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gedane beloften. De VVD heeL

vv!~
och dat Cazemier
getrokken" en dat
en andere CDA'er

schud
deck overigens nog
0r de PvdA die
opnieuw terugviel
nkelijke plan van
lerheidscollege. Op
e stemming leken
n geschud en leek
ir de volgorde van
Ie kandidaten aan
Bij de gebruikelijaringen vóór de
r de kandidaten,
CDA vast wilde
t college van vier
VVD en het GPV
gscollege voorstonB CPN graag zag
tussen PvdA en
morden bijgelegd,
ommunisten twee
iet college zouden
ctie had respectiedA'er, een CDA'er
voorgesteld bij de
r de nummers een
le. Toen de eerste
en evenveel PvdAp te leveren, vroeg
rsing van de zitting
van de christen-deklaarde zich kort
ratting bereid een
derde vacature te
VD besloot toen
haar
r protest
L. G. Oldenbanning
Ie naar de vierde
i zakken.
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ensema-Bos: ,,Toen
PN'er in het college
heeft Fré Meis gefilosofie van het
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meerderheidcscollege te doorbreken en twee CDA'ers in het colicge te halen. Wij hebben sterke
vermoedens dat er de avond tevoren tussen de CPN en het CDA
contacten zijn geweest." Een
schorsing van 41/2 uur nadat al
drie socialisten en één CPN'er tot
het college waren toegetreden, Ieverde na koortsachtig overleg
een nieuwe verrassing op. Vier
PvdA'ers die de vorming van een
meerderheidscollege toch een té
wankele basis vormden, stapten
uit de fractieboot en volgden de
wens van de CPN om CDA'ers in
het nieuwe gezelschap op te zemen. Meijer: ,,De communisten
hebben een broertje dood aan een
links college. Daarin zitten ze ingekapseld." In die lange schorsingsperiode bleek het CDA opnieuw een kandidaat te hebben
geofferd, de portefeuilles van waterstaat en ruimtelijke ordening
die in hun bezit waren af te willea staan aan de PvdA en het
provinciale ,,regeerakkoord" van
links te willen ondertekenen.
Meijer: ,,Uiteraard hebben wij
aan een dergelijke koehandel niet
willen meewerken. Wij wilden
ons niet als stemvee laten gebrulken. Als wij maar meestemden,
zou alles wel goedkomen, is ons
gezegd. Maar toen we daaraan
niet wilden meedoen, bleek men
woedend."

Polarisatie
Consequentie van de VVD-houding. Niet de beide CDA'ers,
maar één PvdA'er en de zeer
jeugdige PPR-man H. Kuipers
(geen enkele ervaring op bestuursniveau) completeerden het
roze-rode gezelschap. Meijer stelt
dat de VVD verweten wordt polarisatie te hebben bedreven,
,,Maar," gaat hij verder, ,,wij
zijn niet ontrouw geweest aan
eerder gemaakte afspraken en

juist een pluim gekregen dat zij
haar programma zo consequer
heeft doorgevoerd. Het CD-9.
heeft ons in de steek gelaten, pclarisatie Is niet ons doel. Daat
mogen wij de belangen van de
provincie toch niet aan opofferen?" Hij legt uit dat de nu ontstane situatie voordelen heeft be- ',
ven een college van vier ma3
links en twee maal CDA. ,Een
reële oppposite zou dan alleen
maar door de VVD en het GPV
zijn gevoerd.
Nu is de oppositie door het buiten
spel blijven van de christen-democraten juist verbreed. Uitgesproken linkse voorstellen zullen
in de Staten op een grotere Oppositie stuiten en het CDA zal zich
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aan onze zijde scharen. Trouwens,
wat het verwijt aangaat dat Wj
een links college in het zadel hel-ben geholpen: Als PvdA, CPN -1
PPR dat hadden gewild, zoude-2 i
ze er door hun getalsterkte oo!
wel op eigen kracht zijn g€\.
men. Daar hadden ze ons niet '
nodig en dus is een dergelijk
Wijt niet zinnig."
-

Faire oppositie
Meijer meent dat er overigers
ook in CDA-kringen mensen zijn
die eigenlijk wel vrede hebbd n
met de huidige situatie en b]j
zijn dat beide vakbondsgeziude
CDA-gedeputeerden het niet hebben gehaald. In elk geval street
de VVD provinciaal naar een f.
re en doelbewuste oppositie.
Links zit in het zadel en bijzonder stevig ook. Er zal heel vat
moeten gebeuren wil daar veroPdering in kunnen worden aangebracht. De verhouding is niet
maar wellicht
meer 28-27,
43-12," aldus een commentaar
dat het naar links lonk-ende
Nieuwsblad van het Noorden
daags na de gedeputeerde-verl{iezingen op zijn pagina's afdrukte.
Een tegenovergestelde mening is
drs. J. Scherpeiihuizefl, het Ceoningse lid van de VVDTwCCde
Kamerfractie, toegedaan. Hij
sprak op een ledenvergadcnflg
van de Statencentrale Groningen
van de VVD, waarop de S'atenfractie verantwoording ailegde
voor haar houding tijdens de veekiezingen voor de gedeputeerden.
Volgens drs. Scher-penhulzen zal
het college behoedzaam moeten
manoeuvreren. ,,Het college zal
niet revolutionair kunnen ziJn.
Leden van het vorige college zijn
om hun kwaliteit afgekeurd. Het
nieuwe gezelschap zal dus een
kwaliteit moeten tonen die aaflzienlijk veel beter is," zei hij.
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Het kabinet Den Uyl doet het
op het oog nogal goed. Er worden beslissingen genomen. De
economie schijnt de energiecrisis
te boven gekomen. Er Is rust op
het arbeidsfront, De meeste Nederlanders zijn steeds meer geneigd Den Uyl het voordeel van
de twijfel te gunnen. Maar vóór
ze het beseffen zijn er vier, misschien wel acht jaar om. In die
tijd heeft ,,vadertje" Den Uyl zoveel sectoren van Vrijheid opgeofferd om de beloften aan het radicale deel van zijn achterban in te
lossen dat er geen weg terug
meer is. Op zijn minst raakt de
balans in het overheidsbeleid voor
lange tijd verstoord.

Evenwicht
De Nederlandse samenleving
van na '45 kan gekenschetst
worden als vooruitgang in evenwicht. Om dit te verduidelijken
gebsuik ik graag de idealen van
de Franse revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. In de
moderne rolopvatting van de belangrijkste drie stromingen in de
Nederlandse politiek hebben die
idealen weer pleitbezorgers gekregen. De liberalen (VVD) voor
d vrijheid, de socialisten (PvdA)
voor de gelijkheid, de confessionelen (CDA) voor de broederschap. Zij dienen elkaar goed in
evenwicht te houden, Dat geldt
voor de partijen, dat geldt voor
hun idealen. Het zou te ver voeren hier nu fundamenteler op in
te gaan. In ieder geval zijn deze
begrippen bruikbaar voor een
praktische vereenvoudiging van
de situatie. Een moderne industriële samenleving als de onze is
niet opgebouwd en kan niet uitgebouwd worden
vanuit bet
ideaal van of vrijheid Of gelijkheld Of broederschap. Een evenwichtig verband tussen deze drie
is nodig. Daarom valt er veel te
vrezen als de liberale inbreng
voor lange tijd ontkracht
zou

worden door een langdurige kabinetsperiode-Den Uyl met radicale
formule,
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Een dergelijke situatie stelt hoge eisen aan onze liberale pleitbezorgers in de praktische politiek
Wat dat betreft lijdt de VVD
fractie een gevoelig verlies door
het vertrek van all round politicus
Henk Vonhoff als a s burgemees
ter van Utrecht. De taak van
Hans Wiegel wordt daarmee
evenredig verzwaard Op hem is
nu meer dan ooit de hoop gevestigd de liberale erfenis tot verdere ontplooiing te brengen. Electoraal gezien en qua ledenwinst
heeft hij een enorme doorbraak
gemaakt. Als propagandaleider
van zijn campagnes heb ik ervaren dat de optimistische verwachtingen steeds weer door het
eindresultaat werden overtroffen,
Wat dat betreft heeft hij de vind
in de rug.

Invloed
Dat de vrijheidsidealen in een
moderne samenleving zelfs de boventoon kunnen voeren is gebleken bij de Canadese verkiezingen. Trudeau en zijn liberale partij hebben met een bij uitstek liberaal strijdpunt, nl. vrije loonen prijsvorming, de absolute
meerderheid behaald. Hiermee
wil ik geenszins pleiten voor een
verwoed gevecht om de absolute
meerderheid. Ieder land heeft zo
z'n eigen politieke constellatie,
Het behalen door de VVD van de
meerderheid in het parlement zal
in de voorzie'nbare toekomst een
dagdroom blijven. Wij zullen onze liberale invloed alleen kunnen
aanwenden in samenwerking met
anderen. Mits die anderen natuurlijk de beginselen van de vertegenwoordigende
democratie
aanvaarden. In dat geval behoeven de opties tot samenwerking
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vrijheid in plaats van door inperking ervan, kan het niet door
meer zelfstandigheid in plaats
van door inperking ervan, kan
het niet door decentralisatie in
plaats van centralisatie...
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zelfs niet meer tot de conie sbnelen beperkt te blijven,

Lij n-Oud
ik geloof dat het volgende kan
bijdragen tot het bewaren van
het evenwicht tussen vrijheid, geIijkheid en broederschap in de
Nederlandse verhoudingen:
* Voortgang op de ingeslagen
weg waarbij de VVD de 9 miljoen kiezers laat zien waarin zij
zich onderscheidt van de andere
stromingen d.w.z. waarin wij als
liberalen beter zijn dan de anderen, niet waarin de anderen
slechter zijn dan wij,
• Versterking van onze rolopvatting als ,,devil's advocate" in
vrijheidszaken. Bij de voorbereiding van het beleid, bij de behandeling van beslissingen en maatregelen in raden, commissies,
overlegstructuren, stuurgroepen
ens. zullen onze VVD-vertegenwoordigers in
het openbaar
steeds meer en luider moeten roepen: „Kan het niet met meer

Laten jaren van de lijn Oud
waarbij de VVD zich vóór verkie
zingen uitspreekt over wel of niet
regeren met de PvdA Immers
dooi Ouds uitspraak in 1959
heeft de VVD een aanvang ge
maakt met de polarisatie-idee.
Een polarisatie die onder invloed
van de radicale oormannen van
de PvdA vormen heeft aangenomen, die de VVD nooit gewenst
heeft. Deze polarisatie één-tweedrie laten ophouden is niet in onze
macht. Wel kan hei laten varen
van de lijn-Oud, die bij de na
1959 gehouden i/erkievine-en weii
geprolongeerd, daartoe een bijdrage zijn van onze kant, ik
denk hierbij aan de andere grote
voorman van de VVD, ons erelid
Slikker, de man onder wiens betielende leiding het liberalisme
na de oorlog in de Partij van de
Vrijheid gestalte kreeg. Als liberaal minister heeft hij immers
samengewerkt in één kabinet
met PvdA-bewindslieden
* Voortzetting van onze bijdrage tot grotere duidelijkheid in de
Nederlandse politiek door de
VVD als concurrent van de anderen te presenteren. Met inbegrip
van de strijdvaardigheid en het
elan dat tot zulke electorale suecessen geleid heeft. Een gezonde
concurrentie kan er alleen maar
toe bijdragen dat de politieke
standpunten verduidelijkt wonden. Dit bevordert weer de democratische keuze,

Voordelen

-

Zonder een vertro—e—basis met
de vakbeweging is de hoop op
indammen van inflatie een hersensehim. In de derde plaats i5
hel voor VVD-gezinde confessionele leiders veel gemakkelijker
hun partij(en) te overtuigen van
het goede van samenwerking met
een VVD, die samenwerking met
de PvdA niet meer uitsluit. Ii's de
vierde plaats kan niemand ons
dan werkelijk meer betwisten de
ware zusterpartij te zijn van Engelse, Duitse en Belgische libera-

lea.

Nieuwe Thorbecke
Mr. H. van Rid, een zeer wijs
man, heeft Hans Wiegel de tweede Thorbecke genoemd. Een nieuwe Thorbecke is nodig om aan
onze kinderen een Nederlandse
samenleving na te laten clie mede
op liberale idealen is gebouwd,
Een samenleving waarin de mensen, die verlangen door eigen bijzondere inspanning en geestdrift
vooruit te komen, daartoe
elk
op zijn wijze
ook de gelegenhuid krijgen. Kortom een samenleving met een toekomstperspectief voor iedereen.
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De vraag is: Hoe lang moeten
regeerders een beslissing uitstellen en steeds maar weer vragen
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De ministerraad heeft begin ju'I eindelijk een beslissing genonen over de uitvoering van de

zo'n proces van radicale zijde wel
eerst met hoongelach ontvangen
worden. In de eerste plaats is
zulks consequent met ons pleidooi
voor samenwerking met confessionelen en socialisten op provincie- en gemeenteniveau Natuurlijk is dat pleidooi mede een uitiloeisel van onze opvatting over
de inrichting van provincie en
gemeentewet Maar de meeste
mensen begrijpen dat niet Of je
bent in principe op alle niveaus
voor samenwerking of je bent
dat helemaal niet In de tweede
plaats zou het de argwaan an
de vakbondsleiders jegens de
VVD kunnen verminderen. Het
grootste trauma voor een kabinet
met een versterkte liberale vertegenwoordiging is de onmiddellijke terugkeer naar arbeidsonrust,
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ik zie een aantal uiteenlopende
voordelen in een langzaam openbreken van de verstarde verhouding tussen VVD en PvdA, al zal

kwamen ver
Als onerdeel vall
campagne voor de gefl1C
teraadsverkiezingen heeft
de afdeling Leinluideul
(Z.H.) van dc VVD op
mei een bsiloimenWe(I'i3d
voor de, lenmi georga°

de VVD, maar
de

uiteenzet welke, koers naar zijn mening

gaan varen.
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L'ER
Secretaris
ig Oudewater is geJ. Steenland, Dijkte Oudewater. Tel.:

niet als secretaris van

afgedrukte artikel, waarin

en geld er werkelijk mee gemoeid
zijn. Een puur technische zaak is
in het politieke vlak aetrokken

Tevens nuttig en praktisch, want u hebt altijd de juiste
feiten en gegevens bij de hand door de snelle mogelijkheid
van aanpassing.
In het Handboek VVD zijn opgenomen:
Het beginselprogramma.
Adressen van partij- en alle aanverwante ornamien.
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