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Lustrumbijeenkomst 18 november 5 jaar Vrijzinnige Partij
18 november was de eerste lustrumbijeenkomst van de Vrijzinnige Partij. Een betrokken
groep leden heeft intensief bediscussieerd wat de inzet van de VP in de aanloop van de
Tweede Kamerverkiezingen 2021 zal zijn. Waardoor heeft de VP een meerwaarde voor het
Nederlandse politieke landschap? Onze inzet om mensen vrij te laten zijn is daarin leidend.
Vrij zijn wordt helaas nogal vaak verward met vrijheid hebben. Maar wat heeft het voor zin
om vrijheid te hebben als je bijvoorbeeld geen dak boven je hoofd hebt, in armoede moet
leven, iedere dag met angst moet leven? Geen enkele andere politieke partij geeft hierop een
antwoord. De VP kan juist door vrij denken ook nieuwe oplossingen geven vanuit ons
positieve geloof in mensen. Vervolgens is ook de strategie besproken. Willen we een goede
kans maken dan lijkt samenwerking met andere vrij denkende onafhankelijken belangrijk.
Concrete opties zullen worden onderzocht. Daarvoor is nu een Kernteam Verkiezingen 2021
opgezet. Naast VP-leden zullen ook andere onafhankelijken deelnemen. Heb je ook
belangstelling om mee aan de slag te gaan, stuur een mailtje naar
contact@vrijzinnigepartij.nl.
Tijdens de bijeenkomst heeft ook een korte Ledenvergadering plaatsgevonden. Daarin is
onder andere Nathan Tax bedankt voor zijn inzet als bestuurslid. Na zijn aftreden is Tom de

Veer gekozen als secretaris. Hij stelt zich in deze Nieuwsbrief voor. Afsluitend is op elkaars
gezondheid en een voorspoedige VP-toekomst het glas geheven.

Beste VP-Nieuwsbrieflezers,
Ik ben blij en trots dat ik voor de partij de nieuwe Secretaris mag zijn. Ik heb actief gezocht naar
een partij die in haar uitgangspunten uitkomt bij wat mensen echt nodig hebben: vrijheid, of wat
misschien wel de nieuwe slogan wordt van de VP, 'de vrijheid om vrij te zijn'. Bij die vrijheid hoort
zekerheid, of beter nog, het ontbreken van van onzekerheid en angst. Zodat mensen zich in alle
vrijheid kunnen ontplooien en alles eruit kunnen halen wat erin zit. En omdat de mens deugt,
gebeurd dat ook. Ik ben zelf ontwikkelingsdeskundige in ontwikkelingslanden, met name in
Zuidelijk en Oostelijk Afrika en heb een hulporganisatie, Connect International, die allerlei mooie
projecten uitvoert in het teken van armoedebestrijding, met name op het gebied van drinkwater en
toiletten voor de armste lagen van de bevolkingen in ontwikkelingslanden. Echter, sinds 2008 heb
ik samen met collega's ook veel onderzoek gedaan naar betere vormen van ontwikkelingshulp.
Immers, projecten voor de armsten zijn vaak goed, maar ze zijn ook vaak duur, onder andere omdat
dure experts zoals ikzelf betaalt moeten worden. Nog belangrijker is dat de projectresultaten niet
altijd duurzaam zijn. En nog belangrijker is dat de projecten de omstandigheden van arme mensen
wel op onderdelen verbeteren, maar mensen niet echt helpen om structureel uit die ellendige
armoede te klimmen. Met stip op nummer 1 kwamen cash transfers uit ons onderzoek naar voren
als verreweg de beste manier om mensen wel structureel uit die armoede te helpen. Met ongeveer
12 Euro per volwassene per maand kan dat. Er zijn ontzettend veel cash transfer programma's in
de hele wereld. Zoals het Bolsa Familia programma dat 6 miljoen huishoudens in Brazilië bereikt.
Echter, cash transfer programma's zijn vaak van korte duur (een paar jaar) en/of bereiken slechts
relatief kleine groepen mensen. Uit ons onderzoek kwam juist naar voren dat hoe langer een cash
transfer programma duurt, hoe beter de resultaten. En als je cash transfers combineert met
begeleidende programma's zijn de effecten nog groter. Daarom hebben we een benadering
ontwikkeld die we cash4all4life noemen: cash transfers voor alle volwassenen in
ontwikkelingslanden voor de rest van hun leven, in combinatie met per gebied op maat gesneden
ondersteunende programma's. We worden regelmatig voor gek verklaard door mensen die we dit
vertellen. Want, gaat niet iedereen die zo'n cash transfer krijgt de kroeg in om het allemaal op te
zuipen? (Nee, honderden evaluaties hebben aangetoond dat meer dan 95% van de mensen die
cash transfers zeer zinvol besteden, hetgeen maar weer eens aantoont dat de mens inderdaad
deugt). En welke financier is zo gek om zich voor zo'n lange termijn te committeren aan het betalen
van die cash transfers voor iedereen? Wel, met de aarde die in rap tempo steeds dieper in een
ecologische crisis (klimaat e.d.) en humanitaire crisis (armoede, migratie, e.d.) duikt, denken wij,

degenen die cash4all4life promoten, dat grote potentiële financiers, zoals westerse overheden,
WereldBank (nu al een groot voorstander van cash transfers), maar ook partijen als de Opec, de
VN, de EU en noem het maar op, zich in snel tempo bewust worden dat we echt andere tools nodig
hebben om de grootste aanstormende wereldcrisis ooit te kunnen bezweren. En cash4all4life is
zo'n tool, want het is zeer waarschijnlijk dat die leidt tot het uitbannen van armoede binnen 5 jaar
na invoering ervan, daarnaast lokale economieën aanzwengelt, de weerbaarheid van mensen
vergoot (waardoor ook minder noodhulp nodig zal zijn), vrouwen 'empowert', en als klap op de
vuurpijl, leidt tot sterk dalende geboortecijfers, omdat vrouwen in ontwikkelingslanden helemaal
geen grote gezinnen willen en met een cash transfer die ook niet meer nodig hebben (vrijheid om
vrij te zijn dus). Daarnaast kan cash4all4life aan landen aangeboden worden op voorwaarde dat
men illegale migranten uit de regio terug accepteert en vluchtelingen opvangt (met extra steun van
externe financiers). Om de aarde en de mens in balans te krijgen is een reductie van de
wereldbevolking hard nodig, moet armoede verdwijnen en zijn goede regelingen nodig die migratie
en vluchtelingenstromen voorkomen, op een wijze die voor iedereen goed is, daar en hier, dat is
logisch. En laat dit nu net synchroon lopen met die vrijheid van mensen die zo fundamenteel is en
ertoe leidt dat het beste uit ons allen komt. En laat dit nu ook, niet zo toevallig, heel erg lijken op
het streven om een basisinkomen in te voeren. Dan snapt u wel waarom ik mij zo thuis voel bij de
Vrijzinnige Partij. Ik hoop dan ook met u en vele anderen de Vrijzinnige Partij verder vorm te geven
en uit te bouwen tot een nieuwe krachtige politieke stroming in Nederland en wie weet ook
daarbuiten. Laten we daarvoor gaan en er gezamenlijk de schouders onder zetten. Hartelijk dank
en hopelijk kom ik u ook in persoon tegen bij een bijeenkomst van deze mooie en belangrijke
politieke partij.

Tom de Veer

Demonstratie voor het basisinkomen

Op 26 oktober organiseerde de Vereniging Basisinkomen een demonstratie op de Dam in
Amsterdam. Een gemotiveerde groep mensen hebben zo het basisinkomen onder de
aandacht gebracht. Verschillende sprekers hebben hun bijdragen geleverd. Het podium werd
door VP-lid Harry Polman verzorgd. Ook waren er voor VP-voorzitter Norbert Klein mooie
ontmoetingen zoals met Guy Standing, de internationale voorvechter van het basisinkomen.

