bij u willen komen bekijken
als dat kan.
Natuurlijk, uitstekend.
Iemand anders nog.
Meijeran.
Voorzitter ik dacht dat ook de penningmeester al heeft hij dan
maar twee bladzijde druks geproduceerd in plaats van zovele bladzijde van de secretaris toch ook een woord van dank verdiend.
Ook voor de nieuwe opzet. Ofschoon inderdaad in die nieuwe opzet
een toelichting op de vermagensmutatie, de vorige spreker had het
over het bedrijfsleven een dergelijke post zou je dan niet rechtstreeks bij het vermagen boeken, maar zou je herwaarderingsreserve
noemen en dan was het al een stuk duidelijker geweest. En althans
voor de mensen die •••• En verder ben ik dan als de toelichting
gegeven wordt over het verschil tussen de 3.15 vermogenstoename
en de 3.69 herwaardering dus in casu 54.000 vermogensafname
buiten de v en w om. Als die toelichting straks aan iemand gegeven
wordt hou ik mij aanbevalen voor een uitnodiging om dat ook aan
te horen. En dan had ik 2 kleine vraagjes. Bij de baten, ja ook
hier vind ik dat als je het stuk waardeert moet je er wat over
vragen dan ziet men weer dat het gelezen is, dat is voor de
penningmeester altijd prettig. Bij de overige baten daar staat
een bedrag van 211 en 225.000 gulden, een kleine indicatie van
wat daarander valt, terwijl het vaar de begrating 81 pro memorie
was zou ik het op prijs stellen. En meer voor de toekomst dacht
ik dat het ook nuttig zou kunnen zijn om bij de kantoorkosten
in de toelichting ander punt 3 waar de overige kosten inmiddels
tot de hoogst bedrag van de kosten behoren 189 en dan 189 overige
lijkt met dat zo'n getal overige ook zich leent voor enige splitsing
opdat overig een ondergeschikt deel van het geheel uitmaakt en
niet een zeer belangrijk deel.
Uw eerste vraag t.a.v. overige baten is inderdaad pm opgenomen
in de begroting, dat is een voorzichtige begroting geweest, want
in de voorgaande jaren hebben we altijd wel overige baten gehad.
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Waaruit bestaan die? Dat is eigenlijk moet u dat erg sterk zien
ivm de financiele aktie. Het is eigenlijk het verschil tussen
de acceptgirokaarten en andere giften en schenkingen die de partij
bereiken voor de verkiezingen of voor andere doeleinden. Ook zit
daar een in verwerkt een kleine post van winst propagandamateriaal
buiten de verkiezingen om. Dus het is echt een vergaarbak van
alles wat niet op een van de overige posten gebracht kon worden.
Tweede vraag over de kantoorkosten. Ik heb dat zelf ook gezien. Ik
ben er zelf ook erg mee bezig geweest. Het is eigenlijk alle andere
posten is een grote serie, een hele lange serie van kleinere
posten. Ik zal ze u graag straks laten zien. Er is bepaald geen
enkele geheimzinnigheid in, maar het zou erg uitgebreid worden
als we deze posten allemaal apart uit dit stuk zouden hebben
verwerkt. Het is namelijk er valt niets meer uit van wat u zegt
nou jonge jonge dit zijn eigenlijk de 2 hoofdposten zijn uit die
kantoorkosten hier gelicht, namelijkde fotokopie en de portie.
Iemand van u, niet. Dank u wel. Dan kunnen we in aansluiting aan
agendapunt 3 agendapunt 4 behandelen het verslag van de commissie
van drie leden ter voorlichting van de algemene vergadering.
Geen van de leden van de commissie kon aanwezig zijn vanmiddag,
maar de volgende verklaring kan ik u voorlezen ondergetekenden
J. Kraaijeveld van Hemert te Dordrecht, J.A. Beuwens te Amstelveen
en mr. F. Martin te Delft door de algemene vergadering van de
volkspartij voor vrijheid en democratie van22 mei 1981 benoemd
tot lid respectievelijk plaatsvervangende leden van de commissie
van voorlichting van de algemene vergadering bij de behandeling
van de rekening en verantwoording van de penningmeester verklaren
hierbij kennis te hebben genomen van het rapport van 18 februari
van het accountantsbureau de Tombe, Melse en Co. te Leiden
betreffende de balans per 31 december 1981 en de rekening van
baten en lasten over 1981 van de vereniging volkspartij voor
vrijheid en democratie te 1 s-Gravenhage. Aan de hand van dit rapport
hebben ondergetekenden de overtuiging gekregen dat het beleid
van de penningmeester der partij in 1981 op een juiste wijze is
gevoerd. Derhalve adviseren zij u overeenkomstig artikel 30 lid
2 van de statuten van de partij goedkeuring te verlenen aan
de rekening en verantwoording van het financiele beleid van
de penningmeester over het jaar 1981 en hem decharge te verlenen
onder dankzegging voor het beheer van de financien van de partij.
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Kunt u daarmee instemmen. Dank u wel. Het agendapunt 5 is de benoeming
van een commissie van drie leden ter voorlichting. Voorgesteld worden
de volgende personen de heren Bouwens, Martin en Wurfbain en als
plaatsvervangende leden de heren Etty, Kraaijeveld van Hemert
en Willems. Stemt u daarmee in, er zijn geen andere kandidaten.
Dank u wel. Dan zijn we bij agendapunt 6 de bespreking van de nota
"Daarom een organisatie vrouwen in de VVD". Mag ik mevrouw van
Wijngaarden uitnodigen aan mijn linkerzijde plaats te nemen.
Dames en heren ik heb behoefte aan een verklaring vooraf als nadere
toelichting. Door het landelijk bestuur van de organisatie vrouwen
in de VVD is in de loop van de laatste jaren steeds duidelijker
aangetoond aan het hoofdbestuur dat de aktiviteiten van de organisatie vrouwen in de VVD een belangrijke bijdrage leveren aan
het partijgebeuren. In de nota hebt u kunnen lezen hoe enthousiast
dat ook staat aangegeven hoe dat gebeurt en vooral ook waar en waarom
het gebeurt. Allerlei beleidsvoornemens zijn in de afgelopen periode
door de organisatie uitgewerkt, voorgelegd, besproken, soms wel
uitgevoerd, soms nog niet uitgevoerd terwijl naar het oordeel van
het hoofdbestuur de positie van de organisatie vrouwen in de
partij niet ieder even duidelijk was en is. U zou ook kunnen
zeggen dat ieder in de partij zijn eigen duidelijkheid heeft over
de positie van de organisatie vrouwen in de VVD. Bij alle aktiviteiten die steeds meer gekomen zijn in die afgelopen jaren
hing ook telkens een prijskaartje en zo sluipenderwijs is een
steeds groter gedeelte van de gelden die wij te besteden hebben
bij de organisatie vrouwen terecht gekomen. Dan steekt een
afdeling of een penningmeester dus de vinger op en die zegt ja
nou moeten we toch wel weten waar we mee bezig zijn. Een keer moet
je je dat als hoofdbestuur echt realiseren en dan moet je kiezen
wat je wil. Wil je een minimumpakket aan aktiviteit van zo'n organisatie vrouwen in de VVD zodat je ook weinig middelen beschikbaar behoeft te stellen of wil je een vrouwenorganisatie meer
serieuze inhoud geven. Met alle ook financiele gevolgen van dien.
Daar hebben we

ov~r

gesproken met het bestuur van de organisatie.

Een groot aantal keren mag ik wel zeggen en het zal u duidelijk
zijn dat het hoofdbestuur nadrukkelijk heeft gekozen voor een
goed funktinnerende representatieve organisatie vrouwen in de
VVD. Die is er nu niet in alle opzichten. Het komt vooral ook
door de geweldige groei van aktiviteiten in de afgelopen jaren.
En de niet geheel daarop aansluitende en aangepaste organisatiestructuur.
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Nu zou het natuurlijk mogelijk geweest zijn dat wij als hoofdbestuur,
samen met het bestuur

va~

de organisatie vrouwen in de VVD tot een

uitgewerkt voorstel waren gekomen. Zoals het zou moeten, zoals het
hoofdbestuur en de organisatie vrouwen dan zouden vinden zoals het
zou ma eten. Maar wij denken dat het beter is, we hebben er de
voorkeur aan gegeven om in een heel vroeg stadium van het denken
deze zaak aan u voor te leggen en op die manier de leden in de
partij in een vroeg stadium te betrekken, bij wat willen we nu
met de organisatie vrouwen in de VVD. Onze vraag als hoofdbestuur
en mevrouw van Wijngaarden zit niet voor niets naast me ook van de
organisatie vrouwen in de VVD onze vraag is wat vindt u als algemene vergadering, wat vindt u als leden, help ons bij het denken
welke weg moeten we inslaan. Waarmee vindt u dat bij de verdere
beleidsvoorbereiding nu vooral rekening moeten houden. Ik zeg
heel nadrukkelijk dat het vandaag niet gaat om besluitvorming.
Het is een gedachtewisseling. We willen graag door u aan de hand
genomen worden bij de verdere uitwerking van datgene wat nu voor
ligt. Als u zou zeggen het is te summier, we weten te weinig,
wat moeten we hier nu mee dan zult u daarop van mij geen antwoord
krijgen in die zin dat we gewoon nog niet verder zijn. We willen
nu graag van u horen zijn we op de goede weg. Vindt u ook dat
het in hoofdlijnen zo georganiseerd zou moeten worden als in deze
notitie staat. Dat leg ik graag in uw midden en ik zou u de
gelegenheid willen geven uw reaktie te geven. Wie van u.
Voorzitter Hoffenk van de afdeling Diepenheim. Allereerst een
verklaring vooraf. Ik geloof dat dat noodzakelijk is gezien het
relaas wat ik denk te gaan houden. Ik ben een pure voorstander
persoonlijk zowel als vertegenwoordiger van mijn afdeling van
emancipatie, laat dat goed tot u doordringen. Het is dus geen
aanval op emancipatie die vanmiddag door mij gedaan wordt.
Dat klinkt dreigend.
Niet direkt en niet indirekt. Ten tweede er is door de afdeling
Diepenheim een bijdrage door de discussie ingezonden aan de algemene vergadering. Het is een uitvoerige brief geweest en daarna
is er een uittreksel van gemaakt dat is door de zorg van het bureau
vermenigvuldigd en ligt hier voor aan de balie voor degene die
daar belang bij hebben. Dat stuk is opgesteld door de vrouwen
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in de afdeling Diepenheim en is ongewijzigd overgenomen door de
algemene vergadering van de afdeling Diepenheim, dat wil ik
ook graag even vooraf verklaren. Die vrouwen in de afdeling
Diepenheim hebben een zodanig vertrouwen in de mannen dat ze
mij hebben gevraagd het stuk te verdedigen. Dank u voor het
applaus. Ik wil dat toch graag in die zin vertalen dat u daar
ook duidelijk mee akkoord kunt gaan. Welnu het stuk organisatie
vrouwen in de VVD, de discussienota. Laat ik voorop stellen dat
we erg blij zijn dat binnen de organisatie vrouwen in de VVD
eindelijk die discussie goed op gang komt. Dat er eindelijk
een keer gediscussieerd kan worden over die positie van de
organisatie vrouwen in de VVD. Dat er op dat terrein iets moet
gebeuren daar zijn we het allen over eens. Dat is ook geen
probleem. Dat er tav het emancipatiewerk in zijn algemeenheid in
Nederland nog wel iets moet gebeuren wordt ook door de afdeling
Diepenheim in zijn totaliteit onderschreven. Waar het ons om gaat
is de wijze waarop we invloed kunnen uitoefenen op datgene wat
de organisatie vrouwen in de VVD pretendeert te doen en te zijn.
En daarmee zijn we allerminst tevreden. Zolang de organisatie
vrouwen in de VVD een stichting is is het onmogelijk om op een
normale wijze middels ledenvergaderingen te komen tot een
democratische besluitvorming. Immers een stichting kent geen
leden, een stichting kent geen ledenvergadering. Het bestuur van
een stichting kan iedere uitspraak van de ledenvergadering naast
zich neerleggen. Het bestuur van een stichting is over zijn
financiele middelen geen enkele verantwoording verschuldigd
tegenover de leden die er niet zijn. Wij verzetten ons in eerste
instantie en in hevige mate en ik heb u dat voorzitter op een
andere gelegeneheid als eens een keer eerder verteld, wij verzetten
ons in hevige mate tegen de stichtingavorm van de organisatie
vrouwen in de VVD. Wat wij beogen is een goede organisatie en ik
gebruik steeds weer opnieuw het woord organisatie om in het midden
te laten wat het zou moeten zijn. Wij beogen een goede organisatie. Vrouwen in de VVD die binnen die VVD een goed werk kan
verrichten. Immers de VVD pretendeert te zijn en ik ben er volledig van overtuigd dat die dat is is een volkspartij voor
vrijheid dat zeg ik wat zacht, wel belangrijk, in dit verband minder
en democratie. Wij willen zijn een brede partij waarin iedereen
zich kan vinden. Mannen zowel als vrouwen, waarin iedereen mannen
zowel als vrouwen zich inzetten voor dat stuk emancipatie.
Duidelijk mannen en vrouwen samen optrekkend voor het doel en het
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streven van de VVD en dat op democratische wijze. De laatste D.
En dan zoy ik op een aantal wijze door kunnen gaan. Ik wil erkennen dat er gezien de verhoudingen binnen de maatschappij een
aparte organisatie voor de vrouwen moet zijn. Maar voor hetzelfde
recht zouden we ook voor andere achtergestelde groeperingen in
de nederlandse maatschappij een aparte organisatie in de VVD
kunnen in het leven roepen. Ik denk bijvoorbeeld en dan denk ik
op eig~n terrein aan een organisatie van sportbeoefenaars binnen
de VVD dat is evenzeer een achtergesteld terrein. Kijkt u maar
naar de laatste moties en amendementen die in de kamer zijn
afgenomen. Doet verder hier niet terzaken en hoeven we aak verder
nier over te discussieren. Ik wil er alleen mee aangeven er zijn
meerdere achtergestelde groepen. Ik denk dat binnen die VVD
iedereen nogmaals mannen en vrouwen samen moet werken aan die
doelstellingen die wij in de VVD willen nastreven. Vaarzitter in
eerste instantie wil ik het daar bij laten.
Iemand anders.
Ja voorzitter, mevrouw Jorritsma advies raadslid af plaatsvervangend advies raadslid van de vrouwen in de VVD. Vrij nieuw nog
dus misschien nag een beetje van onbesproken gedrag in deze, maar
ik voel me aangesproken eerlijk gezegd door het verhaal van die
mijnheer uit Diepenheim omdat de organisatie vrouwen in de VVD
wordt aangewreven als zou het een ondemocratische beweging zijn.
Ik denk dat diegene die zich

~E~iBzaktief

bezig houden met deze

organisatie heel anders denken althans het merendeel daarvan en
ik zou daar dan ook zwaar protest tegen willen aandienen. Het argument dat de stichtingavorm sowieso ondemocratisch zou zijn is niet
juist. Ik dacht dat mevrouw van Wijngaarden daar het beste een
toelichting op kan geven, want wij hebben daar behoorlijke documentatie over en dat is maar niet hoe je het interpreteert, hoe
je het op zet. Ik voel me eigenlijk een beetje beledigd op dit
moment en ik wil dan ook niet zo heel veel van zeggen omdat ik
dan misschien ook emotioneel dreig te worden wat die mijnheer
net al een beetje was.
Het zal wel komen omdat u nog een beetje nieuw bent. Wie mag ik
verder het woord geven.
Mijnheer de voorzitter m~Jn naam is Margenant uit Rijswijk.
Ik betreur het dat de vorige spreekster zich beledigt voelt en dat
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begrijp ik niet. Iedereen die weet hoe een stichting werkt en
iedereen die weet hoe een vereniging werkt. Een stichting en dat
heb ik bij mijn leven weleens ervaren kent geen leden dat is heel
duidelijk gezegd door de heer uit Diepenheim, terwijl een vereniging
dat wel kan. Dat zou dus betekenen dat de vrouwen uit welke plaats
ze ook komen mede invloed zouden hebben op de aktiviteit van de
vrouwen in de VVD. Waarbij je dan tevens de hoop uitspreekt dat
deze vrouwen in de VVD gezamenlijk samenwerken, waarbij ik toch
altijd moet denken aan het feit dat toch in alle geledingen en
alle •••••• onze partij ook heel veel vrouwen zeer aktief en
bijzonder goed werkzaam zijn dat we toch ook moeten denken aan
het gevaar wat ik te weinig tot nu toe heb gehoord dat die
vrouwen in de VVD niet een apart lichaam wordt die te ver van de
VVD gaat af staan. Maar ik zou aan de vorige spreekster toch echt
willen zeggen dat zover ik de overtuiging van het ogenblik heb,
u hoeft niet beledigd te zijn. Het gaat op het ogenblik om de
meest juiste democratische vorm en het woordje democratie bestaat
in onze partij. Dank u wel.
Voorzitter Schellekene is mijn naam uit Maastricht. Ik heb het met
de vorige spreekster komt overeen dat ik ook wat onbeschreven
ben wellicht. Maar dat kan nog komen. Ik wilde daar zal ik zo
op reageren. Ik wilde het volgende eigenlijk onder de aandacht
brengen dat in het Maastrichtse waar ik dus zit en in het
bestuur wij ook een sterk voorstander zijn voor het gelijk opgaan
tussen mannen en vrouwen. Dus dat is eigenlijk wat de heer uit
Diepenheim heeft gezegd in zijn woord vooraf. Punt twee valt mij
dan op dat het in de vv~ helaas, maar dat is niet alleen in de
VVD, dat is een maatschappelijk gegeven men slecht luistert.
En ik wil dat benadrukken dat het bij mij helemaal niet is overgekomen dat het zou gaan tegen die vrouwen in de VVD of wat dan ook.
Het is er juist een pleidooi voor, het gaat uitsluitend dacht ik
juist om dat juridische om de stichtingavormen enz. Ik ben daar
niet thuis in dus ik wil in het midden laten of dat een juiste
vorm is en er zullen zeker motieven zijn geweest waarom tot een
stichting is gekozen. Maar het is zeker geenszins een punt waar
wij nu beroerd over moeten doen. Het gaat juist omdat het gezamenlijk doen.
Voordat er nu een misverstand in de vergadering gaat insluipen
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denk ik dat het goed is dat ik u voorlees wat onder puntje 6 van
de beleidsuitgangspunten staat en dan denk ik dat de dicussie op
dat moment nog nauwelijks nodig is over dat punt tenminste.
Daar staat de organisatorische opbouw van de organisatie nagegaan
zal worden of de huidige stichtingavorm zal worden gehandhaafd.
Teveel gehoorde kritiek tav de automatische betrokkenheid van
alle vrouwelijke VVDleden zal worden weggenomen. Het feit op zich
dat daar staat dat de huidige stichtingavorm niet zeker is, dat
die ter discussie wordt gesteld door het hoofdbestuur, door de
organisatie vrouwen in deze beleidsuitgangspunten betekent al dat
er niet alleen voordelen zitten aan de stichtingavorm om het maar
wat voorzichtig te zeggen. Het is dus nadrukkelijk onderwerp van
gesprek, onderwerp van de discussie. We weten niet welke weg het
best ingeslagen kan worden. Vereniging misschien toch, commissie
ik denk het niet maar het zou kunnen. Ik ben heel blij met de formulering van de heer Hoffenk uit Diepenheim wanneer hij zegt te
willen komen tot een goede organisatie van de vrouwen omdat dan
maar even tussen aanhalingstekens zo te zeggen. Die goede organisatie daar streven we met elkaar naar en ik denk dat het weinig
zinvol is om nu uitputtend te discussieren over de vraag stichting
wel of niet. Dat doen we dan eventueel in een volgende algemene
vergadering als er een concreet voorstel met alle voor- en nadelen
voorligt.
Mijnheer Bakker.
La~en we voorop stellen dat de VVD geen enkele moeite meer heeft
om even aan te geven dat man en vrouw in ieder geval gelijkwaardig
zijn, laten we dat vaststellen. Ik denk dat andere daar wat dat
betreft graag een bevestiging zien. Die bevestiging die hebben
wij al sinds jaren. Een ander punt moet u wel voorop stellen dat
de praktijk helaas vaak nog aangeeft dat er van een zekere achterstandsituatie nog sprake is bij vrouwen tov mannen. De organisatie
van de vouwen in de VVD is er ook veel eerder op gericht om vrouwen
te trachten nader te betrekken bij de politiek binnen die VVD. Met
andere woorden het is inhalen van achterstandsituaties. Daarvoor
is de vrouwen in de VVD bedoeld. Welke organisatievorm je daarvoor
zoekt dat laat ik dan maar even buiten beschouwing. Als ik dan de
nota daarbij bekijk waarin gevraagd wordt heel duidelijk om
specifieke vertegenwoordigingen naar de vrouwen dan denk ik dat
we ons doel voorbijstreven. Het moment dat je daarmee gaat werken
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dan denk ik dat je een nieuwe vorm van discriminatie mogelijkerwijs gaat invoeren door de vrouw dan weer apart te stellen. En ik
denk dat dat niet de doelstelling. Veeleer is het een soort vormingsorgaan, scholingsorgaan, betrokkenheidsorgaan, het maakt niet uit
welke naam je aan het beestje geeft, maar in ieder geval een organisatie die zich alleen ten doel stelt om die achterstand in te
haleno Ik denk dat die vrouwen in de VVD zich daarmee veel meer
op moeten richten. Zijn ze eenmaal precies op die gelijkwaardige
positie waar ik in eerste instantie op doelde, dan is elke vertegenwoordiging of het nou een man of een vrouw is, maakt dan
wat dat betreft dat onderscheid niets meer uit. Dan is die vertegenwoordiging gegarandeerd. Ik denk dat dat punt veel belangrmjker
is en dat dus de achterstandsinhaling veel eerder aan de orde is.
De vraag is dan op welke manier je die achterstand kunt inhalen.
En de organisatie vrouwen denkt dat liefst tijdelijk die specifieke
vertegenwoordiging nodig is als hulpmiddel.
Je kunt daarover twisten. Ik vraag me af of daar niet een discriminatieelement in zit. Ik denk veel eerder op een gegeven moment
dat een vorming en scholing hebben wij ook, die tracht ook achterstandssituaties in te halen. Een vrouwen VVD kan een aparte organisatie daarvoor zijn om ook dit soort achterstandssituaties in
te halen, maar ga het niet zodanig plaatsen dat ze aparte vertegenwoordigingen gaan krijgen in partijraad, kiesraad of wat dan ook.
Dan denk ik dat je met een uitzonderingspositie bezig gaat en
dan geef ik de heer uit Diepenheim net zo groot gelijk, dan zou
je ook voor sportorganisaties een aparte vertegenwoordiging moeten
hebben, voor buitenlanders of voor minderheden in welke vorm dan
ook. Ik denk dat dan op een gegeven moment het eind zoek is.
Hella van Meesteren, Wassenaar.
U heeft in uw inleiding van deze stukken van de vrouwen in de VVD
een woord gebruikt die mij ook enigszins stoorde. U had het over
de vrouwen in de VVD meer geld meer geld binnen sleep over de
jaren alsof het een soort dief in de nacht was. Ik zou een heel
sterk pleidooi willen doen voor meer geld voor de vrouwen in de
VVD. Als vertegenwoordiger van de liberale vrouwen in de nederlandse
vrouwenraad, hoofdbestuur daarvan, overkoepelend orgaan van alle
vrouwenorganisaties in Nederland, maak ik mee hoe de andere vrouwenorganisaties als grote voorbeeld de rooie vrouwen zich bewegen.
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Ze Rrijgen een half miljoen geld per jaar om hun leden op te leiden.
Ik ben geweest op een congres van de rooie vrouwen, nou dames en
heren daar moeten wij ook naar toe onze vrouwen ook zo opleiden.
Want de vrouwen in Nederland die gaan wakker worden, die gaan
echt emanciperen die gaan zich in politiek interesseren en wij
moeten daarvoor vechten voor die stemmen van die vrouwen en we
hebben geld nodig.
Mijn opmerking was positief bedoeld. Door de jaren heen ik gel~of
dat het met vijf of tienduizend gulden begonnen is de subsidie
van de partij aan de organisatie vrouwen in de VVD en op grond
van telkens maar weer goedgekeurde begrotingen zonder dat er
echt een beleid aan ten grondslag lag is dat bedrag opgelopen
tot boven honderdduizend gulden. Dan moet je op een gegeven
ogenblik zeggen ja pas op waar zijn we mee bezig. Nou willen we
toch weten als partij waarom we meer dan honderdduizend gulden
of we en zo ja waarom we meer dan honderdduizend gulden aan een
organisatie vrouwen willen uitgeven. Dus dat is langzamerhand zo
gegaan.
Meijeran.
Ik zou graag aansluiten bij die geldelijke opmerkingen voorzitter.
Ik had eerst vernomen toen ik hier nnartoe ging dat het vanmiddag
zo zou gaan dat de vrouwen het woord zouden voeren en de mannen
de stembiljetten zouden hanteren, maar dat is dan toch niet het
geval. U heeft gezegd het is opgelopen tot boven de honderdduizend
gulden. Er staat op de begroting van 1982 124.000. De werkelijkheid
van 81 was 94, de werkelijkheid van een paar jaar terug voorzover
we die konden zien was een heel stuk lager zouden wat dat financiele betreft iets mogen vernemen waardoor er dan in de begroting
iets meer geworden is dan die ton, aanzienlijk meer dan vmrig
jaar en zeer aanzienlijk meer denk ik dan 1980. Maar in de tweede
plaats wou ik op een bijzonder aspect wijzen van de financien.
Dat behalve op landelijk niveau het reglement voorschrijft dat
afdelingen een bijdrage aan de vrouwen geven. Dat schrijft het
reglement niet voor voor centrales, maar de modelreglementen voor
de centrales hebben wel de bepaling dat ook centrales gelden aan
de vrouwen geven en daar staat er dan niet eens bij dat dit eigenlijk een facultatieve bepaling is in dat modelreglement. Nou kunnen
we daar alle begrip en alle vrede mee hebben, maar het maakt de
totaliteit natuurlijk wat onoverzichtelijk als men op drieerlei
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niveaus of misschien op vier niveaus als ondercentrale ook nog mee
doet, op drie of vier niveaus gelden beschikbaar gaat stellen voor
die totale organisatie waarvan we nergens een totaal beeld zien
in het financiële vlak. Als ze geld nodig hebben nou dan moeten
ze het krijgen. Dat lijkt me zeer nuttig. Als mannen het geld
nodig hebben, als de mannen geld nodig hebben moeten die natuurlijk
evenveel krijgen dat spreekt vanzelf. Of misschien meer als er
meer mannen lid zijn, dat laat ik even in het midden, maar de
specifieke vertegenwoordigingen dan sluit ik mij graag bij de
heer Bakker aan dat is een discriminatie naar de verkeerde kant.
In allerlei organen behoren vrouwen die zich daarvoor aanmelden
een goede kans te hebben op gelijk niveau mee te doen en ik dacht
dat in onze partij daar legio voorbeelden van zijn. Dus die interne
specifieke vertegenwoordiging, eentje in het hoofdbestuur, adviserend lid zeg ik dat is mooi, maar al die andere specifieke vertegenwoordigingen en dan ook nog in propagandacommissies e.d.
gaat mij persoonlijk wat ver. In ieder geval zou ik dan het totale
financiele beeld dan weleens willen zien. Tenslotte heeft u
gezegd bij punt 6 die stichtingsvormen zouden worden nagegaan.
Ik neem aan dat men dan ook weer terugkomt op een idee van een
paar jaar terug dat de reglementencommissie ook de reglementen
zou nagaan. Die opdracht is nooit in onze portefeuille gekomen
destijds en toen zijn we maar opgeheven. Maar misschien kunnen
we daar nog enige steun bij geven. Maar dan zei ik u de tweede
punt 6 geciteerd dat de automatische betrokkenheid zal worden
weggenomen, dat is een concrete uitspraak. Ik heb er in mijn
exemplaar achter gezet hoe met een vraagteken. Dat zou ik graag
van u willen horen. Hoe denkt men die automatische betrokkenheid
weg te nemen. En tenslotte betuig ik gaarne adhesie afgezien van
andere punten waar ik graag adhesie aan zou betuigen, maar aan het
slot van punt vier hier geldt in het bijzonder dat de organisatie
zal toewerken naar het overbodig worden in de toekomst. Ik vraag
me af mogen we ook de meerjarenplanning daarvan vernemen.
Een paar concrete punten zou ik even direkt willen beantwoorden.
Ik denk dat het weinig zinvol is om nu de financiele positie en
het subsidiebeleid van al die jaren door te lichten. Als u zegt
dat op drie à vier niveaus geld beschikbaar wordt gesteld hebt
u gelijk. Dat is een van de redenen waarom we zeggen er moet meer
structuur, er moet meer duidelijkheid komen in de positie van
die organisatie vrouwen, ook in de financiele positie. Het is
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Hoe we de automatische betrokkenheid

denken weg te nemen, dat weten we nog niet omdat dat erg afhankelijk is ook van de juridische vorm die gekozen wordt. Als je een
vereniging maakt is dat veel eenvoudiger dan wanneer je een stichting
blijft. Maar dat is een veelgehoorde klacht dat vrouwen niet
zutomatisch ook lid van de organisaties, of lid in ieder geval
de informatie, het gevoel hebben lid te zijn van een aparte vrouwenorganisatie. Wel dat ongenoegen willen we in ieder geval wegnemen.
Het is een beleidsuitgangspunt. Dat overbodig worden als u daar
een antwoord op weet dan zouden we wij weten dat niet.
Mijnheer Kerremans.
Mijnheer de voorzitter het gebeurt hier en het gebeurt in andere
vergaderingen, waar het onderwerp over de vrouwen aan de orde
komt dat al heel gemakkelijk in een wat lacherige stemming
gereageerd wordt op hetgeen sommige te berde brengen over dit
probleem. Dat is ook hier weer gebeurd en het komt waarschijnlijk
voort uit de hypoeretie waarmee sommige mannen hier de zaak
proberen te verduidelijken wat wil zeggen hun standpunt proberen
te verduidelijken. Dat is heel manifest geworden met de woorden
uit Diepenheim. Die spreker wist te melden dat hij een zeer geemancipeerd gedachteleven had, maar hij is er niet een keer in
geslaagd om over vrouwen en mannen te spreken, maar heeft het
zoiets van zes of zeven keer gehad over mannen en ook vrouwen,
mannen en ook vrouwen. Vervolgens heeft hij een pleidooi gehouden
voor de vanzelfsprekendheid van democratie binnen de partij en
binnen een eventuele vereniging, maar hij heeft niet duidelijk
gemaakt dat de democratie nu eenmaal zo werkt dat de meeste
stemmen gelden en dat dus in allerhande vergaderingen en besturen
de mannen verreweg de meerderheid bezetten en dat dus de vrouwen
niet aan bod komen. Als dan een organisatie, een stichting of een
vereniging dat kan me weinig schelen bestaat om die vrouwen wat
bewuster te maken en wat meer bij de zaak te betrekkeh dan is
het vreselijk democratisch om te zeggen van nou die club is daar
overbodig want ze mogen van alles. Dat is wat Diepenheim beweerd.
Ik vind dat er alle reden is om de realiteit te erkennen dat de
vrouwen op het ogenblik weinigaan bod komen en ik vind dat er dus
ook dan reden is hoe ook georganiseerd, hoe ook genoemd dat die
vrouwen wel een duwtje in de rug krijgen.
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Hoffenk.
Voorzitter staat u mij toe kort te reageren. Ik zal niet emotioneel
reageren. Ik voel met niet op mijn tenen getrapt. Ik wil alleen
twee dingen heel duidelijk zeggen. Democratie is niet de macht van
het getal, democratie is rekening houden met de wensen van de
minderheid. Ten tweede voorzover die vrouwen al een minderheid
zouden zijn akkoord wil ik wat toevoegen.
Maar wij discussieren vanmiddag niet over de democratie, maar
over de organisatie vrouwen in de VVD.
Ten tweede heb ik nooit gezegd en ook niet gepretendeerd te zeggen
dat een organisatie vrouwen in de VVD welke vorm dan ook overbodig
zou zijn. Dank u wel.
Voorzitter nog een kleine opmerking. Als je nieuw bent dan mag je
fouten maken althans ik hoop dat mij dat vergeven wordt. Ik moest
nog even reageren dat mijn gedrag misschien besproken zou worden.
Ik wilde stellen, ik was dat vergeten net dat het niet alleen om
het praten gaat, maar ook om de daden en ons bestuur heeft de
kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen geselecteerd onafhankelijk of het mannen of vrouwen zijn, maar wie de beste is. En
mevrouw de Lazar hier aanwezig is bij ons lijsttrekker in Maastriicht.
Mevrouw vd Werf, centraal vertegenwoordigster van de kamercentrale
den Helder.
Ik wil de vergadering vragen nog een gedachtestreepje meegeven.
Wilt u er allemaal aan denken dat de stichting vrouwen in de VVD
een steunfunktie is voor de partij en zodra u gaat denken, alleen
nog maar denken aan een vereniging. VVDvrouwen dan konden deze
vrouwen in de toekomst weleens een heeleigen gezicht gaan vertonen
zoals ook een vrouwenorganisatie die hier zopas al genoemd is en
ik zou dat de partij heel graag willen besparen. Dank u wel.
Ik ben mevrouw de Vries en ik ben vertegenwoordigster van de
provincie Utrecht. Ik heb nu de VVD af en toe horen afschilderen
als

zijnd~

vrouwvriendelijke partij, ik weet niet wat ik me daar

eigenlijk bij moet voorstellen maar goed, ik kijk nu even naar hoe
het bij ons in de provincie Utrecht is, naar de raadsfrakties.
We hèbben daar 140 liberale raadsleden, waarvan 32 vrouwen. Dat
is een kleine ik geloof 23 procent.
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En met dat vrouwvriendelijke neem ik dan aan dat het er inderdaad
niet aan ligt dat men niet gekozen wordt, maar dan zoek ik het er
meer in dat het aanbod van die vrouwen wat klein is. En dan denk
ik ja dat ligt dan misschien toch wel aan hulp en aan de opleiding
en dat kost geld. Ik begrijp nu dat het hier naar goed VVDgebruik
om geld gaat en dan wil ik u zeggen voor niets gaat de zon op,
maar deze zon niet.
Iemand van u nog.
Hoffenk.
Ja voorzitter dat ene was een interruptie. Ik zou graag in tweede
termijn nog een paar dingen willen zeggen. We hebben de hele tijd
gesproken over de stichtingsvorm voor de vrouwen in de VVD. Het
alternatief de vereniging is genoemd, maar een andere mogelijkheid
is niet aan de orde gekomen. Een aparte commissie binnen de VVD
zoals bijvoorbeeld een propagandacommissie. Dat zou ook nog een
mogelijkheid zijn. Een andere waar ik nadrukkelijk op wil wijzen
is de democratische controle van de partij op het doen en laten
van de organen van de partij. Dat is het enige wat wij beogen.
Natuurlijk achterstandssituaties zijn er. Ik heb het ook niet
ontkend. En de laatste spreekster ik heb helaas haar naam gemist
die had het over het aanbod van vrouwen voor de gemeenteraadsverkiezingen in dit geval in Utrecht. Dan moeten we inderdaad zorgen
en ik vind dat het een zmrg voor de hele partij, ni•t alleen voor
de vrouwen, dan moeten we inderdaad zorgen voor die scholing.
Dan moeten er inderdaad gelden komen voor die scholing, voor het
wegnemen van die achterstadssituatie van die vrouwen. Dan is het
waar het ook de afdeling Diepenheim om gaat, maar dan wel als de
gezamenlijke aktie van de volkspartij voor vrijheid en democratie.
Dank u wel.
Ik ben dan niet zo onbesproken, maar ik wou graag iets horen van
de voorzitster van de vrouwen in de VVD, want ik heb vandaag van
haar nog weinig gehoord en ik zou graag met name haar raakties
willen hebben op mijn opiniestuk van haar voorgangster mevrouw
Springer.
Van u nog nee. Dan is het woord aan mevrouw van Wijngaarden.
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Dames en heren ik geloof dat ik eerst moet zegeen, alle vragen
beantwoorden lijkt mij erg moeilijk, ik 9enk ook niet dat het
nodig is, maar dat ik en vooral ook het landelijk bestuur enorm
blij ben dat op de 62ste algemene vergadering eindelijk een keer
de organisatie vrouwen in de VVD openlijk en met discussie hier aan
de orde komt. En dan ben ik niet alleen blij moet u niet denken
van ja maar jullie hebben gedacht van daar is geen goede samenwerkingo Ik wil hier met name en ik denk dat ik eigenlijk ook kan
zeggen dat het een democratische samenwerking is, want daar wordt
hier zoveel over gesproken een ontzettende goede samenwerking is
met het hoofdbestuur, met het dagelijks bestuur van de partij. En
ik zou tegen de voorzitter die hier presideert willen zeggen dat
zijn enthousiasme ons het heeft mogelijk gemaakt, maar ook de
vorige voorzitter mijnheer Korthals Altes om te werken zoals we
hebben gewerkt. En waarom vind ik het dan zo belangrijk dat er
toch een daarom vrouwen in de VVD op de agenda komt. Eigenlijk
niet zozeer want u hebt het ook al van de heer Kamminga gehoord
over het feit of een stichting of een vereniging en ik heb nu net
het nieuwe gehoord een commissie moeten worden. Nee veel meer om
het feit om te stellen dat we in een maatschappij waar op het
ogenblik de vrouw zo in de schignwerper staat zo in hst licht
staat dat we daar als VVD bij moeten zijn. En er is hier vanavond
of vanmiddag gesproken over het funktioneren binnen de organisatie
en er is gezegd ja maar daar hoeven niet allemaal die aparte
vertegenwoordigingen te zijn. Ik wil daar best als wij met een
uitgewerkt voorstel komen want u hebt ook van mijnheer Kamminga
gehoord dat dit een eerste aanzet is nog een over gaan.dsnken.
Maar ik heb vandaag hier niet gehoord het feit dat het zo belangrijk is dat in allerlei organisaties, maatschappelijke organisaties
het geluid van de VVD gehoord wordt. En eigenlijk al jaren, mijnheer
Korthals Altes heeft het gezegd wij noemden dat vroeger wat
burenhulp en wat welzijnswerk wat vrouwen in de VVD jarenher al
deden. Dat werk op allerlei maatschappelijke terreinen is bijzonder
belangrijk. Daar moeten wij en ik heb straks iemand horen zeggen
van ja de andere partijen, de andere organisaties zijn zo goed
georganiseerd, jazeker die zijn goed georganiseerd. Die krijgen
veel geld, die leiden goed op. Met gevolg dat hun geluid in de
maatschappij heel duidelijk gehoord wordt. Wat onze vraag is van
deze kant en ik dacht ook gesteund door de voorzitter is dus onze
VVD en niet voor niks dat ik er zoveel waarde aan hecht om steeds
genoemd te worden een organisatie binnen de VVD.
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Ik wil niet apart staan, los van de VVD. Ik wil binnen de VVD om
juist die liberale beginselen heel duidelijk uit te dragen.
Ik heb even straks die vraag gehoord van ja wanneer denkt u dan
op welke termijn als er staat wij werken naar een beleid om ons
zelf op te heffen. Ik heb toen ik vijf jaar geleden voorzitter
was of werd gekozen eigenlijk toen heb ik bij mijn eerste optreden
naar buiten heb ik gezegd dat wij een beleid zouden opzetten wat
de organisatie vrouwen in de VVD overbodig zou maken. Ik moet u
bekennen dat ik dat nu eigenlijk niet meer begrijp dat ik dat
toen gezegd heb. Dat klinkt een beetje raar. Ik denk dat ik een
beetje te tidealistisch geweest ben of gewoon te naïef. Eigenlijk
als u diep in mijn hart kijkt, zou ik willen dat het maar dan laat
ik een punt volstrekt liggen namelijk de maatschappelijke vertegenwoordigingen waar wij dus in moeten zitten. Dat zou dan ook niet
meer kunnen, want daar zij we dan niet voor georganiseerd en daar
moet je voor georganiseerd zijn. Ik zou eigenlijk willen dat er
inderdaad geen organisatie vrouwen in de VVD nodig zou hoeven te
zijn. Maar ik zeg u hij is nog heel erg hard hax~nodig. Ik ben
blij met de discussie, ik ben blij met alle opmerkingen. Ik denk
dat ons landelijk bestuur al deze opmerkingen mee zal nemen. Ik
denk dat wij nog veel overleg zullen hebben met het dagelijks
bestuur en met name met de voorzitter en mijnheer den Ouden die
ons toegewezen is vanuit het dagelijks bestuur. Ik pleit er alleen
maar voor dat wij met z'n allen zorgen zowel mannen en vrouwen
en mijnheer Bakker die naam herinner ik me nog die heeft gezegd
met de achterstand ingehaald door de vrouwen voor een sterke VVD
pleitende liberale beginselen zijn het waard. En hier wil ik het
bij laten.
Samenvattend stel ik vast dat door de algemene vergadering wordt
onderstreept dat de vrouw vooral binnen de partij funktioneren
dat scholing en vorming van vrouwen erg belangrijk is. En dat een
democratische opbouw van een organisatie vrouwen moet worden
gecreëerd.
Mijnheer de voorzitter mag ik daar even nog tussenin gaan. Ik heb
de democratie eigenlijk bewust laten liggen. En ik denk dét als je
naar de letter omdat het punt van die leden er is, dat je eigenlijk
geen leden. hebt, maar eigenlijk durf ik hier als voorzitter wel
te stellen dat wij zo democratisch mogelijk funktioneren. Dat wel
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degelijk de kamercentrales de kans .hebben om invloed uit te oefenen
via hun centraal vertegenwoordigster op het beleid van de vrouwen
in de VVD. Dat iedere afdeling de kans heeft om via dus wederom
de kamercentrale en zo .liggen de lijnen nou eenmaal in onze partij
tegen de vrouwen in de VVD tezeggen via hun vertegenwoordigingen
jullie moeten dit zo doen of jullie moeten het zo of anders doen.
Wat ik constateer is alleen en ik heb er al vijf jaar nu voor gepleit
dat ik zo weinig geluiden van die achterban hoor. En dat zou ik nu
juist zo graag eens een keer willen. Juist die democratie gaat·
mij als voorzitter maar ook als ladelijk bestuur zeer ter harte.
Een interruptie op een interruptie.

U heeft het over invloed via de centraal vertegenwoordigsters, via
de kamercentrales van de afdelingen. Ik zou er op willen wijzen dat
de centraal vertegenwoordigsters het advies van de vrouwen in de
VVD worden gekozen door de afdelingen op advies van de afdelingen
door iedereen mannen en vrouwen.
Met andere woorden het is mogelijk als door afdelingen een centrales
de kansen maar gegrepen worden.
Wel ik was bezig met ik had drie punten genoemd die naar voren
waren gekomen als onderstreping van datgene wat in de nota staat.
Ik heb ook drie punten genoteerd die gezien kunnen worden als een
aantekening bij de nota. Dat is de vraag die overigens ook al
opgeworpen was. Is de stichting nu wel de meest ideale vorm. Dan
zal er financiele duidelijkheid moeten komen door de partij, afdelingen, kamercentrales, hoofdbestuur, hoe organiseren we dus de
financiele zaken rond de organisatie vrouwen. En de specifieke
vertegenwoordiging binnen de partij zou ook nog eens bezien moeten
worden. Wel ik denk dat we de discussie kunnen afsluiten wanneer
ik dan vaststel dat we het over een ding volledig eens zijn en
dat is dat we allemaal een goede, krachtige organisatie vrouwen
in de VVD willen om de achterstandssituatie in te halen. Met die
vaststelling sluiten we het agendapunt over de nota daarom vrouwen
in de VVD af.
Dan zijn We 1 bij het agendapunt 7 dat zijn de voorstellingen van
afdelingen en centrales. Of het voorstellingen worden moeten we
nu afwachten. In de eerste plaats het voorstel van de ondercentrale
Gouda en omstreken. Is er iemand uit Gouda die een toelichting
wil geven.
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Mijn naam is Olieman ik kom momenteel uit Ede en ik ben oud bestuurslid van de ondercentrale Gouda en ik wil eigenlijk eerst een voorstel van orde doen en dat is de discussie over de amendementen a
b en c als een geheel te doen laten verlopen. Ja dat is uitstekend.
r-Dan wil ik nu eerst het amendement van de ondercentrale Gouda toe
lichten. De partij
Het voorstel van Gouda niet het amendement.
Ja het voorstel van Gouda, sorry. De partij is eigenlijk op al zijn
niveaus de afgelopen jaren geconfronteerd met de enorme aktiviteiten die afdelingen ontplooien op voorstellen van het hoofdbestuur zoals een liberaal manifest, ontwerp verkiezingsprogram
voor de tweede kamerverkiezingen. En die aktiviteiten van die
afdelingen hebben geresulteerd tot in het laatste geval van de
tweede kamerve+kiezingen 6000 amendementen. Die hoeveelheid amendementen is zo groot dat met de huidige procedure er eigenlijk
geen goede democratische besluitvorming mbt die amendementen kunnen
plaats vinden. En het bestuur van de ondercentrale Gouda heeft
zich na langdurig en uitvoerig beraad geconcludeerd dat die beslutvorming terug moet eigenlijk naar de basis in de partij. Dan
kunnen we meer leden betrekken bij die besluitvorming en doordat
we meer leden kunnen betrekken zullen de leden in de partij en de
afdelingen ook weer meer betrokken raken bij partijprogramma's.
Dat dacht ik dat dat positief was. Verder omdat we meer mensen
bij de besluitvorming zouden kunnen betrekken betekent dat ook
dat we een betere taakverdeling ten uitvoer kunnen brengen.
Er is nog een ander punt en dat is op de algemene vergadering
waar uiteindelijk een definitief voorstel van het partijbestuur
wordt voorgesteld daar is het aantal amendementen vaak dermate
groot voor dat zelfs in 2 dagen vergaderen er voor zeer belangrijke
punten die soms ook binnen de VVD nog een sterk verdeelde mening
over heerst slechts een kwartier discussietijd voor is. En ik
moet hier nog even u herinneren aan de discussie over de politiewet
bij de tweede kamerverkiezingen, stemrecht buitenlanders, kernenergie. Belangrijke onderwerpen waar verdeeld over gedacht wordt
en waar helaas te weinig discussietijd voor beschikbaar was,
vanwege het grote aantal amendement. Nu zal ik u kort even toelichten
wat het voorstel van de ondercentrale

Goud~

behelst.
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Het voorstel behelst dat ledenvergadering van afdelingen amendementen
~dienen

voorzien van een korte toelichting. Dat is een heel belang-

rijk punt o.i. Vervolgens kunnen desgewenst ondercentrales en
kamercentrales de besturen daarvan het amendement van een stemadvies voorzien. Eventueel ook weer met een korte toelichting.
Vervolgens krijgen alle afdelingen uit een kamercentrale de

ame~de

menten toegestuurd uit die kamercentrale, dat is nog hetzelfde als
in de huidige procedure, maar nu wijken we daarvan af. Dat in de
afdelingen nu om een besluitvormingsproces kan plaats vinden over
de amendementen uit hun eigen kamercentrale. En ter voorkoming van
vele administratieve rompslomp zijn wij van mening dat die besluitvorming, gebruik makende van de huidige stand der techniek, ik
zou haast willen spreken van een soort innovatie binnen de partij
de stemmen zo uitgebracht dienen te worden dat deze eenvoudig per
computer verwerkt kunnen worden. Dat is met de huidige stand van
de techniek goed mogelijk. Daar kunnen we een bepaalde drempel
inbouwen. Amendementen in ons voorstel bijvoorbeeld met 50~,
minder dan 50% van de stemmen worden afgewezen. Maar de getallen
die in ons voorstel staan die zijn open voor discussie. Vervolgens
kunnen besturen van kamercentrales nav die uitslag gelijksoortige
amendementen combineren. Dat combineringsproces kan nog een keer
op landelijk niveau plaats vinden en vervolgens gaan de overgebleven amendementen nog een keer terug naar de afdelingen om die
te onderwerpen eigenlijk naar hetzelfde besluitvormingsproces.
Bij dat laatste besluitvormingsproces hebben wij in ons voorstel
gezegd amendementen bijvoorbeeld met minder dan eenderde van de
stemmen zijn afgewezen en met bijvoorbeeld meer dan tweederde
van de stemmen zijn aangenomen, maar amendementen die zijn
daar tussenin zitten dat zijn juist de onderwerpen die omstreden
van aard zijn en naar onze mening zijn die onderwerpen het meest
geschikt om behandeld te worden op de algemene vergadering, dus
op landelijk niveau. Dan kunnen aan die belangrijke onderwerpen
waar sterk verdeeld over gedacht wordt een ruime tijd besteed worden
om erover te discussieren.
Het hoofdbestuur is bijzonder blij met de bijdrage van de ondercentrale Gouda omdat het zo belangrijk is dat we met elkaar uitzoeken
hoe we de bijzondere besluitvorming zo goed mogelijk kunnen
behandelen in dê partij. U weet dat de algemene vergadering vorig
jaar op 22 mei een voorstel van de afdeling Groningen is aangenomen.
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Daarin staat dat er een commissie moet komen die voorstellen doet
aan de algemene vergadering om de bijzondere besluitvorming aan
te passen. Die commissie werkt hard op het ogenblik en heeft. het
voorstel van de ondercentrale Gouda met grote dank aanvaard en
in de discussie betrokken. Ik denk dat het heel jammer is wanneer
wij nu datgene wat wij vorig jaar in mei hebben afgesproken met
elkaar, het uitwerken van voorstellen voor die commissie doorkruisen door nu een voorstel van Gouda aan te namen of te verwerpen. Ik denk dat het veel beter is uw bijdrage in het denken
te del~eren, te verwijzen naar de commissie die daarmee bezig is
zodat wij volgend jaar als wij voorstellen van het hoofdbestuur
met elkaar bespreken ook het voorstel van de ondercentrale Gouda
in de beschouwing kunnen betrekken.
Ik zou het jammer vinden als we het nu zouden verwerpen, want je
moet zoiets aannemen of verwerpen. Je krijgt zo gauw de indruk
van verwerpen van dan vinden we het niet goed. Er zitten te veel
geode elementen in. Ik zou u willen vragen het voorstel in te
trekken in die zin dat wij het bij de verdere besluitvorming,
beleidsvoorbereiding nauwkeurig betrekken.
Mijnheer vd Bos.
Ik wou daar een paar dingen aan toevoegen mijnheer de voorzitter.
Ik denk dat de gedachte om niet vandaag over het voorstel zoals
het hier voorligt te stemmen een goede is. Wat dat betreft wil
Gouda graag met u meegaan. Maar aansluitend ligt er ook van ons
nog een motie zoals er ook een voorstel ligt van de afdeling
Bunnik om inderdaad toch te garanderen dat wij volgend jaar een
dergelijk verhaal. Mijn herinnering is namelijk een iets andere
dan de uwe.

Ik meen namelijk dat wij vorig jaar in de vergadering

inderdaad wel een mening hadden van er moet wat gebeuren. Dat het
hoofdbestuur toegezegd heeft dat ze erover zouden denken, maar
niet toegezegd dat ze daadwerkelijk een commissie zouden benoemen
en daar met resultaten op korte termijn komen. Voor de informatie
van de vergadering lijkt het mij ook goed om daarbij nog even wat
andere historiezaken te vermelden. Op het moment dat het dagelijks
bestuur een bezoek bracht aan de kamercentrale Leiden in november
vlak voor de sluiting van de indiening van voorstellen herinnerde
de heer den Ouden mij eraan dat de ondercentrale Gouda in die
vorige algemene

ledenve~gadering

een toezegging had gedaan om met

een voorstel te komen en de vraag of dat voorstel er al dan niet
was. Nou dat voorstel lag op dat moment op het algemeen secretariaat.
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Maar wie schetst dan onze verbazing dat de heer den Ouden even
later een dringende uitnodiging deed aan de andercentrale Gouda
om zijn vaarstellen en die motie in te trekken. En gezien dat
soort historie zouden wij het erg op prijs stellen als de vergadering
de motie zou willen aannemen zodat wij redelijk zeker kunnen zijn
dat er volgend jaar daadwerkelijk een aantal vaarstellen op tafel
liggen waar wij dan wel over kunnen stemmen.
Zoals ik heb gezegd is er een cammissie uit het hoofdbestuur ingesteld om deze zaak te onderzoeken. Die staat ander voorzitterschap
van de heer vd Bossche. Er zijn aak een aantal niet hoofdbestuursleden lid van de cammissie en die is bezig met de vaarbereiding
van vaarstellen aan de algemene vergadering. Ik wil terughoudend
zijn met het doen van heel harde toezeggingen, van volgend jaar
is het er rekent u er maar op. Dat hebben we vorig jaar in den
Haag aak gedaan en straks bij het beleid van het hoofdbestuur
moet ik u zeggen dat er een paar punten zijn waarbij we dat toch
niet helemaal hebben kunnen nakomen. De tijd blijkt altijd za
snel te gaan en die cammissies blijken niet za snel te werken.
Een prioriteit heeft het bepaald wel. Ik zeg u toe dat we met
vaarstellen kamen en dat we ons best zullen doen het in de algemene vergadering van het volgend jaar aan u vaar te leggen. Als
u dat valdoende vindt dan hebben we elkaar gevonden.
Maar mijnheer de vaarzitter ik denk dat het aannemen van de motie
·------

alleen maar·de wens van de vergadering duidelijk maakt dat dit
ibderdaad gebeurt en gewoon dat hele kleine stukje extra druk
neerleggen waarvan ik denk dat dat nuttig is vaar een dergelijke
commissie. Niet dat macht u het volgend jaar niet halen we dan
ontzettend baas hoeven te kijken, maar ik denk dat dit soort pressies op cammissies altijd een heel nuttige is.
Als u niet baas kijkt, volgend jaar als het niet gelukt is dan
nemen we het"vaarstel van Gouda, het tweede vaarstel over.
Dan Bunnik.
Meijeran.
Ik wou suggereren dat u de motie dan toch om niet al te baas te
hoeven kijken za overneemt dat het hoofdbestuur wordt uitgenodigd
met vaarstellen te kamen. Za enigszins mogelijk op de 36ste algemen~n jaarlijkse vergadering in 1983. Dan hoeven we aak formeel
niE!t bn s ·(::.; k;j

"·
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En ik dacht dat zoenigszins mogelijk dan toch ook een duidelijke
wenk was om hard te werken met genoegen gehoord dat die commissie
hard werkt, maar anderzijds behoort dat die onder voorzitterschap
staat van de heer vd Bossche die nog niet zo lang geleden is
benoemd. Ik dacht dat de opmerking dus juist was. Het was niet
een aangenomen voorstel van de kamercentrale Groningen, het was
een daarop ingediende motie die in overweging zou worden genomen.
Ik hoop ook eigenlijk dat de commissie nog niet zo heel lang geleden
is begonnen opdat het mogelijk is om de commissie nog van eventuele
suggesties te voorzien en zou u dan willen vragen om een beroep
te doen op diegene die suggesties hebben om daar de commissie tijdig
mee te voorzien zodat we dan ook echt aan het werk kunnen gaan.
Dank u wel. Ik hebt de druk die Gouda bedoelde juist verwoord en
suggesties zijn natuurlijk voor elke commissie van harte welkom.
Het voorstel van Gouda zal al worden betrokken. Als u ook nog een
bijdrage wilt leveren mijnheer Meijeran graag.
Afdeling Bunnik. Heeft Bunnik nog behoefte aan het vasthouden van
of aan het voorstel wat is ingediend. Ik denk dat het met het
aannemen of het overnemen van de ondercentrale Gouda kan worden
___terzijde geschoven. Dank u

we~an

zijn we bij voorstel D van

de kamercentrale Leiden. Daar is een amendement ingediend door
de afdeling Bussum. Dat amendement was wat te laat, maar ik zal
als de heer Kerremans een toelichting heeft gegeven bij het voorstel van Leiden althans ik neem aan dat u dat doet. Nee. Dan zal
ik u zeggen wat Bussum wil. Formeel kan het niet in behandeling
worden genomen, maar we kunnen bij de uitvoering daar eventueel
rekening mee houden als u dat vindt. Wij vinden overigens van niet.
Het programma zou moeten worden vastgesteld voordat de vergaderingen
van de kamercentrales worden bijeengeroepen als bedoeld in artikel
8 van het reglement op de kandidaatstelling. Wij denken dat dan zo
vroeg het verkiezingsprogram gereed moet zijn dat daardoor de
relatie tussen aktualiteit van het program en tijdstip van verkiezingen dat dat gefrustreerd wordt.

Is het voorstel van Bussum

lijkt ons niet zo geweldig, ik denk ook dat het het doel voorbij
schiet. Maar ik wil graag het voorstel van de kamercentrale Leiden
om te beginnen in discussie geven. Het woord is aan de heer
Kerremans.
Mijnheer de voorzitter neem me niet kwalijk dat u mij ervoor aanziet
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dat ik iets met dit voorstel te maken heb omdat ik welliswaar uit
de kamercentrale Leiden komt, maar ik wou even een voorstel van
orde hier bij u deponeren. We zijn nu ongeveer 5 kwartier hier in
dit concertgebouw

bij elkaar en mijn oren doen me al flink pijn.

Je zou verwachten dat in een concertzaal het geluid wel goed geregeld zou zijn, maar dat is niet zo. Dit etabliesment heet in
Venlo ook niet de concertzaal, maar de Prins. En ik denk dat ze
hier het woord van de psalmdichter trouw volgen, stelt op

prins~n

geen vertrouwen. En dat geldt dan speciaal de geluidsinstallatie
die meer een pijniging dan een dienende funktie heeft. Het piept
en fluit en zere oortjes.
Ik denk dat het piepen en fluiten een kwestie van inregelen was bij
het begin van de vergadering. De heren doen hun best. Iemand vanuit
Leiden voor het geven van een toelichting.
Mijn naam is Brundel kamercentrale Leiden. In de toelichting
zoals die in ons voorstel naar voren is gekomen is dit vrij
duidelijk opgenomen wat de reden is waarom we met dit voorstel
zijn gekomen, namelijk om de vrijblijvendheid tov het programma die
totnogtoe principieel aanwezig was weg te nemen. Daarom is vastgesteld dat het goed zou zijn om bij de kandidaatstelling te
bezien in hoeverre kandidaten een programma onderschrijven. Ik
vind dan voorzitter het voorstel of het amendement zoals dat door
de afdeling Bussum is ingediend een zeer duidelijke vePslechtering.
In de eerste plaats is door de kamercentrale Leiden nergens gesproken
over de omstandigheid dat programma's zouden moeten worden vastgesteld of niet. Ook wij weten dat het woord programma in het
huishoudelijk reglement niet voorkomt behoudens de bijzondere
besluitvormingsprocedure en dan in het eerste lid. Er is dan ook
heel uitdrukkelijk gesproken over het vaststellen van programma's
en niet de omschrijving welke programma's dat precies zouden moeten
zijn of waar die zouden voorkomen. Wij hebben als kamercentrale
ook in ons voorstel opgenomen heel uitdrukkelijk dat het het hoofdbestuur is die de termijnen vaststelt en niemand anders. Maar de
mening van onze centrale is de problematiek te belangrijk en daar
zit denk ik een heel stuk verslechtering in het voorstel van Bussum
om uitsluitend dit voorstel te amenderen in die zin dat het slechts
zou gelden voor leden van de tweede kamer. Wij menen juist ook
gezien de ervaring die we net weer achter de rug hebben bij
de statencentrales, maar het zal ook voor veel afdelingen gelden
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dat alle vertegenwoordigers voor lichamen als 2e kamer als de staten
en de gemeenteraad het zo zou moeten zijn dat daarvoor eerst een
programma wordt vastgesteld en dat men vervolgens zegt of men met
het programma er achter kandidaat wil zijn met al of niet gedeeltelijke onderschrijving. Daar heeft degene die kiest op die kandidaat recht op. Welnu voorzitter het amendement van Bussum is
daarom een duidelijke verslechtering omdat daarin uitsluitend de
2e kamer aan de orde wordt gesteld. En tenslotte zou ik nog
willen zeggen dat het onderbrengen onder artikel 47 betrekking
heeft op de beschrijvingsbrief terwijl artikel 48 betrekking heeft
op de bijzondere besluitvorming. Dus ik denk dat het omnummeren naar
artikel 47 toe met een speciaal lid in het geheel niet juist is
want het staat buiten de beschrijvingsbrief. Dat in eerste instantie voorzitter.
Dank u ik ben het van harte met u eens, waar het gaat om de kritiek
op het amendement van de afdeling Bussum. Is er iemand uit Bussum
die het wil toelichten.
Meijeran.
Iemand uit een buurgemeente. Als dat mag. We werken als buren nog
weleens prettig samen. Mag ik dan eerst adhesie betuigen aan de
strekking van het voorstel van de kamercentrale Leiden. Want dat
voorstel is aan de orde en ik geloof dat het goed is dat we stellen
dat dat dan in zijn beginsel, in zijn strekking moet worden aangenomen. Het amendement van Bussum is niet officieel aan de orde,
maar Bussum heeft gesuggereerd of het hoofdbestuur zouden willen
machtigen om te kijken of de reglementaire uitwerking van de
gedachte van dekamercentrale Leiden aan het hoofdbestuur kon worden
overgelaten. Als men dat wil doen dan dacht ik dat we niet de
kool en de geit gespaard hebben, maar dat we daar een goede combinatie van hebben gemaakt. De gedachte van Leiden zeer akkoord.
De reglementaire uitwerking zou het hoofdbestuur misschien nog
willen bezien. En dan zou ik de drie punten die genoemd zijn alle
drie toch wel even willen toelichten. Juist als u het in artikel
48 bijzondere besluitvormingspDocedure zet is daarmee formeel
een voorstel alleen maar denkbaar tav een landelijk programma.
Want artikel bijzondere besluitvormingsprocedure geldt per definitie niet voor statencentrales en kamercentrales en afdelingen.
Dus vandaar de gedachte niet om het onder te brengen in de
beschrijvingsbrief met een apart lid, maar in een apart artikel 47a.
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Ik zou daar niet willen over disemssieren over het voor en tegen
maar ik zou de gedachte aan het hoofdbestuur willen meegeven dat
dit naar mijn stellige overtuiging een verbetering is omdat daarmee
in beginsel zou kunnen gelden ook voor staten- en kamercentrales.
Waarom hebben we die kamer- en statencentrales niet genoemd in
dat amendement Bussum. Omdat daarmee geen haast is, omdat er een
commissie is onder voorzitterschap van de heer den Ouden die de
hele kandidaatstellingsprocedure van kamer en statenleden bekijkt
en die de vrijheid heeft om dan ook iets over het programma in te
brengen. Het heeft geen haast om het voor andere programma's
te regelen, maar ook in uw voorstel is het voor andere programma's
niet geregeld. Het mag van mij best, maar het hoeft nu niet. Dat
was het tweede argument van het amendement Bussum en het derde
was eigenlijk een kwestie van de kip en het ei. Dat is meestal
•een moeilijke kwestie van eerst geboorterecht e.d. maar hier
is het duidelijk dat je kunt zeggen de kandidaatstelling na het
verkiezingsprogramma, maar het verkiezingsprogramma is nergens
omschreven. Voor de kandidaatstelling liggen termijnen vast,
vandaar dat we gezegd hebben draai het om, het verkiezingsprogramma
voor een bepaald moment in de kandidaatstelling. En daarmee geven
we dan zij het wat vertraagd voorzitter uitvoering aan een resolutie nav het rapport kiezer en gekozene van 68 op verzoek van
de afdeling den Haag die toen al gezegd heeft dat in grote lijnen
verkiezingsprogramma's moeten worden samengesteld voor de kandidaatstelling. Dus de kip en het ei is een element. 47a of 48 is het
tweede element algemeen of alleen voorshands landelijk wat we
goed binnenkort nodig kunnen hebben is een derde. En welk element
in de kandidaatstelling is dan natuurlijk nader te bezien. Het
is niet in discussie om het nu bij de voorbereiding van de kamercentralevergadering te doen want dat amendement is niet ter tafel.
Ik zou me levendig in kunnen denken dat het een moment is een paar
maanden later, maar niet twee dagen voor de kandidaatstellingsvergadering, want dan heeft het natuurlijk geen zin meer.
Ik denk dat we het vrij gemakkelijk eens geworden zijn met elkaar.
Ja ik kan voorzitter als u mij toestaat heel kort zijn. Datgene
wat de heer Meijeran gezegd heeft onderschrijven als het voorstel
aangenomen wordt en u gaat er als HB verder naar kijken. Maar ik
zou toch een ding heel uitdrukkelijk u nog willen toevoegen dathu
het niet uitsluitend betrekt op kandidaten voor de tweede kamer.
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Dat is namelijk wat in het amendement van Bussum staat. Er wordt
gesproken over de kamercentrale die daar een rol in speelt. Er
wordt uitdrukkelijk gesproken over leden voor de tweede kamer.
Ik zou uw hoofdbestuur dan wel willen verzoeken om daarin ook de
procedure voor gemeenteraadsleden en etatenleden te betrekken.
We nemen Leiden over en pakken het breed aan.
Dank u zeer. Samen aan het werk.
Akkoord. Dan zijn we bij het voorstel van de kamercentrale Haarlem.
Daarbij sluit aan het voorstel van Wassenaar en ook dat wat men in
den Bosch bedacht heeft.

Is er iemand uit Haarlem, Wassenaar,

den Bosch die een toelichting wil geven.

Ik denk dat het hoofdbestuur

erg ver tegemoet gekomen is.
Mevrouw van Eesteren.
Ja voorzitter Wassenaar heeft een voorstel gedaan. Niet alleen
herschrijven van de reglementen, maar om een duidelijkheid in de
reglementen te brengen, want we hebben ervaren dat zelfs binnen
ons bestuur was er verschil van mening. Toen zijn we gestapt naar
de Statencentrale en die had ook een verschil van mening over de
reglementen en de kamercentrale ook. Wij willen onze motie hanteren
in zover dat er met een duidelijkheid in de reglementen komen.
Dank u wel, wij zullen ons best doen om dat te bereiken. De heer
den Ouden wil misschien nog een toelichting geven.
Ja voorzitter. De heer Meijeran heeft zojuist al gezegd voorzitter
dat ik voorzitter ben van een commissie die de regelementen op
de kandidaatstelling gaat bekijken en advies uitbrengt aan het
hoofdbestuur zodat eventuele wijzigingen van de regelementen aan
u kunnen worden voorgelegd. De commissie is al een aantal malen
bij elkaar geweest, vier totnutoe en de komende maanden zullen
we de frequentie wat verhogen zodat we voor de komende twee maanden
ook weer vier vergaderingen hebben gepland en wij zullen eerst
ons bepalen tot tweede en eerste kamer en daarna nemen we automatich, want dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden zeer zeker
de staten mee. Maar kijken daarnaast ook naar de reglementen voor
de gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk dat wij hopen zou zo rond
de zomervakantie met ons advies klaar te zijn.
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Dank u wel. Ik neem aan dat u geen moeite heeft met de formulering
zoals het advies van het hoofdbestuur luidt en dat u dus dat advies
van het hoofdbestuur kunt overnemen voor e,f en g. Fijn dank u wel.
Dan zijn we bij h de afdeling Castricum en de voorstellen of daarop
is een amendement uit Hoorn binnengekomen. Dan is er een motie uit
Doesburg en nog een voorstel van de afdeling Castricum. Een
amendement daarop van Houten en een voorstel van de afdeling Winsum.
Zij hebben alle te maken met de kandidaatstellingsvergaderingen
voor de gemeenteraad. De kandidaatstelling daar in het algemeen.
En u weet wat het hoofdbestuur heeft geadviseerd. Wij denken dat
het niet het juiste tijdstip is nu maart 1982 om nogmaals uitvoerig te discussieren over deze problematiek. We zitten midden
in de zorgen rond de kandidaatstellingen van de gemeenteraadsT
lijsten nu. Voor m1J zouden graag de ervaringen van deze maanden
willen evalueren en dan datgene wat de vorige keer is aangenomen
daar waar we nu mee werken eens tegen het licht houden en met
u bespreken. Maar vanzelfsprekend hebt u allemaal het recht om te
zeggen wat u wilt. Het geven van een toelichting. Ik geef u graag
het woord.
Ik zou graag het standpunt van Castricum willen verdedigen, maar
wanneer u toe zou zeggen dat bij een volgende algemene vergadering
die zaak voor de kandidaatstelling voor de gemeenteraden opnieuw
ter sprake komt en er duidelijk rekening wordt gehouden met ons
standpunt dan heb ik er geen bezwaar tegen om het naar een volgende
vergadering door te schuiven.
Ik kan u wel toezeggen dat er naar uw standpunt zal worden gekenen.
Of er echt rekening mee gehouden wordt in die zin dat u er iets
van terug vindt kan ik u niet zeggen.
Nee, dat begrijp ik ook, maar dan zou er dus in een volgende algemene
vergadering over gesproken.
Ja ik denk dat dit een onderwerp is waar je steeds over zult blijven
praten in een liberale partij. Maar het tijdstip is nu zo ongelukkig, want we hebben in november 1979 hebben we tot nieuwe
reglement aangenomen, wie er allemaal wel bij en er niet bij
mochten zijn. Daar werken we nu voor het eerst mee. Voordat we nu
alweer gaan veranderen denk ik dat het goed is dat we weten wat
de resultaten zijn van hetgeen we in 1979 met elkaar hebben vastgesteld.
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Vandaar dat wij er de voorkeur aan geven in een later stadium op
deze problematiek terug te komen en het maakt dan onderdeel uit
van de beraadslagingen binnen de commissie van de heer den Ouden
kandidaatstelling rond de gemeenteraden e.d.
En tot zolang houden wij deze voorstellen toch dus aan tot de
volgende algemene vergadering.
Nou in ieder geval een volgende algemene vergadering, want het is
pas weer aktueel over een jaar of vier. Want dan moeten we ruimschoots voor die kandidaatstelling moeten we het reglement hebben
aangepast.
Nou dat zou ik toch niet prettig vinden en dan geloof ik dat we
nu toch royaal een jaar de tijd hebben om hierover te denken en
dan kunnen we ook royaal voor de volgende keer er opnieuw over
praten op een algemene vergadering.
De volgende gemeenteraadsverkiezing is in 1986. De procedure begint
in 1985. Dat betekent dat in 1984 uiterlijk de besluitvorming moet
zijn afgerond op dit punt. Of een ander besluit dan dit hebben
genomen. Daar hebben we twee jaar de tijd voor.
Mijnheer de voorzitter ik vind het toch een vriendelijkheid van
de afdeling Castricum om u tegemoet te komen en te zeggen laten
we het aanhouden omdat dit nu niet het juiste moment is. Kunt u dan
niet toezeggen dat we het opnieuw aanhouden tot 1983.
Nee 83 is te vroeg echt waar. U kunt ons wel opzadelen met allemaal
opdrachten voor 1983, maar we kunnen het gewoon niet aan. Dat is
heel simpel. We zijn niet klaar voor 1983. We kunnen onmogelijk
we zijn in mei/juni wellicht uit alle perikelen rond de kandidaatstelling voor de gemeenteraden als we juni halen. Het zal dus na
de vakantie worden, na de zomervakantie dat het hoofdbestuur deze
zaak echt kan gaan aanpakken, echt kan gaan bestuderen, die
commissie. Wel voor 15 november moet u die voorstellen hebben
voor de algemene vergadering van 1983. Daar is dan 2-3 maanden
de tijd voor. Het zou onzin zijn als ik u zelfs maar zou toezeggen
dat we ons best zouden willen doen. Dat lukt eenvoudig niet. Het
is ook niet nodig, want als we het in 1984 met elkaar besluiten
is het meer dan vroeg genoeg. Waarom wilt u ons nou in zo'n tijdsklem zetten.
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Nou ik ben bang dat ik heel veel narigheid in mijn afdeling over
mijn hoofd krijg, maar ik denk wel dat ik u de voorspelling kan
geven dat de voorstellen voor de volgende algemene vergadering in
1983 opnieuw zullen komen. Maar niettemin op dit moment wil ik
er dan wel vanaf zien.
Dank U wel.
Mijnheer u houdt geen rekening met de realiteit, We hebben niet
over vier jaar gemeenteraadsverkiezingen, maar vele worden heringedeeld en hebben lang voor die tijd nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Maar er zitten niet meer maanden tussen augustus en november
om tot een voorstel te komen en dat is fysiek onmogelijk.
Mijnheer de voorzitter mijn naam is Bezemer van de afdeling Rotterdam.
Wij hebben geen enkele behoefte aan het opnieuw opstellen van deze
procedures. Deze procedure werkt volgens ons goed. Wij zouden
gaarne willen voorkomen dat de partij hieraan wederom een eindeloze
hoeveelheid werk gaat besteden. Dan geloof ik dat het absdluut
overbodig is en wij willen gaarne uw voorstel voor ontraden steunen.
Dank u wel.
Wij zeggen ja gaat uw gang.
Voorzitter mijn naam is Bom uit Winsum.
Ik zou graag willen benadrukken dat deze problematiek van aanwezigheid van de meest aktieve leden van een kleine afdeling inderdaad
bij de kleine afdelingen belangrijker is en ik kan me heel goed
voorstellen dat een afdeling als Rotterdam daar niet zoveel behoefte
aan heeft. Maar het is toch wel vervelend als je uit een groep van
laten we zeggen 15 mensen die opkomen op zo'n kandidaatstellingavergadering op een gegeven moment afscheid moet nemen van vijf
mensen om daarmee dus de zaak tot tweederde omvang terug te brengen.
En ik vind het inderdaad jammer dat u het wilt vooruitsluiten.
Ik heb begrip voor uw motivatie dat er maar zo weinig tijd is,
maar ik vind het toch wel jammer dat u bijvoorbeeld wel zegt
dat er al in enkele afdelingen problemen geweest zijn, maar er
nier verder op ingaat. Zou u misschien de vergadering

w~llen

lichten over de aard van deze problemen zodat we dat in onze
eigen gedachte kunnen omwentelen.

in-

Nou dat is wat lastig. Er zijn in enkele tientallen
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afdeli~gen

problemen rond de kandidaatstelling voor de gemeenteraad en die
zijn telkens weer van verschillende aard. Sommige hebben ook te
maken met datgene wat we in november 1979 besloten hebben. En
juist daarom hebben wij er zoveel behoefte aan de besluitvorming
een of twee jaar uit te stellen om te voorkomen dat we nu besluiten
nemen die we onvoldoende kunnen overzien. In ieder geval dat we
nu besluiten nemen zonder dat we gebruik kunnen maken van de
ervaring die we opdoen met datgene wat we hebben bèsloten in
november 1979. Dus het is niet zo dat de zaak wordt opgeschoven
alleen vanwege tijdsgebrek. In de eerste plaats vind ik dat er
nu geen besluiten moeten worden

~nomen

omdat we moeten evalueren

datgene wat er zich deze maanden afspeelt. Dan is er een commissie
bezig met de kandidaatstellingsprocedure onder leiding van de heer
den Ouden. Die commissie heeft omstreeks de zomer een overzicht van
wat er allemaal is gebeurd. Ik ga na de zomer aan het werk met
deze zaken te evalueren en te verwerken tot een voorstel aan het
hoofdbestuur zodat het hoofdbestuur daar besluiten over kan
nemen. Wel afgezien daarvan een aantal afdelingen, gemeente waar
tussentijds verkiezingen zijn, 90 of 80% van de afdelingen komen
daar toch pas over vier jaar weer aan toe. Dan denk ik dat het
zorgvuldig is wanneer wij in de algemene vergadering van 1984
daar over besluiten. En dan zal ongetwijfeld het voorstel van
Winsum weer ter tafel kunnen komen. Evenals. het voorstel van
Castricum. Alle andere ideën die dan voortvloeien uit de opgedane
ervaring van 1982.
Ik begrijp dus voorzitter dat de heer den Ouden zal inventariseren
wat er alzo geweest is.
Jazeker dat doen weaàtijd.
Daar worden wij dus voor uitgenodigd om daar iets over te schrijven
of zuiver uit eigener beweging.
Ik begrijp niet wat u bedoelt.
Nou als de heer den Ouden wil weten wat er gebeurd is dan zal hij
toch die informatie moeten hebben van waar het gebeurd is.

0 dat lezen we allemaal precies. Er is een goed contact tussen de
h
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hoofdbestuursleden en de besturen van de kamercentrales. -En de
meeste problemen, dus alles wat echt probleem is dat komt echt wel
bij de kamercentralebesturen terecht en dan dus in het hoofdbestuur.
Mijnheer de voorzitter mijn naam is Slijpen. Wat ik eigenlijk het
gekke van deze situatie vind is dat u zich nu eigenlijk de vergadering laat weten dat nou de amendementen meegewogen worden in
de totale beraadslaging van die commissie terwijl u anderzijds
heel concreet zegt ontraden. Wat moet nou die vergadering. Ja u
zegt tav Castricum H ontraden, Castricum I ontraden en afdeling
Winsum ook ontraden. In uw eerste advies. En dat is nou waar we
nou mee zitten. Gaan die commissies worden die Ideën die hier
verkondigd staan worden die meegenomen of ontraadt u die en
neemt u die niet mee. Wij ontraden het aannemen van deze voorstellen nu. Ja maar niet op grond van het feit dat er een commissie was, op grond van het feit dat onder H genoemd.
Ja maar dat staat er ook.
Ja maar dat is een ander feit wat u dan aangeeft dan wat u nu
zegt.
Laten we nou niet over een vierkante centimeter gaan. Ik bedoel
het is volstrekt duidelijk waar we het over hebben. Laat ik het
nog een keer proberen te formuleren. Het is onverstandig om nu
halverwege een lopende procedure die we twee jaar geleden hebben
vastgesteld is het onverstandig om nu daar doorheen te fietsen.
Laat ik het duidelijk zeggen. We willen eerst ervaren, eerst
evalueren datgene wat nu aan de orde is en dan kunnen we straks
een heleboel voorstellen op een rij zetten om te komen tot een
nog betere procedure. Daarbij zullen de voorstellen van Castricum
en vanuit Hoorn en van Doesburg en van Winsum zullen allemaal
aan de orde komen, zullen allemaal bekeken worden en dan komt
op een moment komt het hoofdbestuur op een idee.
Dus u ontraadt ze niet omdat er nu problemen zijn geweest met de
kandidaatstellende vergaderingen. Dat zegt u namelijk, maar dat
trekt u nou in. Oké.
Neemt u me niet kwalijk. Ontraden fundamentele discussie is gevoerd enz. Het hoofdbestuur ziet mede geen reden verder te gaan
met opheffing. Ik denk dat we het wel eens zijn.
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Stemt u allemaal in met het nu niet aannemen van deze voorstellen.
Wij komen daar middels de ingestelde commissie tzt over twee jaar
graag bij u op terug. Dan zijn we biJ het voorstel van de afdeling
Vught. Misschien is er iemand uit Vught die dat wil toelichten.
Niemand. Wij wisten al niet hoe we daarmee uit de voeten moesten,
maar ik denk dat Vught wellicht instemt m~t datgeen wat het hoofdbestuur heeft geadviseerd.

Is er iemand van u die stemming vraagt

over dit voorstel van Vught. Niet. Dan kunnen we het van de agenda
afvoeren. Dan zijn we bij L het voorstel van de afdeling

Wasse~

naar en de motie van de afdeling Uden. Is er iemand die een toelichting wil geven.
Mevrouw van Eesteren.
Mijnheer de voorzitter de

afdel~ng

Wassenaar heeft inderdaad vorig

jaar een voorstel ingediend en gevraagd voor samenwerking met een
public relation bureau. U heeft toen aangenomen en gezegd dat u
zou komen met een voorstel voor de jaarvergadering 82. Nou zijn
we zover en u zegt dat u nog steeds bezig bent met een voorstel.
Willen wij aan u graag vragen hoever bent u met de voorstellen.
Wanneer kunnen we dat werkelijk verwachten.
Krekelaar afdeling Uden.
Mijnheer de voorzitter, de VVD heeft vorig jaar dat besluit genomen
dat wij met een public relation organisatie zouden beginnen.
Dat was afkomstig van een voorstel van de kamercentrale Dordrecht
waar het zeer belangrijk was dat wij een PRorganisatie zouden hebben.
U krijgt een voorstel van de afdeling Wassenaar om een particulier
PRbureau in te schakelen. Daar is de VVD afdeling Uden het helemaal
niet mee eens. Wij vinden dat we dat in eigen huis moeten houden.
Maar aan de andere kant wij vinden ook dat we altijd zeer adequaat op allerlei zaken moeten reageren. Wij moeten iets snel doen,
wij moeten niet steeds maar voor ons uitschuiven. Nou vindt de
afdeling Uden dat particuliere bureau hoeft niet maar wij vinden
wel dat er nou eens eindelijk een organisatie moet komen die
duidelijk het gezicht van de VVD mede gaat bepalen. Het moet
niet steeds op wat hokmanieren gebeuren het moet georganiseerd
zijn. Wij denken dat u dat eindelijk had moeten hebben en wij
stellen ook voor om door middel van deze motie u in feite een
soort van te dwingen volgend jaar nu met een afgerond voorstel te
komen.
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Het woord is aan de heer Klein Molenkamp.
Ja voorzitter ik denk dat de afdeling Uden gelijk heeft als je een
wijziging op Wassenaar voorstelt wat betreft het feit dat je eerst
een organisatiestructuur moet hebben en voorstellen moet doen.
Wat betreft de opzet van de PRorganisatie voordat je beslist op
welke wijze je dat doet en

~at

gebeurt in wezen met het voorstel

van Wassenaar. Er is ook het afgelopen jaar een PRcommissie in
het leven geroepen die zich bezig houdt met het voorbereiden van
die voorstellen en zoals het er nu naar uitziet zal die in de
tweede helft van dit jaar ook met voorstellen aan de richting
van het hoofdbestuur komen •
.~

Dus wat dat betreft dacht ik geheel in de geest van de afdeling
Uden gehandeld te hebben.
Is dat voor u voldoende.
Als dit een toezegging is dan ben ik gaarne bereid de motie van
de afdeling Uden in te trekken.
Mevrouw van Eesteren.
Als u kunt beloven dat in 83 we inderdaad met een voorstel hierover
kunnen spreken zijn wij ook bereik om hét even tijdelijk in te trekken.
Klein Molenkamp nog een keer met de hand op het hart.
Voorzitter ik

dach~

dat als de commissie datgene doet wat zij zich

voorneemt te doen dat het weinig problemen oplevert die toezegging
te doen. Zouden er zeg maar onvoorziene omstandigheden komen waardoor er vertraging zou ontstaan en dat zal kunnen voortvloeien,
maar dat verwacht ik niet dat de aktiviteiten geheel gericht zouden
moeten worden en dat is natuurlijk ook het afgelopen jaar op een
gegeven moment geweest dat wij begonnen in mei met 2e kamerverkiezingen, met de evaluatie daarvan. Meteen gevolg daarvan de Statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk dat u ons ook
de tijd moet geven nu aan het lange termijnbeleid te werken en
wij hopen wat dat betreft niet meteen met het korte termijnbeleid
opgezadeld te zitten met verkiezingen op zeg maar zeer korte termijn. Dan zou er toch vertraging kunnen ontstaan, maar anders zou
ik graag die toezegging willen doen.
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Dank u wel.
Dan zijn we bij de afdeling financien. De voorstellen van de afdelingen Roolde en Vught en de motie van de afdeling Doesburg.
Is er iemand uit Rolde, Vught of Doesburg die een toelichting
wil geven. Niemand.
Heer Hoffenk.
Ja voorzitter het gaat over de motie van de afdeling Roolde.
Ik kan daar uiteraard geen toelichting op geven.
Nee maar ik denk dat het goed wanneer voordat u het woord voert
eerst de penningmeester dan even het woord krijgt. Als er niemand
van de indieners een toelichting geeft.
Dan is het woord aan de heer de Monchy.
Dank u zeer. Het voorstel van de afdeling Roolde gaat dus eigenlijk in hoofdzaak over dat men vindt dat er teveel financiele
akties zijn gehouden. Het probleem is inderdaad geweest het klopt
wat de afdeling Roolde zegt daarom heeft in februari het HB een
schema voor financiele akties uitgewerkt. Het-gmen de afdeling
Roolde registreert ik meen vier of vijf akties in een jaar zal
niet meer voorkomen in dat schema. Het schema zegt eigenlijk
er zijn drie instanties in de partij die behoefte hebben aan inzamelingen namelijk de afdelingen, de kamercentrales en het
algemeen het hoofdbestuur zelf. Voor die drie instanties is er
een tijdsverdeling gemaakt dat dat overlopende en het teveel
akties niet meer zal kunnen voorkomen. Het is inderdaad in Drente
met name het geval geweest dat een aktie van de kamercentrale
Drente heeft een landelijke aktie doorkruist en daarom kan ik me
ontzettend goed voorstellen dat daar vooral deze zaak aanhanging
is gemaakt maar ik kan u de verzekering geven dat dit soort gevallen niet meer zal voorkomen.
Dan Vught
Over het voorstel afdeling Vught kan ik zeggen natuurlijk is het
een beleid van een penningmeester om een contributie zo laag mogelijk te houden. Ik vind altijd bij een penningmeester van een
vereniging de gemakkelijkste uitweg als er hoge kosten op je
afkomen om te zeggen dan gaan we de contributie verhogen.
Ik wil u de verzekering geven dat deze makkelijke uitweg door mij
niet gevolgd zal worden.
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Ik zal altijd proberen objectief te beoordelen om te kijken of de
kosten verminderd kunnen worden. Of er bepaalde dingen in de partij
zijn die wellicht doordat de algemene stemming veranderd is niet
meer noodzakelijk zijn. Ik kan u echter onmogelijk de garantie
geven dat het nooit nodig zal zijn de contributie in de toekomst
nog een keer te verhogen. Afgezien van de inflatore ontwikkelingen
bestaat er nu toch altijd in de partij als de onze de mogelijkheid
van de terugloop van het ledental. Bij een terugloop van het ledental moeten wij altijd de optie openhouden om contributies te kunnen
verhogen. Ik zou verder nog willen toelicnten ik heb dat eens zitten
bermkenen de contributie in de laatste 6-7 jaar is ongeveer met
30-40

% gestegen.

De algemene inflatiepercentage in dezelfde tijd

is 60%. Dus relatief tav inflatie is de contributie van de VVD
in de afgelopen jaren al verminderd.
Mijnheer Bakker.
Voorzitter ik wou graag terugkomen op een voorstel wat ik meen
vorig jaar mei in den Haag heb gedaan aan uw voorganger de heer
Korthals Altes. Ik heb toen gesproken over het systeem wat de Tros
hanteert mbt bijvoorbeeld mbt

contributieinning. Een overgang van

een jaarinning naar bijvoorbeeld kwartaalinningen of daar een
keuze in te hebben maakt op een gegeven moment het lidmaatschap
aangenamer wanneer er financiele problemen zijn dan wanneer je
vast blijft houden aan een contributieinning op jaarbasis. Daar
is toentertijd op geantwoord ja maar dat is toch zo. Toen bleek
op een gegeven moment tijdens die vergadering dat men daar volledig
onwetend over is. Ik heb toen voorgesteld om daar kennis van te
geven. Ik begrijp best dat de computerverwerking wat dat betreft
nog enige problemen gaf toentertijd. Er is dan bij gezegd dat
binnen een jaar de mogelijkheden daartoe verruimd zouden zijn en
dat daarna op veel grotere schaal daar zo mogelijk gebruik van
gemaakt zouden kunnen worden. Ik denk dat we nu een jaar later zover
zijn. Mijn vraag is dan ook in hoeverre bent u daarop ingegaan.
In hoeverre heeft u dat nader bestudeerd en in hoeverre bent u
dan van plan publicaties nader aan te geven zodat in ieder geval
algemeen bekend is.
Dank u wel. Mijnheer de Monchy
Er zijn twee punten die eventueel genoemd kunnen worden. Een gespreide betaling is thans reeds mogelijk indien met een incassoopdracht afgeeft. Dat is natuurlijk gebeurd, u zei dat zelf ook
al om te vermijden dat we zeer veel aanmaningen zullen moeten
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gaan versturen. Mensen die in die gespreide betaling misschien twee
wel doen, de derde niet. En dan hele administratieve verzwaring die
daarin zit om die aanmaningen te versturen. Een tweede punt is dat
uw suggestie wel degelijk besproken is namelijk in de vergadering
van de penningmeesters van de kamercentrales. En ook daar was
men van mening dat ze voorlopig de mogelijkheid niet verder moesten
uitbreiden dan met het afgeven van die automatische incasso-inning
vanwege toch de aanzienlijke administratieve verzwaring. U heeft
natuurlijk inderdaad gelijk. Een computer kan alles wat je maar
wil, maar het gaat allemaal niet vanzelf. Het is toch een hoop
werk en tijd wat eraan besteed moet worden. In de eerste plaats
in de invoer- en de programmawijzigingen. In de tweede plaats in
de controle dat de computer alles wel goed doet en alles reglementair wordt afgewerkt.
Ja voorzitter ik wou daar toch even op reageren. Ik vind niet dat
wanneer het een gebrek aan tijd of een gebrek aan mankracht zou
zijn dat dat een reden is om leden onmogelijk te maken om lid
te worden, want vaak blijkt het op een gegeven mament een handicap
dan zullen we maar meer inzetten voor moeten leveren, dan zullen
we er maar wat meer voor over moeten hebben. Ik vind dat dat een
principe is. Tenlatte we werken er met z'n allen er aan. Dan moet
je ook hier de nodige aandacht aan besteden. Ik vind dat wat dat
betreft een beetje wat gemakkelijk wegschuiven van die problemen
juist in die categorie die er toch mee zittenIn zoverre ben ik het natuurlijk met u eens, het is een probleem
die eenmalige grote betaling. Dan bestaat de mogelijkheid ik heb
u daarnet al even op gewezen de mogelijkheid van de automatische
incassoopdracht, dan kan er gespreid betaald worden volgens de
reglementen van de partij. Ik wil het nogmaals in de vergadering
van penningmeesters nog weleens ter sprake brengen. Nog bekijken
of men daar nog andere mogelijkheden ziet, ofmen daar nog suggesties
heeft. Het blijft in elk geval leven. Het is bepaald niet zo dat
het voorstel wat u de vorige mei heeft voorgelegd bij het algemeen
secretariaat zondermeer in de bureaula is verdwenen. Dat is werkelijk niet het geval. Het is werkelijk uitvoerig besproken doordacht
bekeken van alle kanten en ik ben het helemaal met u eens een van
de grote voordelen daarvan is dat voor mensen voor wie dat eenmalige grote bedrag toch een bezwaar is dat daar dat dat toch
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een nadeel is van het systeem van dat je dat zo moet betalen.
Maar wij zijn wel wat op het hellende vlak waar het het agendapunt
aangaat, want ik wou alleen de contributie maar verlagen, maar
dat is niet zo erg mijnheer Bakker. Maar ik zou eigenlijk, wilt
u nog iets zeggen daarover.
Mijnheer de voorzitter de afdeling Rotterdam heeft geen enkele
behoefte aan verandering of verlaging van de contributie. Het
is al een van de laagste van alle politieke partijen in Nederland.
Wij dachten dat dit toch echt geen probleem hoefde te zijn om lid
van deze partij te worden. We zijn er in het algemeen erg tevreden
over. Dank u wel.
Mijnheer de Boer afdeling Apeldoorn.
Mag ik aannemen mijnheer de voorzitter dat ook de motie afdeling
Doesburg aan de orde is.
Ja maar daar heeft de pemningmeester nog geen toelichting op
gegeven. Daar is hij nu aan toe.
Het woord is aan de heer de Monchy.
Wat betreft de afdeling Doesburg. Op zichzelf zitten daar een sympathiek idee in moet ik u zeggen, dat kan ik me volledig mee
verenigen. Vooral het invoeren van de groep 96. Zoals u ziet wil
de afdeling Doesburg een nieuwe groep 96 invoeren voor de lagere
inkomenscategorie en er worden met name genoemd de WWV en de WAO.
Ik geloof dat een partij als de onze in deze moeilijkere situaties
open moet staan voor problemen zoals die ook bij onze leden kunnen
leven. Ik zou het echter toch wel iets willen verpreficieren.
In die zin dat aanvragen daartoe zouden moeten worden gedaan bij
het algemeen secretaris en in tweede dat we de WWV daarbij betrekken en de WAO misschien in mindere mate zoals u weet. Iedereen
op de hoogte met sociale uitkeringen in Nederland, het bekende
verhaal van de vluoht in de WAO zoals dat dan in algemene termen.
Vooral de WWVers is een groep

die inderdaad in buitengewone

moeilijke omstandigheden omkeert. Voor de overige ideeen van
Doesburg zou ik u willen ontraden met name het invoeren van die
aparte ledencategorie van de groep van 55 tm 65. Dit kost de
partij 242.000 gulden indien dat gebeuren zou. Dit is natuurlijk
een dermate inslag op de hele financiele middelen dat ogenblik-
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kalijk daarna een voorstel van contributieverhoging zou moeten
volgen en ik geloof dat we niet die richting zouden moeten uitgaan.
Mijnheer de Boer.
Ja mijnheer de voorzitter ik wou hier graag nog iets over zeggen
want de motie van de afdeling Doesburg waarbij ik betreur dat ze
niet aanwezig zijn om het toe te lichten gaat naar mijn mening
iets verder dan een louter financieel probleem. Contributie
betaal je voor een stuk betrokkenheid bij het liberalisme
in Nederland en die heeft een heleboel vormen. Zoals u weet
de toch redelijk hoge contributie kost zo nu en dan leden.
Er is een hele goede mogelijkheid om daar een variatie in aan
te brengen want een belangrijk stuk van de contributie zit in
het blad vrijheid en democratie. Waarbij er mensen zijn en dan denk
ik met name aan oudere leden die zeggen nou dat vrijheid en democratie kan ik ook zonder leven want ik ben lid van een afdeling
en daar heb ik toch een hoop informatie. Ik kan mij voorstellen
dat de financiele commissie in samenwerking met de propagandacommissie deze studie zou kunnen maken van de structuur van de contributie zoals Doesburg dat voorstelt. Maar nadrukkelijk in de
samenwerking met de propagandacommissie want het is een kwestie
van price maar ook van proformance. Van wat biedt je voor die
contributie en wat vraag je daar dan voor. En een breed gevarieerd
aanbod daarin lijkt me hoogst gewenst.
Mijnheer de Monchy
In de eerste plaats natuurlijk de afdeling Doesburg praat niet
over vrijheid en democratie dat is een heel nieuw element hierin
gebracht. Ik geloof dat we op dat gebied hier geen besluiten moeten
nemen want het is wellicht andere mensen ook geintèresseerd in
zouden zijn staat niet bij de voorstellen. Op zichzelf geloof
ik dat we op een heel gevaarlijk pad zijn. Ik geloof dat het blad
vrijheid en democratie vooral zoals het nu verschijnt van een dermate
goed gehal~e is, we zullen daar morgen of vandaag nog verder over
praten bij dat agendapunt dat dat iets is zo wezenlijk bestanddeel van onze partij van het politiek bedrijven dat ik toch
zeer zou ontraden toch zeer aarzelend tegenover zou staan en ik
meen dat de landelijke propagandacommissie dat zeker zal zijn om
het blad vrijheid en democratie geselecteerd te verspreiden.
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Ik heb vrijheid en democratie alleen als voorbeeld genoemd.
Het lijkt me nuttig om het hele pakket van diensten van de VVD
betrokken in de contributie dat dat opnieuw tasamen met de propagandacommissie en de financiele commissie wordt bekeken en dat
sluit aan dacht ik bij de strekking van de motie van Doesburg.
En ik zou daar graag voor willen stemmen.
De discussie over hoe we onze

contributiegeld~besteden

wordt van-

zelfsprekend jaarlijks gevoerd in het dagelijks bestuur, in het
hoofdbestuur en ook in de algemene vergadering. En daarop kunnen
afdelingen voorstellen doen. Maar op dit moment is niet aan de orde
om iets met vrijheid en democratie te doen op dit moment. Is daar
de motie van de afdeling Doesburg die door het hoofdbestuur wordt
ontraden. Is er iemand die verder nog het woord wil voeren over
de motie Doesburg. Niet. Dan zou ik willen vaststellen dat de
algemene vergadering de voorstellen van Rolde en Vught
Hooffenk.
Het gaat nog even over die motie van de afdeling Rolde. Die is
op zich mij uit het hart gegrepen. Noü heb ik even uit het antwoord van de penningmeester niet begrepen dat er geen financiele
akties meer zouden worden gevoerd tbv de afdelingen. Dat is namelijk
het punt wat ons bij de laatste financiele aktie waarbij notabene
een bijsluiter werd gevoegd namens het afdelingsbestuur getekend
om een financiele bijdrage voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Nou ik kan u zeggen dat is bij onze afdeling bijzonder slecht
gevallen. Ten eerste het klinkt misschien raar maar wij hadden
geen behoefte aan financien voor ons verkiezingsfonds. Ja dat
klinkt misschien raar. Ik kan u dat heel eenvoudig verklaren als
u dat wilt. Wij doen niets behalve gemeenteraadsverkiezingen erg
simpel.
Zo dat is geen beste zaak. Dan is het woord nu aan de penningmeester.
Maar wat erg naar gevallen is bij onze leden is die bedelaktie
juist op een moment waar wij in een ledenvergadering hadden
verteld dat wij daar geen behoefte aan hadden.

~MXIXXXMMXMI~
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Ja ik kan mij goed voorstellen dat een bedelaktie slecht valt als
een afdeling niets doet. Het woord is aan de penningmeester.
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Ja ik zou een punt hierover willen zeggen. Die extra bijsluiter
is ook weer een besluit geweest van het hoofdbestuur, heeft in
mededelingen HB gestaan, lang vantevoren, dus het zou mogelijk
geweest zijn die afdelingen die daar ernstige bezwaren tegen hadden
om die eruit te lichten. Er zijn een aantal afdelingen die juist
de andere kant dan u beschrijft, die hebben zelf een tekst bijgesloten, ingeleverd, bijgesloten. Een aantal afdelingen heeft gewoon
meegedaan in het grote geheel. Maar in elk geval is het wel zodanig
dat iedereen

die~ht

een afdeling die niet ruimschoots de gelegen-

heid gehad om daarvan af te zien.
Heeft iemand behoefte aan stemming over de voorstellen van Rolde
Vught en Doesburg. Niet. Dan stel ik vast dat de algemene vergadering
daar geen behoefte aan heeft en hebben wij de behandeling van het
agendapunt 7 afgesloten en zijn we bij de bespreking van het beleid
van het hoofdbestuur. Daarvoor ga ik even naar het spreekgestoelte.
Dames en heren in afwijking van wat voorheen wel het geval was
heb ik er behoefte aan een korte toelichting te geven op wat het
hoofdbestuur bezighoudt en dan wel bezighoudt in wel zeer ruime
zin. Het hoofdbestuur komt ongeveer maandelijks bijeen en besluit
dan wat het dagelijks bestuur aan beleidsvoorbereiding heeft
voorgereden, stelt het beleid vast en controleert de uitvoering
van het door het hoofdbestuur vastgestelde beleid. Ik kan u zeggen
dat in het hoofdbestuur in een goede stemming hard gewerkt wordt.
De organisatorische zaken lopen in het algemeen uitstekend en
juist in deze tijd hebben we een discussie over hoe we politieke
aangelegenheden in deze tijd van oppositie het beste met elkaar
kunnen bespreken. Het hoofdbestuur dient de besluiten van de
algemene vergadering uit te voeren. We doen ook ons best dat zo
goed mogelijk te doen. Dat lukt niet altijd precies zoals de algemene vergadering dat graag zou willen en ik moet dan ook met een
aantal zaken een toelichting tav een aantal zaken een toelichting
geven hoever we er mee staan. De bijzondere besluitvorming is aan
de orde geweest. Daarvoor is een commissie in het leven geroepen
die inmiddels aan het werk is. Vorig jaar is ook besloten om de
systematiek van de inrichting van de kandidatenlijst tegen het
licht te houden. Dok daarvoor is een commissie uit het hoofdbestuur
aan het werk. De PRaangelegenheden vorig jaar ook in den Haag aangenomen. Dok daarvoor is een commissie in het leven geroepen die
werkt. De problematiek van de grote steden, er is gevraagd om een
commissie die dat speciaal zou behandelen.
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Ook die commissie is door het hoofdbestuur ingesteld en funktieneert
inmiddels. Veel moeilijker is het tav de cumulatie van funkties
dat is een voorstel van de algemene vergadering die is aangenomen in Groningen in 1980. En daar is het wat minder goed mee
gegaan. En als ik nou heel eerlijk ben dan zeg ik dat we daar ook
een beetje mee zitten als hoofdbestuur. Dat we niet precies weten
hoe we daar nu mee aan moeten. Er is door de algemene vergadering
vastgesteld dat er een commissie moest zijn die het hoofdbestuur
adviseert over de problematiek tav de cumulatie. Die commissie·
is er gekomen. Heeft met enige vertraging gerapporteerd. Maar
met een zodanig verdeeld advies dat we er als hoofdbestuur
echt geen kant mee op konden. Want het.minderheidsstandpunt lag
180 graden tegenover het meerderheidsstandpunt. En een concreet
voorstel kon niet gedistilleerd worden. Toen dachten we in het
hoofdbestuur dat zelf als hoofdbestuur te doen. Uit het hoofdbestuur
is een commissie gaan werken onder aanvoering van de heer den
Ouden en die commissie is gekomen tot hetzelfde resultaat. Ook
een zodanig verdeeld advies dat daar niet echt brood van te bakken
was, niet echt een voorstel aan u voor deze algemene vergadering
om tot besluitvorming te komen. Ondertussen kwamen de gemeenteraadsverkiezingen naar ons toe. Kwamen er vragen uit het land van wat
moeten we nu, met een afdelingsbestuurder die kandidaat is, met
een voorzitter die kandidaat is. Mijnheer ons hele bestuur is
kandidaat en hoe moeten we nou verder. Toen heeft het hoofdbestuur
lees de algemeen secretaris en de voorzitter hebben zich gezet
aan een artikel wat wellicht verhelderend zou kunnen werken en
we hebben de indruk dat het artikel wat verschenen is in vrijheid en democratie van november j.l. over de cumulatie van
funkties mbt de kandidaatstelling voor de gemeenteraad goed
gevallen is in die zin dat men daar ook iets aan heeft gehad en
aardig is dan om te zien dat bij alle problemen die er zijn op
dat punt de problemen aanzienlijk minder zijn dan vier jaar geleden.
Dat is nou een aardig resultaat maar we hebben niet voldaan aan
de opdracht van de algemene vergadering om een voorstel als hoofdbestuur te hebben voor u wat nu in de partij wel en wat nu in de
partij niet zou kunnen in de cumulatieafeer. Inmiddels hebben we
gezien dat bij andere partijen de problemen op dit punt ook groot
zijn. De PvdA en het CDA hebben wel beslissingen genomen op dit
punt, maar in beide partijen staat het inmiddels weer ter discussie
omdat datgene wat is besloten toch niet zo goed blijkt te bevallen
en met name in het CDA heb ik begrepen zijn de problemen groot.
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Wij zijn ondertussen nog geen stap verder en ik denk dat als wij
opnieuw een commissie in het leven roepen dat dan wederom een
zeer verdeeld advies daar zou liggen. Ik denk dat de enige
oplossing is dat het hoofdbestuur toch dan maar met meerderheid
van stemmen hoe krap die dan misschien ook is tot enig voorstel
komt in de toekomst zodat u later als algemene vergadering ook
doormiddel van amendering en stemming eens tot een uitspraak kan
komen. Ik ben erg benieuwd straks bij de behandeling van het
beleid hoofdbestuur wanneer u aan bod bent uw mening daarover
te horen. Ik rapporteer wat ons als hoofdbestuur is overkomen
bij het uitvoeren van uw opdracht. Dames en heren voor het hoofdbestuur staat centraal in het beleid dat de VVD een aktieve
partij moet zijn ook juist ook in de politiek. In dat verband
verwijs ik naar de motie Gelderland die in die zin ons uit
het hart gegrepen is. Maar ik denk dat veel van wat Gelderland wil
inmiddels door het hoofdbestuur wordt gedaan. Ik zou willen wijzen
op het wel zeer zware programma dat voor de rest van het jaar voor
ligt. De algemene vergadering dient dit najaar begin december
zal worden gehouden de politiek, de beleid tav ouderen en
patienten. Er zal in het najaar een themacongres gehouden worden
over euthanasie en last but not least hebben we met elkaar de
brede maatschappelijke discussie die we als VVD zo serieus
willen behandelen in onze partij. De heer Talhamroer is belast
met de uitvoering, de dagelijkse uitvoering van alle aangelegenheden betreffende de discussie in de partij in het kader van
een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid in het hoofdbestuur
is dat in de eerste plaats zijn taak. Hij doet dat in nauwe samenwerking met de partijcommissie die inmiddels van start gegaan
zijn. En met groot enthousiasme funktioneren. En ook in nauwe
samenwerking met de Teldersstichting waarvan ik mag zeggen dat
die wel zeer geweldig funktieneert op het ogenblik. In prima
relatie tot de partij. Er is een emancipatierapport in voorbereiding
waarvan ik denk dat het zal klinken als een klok. Met andere woorden
de voorbereiding van de discussie en de partij verloopt op dit
moment uitstekend. Binnen het beleid van het hoofdbestuur is
het een zwak punt als ik moet spreken over scholing en vorming
hoe enthousiast Liesbeth van Raalte ook probeert daaraan wat
meer aandacht te krijgen. Er zijn wel veel cursussen, ze worden
wel bezocht. Het is allemaal net een beetje redelijk, maar echt
enthousiasme vanuit de partij van we willen onze mensen scholen,
we willen dat kader opleiden dat is helaas te gering.
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En daar zal door het hoofdbestuur in het komende jaar speciaal
aandacht aan worden besteed. Tav internationale aangelegenheden
is het zo dat op 9-10 en 11 september het congres, het wereldcongres van de liberale internationale in den Haag zal worden
gehouden en voor het hoofdbestuur is de heer van Bernmelen
betrokken bij de organisatie. Verder besteed de secretaris
internationale zaken erg veel aandacht op het ogenblik aan het
aanhalen van de banden met de andere partijen in de europese
liberale democratische federatie. Als uitvloeisel daarvan zal
vanavond hier spreken Martin Bangeman de voorzitter van de
liberale fraktie in het europese parlement en zal vanavond en
morgen Michael Steed de oud voorzitter van de liberals in
Engeland onze gast zijn hier in Venlo. Dames en heren het is in
deze tijd erg druk met allerlei organisatieproblemen. Ik heb er
al iets over gezegd. De heer vd Bossche belast met die problemen
doorkruist het land in lange late nachten. De problemen zijn
veel maar er zijn niet zoveel ernstige problemen als vier jaar
geleden. Er zijn een paar die wel ernstig zijn en daar besteden
wij erg veel aandacht aan. De heer vd Bossche heeft het vanzelfsprekend erg moeilijk in deze tijd want je doet het nooit echt
helemaal goed. Omdat je bijna nooit alle partijen te vriend kunt
houden omdat ze hun zin nu eenmaal niet kunnen krijgen. Maar
wij zorgen ervoor dat wij de heer vd Bossche overeind houden.
De voorlichting staat in het teken van de verkiezingscampagnes
voor de staten- en de gemeenteraden. We hebben nu ervaring sinds
vorig jaar met een professionele campagneleider en ik moet u
zeggen dat dat een vondst is. Het zou niet meer gaan zonder
Gerloch Bootsman die op voortreffelijke wijze de dagelijkse
gang van zaken begeleidt en vooral ook in de bèleidsvoorbereidende
sfeer uitermate aktief is. Ik denk dat het app1èus erg
verdiend is om te moeten funktioneren tussen fraktie, hoofdbestuur,
algemeen secretariaat. LPC, externe contacten. Juist in die spannende
tijd van die campagnes dat is niet gemakkelijk. Tenslotte dames
en heren het beleid tav het algemeen secretariaat. De medewerkers
staf- en medewerkers van het algemeen secretariaat doen hun
uiterste best om de dienstverlening aan u zo goed mogelijk te
laten zijn. Wij houden als dagelijks bestuur dat hebben we gedelegeerd gekregen van het hoofdbestuur nauwkeurig overleg met
staf- en medewerkers en ik moet u zeggen dat wij als dagelijks
bestuur nauwkeurig volgend erg onder de indruk zijn van de inzet
het enthousiasme waarmee men funktieneert aan de Koninginnegracht.
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De vergelijking met veel vrijwilligers die hetzelfde enthousiasme
tonen gaat zeker op. Er zijn in de afgelopen maanden richtlijnen
gekomen voor een personeelsbeleid en de gedecentraliseerde
verantwoordelijkheid die we in het dagelijks bestuur kennen is
ook verder doorgevoerd op het algemeen secretariaat. Speciaal wil
ik iets zeggen over mevrouw Tineke Tangel die wij in het afgelopen
jaar hebben benoemd tot adjunct algemeen secretaris, haar inzet
haar betrokkenheid bij het hele gebeuren is zeer opmerkelijk.
Wij hebben in het kader van de campagne voor procinciale staten
een experiment uitgevoerd, we hebben een opwarmdag zoals dat
een keer is genoemd en dan gaat dat een eigen leven leiden gehad
in Breda. Het was een initiatief van Hugo Ditmar die op het idee
gekomen was toen ik vorig jaar sprak op het congres van de partij
van vrijheid en vooruitgang in Belgie. Dat was een congres met
muziekkorpsen en majorettes, een geweldig feest op zondagmorgen
om tien uur. Wel we hebben dat dan iets aangepast aan nederlandse
omstandigheden, maar dat initiatief van Hugo Ditmar is in Breda
een geweldig groot succes geweest, de samenwerking met hem verloopt
uitstekend. Sinds 1 januari werk op het algemeen secretariaat mevrouw
Andrea Luiben, zij assisteert vd Bossche bij de organisatieproblemen, zij heeft het er uitermate druk mee. Wij verwachten erg
veel van haar in de komende periode. Er zal op het algemeen
secretariaat ook een mutatie plaats vinden waar het de staf
betreft. Het is een mutatie die ik met spijt aankondig aan de
ene kant omdat het nooit fijn is als je met een staffunktionaris
de contacten, het dienstverband moet verbreken na een zo lange
periode van goede samenwerking. Maar de reden waarom wij afscheid
gaan nemen van Rob vd Heiden is een heel bijzondere. Juist deze
middag heeft Hare Majesteit het koninklijk besluit ondertekend
dat ~ij Rob vd Heiden is benoemd tot burgemeester van de gemeente
Leens in Groningen. Ik wil hem van harte feliciteren met deze
benoeming. Ik weet dat Leens voor hem een schitterende gemeente
is en ik kan het weten. Tenslotte dames en heren de algemeen
secretaris die heeft het niet zo gemakkelijk gehad in de afgelopen periode. Want als je moet werken met een algemeen dagelijks
bestuur wat voor een zeer groot deel vernieuwd is dan betekent
dat dat er heel wat plooien glad gestreken moeten worden. Per
definitie is die positie van de algemeen secretaris best moeilijk.
Hij is direkteur van het buro en moet werken met staf en medewerkers. Hij is algemeen secretaris van het dagelijks bestuur
en staat in die zin in een opmerkelijke relatie tot de gekozenen.

Band

2

Blad

50

Hij is de praatpaal van de partij van u allemaal als u een probleem
hebt en daar staat hij in dat spanningsveld staat hij precies tussenin. Wij hebben als nieuwelingen met elkaar in onze funkties erg
veel steun gehad van vd Berg. Zijn manier van optreden, zijn
terughoudendheid zonder zelf op de voorgrond te staan is werkelijk
uitstekend. De manier waarop hij nu weer aan de zijkant staat spreekt
boekdelen. Zeer bedankt. Dames en heren samenvattend bij het beleid
van het hoofdbestuur zou ik willen zeggen we hebben de zaak
aardig in de hand maar wij staan open voor uw suggesties. Dank
u wel. Wie van u mag ik het woord geven nav het agendapunt
beleid hoofdbestuur.
Mijnheer Bijkersmao
Uit het applaus hebt u kunnen vernemen dat de vergadering wel content is met de werkzaamheden en welke zijn uitgevoerd door het
bestuur. Ik heb daar niks aan toe te voegen, maar ik wou iets
anders zeggen. Het is mij opgevallen mijnheer de voorzitter dat
nu de partij zo groot is geworden dat het bestuur er toch in is
geslaagd het is misschien bewust of misschien onbewust geweest
erin is geslaagd de tegenstellingen die in iedere partij natuurlijk altijd leven niet aan te scherpen. In vele partijen hebben
we gezien dat de partij ten gronde gaat aan een polarisatie.
U hebt er totnutoe voor gewaakt ik zeg bewust of onbewust dat weet
ik niet dat dat niet is gebeurd. Ik hoop dat u in de komende
jaren in staat zult zijn die saamhorigheid, die samenwerking
te kunnen houden in de VVD, want dan alleen maar kan de VVD
sterk en groot blijven en dat wou ik u graag toezeggen.
Dank u wel. Mevrouw den Ouden.
Ja voorzitter namens de kamercentrale Gelderland uit ons hart zijn
gegrepen de woorden die u net noemde namelijk dat de motie van
de kamercentrale Gelderland gegrepen was uit het hart van het
hoofdbestuur. U moet die motie dan ook zien als een ondersteuning
van het beleid van het hoofdbestuur zoals dat totnogtoe is gevoerd
tav de politieke meningsvorming in de partij. Wij hebben achter
ons liggen de discussies rond beginselverklaring en liberaal manifest. In het kader daarvan zijn een groot aantal deelcongressen
gehouden die mensen geaktiveerd hebben en tenslotte de laatste
partijraadsvergadering die u zelf hebt voorgezeten is een voorbeeld
geweest van hoe meningsvorming en meningsuiting in onze partij tot
stand kan komen.
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Dan moet ik even naar het advies van het hoofdbestuur voorzitter.
Eigenlijk valt dat in drie delen uiteen. In het eerste gedeelte
noemt u iets wat ook in de considerance van de motie staat. Daarover verschillen wij dus niet van mening. Het tweede deel over de
inbreng van besluiten van de partijraad daarvan zegt het hoofdbestuur volstrekt ongewenst om politieke onderwerpen die daar
behandeld zijn terug te brengen in de algemene vergadering. Ik
vind dat jammer mijnheer de voorzitter, want het is in strijd met
onze statuten. Daar staat in artikel 34 nummer 1 dat wanneer het
hoofdbestuur een kameccentrale, een ondercentrale, een afdeling
dat wenst die zaak terug kan komen naar de algemene vergadering.
En ik zou u ook willen vragen om zowel uw advies tav die partijraad als ons verzoek om partijraadsvoorstellen naar de algemene
vergadering te brengen samen te bundelen tot het voorstel of tot
de mogelijkheid om op grond van artikel 34.1 die zaak in de algemene
vergadering te brengen. Ik denk dat we dan op dezelfde lijn zitten.
Want ik deel wel de mening van het hoofdbestuur dat zaken die daar
besproken zijn niet nogmaals herkauwd hoeven te worden in de algemene vergadering mits de partijraadsvergaderingen verlopen
zoals zij de laatste maal verlopen zijn.
Dan het derde punt van het advies van het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur stelt zich voor de keuze van het onderwerp voor beide
lichamen zorgvuldig af te wegen. Dat lijkt mij een juiste zaak.
Ik neem daarmee aan dat punt 1a waarmee door het hoofdbestuur is
overgenomen. Punt 1b blijft dan wel over, de conclusies die tav
de deelcongressen naar de algemene vergadering kunnen gaan, maar
mag ik aannemen mijnheer de voorzitter dat dat punt in dezelfde
afweging ligt opgesloten. Punt c kan als wij op dezelfde lijn
zitten tav artikel 34.1 vervallen. Punt 2 daarvan ga ik uit gezien
uw woorden dat u dat overneemt en punt 3 dat hebt u eigenlijk
al behandeld daar is een lid van het dagelijks bestuur belast met
de hele organisatie van dat politieke congres. Dus bij uw advies
hoofdbestuur mag ik dan misschien invullen, overnemen met de
kanttekeningen die nu gemaakt zijn. Dank u wel.
Wilt u aansluiten mijnheer Kerremans of in het algemeen iets zeggen.
Nee dan ga ik eerst eventjes mevrouw den Ouden beantwoorden.
Meij eran.
Mag ik daar wel even op aansluiten voorzitter. Die statutaire
bepalingen is natuurlijk duidelijk dat je die moet handhaven.
Zij het dat het 31.4 is maar dat zoekt u wel op. Maar ik had een
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idee bij die partijraadsvergadering die zeer goed verlopen is
in Leeuwarden maar waar de amendering toch wat moeilijk lag en
dat is de partijraadsleden niet zo euvel te duiden. Zou het niet
overweging verdienen om juist om de behandeling zo goed ·mogelijk
te krijgen en artikel 31.4 niet te hoeven toepassen de mogelijkheid van amendering niet alleen open te stellen voor de partijraadsleden maar ook voor de kamercentrales. Als de partijraad
wat min of meer bedoeld wordt in zijn achterban contact heeft dan

is misschien het apparaat van een kamer6entrale weleens wat makkelijker in staat om het amendement ook ter tafel te brengen dan
het individuele partijraadslid. En bovendien animeert het het
contact met de achterban.
Mevrouw den Ouden heeft eigenlijk nog aangevoerd ja. Punt 2 dat
is de besluitvorming van de partijraad in relatie tot de discussie
in het hoofdbestuur over die punten. Kijk ik denk dat de partijraad meer den voorheen gebruikt moet worden als een politiek instrument. Dwz de partijraad moet politieke uitspraken kunnen doen.
De partijraad is een orgaan van de leden met deels gekozen en
deels benoemde leden in die partijraad. En ik denk dat als wij de
besluiten van een partijraad, de politieke beslissingen van een
partijraad in een algemene vergadering gaan overdoen dat je dan
tot zeer onduidelijke zaken kunt komen. Vaak zijn niet dezelfde
mensen aanwezig, worden niet dezelfde argumenten aangevoerd, zit
altijd een tijd tussen. Ik denk dat dat de duidelijkheid van de VVD
naar buiten niet zal bevorderen. Het artikel waar u op doelde in
de statuten staat er in om de algemene vergadering de gelegenheid
te geven de partijraad te corrigeren. De algemene vergadering is
het hoogste orgaan van de partij en als een partijraad of een
hoofdbestuur iets doet wat niet naar de zin is van een afdeling
van een kamercentrale dan kan op die manier de algemene vergadering
de partijraad tot de orde roepen. Uitgesloten dat discussie uit
de partijraad in de algemene vergadering wordt overgedaan is het
bepaald niet. Integendeel, maar het initiatief ligt bij de afdelingen of bij de kamercentrales en als we het zo interpreteren dan
is er geen enkel verschil van mening. Maar het gaat om de behandeling van hetgene wat besproken is bij deelcongressen. In de algemne
vergadering denk ik dat dat niet de juiste weg zal zijn.
Deelcongressen zijn er om meer technische onderwerpen, meer technische dan politieke onderwerpen te bespreken. Neem nu bijvoorbeeld
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het euthanasiecongres. Ik denk dat na zo'n themacongres, zo'n
deelcongres de zaak niet rijp is voor echt vergaande politieke
besluitvorming. Daar zal wellicht in een volgende fase nogeens
weer over gesproken worden. Themacongressen, deelcongressen zijn
er dus niet in de eerste plaats om politieke uitspraken te doen,
maar om met elkaar verder te komen in het denken. Dan kan een
deelcongres, een themacongres eens een motie aannemen met
enige politieke inhoud. Dat is niet verboden, integendeel zou ik
bijna zeggen, maar de echte besluitvorming in een thema of deelcongres is niet aan de orde en vaak zijn zaken onvoldoende rijp
om in de algemene vergadering te worden behandeld. Maar nogmaals
ten principale, de behandeling van politieke zaken in de partijraad naar een algemene vergadering is op grond van de statuten
vanzelfsprekend mogelijk. Inderdaad de motie van de kamercentrale
Gelderland wordt door het hoofdbestuur in zeer grote lijnen overgenomen maar met deze kanttekening.
Mevrouw den Ouden.
Voorzitter heel kort. Ik geloof dat we toch iets minder op een
lijn zitten dan aanvankelijk leek en het gaat dan met name toch
over die deelcongressen. Wat betreft de partijraad bestaat er geen
enkel verschil van mening maar wij hebben bij verscheidene deelcongressen gemerkt dat er daar voor een bepaald onderwerp specifieke deskundigen vaak aanwezig zijn die daar toch wel met uitspraken
komen. Ik denk bijvoorbeeld aan een uitspraak over euthanasie indertijd in Rotterdam. Deelcongressen hebben in de hele organisatie
van de besluitvorming geen status in onze partij. De partijraad
heeft dat wel. Wat Gelderland vraagt is eigenlijk voorzitter als
er uit die deelcongressen zaken naar voren komen die rijp zijn
om politiek bediscussieerd te worden, dat dat bedoeld is kunt u
uit de toelichting op de motie lezen en ik neem ook aan dat de
deelcongressen gehouden worden omdat men er politieke besluitvorming op wil plegen. Dan pleiten wij er in Gelderland toch wel erg
voor om dat punt 1B namelijk die conclusies in de bewerking zoals
de organisator van het politieke congres dat noodzakelijk zal oordelen naar de algemene vergadering te brengen om ook die deelcongressen in de politieke meningsvorming en uiting een plaats te
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geven binnen de partij. Dat stimuleert ook het denken in de afdelingen want een deelcongres heeft dan een funktie gekregen.
Met die interpretatie die ik overigens niet kan lezen uit de
toelichting ben ik het eens. In de toelichting staat dat de
deelcongressen een goede voorbereiding vormen tot het politieke
congres en zij verdienen derhalve organisatorisch hun plaats te
krijgen. Maar niet alle deelcongressen kunnen een voorbereiding
zijn voor het politieke congres. Er zullen ongetwijfeld politieke
congressen gehouden worden waar onderwerpen aan de orde zijn die
niet aansluiten bij deelcongressen. Kijk eens in alle kamercentrales, partijcommissies die op eerste verzoek themacongressen
gaan we dat nu noemen kunnen houden. Dat wordt gestimuleerd, maar
dat moet niet zo zijn dat per definitie na een themacongres
politieke besluitvorming volgt op een partijraad. Maar ik zie aan
uw nee schudden dat dat ook niet de bedoeling is. Dus met die interpretatie dat in het algemeen themacongressen het begin kunnen Z1Jn
het vaak zullen zijn van politieke besluitvorming zoals partijcommissierapporten. Teldersstichtingrapporten dat ook zijn dan zijn
wij het roerend eens.
We hebben het goed begrepen. Iemand verder nav het beleid van het
hoofdbestuur.
Kerremans.
Mijnheer de voorzitter ik heb drie korte punten, maar op het eerste
hoeft u geen antwoord te geven.
Het zou toch nee zijn.
Nou dat betwijfel ik. Ik wou het namelijk hebben over de taakvervulling van het presisium van de partij. U hebt zelf al enige
lof toegezwaaid aan het serieuze werk van de vice voorzitter,
maar u hebt vanzelfsprekend geen gelegenheid gehad om over het
werk van de voorzitter te praten. Ik meen dat dat hier toch niet
onvermeld mag blijven. De wijze waarop u optreedt binnen de
partij en waarop u optreedt naar buiten in al of niet vechtlustige
houdingen daar geloof ik dat we ook na zo'n korte taakvervulling
als u nu achter de rug hebt mogen constateren dat u er tot volle
tevredenheid van de partij doet.
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Dank u wel.
Ziet u wel dat u geen nee zegt. Mijn andere twee punten mijnheer
de voorzitter. U hebt zelf aangehaald de moeilijkheden o~er de
cumulatie van funkties. Ik zou een voor mij heel moeilijk geval
van cumulatie binnen uw bestuur willen vragen hoe dat in de
praktijk werkt. Ik bedoel de secretaris internationale zaken
die nog maar kort aan het werk is maar waarvan ik toch nog niet
zo erg onder de indruk ben van hetgeen hij doet. Zit hem dat in
de cumulatie van die funktie met het lidmaatschap van de provinciale staten van zuid halland. En namelijk wel hierom. Dat ·de
vergadering van uw bestuur en de fraktievergaderingen van de
fraktie van zuid halland dezelfde avond gehouden worden. Zo'n
cumulatie van funkties die absoluut onmogelijk om beide vergaderingen bij te wonen lijkt me heel twijfelachtig. Het andere punt
wat ik aan u wilde vragen is kunt u eens overwegen een gestructureerd kanaal te verkrijgen voor de partij om op min of meer
gemakkelijke wijze mededelingen of besluiten aan de pers te
ventileren. Ik verwacht niet een antwoord of misschien moet ik
zeggen ik vrees het antwoord dat u zult zeggen ja we hebben
onze fraktievoorzitter en die zit altijd in nieuwspoort dus daar
hebben weonze contacten. Dat is dus niet wat ik bedoel, want
daar hangt de werkzaamheid van de contacten af van fysiek vermogen van die fraktievoorlichter om in nieuwspoort voldoende
mensen te spreken of misschien nog verder om voldoende glazen
bier te drinken. En dan nog kan hij maar een man of zes bereiken
op een dag. Maar ik bedoel dus een kanaal zoals dat in andere partijen en in andere grote organisaties ook bestaat dat bij elk
besluit wat min of meer belangrijk is om aan het publiek in
het hele land bekend te maken een bericht dat in de kranten
komt. Niet alleen in deze tijd van stakingen en werkeloosheid,
staan per dag drie of voer berichten van het FNV in de krant, maar
die hebben een kanaal waar het gemakkelijk doorloopt naar de publiciteitsorganen. Zo'n kanaal ontbreekt ons in de partij.
Dank u wel. Het laatste punt zal de heer Klein Molenkamp behandelen.
Wat de cumulatie funkties van .de heer van Bernmelen betreft denk
ik dat er een verschil gemaakt moet worden tussen principiele
onmogelijkheid en praktische onmogelijkheid. Daar waar het
laatst~

aangaat de praktische onmogelijkheid van de fraktievergadering en de DBvergadering, wij hebben daar geen last van.
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Hoe het in de staten zit weet ik natuurlijk niet, maar wij hebben
daar geen enkel probleem mee, wij merken van die cumulatie in
het geheel ïniets. Nou staan buitenlandse zaken en zaken van
zuid helland ook wel ver van elkaar natuurlijk. Wel wat het
principiele element betreft kan ik allen spreken voor wat ik er
zelf van vind omdat immers de problemen, de meningen zover uit
elkaar liggen. Ik denk dat het zeker niet onmogelijk is om
op verschillende niveaus bestuurlijk en politiek te funktioneren.
Laat ik het zo zeggen een hoofdbestuurslid kan in provinciale staten
zitten of in de gemeenteraad. Een gemeenteraadslid kan lid zijn
van het bestuur van de kamercentrale en het bestuur van het
hoofdbestuur. Wat moeilijker is ik zeg niet onmogelijk, maar wat
moeilijker is is dat een gemeenteraadslid ook afdelingsbestuurder
is of een 2e kamerlid hoofdbestuurder. Dat is moeilijker niet onmogelijk. Het is erg afhankelijk van de persoon in dat verband.
Dan komt ook dat probleem van die cumulatie naar voren. Van ja
liberaal als we zijn hebben we zo'n hekel aan regels zo van en dan
mag het dus niet meer omdat we dat regeltje nu een keer hebben
vastgesteld. Er zijn voorbeelden in de partij van mensen die
dit principiele element, deze theorie loochenstraffen door hun
eigen funktioneren en als je die dan tegenkomt en hoort van hen
zelf en van anderen zoe zij die theorethische onmogelijkheid
toch waar maken dan ben je blij dat je geen regels hebt omdat je
anders een geweldig waardevolle man of vrouw zou missen. Wel dat
maakt het erg moeilijk. Ik denk dat volstrekt duidelijk moet zijn
wat we later ook ooit zullen beslissen dat bestuurslidmaatschappen
van bijvoorbeeld hoofdbestuur in relatie tot de politieke praktijk in staten en raden het concrete geval waar u om vroeg geen
enkel probleem kan zijn. We moeten zuinig zijn op onze goede mensen.
Dat mogen we ook best eens een keertje zeggen en geen last krijgen
van te vergaande standpunten wat dit betreft. Dat nav mijnheer
van Bemmelen. Wij merken daar niets van

En dan mijnheer Klein

Molenkamp.
Ja voorzitter nav de vraag van dhr, Kerremans wat betreft het
structureel communicatie tussen de fraktie en de partij enerzijds
en de ~ers ariderzijds. Het is inderdaad zo dat in het hele
Binnenhofgebeuren datgene wat er gezegd wordt bij de fraktievoorlichters komt. Dat die dat ook aan de pers doen toekomen en dat
via de informele kanalen geprobeerd wordt die contacten met de
pers te intensiveren.
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Wat betreft de structurele kant. U weet dat wij ons recent hebben
aangesloten bij viditel waardoor het niet alleen mogelijk is dat
konsekwent de partij nieuws via dit medium naar de pers gaat maar
ook naar degene in het land die daarbij zijn aangesloten.
Dat zijn er 3000 in het hele land mijnheer Klein Molenkamp.
Maar die gaan wel naar de pers.
Nou mijnheer Klein Molenkamp heeft alleen maar gesproken over
het binnehofgebeuren en dat is nou niet mijn eerste zorg. Het
gaat mij juist om besluiten en uitspraken van de partij die niet
in de 2e kamer worden uitgesproken. Het gaat mij er juist om dat
u als partijbestuur een standpunt kunt innemen. Dat de fraktie een
opmerking kan maken over iets wat niet op dat moment op de agenda
van de kamer staat. Op die manier komen er allerhande berichten
in. de krant van andere partijen, maar niet van de VVD.
Het is zo dat volgens het boekje, het handboek soldaat de voorzitter verantwoordelijk is voor de externe contacten waar het
de

po~±iek

betreft en de kanalen naar de pers vanuit de Konin-

ginnengracht worden dan ook voornamelijk door de voorzitter open
gehouden en die wordt daarbij gesteund door een ambtelijke sfeer
de adjunct secretaris voor de voorlichting en als het andere
zaken betreft toch ook de voorlichters in de tweede kamer. Die
samenwerking is uitstekend. En waar het om meer bestuurlijke
zaken gaat, uitgangspunten van hoe pakken we dat aan wat doen
we daar nu meer dan is daar de secretaris voor de voorlichting
met wie het overleg wordt gepleegd, op welke wijze het beste naar
buiten getreden kan worden. Ik moet u zeggen dat ik in de praktijk
erg weinig problemen heb met het ventileren van meningen naar de
pers.
Dus het probleem wat u signaleert ja dat is natuurlijk wel iets
waar je erg zorgvuldig mee om moet gaan, maar ik ervaar het niet
als een probleem. Als het voor mij geen probleem is dan is het
denk ik of u moet echt concrete voorbeelden hebben van waarom is
toen en toen dat en dat niet hoe werkt is dat.
Het probleem is juist dat er geen voorbeelden zijn. U probeert
het misschien wel kwijt te raken, maar het wordt niet gepubliceerd.
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En daar zou ik graag een regelmatige stroom van berichten zien.
Nou neem me niet kwalijk. Ik kom toch regelmatig als ik de knipselkrant zie die aan de fraktie gestuurd wordt voor de fraktie gemaakt
wordt dan kom ik toch regelmatig ook tegen datgene wat er door de
partij gezegd wordt. Nee wij ervaren dat niet zo als een probleemm.
Mijnheer Schellekens.
Voorzitter ik wilde nog even het volgende aan u vragen. Het is
zo dat allereerst alle hulde ook tav het bestuur, maar ik kreeg
even de indruk dat de commissies die hebben gewerkt wat verdeeld
waren tav die cumulatie van funkties.

Ik zou een pleidooi ervoor

willen houden dat toch u als bestuur bestuurt omdat ik een beetje
ervaar dat wanneer dat niet gebeurt het nog veel beroerder is.
En ik wil ook een pleidooi houden dat we met name in de VVD die
eignelijk wars zijn van bureaucratie en allerlei regelen van bovenaf we toch niet zonder kunnen en om die reden is het ook zo het
gedecentraliseerde, het is natuurlijk een onmogelijkheid uit den
Haag om die partij en hoe groter die wordt en hoe moeilijker het
is op een lijn te houden. Ik wil toch u verzoeken dat zo stringent
mogelijk in de hand te houden omdat ik geloof dat dat uiteindelijk
ons allen toch ten goede komt.
U ondersteunt het hoofdbestuur daar waar het gaat om dan zelf maar
de nek uit te steken en iets aan u voor te leggen zodat u daar
dan tenminste nee tegen kunt zeggen. Goed. Gaat uw gang.
Brundel kamercentrale Leiden.
De heer Kerremans heeft zojuist gesproken over de informatie die
vanuit de partij naar buiten zou moeten gaan op een bepaalde manier. Ik zou aan de orde willen stellen de informatie binnen de
partij. Wij hebben zowel de informatie vorig jaar ter gelegenheid
van de kamerverkiezingen als dit jaar ter gelegenheid van de
provinciale Statenverkiezingen te maken gekregen met een nieuw
fenomeen in het vraag en antwoordboek wat mag ik zeggen over het
algemeen uitstekend bevallen is. Een heel andere zaak is dat we
daarnaast al enkele jaren een zogenaamde informatiemap hebben.
Die informatiemap bevalt in het geheel niet. Voorzover het betreft
deel A. De map wordt

nie~

geaktualiseerd. Er zijn hele delen in

van departementen waar geen nieuwe vraag en antwoorden in zijn
opgenomen sinds 1979.
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Daarvoor wordt betaald mijnheer de voorzitter 85 gulden. En nou
kunt u zeggen sinds kort zijn ook de uitgaven van de Reldersstichting
toegevoegd. Ik denk toch voorzitter dat de map als zodanig de
informatiemap een map is die voor het kader van niet te onderschatten betekenis is• Eigenlijk zou het campagneboek zoals we
dat vorig jaar hebben gekregen en dit jaar onderdeel uit moeten
maken van de informatiemap en zijn we op verschillende terreinen
bezig. Wat nu erg jammer is het dagelijks bestuur van de kamercentrale Leiden heeft in oktober aan mevrouw van Raalte een brief
over deze materie geschreven en gezegd we vinden de aktualiteit
van deze map beneden elk peil. En als er geen verbetering in
optreedt dan stellen we deze zaak tijdens de algemene vergadering
aan de orde. U kunt zich voorstellen welke de reden is waarom we
nu de zaak aan de orde stellen omdat er helaas van verbetering
geen enkele sprake is. Het is nog steeds een niet aktuele map
en de map is naar de mening van de kamercentrale Leiden zijn
prijs niet waard.
Een heel goede opmerking, wij ervaren dat net zo. Het woord is aan
mevrouw van Raalte.
Het is het volgende. Ik kan me heel goed voorstellen dat u zich
enigszins geïrriteerd voelt door het feit dat die infomap waarvoor u dan geld betaalt niet bijgehouden is want daar gaat het
in feite om• Uw aanmerking tav die aktuelisering is niet nieuw.
Er wordt dan op dit ogenblik ook bijzonder hard aan getrokken
omdat van meerdere zijde wij, het is volkomen terecht of deze
volkomen terechte aanmerkingen hebben gekregen. Punt is wel en daar
zitten wij verschrikkelijk mee dat het toch de fraktiemedewerkers
in de regel zijn die die zaak op papier moeten zetten. In feite
is het natuurlijk de fraktie die voor ons een aantal zaken bij
moet houden, moet herzien e.d. maar het komt voornamelijk neer
voor een groot deel althans op die fraktiemedewerkers en dat
geeft een overvolheid van werk. Het is wat de laatste paar maanden
al onze aandacht heeft. Elke infomapvergadering komt dit aan het
punt en langzaam maar zeker beginnen we wat bij te raken. Maar het
is een geweldige hoeveelheid aan informatie dat zult u met me eens
zijn, vandaar een beetje ons probleem dat dit nog niet sneller
gebeurd is. Maar we zijn er wel enorm hard mee bezig, want u
heeft gewoon gelijk.
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Voorzitter er is mevrouw van Raalte het met mij eens dat als er
dan zo weinig tijd beschikbaar is en ik neem dat gelijk aan er
is een geweldige hoeveelheid werkzaamheden. Maar waarom dan. niet
de combinatie te zoeken in de infomap en tegelijkertijd dat campagneboek. Want nu doet u het toch, maar verstrekt u dezelfde
gegevens die eigenlijk ook in de infomap zouden moeten worden
opgeborgen die zaak weet u niet te combineren en dat is een
jammere zaak. Doe het dan alleen voor de infomap en geef het
voor die mensen die spreekbeurten vervullen dan extra uit.
Wat u nu doet is dubbel werk.
Mevrouw van Raalte.
Niet helemaal want ook over die combinatie over het campagneboek
en infomap is gesproken, maar het punt van het campagneboek is
dat het alleen maar uitkbmt tijdens of vlak voor verkiezingen.
Nee dat ben ik niet met u eens dat de infomap. Even twee dingen
scheiden de tijd en het feit dat de infomap niet goed zou zijn.
Hij is niet althans voor een deel niet geaktualiseerd. Het punt is
dat de infomap een veel bredere informatie geeft en dacht dat het
daar ook aan voldeed. wat betreft het campagneboek is dus maar
een tijdelijk beeld als ik het zo mag zeggen voor een bepaalde
verkiezing hoe wij staan tav een aantal punten. Hoe onze reaktie
daarop is. Wat er in de afgelopen tijd is gebeurd. Het ligt even
iets verschillen. Tav de tijd wil ik u wel zeggen dat er zeer
nauw contact is met de heer Dees over deze zaken om toch de
bijstelling van de infomap op een zo kort mogelijke tijd te
realiseren.
Dank u wel. Wie van u nog nav het beleid hoofdbestuur. Mevrouw
de Graaf.
Mijnheer de voorzitter wat betreft die informatiestroom van en
naar de partij toe geldt het niet alleen voor de infomap. Er zijn
meer momenten waarop de informatie niet helemaal meer up to date
is. Ik denk even aan de gemeenteraadscursus die niet zo lang
geleden is gehouden. Waarbij gebruik is gemaakt van Syllabi van
vier jaar geleden. Nou kan dat wellicht op een aantal onderwerpen
niet helemaal kwaad maar er zijn toch een aantal onderwerpen waar
de laatste vier jaar het een en ander is veranderd. Ik vind dat
erg te bereuren. Ik kan mij voorstellen dat u zegt de kamerleden
en de fraktiesecretariaten hebben daar niet al de tijd voor, maar
waarom hebben we dan commissies in onze partij.
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Die doen toch ook nog iets en die kunnen wellicht daar ook nog aan
meewerken.
Dank u wel. Mevrouw van Raalte.
Wat betreft de informatie die de cursisten hebben gekregen moet
ik u zeggen dat dat voor vele wat weinig is geweest in de eerste
plaats. Dit was ook op voorstel overigens van de inleiders van
deze cursus. Tav de syllabi moet ik u zeggen dat er inderdaad
een aantal punten zijn waarvan ik moet zeggen dat is niet meer
up to date maar in grote lijnen vonden de inleiders dat men
hiermee uit de voeten kon omdat het een eerste aanzet moet
zijn voor de mensen die met dit werk beginnen. Naar de

commissie~

toe dat kan ik alleen maar meenemen deze opmerking of daar een
bepaalde weg is die daarin te volgen is.
Mijnheer vd Bos.
Ik wou graag nog even aansluiten op datgene wat de kamercentrale
Gelderland zostraks heeft naar voren gebracht en een suggestie
op tafel leggen. Als ik namelijk ga kijken naar de agenda van de
algemene ledenvergadering dat springt bij mij in het oog dat
de bespreking van het beleid van de kamerfrakties een vorm heeft
die zeer traditioneel is in de vorm van het vragenuurtje, maar
naar mijn gevoel langzamerhand wat uit de tijd begint te raken.
En ik zou u eigenlijk willen suggereren die vorm wat verder structuur te geven op die vergadering dat daar ruimte voor is, dat
daar gelegenheid voor is om bijvoorbeeld een aantal thema's aan
de orde stellen of vanuit de kamerfrakties een stukje voorbereiding te laten plegen zodat de partij zich inderdaad op zaken
wat kan prepareren. Het is een suggestie die ik u wou meegeven
om inderdaad in navolging van wat Gelderland zegt toch wat meer
politiek in de algemene vergadering te brengen.
Niet zo'n gekke suggestie. Dus een schriftelijke voorbereiding
voor de algemene vergadering over een aantal punten aangebracht
vanuit de fraktie. We zullen daar over denken.
Kochhem voorzitter van de afdeling Alblasserdam-Nieuw Lekkerland
en Dud-Alblas En voorzitter van de ondercentrale Alblasserwaard.
Ik wil nog even terugkomen op de cumulatie van funkties die bij
ons in de afdelingen en in de ondercentrale toch een heet hangijzer is geweest.
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Uitgangspunt is eigenlijk het reeds door u genoemde artikel in
vrijheid en democratie van december van vorig jaar en waarin heel
duidelijk een voetnoot stond die bij ons grote problemen heeft
opgeleverd. Als ik deze voetnoot even mag lezen dan heeft die
betrekking op dat het niet moet worden uitgesloten dat het hoofdbestuur meent dat de bestuurlijke en politieke funkties op hetzelfde niveau en dat zijn dan afdelingsbesturen gemeenteraad,
kamercentrale -

provinciale staten, en hoofdbestuur- tweede of

eerste kamer niet of nauwelijks zijn te combineren. U heeft net
in uw betoog heeft u zelf al gezegd dat een aanname van dit punt
dat dat mede sterk afhankelijk is van de capaciteiten en de beschikbare tijd van de betreffende personen. Toen wij bezig waren met
het samenstellen van de lijst voor de kandidaten provinciale
staten zuid halland hebben we in een kamercentralevergadering
deze lijst opgesteld en toen op een gegeven moment in deze kamercentrale haar voorzitter moest worden herbenoemd toen is er van
de zijde van mijn afdeling en ook nog een andere afdeling van de
kamercentrale Dordrecht bezwaar gemaakt tegen de herbenoeming
van de voorzitter ivm het feit dat hij op een hoger verkiesbare
plaats stond voor provinciale staten. Een uitspraak die door
beide afdelingen is gedaan gezien juist deze voetnoot in vrijheid
en democratie. We hebben dit punt bij uw bestuur naar voren
gebracht middels de afgevaardigde van de kamercentrale in uw
hoofdbestuur en het antwoord wat wij terug hebben gekregen dat
was toch ergens een zaak die ons deed begrijpen dat hier een
mag ik het zo zeggen misschien j,ournalistieke of in elk geval
een secretariele fout is gemaakt door deze voetnoot hier neer te
zetten. Wat is namelijk het geval. In uw eigen hoofdbestuur zitten
leden van de tweede kamer.

In provinciale staten zitten leden

van kamercentrales. En nu worden van de afdelingen wordt verwacht
dat zij die cumulatie op een gegeven moment niet doen. Waar ligt
nu bij ons het grote probleem
Deze drie conclusies zijn onjuist.
Waar ligt het grote probleem mijnheer de voorzitter. Het grote
probleem dat ligt vooral bij die afdelingen die erg klein zijn.
Kleine afdelingen waarbij een aantal aktieve lieden in staat
zijn geweest een afdeling te stichten, een afdeling die een
minimale bestuursbezetting heeft. En deze afdelingen die
worden dan geconfronteerd met gemeenteraadsverkiezingen en
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dat zijn dan vaak en met name is dat ook in de alblasserwaard
en in andere delen van ons land, maar die ken ik dan zijn dat
mensen die graag op de VVD willen stemmen, maar het beslist voor
niemand willen weten dat ze het doen. Dit betekent gewoon dat
we hier dus te maken krijgen met een te klein aantal VVDleden
die desondanks toch door het grote aantal stemmen wat ze krijgen
op een gegeven moment moeten zorgen dat de raadszetels worden
bezet. En dit kan niet gaan dan ten koste van het bestuur van
de afdeling. Zodat dan gewoon de simpele keus gemaakt moet worden
of het een of het ander. Dat is eigenlijk mijn opmerking nog
tav deze zaken. Ik heb van u vernomen dat twee commissies totnu
toe hebben gefaald om hier tot een eensluidende of nagenoeg eensluidende uitspraak te komen. Ik moet ook narnes mijn afdeling
opmerken dat ik toch niet direkt mee kan lopen met het feit dat
dan zondermeer maar bij de meerderheid van de uitspraak van
de meerderheid van het hoofdbestuur dan wel zo'n standpunt
ingenomen zou worden zonder dat de afdelingen hierover nader
zijn geraadpleegd.
Nee zo werkt dat niet, u beslist zelf. Maar u geeft perfect aan
waarom het zo moeilijk is. Ik zal u een anekdote vertellen
Wij bezoeken als dagelijks bestuur de kamercentrales zoals u
weet. En omdat het zo moeilijk was die cumulatie hebben we zo
hier en daar eens wat gepolst. Hebben we gezegd waar we mee
zaten en toen heb ik deze theorie, de voetnoot ook verkondigd
zo hier en daar. Toen waren wij in Friesland en toen spraak ik
daar met de voorzitters van de afdelingen over deze zaak en
toen vertelde ik hoe ik dan 1n theorie dacht dat het zou moeten.
Toen was er iemand ja die zat wat ongemakkelijk en die zegt
van ja ja neem me niet kwalijk, maar dat zeg je nou allemaal
wel maar ik ben hier als voorzitter van de afdeling Hennaderedeel
of iets van dien aard en die zegt het is allemaal mooi wat u zegt
maar in mijn afdeling zitten 36 leden en ik zit in de WAO en
ze zeggen Sietse voorzitter gemeenteraadslid en de propaganda
regel het maar. Ja dan zit je met je schone theorie van de cumulatie wat eigenlijk wel en niet zou moeten en dan stort je hele
kaartenhuis ineen. Dat kan natuurlijk niet. Je kunt toch niet
zeggen tegen zo'n man kies maar of de propaganda of het voorzitterschap of het gemeentraadslidmaatschap als daar 36 leden
met elkaar vinden dat Sietse dat allemaal kan regelen dan moet
hij dat doen.
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Zo zijn we in een liberale partij. Maar je moet natuurlijk wel enig
houvast hebben en dat was het houvast wat wij dmv die voetnoot
wilden geven. Dat er natuurlijk aan de andere kant wel degelijk
spanning kan zijn tussen een afdelingsbestuurder die in de gemeenteraad zit waar het zijn verantwoordelijkheid betreft. Je hebt
nu een keer als gemeenteraadslid een heel andere verantwoordelijkheid dan als bestuur van een afdeling. Ik zou dat omstandig
kunnen uitleggen maar ik denk niet dat dat in de kader van de
bespreking van het beleid van het hoofdbestuur past. Dat is een
discussie die we dan eens zouden moeten hebben als het verhaal
er ligt wat wij nu toch zullen gaan maken.
Mevrouw Bruggeman afdeling den Haag.
Ik wou even aansluiten bij wat de voorvorige spreker aan de orde
bracht namelijk de structuur van de wijze van agendering van de
vragen aan de kamerfrakties. Ik vind ik begrijp wel dat het
moeilijk is hoor, want praktisch net als met cumulatie heb je met
praktische zaken te maken. Praktisch is het natuurlijk om die
vragen te stellen en dan de kamerfrakties de kans te geven om die
antwoorden te overdenken en daarna wil iedereen ontzettend graag
naar huis. Maar om met de woorden van de kamerfraktie te spreken
wij krijgen vaak van die kirantwoorden hè, kluit in het riet.
En nou zou ik toch wel wat meer op de agenda ruimte willem
hebben om de afdelingen die de vragen stellen of de leden om ze
de kans te geven replieken en duplieken en dan nog eens terug
vechten te geven. Want ik vind wel altijd dat je dan heel erg de
microfoon vast moet klemmen en moet roepen ja maar voorzitter
ik wil toch nog even iets terug zeggen. Je krijgt niet erg veel
de kans om een debat met de kamerleden te hebben. En het is de
enige kans die we hebben eens in het jaar gestructureerd. Dan
luister je naar elkaar, je hoort het van elkaar, je hoort bovendien ook nog eens wat er voor zeer zit bij andere afdelingen.
Ik zou toch eigenlijk wel willen pleiten voor of een iets soepeler
houding van de voorzitter en dan in hemelsnaam de vergadering maar
een kwartier laten uitlopen of voor een iets handiger agendering
ja ik weet dat dat een vloek is hoor als iedereen naar huis wil
zaterdagmiddag, maar dat neemt niet weg dat ik vind het zo ~~r
schrikkelijk belangrijk. En net als de voorvorige spreker zei
het heeft daardoor eigenlijk op het ogenblik niets van een debat.
Het heeft niets van iets wat iets dieper gaat. Het is een antwoord
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en een kirantwoord is het meestal en dan vind ik dat toch eigenlijk wel een beetje kwalijk.
We zullen daarover denken. We zullen proberen morgen u enigszins
zoveel mogelijk tegemoet te komen. Verder nog nav dit agendapunt.
Niet dank u wel. Dan zijn we bij het laatste agendapunt van
deze middag dat is de rondvraag.

Ik heb het gevoel dat dat een

beetje in elkaar overgevloeid is. Wie van u mag ik het woord geven
nav de rondvraag. Niemand.
Voorzitter ik heb een organisatorische vraag. Mevrouw Verspeek uit
Schiedam. Alle afdelingen zitten momenteel met de campagnes.

Ik

ben bestuurslid zowel als propagandist van Schiedam. Nu is het
zo dat onze afdelingsvergadering, de jaarlijkse moet gehouden
worden voor 1 juni. Dat geeft een probleem want 18 mei hebben
wij een propagandaavond en die zou dan ermee verbonden moeten worden
zodat we om een uur of negen pas aan de propagandaavond zouden
kunnen beginnen. Ik vraag het hoofdbestuur mag die vergadering
in juni gehouden worden. Kan dat uitgesteld worden dat u bijvoorbeeld zegt u heeft tot 1 juni de tijd daarvoor. Het is precies
tot 1 juni en dat is voor ons echt o zo moeilijk.
De algemeen secretaris heeft er geen bezwaar tegen.
Dank u wel.
Verder nog iemand voor de rondvraag.
Afdeling Soest.
Mijnheer de voorzitter ik wilde toch een vraag stellen over de
algemene ledenvergadering elk jaar. Het komt altijd dus in een
periode dat alle afdelingsleden eigenlijk op pad zijn om reklame
te maken of voor provinciale Statenverkiezingen zoals nu of voor
zoals in den Haag voor de 2e kamerverkiezing. U overlaadt dus
de mensen in de afdelingen gewoon met werk. Die moeten dus
reizen, die moeten overnachten en moeten hier ook werken. Moeten
dat later weer terugkoppelen naar de afdelingen. Zou er nu niet
eens een keer een tijd kunnen komen dat er beter gepland wordt
of naar de verkiezingen zodat je dus een terugblik erop hebt.
Of op een andere tijd, maar im ieder geval niet zo vlak voor
verkiezingen. Dank u.
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Er zitten twee elementen aan deze problematiek. Het ene is de
publiciteit die een algemene vergadering altijd met zich meebrengt
en die dan toch best aardig is zo kort voor de verkiezingen en het
andere element is inderdaad dat organisatorische probleem van de
meeste mensen die zitten in een campagne, die voeren campagne.
Vorig jaar in den Haag hebben we dat voor de eerste keer echt ervaren, deze algemene vergadering lag toen al vast. Maar we dubben
wel. We onderkennen uw bezwaren en twijfelen over wat nu wijsheid
is. Het is een onderwerp van gesprek in het hoofdbestuur en we
zullen voor de volgende gelegenheid daar een bewuste keuze maken.
Verder niet dank u wel. Voordat ik de vergadering schors wil ik
u nog zeggen, wil ik u op het hart drukken vooral voor kwart voor
acht aanwezig te zijn, want de kans is erg groot dat direkt na
acht uur een rechtstreekse uitzandig in het NOSjournaal zal
zijn en dan kunnen we niet hebben dat we te laat beginnen omdat
de zaal nog volloopt. Graag dus om kwart voor acht aanwezig. Ik schors
de vergadering to kwart voor acht.
Dames en heren nog vijf dagen dan is het zover. Dan weten we hoe
sterk de VVD in de komende jaren in de staten vertegenwoordigd·
zal zijn. Een sterke VVD is belangrijk omdat veel beslissingen
die de mensen direkt raken in de provincie genomen worden. Maar
over vijf dagen weten we nog iets. Dan weten we hoe de kiezers
denken over het totnogtoe gevoerde regeringsbeleid. Bijna een
jaar zijn de regeringspartijen CDA, PvdA en D66 nu met elkaar
bezig. De ploeg die er moest en zou komen. Sterke ploeg van de
snelle beslissingen. En inderdaad vorig jaar binnen een paar
dagen was de eerste beslissing er al. De VVD mocht niet meedoen.
Een kabinet met de VVD zou zo'n smal draagvlak hebben. Daarna is
het wel verder gegaan maar na die ene snelle beslissing was het
gedaan met de besluitvaardigheid. Maanden formeren en ruziën monden
uit in een mistig akkoord. De ploeg zat er amper of was alweer
gevallen. Cabaretiers konden zich uitleven en kroniekschrijvers
hun hart ophalen. Waarin een klein1land groot kan zijn. Nu zit het
kabinet er dan zo'n vijf maanden maar volgens vrij Nederland van
vorige week is het best bewaarde geheim in den Haag het kabin~t
bestaat helemaal niet. Het is een koppige hersenschim, het bestaat
niet omdat er geen beslissingen worden genomen of eerlijk is
eerlijk al er dan al eens een beslissing genomen wordt dan is het
steeds om maar later te besluiten.
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Niet nu maar de volgende week over veertien. dagen dan zullen we
echt beslissen en dat is nu al maanden achtereen het parool.
Over vijf dagen kunnen de kiezers ook over deze gang van zaken
in den Haag een oordeel geven. Wij wachten dat oordeel met vertrouwen af en de VVD rekent daarbij op al die duizenden CDA en D66
kiezers die het vertrouwen in deze coalitie met de PvdA hebben
verloren. Die vindt dat er nu een echte aanpak van de problemen
moet komen. Meer ruimte voor onze bedrijven omdat daar de bron van
onze welvaart ligt. Omdat alleen daar nieuwe arbeidsplaatsen geschapen kunnen worden. Wij zeggen het duidelijk. Wij willen van
dit eindeloze vooruitschuifkabinet af.
Voor de VVD gaat het er bij deze verkiezingen om het kistarische
verkiezingsresultaat uit 1974 te overtreffen. Toen haalden we
bij de Statenverkiezingen maar liefst 19%. Nu gaan we op naar de
20%. Een van de vijf een liberale kiezer. Ons land dames en heren
verdient een ander kabinet en een ander beleid. Jarenlang hebben
zogenaamd progressieve politici ons voor gehouden dat eigenlijk
alles kon en dat als je maar echt wilde er ook geld genoeg was.
De progressieve politici die niet ophielden ons voor te rekenen
dat twee plus twee vijf was en niet voer. Maar niet alleen de
zogenaamd progressieve politici droegen deze leer uit. Zij werden
in het voetspoor gevolgd door modieuze christen democraten die
bang waren voor rechts versleten te worden. En uiteraard door de
politici van pragmatische huize, de politici die zich anders links
of redelijk alternatief noemen. Maar nu in 1982, nu deze lieden
het in ons land opeens voor het zeggen hebben nu heeft men ontdekt
dat die oude rekensom helemaal niet klopt. Nu is het plotseling
bezuinigen geblazen en meent men zijn leven te moeten beteren
door ons een rekensom voor te houden dat twee plus twee nog
slechts drie is. Een opmerkelijk omslaan in het denken die begeleidt
wordt door termen als nieuw realisme of grenzen aan de groei.
Het is een pessimistische boodschap. En weet u wat zo opmerkelijk
is. Dat de politieke stroming die altijd heeft beweerd dat twee
plus twee gewoon vier is een boodschap die niet door de waan van
de dag wordt bepaald minder nieuwswaarde lijkt te bezitten. Waren
het niet de liberalen die in het midden van de jaren 60 waarschuwden voor de wildgroei in ons sociale verzekeringsstelsel.
Zeggen wij niet al

ja~en

dat er geen evenwichtige sociale econo-

mische politiek wordt gevoerd als dat niet gebeurt dat in ons
land dat dan scheef groeit.
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Ik zeg dat niet omdat ik vind dat de VVD ten koste van alles
terug moet op het regeringskussen. Ik zeg dat omdat ik mij zorgen
maak over de ernstige dementale depressie waaraan ons land lijdt.
Er zijn veel te veel zwartkijkers die het niet meer zien zitten.
Modegevoelige opinielijders gaan in het denken voorop. En politici laten het zich aanleunen. De mensen hebben geen vertrouwen
meer in de sociaal economische toekomst. De groei in ons land
is bijna nul geworden en de werkloosheid loopt schrikbarend op.
In onze bedrijven wordt nu al jarenlang veel te weinig geïnvesteerd. Er is een proces van entindustrialisering aan de gang. Fout
dames en heren. De moedeloosheid, de futloosheid van de zwartkijker mag niet de nieuwe mode zijn. Je hoeft je oor in de samenleving maar te luister te leggen om te horen hoe het vertrouwen
in de politiek is gedaald. Er is een groeiende afkeer van den Haag.
En de bekrompen belangenbehartiging door allerlei pressiegroepen.
Denkt u maar eens aan de vele akties en stakingen die de afgelopen
week zijn gehouden. Het respect voor de politici in den Haag
slaat om in minachting. Door de wijfelachtigheid en de onduidelijkheid van degene die beslissingen zouden moeten nemen. Het kon
alles bij elkaar niet ongelukkiger. In onze samenleving is de
laatste jaren een soort tegenmaatschappij ontstaan waarin verschillende vaak min of meer nihillistische lieden zich hebben
gegroepeerd. Groeperingen van mensen die vaak sterk van de
maatschappij vervreemd zijn. Kenmerkend voor deze groep is de
anti-houding, het anti-kapitalisme, het anti militairisme, de
anti parlementaire opstelling, de anti technologische instelling,
de angst voor chips en computer. Wat is nu eigenlijk de achtergrond van de psychische depressie van het gevoel dat Nederland
in de punt zit. Hoe komt dat. Na de 2e wereldoorlog is er een
lange periode geweest van grote nationale opbloei. Tot in het
midden van de vijftiger jaren werd ons land gekenmerkt door een
geest van wederopbouw. Een geest van eensgezindheid en doelgericht
handelen bij de opbouw van een nieuw Nederland. De fundamenten
die toen zijn gelegd heeft ons land tot in het midden van de
jaren zestig een grote economische groei bereikt en alle partijen
hebben meegewerkt aan de opbouw van een sociaal zekerheidsstelsel
wat tot de allerbeste in de wereld behoort. Maar toen dat eenmaal was bereikt leek het wel of we onze idealen en onze energie
kwijt raakten. In het midden van de jaren zestig brak een kleine
culturele revolutie uit tegen de maatschappij, tegen de
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maatschappij van prestatie van establisment. Een culturele en soms
ook ludieke revolutie heeft zeker een aantal positieve effecten
gehad. Soms wat stijve burgerlijkheid werd enigszins ontspannen.
De democratiseringsbeweging werd ingezet. Prima, maar er was ook
een schaduwzijde zoals meestal in dergelijke situaties sloeg de
slinger hier en daar ook veel te ver door. Bestuur van onze universiteiten werd dol gedraaid. Goede aceepteerde zaken werd afgebroken. Na die vernieuwing in de 6Der jaren ontstond de grote
matheid. Een tijd die gekenmerkt werd door het kan niet op denken
nooit. Was het genoeg in de consumptiemaatschappij leek iedere
inspiratie en fut te verdwijnen. Nu zitten wij in het begin. van
de BOer jaren met die mentale depressie gekenmerkt door futloosheid, onzekerheid, angst voor de toekomst, doemdenken en egoisme.
Het ik tijdperk viert hoogtij. Het gevaar is deze depressie in ons
denken, een zichzelf vervullende profetie begint te worden, men
verliest het intiatief zelf wat aan die toekomst te doen. Men eist
dat de overheid voor alles zorgt, men leunt tegen de overheid aan.
Veel oude taken zijn volbracht en nu missen we en de overtuiging
en de dadendrang om samen nieuwe taken aan te pakken. Wij moeten
weer aan de toekomst werken. Die mentale spiraal omhoog ipv naar
beneden. Dat gebrek aan vertrouwen in de toekomst aan vertrouwen
in de werking van de democratie waardoor de optredende vervreemding
van grote groeperingen een toenemende werkloosheid. Dat alles volgt
is een uitstekende voedingsbodem voor anti democratisch extremisme.
Die anti democratische gerichtheid komt u tegen bij uiterst links
en uiterst rechts. De onvrede over het onvermogen in den Haag,
ave~

de durf, het lef de problemen werkelijk aan te pakken.

Dat kan gevaarlijke vormen gaan aannemen. Ik noem u een voorbeeld.
Het vaak onduidelijke beleid van de overheid op het gebied van de
wetshandhaving. Soms kun je je niet aan de indruk onttrekken dat
met twee maten wordt gemeten. Soms gaan groeperingen die menen dat
aanrichten van schade aan gemeenschaps of particuliere goederen
een nieuwe vorm van creatieve meningsuiting is min of meer vrijuit
terwijl met de gedupeerden amper rekening wordt gehouden. Terwijl
kleine en onbeduidende overtredingen van nou gewone burgers nauwkeurig worden afgestraft. De praktijk bij een kantoor in Amsterdam worden regelmatig de ruiten ingegooid. Het personeel moet eerst
vaak stenen rapen v6ordat men aan het werk kan. Van de daders natuurlijk geen spoor. Maar wanneer enkele uren later bij het bedrijf
de auto komt om het glas te vernieuwen en die auto op de stoep
geplaatst wordt dan volgt onmiddellijk een bon.
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Is het een wonder, dames en heren dat er rancune ontstaat en vervaging van de grens tussen legaal en illegaal gedrag. Deze ontwikkeling moet een halt toegeroepen worden. Het nationaal egoisme
neemt weer toe. De bereidheid van sommige landen om een redelijk
aandeel te nemen in de bescherming van ons hoogste collectieve
goed, onze veiligheid neemt sterk af. Een pacifistisch, neutralistische stroming meent dat de bescherming die Amerika ons sinds de
tweede wereldoorlog heeft geboden overbodig of niet gewenst is.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat met een situatie van
de dertiger jaren paralellen zijn te trekken. Ook toen politiek
verval, grote werkeloosheid, afbraak van de defensie, inspanning
en een morele verzwakking die tot gevolg hadden dat men niet meer
wist op welk moment duidelijk moest worden opgetreden tegen extremistische krachten. Welke politieke stroming, welke politieke
leiders geven nu 1982 het antwoord. Op de uitdaging die de moeheid van onze maatschappij stelt. Liberalisme dames en heren is
gebaseerd op het feit dat de bron, motor van onze maatschappelijke
vooruitgang de individuele creativiteit is. Een creativiteit kan
alleen tot ontplooing komen in vrijheid. Onze liberale opvatting
van vrijheid is altijd verbonden geweest met verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid. De individuele mens is zelf verantwoordelijk
voor zijn handelen, maar hij moet de vrijheid van anderen respecteren. De mens heeft er naar liberale overtuiging ook toe bijgedragen dat iedereen gelijkwaardige kansen krijgt tot zijn ontplloing. Altijd is het liberalisme een optimistische maar ook realistische politieke stroming geweest. Optimistisch tav de toekomst
van de mensheid en van de mogelijkheden, de samenleving waarin
wij leven te verbeteren. Creativiteit, inventiviteit, geloof en
vertrouwen in de individuele mens dat zijn liberale sleutelwoorden.
En juist nu moet dit liberale elan ons uit de put helpen. Moet
een nieuwe identiteit geven die tot nieuwe initiatieven zullen
leiden. Ons land zal zijn moedeloosheid overwinnen door zich
nieuwe taken te stellen en de oude die nog waardevol zijn gaan herijken. Als wij de uitdaging die voor ons ligt durven oppakken dan
kan de futloosheid en moedeloosheid als sneeuw voor de zon verdwijnen. Uitdagingen zijn er genoeg en wij liberalen hebben
daar een atnwoord op. Nederland heeft na de 2e wereldoorlog in
de jaren 50 en 60 zowel door interne kracht als door gunstige
buitenlandse omstandigheden een grote internationale rol kunnen
spelen. Groter dan ons land toekwam op grond van onze beperkte
macht. In de jaren 70 is een groot deel van deze rol verloren
gegaan. De reputatie van een aktieve, betrouwbare bondgenoot van
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een ideeënrijk constructieve europese partner, van koploper in een
aantal internationale organisaties zijn wij aan het verliezen.
In toenemende mate is ons land afgezakt als dwarsligger, als problemenveroorzaker. Tot een land dat internationaal politiek meent
te kunnen voeren door niet eerst naar de ernstige problemen
van deze tijd te kijken, maar naar zinloze boycotaktiea en andere
~rmen

van schijnpolitiek. Door zich te verliezen in veilige detail-

kwesties die niemand de politieke kop kost. Met grote verslagenheid
hebben wij kennis genomen van de dood van vier Ikonjournalisten
in El,Salvador. Juist wij als liberalen die vinden dat journalisten
overal ter wereld vrij en onbelemmerd hun werk moeten kunnen doen
voelen dit als een afgrijselijk gebeuren. De ellendige polatisatie,

---

de burgeroorlog binnen een volk vervult ons met afschuw. Wat
gebeurt er nu werkelijk aan vredesinitiatieven daar. Waar blijft
Nederland, waar blijft ook Europa nu steun gegeven kan worden aan
het initiatief tot bemiddeling van de president van Mexico. Zo'n
aktie zo'n handreiking verdient al onze steun.

Ik vraag onze

regering, het europese parlement de aktie van Mexico te versterken.
Wij willen dat onze regering de pronte reaktie van Amnesty International die een diepgaand onderzoek instelt met alle beschikbare
middelen steunen. Dames en heren de komende jaren zullennwij
razend snel moeten komen tot een aktief en realistisch buitenlands beleid, een beleid waarin wij de lasten van de westerse
democratie voor de verdediging van de vrijheid en de bevordering
van de economische vooruitgang in de wereld gezamelijk dragen.
Europese samenwerking is daarbij een voorwaarde, helaas wordt
daaraan nog onvoldoende inhoud gegeven. Ons land kan alleen maar
een pmlitieke rol van betekenis vervullen en zijn idealen verwezenlijken als onze samenleving zich kwalitatief zo ontwikkelt
dat ons een opbouwende internationale rol toekomt. Daarvoor zijn
nodig onafhankelijkheid, flexibiliteit een hoog intellektueel
niveau en besluitvaardigheid. Als wij dat kunnen opbrengen dan kan
de ontwikkelingssamenwerking ook meer inhoud worden gegeven.
Laten wij de jonge mensen met een opleiding, jonge mensen die dat
willen uitzenden over de wereld naar landen waar hun kennis nodig
is. Laten wij de gelden voor ontwikkelingssamenwerking beschikbaar
stellen en zo aanwenden dat zij uitsluitend zinvol worden besteed.
Aan misstanden zoals gesignaleerd in het NCOrapport van de Telclersstichting moet op korte termijn een eind komen. Laat ons
ook exporterende bedrijfsleven een rol spelen bij de ontwikkelingssamenwerking. Men kan onze deskundigheid goed gebruiken. Laten wij
de democratische opbouw van Europa versterken. Het europese parlement moet in de komende jaren een sleutelpositie gaan innemen of niet.
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Wij moeten los van enge nationale belangen, maar wij moeten ook en
daarmee moeten wij misschien beginnen orde op onze eigen zaken
stellen. We moeten ons daarbij goed voor ogen houden dat we met
de afbraak van het welvaartsschBppend vermogen van ons land de
ontwikkelingslanden een heel slechte dienst bewijzen. Armoede en
onderdrukking bestrijden is niet alleen een eis van menselijke
vaardigheid maar ook bitter noodzakelijk om de blijvende vrede te
waarborgen. Binnenlands dames en heren wordt de belangrijkste
uitdaging op dit moment natuurlijk gevormd door het schrijnende
hoge werkeloosheid. 500.000 werkelozen en 100.000den werkelQzen
extra verstopt in de WAO dat is in alle opzichten onaanvaardbaar.
De VVD heeft duidelijke ideeen hoe die werkeloosheid teruggebracht
kan worden. Daarbij staat voorop dat wij werkgelegenheid willen
scheppen in de bedrijven, daar moet het verdiend worden. Nog meer
welzijnswerkers en mensen bij alle mogelijke gesubsidieerde instellingen dat lost het probleem van de werkeloosheid niet op. Dok niet
het creëren van banen door de bestaande in twee te hakken, alleen
nee er moet werk gecreëerd worden in de bedrijven door ontwikkeling
van nieuwe produkten, door het vinden van nieuwe markten, daar
ligt de motor van onze welvaart. Dames en heren het is niet eerlijk, het is niet realistisch. Al de honderdduizenden werkelozen
voor te houden dat zij de komende paar jaar allemaal weer aan de
slag kunnen komen. Elk jaar melden zich al 50.000 nieuwe mensen
op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er in de tachtiger jaren
nog eens een half miljoen mensen bij komen die werk moeten vinden
terwijl in diezelfde tijd het aantal mensen dat met pensioen gaat
aanzienlijk geringer is. Maar een arbeid moet niet alleen gedacht
worden vanuit een economisch perspectief. Wij moeten ook voldoende
oog hebben voor de sociale gevolgen. Mensen die van de ene dag op
de andere plotseling op straat komen staan krijgen een enorme mentale dreun te verwerken. Langdurige werkloosheid tast de welzijn
van de mensen aan. Kan grote spanningen in het gezin geven. Geeft
de mensen veel minder ontplooiingskansen. Een deel van de
sociale contacten valt weg, tijdsbesteding wordt een probleem,
langdurige werkeloosheid dames en heren werkt ontwrichtend en de
tijd is voorbij zeggen wij liberalen dat de waarde van de mens
bepaald wordt door zijn baan, zijn maatschappelijke funktie,

het

gaat om de mensen zelf. Ik zei u al dat het gewoon niet eerlijk
is om de mensen zonder werk voor te houden dat zij in de nabije
toekomst nog weer zo aan de slag kunnen. Het is hen een rad voor
ogen draaien.
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Natuurlijk moet gestreefd worden naar verbetering van de situatie
en liberalen gaan daarbij voorop. Vanavond zeg ik u dat ingrijpende
maatregelen ook bij hen die werken niet voorkomen kunnen worden.
Wij zullen in ons land niet ontkomen aan arbeidstijdverkorting op
brede schaal. Dat zal gepaard gaan met inlevering van een gedeelte
van het loon. Door terugdringing van de overheidstaken zullen als
compensatie belastingen worden verlaagd. Meer mensen kunnen zo
aan de slag waardoor een deel van de uitkeringen zal ve•vallen en
zo kunnen de sociale premies omlaag zowel voor de werknemers als
voor de werkgevers. Daarboven vind ik het noodzakelijk dat wij
degene die langdurig zonder werk zitten de plaats in de maatschappij geven die hen toekomt. Ook zij hebben recht op ontplooiing.
Recht op een zinvol bestaan. M.i. rechtvaardigt dit nieuw beleid
tav het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk gaat vaak over maatschappelijk gezien heel belangrijke en assentiele zaken. Wat zou
ons verenigingsleven zijn, onze sociale zorg dat natuur- en landschapsbeheer, de culturele en ook de politieke aktiviteiten zonder
de inzet van honderdduizenden vrijwilligers. Weet u vrijwilligerswerk is eigenlijk een typisch liberale bezigheid. Is voortgekomen
uit het particuliere initiatief. Een nieuw beleid tav de vrijwilliger zou een aantal obstakels kunnen opruimen die de inschakeling
van werklozen die nu niet bezig mogen zijn mogelijk maken. Wettelijke belemmering maakt het werklozen vaak moeilijk om niet betaalde
aktiviteit te ontwikkelen. Bij studie komt de uitkering in gevaar
en toch is die studie n8dig want veel werk wat zij zouden kunnen
vereist een zekere mate van opleiding. Een juridische positie is
vaak onduidelijk. De uitgave die zij als vrijwilliger maken voor
heel nuttige taken zou naar ons oordeel vergemakkelijkt kunnen
worden als er bijvoorbeeld een duidelijke fiscale aftrekregeling
kwam. Het lijkt mij een liberale opgaaf van de eerste orde om de
niet betaalde arbeid in onze samenleving te herdefinieren en een
grotere rol toe te kennen. Dames en heren van groot belang voor de
toekomst van ons land is met name ook het onderwijs. Daar worden
de mensen gevormd die onze samenleving straks moeten trekken.
Ondanks de gigantische groei van het onderwijsapparaat en de hoge
onderwijsuitgaven per hoofd laat de kwaliteit van het nederlandse
onderwijs meer en meer te wensen over. Het aantal naderlanders
in internationale organisaties loopt schrikbarend terug vooral
ook door een adhteruitgang ih de gemiddelde kwaliteit van hen die
zich aanbieden. O.a. door een geringere uitdrukkingsvaardigheid
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een gebrekkige talenkennis waardoor men in de concurrentie met kandidaten uit andere landen uit de boot valt. Wil ons land mee kunnen
spelen bij de nieuwe technologische ontwikkeling in internationale
organisaties dan is onderwijs van hoog kwaliteitsniveau noodzakelijk. Dan zal Nederland zeker niet over moeten gaan tot een schooltype. Dat sluit niet aan bij onze wens het onderwijs nu zo in te
richten dat jonge mensen met hun opleiding in onze samenleving en
ons bedrijfsleven zo goed mogelijk aan de slag kunnen. Komende jaren
zullen wij af moeten van onze overheidsverslaving, van het waan
idee dat de overheid voor alles en voor iedereen overal oplossingen
voor heeft. Het is toch te gek dat er in dit land bijna geen aktiviteit meer ontplooit kan worden of de overheid springt op een
of andere manier bij met subsidie. De weelderig gegroeide boom,
subsidieboom waarvan niemand meer de verschillende takken kan onderscheiden zullen wij met verstand en in alle redelijkbeid moeten
snoeien en inkorten. Er is op dat terrein al wildgroei genoeg.
Kamervoorzitter Dolman verklaarde onlangs dat hij voor het aanbrengen van een terrasje op het Binnehof langs 32 instanties
moest. In het begin zei ik u al wij moeten de creativiteit in de
mensen in de samenleving stimuleren. Als wij dat doen ben ik ervan
overtuigd dat er genoeg bruikbare ideeën en plannen naar

boven

komen. Een goed voorbeeld van wat ik bedoel is het werkgelegenheidsplan dat door de Heidemij. in overleg met de FNV is ontwikkeld.
Daar heeft men aktief ingespeeld op de teruglopende overheids,.--.__

bestedingen. Het plan gaat uit van werk voor 60.000 man per jaar.
Laat men dat in den Haag nou eens bestuderen. Het lijkt te aantrekkelijk om zomaar terzijde te schuiven. En ook in Limburg dames
en heren tiert de wildgroei welig. Als ik alleen maar eens denk
aan al die instanties die zich bezighouden met Limburgpromotie.
Met het aantrekken van nieuwe bedrijven naar deze provincie met
haar hoge werkeloosheid. Natuurlijk de provincie, vele gemeente,
het lie of het etel in Maastricht, de kamers van koophandel andere
wat een versnippering van kracht.

In de vele provincies overigens

is het zeker niet anders. Dames en heren in de komende jaren zullen
naar liberaal inzicht de nodige hervormingen aangebracht moeten
worden in onze samenleving en op de wijze waarop ons land wordt
bestuurd. Eindelijk zal de bezem door onze bureaucratie moeten.
Laat men in den Haag haast maken met de aanbevelingen van de
commissie Vonhoff. Maar er is meer. Wij moeten kritisch kijken
naar ons gebouw van sociale zekerheid. Laat er geen misverstanden
over bestaan. De fundamenten van dat gebouw moeten intact blijven.
Ieder die een uitkering werkelijk nodig heeft zal de liberalen
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aan zijn zijde vinden. De koopkracht van de echte minima willen
wij in stand houden. Want niemand kan ontkennen dat er in tijden
van welvaart ook luxe is binnengeslopen die wij ons nu geen van
allen kunnen permitteren. Juist terwille van de mensen die het echt
nogidg hebben moeten wij nu de moed opbrengen hervormingen aan te
brengen. Als wij nu niets doen dan doen wij de mensen die morgen
een uitkering nodig hebben tekort. Dames en heren hervormingen zijn
ook nodig in onze beloningsstructuur. Hoeveel beloningen berusten
niet op traditie. Zijn niet vastgelegd in schalen die feitelijk
zijn verouderd. Opgezet wellicht in een tijd toen het arbeidsaanbod van heel andere aard was dan nu. Smerig vuil werk moet in onze
samenleving beter betaald worden. En wij vinden ook en wij zeggen
dat eerlijk dat mensen die werken voor een minimumloon best meer
mogen krijgen dan zij die een minimumuitkering hebben. Uitgangspunt moet zijn extra prestatie, extra inspanning moet worden
gestimuleerd, moet worden aangemoedigd ipv gestraft.· Als wij dat
doen zal de arbeidsmarkt weer beter funktioneren. Als ik aan hervormingen denk, denk ik ook aan het plan om verdere verval in onze
steden tegen te gaan en de verkrotting, de verpaupering van de
grote en kleine criminaliteit moet een einde komen want de leefbaarheid is in het geding. Er moet een nationaal samenhangend herstelplan komen gericht op de grote steden.
Hervormingen ook bezuiniging en bestaande overheidstaken eens echt
kritisch te bezien. Ik weet het je moet door een betonnen muur
wanneer je besluit bepaalde overheidstaken te kappen. Er zijn
altijd een heleboel argumenten te bedenken waarom juist met de
bestaande taak moet worden doorgegaan. Steeds opnieuw moeten we
bekijken of nieuwe taken niet voorrang hebben boven

bestaande~

Of wij door de nieuwe taken aan te pakken niet meer mensen helpen
dan door verder te gaan op de platbetreden paden. Wij vragen de
politiek, wij vragen van de politici hou op met alleen najagen
van wat ons vandaag bezighoudt. Denk vooruit over onze samenleving
van morgen. Wijs ons de weg naar een toekomst van vrede, een
toekomst waarin het plezierig leven is. Wij vragen om een visie
op lagere termijn. Om een perspectief, om een baken om op te
koersen. Wij steken onze handen uit, wij roepen het uit wij
liberalen, wij doen mee, wij gaan voorop. Wie durft te zeggen
dat er in deze maatschappij geen uitdagingen meer zijn. Dat alles
zo goed en mooi geregeld is, onze samenleving barst van de uitdagingen, maar willen wij die uitdagingen aankunnen dan is een
nieuwe aanpak nodig gebaseerd op een liberaal elan.
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Ons liberalisme dat een beroep doet op de creativiteit, een beroep
doet op de inventiviteit van de mens, de opleving van de samenleving
die afrekent met de verslaving san de overheid. Stimulerend
Thorbecke zij het al van de zelfstandige kracht in mens en maatschappij. Dames en heren als wij die weg met elkaar kiezen al
eerder heb ik het gezegd het gaat om denken, durven, doen dan worden
de jaren tachtig de jaren van een nieuw liberaal elan, de jaren
van een hernieuwde vitaliteit. Dank u wel.
Het woord is aan de heer Wiegel.
Voorzitter de verkiezingen voor de staten hebben o.a. als bijkomstigheid gehad dat wij de campagne hebben gevoerd die 28 februari
is begonmen. Kenmerkend punt in die campagne is overal enorm enthousiasme voor onze vergaderingen, enorme steun voor onze ideeën
en volle zalen. Zo vol dat ik soms weleens zou denken zouden er
kamerverkiezingen komen. En diegene die dat denken die hebben
misschien gelijk.

De stemming bij ons is prima. We zitten niet

te miezemuizen en wij zien dan ook de 24ste maart vol vertrouwen
tegemoet. Je wordt doodgegooid voorzitter dames en heren op dit
moment met allerlei enquettes. U kent mijn opvattingen over enquettes je moet ze met een korrel zout nemen, maar ze geven toch
een aantal indicaties aan. Er staat deze week in Elseviers Magazin
een enquette waaruit blijkt dat de VVD de duidelijkste partij is
van alle grotere partijen. Dat over de VVD als enige partij op dit
ogenblik positiever wordt gedacht dan bij de kamerverkiezingen
van vorig jaar. Dat wij het hoogste scoren waar het gaat om de
vraag gaat u zeker weer op uw oude partij stemmen. Een kleine
anotatie terzijde, de helft van de D66kiezers van mei vorig jaar
weet op dit ogenblik nog niet of men op die partij stemmen gaat.
Aardiger indicatie, een kwart van de D66 kiezers vindt dat wij
in het kabinet moeten. Dat kwart heeft gelijk. Wat er precies
gaat gebeuren op 24 maart, ik weet het niet. U zult het bepalen.
Het zou weleens zo kunnen zijn dat het CDA redelijk stabiel blijft,
dat de PvdA verliest. De uitslag voor D66 is misschien nog interessanter. Die groepering stond een week of drie terug nog op een
zodanig percentage overeenkomstig met 21 kamerzetels. Morgen heb
ik begrepen zend de VARA weer een NIPOenquette uit. Of D66 dan ook
uitkomt op die 21 zetels of anders een voorzichtige voorspelling.
Misschien teggen we morgen als we die VARAuitzending hebben gehoord
dat tal van onze vrienden ook inderdaad bij die VARA zitten.
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En de VVD ik doe daar helemaal geen voorspelling over, maar ik heb
wel de indruk dat als wij met elkaar zo'n·1beetje in de lijn van de
campagne die nu drie weken aan de gang is nog komen tot een forse
eindsprint dat we een redelijk resultaat weten te boeken. Prognose
voorzichtig, stabiliteit bij het CDA, verlies PvdA, bij D66 zal
het er om houden of men boven het kamerresultaat uit zal komen
en wij komen daar wel ietsje boven denk ik. Waarom, want als je
een voorspelling doet moet je ook enige argumentatie geven. Ik
denk dat het CDA constant blijft dankzij de minister president.
Minister president die zoals u weet een apart verschijnsel is in
de nederlandse politiek en daarbuiten. Want door zijn komt in
Aboe Dabie veroorzaakte hij daar een regenval van een halve meter
en in Kuala Lumpur zorgde hij voor een donderslag. U kent die
donderslag, hij stelde zich ter beschikking voor het lijst±ekkerschap alom in het CDA wellicht de heer Lubbers uitgezonderd
vreugde. De PvdA dames en heren zit in een wat andere situatie.
PvdA zit in een situatie dat zij belofte bij de verkiezingen in
mei vorig jaar gedaan niet na is gekomen. Dok niet die beloften
die men zelf tot strijdpunt heeft verheven en de positie van de
PvdA is extra bemoeilijkt omdat haar aanvoerder de heer den Uyl
het voor de PvdA moeilijkste departement heeft aanvaard. Dat is
namelijk het departement waarop de sociale uitkeringen zullen
moeten worden aangevat en waarop men wie er ook zit altijd problemen met de vakbeweging krijgt. Dat is een feit dat wist overigens
de heer den Uyl vantevoren. En je zou op z'n hoogst kunnen zeggen
ik zal straks nog iets anders over hem zeggen dat hij daardoor
politiek een heel groot risico heeft genomen.

Interessanter

algemeen is dat tov dit kabinet de vakbeweging zich kritischer
opstelt dan tov bijvoorbeeld het vorige kabinet waarin wij zaten.
En dat is daarom ook interessant omdat wij uit het kabinet
moesten zeiden velen buiten onze kring, sommige ook in het CDA
vanwege dat zogenaamde maatschappelijke draagvlak. Daarom moesten
wij er uit en de PvdA er in. Wij hebben die stelling altijd weersproken. Die stelling is vervolgens nu ook feitelijk onjuist
gebleken omdat heel nadrukkelijk de vakbeweging veel negatiever
over dit kabinet dan over het vorige oordeelt. Vraag is of de
situatie van de PvdA desastreus is en of wij daar blij mee zouden
moeten zijn. Ik denk niet dat de situatie van de PvdA desastreus is.
Men zal zwaar verliezen bij de ~erkiezingen. l~X~-~~X"~•~x••~x•x
Mt~Mä%l~X~ä~XMMXR~M~X
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Ik denk day het verlies overigens geringer zal zijn dan voorspelt
dankzij de inzet, de veerkracht en de moed van de vice premier, de
minister van sociale zaken. Ook dankzij het feit dat vele kiezers
die vanuit de PvdA komend D66 toch wellicht als een vluchtheuvel
hebben beschouwd, maar door de feitelijker uitkomsten van het beleid van D66 ongetwijfeld voor een deel op hun gedachte zullen
terugkomen en het zou ook niet goed zijn, ik heb dat eerder gezegd
hier en daar leidde dat tot een vragende kanttekening in de pers.
Van wat zou die bedoelen. En de meeste die dat schreven die dachten
er zal wel weer iets heel gemeens achter zitten. Men denkt mij te
kennen. Maar ik zou er niet voor zijn en wij zijn er ook niet voor.
Want ik dacht dat het in het belang was van het funktioneren van
west europese democratie dat er in die democratie in ons europa
een stabiele sociaal democratische arbeiderspartij is. En als
mijnheer de voorzitter zo'n partij zou verdwijnen of zou ineen
schrompelen en de kiezers zouden uitwaaieren naar allerlei nieuwe
ondoorzichtige groeperingen dan is dat een geweldige deuk in de
stabiliteit van de democratie en is dat niet goed. Nu iets over
D66. De partijvoorzitter en ik hebben een zodanige rolverdeling
afgesproken dat hij alleen over ons gesproken heeft zodat ik
enigermate de schaal naar de andere kant zal moeten laten overslaan. Buiten het parlement trekken allerlei politici van verschillende van de regeringspartijen een grote broek aan om het
zo maar eens te zeggen. In de kamer blijft van hun verhalen overigens
weinig over. Ik zei dat ook in het kader van datgene wat ik over
D66 wilde gaan zeggen. D66 dat het ongehoord vond, dat de minister
president naar zuid oost azië ging om orders af te sluiten, dat
het uitblijven van de voorjaarsnota scherp kritiseerde, dat heeft
geeist dat de nota er voor 1 april moest zijn en dat heeft gedreigd
met een kabinetscrisis. Maar gisterennin de 2e kamer bleef daar
van al die verhalen niets over. Over de reis van de premier sprak
de heer Brinkhorst met geen woord. D66 stemde tegen onze motie
waarin het uitblijven van de voorjaarsnota werd betreurd en waarin
werd gevraagd om verschijning van die nota rond 1 april. En het
betoog en de gedachte van de heer Terlouw van nieuwe verkiezingen
was blijkbaar door de defensieminister al zo krachtig weggeblazen
dat we ook daar niets meer over hoorden. Kortom misschien niet
zo aardig maar wel een juiste constatering een volledige afgang
alleen na het debat. Waarom dat overigens niet in de discussie
medegedeeld werd bekend dat het kamerlid Engwirda aan de minister
president schriftelijke vragen heeft gesteld over het commentaar
van de heer van Agt op de aanval van de heer Terlouw op het vorige

kabinet.k~~i"•*~
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En de heer vd Stee ik heb gisteren niet naar de

televisie kunnen kijken in Btandpunt heeft dat nog eens op passende
wijze overgeQaan. Het commentaar van de premier was overigens
afdoend. De minister president loyaal en correct als hij is heeft
de beweringen van de heer Terlouw als volstrekt onwaar, onjuist
gekwalificeerd. Wat vraagt nu de heer Engwirda, hij vraagt aan de
minister president zijn oordeel over Terlouws gedachte te heroverwegen. Dat is een domme vraag die overigens ook aan de verkeerde
bewindsman is gericht. Dom gezien het karakter van de minister
president. En aan de verkeerde bewindsman gericht omdat beter aan
de minister van economische zaken had kunnen worden gevraagd
voortaan alleen en de volledige waarheid te spreken en voor het
overige al zijn tijd te besteden aan zijn ambt. D66 heeft overigens
vroeger het beeld van zichzelf opgeroepen als de partij van de
redelijkheid en van de zakelijkheid en dat heeft die groep ook
veel aanhang opgeleverd. Daarna is dat beeld wat gaan schilferen.
Vandaar mijn woorden over mogelijke uitslagen bij de Statenverkiezingen. Gaan schilferen door de blokkade die D66 heeft gelegd
tegen een kabinet met CDA en VVD, door een onthullend boekwerkje
en door het oordeel van de gehele pers over een van de bewindslieden
van D66. Ik zeg het zo omdat ik niet persoonlijk worden wil.
Nu is in ieder geval voor eenieder zichtbaar dat de leiding van
D66 niet tegen zakelijke kritiek kan en zich blijkbaar zo aangeslagen voelt dat men wild om zich heen aan het slaan is. In feite
is men de eigen ballonnen aan het doorprikken. En hoe dan onze
positie. Mijn gedachte is dat op dit moment in het parlement
en ook daarbuiten de VVDpolitiek waardering en respect geniet ook
dat onze invloed als oppositiepartij groter is dan onze invloed
was ten tijde van het kabinet den Uyl. Hoe komt dat. In de eerste
plaats denk ik door het feit dat wij er uiteindelijk aan het eind
van 1977 erin geslaagd zijn terwijl niemand dat had gedacht om
regeringspartij te worden. Er gaat dus een potentiele

~egerings

dreiging van ons uit. Tweede achtergrond. De oppositie zoals wij
beide frakties in beide kamers die trachten te voeren is niet
alleen alleen er een van kritiseren waar nodig maar is ook er
een van bieden van alternatieven waar wij die alternatieven kunnen
bieden. Denkt u aan het plan ter aanvatting van de jeugdwerkeloosheid van de tweede kamerfraktie. Denkt u aan het alternatief dat
wij hebben geboden tov de ziektewetplannen van het kabinet. Een
alternatief dat niet alleen ervoor zorgde als het zou zijn uitgevoerd dat de benodigde ombuiging van anderhalf miljard op dat
ter~

in
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terrein er zou komen, maar ok dat er een vergelijking met de
regeringsplannen ook daarover is een onderzoek geweest duidelijk
hoger scoorde dan de regeringsplannen. En een derde achtergrond
van onze positie op dit moment is dat is echt heel anders dan ten
tijde van het kabinet den Uyl dat wij er op dit ogenblik in het
parlement erin slagen telkenmale om voorstellen van ons aan een
meerderheid in de kamer te helpen. Denkt u aan de beide voorstellen ingediend door onze fraktiegenoot de heer de Beer op het
terrein van de minister van volkshuisvesting. Meer bouwen samen
met de PvdA, beter verdelen over het land samen met het CDA. Denkt
u aan onze moties aanvaard bij de behandeling van de begroting
van verkeer en waterstaat. Er is toen aanvaard een motie van ons,
de regering eraan bindende om de toezeggingen door het vorige
kabinet gedaan aan Limburg en aan het Noorden waar te maken.
Er is toen een motie ingediend door mevrouw Smit Kroes aanvaard
ter behoud van het vliegveld Zestienhoven. En deze week, gisteren
zijn in de tweede kamer tien moties van de VVD aanvaard bij de
behandeling van de begroting van economische zaken. Ik noem er
slechts twee van. Een van die moties behelsde de uitspraak dat
moest worden overwogen de herinvoering van de vervroegde afschrijving.
Zeer belangrijk voor het bedrijfsleven. De kamer heeft zich achter

.

die uitspraak van ons in meerderheid geschaard. Ook is het zo
dat een andere motie van onze kant met de eerste ondertekenaar de
oud minister van Ardenne waarin aan de regering werd gevraagd om
bij haar maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid een
belangrijke plaats in te ruimen voor lastenverlichting en investeringsbevordering van het bedrijfsleven en waarin werd gezegd en
dat is met het oog op de gaande bespreking in het kabinet over
de voorjaarsnota extra interessant waarin ook is gezegd dat bij
de keuze van de noodzakelijke ombuigingen er voor zorg dient te
worden gedragen dat die niet leiden tot een lastenverhoging voor
het bedrijfsleven. Ook die uitspraak die wens van ons heeft de
meerderheid van de tweede kamer achter zich gekregen en daardoor
heeft de tweede kamer piketten geslagen voor het regeringsbeleid.
Piketten waarbinnen het kabinet zich zal moeten manifesteren.
Wij hebben de marges aangegeven. Het is natuurlijk niet eenvoudig
op dit moment om het land te besturen. Het is daarom ook niet
gemakkelijk om dat

e~

natuurlijk altijd competentieverschillen

zijn tussen de verschillende departementen. Die zijn er altijd
geweest, die zijn er ook nu. Ik kan alleen spreken voor het vorige
kabinet. Ik heb dat af en toe die beraadslagingen van nabij
me gemaakt.

j'
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Toen waren er ook discussies tussen de minister van sociale zaken
die van financien en die van etonomische zaken. Toen ook liepen
degedachten, want de belangen uiteen. Maar toen was het zo dat de
minister van economische zaken de spil was in het kabinet. De
compromissen aandroeg. De minister van sociale zaken en financien
bij elkaar bracht. Dat is het verschil, dat is het verschil met
nu. En als we kijken naar de huidige situatie dan kunnen wij die
niet onder feitelijke constatering heen. Dat de minister van
economische zaken zich beleidsmatig laat ondersneeuwen, door de
minister van sociale zaken met zijn banenplan. Allerlei tijdelijke
banen. Banen in belangrijke mate bij de overheid. En een zodanig
plan ook dat er toe zal leiden heeft het centraal planbureau
berekend dat thans bestaande banen in het bedrijfsleven-thans
bestaande funkties dat die vernietigd zullen worden en dat
en ook dat is het gevolg van het beleid tav de zogenaamde banenplan dat het investeringsbedrag zittend u kent dat jargon zittend
in de WIR dat dat investeringsbedrag wordt uitgehold. Ons standpunt is dat er natuurlijk door de regering in de uitgaven moet
worden omgebogen. Niet vanwege die ombuiging, maar wel omdat via
die ombuigingen financieringstekort kan worden teruggebracht en
omdat door de terugbrenging van het financieringstekort ons
bedrijfsleven ook lucht kan krijgen. Bij die ombuigingen ik wil
dat vanavond met nadruk stellen zal het kabinet prioriteiten
moeten stellen, zal men keuzes moeten maken. En zal men dus worden
geconfronteerd met het feit dat het regeerakkoord uitvoeren zoals
het is opgeschreven niet kan. Je kunt niet tegelijkertijd het
financieringstekort terugbrengen, lastenverzwaring vermijden,
koopkracht eniger mate handhaven, koppelingen handhaven en dan
ook nog in de direkte sfeer wat aan de werkeloosheidsbestrijding
doen. Dat zit Sr niet in. Een feit is ook en waarom zouden we het
ontkennen want het is een feit dat alleen al getalsmatig de ombuigingsproblematiek voor het kabinet buitengewoon zwaar is.

4t

miljard zijn er aan exact berekende tegenvallers. In een duidelijke
brief van de minister van financien die gisteren in de tweede
kamer is besproken in die duidelijke brief staat dat. In die
brief staat dat in het tweede deel een paar passages over mogelijke andere tegenvallers. Maar die passages zijn zo geformuleerd
dat onze rekenmeesters bijgestaan door andere rekenmeesters alleen
al op het manchet hebben kunnen uitrekenen dat er een praktisch
zekere extra tegenvaller in 1982 nog komt van 3 miljard. Op die
vraag aan de minister van financien heeft de minister van financien
gez
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gezegd dat dat waarschijnlijk ook zo zal zijn. En als dat zo is
de nu reeds zekere te9envaller van vier miljard, een praktische
tegenvaller, nog niet exact te berekenen van drie miljard dan
is toch wel die kant tot een andere conclusie komen. Dan is toch
wèl het afspreken door het kabinet van een extra ombuiging bij de
voorjaarsnota van die vier en half miljard dus alleen maar de
zekerheid en nog niet eens de bijna zekerheid, dan is een afspraak
binnen het kabinet over een ombuiging van vier en half miljard
nag in 82 is eigenlijk niet een soortement van uiterste bod, het
is aak eigenlijk niet eens een compromis, het is in feite een
minimum stelling. Wij staan achter de minister van financien.
Wij zijn het met zijn visie eens. Wij vanden dat in de orde van
grote van vier en half miljard, nu bij het vaststellen van de
voorjaarsnota moet warden besloten. Andere zijn daar aak vaar.
De heer Lubbers heeft in de tweede kamer gisteren gezegd dat
aak hij vindt dat er vier en half miljard nag in 82 moet warden
omgebogen. Dat stond in onze motie dat de wanderbaarlijke logica
1n het CDA leidde er toe dat men dus tegen onze motie stemden.
Zo gaat het. Feit is wel dat als het kabinet niet binnen een
paar weken kamt tot die afspraak, die afspraak op basis van
het standpunt van de minister van financien dat dan 1982 een
verloren jaar wordt met af zonder het huidige kabinet.

Ik sprak

dus nu pas over onze prioriteit, over onze opvatting dat het
bedrijfsleven lucht moet krijgen. Daar is onder het vorige
kabinet een aanzet toe gegeven. Door het loonbeleid van minister
Albeda zijn de loonkosten in ons land in de afgelopen anderhalf
jaar 20% minder gestegen dan ln het ons omringende buitenland.
Dat heeft ertoe geleid dat onze export stijgt. Dat heeft mede
geleid tot het miljarden positieve saldo op de batalingsbalans.
Op die weg zal moeten worden doorgegaan, maar zal de partijvaarzitter heeft daar zopas ook over gesproken, zal dat moeten
geschieden via een rigide loonbeleid. Wij zijn daar tegen. Wij
zijn tegen een rigide loonbeleid en waarom. Omdat we van mening
zijn in de eerste plaats dat aan de sociale partners aan vakbeweging en ondernemers de eerste verantwoordelijkheid voor de
laanafspraken moet warden gegeven en aak omdat wij van mening zijn
dat in het beleid strekkende tot naadzakelijke verdere laanmatiging toch een zekere diversificatie naadzakelijk is. Betere betaling
voor zwaar werk waar de vaarzitter over heeft gesproken, betere
betaling ook voor werk waarvoor meer en zwaardere verantwoordelijkheid nodig is. Doet men dat niet haalt men wat dat betreft
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de flexibiliteit uit het inkomensbeleid dan komen we alleen maar
verder van huis. En die stelling onderstreep ik met een tweede
stelling mijnheer de voorzitter. We kunnen echt ons niet verder
permitteren een fraai etiket daaraan op zichzelf ook is te
geven. We kunnen ons niet verder permitteren dat we op die
weg verdergaan van doorgaande nivellering. Dat kan niet meer
omdat ook dat leidt als we dat wel zouden doen tot een volledig
ineen drukken van wat dan heet te zijn het loongebouw omdat als
we dat verder zouden gaan doen het leveren van een extra
prestatie, het bieden van een extra inzet niet meer extra wordt
beloond. En wat we nu juist in dit land op dit ogenblik nodig

.-

hebben is die extra inzet. Het stokpaardje van de nivellering door
de PvdA een paar jaar terug van stal gehaald in de praktijk.
Daarvoor pleitte men daar ook al voor. Het moet echt op dit
ogenblik op stal blijven. Er zal meer van de PvdA moeten worden
gevraagd. Niet alleen om die socialistische nivelleringsgedachte
op sterk water te zetten. Ook zal het nodig zijn dat het grootste
deel van de ombuigingen wordt gezocht in de overdrachtssector.
En het grootste deel daarvan zal moeten worden gezocht in het
totaal van de uigaven voor de sociale zekerheid. Dat kan niet anders.
Ons standpunt is altijd geweest dat wij ons sociaal gebouw, ons
gebouw van sociale zekerheid willen handhaven. Maar we hebben
daar ook altijd bijgezegd hoe zijn we daar niet om gehoond.
Dat dat alleen maar kan en dat we alleen maar de bereidheid van ons
volk om een belangrijk deel van het inkomen aan sociale voorzieningen
af te staan. Dat we alleen maar die bereidheid kunnen handhaven
als wij er ook voor zorgen dat die sociale uitkeringen alleen
terecht komen bij diegene die er werkelijk recht op hebben. En
bij niemand anders. Dat zal verder moeten gebeuren. Ook is onont-

koombaar of we dat nou willen of niet. Dat heeft niks met politiek te maken.
Het heeft alleen met de feiten te maken. Het heeft alleen met de
cijfers te maken. Het heeft alleen ook te maken met de mentaliteit.
Ook is onontkoombaar een zeker afstands icheppen in netto inkomen
tussen iemand die voor dat inkomen werkt en iemand die een sociale
uitkering verkrijgt. Qua mentalitietstoepassing is dat noodzakelijk,
maar ook omdat als we dat niet .doen zo wie zo ons stelsel van
sociale voorzieningen onbetaalbaar wordt. En ook op andere deelterreinen zal er in de sociale sector moeten worden bezuigingd.
Er zal dus bijvoorbeeld iets moeten gebeuren aan de uitkering
verder. Voor jongeren die niet voor een gezin hebben te zorgen.
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Er zal veel krachtiger toepassing moeten worden gegeven aan het
begrip passende arbeid. Geven wij geen scherpere toepassing aan
dat begrip dan is over een paar jaar dat begrip niet eens meer
te hanteren en zullen we het totale begrip overboord moeten zetten.
En zullen we van iedereen die werkeloos is moeten eisen, moeten
vragen dat die elke baan die er is aanpakt. Het is hard gezegd,
maar zo is het wel. En voorzitter ook op andere terreinen zal
er gematigd moeten worden in de kosten. Maar de grootste bulk
zit hem en ook daar praat ik alleen maar over de feiten en de cijfers
noch afgezien van onze ideeën. De grote bulk moet komen uit de
sektor sociale kosten. Er zal ook verder moeten worden bezuinigd
op de kosten voor de volksgezondheid. Daar is een afspraak over
gemaakt in het kabinet, een zekere sleutelverdeling. Ik vraag
mij af wat er intussen in dat halve jaar op dat terrein feitelijk
is gebeurd. En ik laat het niet zomaar bij dat afvragen. Er zal
ook voor het overheidspersoneel wat moeten geschieden. Anders
gezegd en dan ook zo gezegd voordelen die het overheidspersoneel
heeft boven werknemers in de particuliere sector mogen best worden
afgebouwd. Maar fundamenteel onjuist

i~

het dat is een kracht in

het kabinet werkzaam die in die richting willen sturen, fundamenteel onjuist zou het zijn om de ambtenaren op een lijn te zetten.
Ook qua beleidsmaatregelen. Als de mensen met sociale uitkering,
ambtenaren behoren op een lijn te blijven met andere werknemers
want het zijn werknemers. En als men dat niet doet uw applaus
is een ondersteuning ook voor het beleid van de huidige minister
van binnelandse zaken. Er zal ook op de rijksbegroting wat moeten
gebeuren.

Ik denk dat daar relatief weinig kan gebeuren op korte

termijn. Dok gezien de direkte werkgelegenheidseffecten. Nou
praat ik niet alleen over begratingshoofdstuk waarvoor allerlei
oud bewindslieden hier aanwezig verantwoordelijk zijn. Dok andere
oud bewindslieden van CDAhuize hadden hun perikelen ik wet het
wel en dan moest men als men grote problemen had uiteindelijk bij
de minister president en de vice premier in wat wij dat noemen
de biechtstoel komen en dan kreeg men 30% minder aanslag dan men
oorspronkelijk door de minister van financien kreeg aangeslagen.
Zo ging dat zo'n beetje met een zekere marge. Maar de grootste
bezuinigingen kunnen daar niet worden aangebracht op korte termijn.
Ik zei het zopas, vanwege de direkte werkgelegenheidseffecten,
denkt u bijvoorbeeld ook aan de hele situatie in de wegenbouw,
denkt u aan het regionale beleid. Denkt u aan het defensiebeleid.
Denkt u aan het veiligheidsbeleid. Bestek 81 mijnheer de voorzitter
dat ombuigingspekket had ook op een aantal punten een verdere
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stijging van de uitgaven. Het veiligheidsbeleid was een van die
punten. Zowel internationaal als nationaal. Over het) internationale
gedeelte hoef ik vanavond niet te spreken, slechts deze opmerking.
Dat wij op zich bepaald vertrouwen hebben in de minister van defensie. Ook van mening zijn dat zijn pro atlantische opstelling
gunstig kan uitwerken voor het defensiebudget. En die pro atlantische
opstelling is noodzakelijk, niet alleen omdat wij anders verder
afdrijven van de verenigde staten, maar omdat anders de verenigde
staten verder afdrijven van ons. En zich keren in het isolement
en dat gaat ten koste van onze veiligheid. Laten alle kritici van
de vernigde staten dat beseffen. Alleen een kanttekening bij het
interne veiligheidsbeleid, het politiebeleid. Onze fraktiegenoot
de heer Nijpels heeft vragen gesteld over een aktueel besluit van
de minister van binnenlandse zaken om geen verdere sterkteuitbreiding
van de politie toe te staan. In het vorige kabinet ik hoef slechts
een cijfer te noemen zijn er ruim twee duizen politiemannen alleen
voor de begróting van binnenlandse zaken bijgekomen. Nu zou het
een bevriezing betekenen. Dat betekent dat bijvoorbeeld een van de
vragen van de heer Nijpels voor de groeisteden, voor Nieuwegein,
voor Lelystad, burgemeester Gruyters, we kennen hem gelukkig
voldoende want we weten dat hij met volle zeilen binnenkort
het departement van binnenlandse zaken zal binnenvaren, want wat
mijn opvolger op dat stuk wil die bevriezing van de politiesterkte gaat rechtstreeks ten koste van de veiligheid van de burgers
in dit land. En ik kan die kritische kanttekening best plaatsen
omdat eenieder weet hoe het in zijn algemeenheid over het beleid
van mijn opvolger denk. Overigens is het onze stelling dat over
het algemeen dit kabinet best een groot aantal bewindslieden telt
dat persoonlijk tot nu toe heeft aangetoond dat men het vak beheerst.
Maar in zijn totaliteit kan ik niet tot een andere conclusie
komen dan deze dat ons land toch een beter kabinet verdient. Ik
zeur vanavond niet verder over al de interne discussies die via
radio en televisie worden uitgezonden en die in feite

natuurlijk

toch het gezag van het kabinet zelf, het was misschien niet zo
erg. Erger is het gezag van de politiek als zodanig ondermijnen,
maar door de krachteloosheid van dit kabinet zal dit kabinet
naar onze overtuiging toch onvoldoende in staat zijn om optimaal
uit de

huid~ge

positieve punten die er toch ook zijn om optimaal

uit die huidige positieve punten van ons land te halen wat erin
zit. Mag ik daar ter afsluiting van mijn verhaal toch iets over
zeggen. Wij zijn nog steeds als Nederland de voorhaven van Europa.
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Wij zijn nog steeds een land met een hoogwaardige kennis van zaken.
In ons land is het zo dat de bedrijven in ons land ook internationaal een goede naam hebben. Tal van multinationals hebben hier hun
hoofdzetel. Een zeer groot deel van het europese transport is in
nederlandse handen. De export is groot en stijgt nog steeds. Een
groot deel van die export wordt geleverd door onze hoog gekwalifceerde landbouw en voorzitter zoals de duitse bondskanselier het
zei de aanvoerder van een kabinet van socialisten en liberalen
en onze vriend Bangeman is hier, hij is het symbool van het feit
dat liberalen altijd met verstandige socialisten kunnen regeren.
Wat zei de bondskanselier in een uitzendign op de nederlandse
televisie waarbij hij voor de zekerheid want hij kent blijkbaar
de nederlandse televisie heeft gezegd knipt u dat toch niet weg,
hij zei Nederland is nog steeds het rijkste land van Europa en
zo is het ook. En we staan dus niet aan de rand van de afgrond.
Al die verhalen dat dat zo is dat is niet zo. En we zitten niet
temidden van toestanden die vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld
die in ons zuider buurland, maar er zal dan ook wel wat moeten
gebeuren anders komen we daar wel in.

In de eerste plaats dames

en heren is het naar onze opvatting nodig dat er wordt gekozen
voor samenwerking. Het wordt in onze kring heel duidelijk gezegd.
Polarisatie is in feite een stukje luxeverschijnsel. Een stukje
luxe dat we ons nu niet meer kunnen permitteren. Samenwerking is
nodig om het politieke vlak en dus geen blokkades van de ene
partij tegen de andere. Samenwerking is ook nodig op het maatschappelijke vlak. Samenwerking tussen de overheid, de vakbeweging en
de ondernemers. En in feite betekent dat dat naar onze opvatting
het landsbelang voorop moet worden gezet. In feite betekent dat ook
laten we het maar in gewoon nederlands zeggen dat we er best boven
op kunnen komen als we met elkaar in ons land de handen ineen slaan
en als we zelf bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken.
En als we dat doen moeten we kiezen voor die lijn daar wil ik mijn
verhaal mee afsluiten, als we kiezen voor die lijn laten we dan
ook niet doen aan doemdenken dat hoeft ook niet. Laten we dan ook
met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Want als we kiezen voor
die lijn van samenwerking dan is er een toekomst voor ons land.
Dan is er een toekomst voor onze kinderen en dan kunnen wij
leven in een land waar we trots op kunnen zijn. Dank u wel.
Dames en heren aan

m~Jn

rechterhand ziet u de voorzitter van

onze liberale fraktie in het europese parlement. We zijn erg blij
dat we hem vanavond kunnen begroeten. Martin Bangenman.
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Mijnheer Bangeman Nederland en zeker de nederlandse liberalen
~ragen

Europa een warm hart toe, maar helaas is Europa zo de

laatste jaren niet meer een zo erg aansprekend onderwerp. Heel
eerlijk er wordt nogal schouderophalend gereageerd op alle aktiviteiten in Brussel, in Luxemburg en in Straatsburg. Wij in de VVD
betreuren dan dat in hoge mate. We zouden het ook anders willen.
Dat laten we niet alleen bij woorden, we willen de contacten
met Europa, de contacten met onze fraktie aanhalen, versterken
en daarom zijn wij zo blij dat u hier vanavond bent en ook onze
algemene vergadering wilt toespreken. Mede als bewijs van onze
goede betrekkingen met de FDP en ook met de liberals in Engeland
is het zo dat vanavond in ons midden is de speciale gast namens
de liberal party in Engeland. Michael Steed is hier en hij zal
morgenochten het woord voeren. Wij zijn erg blij hem te kunnen
verwelkomen. We are very happy to have you here as the representative of the british liberal party. You are most welcome and
we are looking forward to your speech tomorrow morning in which
i

hope you will tell us sarnething about the position of the

liberals in Great Britain. And sarnething about your special
elsetaral system. We hope very much for you and also for Europe
that you tagether with the social dernocrats will have succes in
changing

yo~r

system we hope to hear anything tomorrow morning.

Welcome. Dan dames en heren als officiele vertegenwoordiger van
de Eld onze europese liberale federatie is hier de secretaris generaal Floris Wijzenbeek, ook hartelijk welkom. Dames en heren
ik stel u voor het volgende telegram te zenden aan Hare Majesteit
de Koningin in paleis huis ten Bosch in 's Gravenhage. De volkspartij voor vrijheid en democratie op vrijdat 19 maart en zaterdag
20 maart te Venlo in jaarlijkse algemene vergadering bijeen
betuigt trouw en aanhankelijkheid aan Uw Majesteit en haar huis.
Dan geef ik nu graag het woord aan Martin Bangeman de voorzitter
van onze fraktie in het europese parlement.
Herr Vorsitzender meine sehr verehrte Dames und Herren, liberale
Freunden in der nächste woche werden Sie nicht nur eine Wahl
haben sondern auch eins Gebrutstag. Die Rämische Verträge werden
in die nächtste Woche 25Jahre alt. Wir haben also 25 Jahre gemeinsam In Europa politik gemacht. Und es ist vielleicht nicht fals
sinmal sine Bilans zu ziehen dessen was wir dabei bereicht haben.
Das ist auch notwendig denn es gibt viele Menschen haute die beginnen
an Europa zu zweifeln.
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Die nicht mehr glauben dass diese Europaische Einigung vorenkommen
kann. Es gibt sogar Menschen die bezweifeln dass wir mit diese
Gemsinschaft wirtschaftlich erfalg gehabt haben und die in die
Krise von heute Ihre Zuflucht lieber zu Hause suchen in der
warme bekannte un dunkele höle einstatt zusammen zu arbeiten
mit andere Menschen in Europa. Dass ist eine grosse Gefahr. Und
wenn diese Mensche einfluss gewinnen wenn sie eine mehrheit gewinnen in Europa dann wird es uns allen slechter gehen als es
uns heute geht. Diese europaische gemsinschaft meine damen und
herren hat eine wirtschaftliche erfalg gehabt der mann gar
nicht ubersetzen kann.

In Ihrem Lande in meinem Lande werden

inzwische Über die helfte des proto sozial produktes aus den
wirtschafbeziehungen mit der gemsinschaft und ausser der Gemsinschaft bezagen. Wir können nicht mehr allein leben, wir sind
auf sinander angewiesen. Wir sind überigens keine grosse und keine
kleine Länder wie manche Leute manchmal sagen. Alle Länder der
EEG sind kleine Länder. Einige wissen es andere haben es noch
nicht erkannt. Es ist allerdings richtig das wir an eine Punkt angekommen sind an dem mann Überleb muss ob manches nicht besser
gemacht werden kann. Wir haben wirtschaftlich dieser gemsinschaft zu einem Erfalg gemacht. Politisch ist sie noch nicht
existent. Sie hat eine entscheidungsstructur die ihre problemen
nicht meht engemissen ist. Wir sind alle zehn mitliedsländer
democratien. Wir sind gewohn dat eine problem offen besprachen
wird dass mann argumenten für ader gegen eine Lösung vorträgt
und dass mann dan eine solche lösung mit mehrheit durchsetzt.
Und mehrheit heisst in eine democratie dass die Minderheid damit
zufrieden ist ob wo sie vielleicht glaubt dass die Mehrheit
unrecht hat. Bei liberalen ist dass ja nicht so selden. Aber
wir sind der meinung in eine democratie muss ein prinzipe
gelten nachdem mann arbeiten kann und dass ist das mehrheitsprinzipe. Alles dass gelt in der EEG nicht. Die entscheidungen
werden hinter geschlossen. Die minister versammeln sich unter
ausschluss der effenlichkeit. Mehrheitsentscheidungen werden nich t
getroffen. Wenn einer nicht will dann mussen die andere neun dem
eine der nicht will folgen.

Im wahrheit trifft mann minderheidts-

entscheidungen und nichts geht voran. Dies ist der eigentliche
structunfehler dieser eeg. Sie hat nicht geschaft eine democratie
zu werden. Sie vereinigt zehn demoeratien sie selbst ist aber undemocratisch und geht nach entscheidungsprinzipe vor die mann in

Band

4

~lad

88

autokratfen vielleicht varfindat aber nicht in demokratien.
Und deswege hat das europaeische parlement sich dieser

p~oblem

angenommen. Und ich bin froh dass Hans Nord einBr der vier
niederländer in unsere fraktien ein Vater der Krokodillen ist.
Er war ein grunungsmitglied der Klub die begonnen haben einer
Verfassung vor Europa vorzuschlagen und er ist jetzt vize president
des verfassungsausschutzes un d zählen auf inh wenn es urn diese
gew~éhtige

Aufgabe der gemsinschaft geht.Dann haben die Leute heute

angst. Viele Mensche haben angst wegen der Wrikschaftsprobleme.
Viele mensche haben angst weil sie sich van aussen bedroht fuhlen.
Viele mensche haben angst weil sie keine zukumstprespektieve mehr
sehen. Sie habe angst weil sie zu grosse schwierigkeiten var sich
/-

sehen. Angst ist ein gans slechter Ratgeber. In der Politik wir
man niemals gute lösungen finden wenn man sie angstlich ohne zukumstperspetive sucht. Und deswege sind liberalen si wichtig.
Deswege ist es sa wichtig dass wir uns mit diese Problem der
sicherheit verfassen in Europa. Sicherheit ist mehr als

nu~

verteiligung. Zu sicherheit zum beispiel gehört auch eine funtionierende landwirtschaft. Und alle der Kritiker der EEG sollen
sich doch einmal var Augen halten dass wir mit unsere landwirtschaftspolitik ander

Hendrik Jan Louwers ja nicht unmals

geblich beteiligt ist gott sei dank. Dass wir mit ûnsere Landwirtschaftspolitik eines auf alle fehler erreicht haben. In dieser
gemsinschaft muss niemand angst haben dass seine tätlicht bedurfnisse an Lebensmitteln niet befredigt werden kÖnnen. Wir haben
so garne Übrig, und wir können dass wass wir übrig haben der
enige geben der in der Welt hunger leiden und dass ist glaube ich
auch eine Aufgabe eines reiches Landes wie wir dass in der EEG
sind. Aber sicherheitspolitik ist auch verteiligungspolitik.
Und dass ist eine unbekwäme aufgabe. Hier verbirgt die angst
heufig die unfehlichkeit den wahrheiten des Lebens ins gesicht
zu blieken. Es ist wahr meine damen und herrn es stimmt. Jeder van
uns muss sich bedroht fühlen wenn die welt aufrustet wenn die
welt geld ausgibt var noch mehr waffen für noch mehr vernichtungsarsenal. Dass macht uns unsicher

das~

stimmt. Aber es ist nicht

war meine damen und herrn dass amerikanischer ader europaiesche
ader englische ader französische raketen sinere grössere bedrohung
sind als die sowjetische raketen die auf unser gebiet gerichtst
sind. Deswege ist es wichtig dass wir die liberalen der mut sufdringen zu sagen jawohl wir wollen abrusten, wir sind bereit jede
rakets die wir vielleicht schon haben abzurusten wenn die sowjet

)
. (I

union

d~s

Band

4

Blad

89

gleiche tut. Wir sind fOr die nul option. Wir wollen

keine waffen kein bom, wir wollen friede auch mit der sowjet union
zusammen leben. Aber meine damen und herrn dass können wir nur
wenn die sowjet union der gléiche wille auch hat. Und sie ist
und mann soll doch die dingen nicht umdrehen. Die sowjet union
ist doch nicht van afghanistan bedroht worden. Es gibt

dab~i

inzwischen bei uns in der EEG mensche die so tun alsob dass fOr
uns dass fOr uns das entscheidende Problem sei während wir
genau wissen dass es darob ankommt bei alle bereitschaft zu
abrustung der swojet union auch zu zeigen dass wir auch bereit
sind uns zu verteitigen wenn das notwendig ist. Und auch dass
kännen wir zusammenbesser. Es ist war das es in der Nato unterschiedliche interesse gibt und dass ist kein angrif gegen amerikaner.
Dass ist kein abstand nehmen von amerikanern. Wir werden uns
Oberhaupt nur verteitigen kännen wenn wir das zusammen mit der
USA machen. aber wir mussen innerhalb unseres verteiligungsbuntnisses mit der amerikanern sterker und besser europaischer
interesse formulieren und vortragen. Dass vermeidat auch
misverständnisse. Viele mensche in amerika verstehen nicht wass wir
hier debattieren. Und aus diese unverständnis hieraus werden sie
plötzlich nachdenklich und kännen sich van unsere freundschaft
entfernen. Deswege glaube ich dass die Rolle der Europaer in
der Nato gesterkt werd~n muss. Dass wir unsere eigene interesse
in diesem buntnis der amerikaner vortragen mussen damit ein
affenes vertrauensverhältnis hergestellt werden kann. Dass sind
alles problemen mit dem sich das euopaiesche parlement befasst.
Die socialistische fraktion hat behauptet dass sei eine sache
die die EEG nicht anging. Zusammen mit der franzäsische goallisten und zusammen mit der communisten die dass aus gans andere
grunden getan haben. Ich glaube nicht dass dass war ist. Dieser
EEG mus st sich mit alle problemen befassen die die burger treffen.
Und vielleicht ha ben wir im parlement bisher und so wenig mit
die burgern und mit ihren problemen befasst. Es ist schän wenn
man van Brussel hier herfährt und man kommt an eind GrensObergang
wo noch zwei grOne ambter sind. Ich habe nichts gegen zöllher
das sind angenehme mensche aber ich wunsche ihn ein angenehme arbeit.
Es ist kans recht wenn die in ihre bureaus bleiben und nicht
draussen in den Regen gehen mOssen. Und wenn dan grOne ambten
stehen. Deswege haben wir uns so darurn gekummert dass es ein europaeische pas gibt und dan muss ich kees berkhouwer nennen vielleicht ist das gar nicht nätig denn alle wissen dass er sich
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immer urn dus europa des altags gekummert hat. Er wurde auch
sicherlicht dem nächste erfalg haben mit dem tunde nach england
obwohl ich gar nich mehr sa sicher bin ob er inselbe benützt
und ich habe gelesen er schwimmt jede woche einmal Über den
Kanal nach england. Dieses europa des altags ist ein europa des
gegenseitige vertrauens. Und dass mussen wir erst noch lernen.
Im europaiesche parlement lernt mann es vielleicht einfacher
als wenn mann nicht die gelegenheit hat ständig mit burgern
andere mitgliedsländer zusammen zu kommen. Dass ist aber wichtig
den wenn wir zusammenleben wollen dann mussen wir gegenseitig
soviel vertrauen haben dass nicht dass passieren darf was
zwischen italien und frankreich passieren wird is mit die
weinlieferungen. Dies ist auch in meinem Lande ein schock gewesen.
Wir waren davon nicht betroffen aber die mensche bei uns haben
sich gefragt sind wir denn eine gemsinschaft des rechtes, sind
wir eine gemsinschaft wo jeder sich darauf verlassen kann dass wir
wirklich eine freie austausch van gütern haben oder sind wir eine
gemsinschaft wo jeder nach:wie vor egoïstisch seine eigenen
interesse verfolgt. Das ist die entscheidende frage und dass ist
die rechtskwalität der gemsinschaft und ich sehe auch aart geurtsen
damit meine vier getrauen aufrecht niederländer eerder in der
im rechtsaufschuss an dieser frage arbeitet ist bei unsere fraktion bekannt und gefürchtet wegen seines verstandes seine rbhe
unde der analuse mit der er jedes problem angehtund dann volkommen furchlos sogar die vorsitzender wieder spriecht.
Ubrigens bei der gelegenheit möcht ich dem vorsitzende Kamminga
widersprechen. Jedenfalls meine niederländische mitarbeiter
angefangen bei Foris über Jessie Groenendaal und Coby Hogendam
sind alle gansz klässisch. Sie müssen noch aus der Zeit stammen
wo das niederländische erziehungswesen unter liberalen auf sich
stand. Sie stehen vor eine wahl meine damen und hernn, liebe
freunden und vielleicht darf ich deswegen auch etwas sagen.
Ausserhalb europaiesche politik wobei alledings naturlich
nicht zu ihre eigener interne politik sagen. Aber ich muss feststellen nachdem ich die beide den vorsitzenden und Wiegel gehört
haben sogans anders scheinen die niederländische sozialisten und
christen democraten auch niet zu sein als unsere. Wir haben auch
schwierigkeiten mit den Leute. Bei uns gibt Übrigens auch zu viele
davon und zu wenig liberalen. Was ist die rollen der Liberalen
in einer democratische gesellschaft. Ich glaube wir sind ein
unversichtbare element der Toleranz und ist ausgleichs.

Band

4

Blad

91

Deswegen passen solche ausdrucken wie rechts oder links auch
niemals auf liberalen. Und men wird immer falls etikettiert.
Ich habe dass festgestellt als wir in der ELD Über unser wahlprogram
abstimmteQ. Alle die passagen zum beispiel die bei uns als einer
linker aussage gelten nämlich zum beispiel Über die emanzipation
der Frau sind alle vonder niederländische liberalen eingebracht
und unterstützt worden. Dabei ja das ist ja kein geheimnis gelten
sie zum beispiel bei der britischen liberalen als gans rechter.
Ich finde wir sollte alle diese klassifikation ablegen. Es gibt
keine rechte und keine linke liberalen es gibt nur echte liberalen
und dann allerdings auch ein paar imitation. Gegen diese imitationen
mussen wir uns währen dass stimmt. Den es gibt immer wieder menschen
die behaupten die liberalen sein ja eigentlich gar keine. !eh
habe immer festgestellt dass man dass sehr schön feststellen kann
wen es mal etwas kompliziert und schwierig werd. Wenn die Sonne
scheint dann werden sie sehr viele liberale finden zum beispiel sind
sehr viele mensche für die freie martkwirtschaft wenn es keine
problemen gibt mit die internationale handelsaustausch. Wenn plötzlich die Japanner etwas erfalg haben mit ihre automobielen dann
gibt es viele frühere liberalen die kommen und sagen aber jetzt
müssen wir die welthandel ein bischen einschrenken denn so weit
dass es nicht geht. Und dann gibt es viele so genannte liberalen
die unterscheiden sehr genau und sehr fein. Für die sind zum beispiel menschen rechtsverletzungen in El Salvador etwas anderes
and menschenrechtsverletzungen in Afghanistan und in Polen. Für
ein echte liberal meine damen und herrn gibt es nur eine wahrheit.
Da wo menschenrechten verletzt werden mussen wir gegenan kempfen
ob dass es in El Salvador oder in Polen oder in Afghanistan ist.
Und dann gibt

e~

noch so ein wordt, dass

i~t

das wort vortschrit-

lich. Ich frage mich immer wo die Leute zum beispiel die sozialisten
die sich gerne mit so was schmucken wo die eigentlich die Mut
hernehmt zu sagen ihre wirtschaftsvorstellungen sein vorschritlicher als unsere weil mann doch inzwischen weisst das planwirtschaft wieder zu eine rechtere verteilung der güter fÜhrt
noch zu eine höhere produktion der güter. Planwirtschaft und ja
dass ist ja der haptbestandteil sozialistischer wirtschaftspolitik
führt in der regel dazu das s weniger güter produziert werden die
daan noch ungerechter verteilt werden. Und planwirschaft führt
auch dazu meine damen und herrn dass mann eine plan durchführen
muss. Dass war gans schrecklich. Erst muss man geld sammeln, denn
ohne geld kann mann ein plan nicht durchführen.

Band

4

Blad

92

Bei der sammlung van Geld spricht bei der einsammlung van steuern
bleibt ein grosser teil zu nächste mal ersammelnkosten hängen.
Manchmal fragt mann sich ob Überhaupt noch was Übrig bleibt ader
ob nicht das ganze steuergeld was die Leute erst mal einsammeln
als sammelnkosten so wie so schon verloren ist. Wenn dann ein
geringe teil übrig bleibt dann musst das gans gerecht verteilt
werden und damit es gans gerecht zugeht braucht mann enorm viel
verwaltung enorm viel formulare. Da mussen sich leute dann anstellen
und mussen das geld was sie vorjahr an den Staat abgeliefert haben
durch formulare wieder erbitten und sagen gibt mir noch bitte
ein teil van dem geld zurück. Dies ist planwirtschaft und ich
frage mich immer wieder warurn gibt es eigentlich menschen die uns
nicht glauben wenn wir sagen marktwirtschaft ist menschlicher,
gerechter weil sie effizienter ist und weil sie eine gans wichtige
eigenschaft im mensche fördert und die gehört zu ein humane gesellschaft. Dass ist die bereitschaft leistung zu erbringen. Meine
damen und herrn jeder mensch möchte in seinem leben etwas leisen
und ich behaupte alle diejenigen sozialisten die sich immer
den Kopf erbrachen wie mann mensche glücklich machen kann in dem
mann innen etwas schenkt gehen gans haarscharf an den menschliche
bedürfnissen vorbei. Ich möchte nichts geschenkt. Ich möcht aber
in ein gesallschaft leben die mir die möglichkeit gibt etwas
zu leisen damit ich zufrieden bin und andere auch helfen kann.
Und dass ist auch unsere rolle in europa. Aoch die liberale
fraktion, auch die mitgliedspartëien der ELD verstehen Europa
so wie liberalen sich in den Nisderlande ihre gesallschaft
vorstellt. Wir möchten zusammenleben gleich berechtigt und in
achtung voor

~en

leistungen den andern und mit ein gewissen

verständnis für die Fehler der andern. Wobei mann manchmal
gar nicht sagen kann was ist eigentlich ein fehler und wass
ist eine leise. Ich weiss gar nicht zum beispiel Hans Nord ist
ja unsere schatzmeister ist es jetzt eine fehler ader eine leistung
dass am ende der Jahre immer mehr geld in der kasse ist alq am
anfang des Jahres. Dass ist zum beispiel etwas wofür glaube ich
jede niederländer beruhmt ist. Jeder hat seine fehligkeit. Ich
weiss gar nicht zum beispiel was im Meine Lande los wäre wenn
wir soviel strikes uberstehen hätten wie das italienen ader die
Britten können die am meine sagehaften fehligkeit mit strikes zu
leben dass bewundering ich immer wieder. Manche leute sagen dass
sei ein nachteil diese systems aber immer haben die es geschaft
auf diese nachteil ein varteil zu machen.

Mann weiss nie sa richtig gans genau wie sie es
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sch~ffen

aber sie

schaffen es am sch1uss dann doch. Ich habe mal den mitgliedern
unsere bundesgeschäfsstelle gesagt sie scheinen alle britten
zu sein. Ich weiss nicht wie die dass erganisieren aber am schluss
kommt doch immer noch gans vernunftige ergebnis heraus. Wir haben
französen die manchmal in unsere fraktion und auch in der federation sich in diese liberale familien hinein finden mussen. Sie
tun dass. Wir leben einfach zusammen meine damen und herrn in
einer geselleehaft die eigentlich eine ideale liberale

ges~ll

schaft ist. Warum. Weil wir die toleranz aufbringen kannen uns
gegenseitig zu

sch~tzen

mit einander zu leben und jedem die

möglichkeit zu geben eine leistung für das ganze europa zu erbringen, eine

solidarit~t

zu beweisen gerade mit dem wat er als

einzelnord zu dieser gesammte geselleehaft beitragen können. Dass
ist ein europa wie sich dass liberalen verstellen. Dass ist kein
egoistisches europa. Da kan es kein egoismus geben. Da darft
der einzelne nich nachrechnen wie dass madam Thatcher gemacht hat
urn auch bundeskanzler den sie vorhin zitiert haben denn das geld
was ich in die eurpaiesche kasse abliefern ist zu nächstmal
europaiesche geld. Die leute machen ein fehler wir leben van eigen
einnahme. Misses Thatcher hat gesagt i want my money back. Dass
ist nicht ihr geld. Wenn eind dampfer in Portsmouth anlegt und
dort der aussenzoll erhoben wurd dann werde diese zÖlle als
europaiesche zölle in die europalesche kasse abgeliefert.
Nehme mal an in Portsmouth wäre einstreich ausnahmsweise. Und
der Dampfer werd umgeleitet und legt in Rotterdam an. Dann ist
der Zoll der dort eingenohmen wurd kein

niederl~ndisches

geld

und dass ist europaiesches geld. Und meine damen und herrn dieses
europaiesches geld wurden wir nach dem grundsatz der solidarität
in Europa wieder investieren und dass heisst dass ein reiches
land wie der bundesrepublik nich damit rechnen kann. Dass sie das
gleiche wieder zurück bekommt über die regionalpolitik wie Sicilie
ader Schotland ader Ierland. Wenn wir nicht in der Lage sind
soviel europaiesche

solidarit~t

aufzubringen dass wir nicht

jeden einzeln eq nachrechnen und sagen jetzt muss ich abe+ genau
soviel wieder zurück bekommen wie ich einbezahlt haben. Wenn wir
das~

nicht schaffen dann schaffen wir auch europa nicht.

Und ich meine diese europa lohnt sich. Es lohnt sich weil es
etwas ist was inder geschichts gans zelten vorkommt. Oder sagen
wir was in der geschichts gans selten vorgekommen ist. Wir haben
alle in Europa eine schreckliche geschichte erlebt. Und wir allen
wissen gans genau dass wir zum ersten mal eine chance haben
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friedlich mit einander zu leben. Und diese chance durfen wir nicht
varbeigehen lassen. Niemand wurd.uns verzeihen wenn wir jetzt
nicht die kraft aufbringen diese europäische einigung zu ende zu
fuhren und die kraft aufbringen in frieheit und zusammen zu leben
in einer solidarität die wie ich glaube eine liberale geselleehaft auszeichnet und die auch ein liberales europa auszeichnen
wird.
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Wie weet een betere methode om europa dichterbij te brengen.
Onze liberale mister europa zit hiernaast me. Zeer bedankt voor
datgene wat je hebt gezegd, voor wat je ons vanavond over europa
vanuit europa hebt bericht. Wat kunnen we vanuit nederland, vanuit
liberaal nederland beter overhandigen dan onze eigen heldere, onze
eigen jonge jenever verpakt in vvdpapier. Dat zou ik je willen
meegeven. Ik schors de vergadering tot morgenochtend tien uur.
Wilt u uw plaatsen innemen, de vergadering is heropend. Wij zijn
aan agendapunt 15 dat is de bespreking van het beleid van de
hoofdredakteur van vrijheid en democratie.
Mevrouw Bruggeman.
Ik 9preek namens de afdeling den Haag. De afdeling den Haag heeft
de naam altijd zeer kritisch vrijheid en democratie te volgen en
we hebben het afgelopen jaar hebben we gekeken hoe we vonden dat
het zich ging ontwikkelen in deze nieuwe vorm. We blijven erbij
dat het er uiterlijk bijzonder leuk uitziet en dat we dat ontzettend aArdig vinden geworden onder de nieu~1e hoofdredakteur.
Maar lijkt het nu zo of is dat omdat we armer zijn geworden of
omdat er andere plannen zijn, maar is het niet wat dun, is het
niet wat mager van inhoud, niet alleen wat bladzijden betreft,
maar ook wat kritische geluiden betreft. Wij missen nu de caterns
niet door zijn gegaan missen we toch wel erg het nieuws uit verschillende streken. Niet zozeer omdat die streken ons dan kunnen
lokken naar hun bijeenkomsten, maar gewoon om te weten wat er
gebeurt. We vinden dat het zo ontzetten allemaal komt uit den
Haag het nieuws. Nu de europese verkiezingen beginnen te naderen
missen we eigenlijk ook nieuws uit europees parlement. De stukjes
van Floris Wijzenbeek werden bij ons in de haagsche afdeling
altijd zeer geappricieerd omdat ze luchtig zijn, maar zeer
informatief en je op de hoogte houden van wat er gebeurt. Het
is nu net vrijheid en democratie is op het ogenblik net een beetje
alsof er alleen maar iets gebeurt in den Haag. Dat vinden wij
ontzettend jammer. Verder willen we de hoofdredakteur prijzen
voor de wijze waarop zij kritische ingezonden brieven plaatst en
soms ook wel van een commentaar voorziet wat ons ontzettend goed
is gevallen. Dat is die keer dat er voortdurend plaatjes werden
geplaatst van mannen die vertegenwoordigers waren namens de VVD
in een of andere gemeenteraden, provinciale staten, daar
kwam toen een kritische ingezonden brief op en daar schreef ze
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onder u heeft gelijk, dat moeten we niet doen. In de VVD zijn
vrouwen en mannen evenveel bezig en dat was ontzettend aardig,
dat was ontzettend sprotief. Maar nu krijgen we de indruk
dat er toch wel wat minder ingezonden brieven zijn de laatste tijd
dan vroeger. Kortom om mijn betoog toe te spitsen op drie vragen,
wij zouden graag willen weten van het hoofdbestuur is het waar
dat vrijheid en dèmocratie minder bladzijden telt op het ogenblik
en is dat ergens onnodig. Punt twee kan het hoofdbestuur ons toezeggen dat er wat meer plaats zal ingeruimd worden voor nieuws
uit alle streken. Zowel uit europa als uit de provincies. Punt
3 zou het hoofdbestuur ons toe kunnen zeggen dat er iets
minder een applausmachine wordt en dat er iets mee kritische geluiden zowel van deskundigen als van gewone leden.plaats biedt.
Dank u wel. Iemand anders van u nav dit agendapunt. Het is toch
goed mevrouw Bruggeman dat u altijd een bijdrage ja.
De Voogt afdeling Berkel en Rodenrijs.
27 februari is er een nog al belangrijke partijraadsvergadering
geweest in Leeuwarden. Leeuwarden ligt wat verder van een
aantal plaatsen in Nederland en daardoor zijn niet alle leden
in de gelegenheid die vergadering te bezoeken. En wij verwachten
dus dat er dan in vrijheid en democratie een uitvoerig van die
vergadering zal verschijnen. Er is inderdaad een verslag verschenen
dat staat vol met o.a. betogen van de partijvoorzitter, op zichzelf
wel interessant, maar het behandelt maar een onderwerp wat op die
partijraadsvergadering

~an

de orde is geweest en met name de

kwestie van de organisatie en de werkwijze van de partijraad
waarover een rapport op die vergadering zou worden besproken daarvan vinden wij helemaal niets terug. Dat was zeer teleurstellend.
Als de bedoeling is van het hoofdbestuur en het was de bedoeling
van de kamercentrale Leiden bij het aanbieden van dat rapport
om de partijraad meer in de belangstelling van de leden te doen
leven en ook voor de buitenwacht dan was dit verslag uiterst
teleurstellend.
Iemand anders van u misschien. Niet. Ik denk dat er een vraag is
voor de heer klein molenkamp mbt de dikte van het blad. En drie
vragen die betrekking hebben op redaktionele aangelegenheden.
De heer Klein Molenkamp begint.
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Ja voorzitter wat betreft het aantal bladzijden van vrijheid en
democratie, het is inderdaad een zaak van kosten en opbrengsten
hoe dik vrijheid en democratie kan zijn en er wordt naar gestreefd
om dat tot een gemiddelde van 24 bladzijde te doen zijn. Dat geldt
ook voor het voorgaande jaar alleen toen zijn er door de tweede
kamerverkiezingen een aantal dikkere nummers geweest. Wij hebben
een andere opzet gekozen in die geval dat als er veel partijnieuws
is om dat op een ander tyoe p8pier te maken waardoor het· tov de
bestaande tekst meer of minder verwerkt wordt, makkelijker eruit
te lichten is, ook kleiner getikt kan worden. Maar het streven blijft
gericht op die 24 bladzijden en ik dacht dat dat ook een heel goed
3antal was gezien vanuit de positie dat het blad eens in de twee,
een enkele keer eens in de drie weken uitkomt zodat u dan gekozen
is voor een redelijke frequentie met een niet dikker dan 24 bladzijden. Dat zou niet te bewerken zijn. En ik dacht wat dat betreft
dat u op zo goed mogelijke wijze aktueel ingelicht wordt.
Vorig jaar lag het op hetzelfde gemiddelde met dien verstande dat
er twee of drie uitschieters zijn geweest die er ver boven zaten
ook door een aantal partijmededelingen.
Dank u wel. Nu 1s het woord aan mevrouw Dijkman.
Om te beginnen met mevrouw Bruggeman. U had een van die opmerkingen
was dat er zo ontzettend veel uit den Haag kwam. Wij hebben vorig
jaar geprobeerd en dat is nog iets wat voortstamt uit beleid
1980 wat in Groningen door de kamercentrales is aangenomen om

een regiocatern van de grond te krijgen. 15 van de kamercentrales
hebben daarop afwijzen gereageerd. Dat houdt dus in dat het ergionale nieUvJS ook nog een keer in die weinige pagina's die we
hebben gedrukt zou moeten worden. Waarbij je dus heel sterk een
keuze moet maken naar die dingen toe die dus voor iedereen interessant zijn. Wij hebben het af en toe wel gedaan. Ik denk dan aan
de gemeentelijke herindeling van zuid limburg waarin we toch een
heel zwaar accent op Limburg hebben gelegd, maar het is niet de
bedoeling dat bepaalde kamercentrales zonder dat daar een direkt
reden voor is apart naar voren komen. Door het verwerpen van de
regiocsterns en het spijt mij ook echt dat het gebeurd is zal het
verslag voor een groot deel uit den Haag blijven komen. Ik bedoel
dat is in uw eigen hand geweest en u heeft zelf daarvoor gekozen
op deze wijze. Dan heeft u een andere vraag, u zegt er staat te
weinig in over europa. We draaien momenteel naar twee verkiezingen
toe.
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Dus het is vrij logisch dat juist in deze tijd die twee verkiezingen
nu prevelleren ook gezien de geringe omvang van het blad. Ik wil
toch wel even aanhalen dat er dit jaar een stuk is geweest over
de benoeming van Piet Dankert, dat de ontwerpresolutie van de
heer Berkhouwer er in heeft gestaan. Een stuk over Polen. Dat
is even wat ik zo uit het hoofd bij elkaar haal en naar mate wij
nader gaan naar de europese verkiezingen zullen we ook daaraan
meer aandacht gaan besteden. Een laatste vraag van u mevrouw
Bruggeman dat was iets minder applaus. Ik ben het deels met u
eens, maar deels ook niet. Ik heb namelijk weinig behoefte er aan
om in het blad dingen op te nemen die rechtstreeks gaan tegen
personen die aanvallen zijn op personen. En een aantal ingezonden
brieven die ik momenteel ontvang gaan die kant uit en daar heb ik
niet veel behoefte aan om die te plaatsen. Ik vind dat mensen die
dat willen doen die moeten dat maar aan de betrokkenen zelf sturen.
U moet rekenen het blad van ons wordt ook door andere. partijen
gelezen. Ik heb geen zin om bepaalde dingen naar buiten te gooien
waarvan ik weet dat het elders ook gepubliceerd kan worden. Uit
mijn blad. Ik ben er niet neergezet om de partij af te breken.
Mijnheer de Voogd berkel-rodenrijs. U had een klacht over het
partijraadsverslag. Nou is het vreselijk moeilijk om te gaan discussieren over een verslag, het is namelijk de een verlangt er
dit van en de ander verlangt er dat van. En wij hadden ook hiervoor
slechts twee paginá's want het blad zat zoals u heeft gezien
misschien ook tjok en tjokvol. We zullen proberen om bij een
volgende keer met een dergelijke wens wat meer rekening te houden.
Dank u wel.
Mevrouw Eruggeman.
Ja mijnheer de voorzitter ik wou nog even terug komen op die caterns. Het is waar dat wij daar niet voor hebben gekozen maar het
is o.a. geweest omdat de caterns bedoeld waren om het nieuws
in kwijt te kunnen. Het ging dus echt niet om het nieuws wat van
algemeen belang was voor de hele VVD in het hele land, maar het
ging erom dat je dan je hele nieuws kwijt zou kunnen regionaal.
Oproepen voor vergaderingene.d. Waarom zijn die caterns er niet
gekomen, omdat het praktisch voor de kamercentrales niet erg
handig was. Je moest vreselijk lang vantevoren moest je dat allemaal
regelen. Je moest je vergaderdata prezies weten. Het was met de
kopy niet zo handig. Sommige hadden zelfs goede blBden. Ik wil het
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ook niet zien als een vervanging van de caterns alleen indertijd
is ons gezegd via de caterns is het mogelijk wat meer te leveren.
Dat is nu niet doorgegaan. Nu moeten we toch niet afgestraft worden
met nou krijgen jullie ook maar helemaal geen nieuws meer uit de
regio. Ik vind dus dat ~iet een goed argument. Ik wil ook niet
van andermans vergaderingen lezen, maar er zijn gebeurtenissen, grotere
bijeenkomsten, inspirerende zaken die je wel eens wil horen. En
dan niet alleen maar in verband van verkiezingen. Dus ik pleit
nog steeds en dat is echt namens de afdeling den Haag. Ik pleit
nog steeds voor meer nieuws uit de hele liberale club. Dan gaat
het er dus echt niet speciaal om dat ik wil weten wat iemand voor
een ontzettend aardige vergadering organiseert, maar wat er gebeurt.
Wat leven in de brouwerij brengt, wat een aardig initiatief is.
Dat dan een beetje onderstrepen, dus daar blijf ik voor pleiten
namens de afdeling. En dan wou ik ook nog even terugkomen op die
ingezonden brieven. Ik weet natuurlijk niet wat u ontvangt en ik
ben het helemaal met u eens dat je geen persoonlijke aanvallen
moet publiceren, maar ik neem aan dat Überhaupt in de partij en
we zijn zo'n grote sterke club de kritiek toch wel naar buiten
gebracht kan worden. Ik vind dat ook helemaal geen bezwadr als
buitenstaanders dat lezen. Ik ben met u eens het moet natuurlijk
kritiek zijn van niveau, maar ik geloof dat dat ook wel binnenkomt. Ik zou gewoon wat meer over het beleid, het hoeft niet op
personen gericht te zijn de kans willen hebben om eens andere geluiden te horen. En ik weet niet of dat op het ogenblik zo is
dat het niet de kans krijgt. Het tan best zijn dat het er eenvoudig
niet uitkomt. Maar gewoon u zou het misschien kunnen aanmoedigen,
gewoon een beetje meer de mogelijkheden bieden om ja andere opvattingen te horen dan de opvattingen uit den Haag. Dat bedoelen
we ermee maar zeker geen ingezonden brieven plaatsen die persoonlijke aanvallen zijn dat ben ik helemaal met u eens, dat is het
zaakje niet. Het forum moet zijn voor meningen.
Dank u wel.
Meijeran.
Voorzitter ik heb gehoord, ik heb ook weleens gelezen dat die
caterns in Groningen zouden zijn aangenomen.
Dat is ·niet juist.
Dat is een misverstand dacht ik. De gedachte is besproken en zou
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nader worden bezien. Dat was een punt wat ik graag rechtgezet wilde
zien. Tweede punt is het blad is weleens wat vol. De redaktrice
worstelt met de keuze tussen de kopy en nou dacht ik dat het heel
aardig is dat er af en toe wat ludieke artikeltjes instaan en dat
vanachter de groene gordijnen ons dan ook dikwijls direkt aansprak.
Misschien moet je ook de europese gedachte via cuasjes colurn
binnenbrengen. Maar het komt toch ook weleens voor dat zelfs in
de inhoudsopgave voorin eausjeskolom genoemd wordt op bladzijde
zoveel maar dat belangrijk partijnieuws niet eens in die inhoudsopgave wordt genoemd en dat moet je dan maar zelf opzoeken. Het
komt ook

~1eleens

voor dat is begrijpelijk nou niet zo ludiek niet

zo interessant is wat erin staat. En ik zou me in kunnen denken
vooral als je met kopy worstelt dat je dan weleens die kolom eens
een paar keer overslaat dat is voor degene die hem altijd moet
vullen misschien ook weleens prettig dan komt die destemeer tot
zijn recht als die werkelijk goed. En terzake 1s en als je eens
wat moet vullen maar dat die toch niet voor moet gaan boven eventueel partijraadnieuws wat dan in twee bladzijde moet worden gecomprimeerd en daarnaast staat een wijd modern poezie met veel
wit geplaatste ludieke kolommen. Dan vraag ik me af doe je het dan
toch niet een tikkeltje te onevenwichtig.
fVlevrouw Dijkman.
Ik begin weer bij mevrouw Bruggemans want die begon dus net ook.
Allereerst even de brieven want dat is eigenlijk het makkelijkste
uit te leggen. Brieven over het beleid zijn uiterst zeldzaam.
Als er iets binnenkomt op dat gebied zijn het gelijk vier volgetypte
kantjes en dat koppel ik even aan dat tweeds punt wat u zei van ja
we zouden toch meer willen weten van het beleid uit de regios.
Om daar een selektie uit te gaan maken dat is bijna niet doenlijk
want als ik den Haag twee keer aan het woord laat en ik sla Friesland over heb ik Friesland de keer daarna op mijn nek. Er moet een
bepaalde lijn zijn in dat geheel en daarom proberen wij juist dat
zoveel mogelijk te doen ook aan de hand van datgene wat er gebeurt
in de tweede en eerste kamer omdat de kamerleden in feite uit dat
hele land afkomstig zijn. Die laten we ook vaak over regionale
dingen iets zeggen. En aan het woord. En we hebben met de Statenverkiezingen en dat leek mij toch een heel duidelijk voorbeeld,
we zijn begonnen met Irma Günther in den Haag, daarna is de eerste
kamer, daarna heeft Mat de Bruin van Utrecht, dan gaan we dus wel
naar die regios toe. Het is inderdaad om te proberen dat zo efficient mogelijk -:-. d '".~.
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De brieven die binnenkomen in het algemeen, ik moet u eerlijk zeggen
de meeste brieven heb ik gehad over die tekeningen van die heren
ipv de vrouwen. U houdt niet mogelijk hoeveel daar over binnen is
gekomen en dan denk je ook weleens ja waar ben je nou eigenlijk
mee bezig. Dat is natuurlijk weleven, maar het is ontzettend
moeilijk en ik zal er wel mijn best voor doen om te selekteren
in die zin dat wat interessant is voor den Haag nou praat ik dus
niet over de kamer, maar de afdeling of de kamercentrale den Haag
moet het ook interessant zijn voor Friesland of Limburg. Dat is
een heel belangrijk gegeven, want anders worden die bladen zo
doorgeslagen. Dan ga ik weer even terug naar de meneer van Berkel
Rodenrijs. U maakte terecht de opmerking dat vaak op pagina twee
aan de binnenkant een opgave staat waarin niet de belangrijkste
dingen zijn vermeld. Dat heeft namelijk een druktechnische reden
de cover die tegenwoordig glans is wordt eerder gedrukt. En sommige
stukken komen later binnen, dus ik kan aan de binnenkant van de
cover alleen maar datgene afdrukken waarvan ik zeker weet dat het
op dat moment in mijn bezit is. Wat eausjes colurn betreft moet
ik eerlijk zeggen dat het de meest gelezen colurn van het blad is.
En ik heb haar zelf moet ik zeggen node twee keer nu gemist. Ze
is er dus al twee keer uitgevallen gewoon omdat zij niet had ingeleverd anders had ik haar zeker geplaatst. De meeste reakties, de
leuke reakties die ik krijg zijn toch vaak de mensen die dingen
herkennen in de rubriek van koosje ook van zichzelf.
Dank u wel. Tenslotte de heer Klein Molenkamp.
Ja voorzitter nu het beleid aan de orde is geweest wat betreft
het redaktionele gedeelte zou ik er toch nog iets aan willen
toevoegen. Het is werkelijk, ik maak het nu van nabij mee,
mevrouw Bruggeman had het over de dikte van de nummers, de
fFequentie, het is werkelijk een prestatie zoals mevrouw Dijkman
toch eigenlijk grotendeels in haar eentje elk nummer weer vol
weet te schrijven en leesbaar volschrijft, de lay out verzorgt
collationeert. U begrijp wat ik bedoel.
Dank u wel. Dan zijn we bij het agendapunt 15a. Ik denk dat het
nog niet zo vaak is voorgekomen dat op een gewone algemen
vergadering twee buitenlandse gasten aanwezig zijn, merk je toch
dat je een secretaris buitenland hebt. De heer Michael Steed is
voorzitter van liberal party in Engeland en i give the floor to
mister Michael Steed now.
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Mister chairman fellow liberals, i am delighted to be heren, to be
your guest and bring you the greetings of the british liberal
party. One of my first memories of international liberalisme was
here in the netherlands when the vvd hosted the 1963 the international liberal congres in a place which i hesitated pronounee
sarnething like Scheveningen. And i am delighted that next september
you will be hosting another international liberal congress in the
hague that is an easier one

to~pronounce.

I hope that some of

you might coma to our assembly this year, september is alwys
a busy month for british liberals because we have our assembly
that month and we have the liberal international congres that
month. This year we have •••••••••••• The liberal international
congres starts on the nine of september and we meet for a whole
week onthe twentieth of september. I am nat sure about the
significanee of the whole week weather that choise how much bigger
and and more important the party we are we have much more to
do. You take a day and a half we take a whole week for our business.
Weather that chose that you are a much more efficient party.
You get through the sa me business much quicker. Anyway these are
exiting times in british politics an since what is happening
now in britain i believe is effecting our could effect euopra
as the whole. I hope you find it interesting for me to say a few
worös about what is happening now in british polities. We have
for some fourty to fifty years now had a strangle hold in british
politics of two peticular political parties inchange by the voting
system. That strangle hold is in proces of being braken. As i am
sure you are well aware the breakaway of the sektion of the labour
party to farm the social demoeratic party and the alliance which
we and the new social demoeratic party may tagether last

ye~r

has been triumphed in an serious of by alections last year.
In free parlemtry byalections we taak 45% of the votes and we have
a large number of local byalections at the same time. In ou local
governmentsystem there are local byalections every week sa it is
nat the opninionpools if we know what is happening in the way
people are voting. We were going up to 50% in november and december.
And in our gamble that is called an avotingsystem that could
give us sometning like 550 or even 600 out of the 630 members of
the british house of comments·. Just as if we fall back to only 30%
we can be dons to only 50 seats out of our 600 memherhouse of comments.
Weel at the mciment we have fallen back slightly to perhaps the
volatile level we could be aerd.
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The latest apinionpools have shown that four majorfarces in british
politics the alliance that the liberals and the social democrates
the conservatives and the labour party each running at about
33%. A neck on neck situation. In which any party might come on
top and anyone party might find that is 30% for there about
for the vaters is hardly represented in parlement. And that is
realy very serious indeed for the future of britisch polities.
Because the parties are drifting apart the two traditional
parties have drifted apart and the differences between the alliance
and the other two parties and the implications of that in europe
for peticular are becoming more and more impltant. We have a
first test of this neck on neck situation in a parlemtry byalection
next thursday where roy jenkins the farmer presiden of the EEG
is fighting to come back into parlement. The pools last weekend
showd him him third but was 27% of the votes. The last apinion
pool of the morning i left for here yesterdaymorning showed hfm
first with 29% such is the neck on neck of that situation. I
wish him all the best next thursday and i am sure you will do as
well. The alliance between our two parties faces certain problems
is not an easy thing to do for an old party like ourselves. We
are one of the two oldest parties in the country. Isee you have
gat your sixty second meeting heren since i was told 1948 while
we celebrated our cenurion a few years ago. We had our first liberal
cabinet in 1868 and we have long memories. We have our areas of
very traditional support and in some ways we are setting our
ways. It is nat so easy for a party like that. To come to the
details of an alliance with the party which is only now twelve
month old. They celebrated their first birthday next fryday the
social democrates. And there have been difficulties. But the really
remarkable thing is that we have done it. In the local elections
this year there will be an camman alliance candidate pratical
throw out great britain. In the parlementry byalections and in
the local byalections there

has everywhere be an acomman

alliance candidate. And we are not be able to agree every wheren
on how to do that the next chairman allection. I am confidend that
having shown we can do it in the local alections and in the byaleciont we will do it and the general alection. For whiles there
are differences between it and if they went they would nat aformed
a separate party would they. There are differences between us.
Liberalisme has his philosophy, its roots and its paticular vew
of the world and social democraty weel we are nat sure what this
new party is going to be. It has been a mixture of the moment.
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It is certainly not got the same routes as we have. Was there a
differences there are very practical things which will bind us
together. And estinguish as fundamentally for the

con~ervative

and labour parties in britain. The first of those is the
regnition for the need of major constitutional reforms in my
country. There are several •••• and only mention one or one is
the need to introduce the new voting system. That ---- fundamental
liberal principals to bring about the standards of democraty
to which you in this country and most of the countries of theEEG
take for gronted. That all sitters shoud be representated in parlement on an equal bases. A principal which is been denied in
britain for many years. We agree on that and we agree moreover
not on that just as an principal but also sarnething which will
change for the

b~tter.

The whole stile of british polities. We

have had for the last few decates in britain a serious of governments based on more and more narrow groopings with in society.
We have no popular majority that which they have an afterficial
afabricated majority in parlement pretended to governess if they
had a popular majority. The last wilson government had a mandate
to introduce majest socialist reforms so it thought based on all
of 39% of the popular vote. When margaret thatcher goes around the
beclames that she has a mandate that the popular support what she
is doing is based on a popular vote of 44% with 65 % voting against
her. And that is produced bad government, week government, government based on narrow interests. And increasing the doctinary
government in my country and welst we will be idle to maintain
that changing the electoral system or chage everything else for
the better i do believe that we do if we can nat chief that
reform we will get better government. Which will do sarnething
about the state of our economy and our society as well as just
our political system. And that brings me on the second area when
we and the social democrates pritticly agree and different from the
other two parties we have are the proces of instructing a camman
policy or the recovery of the british economie sitaution. Dur
concern to the areacourse of primaly demastic and i want boy
you with the details. Safe to make one poit with perhaps explain
why there is sametimes an difference of enfficiencies between
british and dutch liberalisme. I think you never doubly any politieel party definds his position nat only in turns of his
own philosophy and his own routes and its own principals but also
to destinguish itself from the other parties within his national
system.
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And since in britain we have faces a socialist party and a conservative party and since increasingly they have taken a dymatric
position on the economy the conservatives increasingly

destru~t

full of any public sector in vetement trying to undermind the
nationalised industries and breaking down some of the basic· principals of the well fair state on the one hand and the socialist
party fundamentally apposed to an housteil tot prividentaprice.
They never to find ourselves as in somewhre against bath those
positions and then for taking more of the middlegrouw the pragmatic ground on the pressure of the economy. Believing that both
public enterprises and private enterprises has an contribution
to make to a healthy liberal economy believing that both public
enterprice and private enterprise has a contribution to make
to a healthy liberal economy. We defind ourselves there for in
terms of a opposition to conservatisme and to socialisme. You
face a partysystem in which you have a christen demacratic party
and a socialist party and we never to be therefore. It seems to me
you will defind a liberal position somewhat differently on what
questions as differentiate you from the christien democrates and
socialists but you are nat quite the same as those we differentiate us from the conservatives and the socialistst. Anyway
sa much for damestic think we are same,, cause there are sametimes
misunderstandings as to why liberalisme is not identical in terms
of detail to mestric policies in each country. Given nat the
other parties are not identical you be very strange. You have
liberal parties were identical, you are specious perhaps to.
The third area the third area ware he is prettically important
that we and the social democrates are tagether is in that we are
both international parties. We are parties fundamentally committed
to the european idee. And an alliance government a government formed
of the liberals and the social democrates after the next delictions
if we win that majority we will be the first truelly europeen
governement that my country has had. And i say that deliberately
contrasting it with even the conservative government of edward
heath. Because heath was personally i

believe an convenied european.

His party was not and is not. And at the prittical junction of the
oil prices of 1973 he was trajectly a britisch government which faled
to see the chance to construct a community response to the energy
crisis rather than give the leads a serious of different and week
ening response. We believe in europa nat in martin bangeman you
remind it last night that it is shortly the 25th aniversary of
the
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the tretee of Rome. Because it is the 25th anniversary to great
most opportunity of my country. And the liberals alone said that
alone said that in 1957 and 1958. It is actually exactly the 24th
anniversary of the first i have ever mad in public and it was on
that precise matter in february 1958 when we had a meeting of the
local liberals and i stood up to say why should we be part of the
EEG. We thought that battle now fora quarter of a century in britain.
It is be a lonely battle for living creasily joined by people
in the other parties and now we are joined by a second party
convineed fa the same basic proposition the britain has na
welth future exept it is part of the european community. And that
means a faal partner wanted to contribute, wanting to be part of
it nat calculating what it might get out of it. And that must
bring me to the problem the EEG faces. These of nat my country i
think but these are be the present government of my country.
The budgetproblem. What the budgetproblem in the EEG is is very
much a matter of prospective of what you choose to call it.
Margaret Thatcher calls it a problem of the british contribution
and a problem of getting her money back. We the british liberals
take precisely the same position as martin bangeman took last
night. The money proteet this collected by the EEG belongs to
the community. It is nat british money orthatcher money or for
that matter dutch money of german money ar any other money.
The community if it means anything is an community of citizens
each of whom when we pay taxation on the eighteen to value
taxe and when we pay taxation which reflex the camman customsduties
everyone of us is contributing in an very small way to the camman
resorces of the community. And those resorces are there for the
community to use as a community they are nat national resorces.
There is na british contribution. That is nat an easy thing aktual
always to say inside britain which the way of the british government is handling the matter and the way that the british press is
handling the matter. But is the position with russel Johnston
bravely taak up in the house of comments two years ago at the time
of the last petted prices. The position of the liberal party in
britain taak up which the position i am sure we will take up as
the next crisis which look like coming on us in the next few weeks
or months. It is the position we will take up in

th~

n~xt

cri~is.

The problem is nat one of a socal british contribution. There
is however a problem which is a problem of the invalence

in the

expended of the EEG. And this is where we find ourselves as a
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pro europaan party in britain in som real difficulties cause we
are not able to defend a balance of expenditure in which somthing like 2/3 60% 2/3 of the total expenditur goes on onze peticular
area. The fact is that is the commonagricultaral policies in
sarnething perhaps irrelevant.

It will be an inbalance if it was

anyone other single policy. But that inbalance that calls real problems not i

think so much for britain as for the community.

Because it is an underdevelant community.
which it is not yet found its capacity.

It is a community

If it finds itself

spending such a large proprotion of its total resorces, common
resorces on one peticular policy. And therefore what we would like
to see is the so called british contribution problem re defind as
a budget expenditure problem. And we ~ave wellcomed the efoorts
that have come from the european parlement to reform the community
budget. We have wellcome the effidences that come from elsewhere
in the community to that end. And my hope is that if we have an
alliance government after the next deleetion a british government
will be taking part constructively in changing the balance of
community expenditure. If we have that five year periode which
the government has than i

believe the is a toute to an answer

which is to raise to seeling of the eightties that the total
resorces of the community can be raised and therefore more
money is available to be spend an other policies such as the social
fund or the regional fond.

In the short term that is extremly

difficult for political reasans to take up as a position. To
a british politicien who say there is a problem therefore we want
to put in more money is not politieel aviseble position and
therefore we are in·an real difficult just to how we explain
ouE european position to the british public. There is one area
where the

EEG does not spend much or involved it much at the momnt.

But where i

like to ingest you that it really could be have taken

interest. And was that word very incidentally perhaps all to the
balance of expeoditure of a intrest. That is not at all the main
reason for doing it. One of the initiatives which the liberal
group in the europaan party is taken which i will most of all
has been initiatives of peoples like niels and martin bangeman
to take an interest in the north and iraland problem. We do not
regard the problem of norden iraland as a demastic britisch affaire.
Nor as a private affaire between two community government. We
regarded as a problem to wish the europaan community may weel
be able that some states to contributs not possibly not perhaps
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some simple answer, but the contributs in someway. The problem of
norden ireland is an curious way the problem of european history
gone wrong. The problem of norden ireland is an sixteen to seventeen
century religious conflict excishabeted by nineteen to twentieth
century nationalists conflict mixed up in a peticular with
did nat have elsewhere in europe and ever present withs us
cuasing every week in my country people to be killed. Norden
ireland is the place in the european continent where there
lS

more political vilanee than anywhere else. Norden ireland

stands with places like afghanistan or el salvador. As an area
where people are now been killed every week for their political
views of for their national, their regional religences. And jet
it does nat recieve a great deal of attention from the other
european countries. Weather that is because they feel they would
be intruding in to what is a damestic matter. I don't know.
As liberals nat just as british liberals i don't think that any
such matter is a damestic matter. The view right to denied,
if people are been killed on justly, liberals should be concerned
and i am delighted that as i see niels and martin bangeman have
taken a very real interest. 300 years ago the situation in
norden ireland could have been reolicated around europe. You
after all had a war of independance in which relegence they find
nationality. 300 years ago germany had just demerge for the 30years
war. 300 years ago we chanced out a king james the second but he

r

was a catholic and that was onacceptabel to us and an french
revote the chance the protsstance cause they were a catholic
nation. Religious conflicts in other words of the thought we have
töday in norden ireland is not sarnething peculiar to norden ireland. It is sarnething that we have all experienced and we .alle
learned to overcome and we replaced the old principal of conflict
with a liberal reginnition of the rights of oeople

what~ver

their private relifious beleive. And that liberal principal
which is triumphed is most of europe has jet to surface and
become the dominant principal of life in norden ireland. So it
is a problem to which we carr perhaps contributs by our historical insperience. Dur camman historical experience of having
overcome such problems in the past. I have know precise suggestion
or proposals to you. There are a number of proposals which have
been put. DJ Mar one of the members of the european liberal group
has suggested some sart of european comminuty invote in. policing.
Davie doeing one of the leaders of the social democrates is also
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suggested some european community invotement in taking a responsibility for norden ireland. I would nat want to suggested that
ELD ar the group in the european parlement left alone any national
liberal party should come up with an instanee answer and say we can
solve the problem. It is nat a solluable problem in the short
term. But i would welcome every interest that you ELD and other
liberal parties could taken the problem because by taking an interest you may be ill to ease the problem. You may be ill to help
to chance the terms of reference. To chance the cantacts then
in which it is seen. And it is difficult for the british and for
the republicAn irish to do that because we are both historically
so involed and therefor suspect to some peoole ln narde ireland
you as dutch or germans or french or perhaps less suspect with
you hdve not got that close histrically invotement. It really
would be a tremendesting if the EEG which is barn out tot the
experience of the exciles and the prisoners of warcamps and the
resistence movements totthe second world war. Which was commited
to ending the national extensions within europe which should an
rise to two wars this century. It really would be a tramendesting
jf it conterns its mind the way of easing the norden ireland problam and perhaps contribute there to heeling the reconcited spirit
which is so carictarised between the traditional annemies of
france and germany and the other countries of the continental europe.
If you could perhaps contributs some of that spirit within the
british isles to our own local but very very real problem. Well
we have diificulties in europe, we have problems. But looked
after i think in the worldorospective they are limited and they are
few. If we thin of our econmic diificulties the fail into signiT
ficance to compeared to the level of femin of poverty and of
starvation in much of the third world. If we think of the case
i j u s t ment i on t he pro b 1 e m of i re 1 a n d a n d n o r ri en i re 1 a n d • No r'd en
ireland is a haeven of peace compared to afghanistan or san salvador.
I think it is rigt for us as liberals not to get to obees by our
own continent i speak to the fellow european committed to our
EEG, the EEG that liberal.believe in must be in outward looking
a worldwide looking community. And therefor i like to close by a
breafmention of these other problems. I think we have a right to
speak of about them. We have a right as a group of countries
basicaaly with the amerikans in a alliance to be critical of reagans
policy in san salvador cause we cann applied to it liberal principals and tell our allie in frinedly and constructed terms when its
policy m8V b~ g ~nc wr ·n .

Band

5

Blad 11 0
And we have a right to applain to that the same principal of human
rights, a respect for demoeratic presidience and principals and
of opposition to interferience by great parts in their neighbour
that we have his soricly applied in checks of the

in Polen of

afghanistan. And san salvador may be more on your minds, because
the tragide of the four dutch journalists killed there this week.
It reminds

US

whatever the problems tere are at least it is opened

to reporting. Afghanistan is nat. And it really is a ashame of the
world since journalists were kept out of afghanistan and there are
no more report of the facts coming out. It is be so little in the
news. Cause what is been done there. His far

what is clone in Poland.

Cause Poland at least is opened to the worlds eyes an therefor
some restrained. There seems no restraines in Afghanistan. Which
one of the traditures of the world that a great part is able with
such impunity to effectbly annex an terrorised the inhabitants of
a smaal neighbouring country. Liberiaisme is induavisable. Liberal
opposition to weather they claim theriselves to be the lefter ar
the right. Liberal opposition to denied a human rights to discriminetion on grounds of relegisnee of raise politieel opinion.
Liberal defence on basic principal of human rights an democraty
is indivisable whereever it is in the world. We in europe
cann their whotness to that our fight within the european community
as european liberals let us turn our minds to the rest of the
world and stand by those principals and defend them whereever they
are under attaque.
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Het woord is aan de heer van Bemmelen.
Thank you very much Michael Steed for adressing this adienee
this congress in the way you did. Specially me as the international
officer of the party.

I am very greatfull that you accepted my

invitation and that you delivered this speech this morning because
i

think it is very important that fellow liberals from other coun-

tries are coming to the netherlands and that we talk tagether
about the international aspects of polities. Thank you very much.
We wished our fellow liberals in britain all luck and succes in
the coming months and i

like to oresind you the same national

drink my chairman presented last night to mister Martin Bangeman.
Dank u wel.

Het woord is aan de voorzitter van de jongerenorgani-

satie vrijheid en democratie de heer Roelof Houwing.
Mijnheer de voorzitter dames en heren allereerst wil ik u hartelijk
danken voor de mij aangebode gelegenheid kort een aantal woorden
tot u te mogen richten. Er wordt vaak gezegd dat men moe is, beu
is van de politiek die er in den Haag wordt bedreven. Dit is slechts
ten dele waar.

In partijen die met loze beloften de verkiezingen

ingingen of die nu een zigzag koersend beleid varen heeft men
voor een groot deel het vertrouwen verloren. Het voorspelde verlies
van de partij van de arbeid en de voorspelde teruggang en groei
van D66 bij de komende verkiezingen staven dit. Een politieke
partij die wars is van mooipraterij en de mensen eerlijk durft
te vertellen waar het op staat in deze tijden van sociale economische
malaise stijgt ten aanzien. De elsevier enquette maakte nog eens
duidelijk. Echter tevens kan worden aangetoond dat het politieke
engagement niet verflauwd is.

Ik denk hierbij aan een bewust niet

stemmen, aan het voeren van harde akties. En ik denk hierbij aan
de terugval in ledenaantallen bij zowel de vakbeweging als ook
bij de PvdA. Maar bovenal denk ik hierbij aan de enorme groei
van het liberale denken in Nederland. De groei van de VVD, maar
voor mij als voorzzitter van de JOVD niet in de laatste plaats aan
de onstuimige groei van onze jongerenorganisatie voor vrijheid en
democratie. Heeft eens de huidige fraktievoorzitter van de VVD
in de 2e kamer als voorzitter van de JOVD het plan 2000 gelanceerd
en hebben we tot maart vorig jaar altijd geschommeld rond dit aantal
van 2000 leden, nu kunnen we in mei of juni van dit jaar onze
4000ste lid inschrijven. Een verdubbeling en ieis meer dan een jaar.
Het enthousiasme onder de JOVDers is groot. Meer dan 80 afdelingen
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verspreid door heel Nederland zijn in deze verkiezingstijd aktief
om het zo broodnodige liberalisme in Nederland omhoog te stuwen.
Wat op dit moment belangrijk is is het juist kanaliseren van dit
politieke engagement. Het is o.a. de vakbeweging geweest die de
werknemers totnutoe en eigenlijk nog steeds het gevoel geven
dat er meer zit. Het zijn echter ook de bedrijven en de werkgeversorganisaties geweest die hier hun taak te laat habben opgevat.
Aan de VVD de taak om een noodzakelijk totaalbeleid te schetsen
met daarin verwerkt een sociaal economisch beleid op hoofdlijnen.
Een sociaal economisch beleid waarin er rekening wordt gehouden
met de noden en behoeften van de totale bevolking. Dit beleid zit
in de pen en dat zou de VVD tot nog grotere hoogte doen stijgen.
Zonder een ander tekort te willen doen wil ik toch een kort pleidooi houden voor een plan voor de jeugd. Enorme frustraties hopen
zich hier op. Denk aan het vandalisme, de vandalistische praktijken
van jeugdige voetbalsupporters. Denk aan het drugsprobleem.
Het jongerenhuisvestingsprobleem, de zelfmoordcijfers onder
jonge mensen en ik kan zo nog wel even verder gaan. Velen laten
hun gedachte hierover gaan. Minister den Uyl stelt gelden beschikbaar grotendeels in het kader van de WVMregeling. Minister van der
Lou~1

komt met een voorlopig vrijwillig maatschappelijk werk plaatsen-

plan en ook de VVD fraktie is met een eigen plan gekomen. Allemaal
goede aanzetten want volslagen ten onrechte werd het idee van
minister van der Louw afgedaan als een beroep op das gesundenes
volksempfinden. Veelal lijken de beperkte budgetten de problemen
op te leveren. Echte jonge mensen vragen in veel gevallen minder
dan men hem toedenkt. Van Dameenheden een goed initiatief, maar
het kan een stuk soberder hetgeen tevens zijn positieve uitstraling
kan hebben op de huursubsidiesfeer. Laat de regering zo snel mogelijk
met een regeling komen opdat jongeren vrijwillig maatschappelijke
werkzaamheden kunnen verrichten. Wellicht verdient het aanbeveling
om te onderzoeken in hoeverre de gelden besteed 1n het kader van
de werkverruimende maatregelen beter en met een hogere satisfactie
voor velen kunnen worden aangewend in de sfeer van het vrijwilligerswerk. In dit kader ondersteun ik ook graag de voorzitter van de
VVD en zijn pleidooi om te komen tot een herdefiniering van het
vrijwilligerswerk. Om het vertrouwen van de mensen in de politiek
terug te winnen is er een krachtdadig beleid nodig. Hiervoor hoeven
we slechts de verkiezingsuitslag van de 2e kamerverkiezingen te
relateren aan de stemmotivatie van de kiezer. 2/3 van de kiezers
bracht zijn stem uit op grond van het voorgestelde sociaal economische
beleid.
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Respectieve 5% en 6% van de kiezers stemden op grond van de kernenergieparagraaf dan wel de defensieparagraaf van de verschillende
programs. Toe reeds sprak de kiezer zich uit voor een sociaal
economisch beleid zoals in grote lijnen eenduidig werd voorgesteld
door CDA, VVD en D66. Dat samenwerkingsresoluties roet in het
eten van die kiezer gooide doet aan deze voorkeur niets af.
Een partij had de sleutel in handen om Nederland aan een slagvaardig kabinet te helpen. D66 had de impasse kunnen doorbreken.
Angst voor verlies in de achterban had deze club echter verlamd.
Daarom zit er ook een aantrekkelijke kant aan de provinciale Statenverkiezingen als graadmeter voor de landelijke politiek. De kiezer
zal Terlouw de sleutel uit handen nemen. De verkiezingen zullen
duidelijk maken dat van Agt een weer op de meerderheid van het
volk kan steunen. Een aanlokkelijk alternatief lijkt dan te zijn
geboren. Daar mijnheer de voorzitter dames en heren is ook de
JOVD mee bezig. Ik hoor weleens kritiek op de JOVD, de JOVD zou
zich te onafhankelijk opstellen. Ze zou zich eens wat minder
kritisch uit moeten laten. Redenen voor sommige mensen om zich
het hoofd te breken hoe jong liberalen in een soort van eigen
organisatie zoude kunnen worden opgevangen. Laat ik u dit zeggen.
Wij willen graag meewerken aan het juist kanaliseren van het
politieke engagement van juist de jongeren. Dat betekent dat er
geen hoge drempels moeten worden opgeworpen om politiek aktief te
kunnen zijn. Het betekent tevens dat er een oovang moet zijn .
voor die jonge mensen die graag rustig willen overleggen of liberalisme voor hun een juist aansluitingspunt is. Zonder zich daarvoor
direkt tot de gevestigde kaders toe te wenden. De onafhankelijkheid
van de JOVD geeft hen deze kans. Een onafhankelijkheid welke
gepaard gaat met een grote mate van betrokkenheid bij het reilen
en zeilen van de VVD. Laten we elkaar geen mietje noemen. Het
is duidelijk dat het systeem van de JOVD werkt. Veel politiek
bewuste jongeren wenden hun en de JOVD opgedane ervaring naderhand aan in de grote politieke. Het is de VVD die in grote mate
hier terecht van profiteert. Laten we er als liberalen vooral voor
zorgen dat de jongeren niet een versnipperde entree in het liberale
denken wordt aangeboden. De eigen verantwoordelijkheid weegt

zwaar~

De vrijheid welke onze organisatie heeft zal dan ook altijd worden
beschouwd als een vrijheid in gebondenheid. Laten daarom liberale
jongeren die zich aangetrokken voelen tot de liberale jongerenpolitiek zich en mas wenden tot de JOVD. Dan zullen we gezamelijk
met de VVD nog harder kunnen werken aan een mooie liberale toekomst.
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Ik dank u wal.
Dank u zeer mijnheer Houwing. Namens het hoofdbestuur kan ik u
zeggen dat wij de contacten met de JOVD zoals die nu plaats vinden
met overleg, de plezierige relatie bijzonder op prijs stellen en
dat wat het hoofdbestuur betreft staat zo gecontinueerd zal moeten
worden. Bedankt voor wat u hebt gezegd.
Dan zijn we bij het agendapunt 16 de benoeming van drie leden van
het dagelijks bestuur. Bij de benoeming van drie leden is het afscheid van een daarvoor ga ik even naar •••••
Dames en heren toen ik met de algemeen secretaris overlegde van
hoe lang is Koos Combé nu eigenlijk aktief in de partij toen kwamen
we samen tot de conclusie dat die al een funktie had in de VVD
toen ik nog op de lagere school zat. Dus dat is al heel lang.
Het was al in de vijftiger jaren, daar heb ik het gisteren zelfs
niet eens over gehad. Koos was op allerlei niveaus aktief. In afdeling, in kamercentrale, in hoofdbestuur, in dagelijks bestuur.
In de aktieve politiek, in de gemeenteraad en nu op het ogenblik
als wethouder in Weert. Dan heb je in de politiek erg veel meegemaakt. Dan weet je van de partij, van de politiek op dat plaatselijke niveau eigenlijk wel alles. Als iemand zo met hart en ziel
zich inzet voor de politiek, zo betrokken is bij de VVD, bij het
liberalisme, dan ben je als partij aan Koos Combé erg veel dank
verschuldigd. Koos heeft vaak zijn nek uitgestoken. Hij heeft
vaak dingen willen veranderen. Hij kwam daar op de hem zo bekende
charmante positieve plezierige manier mee uit de hoek. En toch
ontkom je er niet aan. Als je je nek uitsteekt en zo nu en dan
eens een keer een klap in die nek te voelen en die teleurstelling
zijn Koos dan ook niet bespaard gebleven, maar de veerkracht
om telkens weer terug te komen, de veerkracht om gewoon door te
gaan omdat de VVD van hem is dat is iets wat we in hoge mate in
hem bewonderen. Daarom is Koos nu met het afscheid uit het dagelijks
bestuur ook voor de partij bepaald niet afgeschreven. Oh nee zeker
niet. Ik denk overigens dat we zulke mensen als Koos Combé ook
helemaal niet kunnen missen. Koos ik zeg alleen dank voor datgene
wat je tonutoe in de partij hebt gedaan. Het afscheid van vandaag
uit dat dagelijks bestuur is niet een echt afscheid. Het is een
tot ziens. Bedankt voor je inzet, voor je vriendschap, voor je
absolute loyaliteit, alles wat je totnutoe hebt gedaan.
Voorzitter uw vriendelijke woorden ondersteund door het applaus
uit de zaal dwingen mij toch even naar de microfoon te rennen.
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Ik ben daar nooit zo'n hardloper in geweest. Ik heb altijd het
moment zelf bepaald, het moment waarop ik vond dat ik de partij
zou moeten toespreken en dat heb ik inderdaad gedaan op plaatsen
die ik dan ook inderdaad zelf bepaalde en wat dan toch ook wel
weer het nodige effect heeft gesorteerd. Ik ben toch blij dat ik
aan deze microfoon toch iets kan zeggen aan veel mensen binnen
onze partij, hoeveel dank ik ze verschuldigd ben voor de wijze
waarop wij met elkaar hebben funktioneren. Ik heb in een aantal
afdelingsbesturen gezeten, in een tweetal kamercentralebesturen,
in het hoofd- en dagelijks bestuur en ik heb daar altijd en overal
grote teamgeest ervaren. En wat zeer belangrijk is daarbij een
grote vriendschap. Juist alleen als je die beide zaken erbij hebt
kun je binnen een partij funktioneren. Ik heb daarbij ook altijd
veel steun ondervonden van het algemeen secretariaat en ik wil
hier en nu nog eens extra onderstrepen dat wij een uitermate goed
funktionerend algemeen secretariaat hebben met voortreffelijke
mensen op de posten die daar bezet zijn. Ik heb voorzitter, dames
en heren ook een woord van dank te richten aan het LPG, de landelijke propagandacommissie waarvan ik jarenlang lid was. Ik was er
al lid van onder het voorzitterschap van de heer Vonhoff en dat is
toch intussen al weer enige tijd geleden en ik heb dat altijd
ervaren als een bijzonder prettig aangenaam, sprankelend gezelschap.
Die het vaak moeilijk hadden, maar die toch ook veel plezier
hadden u heeft dat kunnen lezen in het laatste nummer van ons
partijblad waarin mevrouw Dijkman eigenlijk de sfeer binnen
dat LPG heel duidelijk heeft geschetst. Het zijn enthousiaste
mensen en mensen die alle steun en waardering verdienen. Die wil
ik ze geven maar ik ga ervan uit dat u dat ook best bereid bent
te doen. Ze staan voor drukke tijden. We staan voor twee verkiezingen, nou twee, maar laten we zeggen twee verkiezingen. Ik vind
dat het zo is dat wij binnen onze partij ik voel dat het ritme
hebben om die verkiezingen aan te kunnen. Dat ritme heb je nodig.
Het gaat ons goed, we moeten elkaar overeind houden, we moeten
doorgaan en vechten voor die goede resultaten op 24 maart en op
2 juni of een eventueel andere nog niet nader te noemen datum.
Ik denk dat als wij dat met z'n allen doen en als u daarbij het
LPG steunt en in uw omgeving die liberale boodschap uitdraagt
want die liberale boodschap heeft iets voor de mensen. Ik denk dat
wij onszelf weleens wat onderschatten, maar ik heb in mijn praktijk en dat is een jarenlange altijd ervaren dat liberalisme naar
bijzonder veel mensen in onze samenleving te vertalen is.
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En ik denk dat u dat ook allemaal zult moeten doen. En u moet het
niet zo maar doen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is voor het
verwerven van een grote steun die liberale boodschap te brengen met
een stukje warmte. Juist in deze tijd waar veel mensen in onze
samenleving, die samenleving soms wat kil ervaren is het zo goed
om die liberale boodschap met een liberaal vleugje en een warm
vleugje te overgieten. Voorzitter ik voel dit u heeft dat gesignaleerd niet als een afscheid. Ik treed periodiek af, heb mij niet
herkiesbaar gesteld, althans niet voor een post binnen het dagelijks bestuur. Ik zal ongetwijfeld op een ander front weer verschijnen als andere mij dat toestaan en met u doorgaan om onze
partij daarheen te dragen waar zij hoort te staan aan de top van
de nederlandse politiek. En als wij elkaar daar allemaal bij steunen
dan denk ik dat we die weg ongetwijfeld goed zullen kunnen gaan
en zal dit voor mij geen afscheid zijn. Want afscheid nemen van
een gezelschap waar ik me zo in heb thuisgevoeld is moeilijk.
Ik voel mij verbonden met de VVD en dus met u allen. Hartelijk dank.
Dat was de voorzitter van de landelijke propagandacommissie. Dan
zijn we aan de benoeming van drie leden van het dagelijks bestuur.
Er zijn geen andere kandidaten ingediend dus ik kan bij hamerslag
de heren Talhammer en vd Bossche in ieder geval opnieuw benoemd
verklaren en dan is er de vacature Combé, daarvoor is kandidaat
gesteld de heer Eenhoorn ook tegen hem zijn geen andere kandidaten
binnengekomen zodat ik de heer Eenhoorn benoemd kan verklaren
en hem kan uitnodigen achter de tafel plaats te nemen.
Van harte gefeliciteerd, wij stellen ons erg veel van de samenwerking voor. Het aanloopje zo deze maanden belooft veel. De heer
Derks vraagt het woord.
Voorzitter sta mij toe om tussen alle serieuze zaken door uiting
te geven van onze gewone blijdschap dat de partij zich op deze
manier in onze provincie pnesenteert. Aan de opgewekte gezichten
te zien denk ik dat op zijn minst velen een goede nachtrust hebben
gehad. Ik heb er enige twijfels over of dat voor iedereen geldt.
Voorzover een te korte nachtrust zijn oorzaak vond in wat engere
plaatselijke tradities dan bied ik daarvoor gaarne ik denk ook
mede namens burgemeester Fey onze excuses aan. Die blijdschap wilden
we tot uitdrukking brengen op een of andere manier, alleen we hadden
dat niet genoeg vantevoren overlegd. Vannacht om o.3.00 uur is er
een klein beraad geweest en daarbij is besloten om die blijdschap
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enig gestalte te geven door de gast, dwz het lid wat de grootste
afstand heeft afgelegd om hier te komen en die dan toevallig vandaag
ook nog benoemd wordt als hoofdbestuurslid een kleinigheid mee te
geven voor de lange weg terug. Helaas is het zo dat hij na deze
benoeming direkt weer weg moet want anders kan hij zijn zo
gevierde eiland niet meer halen. Het zou wat anders zijn als
hij net als zijn buureiland Terschelling een helikopterontsluiting
zou hebben, maar die is er nog heb ik vernomen. Misschien mag ik
als Limburger hem de wens meegeven dat hij nu in zijn nieuwe funktie
heel gauw een dergelijke ontsluiting per helikopter krijgt, dan
kan je nog vaker in ons midden zijn dan je nu al was. Mag ik hem
voorzitter een kleinigheid overhandigen, een tas van Limburg met
inhoud om onderweg te nuttigen. Hartelijk dank.
Dank u wel mijnheer Derks. Agendapunt 17 afscheid van de hoofdbestuursleden die in het afgelopen jaar zijn afgetreden dat zijn
er slechts vier, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het ook
nog maar sinds mei is, want we zijn binnen tien maanden weer aan
het vergaderen geraakt. Afgetreden zijn de heren Cornelissen, Henkamans en Sparreboom en mevrouw Günther en da3rvoor zijn in de
plaats gekomen de heer Bomhof voor de kamercentrale Overijssel,
de heer Jacobs voor de kamercentrale Gelderland, rijkskieskring
Nijmegen, de heer Troost voor de kamercentrale den Haag en de
heer teveldhuis uit Zeeland. Hartelijk welkom. Wij hopen op een
vruchtbare samenwerking evenals we die hebben gehad met de heren
die en mevrouw Günther die vertrokken zijn. De heren Henkemans en
Sparreboom waren zeer oud gedienden die hebben bijna, de heer
Sparreboom helemaal, de heer Henkemans bijna de zesjarige periode
gezeten in het hoofdbestuur. Niet alleen gezeten ook hard gewerkt.
Mevrouw Günther heeft ook erg lang in het hoofdbestuur gezeten, de
heer Cornslissen iets korter, maar die verhuisde uit zijn kamercentrale. Ik denk dat de continuïteit in het hoofdbestuur uitermate belangrijk is en dat we enige verbetering in vergelijking met
een aantal jaren geleden hebben weten te bereiken. Dank aan hen die
vertrokken zijn voor de inzet en ik hoop nogmaals met de nieuwelingen
goed te kunnen samenwerken. Dat was het agendapunt 17 en voor het
agendapunt 18 geef ik graag de hamer aan de ondervoorzitter.
Oké dames en heren ik wil u graag de gelegenheid geven om met uw
vragen naar voren te komen tav het beleid van de kamerfrakties
en van de VVDleden in het europees parlement.
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Wie mag ik als eerste daarover het woord geven.
Afdeling den Haag vd Boogaart mevrouw de voorzitter.
Wij wilden graag het woord voeren over het plan voortgezet basisonderwijs van onze gewaardeerde minister van Kemenade. Het plan
voortgezet basisonderwijs wat we gisterenavond ook hebben horen
noemen als de middenschool, de verkapte

midd~nschool.

Hij is

verkapt want er is namelijk maar een jaar afgekapt. De partijvoorzitter heeft het daar gisterenavond in afwijzende zin over
uitgelaten en in de zaal ontstond toen en dat is niet onopgemerkt
gebleven gejoel, ja zelfs protesterend geblaf van een aanwezige
hond. Er is veel in de pers over dat plan voortgezet basisonderwijs
geschreven en ook de VVD heeft daarbij veel aandacht gekregen.
De suggestie was dat de VVD door de bocht zou zijn wat dat ook
mag wezen. Ik dacht toen en met mij de afdeling den Haag dacht toen
dat er wat helderheid zou komen tav door de bocht gaan toen
een artikel in V en D kwam waarin Nel Ginjaars geinterviewd werd.
Zij uitte daarin haar kritiek op het plan voortgezet basisonderwijs,
zij pleitte voor vrijheid van schoolkeuze, tekende bezwaren aan
bij de selektievrijheid en ze wilde verder een plan met opbouwende
kritiek volgen. Welnu de afdelin~ den Haag is van mening dat volgen
met opbouwende kritiek niet genoeg is, maar de plaats zou moeten
vinden fundamenteel afwijzen van dit plan, fundamenteel afwijzen
van dit afbraakplan naar onze mening. Immers de vrijheid van
schoolkeuze is eenvoudigweg niet ingebouwd en alle leerlingen
moeten naar dit voortgezet basisonderwijs en evenzeer is selektie
vrijheid een kwestie die daarin vastligt. Deze middenschool is
evenals de vorige niet een wens van de onderwijskundigen, niet een
wens van de leerkrachten, maar is een zaak van de politiek, is een
zaak van sociale hervorming van de maatschappij en het is een uiting
van de ideologie van eenvormigheid. Er wordt geen rekening gehouden
met belangen van leerlingen en maatschappij, maar nogmaals een eenvormige

ma~tschappij

gebaseerd op ideologie van eenvormigheid.

De afdeling den Haag vindt dit een dermate belangrijk punt dat wij
de eerste en tweede kamerfraktie willen vragen, daarvan willen
weten of ze bereid zijn een concreet afwijzend standpunt in te
nemen in de belang van de kwaliteit van het onderwijs. De VVD
is immers altijd een voorstander geweest, een vooruitziende blik
demonstrerend tav onderwijszaken. Denk maar aan de mammoetwet.
Wij moeten ook waakzaam.blijven en mogen ons niet laten verleiden
of lijmen door een plan waarbij wat magere stukjes vlees aan het
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bot worden aangeboden, maar die zullen ook wel sneuvelen in de algemene bezuinigingstendens. Kortom kamerfrakties wat doet u met dit
verwerpelijke plan. O.i. verwerpen svp.
Dank u wel. Wie mag ik nu het woord geven.
Mevrouw Bruggemans.
Aansluitend bij mijn voorganger uit de afdeling den Haag. Ik spreek
ook namens de afdeling den Haag. Ik denk dat de voorzitter gisteren
wel gemerkt dat bij liberalen de kwaliteit van het onderwijs zeer
leeft. Ik geloof dat hij misschien ook v1el heeft kunnen merken dat
vooral ln de haagsche hoek zeer veel instemming ontstond toen
hij een pleidooi hield voor de kwaliteit van het onderwijs. De
afdeling den Haag vindt de kwaliteit van het onderwijs ontzettend
belangrijk en vraagt zich af of mevrouw Ginjaars namens de beide
kamerfrakties verwoorde wat de kamerfrakties vinden over de vrijheid
van de inrichting van het onderwijs toen zij zei in het interview
in ons aller vrijheid en democratie" Bovendien ik citeer krijgen
de middenscholen en dat vind ik heel belangrijk een grote mate
van vrijheid om hun eigen onderwijs te organiseren.
Nu vindt de afdeling den Haag dit heel bedenkelijk en zeker voor
het lager onderwijs. Als de scholen een grote mate vrijheid krijgen
en dat hebben ze op het ogenblik al om hun eigen onderwijs te organiseren dan hebben de ouders nog de leerlingen enige garantie
dat het onderwijs daar goede kwliteit zal hebben. Dan ben je
afhankelijk van de inzet van een hoofd, je bent afhankelijk van
wat andere ouders op dat moment die aktief zijn op die school
bewerkstelligen. We hebben jarenlang gepleit voor kwaliteit in
het onderwijs, gegarandeerd door normen, door eindtermen. In het
regeerakkoord van het kabinet van Agt-Wiegel stond dat ook vastgelegd dat daarvoor opgekomen zou worden. Wij vinden die eindtermen
vastgestelde minimumeisen voor het lager onderwijs zo heet het
onderwijs nu nog steeds zo ontzettend belangrijk omdat dat maakt
dat de kwaliteit van het voortgezet onderwijs daardoor goed is.
Dat daar geen talenten verspild worden. Wij vinden dat talenten
verspild zullen worden als er een middenschool komt, maar ook als
er slecht lager onderwijs is, dan zullen de voortgezet onderwijs
instituten die zullen niet kunnen bieden wat zij moeten bieden
aan onze leerlingen en aan onze maatschappij. Wij pleiten voor
een goed voortgezet onderwijs wat kan voortgaan op kwaliteit van
het lager onderwijs.
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Dat goed voortgezet onderwijs dat zien wij als een pluriform onderwijs, goed beroepsonderwijs, zelfstandige mavo's, zelfstandige
gymnasia zijn onontbeerlijk voor onze maatschappij- En om nou
mijn vraag toe te spitsen zal ik hem voorlezen. De vraag van
de afdeling den Haag aan de beide kamerfrakties is wat is er ooit
terecht gekomen van de kwaliteitsbewaking door het vaststellen
van eindtermen voor het lager

onder~1ijs

zoals notabene vastgelegt

in het regeerakkord 1977 van het kabinet van Agt-Wiegel.
Dank u wel. Misschien is het wel zo eerlijk om eens even naar een
andere microfoon te gaan.
Ton Huiskes afdeling Borne-Weerselo.
Ik heb een vraag aan de fraktie van de ELD, aan de VVBfraktie dus.
Is het mogelijk dat de VVD zich inspant voor het kiezen van een
plaats voor het europees parlement, hetzij Brussel, hetzij Straatsburg. En is het ook mogelijk dat de europese ambtenaren verbonden
aan het europees parlement in kunnen leveren op hun zo geweldige
salarissen die ik heb vernomen van anderen en ook op hun voorrechten
die ze daarmee hebben. De volgende vraag die ik stel is aan de
VVDfraktie in de 2e kamer. Het is het plan de Koeten, het banenplan van de Koeten, wat zijn daar nou precies de voordelen van
in vergelijking met het banenplan van den Uyl. Graag een concreet
antwoord.
Dank u wel.
Mevrouw Vermeulen kamercentrale Haarlen.

In onze vergadering van

de kamercentrale in november vorig jaar hebben wij besloten om
de eenheid van een kamercentrale met drie ondercentrales en 24
afdelingen te testen op doelmatigheid en daartoe hebben we een
thema gekozen. Dat thema was toen niet toevallig. Het thema
energie. In dat verband zijn we dus bezig met allerlei ontwikkelingen op energie te gaan volgen en ik heb gelezen in politiek
overzicht de vragen die onze kamerleden Braams en van Ardennen
gesteld hebben aan de minister Terlouw betreffende de energie
scenario's van de ons omringende landen met name Duitsland en
Frankrijk voor de jaren 1990 en daarna. En de prijsontwikkeling
voor kernenergie- kolenenergie en olie en aardgas. In dat verband
heb ik het antwoord van mijnheer Terlouw gelezen van betreft de
serieproduktie etc. en de kosten en de misrekeningen waarschijnlijk
van Frankrijk en Duitsland in deze en ik zou graag, want ik heb
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daar geen commentaar op kunnen vinden van mijnheer Braams en
van mijnheer van Ardenne hoe zij denken over het antwoord van
minister Terlouw op de vragen die zij hem gesteld hebben.
Mijn naam is Kees Kuiper afdeling Hengelo.
Bij vele maatregelen.

die tegenwoordig genomen worden is het

bedrijfsleven de dupe dat is algemeen bekend dat is

gist~renavond

ook al naar voren gekomen, maar een groep die het financieel
steeds moeilijker krijgt dat is de middenstand. De klacht die
ik 1n mijn afdeling steeds vaker hoor dat zij moeite hebben
om de touwtjes nog aan elkaar te kunnen knopen. Wat denkt de
VVD eraan te doen om met name aan die groep wat verlichting te
krijgen. Dan denk ik dat het zeker een vraag is voor de heer van
Erp.
De heer Wijsglas.
Ik zou iets willen zeggen over de situatie in Suriname. Daar iets
over willen vragen aan de fraktie. Ik zou willen beginnen de
complimenten te maken voor het onderwerp Suriname de heer
Rietkerk. Ik heb twee keer kunnen meemaken een mondeling overleg
een kameroverleg van de minister van buitenlandse zaken over de
situatie in Suriname en de houding van de heer Rietkerk, de houding
van de VVDfraktie die erin bestond aan de ene kant een terughoudende opstelling en aan de andere kant duidelijk maken dat het
democratiseringsproces in Suriname op het ogenblik geheel op
de helling staat en dat elementaire rechtsregel daar geschonden
worden. Die houding van de heer Rietkerk sprak mij zeer aan.
Sinds het laatste overleg met de kamer dat was afgelopen woensdag
1s er weer het een en ander gebeurd in Suriname. Er is notabene
met terugwerkende kracht de oorlogstoestand in dat land in het
leven geroepen. Er zijn zogenaamde krijgsraden te velde ingesteld
waar verdachten voorkomen zonder dat ze in staat zijn een verdediging mee te nemen. Zonder dat hoger beroep mogelijk is. Zonder
dat deze bijeenkomsten in de openbaarheid plaats vinden. Kortom
het is een schijnvertoning wanneer men dat met
normale rechtspraak
'ga~t

vergelijken. Op deze manier door het met terugwerkende kracht

notabenen in een zoals ik zei instellen van die oorlogstoestand
in dat land, je vraagt je af oorlog tegen wie. Is het de surinaamse
militaire machtshebbers mogelijk geweest om althans voor zichzelf
de burte moord, want ik zou het toch niet anders willen noemen,
de brute moord op mijnheer Hawker, op sergeant Hawker die liggend
op

e~n

brancard door de surinaamsemilitairen is neergeschoten.
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Om die brute moord achteraf nog een soort schijn van rechtsmatigheid
te geven.

Ik zou de fraktie willen vragen om in het licht van die

nieuwe ontwikkeling, die laatste ontwikkelingen waar ik het over
had, die sinds donderdag hebben plaats gevonden toch bij de regering aan te dringen om een wat strakkere houding in te nemen tav
het regime in Suriname om vanuit Nederland wat hardere signalen
te geven.

Ik denk dan aan het totaal van onze betrekkingen. Denk

ook aan de betrekkingen op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. Totnutoe is het zo geweest dat het overleg over nieuwe ontwikkelingsprojecten opgeschort is. Ik zou de fraktie willen vragen
er toch eens over na te denken of het niet mogelijk en of het niet
nodig is op dit moment om ook te gaan praten met de regering
om te kijken of er niet enige temporisering zou moeten komen in
de lopende uitvoering van de ontwikkelingssamenwerking. Een laatste
element wat ik de fraktie zou willen voorleggen is het punt dat
we de waanzinnige in mijn ogen situatie hebben dat er ongeveer
60 militairen zijn in suriname die notabene vanuit Nederland
een flinke suppletie op hun salaris krijgen. Een kwestie die onder
het kabinet den Uyl geregeld is. Ik geloof dat zelfs los van de
huidige situatie een einde aan deze suppletie voor die surinaamse
militairen zou moeten komen. Maar nu het militaire regime doet
wat ze op dit moment bezig is te doen geloof ik dat de fraktie
erop zou moeten aandringen om deze suppletie er op het salaris
voor surinaamse militairen vanuit Nederland zo snel mogelijk te
~,

stoppen. Dank U voorzitter.
Dank u mijnheer Wijsglas.
Mevrouw de voorzitter van aldewerelt afdeling Helmond.
Het kabinet heeft gisteren besloten toch een bovengrens in te
bouwen bij hypotheekrente.

Is daar in de zo spoedig mogelijk te

formeren regering met de VVD nog iets aan terug te draaien.
Steiner Wageningen.
Ik heb een vraag voor de heer Pol de Beer en ik zeg er uitdrukkelijk bij het is geen kritiek, alleen een vraag naar de reden
waarom de VVDfraktie heeft gemeend het amendement over de 5000
woningen samen met de PvdA in te moeten dienen. Dank u.
Mijn naam is Boertjens kamercentrale Groningen.
Ik heb een vraag voor de heer van Ardenne over het bezuiniginge-
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beleid van de vorige regering. In het debat tussen de heer Wiegel
en de heer Terlouw afgelopen maandag is de heer Wiegel nogal aangevallen op het bezuinigingsbeleid in het vorige kabinet. De heer
vd Berg, max vd Berg de voorzitter van de PvdA heeft gesteld dat
het vorige kabinet slecht 2 à 2,5 miljard gulden heeft bezuinigd.
Zou de heer van Ardennen als minister van economische zaken in het
vorige kabinet voor deze zaal eens wat meer inzicht kunnen geven
in dat bezuinigingsbeleid en eens wat meer concrete cijfers daarover willen noemen. Dank u wel.
De heer Meijeran van de afdeling Naarden, maar de vraag is opgekomen na de laatste ledenvergadering dus ik spreek persoonlijk.
Ik las dezer dagen over een spreekbeurt in Hengelo dat daar door
de gelderse commissaris van de koninging zou zijn gezegd dat de
VVD en de PvdA overeenstemming kunnen bereiken over een regeerakkoord. Al zijn er nog heel wat hindernissen. Maar als een geheime
stemming in de 2e kamerfraktie van de PvdA zou worden gehouden zou
veruit de meerderheid ja z~ggen tegen samenwerking VVD-PvdA op
dit moment naar ik aannem. De vraag is natuurlijk niet aan de orde
voorzitter of het krantenbericht een goede weergave is van het
gesprokenen noch of de uitslag van de stemming bij de PvdA werkelijk zo zou uitvallen als volgens dat bericht werd verondersteld.
Maar met goedvinden van de voorzitter zou ik de fraktie de vraag
willen stellen of de veronderstelling gewettigd is dat een dergelijke stemming in de VVDfraktie onder de thans geldende omstandigheden dat dan veruit de meerderheid juist tegenover gesteld
zou stemmen dus nee zou zeggen. Dat is de vraag.
Mijn naam is Buseman afdeling den Haag.
Ik zou graag een vraag aan de heer van Eekelen willen stellen over
zuid afrika. We weten dat mijnheer van Eekelen er net geweest is.
Ik heb met belangstelling zijn interview voor de avro microfoon
van vorige week zondag gehoord, waarin hij ook een aantal bijdrage
heeft geformuleerd voor een oplossing, een mogelijke oplossing
van het zuid afrikaanse probleem. Ik zou nou graag de opvatting van
de heer van Eekelen willen vragen over het zuid afrikabeleid van
dit kabinet en in het bijzonder over het sanctiebeleid van de
huidige regering. Hoe ziet u dat en wat zou eraan te doen zijn.
En dan nog een bijkomend punt speciaal. De vrijwillige boycot die
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minister van der Stoel onlangs heeft gevraagd van het nederlandse
bedrijfsleven wat moeten wij daar in hemelsnaam mee aan. Hoe kun
je het bedrijfsleven een dergelijke boycot van een bedrijfsleven
een dergelijke boycot verlangen. Dit is naar mijn idee gewoon
onmogelijk. En anderzijds is daarmee ook het bedrijfsleven in een
onmogelijke positie gebracht omdat er dan toch kritiek van verschillende kanten over zijn. Mijn vraag is dus wat kunnen we doen.
Dank u wel.
Mijn naam is Donker afdeling Weert.
Ik heb een vraag aan de heer Berkhouwer en ik zou gaarne willen
weten wat de houding van het europese parlement is tav de

gasleve~

ingen door Rusland aan west Europa.
Dank u wel.
Mijn naam is Schellekans uit Maastricht.
Vorige week is het provinciaal juichend uit den Haag teruggekeerd
met toezeggingen omtrent de realisering van een aantal projecten.
Daar zijn we in Limburg natuurlijk erg blij mee. Het is evenwel
zo dat en dan doel ik op het congrescentrum annex hotel dat het
rnaegabeuren dat in Maastricht gebouwd zal worden. Dat er toch veel
VVDers vraagtekens zetten a uit reden van concurrentievervalsing
en b er toch anderen zijn die zich afvragen of dat congrescentrum
eigenlijk op den duur eigenlijk verantwoord is. We zijn erg blij
uiteraard met al die gelden in het Limburgse. Ik wilde u deze twee
geluiden laten horen. Daar graag een reaktie op hebben en de
vragen die in de kamer door de vvdfraktie zijn gesteld of daar al
antwoorden op zijn ontvangen.
Dank u wel.
Mijn naam is Wigboldus kamercentrale Groningen.
Ik zou graag naar·voren willen brengen en dat is geen nieuw punt
maar ik denk dat het een heel eenvoudig punt is de malaise op dit
moment in de bouw hoeft geen enekale verduidelijking dat is iedereen bekend. Ik denk dat het vele malen erger is als in algemene
zin op het ogenblik wordt gezegd en ervaren. Maar waarom wordt er
niet met grote klem de aftrekbaarheid voor het onderhoud van de
eigen woning weer ten tonele gevoerd.
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Ik denk dat op dit moment op de korte termijn juist de werkloosheid
in de bouw kan worden tegengegaan in de tweede plaats het zwart
werken wat ik bepaald niet wil overdrijven maar wat toch in de
bouw geen onbekend verschijnsel is hierdoor wordt tegengegaan.
Dit mes snijdt aan twee kanten en ik geloof dat we niet genoeg op
dit punt kunnen hameren. Dank U wel.
Dank u wel. Zijn daarmee alle vragen gesteld. Is er nog iemand
die iets heel dringends na2r voren wil brengen dan kan dat nu nog.
Nee inderdaad. Dan is het natuurlijk nog wel erg vroeg, maar ik
kan me zo voorstellen dat vanuit de fraktie men misschien even
wat zaken wil bekijken. Om twee uur zouden de antwoorden komen van
de kamerfrakties en van het europees parlement. Ik zou de vergadering dan willen schorsen en u vragen of ze om twee uur hier
weer terug willen zijn. Sorry half twee. De vergadering is
gesloten.
Dames en heren de vergadering is heropend.
Ik zou graag het woord willen geven aan de heer Nord. We krijgen
eerst de beantwoording op de europese vragen als ik dat zo mag
zeggen. De heer Nord.
Voorzitter dames en heren ik wou graag kort antwoorden op twee van
de europese vragen. Namelijk die over de inlevering van de salarissen van de europese ambtenaren en de zetelkwestie. Voor wat
betreft de ambtenarensalarissen de vraag was wordt het niet tijd
dat daar nu ook eens wordt ingeleverd. Antwoord ja dat is zo en dat
is ook gebeurd. En de ministerraad van de ueropese gemeenschappen
heeft een paar maanden geleden een besluit genomen waarbij tot
een maximum van tien procent wordt ingeleverd op die salarissen.
Dat besluit is ook door het parlement geweest. Het parlement heeft
daarover gunstig geoordeeld. En onze fraktie heeft aan dat gunstige
oordeel meegedaan. Nu de zetelkwestoe. Wij hebben als liberale
en democratische fraktie in de eerste paar jaar na de verkiezingen
geprobeerd om ik zou bijna zeggen een minnelijke schikking te
treffen om in overleg met de regeringen want krachtens het verdrag
is dit uiteindelijk een besluit dat de regeringen moeten nemen
althans de positie van het parlement in dit opzicht een stuk te
verbeteren en dus tot een rationalisering te komen voor wat
betreft de plaatsen waar de diverse europese organen hun werkzzamheden verrichten.
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Dat is mislukt en die

mis~ukking

is officieel naar buiten

gekomen tijdens de topconferentie, de europese raad van rnaastricht
waar officieel alle regeringen inclusief onze eigen regeringen
hebben verklaard dat ze vonden dat alles eigenlijk prachtig ging
zo en dat er eigenlijk geen enkele aanleiding was om daar iets
aan te veranderen. Dit is dus de mislukking van als u wilt de
minnelijke weg. En nog maar een paar weken geleden is dit in
onze fraktie ter sprake gebracht en was daar duidelijk een
neiging te bespeuren om te zeggen wanneer het niet mogelijk is
gebleken om door wat te regelen binnen de bestaande verhoudingen
Gnze werkomstandigheden te verbeteren dan zouden wij nu eigenlijk
de zaak ten principale aan de orde moeten stellen en

nie~

praten over waar dat parlement moet vergaderen of zijn

meer

c~mmissies

moet laten vergaderen of zijn secretariaat gevestigd moet hebben.
Dan moeten we nu gaan praten over de echte zetel van de europese
gemeenschap. Daarmee krijgt de zaak een nieuwe dimensie ook een
zeer politieke dimensie en in onze fraktie was er duidelijk
een bijna unanimiteit daarover dat we het nu over deze boeg
zouden moeten gaan gooien. Opvallend daarbij was dat het aan de
orde werd gesteld door niemand minder dan sirnone wey, niet
alleen oud voorzitter van het europees parlement maar bovendien
een van de leidende figuren binnen onze franse groep. En uiteraard
waren het bij ons altijd de fransen die erg veel moeite hadden
met het idee dat men eventueel weleens uit Straatsburg weg zou
kunnen gaan. Wanneer nu van die kant wordt bepleit dat we eindelijk eens een keer moeten praten over de zetel van de gemeenschappen in haar geheel dan is dat vanuit onze fraktie gezien
2n dat geval een gunstige ontwikkeling. Daarbij is ook weer om
de hoek komen kijken het oude idee wat nooit verwezenlijkt is maar
daarom nog niet slecht behoeft te zijn van ophouden met praten
over stad x y of z maar het creeëren van een europees district waar
alle instellingen van de gemeenschaopen gevestigd zouden zijn.
Wel is het zo dat in elk geval in onze fraktie het aspect van de
kosten van een eventuele verandering van de bestaande situatie niet
uit het oog dient te worden verloren. Ook in Nederland weten wij
dat het verplaatsèn van ambtenarenapparaten hiet alleen een
moeilijke maar ook

~en

heel kostbare zaak kan zijn. Het is een

aspect wat zeker van onze kant aan de orde kan worden gesteld.
Maar uiteindelijk en daarmee zou ik willen sluiten mijnheer de
voorzitter is het toch zo dat· er op het ogenblik van allerlei
kanten getracht wordt nieuwe politieke impulsen aan de eeg te
geven.
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Het oplossen van deze zetelkwestie em het geven van een duidelijk
europees centrum aan de gemeenschap zou ongetwijfeld tot het
geven van die impulsen kunnen bijdragen. En ik hoop en verwacht
dan ook dat onze fraktie zich in die zin in deze kwestie
zal gaan opstellen dank u zeer.
Dank u wel Hans Nord. Dan 1s nu het woord aan de heer Kees Berkhouwer.
Mevrouw de voorzitter laat ik beginnen om als aanvoerder van de
bende van de vier liberalen uit nederland in het europese parlement u te danken voor het feit dat wij in het vragenuurtje aan
het voorspé mogen liggen. Politieke mevrouw de voorzitter ook
rond het europese parlement kan merkwaardig lopen. Ik heb altijd
gesoeeld met die gedachte van district of columbia zoals men dat
in amerika heeft en dat komt nu plotseling weer om de hoek kijken
zoals Hans Nord dat heeft ontwikkeld. Nu oeice de resistance van
mijn vraaa mevrouw de voorzitter het russische gas naar west europa.
Het is opvallend dat er onlangs in de monde een nogal links frans
dagblad een oproep heeft gestaan VAn een aantal franse liberale
denkers,

geestver~1anten

van ons onder leiding van niet minder ray-

mond aron die hebhen gezegd, die hebben gewoon gezegd wat moeten
we met dat russische gas, wat moeten we ermee. Na Afghanistan
en Polen en alle andere agressies. En de vragensteller heeft
gezegd, gevraagd wat is de houding hierover geweest van het
europese Parlement. Dat europese aarlament ik zeg dat tussen
haakjes dat oo een merkwaardige manier in de publieke belangstelling kan komen dames en heren als u ziet dat

~1e

bijvoorbeeld

wekenlang hebben gedatteerd over de honger in de wereld, daarvoor
kwam geen hond vanachter de kachel om een beroemde term van
de voormalige minister Andriessen te gebruiken. We beginnen over
zeehonden uit Canada en iedereen komt er voor naar de poort.
Merkwaardig hoe emotioneel en irrationeel politiek kan zijn.
Wat dat russische gas betreft mevrouw de voorzitter, ik geloof
dat we moeten beginnen met uit te gaan van het fundamentele
feit dat een van de zwakheden van het vrije westen, het nog vrije
westen is, dat wij vaak niet geloven wat dictatoren ons voorhouden. In de dertiger jaren hebben wij niet geloofd wat Hitler
en Mussolini zeiden, want dan zeiden we nou dat is ongelooflijk.
En daarom geloofden we dat niet,

ma~r

het gebeurde wel. Nu in de

BOer jaren geloven wij niet datgene wat bijvoorbeeld Chroetsjew
zegt over ontspanning als hij zegt ontspanning is voor ons voortzetting van de ideologische strijd met alle middelen , ik citeer
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niemand verkeerd hans ook jou niet. Maar dat heeft Chroetsjew
n~melijk

gezegd na de sof van Cuba en dat zal ze nooit meer

overkomen 62 Cuba. Zeggende ontsoanning is voor ons voorzetting
van de ideologische strijd met alle middelen behalve een hete
oorlog. Ma?r nu dat

g~s

daar moeten we

ind~chtig

zijn aan wat

lenin eens gezegd heeft. Het westen zal ons de touwen leveren
voor de stroppen waarmede wij ze ophangen. En daarvoor moeten
we nou apoassen met dat gas. Waarvoor de russen geen geld hebben
en qeen technologie het is alles op krediet net als laat ik
zeggen toen H3rold wilson werd vergeleken met Columbus toen we een
standbeeld voor hem op moesten richten. Toen men zei waar zullen
we dat zetten toen zeiden ze nou dat moeten we maar naast Columbus
zetten, want toen hij wegging wist hij niet waar hij heenging,
toen hij aankwam niet waar hij kwam en toen hij terug was diende
hij de rekening in want het ging allemaal op een andermans geld.
Welnu men heeft geen technologie, men heeft geen geld en dat
moet allemaal gebeuren op ons krediet. Dan denk ik weleens aan
hoe dat gegaan is met onze voorvaderen die de russische spoorwegen
hebben aangelegd. Dan krijgen wij dat gas door die buizen op ons
eigen krediet, dat komt uit siberie en dat kan dus afgeknipt kan
dat worden die lijn wanneer het de russen eventueel uitkomt. Dan
wordt het natuurlijk afgekniot aan de westkant en hebben zij
de lijn van siberie naar hun westelijke tot aan kiev en minsk
en de westgrens van het imperium toe. En dan gaat het van daaraf
gaat het dicht. En wij kunnen door de DDR, de allerlergste staat
die er bestaat in dit continent. Dan komen INe dus eventueel en
nu komt de gevarenzone, we liggen met onze olielijnen al onder de
lopen van de russische vlootkanonnen, ook daar hebben wij in
het europese parlement initiatieven ontwikkeld om daar wat aan te
doen en we kunnen ons niet veroorloven dat er nog een tweede
energiebron ook onder de russische dreiging zou komen te
liggen. En vandaar het concrete antwoord op de concrete vraag.
Punt van de vragensteller wij hebben ik heb dat mogen doen·
namens de liberale fraktie en die motie is met overweldigende
meerderheid aangenomen dat wij gezegd hebben dat het uiterst
betreurenswaardig is dat europa nog steeds niet beschikt over een
gemeenschappelijke energiepolitiek. Bijvoorbeeld naast die landbo~wpolitiek

die het goed gedaan, maar daarnaast bestaat bijna niets

op, het gebied van met name de energiepolitiek. En transport.
Maar energie dus vooral. En dat is weer met name tot uiting gekomen
in het eenzijdige verkeer van alle separate staten met de russen.
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Uitgespeeld wordende tegen elkaar voor wat de termen van krediet,
de lengte en de rente en gaat u zo maar door. En daar is dus op
het ogenblik, daar ligt alles uit elkaar. De italianen hebben
de zaak stop gezet, de fransen half. De heer terlouw om eens
een bekend nederlander te noemen schijnt de zaak op een laag
pitje gezet te hebben omdat geen vier miljard, maar twee miljard.
In ieder geval de europese landen zijn daar volmaakt disparaat
los van elkaar opgetreden en wij hebben erop aangedrongen dat
het broodnodig is dat we hier een gezamenlijke lijn trekken tegenover de sowjet unie wanneer we dan al gas van hen afnemen. Dat
kan volgens een cynische redenering kan dat opdat we dan tijdelijk
~~at

van ons eigen gas sparen als die russen hun gas aan ons willen

lozen. Maar dan zal het kriterium daarbij mogen zijn, moeten zijn
en dat was voor ons doorslaggevend voor deze demarge dat wij niet
ons zodanig eenzijdig mogen afhankelijk maken van russische gasleveranties dat daarbij

~1ordt

overschreden de mate waarboven

het niet meer zeker is dat onze veiligheid in gevaar komt.
En nu kijkt u op

u~,

klokje gehoorzaam ik en daal ik af in de schare

van getrouwen. Ik dank u wel president.
Dan is nu het woord aan de heer van Ardennen.
Dank u wel mevrouw de voorzitter. Katten ln het nauw maken rare
sprongen zegt men en men ziet dat nu ook bij bepaalde woordvoerders van de bepaalde regeringspartijen die vluchten in hele en halve
onwaarheden over wat het vorig kabinet van het sociaal
economisch beleid ervan heeft terecht gebracht. De heer vd Berg
max meakte het wel het bontst want het stelt het vorig kabinet
heeft slecht twee, later heeft hij gezegd 2,5 miljard omgebogen
en het huidige kabinet, zijn kabinet heeft al meer gedaan in de
vier maanden, dat zijn er zes dat het zit. Nou dat laatste is
natuurlijk meteen te controleren dat het niet waar is. Dat is
donderdag in het debat nog gebleken. Het enige wat het huidig
zittende kabinet heeft omgebogen is in wezen de bevestiging van
de laatste ombuigingsoperatie van het vorige, vorig jaar zomer.
Waar nog bepaalde posten niet waren toegedeeld, op de rijksbegroting.
Dat moet mevrouw en de heren worden nagegeven, maar van de rest
is nog niets terecht gekomen en een anderhalf miljard ziektewet
dat dan op de rol staat en waarschijnlijk door de heer vd Berg
wordt meegerekend, maar dan komt hij nog niet aan de 2,5 miljard.
Daar weten we allemaal van dat het averechts gaat uitwerken.
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Kortom de eerste onwaarheid is meteen te constateren. De tweede·
vereist iets meer cijfers die zal ik u geven. Overigens de heer
vd Berg is inmiddellijk gevolgd door de heer van Mierlo al of niet
m~t

een pistool uit zijn borst. Hij kan tegenwoordig aan die dingen

makkelijk komen want hij heeft de arsenalen onder zich; maar hij
sloot zich aan bij de heer vd Berg onder het uitroepen van kreten
als puinhopen e.d. Wat is er in werkelijkheid gebeurd tussen 1977
eind 1977 en 1981. Even nog wat eerder. Het VVDprogram wenste
een sterkere ombuigingsoperatie dan de heer Suysenberg in zijn
vaandel had geschreven. Die zei 8 miljard, daarvan is er vier gerealiseerd onder den Uyl. Het VVDprogram zei toen 15,5 en er was dus
nog voor het toen aantredende kabinet, ons kabinet 11,5 miljard
structureel werk dachten wij op dat moment. Maar nu bestek had een
programma van tien miljard, daarna zijn er nog ombuigingen
gekomen ter grote van ongeveer 6,5 in enkele ronden tm vorige
zomer en er was bij bestek al rekening gehouden, u kunt dat nalezen
met een drie miljard aanvullend beleid zodat er moest er weer af,
structureel aanvullend beleid zodat die som sluit op 13,5 miljard.
Dat is structureel omgebogen dwz dat het afgeboekt is van de
meerjarenramingen. Daar gaat het om. Meerjarenramingen worden
steeds uitgezet een aantal jaren vooruit. Daar wordt met het
beleid ook op gerekend. Daar worden ook verplichtingen op aangegaan. Als je ombuigt is dat een niet zo makkelijke operatie, maar
schroef je dat terug. Dat was dus 13,5 miljard. Maar mevrouw de
voorzitter ik denk dat wij daar meteen bij moeten zeggen dat
het niet genoeg was. Wij zijn niet zo dat wij de zaak hiermee als
afgedaan beschouwen. 13,5 miljard was niet genoeg al was het
meer dan het VVDprogram van 77 bevatte. Waarom niet omdat zowel
dat program als het regeerakkoord van 77, als bestek 81 uitgingen van een economische groei van 3 'Îo. 3'"/0 per jaar. Die 3%
is er niet ge\veest, er is nauwelijks groei geweest en die
jaren en je kan becijferen dat dat betekende dat daar een gat
van ongeveer 25 miljard uit zou komen. Welnu sinds 1978 is het wel
gelukt en dat mag ook nog weleens gezegd worden aan het vorig
kabinet om de gezamenlijke belasting- en premiedruk niet te laten
stijgen. Maar het is dan wel die nationale verarming, want dat
is het in wezen, dat werd toen hevig ontkend door de heer vd
Berg en de zijnen, maar dat is het natuurlijk als je groei wegvalt ten koste gegaan van een financieringstekort dat inderdaad
4% is opgelopen. Veel te veel en u kunt dat is 12 miljard ongeveer
u kunt dan uitrekenen dat de som klopt.
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Die 13 miljard, 13,5 miljard zijn dus inderdaad structureel omgebogen. En nog eens wij beroemen ons daar niet op, want het was
te weinig, maar het gaat niet aan om nu te gaan zeggen het was
ma~r

twee miljard. Overigens hoe komt eigenlijk de heer vd Berg

erbij om dat te verwijten. Het was de PvdA en vooral ook de
huidige voorzitter die constant hebben geroepen dat het bestekbeleid,
dat ombuigingsbeleid funest was voor onze samenleving en dat er
niets moest gebeuren. En Marcus Bakker heeft dan ook groot gelijk
als hij nu uitroept het is de omgekeerde wereld. De heer vd Berg
verwijt nu dat het bestekbeleid niet voldoende is uitgevoerd.
Het is duidelijk dat je op die manier je de meest ongeloofwaardige
politicus van het land maakt. Als je een nu het nonbeleid van het
huidig kabinet wil schoonpoetsen met verhalen dat het een vorig
kabinet niet precies dat gedaan heeft wat het wel wilde, maar
eigenlijk wel wat je zelf toen altijd bepleit hebt. Welnu wij moeten
zien hoe de kiezers dat soort pleidooien begrijpen. Ik denk dat ze
veel verstandiger zijn dan de heer vd Berg denkt. Ik zou mij als
socialist schamen als een zaak waar je toch met idealisme achter
kan staan al doen wij dat niet op deze manier wordt verdedigd.
Ik wil toch nog wel iets zeggen over de puinhoop. Ik kan daar
makkelijk mee zijn. De minister van financien heeft donderdagavond
nee vrijdagavond was het, nee donderdagavond in een televisieintervie~l

zijn mening al gegeven. Met name over wat de heer Ter-

louw en de heer van Mierloo daarover gezegd hadden. Hij zei
letterlijk ach ik zal niet zeggen dat het gelogen is maar het is
maar een klein deel van de waarheid en ik denk dat het wel goed
is om een ander stukje van die waarheid ook te belichten. De eerste
drie bestekjaren zijn er 120.000 banen bijgekomen in dit land.
Ook weer te weinig maar ze zijn er wel bij gekomen dankzij het
bestekbeleid. Maar het laatste jaar, het jaar van de grote internationale recessie zijn er weer een vijftigduizend verloren gegaan.
Dat is uitermate te betreuren. Het kabinet van Agt 1 heeft toen
onmiddellijk maatregelen genomen om met name door enkele maatregelen ten gunste van het bedrijfsleven 2 miljard zogenaamde
spierenburgaardgasbate door het· buitenland opgebracht om daarmee
de zaak weer wat te keren. Ook dat is niet genoeg geweest. De
internationale recessie is daarvoor te diep, maar het is wel gebeurd.
En in het half jaar dat het huidig kabinet er zit is er op dat
gebied niets gebeurd. Nee integendeel is er geld bijvoorbeeld
in de WIRpot üitgehaald 250 miljoen, dat kan de heer Terlouw
niet ontkennen. Dat heeft hij in het begrotingsdebat ook niet
ontkend.
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250 miljoen, maar dat hij wel voor een deel weer gebruikt heeft
om dingen op zijn eigen begroting te doen, maar dat waren zaken die
hij eerst had ingeleverd. Met andere woorden het is weg. Want als
je het eerst inlevert en dan weer terugkrijgt uit een andere pot
dan kan je dat omweggetje even vergeten voor het resultaat.
En dan heeft die nog 60 miljoen, maar dat weten we aan de heer
den Uyl gegeven voor deeltijdbanen in de industrie, ja. Maar het
is wel de afdeling van de heer den Uyl. Dus daarmee dien je niet
de rentabiliteit van het bedrijfsleven. Ja als dan nu de minister
van economische zaken uitroept het beleid van het vorig kabinet
is een ramp voor het bedrijfsleven aeweest en hij roept daarbij
dan ondernemers aan als getuigen dan heb ik die ondernemers nog
nooit gesproken. Natuurlijk waren ze niet tevreden. Ik heb net
zelf gezegd wij vinden ook dat er meer had moeten gebeuren.
Er zou ook meer gebeurd zijn als er nu een ander kabinet zat dan
het huidige, maar als het beleid van 77 tot 81 een ramp voor het
bedrijfsleven geweest was dan is wat er nu gebeurd tenminste een
zondvloed in het kwadraat en dat mogen de heren zich dan aantrekken. Dank u wel.
Dank u wel mijnheer van Ardenne. Het woord is nu aan de heer de
Beer.
4 vragen mevrouw de voorzitter, de bouw staat wel in de belangstelling. Het kabinet heeft een voorstel bekend gemaakt over
de beperking van aftrek van de hypotheeklasten. Hoe staat de
VVD daar tegenover. Wel wij vinden het onbegrijpelijk dat nu de
vrije sectorbouw zo is ingestort het kabinet dit plan doorzet.
Die vrije sector dames en heren die biedt en misschien moet ik
zeggen bood relatief veel werkgelegenheid. Een vrije sectorwoning
biedt aan bouwvakker 2,5 maal zoveel werk als bijvoorbeeld een
woningwetwoning. Nu met dit voorstel komen is de meest effectieve
manier om de laatste paar duizend vrije sectorwoningen die we
in 1982 nog hopen te bouwen de nek om te draaien. Dat kost is
mijn taxatie 5 à tienduizend bouwvakkers hun werkkring. Handhaving van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente kunt u dus zien
als een onderdeel van ons banenplan. Het congrescentrum in Maastricht de tweede vraag. Natuurlijk zijn wij met limburg blij met
de extra werken. Nou moeten wij vanuit den Haag niet alles in
details willen regelen. Daarom vind ik dat zeer terecht bij de
keuze van projecten de regionale en het lokale bestuur een zeer

Band

6

Blad 133
belangrijke stem 1n het kapittel hebben. Dat is zover ik weet ook
hier gebeurd. De vragensteller heeft volstrekt gelijk als hij
waarschuwt tegen het gevaat van het paracommercialisme, de benadeling van de plaatselijke middenstand. Onze vragen op dit stuk aan
staatssecretaris van Zijl zijn nog niet beantwoord, maar wij
zullen de zaak zeer scherp in de gaten houden dat beloof ik u.
Ik moet er wel bij zeggen dat hier natuurlijk ook een belangrijke
verantwoordelijkheid ligt voor het plaatselijk bestuur. De derde
vraag dat was de aftrekbaarheid van de onderhoudskosten van het
eigen huis. Mevrouw de voorzitter bij niet minder dan zeven verschillende gelegenheden in de laatste acht jaar is de VVDfraktie
op deze kwestie in de kamer teruggekomen. Een aantal malen met
moties waarin ook concrete suggesties werden gedaan. Steeds
zijn die verworpen door een meerderheid van PvdA, D66 en jazeker
ook het CDA. Nou moet ik wel zeggen dat de zaken hier soms eenvoudiger schijnen dan ze zijn. Moet bijvoorbeeld als je die
aftrekbaarheid weer invoert het huurwaardeforfait opnieuw worden
verhoogd. Dat zou erg slecht voor de nieuwbouw zijn. Mogen
wij er bijvoorbeeld op rekenen dat heel wat zwart werk boven
water komt, zoals de vragensteller ook gesteld heeft. Zodat
een flink inverdieneffect er in zit voor de overheid. Ik ben geneigd
om die vraag met ja te beantwoorden, maar het wordt door sommige
bestreden. Nou hoe dan ook bij het laatste debat over de volkshuisvesting heb ik per motie gevraagd om een beleidsplan voör
de koopsector om die uit het slop te halen. Daarover wordt volgen
de week gestemd. Daar zit ook dit punt in. En zeker is dat wij de
zaak opnieuw zullen inbrengen bij een eerstvolgend regeerakkoord
dat naar ik hoop niet lang op zich zal laten wachten.
En dan de laatste vraag waarom heeft de VVD het amendement over
de 5000 extra woningen nu juist bij de PvdA ingediend. Ja dat
was eigenlijk heel eenvoudig. Toen wij besloten hadden om het
amendement zelf in te dienen toen bleek dat de PvdA ons enige
uren voor was geweest. Wij hebben toen de meest voor de hand
liggende oplossing gekozen namelijk meetekenen met hetzelfde
amendement zodat het een gezamenlijk PvdA-VVD voorstel werd.
Kijk dames en heren er zijn natuurlijk diepgaande meningsverschil~
len tussen de PvdA en de VVD op tal van zaken dat weten we. Het
geldt ook voor een aantal punten bepaald niet alle bij volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Maar waarom zouden wij niet met
de PvdA samenwerken als we het op een concreet punt eens zijn.

Daa~mee
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is denk ik de vraag beantwoord maar ik wil nog een opmerk-

ing maken. Wij vonden de reaktie van het CDA uitermate posierlijk.
Zelf heeft het CDA talloze malen zaken oedaan met de PvdA toen wij
samen met het CDA in de regering zaten en

d~t

wordt dan door hen

progressief beleid genoemd. Als de VVD en de PvdA het eens zijn
dan heet het in die kringen een monsterverbond. De woordvoerder
van het CDA die werd ook door een panische woede bevagen. De heer
Dijkman deed allerlei verwijten aan het adres van de PvdA. Hij
noemde het een verrassingsnverval. Ik moet hier de heer Dankert
in bescherming nemen, dat gebeurt niet iedere dag maar dit keer
wel. Ten onrechte namelijk heeft de CDA het verweten, de heer Dankert
heeft volstrekt correct gehandeld tegenover zijn regeringspartners
door het CDA en D66 de het amendement aan te bieden. Zij hebben
geweigerd dat mee te tekenen ook toen hen bekend was gemaakt
dat de VVD mee zou doen. Uiteindelijk hebben dus VVD en PvdA
de kastanjes uit het vuur gehaald voor de woningzoekenden in
Nederland, het kabinet ertoe gebracht om die 5000 woningen op het
programma te zetten. D66 en CDA bleven

da~rbij

sukkelig aan de kant

staan.
Dank u wel mijnheer de Beer. Ik zou nu het woord willen geven aan
de heer Braams met

~tel

het verzoek niet alleen voor u maar voor

alle beantwoorders om het zo kort mogelijk te houden.
Anders lopen we verschrikkelijk uit.
Mevrouw de voorzitter mevrouw Vermeulen van de kamercentrale
Haarlem heeft een nadere toelichting gevraagd op antwoorden
die vragenstellers Braams en van Ardenne hebben gekregen van
minister

Terlou~t.

Dat waren vragen die gingen over de grote prijs-

verschillen die er tussen de verschillende landen in west europa
zijn wat betreft de elektriciteit met name voor de industrie.
Nu zij heeft geconstateerd met ons dat die antwoorden van de
heer Terlouw erg zwak waren. Hij zat ook erg moeilijk. Hij had
al moeten erkennen dat kernenergie in Duitsland leidde tot lagere
stroomprijzen, maar van zijn eigen partij mag hij dat niet zo
hardop zeggen. Wij hebben bij de behandeling van het hoofdstuk
energie in de tweede kamer dat gebeurde vlak nadat hij antwoorden
bekend waren dit onderwerp opnieuw aangesneden aan de heer Terlouw
opnieuw indringende vragen gesteld en toen kwam hij over de brug
met de volgende feiten. Hij heeft erkend dat de prijsontwikkeling
van de elektriciteitstarieven rampzalige wending heeft genomen
voor onze industrie.
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Met name hoogwaardige elektriciteitsintensieve industrie. Hij heeft
moeten erkennen dat minstens tot 1990 en daarna er geen verbetering te

ver~Jachten

is. Misschien een heel kleine als kolenvergassing

doorzet, maar u weet dat zijn eigen partij daar ook tegen is. Hij
heeft moeten erkennen dat de kernenergie in die andere landen om
ons heen een groot prijsvoordeel geeft die onze concurrentiepositie bijzonder moeilijk maakt. Hij heeft ook moeten erkennen
dat hij op dat punt geen beleid heeft. Hij heeft als volgende
cijfers gegeven voor 1990 een kilowatt uur prijs in Nederland
van 14 cent.-kostprijs. In Duitsland 11 en in Frankrijk 7 cent.
U ziet hoe groot dat de verschillen zijn en u begrijpt nu waar de
industrie zal gaan investeren als ze elektriciteit belangrijk
vindt. En hij heeft moeten erkennen dat hij geen deskundige
heeft kunnen vinden voor de commissie Beek. Dat is die commissie
die moet nagaan of die centrales in Nederland gesloten moeten worden.
En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat die commissie in feite
moet een uitspraak doen over wie er nu wijs is in Europa. Al
die andere landen die kernenergie hebben of Nederland dat het niet
heeft. Je kunt het ook anders zeggen wie is er nu gek hè in de
wereld. Nu daar zit hij mee daar kan hij geen deskundige voor
vinden. Ik denk dat deze ontwikkeling die bijzonder nadelig
is voor ons land van groot belang is ook voor de VVD om aktief
deel te nemen bij de brede maatschappelijke discussie. Ik zou
de partij willen opwekken om heel intensief mee te doen.
Eerst intern. Er is in voorbereiding een hoeveelheid materiaal
over deze zaken. Door Haya van Somerenstichting, door de Teldersstichting dat zal worden

versp~eid.

En als u dan meedoet en u

zich goed orien teert binnen de eigen partij dan adviseer ik u
mee te doen in de brede maatschappelijke discussie opdat er een
realistisch geluid gehoord kan worden, opdat ook de economische
aspecten eens een keer aan de orde komen. Want de enige oplossing
die minister Terlouw nu heeft voor de hoogwaardige industrie
heeft die veel elektriciteit gebruikt is kleingebruikersprijzen
verhogen om op die manier de grote industrien subsidie te geven.
En ik denk dat hij dat zal moeten doen en dat betekent dan in
feite• de consument betaalt voor het wanbeleid van de afgelopen
tien jaren.
Dank u wel mijnheer Braams. Het woord is aan de heer van Eekelen.
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Mevrouw de voorzitter op de vragen van mevrouw Buseman over zuid
afrika zou ik allereerst willen zeggen dat in dat land een geweldige discussie aan de gang is en dat geen land zozeer met zijn
eigen toekomst bezig is als zuid afrika. Bijna iedereen is thans
wel van mening dat er hervormingen moeten komen. Dat is verheugend.
Maar de vraag blijft of het genoeg is en of men niet in de spiraal
terecht komt van te weinig en te laat. De fraktie van de VVD verwerpt konsekwent en uitdrukkelijk de apartheid. Wij zijn van mening
dat iedere bevolkingsgroep deel moet hebben aan de besluitvorming
over de eigen gemeenschappelijke toekomst. En onze liberale vrienden
in zuid afrika, ook daar de grootste liberale oppositiepartij
zijn het daar geheel mee eens. Zij streven naar een intensieverklaring van regering tot afschaffing van de apartheid. Een open
conventie over de toekomstige staatkundige opzet van het land
en met aan het begin van dat proces een afschaffing van die rassenwetgeving die ook daar als het meest stuitende en door vele
thans ook overbodige aspecten van de apartheid worden beschouwd.
Wat kunnen wij als naderlanders en als liberalen nu doen. Dat
vroeg mevrouw Buseman. Een aantal dingen in de eerste plaats de
dialoog open houden en met name de dialoog met de jonge generatie
in zuid afrika die heel weinig kleurbewust lS. In de tweede plaats
de mogelijkheden bevorderen dat in de verschillende etnische
groeperingen leiders opstaan die ook verantwoordelijkheid willen
nemen. Zwarte, kleurlingen, indiers. Dat kan alleen door bevordering van het onderwijs. Door het geven van beurs aan zwarte
en kleurlingen om te studeren, om technisch onderwijs te genieten
om landbouwmethode te verbeteren. Want nog 27% uan de zwarten
neemt niet deel aan de moderne economie. Er is nog nauwelijks
een middenklasse. Die moet geformeerd worden. Het opheffen van
achterstand in situaties bij onderwijs, daar zou het westen zich
op kunnen richten ook ln zuid afrika. En misschien wel het belangrijkste is het helpen van de vakbeweging om verantwoordelijkheid
te nemen op het gebied van

vakbonds~1erk.

Vakbeweging is thans een

van de weinige mogelijkheden van expressie en organisatie. Dat
wordt soms oogluikend door de zuid afrikaanse regering toegestaan
maar het is een duidelijke mogelijkheid van aktiviteit en participatie in de eigen toekomst. En dan vroeg mevrouw Buseman over de
sankties. Bijna alle gesprekspartners die ik heb ontmoet zeggen
sankties passen alleen in een beleid dat geweld en revolutie op
den duur voor onvermijdelijk houdt. Ik geloof dat we dat ons heel
goed in het oor moeten

kno~en

want ook de huidige nederlandse

regering beweert dat ze dat niet voor ogen hebben.
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Geweld en revolutie. Dok daar zegt men nog steeds te willen streven
naar een wreedzame oplossing. Ik vind sankties in die optiek dan
ook moreel verwerpelijk. Bovendien betekent het eigenlijk dat wij
de apartheid bevechten tot de laatste verhongerende zwarte en dat
mag niet ons doel zijn. De regering wil sankties als een signaal.
En signaal dat dan wel Nederland veel meer kost in de economische
belangen en reputatie dan zuid afrika, maar dat bovendien de nederlandse positie als een land dat wereldwijd handel drijft en daarin
zijn toekomst ziet ernstig in gevaar brengt. En het ergste is
dus det het signaal contrprnduktief zou werken op de mogelijkheid
de apartheid inderdaad te doen verdwijnen. De regering doet nu een
beroep op juridische moeilijkheden en daarom zegt het laat het
bedrijfsleven nu vrijwillig meewerken aan zaken als een olieboucot, koleninvoerverbod uit zuid afrika e.d. Ik heb dat in het
debat in de tweede kamer genoemd als een afschuiven van regeringsverantwoordelijkheid naar het bedrijfsleven. Ik vind bovendien

dat het het bedrijfsleven voor een onmogelijk dilemma plaatst en
ik vind het geen voorbeeld van behoorlijk beleid. Dan is dus de
vraag wat voor beleid stelt de VVD daar tegenover. Dat zal heel
veel aandacht en heel veel zorg vragen. Wij hebben in de VVD een
aantal mensen die over zuid afrika veel hebben nagedacht. De heer
Zoutendijk is daar wel het beste voorbeeld van. Het is een ingewikkeld probleem, maar het is de moeite waard omdat het gaat om
de mogelijkheden van een wreedzame samenleving tussen groepen van
verschillende etnische oorsprong en dat is een zaak waar je in
de

~1ereld

voor kunt staan. De VVDcommissie buitenlandse politiek

heeft onlangs een werkgroep voor zuid afrika gevormd en ik doe
graag een beroep op u allen en op alle leden van de VVD om hun
denkkracht te helpen geven om daar een succes van te maken.
Dank.u wel mijnheer van Eekelen. Het woord is nu aan de heer van
Erp.
Dank u wel mevrouw de voorzitter. De heer Kuyper uit Hengelo die
wijst nog eens op de belangrijkheid van het midden- en kleinbedrijf
en vraagt wat de VVDfraktie daaraan doet. En wanneer hij het
belang nog eens onderschrijft dan hebben we het inderdaad over het
midden- en kleinbedrijf en dan spreken we over 90% van het nederlandsebedrijfsleven waar 1,2 miljoen mensen in werkzaam zijn.
Het uiten van liefdesbetuigingen aan het adras van het middenen kleinbedrijf is niet voldoende. Het moet tot uitdrukking komen
in
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En bij dat beleid moet rekening worden gehouden met het feit dat
het bedrijfsleven op de eerste plaats zelf verantwoordelijk is
voor de continuïteit maar dat de overheid moet zorgen voor een
dusdanig

klima~t

dat dat mogelijk is. Tevens moet rekening worden

gehouden met driedelige funktie van het inkomen van de zelfstandige
ondernemer namelijk investeren, reserveren en consumeren. Wij
volgen het regeringsbeleid tav het midden- en

kl~inbedrijf

zeer

nauwlettend. Bij de algemene beschouwingen hebben wij gevochten
voor het behoud en permanent maken van de zelfstandigenaftrek en
insider herinneren zich nog zeer wel het interruptiedebat tussen
onze fraktievoorzitter en de minister president. Wij hebben
geknokt om de eenmalige uitkering voor de minima ook te doen toekomen aan de zelfstandige die in die positie verkeren. Wij hebben
daar een motie over ingediend en willen het als claim voor de
zelfstandigen met de minimum inkomen op tafel houden. Het zal
in de fiscale sfeer naar onze mening kunnen worden verrekend.
Wij volgen

nau~1lettend

de ombuigingsoperatie en zien toe dat

het geen lastenverschuivingsoperatie wordt ten koste van het bedrijfsleven. Daarom hebben wij ook aangedrongen op een knelpunt en een
oplossingennota specifiek over en voor het midden- en kleinbedrijf
en in mei dan verwachten wij die nota. Wij hebben aangedrongen op
een verbetering van de vermogensversterkende kredieten en verdere
kredietmogelijkheden met name voor de startende ondernemers om
die te .versoepelen maar wel met de restrictie dat oneerlijke
concurrentie moet worden voorkomen en ook startende ondernemers
vanuit hun werkeloosheidssituatie zich moeten houden aan de
vestigingswetgeving. En tot slot mevrouw de voorzitter is donderdagmiddag in de kamer een belangrijke motie van onze VVDfraktie
aangenomen waarin wij vragen aan de regering om alle te nemen overheidsmaatregelen eerst te toetsen op de gevolgen voor het bedrijfsleven. De zogenaamde bedrijveneffectrapportage. Op zeer merkwaardige wijze heeft het CDA tegen deze voor het bedrijfsleven zo
belangrijke motie gestemd. Mevrouw de voorzitter, dames en heren
ik ben ervan overtuigd dat wanneer deze motie door de regering wordt

•

uitgevoerd en wij zullen dat nauwlettend volgen dat dat een belangrijke mogelijkheid geeft voor het bedrijfsleven om in onze maatschappij te funktioneren en te komen tot het zo noodzakelijke
rendementsherstel.
Dank u wel mijnheer van Erp. Dan over onderwijs 2. Mensen die hier
iets over zullen zeggen in de eerste plaats de heer Evenhuis.
Ook graag kort als dat kan.
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De afdeling den Haag heeft terecht voor de derde keer op deze bijeenkomst de kwestie van de minimum

eindter~en

aan de orde gesteld

en dan spreek ik over minimum eindtermen over het basisonderwijs.
We hebben daar een uitvoerige politieke discussie over gehad en
met de vorige bewindsman en daarachter dus ook met het vorige kabinet. Het is zo dat de zaak zich als volgt heeft ontwikkeld.
Dat de politieke discussie daarover langzaam maar zeker is uitgewoed en de zaak terecht is gekomen in de technische uitserking
namelijk hoe kan het straks georganiseerd worden in de individuele
school. Ik moet daar vier kanttekeningen bij maken. De eerste is
deze en die vier kanttekeningen die betreffen tegelijk de wijzigingen
die wij hebben voorgesteld en die ook zijn ppgenomen in de nieuwe
wet op het basisonderwijs en die vier wijzigingen betreffen alle
vier de kwaliteit. Ik noem ze u op. In de eerste plaats is de
positie van de inspektie wezenlijk versterkt. In de tweede plaats
is opgenomen in de wet dat er in het onderwijs sprake moet zijn
van deugdelijkheidseisen dat zat er niet in. In de derde plaats
zeer wezenlijk is in de hoofddoelstelling van de wet opgenomen
dat het onderwijs er ook toe moet leiden dat kennis wordt versterkt
en beter en meer inzicht wordt verkregen. Dat is zeer wezenlijk
als je kijkt naar datgene wat de oorspronkelijke achterliggende
gedachte van het nieuwe basisonderwijs was en in de vierde plaats
in die nieuwe basisschool wordt het schoolwerkplan van iedere
individuele school als het ware het hart van die school. We
hebben gepleit voor een geschillenregeling in die zin dat waar
minderheden dreigen eronder door te gaan. Stel dat de school
een bepaalde school teveel in de musische sfeer zou willen doen
en te weinig in de cognitieve dat dan minderheden ook recht hebben
om hun mening te doen gelden. Dat is een zeer wezenlijk punt
maar uiteindelijk zolang de vrijheid van inrichting en vrijheid van
richting in het onderwijs bestaat betekent dat dat je op een gegeven moment ook voor jezelf kunt beginnen. Met andere woorden er zijn
vier sleutels in die wet ingebouwd die de kwaliteit van het toekomstige basisonderwijs moeten garanderen en vier sleutels die
uit de VVDhoek naar voren zijn gekomen. Punt 2 betreft de kwaliteit van het onderwijs zelve. Op de valreep van het aftreden of
terugtreden of demissionair worden van het vorige kabinet was het
laatste demissionair worden is minister Pais gekomen met een
nota over de kwaliteit van het onderwijs. We hebben daarvoor
gepleit en dit kon gehonoreerd worden die nota moest letterlijk
worden losgebrand.
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De eerste nota is een verkenning. Over die verkenning is nogal wat
discussie gevoerd. Er zijn ook bijzonder aardige reakties over
binnengekomen. Maar dat is ook een verkenning in de eerste van
een reeks. En

~1aar

het nu om gaat is dat die reeks wordt voortgezet.

Daarover bestond geen duidelijkheid bij het nieuwe kabinet. We
hebben daar nogal een punt van gemaakt bij de laatste begroting
van onderwijs en wetenschappen veertien dagen geleden en we hebben
de toezegging gekregen dat het kabinet bereid is, dit kabinet
bereid is daar verder mee te gaan werken. De toezegging is nog niet
hard. Wij zullen nog veel strijd moeten voeren om inderdaad de
ene helft van die reeks verder van de grond te krijgen. Maar
ik geloof toch wanneer wij ook als partij de discussie over de
kwaliteit van het onderwijs aanvatten met de nota van Pais in de
hand dat wij in ons land daar een geweldige dimensie met name als
ik kijk naar de inhoud van de discussie aan kunnen geven. Dank u
wel.
Dank u wel mijnheer Evenhuis. Mevrouw Ginjaars.
Ja mevrouw de voorzitter dames en heren ik moet u eerst mijn
excuses aanbieden dat ik er vanmorgen niet was. Maar ik was
uitgenodigd door het nederlands genootschap van leraren om daar
te komen praten over het lager beroepsonderwijs. En men vond het
te moeilijk om daar te discussieren zonder de VVD. En ik moet
u allen namens het hoofdbestuur van het nederlands vennootschap
voor leraren bedanken dat u eraan hebt willen meewerken dat ik
daar vanochtend heb kunnen zijn. Jan Fransen die heeft zo goed
mogelijk de vragen opgeschreven. Mocht ik niet alles beantwoorden
dan neem ik aan dat er een tweede termijn is. Ik heb begrepen dat
in de zaal er enige ongerustheid is dat de VVD door de bocht zou
zijn voor wat betreft de middenschool. Laat ik daar geen misverstand over laten bestaan, wij zijn niet door de bocht. Maar wat
is het geval. Minister van Kemenade en zijn CDA staatssecretarissen hebben een nota uitgebracht die heet voortgezet basisonderwijs en daarin wordt voorgesteld een soort middenschool.
Echter een totaal andere middenschool waarover een aantal jaren
geleden sprake was. Hoe hebben wij nu gereageerd. Het is overigens
een discussienota, daar moet in het land nog uitgebreid over
gediscussieerd worden. Hoe hebben wij gereageerd. Wij hebben
gezegd ten eerste kennelijk is van Kemenade van een aantal stokpaarden afgevallen.
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Want wat hier aan de orde is dat is toch een type onderwijs wat
waarin duidelijk vaststaat dat de school er is om leerlingen wat
te leren. Nou dat was vroeger niet het geval. Ik vind dat een
geweldige vooruitgang, maar vervolgens hebben wij een aantal
kritische kanttekeningen gemaakt. Hebben wij gezegd luister eens
wij vinden het prima als er ouders zijn die voor een middenschool
kiezen. Maar als er ouders zijn die daar niet voor willen kiezen
moeten die ook de vrijheid hebben. Als er ouders zijn die willen
blijven kiezen voor het gymnasium moeten ze die kans krijgen.
Dat is de eerste kanttekening die we gemaakt hebben. De tweede
kanttekening die we gemaakt hebben dat is dat in dat soort
middenschool wat nu aan de orde 1s welliswaar de leerlingen dezelfde
vakken zullen krijgen. maar dat die verschillende vakken op verschillend niveau gegeven kunnen worden. Wij hebben gezegd dat is
ons niet goed genoeg, er zal ook nog een keuzemogelijkheid moeten
zijn voor wat betreft de vakken zodat potentiele gymnasiumleerlingen alvast grieks en latijn zouden kunnen leren. En potentiele
leerlingen voor het beroepsonderwijs vast wat vakken kunnen doen
waar ze hun handen kunnen laten wapperen. Nu vervolgens hebben
we gezegd wij zijn nog niet hoe de financiering moet lopen en
wij zien ook nog niet goed hoe het eindexamen van dit onderwijstype geregeld is. Wij vinden in ieder geval dat er een behoorlijk
eindexamen moet komen. Nou ik ga even 1n vogelvlucht door ons
commentaar heen. U hebt dat kunnen lezen in vrijheid en democratie.
Pikante details nu. De pvda is razend op me. Waarom. Het is een
discussienota en het veld moet nu reageren. Wat zegt de PvdA weet
je wat jij doet jij bent bezig de mensen in het veld te beïnvloeden. Dat vinden wij schande. Jij zit ze op te stoken. Mensen
ik vind dat prachtig dat men daar zo woedend over is, want men
voelt natuurlijk toch wel dat een deel van het veld hier helemaal
niks van wil weten. Dat is vanochtend overigens ook gebleken bij
de leraren van het beroepsonderwijs. Daar zei men luid en duidelijk
wij willen ons beroepsonderwijs handhaven. Net zo goed in de discussie die ik vorige week had bij het NGL over het mavo. De
leraren zeiden wij willen onze mavo handhaven en wij willen
verder geen geklooi. Ik moet u zeggen oh dat is geen parlementair
woord, neemt u me niet kwalijk, mijnheer Wiegel. Ik verwacht dames
en heren dat aan het eind van die discussieronde zal blijken dat
leraren en ouders in grote getale zullen zeggen allemaal mooie
verhalen maar jullie hoeven niet te denken a dat wij dat klaar
kunnen maken en b dat wij kans zullen zien dat wij bereid zijn om
1_ f;\1' '
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Omdat daarmee een heleboel leerlingen in hun belangen geschaad
zijn. Interessant is ook de reaktie van het CDA, want omdat wij
een uitgebreid commentaar hebben gegeven en blijkbaar in het veld
men daarnaar luistert is het CDA aan het schuiven gegaan. Ik heb
nu al gemerkt in een aantal forums dat de vertegenwoordigers van
een CDAfraktie zeggen ja wat de VVD te berde brengt dat is toch
heel zinnig en vervolgens zeggen van dit is maar een discussienota
en aan het eind dan zullen we nog weleens zien hoe de definitieve
besluitvorming zal uitvallen. Nou ik zou haast zeggen tegen CDAkiezers
als men daar zeker van wil zijn dan moet men geen risico nemen en
op ons stemmen. Ook interessant is dames en heren de reaktie van
D66. D66 in de kamer vaag als altijd natuurlijk maar wij hebben
gekregen het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing
van de afdeling Amsterdam van D66. Boeiende lektuur want wat staat
er ln a. het gymnasium moet blijven en b. er zal over de hele
stad een behoorlijke spreiding van dit schooltype gehandhaafd
moeten blijven. Met andere woorden ook ln D66 is er sprake van
op zijn minst tweeslachtigheid en op zijn minst een vleugel die
achter ons staat. En ik verwacht eigenlijk dat wij in de discussie
die plaats vindt dit jaar en waar de VVD natuurlijk ook zijn rol
in zal spelen dat wij in de discussieronde een behoorlijke inbreng
zullen hebben en een behoorlijk stuk invloed kunnen uitoefenen.
Overigens hoop ik dat ook de partij mee zal discussieren. Vanuit
de fraktie zullen we dat voorbereiden in vrijheid en democratie
met een aantal vraagpunten en opmerkingen. Ja voorzitter maar het
is geen onbelangrijk onderwerp en ik hoop dat u van uw kant uw
reakties onze kant wil uitsturen. Laatste opmerking, je kan natuurlijk 6000 nota's schrijven op de een of andere manier moet dat
betaald worden. Er is uitgerekend dat dit minstens een miljard
gulden gaat kosten. Hoe het betaald moet worden dat staat nergens.
Wij hebben bij de begroting een motie ingediend dat wij volstrekt
helderheid willen hebben over de financiering en u begrijpt dat de
huidige regeringspartijen niet graag zien dat die motie aangenomen wordt. Ik heb daar ook dan geen illusies over, maar het zal
dan toch duidelijk zijn naar het veld en alle betrokkenen dat
plannen van het ministerie betaald moeten worden als er in de onderwijsbegroting geen geld is dat de mensen het zelf moeten
betalen. Mij lijkt dat ook onaanvaardbaar. Voorzitter in eerste
termijn wou ik het hierbij laten.
Dank u wel mevrouw Ginjaars. Dan wil ik nu de heer Kea het woord
gevr;n en meteen de motie van Amstelveen aan de orde stellen.
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Die is niet vermenigvuldigd doordat het apparaat niet werkt. Ik
wil hem aan u voorlezen en daarna een stembureau instellen en dan
krijgt de heer Kea het woord. De VVD in ledenvergadering bijeen op
vrijdag 19 maart overwegend dat het gezien de technologische ontwikkelingen dringend gewenst is dat er een mediabeleid komt. Overwegende dat de minister van CRM een nota inzake een samenhangend
mediabeleid had toegezegd aan de tweede kamer in de eerste helft
van dit jaar constaterende dat tot haar grote teleurstelling een
duidelijk beleidsvoorstel met een jaar is uitgesteld meent dat
hierdoor zaken als lokale en regionale omroep het gebruik van
kabelomroep, het gebruik van sateliet, de positie van de pers en
tal van andere dringende aangelegenheden in de lucht blijven
hangen en gaat over tot de orde van de dag.
Datis de motie van amstelveen en dan zou ik willen vragen aan de
heer Berghuis uit Zoetermeer, mevrouw van Namen uit den Helder,
de heer Margadant uit Rijswijk, de heer 5chellekens uit Maastricht
en mevrouw Vermeulen uit Driehuis

~m

in het stembureau plaats te

nemen. De heer Kea.
Mevrouw de voorzitter wij waren redelijk tevreden misschien zelfs
een beetje hoopvol gestemd toen we vernamen dat de heer van der
Louw minister van CRM werd. Hij was tenslotte oud burgemeester
van Rotterdam en we mochten aannemen dat hij wel voldoende oog
had voor nieuwe technologische ontwikkelingen en het belang daarvan.
We waren dan ook verheugd en het klopte ook het kwam overeen
met onze verwachtingen toen hij zei vorig jaar dat hij in de
eerste helft van 1982 zou komen met zijn medianota. Extra groot
was dan ook onze teleurstelling toen bleek dat hij dit op het
laatste moment introk. Wat de motie betreft wil ik graag toch
een klein voorbehoud maken. Ik moet de heer van der Louw toch
recht doen. Hij heeft wel gezegd dat hij mbt een regeling voor de
lokale en regionale omroep zou komen voordat zijn medianota
verscheen. Maar het is natuurlijk waar dat de hele kwestie
rond de kabelomroep, rond de sateliet, de etherpiraten en ook de
pers waarbij toch dat kan niet ontkend worden een belangrijk
deel verlies lijdt, dat al dit soort zaken die eigenlijk al
jaren om een oplossing roepen dat die opnieuw op een kwalijke
manier uitgesteld en ik zou u dan ook van harte willen adviseren
die motie van de afdeling Amstelveen over te nemen.

Ik wil

u

vragen wilt u stemming hierover. Dan zou ik bij

acclamatie deze motie willen aannemen.
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Dank u wel, dan is nu aan het woord de heer de Korte. Het stembureau
wordt bedankt.
Mevrouw de voorzitter mij lS door de heer Huiskes gevraagd om een
vergelijkend warenonderzoek te doen naar het banenplan van het
kabinet en de aanpak van de VVD terzake. Het is ons allen bekend
dat de aanpak van het kabinet drie miljard gulden kost. Het
levert zo stond in de kranten, in sommige kranten 49.000 arbeidsplaatsen op, maar als we alle arbeidsplaatsen eraf trekken die
door de financiering worden vernietigd dan zullen het er uiteindelijk zo'n 20.000 zijn en als u het op elkaar deelt dan ziet u dan
is dat per arbeidsplaats zo'n 150.000 gulden. Niet goedkoop die
arbeidsplaatsen temeer niet omdat 2/3 van die arbeidsplaatsen
worden geschapen in de quartaire sector en 1/3 in de marktsector.
En daaruit ziet u ook nog iets anders. Niet alleen dat het dure
arbeidsplaatsen zijn, maar dat de invloed van de heer Terlouw
daar bijzonder gering op is geweest. Is het allemaal vodden. Nee.
Mevrouw de voorzitter goed in het plan is zondermeer dat er een
maatschappij voor industriele vernieuwing komt. Goed in het plan
is met name en dat is een laat juweel in het plan dat de 5000
woningen van o.a. de heer de Beer zijn overgenomen en dat er zo'n
300 miljoen van de jeugdwerkloosheid wordt uitgetrokken. Die finanClerlng van het plan kennen wij nog niet geheel, maar voor zover
we die kennen is die uiterst zwak. Wij zeggen neen tegen de solidariteitsheffing. We zeggen nee tegen de uitkering van de investeringsreke~ing

die daarbij wordt gedaan. We zeggen ook nee tegen

het potverbranden wat daar nog extra voor nodig is. Maar er zijn
extra

be~uinigingen

voor nodig. Onze aanpak in deze is als volgt.

We hebben in de eerste plaats een algemene aanpak. Ik heb al gezegd
de maatschappij voor industriele vernieuwing is gaan groeien,
dat nemen we over. Op de tweede plaats er moet een verlichting van
werknemerslasten komen. Die uitkleding van die investeringsgelden
daar doen wij niet aan mee en er moet een investeringsimpuls komen
eventueel via vervroegde afschrijving in een motie die is aangenomen met steun van het CDA. Alles tezamen een injectie van extra
anderhalf miljard. En onze gerichte aanpak ih deze die spitst zich
toe op de jeugdwerkeloosheid. Het meest knellende probleem van de
werkloosheid en daarbij met name de jongeren die negen maanden
of langer werkloos zijn en dat zijn er zo'n 50.000. We hebben daar
een concreet plan voor op tafel gelegd. Lang voordat het kabinet
met iets kwam. We hebben daarbij gezegd je moet uitgaan van het
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grote manco wat deze jongeren treft en dat is het gebrek aan vakopleiding ga daar dus van uit. Als je er iets voor doet. Ga ook
kijken waar ze later in te werk gesteld zullen moeten worden,
namelijk in de marktsector. Combineer dat. Dat hebben wij gedaan
en wij zijn met een aanbod gekomen van een opleidingsdeeltijdbaan. We hebben dat voorstel voorgelegd aan de werkgevers. Die
vonden het een goed plan, de werkenemersorganisaties die vonden '
het een goed plan. We hebben zelfs bezoek gehad van een hoge ambtenaar om hem te laten vertellen hoe dat plan van ons in elkaar zat.
Maar helaas het is niet overgenomen want het kwam waarschijnlijk
van de opoositie. Jammer, maar mischien wie zal het zeggen komt
er snel een nieuw

regeer~kkoord.

Een ding wat betreft het jeugd-

werkloosheidsplan van de heer den Uyl ik wil daar ook goede dingen
in herkennen, maar een ding is bijzonder jammer, er zit teveel
quartaire sector 1n. En wat dat betreft moet ik aanhalen woorden
van de direkteur van ons planbureau die heeft gezegd ja die
quartaire sector die voert niets uit. Wat bedoelde hij daarmee.
Die draagt niet bij aan de export en dat is toch een buitengewoon
iets voor het banenplan wat wij voor ogen hebben. De export en
vooral het draagvlak van de marktsektor en daarvoor is denk ik
toch het beste advies de VVD er in de PvdA er uit.
Dank u wel mijnheer de Korte en dan als laatste de heer Waalkens.
Dank u wel mevrouw de voorzitter. De heer Wijsglas van den Haag
heeft de zaak suriname aan de orde gesteld. Hij is begonnen met
te herinneren aan het feit dat de fraktie zich totnutoe in deze
zaak terughoudend heeft opgesteld om daarmee een redelijke gang
naar een democratische staatsvorm te bevorderen. Dat had zijn
instemming. Ik wil beginnen dames en heren met te zeggen dat we
inzake suriname te maken hebben met een zelfstandig land die
staatsrechtelijk en volksrechtelijk opzicht. We hebben met dat
land een verdrag gesloten toen het zelfstandig werd en dat bevat
o.a. de twee elementen die de heer Wijsglas noemde namelijk
de militaire relatie en de ontwikkelingssamenwerkingioperatie die
we met dat land zullen uitvoeren. Wijsglas wees op de dramatischgewijzigde toestanden naar de jongste staatsgreep waarvan ook de
fraktie de grootst mogelijke zorg heeft. Vanwege de moord op Hawker
en het uitroepen van de oorlogstoestand en het instellen van een
krijgsraad waarin ook wij de grootst mogelijke reserves hebben tav
de rechtspleging die daarbij gepleegd zal gaan worden.
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En ik voeg daaraan toe een derde punt dat de terugkeer naar een
democratische staatsvorm wel erg op de toch is komen staan. Er
wordt dan ook gevraagd of de fraktie nu niet de tijd gekomen acht
om tot een strakkere houding inzake suriname te komen. Voor ik
die vraag beantwoord wil ik eerst zeggen dat onzerzijds in een
mondeling overleg aan de minister van buitenlandse zaken de
heer van der Stoel is gezegd dat hij een reputatie te verdedigen
heeft op het gebied van de mensenrechten en daarbij instemmen met
het feit dat hij de ambassadeur onmiddellijk heeft teruggeroepen
om inlichtingen te geven die dan ook zo spoedig mogelijk bij de
frakties zullen terecht komen.

Nu het antwoord op de vragen. Ten

eerste dus hoe is onze opstelling nu inzake de militaire relatie.
Daarbij gaat het dus om begeleiding en opleiding van militairen
en als tweede punt een betaling van een deel van de honoraria van
ongeveer 60 militairen. De heren Ploeg en Rietkerk hebben in het.
recente verleden deze zaak aangekaart al bij de betrokken ministers
en 1in de vaste commissies. Daarbij de vraag aan de orde stellend
of stopzetting of in ieder geval een afbouw van deze zaak niet
gewenst zou zijn gezien de rol die het militair apparaat tot dan
had gespeeld. Gezien de recente ontwikkelingen kan ik u kort gezegd
mededelen dat de fraktie van oordeel is dat medewerking en medebetaling aan het militaire apparaat in suriname afgelopen moet
zijn en dat wij op de kortst mogelijke termijn daartoe voorstellen
zullen doen. Mevrouw de voorzitter het tweede deel de ontwikkelingssamenwerking. Het is misschien goed even met een paar cijfers aan
te geven waar het om gaat.

In verdrag stond dat wij 3500 miljoen

in tien jaar tijds zouden besteden in suriname. Effectieve bestedingscijfers betekent dat 2700 miljoen gezien koersverschillen en
dat soort zaken. Er is een bestemming voor 1900 miljoen. Die
is overigens dus nog niet overgemaakt en er blijft dus over BOD
miljoen waarover nog te praten valt. Wij moeten rekening houden
met nog wat kostenstijgingen zodat gepraat kan worden over nu
nog 600 miljoen. De heer Hermans heeft in een van de laatste mondelinge overleggen met de minister ernstige kritiek geuit op de
economische ontwikkeling in suriname zelve. Daar moet namelijk
een economische ontwikkeling toch aan de gang komen als complementair ele

ment bij de ontwikkelingssamenwerking. Hij heeft gezegd

het eens te zijn met het opschorten van het overleg zoals totnutoe
gebeurt. Zolang geen representatieve regering is. En hij heeft
gewezen op ons standpunt dat indien er nationalisaties gaan
plaats vinden bijvoorbeeld van bruynzeel en de ogem dat wij dan
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bedragen uit de ontwikkelingshulp wensen te reserveren om die
nationalisatie te compenseren. Suriname is dat niet van plan en
als ze dat van plan zouden zijn hebben ze daar geen geld voor.
Wij wensen dus een reservering daarvoor en daartoe zijn er ook
mogelijkheden in het

verd~ag

open gehouden. De heer Wijsglas vraagt

nu moeten we nou niet ook projecten gaan temporiseren naast de
opschroting. Ik zou daarvan willen zeggen dat wij daartoe
in beginsel ook bereid zijn als fraktie. Maar we zijn ook voornemens om toch even af te wachten welke inlichtingen de ambassadeur uit suriname aan ons mededeelt. Een temporisering kan
passen in onze opstelling dus gezien de drie punten die ik van
de heer Hermans citeerde. In de tweede plaats zijn wij voornemens
op zeer korte termijn de minister van ontwikkelingssamenwerking
te vragen na te gaan hoe en wa3r getemporiseerd kan worden. En
dan gaat het om ongeveer 80 miljoen per kwartaal wat tegenwoordig
overgemaakt wordt. En dan zou ik afsluitend mevrouw de voorzitter
maar even los van het voorgaande willen vaststellen dat ontwikkelingssamenwerking met welk land dan ook nooit een hefboom mag
zijn om een bepaald land in een staatsrechterlijke richting,
bestuursvorm laat ik zeggen te dringen. Daartoe is ontwikkelingshulp niet het instrument. Relaties met andere landen dienen via
buitenlandse zaken te gaan waar natuurlijk ook ontwikkelingshulp
bespreekbaar is, maar daaruit zullen initiatieven tot andere
relaties met welk land dus ook suriname moeten komen. Ik dank u
wel.
Dank u wel mijnheer Waalkens. Ik zel laatste beantwoorder wel
natuurlijk wat betreft de specifieke vragen. Totaalbeleid van
beide frakties wordt toegelicht in de eerst plaats door de heer
Zoutendijk, daarna door de heer Wiegel.
Ja mevrouw de voorzitter er is weinig aan de eerste kamerfraktie
gevraagd. Dat is niet ongebruikelijk. Het is de eerste keer zelfs
ook begrijpelijk. Want wij hebben weinig kunnen doen. Wanneer
er een kabinet is dat geen besluiten kan of nemen dan kan men
daar in de 2e kamer nog over praten, maar dan moeten wij op
onze beurt blijven wachten. En zo is de situatie nu al bijna een
half jaar. Ik wilde ingaan nog op een aantal van de opmerkingen
die vanuit de zaal gemaakt zijn en daarna een paar opmerkingen
zelf van meer algemene aard maken. Als iemand die het vorige
kabinet heeft waargenomen van iets meer afstand maar toch van
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nabij is het mij een behoefte het betoog van de heer van Ardenne
te ondersteunen. Gegeven alle tegenwerking die het vorige kabinet
gehad heeft zowel openlijk door de zogenaamde loyalisten als
ook niet openlijk op de achtergrond is er een uitstekende prestatie
geleverd. En dat is in belangrijke mate mede te danken aan wat
onze vorige fraktievoorzitter in de tweede kamer Koos Rietkerk
in deze heeft gedaan. Wij moeten ook niet vergeten dat het vorige
kabinet is moeten beginnen met een erfenis van het kabinet den
Uyl waarbij de extra aardgasbaten in zeer belangrijke mate waren
omgezet, structureel waren omgezet in hogere overdrachtsuitgaven.
En dat is niet gemakkelijk te redresseren. Tot de heer Terlouw zou
ik willen zeggen dat het niet redelijk is om

3f

jaar lang oppo-

sitie te voeren tegen vele van de kabinetsvoorstellen en niet of
zelden met alternatieven te komen en dan thans te stellen dat het
vorige kabinet een ramp geweest zou zijn voor de particuliere
sector. En tot het kabinet, het huidige kabinet als geheel zou
ik willen zeggen dat de heroverwegingsvoorstellen klaar lagen, dat
het een kwestie van kiezen was. Dat ze als het ware in een gespreid
bedje kwamen, maar niet veel meer hebben kunnen doen dan dat bed
door elkaar te woelen totnutoe. Enkel woord over het voortgezet basisonderwijs. Er is ik meen door mevrouw Bruggeman vanuit de kamercentrale den Haag gevraagd of de opmerkingen van mevrouw Ginjaars
namens beide frakties gemaakt zouden zijn. Nu met alle respect
voor mevrouw Ginjaars en dat respect is groot moet ik toch
r'

stellen dat zij het nog niet zover gebracht heeft dat zij ook
namens de eerste kamerfraktie kan spreken. Waarmee ik niet wil
zeggen dat ik het inhoudelijk niet met haar eens zou zijn.
Als eerste kamerfraktie echter praten wij niet graag voor onze
beurt, althans zeker niet in het openbaar. Er is een nota op
het ogenblik. Er is een maatschappelijke discussie over, die
heeft voor een deeltje ook hier plaats gevonden vanmorgen. Als er
ooit voorstellen bij ons komen en dat is nog de vraag dan zullen
wij die toetsen op een aantal aspecten. Je pluriformiteit van het
onderwijs. De hoogte van de minimum eindtermen, het behoud van
de mogelijkheid van de gymnasiale vorming en de financiele haalbaarheid. Energie, de vereniging van dirakteuren van elektriciteitsbedrijven in Nederland heeft enkele weken geleden een rapport gepubliceerd waarin zij komen tot een kostprijs voor nederland
van 15 cent. Voor elektriciteit op basis van olie en gas 11 cent
op basis van kolen en

7t

cent op basis van kernenergie.
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De beslissing om geen kernenergie te gebruiken zou als deze cijfers
juist zijn een nadeel van vele honderden miljoenen zo niet meer
dan een miljard

vo~r

het bedrijfsleven zijn. En ik dacht dat we

het toch wel met elkaar eens mogen zijn dat elk concurrentienadeel onder de huidige omstandigheden vermeden moet worden.
Werkgelegenheidsbeleid ter aanvulling op wat de heer de Korte zei.
Ik denk dat het beste werkgelegenheidsbeleid nog steeds is het creëren
van een klimaat waarin ondernemers weer vertrouwen hebben om te
investeren. Werkgelegenheid is immers een eindprodukt van succesvol ondernemen. Zo stelde oud minister Albeda al vele jaren geleden.
Maar geen kabinet kan er bij de huidige werkeloosheid aan ontkomen
om een werkgelegenheidsb~eid te voeren gericht op de zwakkere
groepen in de arbeidsmarkt. En dat zijn de jongeren, dat zijn de
minderheidsgroeperingen en misschien ook de

vrou~1en.

En wat de

jeugd, de jongeren betreft is het plan van onze tweede kamerfraktie
een bijzonder goed plan geweest in deze. Hetmediabeleid. Gelukkig
is de motie van de afdeling Amstelveen inmiddels aangenomen dus
is het inderdaad nakaarten met een variant op wat eerder gezegd is
terwijl de technologie voortsnelt slapen de politici. Althans diegene die in dit kabinet zitten. De bestendiging van de machtspositie van de zendgemachtigden, het niet willen experimenteren
en het niet willen geven van een eerlijke kans aan het bedrijfsleven in het bijzonder de pers en de uitgeverij om van een nieuwe
media gebruik te maken kan niet anders betiteld worden als con-

r

servatief beleid. Dan nog een enkel woord over zuid afrika en
de oproep aan het bedrijfsleven tot een vrijwillige boycot. Ik
acht een dergelijke oproep voos en laf. De verantwoordelijkheid
ligt ook hier bij de regering, bij het kabinet en die mag niet
afgeschoven worden. Dat

Ee%eke~bedrijfsleven

heeft de verantwoor-

delijkheid zeker in vele gevallen het internationale nederlandse
bedrijfsleven voor investeringen die gedaan zijn in zuid afrika.
Voor de daarmee gemoeide werkgelegenheid en is ook hard bezig om
de gelijke behandeling in alle opzichten van alle werknemers in
dat land tot een werkelijkheid te maken. Het wordt door die
oproep tot vrijwillige boycot in een onmogelijke positie geplaatst.
Boycots werken trouwens ook in dit geval averechts. De heer van
Eekelen heeft dat al gezegd het gaat er juist om meer economische
groei daar te bewerkstelligen. Doordat de verhoging in koopkracht
van de niet blanken die daar het gevolg van zal zijn en de vergroting
van hun economische macht als arbeidskrachten ook als geschoolde
arbeidskrachten tenslotte wel moet leiden tot een politieke
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machtsverschuiving waar wij allen op aandringen. Zie wat er 25
jaar geleden in de zuidelijke staten van de verenigde staten is
gebeurd. Precies dezelfde situatie als daar in zuid afrika nu
verkeert. En dan zal vanzelf op den duur de discriminatie wel moeten
verdwijnen want het gaat in belangrijke mate ook om een sociaal
economisch bepaald probleem. Wij willen nog steeds een poging
doen tot een vreedzaam veranderingsproces. Maar dat legt ons dan
wel de plicht om om mee te denken over oplossingen daar en ons
de vraag te stellen of ons stelsel van een unitaire democratie
wel het meest geschikt is voor een land dat zo heterogeen is
etnisch, cultureel en sociaal economisch. En ik zou daar dan en
dan stap ik op het tweede deel over van wat ik u vanmiddag
wilde zeggen de vraag aan willen verbinden of ons stelsel nog wel
zo geschikt is voor ons. Beter dan enig ander stelsel is onze westerse parlementaire democratie tesamen met de sociale markteconomie in staat geweest welvaart en welzijn van de mens te doen toenemen. En de samenleving te scheppen wa8rin materiele zorgen grotendeels tot het verleden behoren. Vanaf de tweede

~'ereldoorlog

tot

aan het begin van de zeventiger jaren 2s de geleidelijke opbouw
van wat nu de verzorgingsstaat wordt genoemd gepaard gegaan met
een in de geschiedenis ongeevena2rde economische groei. Deze werd
allengs als vanzelfsprekend beschouwd. Zozeer dat met hollandse
perfektie verdelingsmechanisme werden vastgelegd die alleen maar
blijvend goed kunnen funktioneren. Bij voortgaande economische groei.
Aan elk sprookje komt een einde. In het begin van de zeventiger
jaren werd duidelijk dat er fysische grenzen aan de groei zijn
die bereikt worden wanneer de beoogde welvaartstoename zozeer ten
koste gaat van natuur en milieu dat het welzijn daardoor afneemt
en op langere termijn de welvaart misschien wel het leven zelf
in gevaar komt. Volgens sommige zijn wij die grenzen dicht genaderd,
althans in de westerse wereld. Inmiddels is er van groei nauwelijks
meer sprake en worden wij geconfronteerd met de gevolgen van het
vroeger gevoerde beleid. Nieuwe grenzen komen in zicht. De grenzen
van de verzorginsstaat worden bereikt als de beoogde welvaartBverdeling ten koste gaat van het

w~lvaartscheppend

vermogen van

de economie. Dit punt is in ons land al enkele jaren geleden bereikt.
En correcties blijken uiterst moeilijk ja bijkans onmogelijk te
zijn. Overal blijkt wel een meerderheid tegen te zijn. En voorzover
dit niet onmiddellijk het geval is zorgen goed georganiseerde
akties ervoor dat het zo zal zijn. Als er dan nog een kabinet is
dat door onderlinge verdeeldheid of lafheid geen beslissingen kan
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nemen dan is volledige sociale verstarring het resultaat.
De vraag kan ook gesteld worden of de grenzen van de overheidsmacht
niet in zicht zijn. Enerzijds is door de toenemende logheid van
de overheidsbureaucratie, de departementale verkokering, de
praktische onmogelijkheid om tot effectieve belaidscoördinatie te
komen, de veel te omslachtig en ingewikkelde vergunning- en subsidieprocedures en de schier eindeloze beroepsprocedures anderzijds
is er een toenemende neiging om wetten en andere regelingen te
ontduiken. Zelfs om het recht in eigen handen te nemen. Democratisch
genomen besluiten worden soms niet meer geaccepteerd. En men gaat
zelfs zo ver de legitimiteit van de gekozenen van de volksvertegenwoordiging in twijfel te trekken. Als een herman bode ondervoorzitter
van de FNV verklaart dat een loonmaatregel sociale·oorlog zal betekenen. Als de industriebond fnv stelt dat akties niet zullen stoppen wanneer men de fnv onwelgevallig voorstelt betreffende het
ziektegeld wordt aangenomen dan komt los van hoe men over deze
maatregelen denkt onze rechtsstaat zelf op het spel te staan.
Als er gestaakt wordt nog voordat voorstellen exact bekend zijn
en voordat onderhandelingen een aanvang hebben

genomen dan is er

sprake van een gevaarlijke ontwikkeling. En dan spreek ik nog niet
eens over de onvolstrekt onvoldoende bescherming die werkwilligen
genieten. Welke toekomst kunnen wij onze jongeren bieden. Toenemende
internatiohale spanningen en de wetenschap
~ogglijk

~at

massale vernietiging

1s. Onenigheid in het waster bondgenootschap tov de machts-

oolitiek van de sowjet unie bijvoorbeeld
en vele andere plaatsen in de wereld.

~n

Polen, Afghanistan

Bestuurlijke en sociale ver-

starringen in eigen land waardoor het moeilijk is iets nieuws te
beginnen. Een toenemend goed egoisme en een massale werkeloosheid
waarvan in het bijzonder de jongeren het slachtoffer worden.

Is

het een wonder dat velen hun bestaan als uitzichtloos gaan zien.
Dat er vele vervreemdingsverschijnselen optreden en dat de jeugdcriminaliteit toeneemt.

Uw democratie is de onze niet zo schreeuwde

de aktievoerders van Dodewaard moet dicht. Zonder dat zij duidelijk konden maken hoe het dan wel zou moeten. Zij beperkten zich
tot vage kreten over de macht aan de basis in wezen neerkomende
op de dictatuur van de aktieve en geengageerden die veelal vrijgesteld van normale werkzaamheden en in het genot van uitkering
of subsidie zich fulltime kunnen wijden aan het vernietigen van
het in hun ogen verfoeilijke systeem. Deze constatering ontslaat
ons echter niet van de plitht de oorzaken van de heersende onvrede
weg te nemen en na te denken over verbetering in het funktioneren
van onze democratie. Toenemende onveiligheid op straat, kraken van
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huizen een aarzelend politiek optreden daartegenover en een te grote
tolerantie tov over de schreef gaande aktiegroepen. Dit alles
leidt ertoe dat velen zich bedreigd

g~an

voelen en zich gaan

afvragen of de problemen wel oplosbaar zijn binnen onze democratie.
Een roeo om een sterke man kan daar het gevolg van zijn. De eerste
tekenen in deze richting zijn helaas reeds zichtbaar.

Het is onze

democratie zelf die in gevaar komt door de machteloosheid van
regering en pari8ment,

door de uitzichloosheid voor velen,

door

de soms optredende rechteloosheid en door de toenemende polarisatie die door dit alles wordt veroorzaakt.
komen.

Hoe heeft het zover kunnen

Hoe komt het dat de consencis in hoodlijnen over het te

voeren beleid essentieel voor een democratie zoveel minder is
geworden dat de bereidheid om naar elkaar te luisteren en tot
redelijke compromissen te komen is afgenomen. En dat de moed om
moeilijke voor vele onaangename beslissingen

te nemen nauwelijks

meer aanwezig is. Naast ontwikkelingen die ook elders in de westerse
wereld hun invloed doen gelden en waar ik op dit moment niet nader
op in kan gaan en naast de toegenomen onzekerheid in de internationale situatie en dientengevolge het gevoel van onveiligheid
zou ik als oorzaken een drietal typisch nederlandse ontwikkelingen
willen noemen.

Ten eerste de pvdA als grote nederlandse sociaal

democratische partij heeft zich vele jaren op sleeptouw laten
nemen door radicale soms utopistische en tot het anachisme neigende
stromingen. Waardoor een grote sociologische kloof is ontstaan

r'

tussen het kader van die partij en de meerderheid van een natuurlijke achterban. De pvda heeft bovendien verwachtingen
gewekt die nimmer Wa3rgemaakt kunnen worden. Zowel door het
onverantwoord beleid van het kabinet den Uyl om extra aardgasbaten voornamelijk te benutten tot verhoging van de overdrachtsuitgaven als ook door een onredelijke oppositie tijdens het kabinet
van Agt- Wiegel. En het poneren van ononderhandelbare stijdpunten
die men toch weer los moest laten. De ontstane geloofwaardigheidscrisis is niet te bezweren door te verklaren dat men nu weer
realistisch is geworden.

Is dit laatste trouwens wel waar.

Is

het redelijk, is het eerlijk om zoals max vd Berg wil de noodzakelijke ombuigingen voornamelijk te willen bereiken door een
nieuwe lastenverzwaring op te leggen aan de kleine groep van
midden en hogere inkomens. Namelijk door middel van een inkomensafhankelijke kinderbijslag en het loslaten van de premiegrens
voor de sociale verzekeringen. Zonder dat daar over zijn recht
op een hogere uitkering tegenover zou staan. Mogen in een
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democratie de lasten altijd maar weer worden afgewenteld op een
minderheid. Of kan er met recht worden gesproken van misbruik
van meerderheidsmacht. Is het ook van economisch standpunt uit
verstandig lasten eenzijdig te leggen bij een groep die in bel?.ngrijke mate bijdraagt tot het scheppen van de welvaart. Zullen
dergelijke maatregelen effectief zijn of zullen de negatieve
effecten van de nivellering zoals een geringere bereidheid om
je in te spannen, een geringere belastingopbrengst en een
minder particuliere besparingen niet gaan overheersen. Zullen
daardoor de problemen enige tijd later niet in verhevigde mate
terugkomen. Misschien kan de PvdA bij haar duitse zusterpartij
eens les nemen in realisme. D 66 mijn tweede ount heeft door het
uitsluiten van de combinatie

CD~-VVD

- D66 het land een zeer

slechte dienst bewezen. Hierdoor is immers het kabinet wat het
beste paste bij de verkiezingsuitslag dat ook op basis van programmavergelijking het meest voor de hand had gelegen onmogelijk gewordenDergelijke niet onderhandelbare blokkades passen niet in ons kiesstelsel dat nu eenmaal berust op coalitievorming na de verkiezingen op basis van de relatieve sterkte der partijen. Wegens
die absolute blokkades van PvdA tov VVD en van D66 tov de CDA-VVD
combinatie bleef er maar een mogelijke coalitie over. Van partijen
die het principieel oneens met elkaar waren en zijn over de wijze
waarop de economische krisis moet worden bestreden. Alleen dankzij
een warrig dubbelzinnig hier en daar tegenstrijdig en multi-interpretabel regeerakkoord kon het kabinet er komen. De resultaten
zijn bekend. Machteloosheid, gebrek aan besluitkracht, onderlinge
ruzie en sterke maatschappelijke polarisatie. Van de twee argumenten die D66 voor zijn blokkades had is niet veel overgebleven.
De voosheid van het argument dat alleen de PvdA voor voldoende
maatschappeli1k draagvlak, bedoeld wordt steun van de vakbeweging
kan zorgen is inmiddels afdoende gebleken. En de voor de kiezer
ge~1enste

duidelijkheid voor de verkiezingen heeft inmiddels af-

doende gebleken. En heeft inmiddels ook zijn waarde bewezen.
Die kiezer is opgescheept met een kabinet dat geen beleid weet
te voeren. Maar een kabinet dat niet kan of wil regeren dient te
verdwijnen in het belang van de democratie.Mijn derde punt als
liberalen zullen wij ons af moeten vragen of wij ons niet teveel
in een maatschappelijk isolement hebben laten drukken. Hebben wij
aktiegroepen en belangenorganisaties wel voldoende serieus genomen.
En hebben wij de toegenomen invloed van Deze groeperingen wel
voldoende onderkend. Zijn we niet teveel buitenspel blijven
staan ipv aktief deel te nemen in vakbonden, ondernemingsraden
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kerkelijk en andere levensbeschouwelijke organisaties, omroeporganisaties, onderwijsorganisaties en verdere belangengroeperingen.
Hebben wij niet teveel aan onze eigen maatschappelijke positie
gedacht en carrière en het aktievoeren en de belangenbehartiging
daarom maar over gelaten aan andere. Is de verlinksing van de
samenleving daarom niet mede aan onze inertie te wijten.
Zijn wij daarom niet mede verantwoordelijk voor het falen van
de democratie en de groeiende kloof tussen diegene die de economie
draaiende trachten te houden en de welvaart trdchten te scheppen.
En hen die in een schijnwereld

wensen~

leven. Een wereld waarin

winst, kernenergie en amerikaanse kernwapens slecht zijn en de
redelijkheid uit het oosten schijnt te komen. Wij weten wel
beter maar wij hebben gefaald het aan andere duidelijk te maken.
Misschien is het niet fair om dit hier te zeggen. Temidden van al
die enthousiaste VVDers die hard werken voor de partij maar ik
zeg het over uw hoofden heen tot al diegene in het land die net
als wij vrijheid en democratie liefhebben en die daarom de berèidheid zullen moeten tonen om zich vo0r het voortbestaan daarvan
in te zetten. Ruim vier jaar geleden schreef ik in liberalisme
in de jaren 80 dat als het moderne liberalisme niet in staat
is een creatieve bijdrage te leveren tot de oplossing van de vele
problemen waarvoor wij gestelei zijn dat er dan in de tachtiger
jaren nauwelijks meer sprake zal zijn van vele van de

li~erale

waarden. Welnu creativiteit is er voldoende geweest getuigen het
'~

nieUV~ie

beginselprogramma, het liberaal manifest en de vele uit-

stekende rapporten van de Teldersstichting. Het is veeleer de
bereidheid om voor de liberale VIlaarde op te komen waar het soms
aan ontbroken heeft. De komende jaren zullen heel moeilijk zijn.
Naast de noodzaak de sociale en bestuurlijke verstarring te doorbreken en de economische crisis te overwinnen zal aan de jongeren
weer een toekomstperspectief moeten worden geboden. Zullen de culturele minderheden een gelijkwaardige positie in de samenleving moeten
verwerven en zullen in gang gezette emancipatieprocessen door
moeten gaan. Zodatde gevolgen van de crisis niet afgewenteld worden
op hen die toch al achtergebleven of achtergesteld zijn. Maar
bovenal zal onze parlementaire democratie beschermd moeten worden
tegen diegene die radicale of eenvoudige oplossingen voorstaan.
Een liberale inbreng is daarvoor onontbeerlijk. Niet alleen door
op 24 maart op de VVD te stemmen en daarmee onze statenfrakties
en eerste kamerfraktie zo sterk mogelijk te maken. Hoe belangrijk
dat ook is.
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Maar vooral door aktief te participeren in maatschappelijke organisaties en daar op te komen voor redelijkheid en verdraagzaamheid
tov de andere, ruimte voor het individu en solidAriteit met diegene
die het werkelijk nodig hebben. Onze vrijheid en democratie staan
immers op het spel. Dank u wel.
Dank u wel mijnheer Zoutendijk. Beste mensen voordat ik het woord
geef aan hans wiegel zou ik u nu in de gelegenheid willen stellen
om te reageren in tweede termijn zoals dat gisteren is toegezegd
nav het verzoek van mevrouw Bruggemans, maar alleen dan wanneer
u echt meent dat uw vraag niet voldoende zou zijn beantwoord.

Mevrouw Bruggeman.
Wat dacht u waarom wij het gisteren ann de orde stelden. Ja maar
wel treurig moet ik zeggen, want om te beginnen de afdeling den
Haag is totaal niet tevreden met het antwoord van de heer Evenhuis.
En we willen al beginnen met over een cijfer te vallen. Hij zei
dat vraagt de afdeling den Haag voor de derde maal. De afdeling
den Haag vroeg het voor de vijfde maal en dat is niet kinderachtig
bedoeld, dat betekent ieder jaar weer een jarir wachten ipv drie
jaar vijf jaar. Vijf jaar lang komen er kinderen van lagere
scholen die te weinig geleerd hebben. Dat 2s ontzettend belangrijk. Dat gaat om honderden kinderen, dus ik wil wel reven de
nadruk er op leggen dat die jaren honderden kinderen betekenen
die slecht onderwijs hebben gehad. In den Haag is het op het
ogenblik al zo dat op vele lagere scholen les gegeven wordt
op het niveau van een lboschool. Dat is ontzettend kwalijk.
En als wij dan iedere keer vragen om te klokken voor de kwaliteit
aan de tweede kamerfraktie dan willen we niet met vage dingen
kluitjes in het riet worden gestuurd. Dit is nu typisch weer
een kir kwestie. De kluit in het riet antwoord. Want wat
mijnheer Evenhuis geeft als antwoord waarvoor de VVD fraktie
dan heeft gewerkt dat is ten eerste wat hij opnoemt dat zijn
randvoorwaarde. Dat is heel aardig. Ik wou zeggen dat de antwoorden
dus wat hij opnoemt wat er gebeurd gaat worden dat is in ieder
geval bedoeld om te komen in de wet op het basisonderwijs die
dan pas in 1985 in werking treedt. Dat betekent dus dat vanaf de
eerste keer dat we hierom gevraagd hebben en dat het bovendien
in het regeerakkoord overeenstemming over was bereikt 8 jaar
voorbij zijn gegaan, 8 jaren lang een hele generatie basisschoolkinderen die te weinig onderwijs hebben gehad.
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Dat is werkelijk iets heel belangrijks. En wat hij ons nu opnoemde
wat dan in de wet op basisonderwijs komt, inspektie versterken,
deugdelijkheidseisen, kennis en inzicht versterken, schoolwerkplan dan moet ik zeggen dat zijn randvoorwaarden. Daar komen
helemaal geen normen aan te pas, daar zijn geen normen mee vastgesteld die je dus op kunt eigen met die randvoorwaarden. Verder
dat schoolwerkplan waarbij dan een geschillenregelirg komt, een
geschillenregeling is voor kwade dagen. vle willen toch niet dat
èe VVD de ouders als enige garantie geeft van jongens jullie kunnen
wel knokken voor als je niet tevreden bent. Hier heb je je geschillenregeling. We vinden ik ben trots op de VVD omdat de VVD dus
niet loze belofte doet. Wij vinden dat als de VVD staat voor
kwaliteit van het onderwijs dan wil de afdeling den Haag ook dat
de fraktie knokt voor de kwaliteit van onderwijs en dat ze haar
best doet om die normen vast te stellen zodat wij weten als ouders
waar we aan toe zijn en wat we dan met die randvoorwaarden kunnen
bewerkstelligen.
De heer vd Boogaard ook nog in tweede termijn.
Tweede termijn en ook de afdeling den Haag. En ik ga dan iets
weer zeggen over het voortgezet basisonderwijs. Er was enige
blijheid in onze groep met het antwoord van de heer Zoutendijk
aan de opmerking die hij heeft gemaakt over het voortgezet basisonder0ijs. We hebben ook begrepen wat de status van dat antwoord
was, maar dat belooft toch iets. Maar we willen wel terugkomen
op het antwoord van mevrouw Ginjaars. Op een moment dat er
gezegd wordt de VVD is niet door de bocht, dan denk je nou
dat is een indicatie die iets aangeeft alleen je realiseert je
wel anno 1982 dat allerlei uitspraken hoe langer hoe meer de
weg op gaan van vaagheden zoals niet door de bocht. Want wat is
nou uiteindelijk niet door de bocht. Als je daarna dan te horen
krijgt dat het toch wel erg duidelijk is dat van Kemenade inmiddels
van het stokpaardje afgevallen is. Dat we het over een heel
ander soort middenschool hebben dan 4 à 6 jaar geleden. Nou dat
geheel andere dat haal ik er totaal niet uit. Dat halen wij er
als den Haag totaal niet uit. Er worden een aantal punten opgenoemd, de school is er om wat te leren. Nou dat is een heel bijzonder gegeven, dat is dan nu kennelijk boven water gekomen. In tegenstelling tot de vorige middenschool, een grootscheepse vooruitgang
mag ik wel zeggen. En er wordt verder aangetoond dat wij toch wel
vast

moe~~n
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blijven houden, kanttekeningen moeten blijven maken bij de vrijheid van de keuze. Het gymnasium moet kunnen blijven alweer een
kanttekening. Er moet kunnen worden gewerkt op verschillende
niveaus. Dat is nog een kanttekening die bijgemaakt wordt. Dat
staat ook in het plan. Eeniedereen weet hoe moeilijk dat is. Waar
het omgaat is het feit dat zoals het discussiestuk daar ligt,
het een discussiestuk is dat maar een ding ademt en dat is een
streven aan eenvormigheid, grauwe eenvormigheid. En de pvda kan
dan op dit moment woedend zijn op de kanttekenningen ik denk dat
ze nog niet woedend genoeg zijn. Ik zelf en de afdeling den
Haag is ook een beetje woedend. Wij zijn namelijk woedend om
datgene wat spreekt uit de reaktie tot heden toe betekent een
kanttekening plaatsen bij een plan, maar het plan als zodànig niet
afwijzen. Wat er gebeurd is aanvaarden en kanttekeningen plaatsen.
Wat wij zouden willen horen en dRt zouden we echt graag willen
horen dat is een principieel nee zeggen wanter zijn kanttekeningen
te plaatsen om rlie en die reden nee. En niet aanvaarden want en
dat is ons bezwaar. Dank u.
De heer Evenhuis wilt u nu antwoorden en daarna mevrouw Ginjaars.
Het is zo mevrouw Bruggeman als ik tel en bij mijzelf tel dan
is dit de derde keer dat ik erover spreek maar u hebt het
waarschijnlijker vaker aan de orde gesteld, maar dat doet verder
niet ter zake. Ik kan u zeggen en ik adviseer u dat te doen om
nog eens de verslagen na te lezen die zijn gemaakt van de behandeling van de nieuwe wet op het basisonderwijs bij de behandeling
in de tweede kamer. We hebben drie keer een mondeling overleg daarover gehad, zeer indringend. We hebben een kamerbehandeling gehad.
We hebben een voorlopig verslag ingeleverd op de wet waarbij wij
nogal wat forse opmerkingen hebben gemaakt juist vanuit de invalshoek van de kwaliteit vanuit het onderwijs. Als u de 2e kamerbehandeling over dit punt, maar ook in meer algemene zin een beetje
volgt dan weet u, dan kunt u weten dat de VVDfraktie in de tweede
kamer zo ongeveer de enige fraktie is die doorlopend spreekt over
de kwaliteit van het onderwijs. En in dat opzicht tegen die
achtergrond zit u ernaast. Punt 2 de kwestie van het stellen
van normen, wat de minimumnormen moeten zijn van het basisonderwijs,

centra~l

georganiseerd. Dat kan niet in de zin zoals u dat

wilt omdat het karakter van de wet die wij straks krijgen dat is
een soort raamwet die gaat uit van individualisering en
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differentiatie. Dat betekent dat er dus in die scholen zelf in
belangrijke mate moet worden georganiseerd. Dat betekent dus 2n
die zin dat het strijdig is met deze wet waar ik aan toevoeg dat
jeze

o~rtij

doorlooers heeft gezegd voor die wet op het basisonder-

wijs te zijn. En dan datgene wat u noemt dat zijn wat loze woorden
en vaagheden. Het zijn geen vaagheden als wij zeggen en we hebben
dat geeist en het kabinet is ermee akkoord gegaan en we hebben
het CDA zover gekregen. Dat was een moeilijk gevecht. Het was de
eerste vergadering die wij erover hadden dat we de deugdelijkheidseisen in de wet wilden. Dan heeft de VVD dat bereikt en
niemand anders. Duidelijk een kwaliteitspunt. Tweede punt. De kwestie
van de inspecite. Als u de geschiedenis van de inspectie kent die
zou weggelebberd zijn in het verleden. Wij hebben wezenlijk en de
inspecite ingevoerd en versterkt in de wet op het besisonderwijs
met alle tegenweer die daartegen werd aangevoerd van de zijde van
alle frakties. Punt 3 als u kijkt naar de doelstelling van de wet
waarbij het gaat om een versterking van inzicht en het verkrijgen
van kennis zodat doorlopend eigenlijk al heel lang in ons onderwijs
heeft gezeten dat was er uitgevogeld, was weggevloeid tegen de
achtergrond van het emancipatorische denken in de tweede helft van
de jaren zestig en het eerste deel van deze eeuw. eh eerste helft
van de jaren 70. Dat betekent dat wij hebben getracht daar een
breuk mee aan te geven om op dat element zelfstandig in deze wet
te krijgen en het is er weer ingebracht. Ook dat is een kwaliteitspunt. En tenslotte het schoolwerkplan daar is een vierde
belangrijke punt daar zal veel voorlichting over moeten worden
gegeven. Het is wel

deg~lijk

zo dat juist ouders in deze fase

nadrukkelijk mee kunnen spreken. Het kan niet zo zijn en het is
niet zo dat een hoofd van de school alleen kan beslissen wat daar
in moet gaan gebeuren. Het is juist zo dat deze wet nu die garantie
geeft dat de ouders daar wezenlijk bij zijn betrokken en allemaal
hun opmerkingen en hun opvattingen over de kwaliteit daarbij
kunnen geven. Mijnheer de voorzitter ik rond het zo af. Nog bij
het debat u mag best klappen mevrouw, bij het debat van de begroting
van onderwijs en wetenschappen twee punten. Zopas datgene wat ik
heb gezegd over de kwaliteit van het onderwijs en de discussie
die Pais daarover heeft gevoerd. De nota die wij daarover hebben
losgebrand en die discussie die daar verder over moet worden gevoerd
in het verband van de verkenningen die daarover moeten verschijnen want het wordt een hele reeks, een wezenlijk punt en
in de tweede plaats is de prbblematiek van de opleidingen en
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daar hebt u geen vraag over gesteld dat betreur ik eigenlijk, de
problematiek van de opleidingen van wezenlijk belang. Wij als VVD
hebben nu er .nog een motie liggen bij de kamer waarover binnenkort wordt gestemd de komende week of de week daarop waarbij wij
juist als kriterium willen hebben wanneer die opleidingen worden
verbeterd dat de kwaliteit van de opleidingen daarbij centraal
moet staan terwille van het basisonderwijs om daaraan juist
in de kwalitatieve zin van het woord zoveel mogelijk inhoud te
geven. Als het dus een fraktie is die op de bres staat voor de
kwaliteit van het onderwijs dan is het de VVDfraktie. En als
het in den Haag niet goed is dan is het daar slecht georganiseerd
dan moet daar wat aan gebeuren en moet u de raadsfraktie en het
college van B en W in den Haag ook daarbij op de ketting springen
wij doen het in het land.
Dank u wel meneer Evenhuis, mevrouw Ginjaars.
Voorzitter het spijt me dat de afdeling den Haag niet tevreden
was met mijn antwoord en wel met het antwoord van de heer
Zoutendijk want ik heb eigenlijk de indruk dat tussen ons twee
geen kier van licht zit, maar

ok~.

Als gezegd wordt dat in de

nota voortgezet basisonderwijs duidelijk herkenbaar is het streven
naar eenvormigheid

in het onderwijs, dan is dat onderwijs inhoude-

lijk niet juist. Wat wel het geval is streven naar eenvormigheid
alle kinderen naar dezelfde school en daar zijn wij tegen. Ik
bedoel laat daar geen misverstand over bestaan. En als de afdelin g
den Haag zegt ja die VVDfraktie plaatst

~1eleens

kritische kantteke-

ningen, nou zo was het niet helemaal. Wij hebben gezegd luister
eens wij willen deel blijven nemen aan de discussie hierover. Wat
ons betreft stellen wij een paar keiharde voorwaarden. Een van
de voorwaarden is geen eenvormigheid,

k~uzemogelijkheden

voor

ouders. Andere mogelijkheid is precies wat de heer Zoutendijk
heeft gezegd pluriformiteit, dat betekent dat leerlingen andere
vakken moeten kunnen kiezen. Dat betekent ook dat er in de
school mogelijkheid moet zijn om homogene groepen te vormen, dwz
kinderen

met dezelfde kapaciteitentalenten bij elkaar. Dat bete-

kent voor ons dat de leraren toegerust moeten zijn om dit onderwijs
aan te gaan en dat betekent dat voor ons dat er een uitstekende
regeling moet komen voor de examens aan het eind van dit onderwijs.
Nou al met al ik kan er een hele avond over praten. Ik ben op dit
moment niet bereid om categorisch nee hiertegen te zeggen want
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dan stellen we ons zelf buiten de discussie. Ik wil mee blijven
discussieren want ik wil invloed uit blijven oefenen op wat er in
het onderwijs gebeurt. Ik vind het van essentieel belang en dan
zeg ik u als laatste, het zou een heel slechte zaak zijn als wij
terugkeren naar de polarisatietoestand van 1973 zoals die toen
was waarbij wij politiek gezien in het parlement aah de kant stonden.
Dat we voor de stoelen en de banken stonden te praten nou daar heb
ik geen zin meer 1n. Ik wil mijn inbreng hebben, ik wil invloed
uitoefenen en dat is de reden dat ik heb gezegdluister eens dat
en dat en dat

zijn onze voorwaarden en daar willen we over

praten.
Da~k

u wel mevrouw Ginjaars en dan is nu het woord aan de heer

Wiegel.
Mevrouw de voorzitter gisteren voorspelde ik de mogelijkheid in
mijn interventie dat ook bij de VARA onze vrienden zouden zitten
en dat is vanmiddag ook gebleken. Pas is uitgezonden de laatste
peiling van het NIPO bewerkt zoals u weet door de heer de Hond.
Die peiling die dus ook een voorspelling doet voor de komende
uitslag van de Statenverkiezingen is inter~sant qua uitkomst.
Er komt uit dat het CDA zo'n beetje rond de 50 kamerzetels in die
zin vertaald zou uitkomen. Dat is in feite het niveau van de statenverkiszingen van vier jaar geleden. In kamerzetels omgerekend zou
de PvdA 10 zetels verliezen. In kamerzetels omgerekend zou de
VVD op 32 zetels komen en D66 zou voor het eerst alle peilingen
daarvoorrnk nog een paar weken terug wezen in andere richting,
maar zou voor het eerst duiken onder het resultaat behaald in
1981. En misschien is dat laatste gegeven wel het meest interessant.
Interessant omdat D66 enige tijd terug nog zo'n beetje zat op
14%. Nu is men in een paar weken tijd 4~ zes kamerzetels dus
kwijtgeraakt en de allerlaatste peiling afgezien dus van het
gewogen gemiddelde wijst uit een percentage van 9,6% dat zijn
15 zetels. Wat is daar de conclusie uit. In de eerste plaats
is het zo dat wanneer stel dat deze enquette werkelijkheid zal
worden en u kent altijd mijn relativerende kanttekening bij
enquettes, dat als deze kanttekening werkelijkheid zal worden
CDA en VVD dan wederom zouden beschikken over meerderheid, maar
een meerderheid veel groter dan bij tijden van het eerste kabinet
van Agt namelijk een meerderheid van 82 zetels. Dat is een
werkbare parlementaire min-meerderheid dan kun je een enkele
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loyalist op de

ko~o

een vergadering ook

toe nemen. En de heer Brinkhorst die tijdens
v~nd3ag

van zijn partij heeft gezegd dat er

geen alternatief is wordt dus eenvoudig door de cijfers weersproken.
De heBr Brinkhorst heeft overigens ook gezegd vandaag dat het
nnverantwoord zou zijn wanneer er nu een kabinetscrisis zou
komen. Onverantwoord als hij dat zegt neemt hij een standpunt 1n
diametra~l

tov datgene wat de heer Terlouw vorige week heeft

gezegd, die duidelijk heeft gezinspeeld op nieuwe verkiezingen.
Waarom die tegenstelling. Misschien wel omdat de heer Terlouw
in datzelfde interview in de NRC ook verklaarde dat het waarschijnlijk nodig was dat hij toch wat meer weer het leiderschap van d66
van de heer Brinkhorst moest overnemen. Dat zou een mogelijke
oorzaak ook van deze publieke afstraffing door de heer Brinkhorst kunnen zijn. Zakelijk gezien overigens zijn wij het ook
niet met de ·heer Brinkhorst eens, wat het is ma~r de vraag of een
kabinetscrisis zakelijk gezien onverantwoord zou zijn kan alleen
met ja

word~n

beantwoord als wij nu een kabinet zouden hebben

dat besluitvaardig was, dat een beleid zou voeren en dat ook
gezag in het land zou hebben. Dat alles is niet het geval en ik
kan

n~et

doorga~t

om de conclusie heen dat als het huidige kabinet zo
dat dan in ieder geval 1982 een verloren jaar wordt.

Natuurlijk als er nu een kabinetscrisis zou uitbreken, nieuwe
verkiezingen zouden komen dan hoeft daarna echt niet zo te zijn
dat de kabinetsformatie lang zou duren. Dan is het natuurlijk
ook zo dat in 1982 niet datgene kan worden geraliseerd wat nodig
1s, maar dan zitten we echt niet feitelijk in een andere
situatie dan de huidige, want als de huidige situatie door
gaat gebeurt er 1n 1982 ook te weinig. En het voordeel van
een kabinetscrisis zou zijn dat er daarna een ander kabinet zou
kunnen komen dat intern eensgezinder zou zijn. Dat zou beschikken
over een werkbare meerderheid en dat dus ook met gezag datgene
zou kunnen doen wat in het land noodzakelijk is. Er is ook nog
een vraag gesteld vanochtend door de heer Meijeran die ik zou
willen beantwoorden. De heer Meijeran die de heer Geertsema heeft
aangehaald. De commissaris van de koningin in de provincie
Gelderland heeft gezegd onlangs dat wanneer er een geheime
stemming in de PvdA-2e kamerfraktie zou zijn over mogelijke
samenwerking met de VVD dat dan in die geheime stemming de
meerderheid van de PvdAkamerleden zouden kiezen voor samenwerking
met ons. En de heer Meijeranvroeg hoe is de stemming in de VVD.
Die is goed.

Band

7

Blad 162
Maar er wordt in onze fraktie nooit gestemd. Derde opmerking daarbij wij hebben want de heer Meijeran vroeg van hoe denken nu die
tweede kamerleden van de VVD over samenwerking met de PvdA. Wij
stonden bij het verkiezingsprogram 81 en dus ook nu op het standpunt, het standpunt van een zo breed mogelijk samengesteld kabinet.
Het standpunt in wezen van een kabinet van nationale eenheid,
een kabinet waarin pvdA en VVD beide zitten. Wij van onze kant,
het is goed dat nog een keertje heel duidelijk te stellen, wij
van onze kant hebben die samenwerking met de PvdA niet afgewezen.
Alleen wij zijn

~1el

van mening dat als zou moeten worden gezocht

in die richting dat er dan geen enkele reden is om het CDA van
die samenwerking uit te sluiten. En wij blijven op het standpunt
staan juist nu in deze moeilijke financiele en sociaal economische
tijd dat samenwerking tussen de drie hoofdstromingen in de nederlandse
politiek en dat zijn er drie, dat samenwerking tussen die drie
hoofdstromingen want bij die andere is het nu eb, dat samenwerking
tussen die drie hoofdstromingen inderdaad in het belang van het
land is. Politieke conclusie die daar natuurlijk aan hoort te
worden vastgeknoopt is is dat realistisch feitelijk gezien. En
dan weet iedereen dat de PvdA ten opzichte van de eigen achterban
denk ik wellicht speelt dat mee op het standpunt staat dat men
niet voor samenwerking met de VVD kan kiezen. Dan zit dus zo'n
nationaal kabinet er niet in. Dan zullen wij dus over moeten
gaan tot onze tweede voorkeur en die is altijd geweest een kabinet
ook op basis de heer Zoutendijk heeft dat terecht gezegd op basis
en ook een echte vertaling van de verkiezingsuitslag van 81, een
kabinet CDA-VVD en wat ons betreft ook met D66 erbij. Want wat was
die verkiezingsuitslag van 1981. CDA en VVD zijn toen niet door
de kiezers tergugewezen. De PvdA heeft toen een klap gehad en
D66 heeft toen gewonnen. Wat hebben de kiezers in mei vorig jaar
gezegd CDA en VVD ga door en D66 kom erbij. Dat is de uitspraak
van de kiezers geweest en ook als je het programmatisch ziet
en als je ziet bijvoorbeeld maar toch het hart van het regeringsbeleid, het financieel economisch sociale beleid dan is het zo
dat programmatisch CDA en VVD en D66 veel dichter bij elkaar
staan dan de partijen die thans deelnemen in de huidige coalitie.
Waarom dan toch die uitspraak van de heer Geertsema waarvan ik denk
dat hij gelijk heeft ook. Ik denk dat merken wij ook in de kamer
als je spreekt met fraktieleden van de.PvdA, dan merk je ook
dat er niet een weerzin is in de fraktie van de PvdA tov ons.

Band

7

Blad 163
Dat het beeld naar buiten dat de PvdA naar ons ophangt dat wij de
grote boeman zijn dat die 2e kamerleden van de PvdA dat niet
vinden.

Hoe komt dat.

Ik geloof toch dat dat komt omdat men wetende

dat wij van een heel ander beginsel uitgaan dan de socialisten
maar dat toch met dat beseffen weet dat wij een groepering zijn
van wie men weet wat men er aan heeft. Betrouwbaar, duidelijk,
niet modieus, anders gezegd dat wij van de PvdA een respectabel
tegenstander zijn met wie je op een aantal punten ook overeenstemming te bereiken is. Er is dus naar mijn gevoel en dat gevoel
is wederzijds tussen PvdAfraktie en VVDfraktie.

Er is geen emotio-

nele afkeer tussen ons beide. Dat is wederzijds en dat is eigenlijk
ook politiek heel goed dat zo grote partijen in het parlement
~ittend

over elkaar denken. En dat kan er op een gegeven moment

ook toe bijdragen dat de politieke kaarten zich ook kunnen keren
en dat andere coalities mogelijk zijn. Zover zijn wij op dit moment
niet.

Hoe nu en dan sluit ik mevrouw de voorzitter mee af. Hoe nu

straks nog die paar dagen na 24 maart.

~ij

kunnen vol vertrouwen

naar die verkiezingsdag van 24 maart gaan. We hebben zelfs de
kans ik moet mij enigermate matigen in de vruegde, maar we hebben
zelfs de kans om een historisch record te boeken. Een zodanig record
bij de verkiezingen dat de liberale stem in het parlement en in
het volk luider klinkt dan ooit sinds de invoering van het algemeen
kiesrecht. En als dat record zou kunnen worden verwezenlijkt is
dat voor ons allen een geweldige stimulans om verder te gaan.
Of wij nog een tijdje in de oppositie blijven of niet. Een paar
dagen dus nog voor een zekere eindsprint.

Ik geloof ook en dat

blijkt ook uit dat onderzoek onze kiezers zullen waarschijnlijk
wel komen en ze moeten zeker niet denken nou het gaat goed dan
blijven we maar thuis. Onze kiezers zijn verstandig dus ze komen
wel.

Ik geloof ook dat het van groot belang is dat er een grote

opkomst is op 24 maart.

En zeker de leden en de kiezers van die

partijen die duidelijk overkomen die zullen naar de stembus komen.
Hoe zal het gaan, waar halen wij onze winst vandaan.

Ook dat is

uitgerekend 1n de VARA enquette. En dan blijkt dat die 6 zetels
winst die voor ons mogelijk in het vat zitten voor een deel komen
van het CDA en nu ook van D66 en dat is heel interessant. Bij de
vorige verkiezingen,

bij de kamerverkiezingen zijn wij erin

geslaagd om het zware verlies dat de VVD aan D66 in de vier jaar
daarvoor heeft opgelopen om dat zware verlies in te halen en
af te stoppen. Maar voor het eerst schijnt het nu zo te zijn
dat D66kiezers naar ons komen.
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En dat bevestigt onze opstelling tov onze partij dat toont aan dat
onze houding een zakelijk kritische houding tov D66 dat die velen

D66 kiezers ook aanspreekt. En ik zou over uw hoofden heen dames
en heren tegen die kiezers van andere partijen willen zeggen
socialistische kiezers die van opvatting zijn dat hun belangen thans
bij ons in betere handen zijn dan bij PvdA. CDAkiezers die zekerheid en duidelijkheid willen en D66 kiezers die diep teleurgesteld
zijn over het falen van hun eigen partij, ze zijn welkom bij ons,
stem op de VVD al is het voor uw eerst in uw leven.
Dames en heren ik wil u bedanken voor de geweldig fijne sfeer die
deze algemene vergadering heeft gekenmerkt. Het past bij een
beeld van de liberale partij zoals wij ons zelf graag zien, verdraagzaam en verantwoordelijk. Wat is dit een perfect uitgangspunt voor de verkiezingen van over vier dagen. Alle kiezers zouden
de kracht, het zelfvertrouwen dat wat wij uitstralen moeten kunnen
voeren. Ik denk trouwens dat vele het voelen en woensdag zal dat
blijken. Ik stuur u naar huis in de vaste overtuiging dat we een
prima algemene vergadering hebben gehad.

D~t

de VVD een hechte

club is die sterk is vanwege een duidelijke eerlijke politiek.
Goede reis, wel thuis en woensdag aan de buis. De vergadering is
gesloten.

