
e-
l~ ALGEMENE VERGADERING 

IFY.r:.,-rr.,~~J van de Hut ti~n~~eVJcma .Algc!:lone Vert;adering van de 
f 

Yolks;.?o.rtij voor Vrijheid en. Democratie, gehoud.en op 
Zutcrrlo.g 1'-t- Ja.n,la.ri 1956 in "J3ellev"Ue 11 te Amsterdam • 
......................................... _.. ...... _. ................ ··---...... ................................. _____ _._....... ________ _._,......, 

.Alvorens de ver-radering te openen verzoekt de 
Voorzitter, Irot.l:r.P.J.Cu.:l, de c:\tln\";ozir;cn zich v-u.n hun 
zo to13 to vcrhet.fon, WL.r.a-vn.t"'. hij oen l~ort ·:toord vfi;idt aan de 
n~l;:~oda.cht;cm.:Ls v·::m. (Ï..e onl:::.n:·~s overloden oud-aecr,3taris der 
!-?~Jrtj.j, ~.x. J •. """:ut::·~m:•z. :~:en i~oJ.:>t woord., 0"1è.at do oi'i'iciÖla 
he:.:.."'Ü·on1dnr; zo.l plao.ts hebben in de AlFcrwno Vcrga.dorint'h 
r:el1:o 0:9 13 on lL~ 1\IJI"il 1 '055 zcl r;orden r~chou.den.. Da vorga
clerin.c; ncoml:i cn1;elo Oi)Jnbli!i:ken stil te .in acht. 

Eternet or;ont; do Voorzitter de verr;ad.erin..~ en heet 
d ,.. 'l .. iU1 rc...,.ir;>(~"l ~~~,r,{-,-"1-1 ·': 1 "'. •·"'""lh.,~ F~ ·i "'Cht /!'"'""''" V·""·•~r .. ,c·','J;,rinn• Q ~c..... ,,. ..J L.J (") _ .. t. .-.1.·-.. .. ..__.. ..4-.. : ;..,. \\1 o..·;.J .l:l.\.~--... • _.a.J,.,J (J.. ~""..,.. -.,""' •.:1.A.o" 1 u )..._.._, "-'fJ. 

niet r;ot:chikt voor het houd0n van een lan.ca :inloidende rade 
en i"r.i.l YolctJ.on uet de mededeling vun enkale berichten van. 
verhindcrinfj. 

H:tt:~rnn. stelt de Voorzitter aan de orde "Punt 2 "t ... f.\n 
de !':J''"m,dn: ~v"c:c:;l:~r'; V::'..u cle Con.:nicsia voor do Notulen ·vrîn""-àe 
~.:Ge Algcr:.1cne Vergadering van 22 on 23 April 1955 te 
Iia<:1xlen. · 

De he~r J.K.1~adrikze {Arnhem) deelt n~Eens da 
Uotulonco~nissio mode, dat deze zich not de haa~ toegazondan 
notulen hoGft kunnen veretur.on en stelt na een woorà van 
waardering voor de samenstelling voor ze ongewijzigd goed te 
keuren. 

De verr;aderi~~ verklrturt zich hiermede aócoord en 
na een woord vo:n dank aan do .i:Jotuloncor.nn.iosio gaat da Voor
zittor over tot J21.l~ti 3 vGn_ cle .. Ar;m'ld.l"!: Benoeming van d.e 
Irotuleneo-e;missie voor <Ie .Duitencewona Algemene Vergadering 
van 14 J"anuuri 1956. 

De Voorzitter stolt voor in de !\otulencomm.is.sie 
te benoemen de heren: 

lli-.Lr.w.Koops te Voorburg, 
A.IJ.Pino te •s-Gravenhage, 
X:Jr.A.van Vuure te Wnsnenaar. 

Da verendering kan zich met dit voorstel verenigen. 
Ao.n de ordo is n11nt 4 vnn de .~:"':'Gnda; Eesprekin~ 

vun hGt besluit van do Ve~:iGZJ.u;~:::>:t'ana. ven t.~o :rovenber 1955 
on do.finittovo vnr;tstellinG ynn de door do Voll~s:partij voor 
Vrijheid en_ Dcnoer.::ttio in te dienen ct'lndidntenli~iaten voor 
da in 1956 te houden periodieke ver!:eiezing van Leden van da 
~7eeda lillncr der ~tnton-Genaraal. 

De Yoor~.;ittar 'r:ri;irr~ de verr;o.derinr: op het belang 
vnn de in te d.icnon c~-:.t!did2..tenlijsten. In[~ovolç:a de op hc:r .. den 
zi(jnde c-rondr:ctr;hor~ioninc; so.l holi nantal l•Jden van de T;;eed.e 
Kamer hooBstwaarschijnlijk·worden uitgebreid tot 150. Op het 
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ogenblik bestaat nog wel geen volstrekte zekerheid, dat 
deze Grondwetsherziening ·zal worden aangenomen, doch spr. 
meent, dat dia kans zeer groot mag worden geacht. Men moet 
zich dus op het standpunt stellen, dat de Kamerfractie za.l 
worden uitgebreid. De Voorzitter wil wel zeggen, dat hij 
zeer goede moed heeft voor de komende Kamerverkiezingen en 
dat hij meent, dat er voor de v.v.D. een kans bestaat om 
~én ze .. tïel meer te verkrijgen. Hij hoopt, dat het de Partij 
zal gcluJd.:en 10 zetels van d.e 100 te bezetten; bij tü·tbrei
ding tot 150 loden kritir;t de V. V .n. dan 15 zetels. Deze 
uitbreiding van het aantal Kanerloden nu heeft aanleiding 
gegeven tot. en1cele moeilijl:heden bij de vaststelling der 
lijsten door de Verltiezinr;sraad, mooilijkheden echter van 
zuiver techr...ische aard. Het Hoofdbestuur was ·tot de slotsom 
gekonon, dat er 22 candidaten moesten zijn, waarmede rekening 

· gehouden moot worc.len, dat dez·e lid van de Kamer zouden kunnen 
worden. In de Kiesvm·t staat de bepaling, dat het maximale 
aantal candidatcn·voor een lijst 20 is, zodat, rekening 
houdende hiernede, de voorlopige cand.idatenlijsten met een 
aantal van 20 cundidaten werden vastgesteld. Inmiddels is 
echter een wijzicinl) van de Kieswet in behandeling genomen,
o.m. houdende dat reeds bij de a.s. v·erkiezingen candidaten
lijsten met 30 namen kunnen worden ingediend. Toen de Ver
kiezincsraad .bijeen kwam was hierover no~ niets bekend; zo
doende is men daar gekomen tot een lijst van 20 namen met 
de bekende indeling van het land in twee groepen; op de 
eerste 10 plaatsen dezelfde candidaten in het gehele land; 
vervolgens de candidaten ll t/m 16, verschillend in groep A 
en groep B, aangevuld voor wat betreft de plaatsen 17 t/m 20· 
met regionale candidaten. Welke candidaten.nu bij een even
tuele Ka.nerui tbreiding voor een zetel in aanmerking. zullen · 
komen kan afhankelijk zijn van loting. Men heeft geprobeerd 
bij de indeling der lijsten het risico zo gering mogelijk 
te maken, doch risico blijft er altijd. Wanneer men had ge
weten, dat er ;o candidaten op de lijst konden worden ge
plaatst, dan zou de Verkiezingsraad een andere indeling ge
adviseerd--hebben; dan zou voor he·t gehele land een lijst van 
10 + 2 x 6 = 22 dezelfde candidaten zijn uitgebracht, aange
vuld met 8 regionale candidaten voor de verschillende kies
kringen. 

De Voorzitter meent, dat het zijn plicht is dit 
uitvoerig toe te lichten, opdat de vergadering in volle 
wetenschap van de feiten haar beslissing kan nemen. Zou de 
vergaderins zeggen: nu de Kieswet zal worden gewijzigd, 
willen uij ook de opstelling veranderen, dan moet daarover 
beraadslaagd worden. Wel dient hierbij goed in het oog te 
worden gehouden, dat deze vergadering alleen met een 2/3 
meerderheid ·van de beslui·ten van de Verkiezingsraad kan af
wijken. Behalen de hier ingediende voorstellen geen 2/3 
meerderheid van stemmen, dan blijven de voorstellen van de 
Verkiezingsraad gehandhaafd. 

Hierna opent de Voorzitter de gelegenheid tot het 
houden van algemene bescho~wingen over dit punt. 

De heer J.Gosschalk. (Voorburg) deelt mede, dat de 
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afdeling Voorburg van mening.is dat de Partij niet het risico 
moet nemen, dat het lot zal gaan bepalen welke vertegen
woordigers van onze Partij in de Y~mer zullen komen~ Zij 
wil gaarne, dat de Partij dat in eigen handen neemt door de 
candidatenlijsten zodanig in te richten, dat zij met ze.ker
hcid kan zegge~ welke vertegenwoordigers zij in de Kamer 
kan krijgen. Spr. acht het niet juist om, wanneer de candi
datenlijnten 30 namen mogen bevatten, slechts 10 vaste oan
didaten op te nemen. O:pner.d.ng van 30 candidaten biedt ook 
meer waorborg ter ver!aijging van de juiste vertegenwoordi
gers. De heer Gosschalk wijst ér op, dat andere partijen, 
wanneer stral~s de Kies":letwijzigin.g werkelijkheid zal zijn 
geworden, vrel met lijsten van 30 namen zullen uitkomen • 

. Tec(~nover niet-insiders slaat de V. V.D. met een lijst met 
slechts 20 candida·ten . dan een· pover Ïiguur; dit zou de in
druk kunnon wekken, alsof de V.V.D. niet in staat is geweest 
meor dan 20 candidaten naar voren te brengen. Dit onder het 
oog ziende verzoekt do afdeling Voorbure de selegenheid te 
willen openstellen tot het indienen van de volgende motie: 

. De Alcemene Ver~adering van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie, gezien het besluit van de Verkie
ziur:;sraad van 26 november 1955, van oordeel dat bij de vast
stelling vo.n de eandida·tenlijsten voor de verkiezingen van 
1956 dient te worden uitgegaan van de veronderstelling dat: 
a.. de uitbreiding van het ledental van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal in 1956 zal worden verwezenlijkt, 
b~ de Kieswet in dier voege zal zijn gewij~igd dat de oandi-

datenlijsten 2Q namen mogen bevatten, 
nodigt het Hoofdbestuur uit, een voorstel te ontwerpen, dat 
uitgaat van candidatenlijsten met 2.Q namen, waarvàn de eerste 
tuee en twin·~~' desgewenst in wisselende volgorde, op alle 
lijsten dezel ue luiden. . --

Amsterdam 14-1-1956 •. 
lfamens dé af'd. Voorburg, 

w.g. J.Gosschalk. 
w.g. A.G.Crèvecoeur. 

De afdeling Voorburg is voorts van mening, dat 
voor het aannemen van een notie slechts de helft der uitge
brachte stemmen nodig is en hoopt· dat; indien dan het voor
stel van het Hoo.fdbestuur met 2/3 meerderheid van stemmen 
wordt aangenomen, dit tot een·wijziging van het besluit van 
de Verkiezin~sraad zal leiden. 

De Voorzitter antwoordt de heer Gosschalk, dat . 
hij allereerst een misverstand wil wegnemen, n.l. ~at voor 
het aannemen van een motie door deze vergadering geen 2/3 
meerderheid nodig zou zijn. Spr. wijst in dit verband op de 
bepaling van art.9 lid 2·van het Reglement op de candidaat
stelling. Voorts VJijst hij er op, dat niet het Hoofdbestuur 
hier een beslissing moet nemen, doch dat deze bij de Alge
mene Vergadering ligt. Wanneer deze vergadering gaat zeggen: 
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wij gaan afwijken van het besluit van de Verkiezingsraad, 
dan is zij daartoe.volkomen·gerechtigd, maar de vergadering 
moet dan ook aangaven wie de candidaten op de nieuwe lijst 
zullen zijn. 

De heer lU'. W. C. Wendelaar ( 's-Gravenhage ), ·lid 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, zou gaarne worden 
ingelicht over een eventuele aanvulling van de lijst. De 
vergadering is bevoegd - aldus de heer Wendelaar - de lijst 
uit te breiden, eventueel tot 30 candidatan, maar krijgt 
de verendering daarover nog een prae-advies van het Hoofd
bestuur? 

De Voorzitter antwoordt, dat het Hoofdbestuur nu 
niet meer mot voorstellen komt; de Verkiezingsraad heeft 
zijn besluit genomen en slechts de Algemene Vergadering kan 
daarvan afwijken •. Bij .haar ligt vandaag de beslissing. 

De heer li.D.Scheer (Heemstede) deelt namens de 
afdeling Heemstede mede, dat deze afdeling de afdeling 
VoorburB steunt. De grootte van de lijst wordt gebagatelli
seerd, doch juist de V. V.D. moet helaas haar kiezers vinden · 
onder hen, die zeer lauw staan tegenover de hele verkiezings
procedure. naar de mening van de heer Scheer zullen juist 
die kiezers ·zich laten leiden door de grootte van OD.ze 

.. lijst, en zullen zij de belangrijkheid van de lijst bier
naar ·afuegen. Hij zou de vergadering op het hart willen 
drukken r~et op te zien tegen het werk dat een uitbreiding 
tot ~0 namen met zich brengt. Men is hier bijeengekomen om 
de candidatenlijst definitief' samen te stellen; deze lijst 
moet een behoorlijke zijn en met ijver en toewijding \Vorden 
sam.engesteld, waarbij niet de gedachte moet voorzitten, de 
lijst maar te laten zoals zij is. 

De heer T.van den Berg Azn. (Boskoop) voelt voor 
de gedachte om de candidaten van de groepen A en B om en om 
op de lijst te plaatsen, te meer omdat men op deze wijze 
gemakkelijk tot 30 candidaten komt. Bovendien zijn in de 
beide groepen A en B voor de plaatsen 1? t/m 20 reeds namen 
door de Verkiezingsraad voorgesteld; voor de nog resterende 
namen zouden de Centrales hun voorstellen aan·het Algemeen 
Secretariaat kunnen indienen. 

De heer Ur.P.Uagtegaal (Amsterdam) deelt mede, 
dat de afdeling Amsterdam zich na beraad wel kan verenigen 
met de gedachtengang van de Voorzitter. Zou men hier kunnen 
komen tot een gelijkluidende lijst van 22 candidaten plus 
de vier reeds voorgestelde regionale candidaten, dan blijven 
er toch nog-4 plaatsen over om te vervullen. Spr. meent, 
dat men, gezien het grote belang van deze vergadering, wel 
de moeite moet nemen om tot een grotere lijst te komen. 
Daar de afdeling .Ams·terdam hem echter niet gemachtigd heeft 
verdere namen te noemen. zou hi;J willen voorstellen hier 
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in deze vergad~ring te komen tot een lijst van 26 candidaten; 
terwijl voor de overige plaatsen door de Centrales c.q. 
afdelingen aan het Hoofdbestuur opgaven kunnen worden ver
strekt, waarbij dan tevens de vraag onder het oog gezien 
moet worden of deze namen mogen afwijken van de groslijst. 

De Voorzitter antwoordt, dat de vraag, of de ver
gadering accoord kan gaan net de gedacPte om de indiening 
van voorstellen t.a.v. de laatste 4 plaatsen aan de Centrales 
of de afdelingen te delegeren eerst ter sprake komt, wanneer 
men tot een principieel besluit is gekomen. Hij meent niet, 
dat hiertegén overYlegend bezwaar zal bestaan, doch eerst 
dient de vergaderir~ tot een principiële beslissing te komen. 

Mev.couw G. Vlijsmuller-Meyer (Amsterdam) vraagt, 
· of alle lijsten hetzelfde nummer krijgen, opdat verwarring 
bij de kiezers zal worden voorkomen. 

De Voorzitter deelt mede, dat slechts bij gemeente
raadsverkiezingen de verrvarring, die Mevrouw Wijsmuller 
vreest, in bepaalde gevallen kan dreigen. Bij ~~1eede Kamer
verkiezingen is dit ui tr;eslot;en; iedere partij kan per kiea
ltring slechts met ~tin lijst uitkomen en krijgt in het gehele 
land hetzelf~e lijstnummer. · 

De heer W.Breedveld (Lekkerkerk) zou eveneens 
Willen.voorstellen, rranneer de vergadering tot uitbreiding 
van de lijst to·t 30 eandidaten besluit, na de reeds vast
gestelde 22 + 4 namen, de overige plaatsen te doen innemen 
door de verschillende regionale candidaten,.die bij de OP
stelling der·groslijst door de verschillende afdelingen 
gesteld zijn. 

De Voorzitter zet uiteen, dat wanneer in deze 
vergadering wordt besloten een ukop" te maken van 22 V'andi- · 
daten, het vanzelf spreekt, dat de reeds door.de Verkiezings
raad voorgestelde eandidaten op de plaatsen 23, 24, 25 en 
26 zullen komen. Er blijven dan nog over de plaatsen 2? t/m 
30, en voor deze plaatsen staan de vergadering geen namen 
·ter beschikking, zodat t.a.v. deze plaatsen het indienen 
van voorstellen aan de Centrales of de a!delingén kan worden 
gedelegeerd. 

De heer J.J.Korff (Laren) deelt mede de situatie 
nog niet helemaal goed te hebben begrepen. Hij vraagt weLk 
risico er nu wordt Belopen wanneer het voorstel van de ar
deling Voorburg ~tet wordt aanvaard en wordt vastgehouden 
aan het besluit van de Ver1tiezinrssraad. Spr. meent te hebben 
begrepen, dat er bij de huidige samenstelling der lijsten 
t.a.v. de nummers ll t/m 16 g~en zekerheid bestaat, uit 
welke groep de vertegenwoordigers voor de Kamer zullen ko
men. Wanneer echter de samenstelling en indeling, zoals deze 
op het ogenblik is, geen schade doet althans aan het aantal 
onzer vertegenwoordigers ïn de Kamer, waarom - zo vraagt 
de heer Kor.f:f - zullen wij dan al die drukte maken. Het 
kom~ ar ·toch niet zo zeer op aan wie er in de Kamer komt; 
de Verkiezingsraad heeft er ·tpch voor gezorgd, dat het allen 
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candidaten zijn! die waardig. zijn om de V. V.D. in de Kamer 
te vertegenwoordigen. . · 

De Voorzitter geeft toe, dat de samenstelling 
der candidatenlijst geen verschil maakt ten opzichte van 
het aantal leden dat zal worden verkozen. 

De heer S.Prins (Den Helder).merkt op, dat bij 
velen der aanweziGen wel enige verwarring is ontstaan. Hij 
is echter wel van menil"..fh dat het voorstel om tot 30 candi
duten op de lijst te konen algemeen gehoor heeft gevonden. 
In tuee vergaderingen heef·t; de Verkiezingsraad, samengesteld 
uit de vertrou".·rens:m.annen der Partij, vas tgea teld wel~e cau
dida·ten zij geschikt acht voor de Tweede Kamer. :Uen is daar 
geleomen tot een traste groep v:an 10 candidaten en daarna 
een splitsing in de groepen A en B. rtlermede beginnen de 
mocilijldleden. Zouden wij besluiten een lijst van 30 can
didaten nanen te stellen, dan zou spr. willen voorstellen 
ons ·te bepalen ·tot de door de Verkiezingsraad naar voren · 
gebrachte candidatan en deze op de lijst groeperen. 

De Voorzitter is van mening, .dat de vergadering 
wel tot een beslissing zal kunnen komen. De eerste vraag, 
die nu a~n de orde is, is deze: is de vergadering van oor
deel, dat moet worden vastgehouden aan het besluit ·van de 
Verkiezingsraad, dus een lijst met een kopgroep van 10 de
zolfde candidaten, gevolgd door twee groepen, elk van 6 
candidaten, of is man van oordeel, dat het beter is ~~n 
kop van 22 candidaten samen te stellen. Spreekt de 2/3 
meerderheid der vergadering zich voor dit laatste uit, dan 
wordt op deze basis verder r;egaan. . · 

De Voorzitter stelt da vergadering voor tot stem
ming bij mondelinge oproep over te gaan. 

Het aantal uitgebrachte geldige stemmen bedraagt 
150 waarvan 55 v66r het voorntel van de afdeling Voorburg 
en 95 tegen. Dit voorstel heeft dus geen 2/3 meerderheid · 
van stemmen behaald, zodat het besluit van de Verkiezings
raad gehandhaafd blijft. 

De heer J.Gosschalk (Voorburg) deelt.medet dat 
nu de motie van de afdeling Voorburg niet aan de ora.e 
wordt gesteld en de vergadering inmiddels een beslissing 
heeft genomen, het de afdeling Voorburg beter voorkomt de 
motie in te trekken. 

De Voorzitter dankt de heer Gosschalk voor deze 
mededeling, waardoor de te volgen procedure aanmerkelijk 
vereenvoudigd wordt. 

De Voorzit·ter vraagt de vergadering, o~ zij 
accoord gaat met het besluit van de Verkiezingsraad om op 
alle lijsten de eerste plaats te doen innemen door 
Pro.! .1Jr. P. J. CFJ.d. 

Dit besluit wordt zonder discussie en stemming 
aanvaard (applaus). · 

Vervolgens vraagt de Voorzitter, of de vergadering 
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zich kan verenigen met het besluit van de Verkiezingsraad 
om de plaatsen 2 tot en met.8 op alle lijsten te doen in
nemen door dezelfde zeven candidaten, echter in wisselende 
volgorde. 

Ook dit besluit word·t door de vergadering met 
algemene stemmen aanvaard. 

Aan de orde is dan het besluit van de Verkiezings
raad om op de plaatsen 9 en 10 op elke lijst dezelfde twee 
candidaten in dezelfde volgorde te plaatsen. 

De Voorzitter licht toe, dat dit voor plaats 9 
is IJevrouw Er.J.H.Stoffels-van Haaften en voor plaats 10 
Mr.E.H.~oxopeus. 

1\Iejuffrouw Dra.G.Bpekhoff (Apeldoorn) deelt mede, 
dat zij bij de eerste negen cand.idaten van de lijst, die 
thans uordt opsesteld, het aanBename gevoel heeft gehad, 
dat de gehele Partij hier achter staat, hoewel zij het per
soonlijk botreur·t, dat de heer Ankersmit hier ontbreekt. 

Als men bij nummer 10 en volgende nummers in de 
Partij verwondering hoort uiten - aldus Eeju.ffrouw Boekhoff -
over het advies van de Verkiezingsraad, zelfs hoort mopperen 
daarover, kan men zich ervan a:t maken, door te zeggen "het 
spreekt vanzelf, dat niet iedere afdeling en ieder lid zijn 
wensen vervuld kan krijgen". ilaar luistert men scherper 

.· naar het gemopper, dan betreft dit vaak niet zozeer de on
vervulde wens, doch de manier waarop de candidaatstelling 
is geschied. · 

In art.4 van het Reglement op de candidaatstelling 
voor Leden van de Tweede Kamer der Staten~Generaal krijgen 
de afdelingen opdracht v66r 15 Suli een lijst van.candidaten. 
te maken, zoals de afdeling deze wenst, en v66r 20 Juli een 
proces-verbaal van de uitslag te zenden aan het Hoofdbe
stuur en de Kamer-Centrale. 

In art.5 staat nu weliswaar, dat een overzicht van 
de lijsten, door de afdelingen binnen de Centrale sam~n
gesteld, noet worden gevoegd bij de oproep voor de vergade
ring van de Kamer-Centrale, die v66r 15 September moet wor
den gehouden, doch dat er rekening gehouden moet worden met 
de lijsten van de afdelingen staat niet in art.5. Hierdoor 
ging in de vergadering van 10 September de secretaris van 
de Centrale, fmartoe de afdeling Apeldoorn behoort, zo ver 
te beweren, dat het volgens de reglementen verboden was 

·een of ander mathematisch verantwoord systeem uit te denken 
en te gebruiken als leidraad bij het opstellen van een 
lijst door de Centrale-vereadering. Echter heeft hij mij 
- zo zegt 11ejuffrouw Boekhoff' - dit verbod nergens in de 
reglementen kunnen aanwijzen. 

Corrigeren van bovenat lijkt mij een goed denk
beeld, immers een afdeling zal minder goed kunnen overzien 
hoe de zaken landelijk liggen dan b.v. een Verkiezingsraad, 
die uit personen uit alle delen van het land is samenge
steld. Er is tweemaal een correctie van bovenaf: le. de 
Centrales bekijken de lijsten van de afdelingen, die. tot de 
Centrale behoren en maken al of niet aan de hand daarvan 
een Cen·trale-lijst op, waarbij zich het .feit voordoet, dat 
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er soms zeer weinig rekening wordt gehouden met de lijsten 
van de afdelingen; 2e.·het Hoofdbestuur bestudeert de lijsten 
der Centrales en maakt aan de hand van deze volgens art.6 · 
van het reglement een voorlopig ontwerp·voor de candidaten
lijsten in de verschillende kieskringen. Daarna wordt de 
zaak in handen gesteld van de Verkiezingsraad - op welks 
samenstelling de afdelingen al heel weinig invloed hebben -
die lijs·ten opstelt, diè slechts met 2/3 meerderheid door · 
deze vergadering gewijzigd kunnen worden. 

· He·t denkbeeld: correctie van bovenaf, noemde ik 
gelukkig, doch vol~ens het reglement is de nadruk wel erg 
gevallen op het "van bo-Tena.f'" en kan "van onderop" zeer goed 
tot zijn recht komen, indien alle hogere instanties dit be
seffen. Aan het rekening houden net de lijsten van lagere 
instanties heeft echter - zo ·zegt !leju.ffrouw Boekho.ff - wel 
het oen en ander ontbroken. Dit zou tengevolge kunnen hebben, 
dat nog minder kiezers zich met de candidaatstelling zullen 
bemoeien, dan nu reeds het geval is, en dit m.i. tot schade 
der democratie. TJisschien. heeft het niet te maken met deze 
zaken, dat de Centrale lliddelburg niet eens met een lijst 
kvnun, maar ik v.coeg mij af - aldus spr. - ot men in Zeeland 
soms 4 jaren geloden reeds vond, dat het niet goed demo- , 
cratisch toeging? De democratie is bij deze candidaatstelling 
ook wel eens in het gedrang geweest; de vele verhalen, die 
ik uit allerlei delen van het land kreeg, zal ik niet her
halen, aangezien ik wat verteld werd aan ondemocratische 
handelingen niet zelf constateerde. Doch een symptoom van 
de ziekte, die onze Partij bedreigt, door mijzelf waarge
nomen, kan ik noemen. De heer Willering, door Apeldoorn naar 
voren gebracht, werd in vier afdelingen van d~ Centrale Arnhem 
op de lijst geplaatst en wel op de nos. 2, ?, 12 eri 14; de 
heer Visser uit Arnhem ook op 4 lijsten en wel op.de nos. 
11, 12, 18 en 19. Het bestuur van de Centrale Arnhem stelde 
in zijn bestuursvergadering van 13 Augustus 1955, dus midden 
in de vacantie, waar ik niet aanwezig was, terwijl ik reeds 
lang tevoren had verldaard tot 15 Augustus met vacantie op 
reis te zijn, een advies op aan de ledenvergadering van de 
Centrale van 10 September 1955, waarop de heer Visser ge
noemd werd voor een der plaatsen 8 t/m 15 en waarop de heer 
Willering geheel ontbrak. Op de ledenvergadering van 10 Sep
tember j.l. werd door de afgevaardigden gestemd en op de 
lijst; die ·toen werd opgesteld, kwam de heer Willering op 
no.ll, de heer Viooer op no.l3; hiermede kwam tot uitdruk
king, dat in de Centrale aan de heer Willering meer steun 
werd gegeven dan aan de heer Visser. Toen de lijsten, die 
het Hoofdbestuur adviseerde, in een volgende ledenvergadering 
door·de Cent-rale besproken werden, deed zich het volgende 
voor. De ledenvergadering ging weer een lijst opstellen als 
advies voor de Verkiezingsraad, maar nu zonder stemmen, dus 
ook zonder rekenin~ te houden met de grootte van de afde
lingen. Eventuele inste~ng werd betuigd door ja-roepen 
of hand-opsteken. Natuurlijk had ik toen moeten aandringen 
op behoorlijke stenmtngen, .maar ik was nog vol vertrouwen 
in de goede bedoelingen en de objectiviteit van alle aanwe-



zigen.·En ik stond dan ook perplex toen het volgende ge
beurde. Gezién de lijst, door deze Centrale zelf' opgesteld, 
meende ik mij gerechtigd voor no.ll op de B-lijst de heer 
Willering voor te stellen. De voorzitter vroeg:~Vordt dit 
gesteund .. en de stemmen, die ik ja hoorde zeggen,. werden 
door de secretaris van de Centrale overstemd met een "neen, 
neen, beslist niet. Want zelfs al was de heer Willering niet 
te oud, dan was hij nog volkomen ongeschikt voor het lid- · 
maatschap van de Tweede Kamer". Welke capaciteiten de heer 
Willering nu mist, die b.v. de heer Visser wel bezit, heeft 
men mij nog niet lcunnen vertellen, ook niet de Centrale
secretaris, die hier meer een uitbarsting van sentiment 
demonstreerde dan een :proeve van logische redenering, doch 
men bec;rijp·t nu misschien. wel, dat een dergelijk gebrek aan 
objectieve nedewerldng bij da candidaatstelling bij een 
lid van de Verkiezingsrao.d eraan m.eegewerkt heeft mijn ver-

. trouwen in de i.V'ij~a van candidaatstelling ·te schokken. 
Ik constateerde later - aldus Mejuff~ouw Boekheft -

ook de verrassende verdv7ijn.in.g van .Liejuf'frouw Hefting, die 
in de Cen.tra~es Utrecht, Rotterd3l!l., Haarlem, Zwolle en · 
Leeuwarden op de lijst was geplaatst en uel op no.~2, 12, 
14, 14 en 16, terw"i.jl daarentegen llejuffrouw ten Broecke 
Hoeks·t;ra,. die ik overigens zeer waardeer, doch die alleen 

. op de Centrale-lijst van den Haag voorkNam, op no.l3 van 
·de A-lijsten stond; ilc hoorde verhalen in dezelfde geest · 
uit andere delen des lands, o.a.: waarom moet de heer 
Toxopeus nu ineens op alle lijsten op no.lO; waar is de 
heer Oranje gebl-even; wat is het vreemd gegaanmet de heer 
ridder van Rappard. Wat mij ook opviel is~ dat er veel 
reacties van afdelingen en Centrales kwamen op de ~ijsten, 
die het Hoofdbestuur opstelde. Men. zou denken, de afdelingen 
hebben hun lijsten opgesteld en lcunnen nu rustig·afwachten 
to·t 14 Januari de lij sten de fini tie.! worden vastgesteld4 
Blijkbaar hebben vele afdelingen dat niet aangedurfd. 

Mijnheer de Voorzitter- zo zegt spr.- het. 
lijkt :me niet goed, dat de candidaatstelling in de afdelingen 
zou beginnen en daarna als r·ekensom zou verlopen, maar· ik 
geloor nu toch dat we van de mathesis nog wel iets kunnen 
leren. Dit naar voren te brengen acht ik mijn ·plicht. Hoe 
moet het gaan als in da v.v.n. al gesproken wordt over 
een ondemocratische wijze van het opstellen van candidaten
lijsten. Natuurlijk zal ik straks ook proberen bepaalde 
candidaten naar voren te brengen, indien dit niet reeds 
door anderen zal gebeuren, doch mijn belangrijkste taak hier 
zie ik in het waarschu:7en: ik zie hier gevaren voor de 
Partij. En dat dient niet tot uiting te komen in gepraat 
en gemopper hier en daar, dat behoort te worden uitgesproken 
in de ledenvergadering van de Partij. 

Na deze algemene beschouwing ga ik over tot de 
nos.9 en 10 van de lijsten. Dat Mevrouw Stoffels reeds op 
9 was geplaatst v66r zij zi·tt~nd Kamerlid werd, is uit 
aasthetisch oogpunt buitengewoon bevredigend. Vier jaar 
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geleden keurde de algemene vergadering van de Partij haar 
waardig om bij eventuele Kameruitbreiding Kamerlid te worden. 
Doch ook was dat het geval met de op no.ll en 12 geplaatste 
heren Wisselink en Vlillering. Over de heer Wisselink kunnen 
wij niet veel zegsen, aangezien hij niet bereid ia op de 
candidatenlijsten te staan. Slechts dit: de afdeling Apel
doorn had de heer Wisselink weer genoemd en toen de alpha
betische lijst, die het Hoofdbestuur liet drukken, ontvangen 
was, heb ik aan het algemeen secretariaat moeten schrijven: 
hoe komt het dat de heer Wisselink on·tbreekt? M.i. was het 
weinig ho.ffelijk, zowel tegenover de heer Wisselink als 
tegenover de afdeling Apeldoorn om niet te verl!lel.den, zonder 
dat navraa"~ hierover gedaan werd, dat d.eze heer niet bereid 
was. Lleer zou ik kunnen zeggen .over de heer Willering, die 
·vier jaar geleden door deze vergadering op no.l2 werd ge-
. plaatst. He·t enige argument, dat ik tegen zijn candidatuur 
op een goede plaats vernam, is: hij is te oud. Het voordeel 
van zijn lee.ftijd v;il ik noemen: gro·te levenswijsheid, een 
allerprettignte manier om met mensen om te gaan, en geen 
werkkring, die hem. zal beletten zijn volle aandacht te 
geven aan het politieke werk. Dat men niet met jaren moet 
rekenen, maar met de persoon, daar hebben wij voorbeelden 
van. Is onze Partij_-voorzi tter niet op 65-jarige leeftijd 
met succes begonnen aan een loopbaan als hoogleraar? Het 
enige argument, dat ik tegen de heer Willering hoorde ge
bruiken is aanvechtbaar; ik vra.ag mij a:t, waarom hem dan zo'n 
vreende behandeling te beurt viel. Vier jaar geleden op no.l2, 
thans op no.l8 van één enkele B-lijst, n.l. van de Centrale · 
.Arnhem/Hijmegen. 

Uejuffrouw BoeY~off besluit haar betoog met een 
verzoek tot de versadering om thans de gedachte "wij kunnen 
toch niet veel meer veranderen, want daar is 2/3 meerder
heid voor nodig" niet te laten overwegen, want tenslotte 
is het deze algemene vergadering, die verantwoordelijk is 
voor de definitieve lijsten. 

De Voorzitter dankt Mejuffrouw Boekhof~ voor haar 
interessante beschouwingen. Het door haar met betrekking · 
tot de artt. 4, 5 en 6 van het Reglement op de candidaat
stelling voor Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gestelde zal oneetwijfeld gebruikt kunnen worden als dit 
reglement wordt herzien. 

Wat betreft de verder door haar naar voren gebrachte 
punten wil de Voorzitter er op wijzen, dat wanneer het bij 
een candidaatstelling op een bepaald punt anders loopt dan 
een afdeling zich voorstelt, er niet direet gezegd moet 
worden, dat dit ondemocratisch is. De afdelingen hebben 
allerlei verlangens, maar deze moeten gecombineerd worden 
met de gewenste samenstelling der Kamerfractie en de Ver
kiezingsraad is nu het aangewezen lichaam om dit zo goed 
mogelijk te doen,. Op de besluiten van de Verkiezingsraad 
kan men natuurlijk aanmerkingen hebben, maar de Verki'ezings
raad is tenslotte het lichaam dat voor de vaststelling der 
eandidatenlijsten aangewezen is en de Voorzitter kan niet 
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inzien, wat daarbij ondemocratisch is. 
De Voorzitter mee~t uit het betoog van Mejuffrouw 

Boekhoff wel te kunnen concluderen, dat er eigenlijk tegen 
de vervulling der eerste negen plaatsen geen bezwaren be
staan. 

Daar zich uit de vergadering geen bezwaren ken
baar maken is aldus besloten de 9e plaats op alle lijsten 
te doen vervullen door Mevrouw Mr.J.M.Stoffels-van Haatten. 

Wat de lOe plaats betreft, hiervoor heeft aprsekstel 
geen bepaald voorstel gedaan, doch zij heeft het vermoeden 
geuit, dat er misschien nog wel andere candidaten zouden 
zijn naar voren te brengen. 

Waar uit de vergadering geen andere voorstellen 
worden gedaan v10rdt beslo·ten de lOe plaats op alle lijsten 
te doen vervullen door Mr.E.H.Toxopeua. 

De Voorzitter stelt thans voor over te gaan tot· 
bespreking der plaatsen 11 t/m. 16 in groep A en groep B., 
waarbij het hem het beste lijkt plaats voor plaats te be- . 
slissen. De vergadering verklaart zich hiermede accoord. 

Aan de orde is eerst g~çep~. 
Plaats 11. · 

De vergadering kan zich verenigen met het besluit 
van de Verkiezingsraad, zodat deze plaats zal worden ver
vuld door 1Ir.J.de Vlilde te .Amsterdam. 
Plaats 12. 

De heer M.D.Scheer (Heemstede) wil ermede be
ginnen het woord democratie wederom naar voren te brengen. 
Op no.12 is volgens het besluit van de Verkiezingsraad 
geplaatst lár.F.G.van Dijk. De afdelingen hebben zich des-. 
tijds uitgesproken, de Centralea.hebben hun lijsten inge
diend en aan de hand daarvan. heeft de Verkiezingsraad zijn 
besluiten genomen. Spr. meent, dat de Verkiezingsraad uit
sluitend advies uitbrengt aan de afdelingen en dat met dit 
advies en hun eip;on gedachte de afgevaardigden der a.fde-, 
lingen naar de Buitengewone .A::.gemena Vergadering gaan, 
waar de lijston dan definitief worden vastgesteld. Spr. 
ziet hier dus drie phasen: afdelingen, Centrales, Verkie
zingsraad. Nu is de heer van Dijk - aldus spr. - destijds 
slechts op é~n Centrale-lijst verschenen en wel op die van 
de Centrale den Haag. De overige 1? kieskringen hebben de 
heer van Dijk niet de juiste man geacht on op een der 
lij s·ten te verschijnen. 11aar in de vergadering van de 
Verkiezingsraad werd besloten de heer van Dijk op plaats 
12 te stellen. Nu moet ik toch, lll:ijnheer de Voorzitter, 
met Ileju.ffrouw Boekhoff het woord "democratie" naar voren 
brengen. De zaak is à tête reposáe èn in de afdelingen èn · 
in de Centrales bekeken• desondanks. besluit de Verkiezings
raad anders. Hiermade kan ik mij niet verenigen. 

De heer Scheer zou voor deze plaats willen voor
stellen de heer l~.L.R.J.ridder van Rappard, die in zes 
kiesleringen candidaat werd gesteld. Aanvankelijk deelde de 
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heer van Rappard mede niet voor een verkiesbare plaats . 
in aanmerking te vdllen komen, zodat daarom de heer van 
Rappard op de Centrale-lijsten vaak niet voorkomt. Inmid
dels heeft hij di·t besluit herzien, zodat hij wel op een· 
verkiesbare plaats kan worden gesteld. Spr. wil een lans 
breken voor de heer van Rappard, die een kundig, werkzaam 
en acti0f man is, met "haar op de. tanden"' iemand die in 
de Partij zeer nodig is en - nu men zich moet beraden. over 
het K~erlidmaatschap- een m~ die maer·naar voren gebracht 
dient te worden. Vier jaren geleden hee.ft men eendergelijk 
besluit gen.o::nen t.a.v. Mevrouw Stoffels-van Haa.ften, toch 
lèv1am zij nog niet in de Kamer. Ook wanneer de Kamer geen 
uitbrcidin~ zou ondergaan zou s9r. voer de heer van Rappard 
een V•}rkics'ba.re pla9.ts willen vragen en willen voorstellen 
op plaats 12 in plaa·ts van dè heer van Dijk de heer van 
Rappard te S"bellen. 

De Voorzi·tter wil gaarne de motieven nader toe
lichten, die de Verkiezingsraad ertoe hebben geleid om de 
12e plaa·ts door de heer van Dijk te doen vervullen. De 
Kamerfractie heeft dringend behoefte aan iemand, die de 
landbouv~roblemen goed kent en tevens ook de juridische 
kant van die problenen goed kan beoordelen. De heer den . 
Hartog is een uitstekend K~merlid, de landbouwvraagstukken 
.zijn echter dermate belangrijk en nemen zo in omvang toe, 
dat u::Ltbreidiï.lG vau de· fractie met een tweede landbouw
specialist drinr;end noodzakeli,jk wordt geacht. Aanvankelijk 
dacht men aan de heer Oldenbanning, doch daze stelt zich 
niet verkiesbaar. In de heer van Dijk zie~ de Kamertractie 
een uitnemend candidaat, te meer waar ook behoefte aan 
juridische verstarkin.g in de fractie bestaat. De Voorzitter 
heeft de Verkiezingsraad dan ook in deze zin gea~viseerd 
en·in de Verkiezingsraad waren vele stemmen v66r de heer 
van Dijk. Spr. wil niets ten nadele van enige andere can
didaat zeggen, doch hi;j wil de ·vergadering er vvel op wijzen, 
dat de Kamerfractie een harmonische· samens·telling dient te 
hebben en met de candidaatstelling van de heer van Dijk 
heef·t de Verkiezingsraad gemeend aan deze zeer belangrijke 
eis tegemoet te komen. Dit laatste wil hij de yergadering 
dringend ~n overweging geven. 

De heer 1~.Th.Bakker ('s-Gravenhage) deelt; in 
aansluit;ing op hetgeen de Voorzitter omtrent de candida
tuur van de heer van Dijk heeft toegelicht, nog mede, dat 
de heer Oldenbanning zijn candidatuur heeft ingetrokken · 
nadat de Centrales de voorlopige lijsten reeds hadden sa
menges'teld. Uit het .reit, dat de heer van Dijk slechts 
door é~n afdeling candidaat is gesteld, mag echter niet 
worden afgeleid, dat hij door andere afdelingen niet de 
juiste man voor het Kamerlidmaatschap word.·t geacht. Men 
hrul zich ingesteld op de heer Oldenbanning en daarom heeft 
men de heer van Dijk nièt op alle lijsten geplaatst .• 

De heer ll.D.Sch~er (Heemstede) merkt nog op, dat 
personen worden gekozen en geen nummers. 

De heer J.K.Fredrikze (Arnhem) meent de vergade-
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ring een.korte mededeling niet te mogen onthouden. Spr. 
onderschrijft-gaarne, dat de.heer van Dijk een prettig mens 
is met speciale kennis van landbouwzaken uit hoofde van 
zijn functie op het 1Iinis·terie van Landbouw, maar zijn des
kundigheid voor de Tv1eede Kamer meent hij te moeten be
twijfelen. Wat betreft deskundigheid op het gebied van de 
landbouw en in het byzonder de academische zijde van de 
landbouw - en hier vertolkt spr. ook de mening van ingenieurs 
uit Wageningen - rnaent hij niet dat de heer van Dijk de 
juiste man.· op de juiste plaats is. Hij vindt hem een ·Sympa
thieke figuur, doch ziet hem niet als candidaat op de lijst 
voor he·t landbouv1beleid en meent, dat deze taak in de fraotie 
zeker even de~kundig door de heer van Rappard zou kunnen 
worden behartigd. De heer :B'redrikze is zelfs van maning,· dat 

. de heer van Rappard als burgemeester en als jurist deze pro
blemen, en hierbij denJet hij b.v. aan de Pachtwet, zeker 
even goed zal kunnen ter hand nemen. De heer van Rappard 
acht hij een man van uitnemende kwaliteiten, die ver uitgaan 
boven die van de heer van Dijk, op grond waarvan hij meent, 
dat de heer van Rappard voor deze plaats veel meer is aan 
te bevelen. 

De Voorzitter wil er de vergadering op wijzen, 
dat de heer JPredrikze ditzelfde ook in de vergadering van 
de Verkiezingsraad naar voren heeft gebracht. DGsondanks 
besloqt de Verkiezingsraad deze plaats te doen vervullen 
door de heer van Dijk. 

De heer Ir.E.Biewenga (Assen) deelt mede niet tot. 
de landbouwkundige ingenieurs te behoren, die de mening van 
de heer ~Tedrikze delen. 

De 2/3 meerderheid der vergadering spreèkt zich 
uit voor Mr.F.G.van Dijk te 's-Gravenhage, zodat deze de 
12e plaats zal innemen. 

Hierna wordt de vergadering geschorst om de aan
wezigen in de gelegenheid te stellen de lunch te gebruiken • 

... ...__. ... 
De Voorzitter heropent om 2 uur de vergadering. 

Plaats 12. 
. De vergadering kan zich verenigen met het be-

sluit van de Verkiezingsraad, zodat deze plaats zal worden 
vervuld door 1iejuff'rouw Mr.J.J.Th.ten Broecke Hoekstra te 
's-Gravenhage. 
Plaats 14. 

De vergadering kan zich ook met dit besluit van 
de Verkiezingsraad verenigen, zodat deze plaats zal worden 
vervuld door de heer c.van der Linden te Rotterdam. 
Plaats 15. 

Daar uit de vergadering geen bezwaren kenbaar 
worden gemaakt is aldus besloten deze plaats te doen ver
vullen door de heer Mr.L.R.J.Fidder van Rappard te Gorinchem. 
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Plaats 16. 
De vergadering gaat accoord me·t het besluit van 

de Verkiezingsraad, zodat deze plaats zal worden vervuld 
door Mr.F.Portheine te Leiden. 

Overgegaan wordt tot behandeling der plaatsen 
11 tot en met 16 van groep B. 
Plaats 11. 

Door de vergadering worden geen bezwaren geuit 
tegen het besluit van do Verkiezingsraad, zodat deze plaats 
zal worden vervuld door de heer Idr.Dr.C.Berkhouwer te Alkmaar. 
Plaats 12. 

De heer ![11.ü.TI:erkman (.Apeldoorn) wil de aandacht 
der vergadering vestigen op de door de afdeling Apeldoorn 
verspreide folder inzake de candidatuur van de heer A.Wil
lering. Hij neent er goed aan te doen nog even duidelijk 
te onderstrepen wie de heer Willering is. De heer Willering 
zou een der specialisten op het gebied van de volksgezond
heid in de Kamerfractie kunnen uitmaken, want op dit terrein 
is hij uiterr!late deskundig. De door he:m. gemaakte medische 
.films heeft hij te Leiden voor de studenten vertoond en toe
gelicht; in de Provinciale Staten van Gelderla!'.d. hield hij 
redevoeringen.over de kanker- en rheumabestrijding, terwijl 
hij als .fractievoorzitter in de Apeldoornse gemeenteraad nog 
kort geleden een betoog hield over inenting tegen tetanus. 
De heer· Willering is regent en plaatsvervangend directeur 
van het Julianazielt:enhuis te Apeldoorn. Bij de vorige Kamer
verkiezingen stond hij op een verkiesbare plaats, nu staat 
hij echter op een niet-verkiesbare plaats en alleen op de 
lijst van de Centrale Arnhem/lTijmee;en. Spr. meent, d.at de 
leeftijd van de heer Willering bij deze oandi~atuu.r geen rol 
mag spelen en wil gaarne een goed woord voor hem doen, omdat 
hij van mening is, dat de heer Willering, die zeer veel doet 
voor de afdeling ~peldoorn, een goed voorvechter is van de 
V.V.D.-beginselen, wel op een verkiesbare plaats hoort te 
staan. 

Het voorstel van de afdeling Apeldoorn behaalt 
geen 2/3 meerderheid van stemmen in de vergaderi.ng. 

Aldus is besloten, dat plaats 12 zal worden inge-
de heer M.Visser te Arnhem. · nomen door 

Plaats 13. 
Mejuffrouw Dra.G.Boekhoff (Apeldoorn) zou voor 

deze plaats ·ten eerste de heer A. Willering naar voren willen 
brengen, die dan de enige expert op het gebied van de volks
gezondheid zou worden. Voor het geval dit voorstel geen kans 
heeft, zou zij de candidatuur van Mejuffrouw Mr.J.He.fting 
willen bepleiten. Zij verzoekt de Voorzitter beide candidaten 
in stemming te brengen. 

Daar het voorstel van de atdeling Apeldoorn noch 
t.a.v. de candidatuur van de heer Willering noch t.a.v. die 
van lle juffromv He.fting een 2/3 meerderheid van stemmen haalt t 
is aldus besloten het besluit van de Verkiezingsraad te hand
haven en deze plaats te doen v-ervullen door de heer · 
Mr.D.Schui·temaker te Utrecht. 
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Plaats 14 • 
. · De vergadering gaat accoord met het besluit van 

de Verkiezingsraad, zodat deze candidatuur zal worden ver
vuld door IJevrouw G.Doornbos-Oosting te Roodeschool. 
Plaats 1_2. 

De vergadering kan zich ook met dit besluit van 
de Verkiezingsraad verenigen, zodat deze plaats wordt inge-
nomen door Dr.K.van Dijk te Groningen. · 
Plaats 16. 

De heer T.h.Kerkman (Apeldoorn) meent voor deze 
plaats de heer A.Willering nogmaals naar voren te moeten 
brengen. 

Di·t voorstel behaalt geen 2/3 meerderheid van .. 
stemmen, zodat aldus is besloten deze plaats te doen veX'
vullen door de heer J.A.van Overklift te I:Iunnekezijl. 

De Voorzi·tter deelt mede, dat thans aan de orde 
is de vervulling der plaatsen 17 t/m 20 iu de beide groepen 
A en B. Hij maakt melding van een binnengekomen bericht 
van de heer H.Hali, candidaat op plaats 20 van de Centrale 
Arnhem/Nijmegen in groep B, dat deze zijn candidatuur terug
nee.IL.t. 

De heer Ir.J.D.M.Bardet (Utrecht) is van mening, 
dat nu·het ogenblik is gekomen om te beslissen of wij de 
lijsten op 20 candidaten zullen houden of wel groter zullen 
maken. Toen het besluit was genomen: 10 vaste candidaten plus 
de plaatsen 11 t/m 16, in te nemen door dezelfde candidaten 
in elk der groepen A en B, bleven er sleehts 4 plaatsen 
over om door regionale candidaten te doen vervullen~ met ge
volg dat ellc der kieskrin~en slechts 4, en waar het gecombi
neerde betrof slechts 2 regionale candidaten naar voren kon 
brengen. Hoewel dit in de Verkiezingsraad niet meer is be
sproken, wil spr. wel zeggen, dat in de Centrale Utrecht nog 
an~ere dan de twee opgegeven candidaten op de lijst hebben 
gestaan. Uoch :Uejuffrouw Hefti.ng noch de heer Oranje komen. 
op de lijst voor, omdat er slechts twee plaa·tsen beschikbaar 
waren. De heer Bardat zal gaarne van de Voorzit-ter vernemen, 
of uitbreiding der lijsten zal inhouden, dat per kieskring 
meer candidaten gesteld kunnen worden. · 

De Voorzitter antwoordt de heer Bardet, dat het 
hem beter voorkomt hierover pas een beslissing te nemen, 
nadat ook de plaatsen 17 t/m 20 definitief zijn vastgesteld. 

~e heer Mr.J.J.Schuttevaer (Utrecht) deelt mede, 
dat de afdeling Utrecht tezamen met de afdelingen Amersfoort, 
Apeldoorn, Bilthoven, Driebergen, Haarlem, Nijmegen, Rotter
dam, Soest, Utrecht, Veenendaal, Zeist en Zwolle, zich er 
over verwonderd heeft, dat ~ejuffrouw Mr.J.Hetting niet op 
een der plaatsen 17 t/m 20· is geplaatst. Deze afdelingen 
hebben zich tezamen beraden over de vraag, of hierin nog 
wijziging zou kunnen worden. gebracht. Spr. wil niet opmerken, 
dat het ontbreken van l.1eju!'.frouw Hefting op de lij st een ge
brek aan democratie is, hetzij van het Hoofdbestuur hetzij 
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van de Verkiezingsraad. _Nochtans meent hij namens de genoemde 
afdelinr;en eenwijziging te moeten adviseren. Door haar 
grote werkkracht, be~;aamheid en toew~ijding aan de liberale 
zaak heeft Ueju.ffrouw Rafting veel respect afgedwongen in de 
tijd, dat zij voor de V.V.D. werkt, zodat de reeds eerder 
genoemde afdelingen menen, dat zij op grond daarvan zeker 
verdient op een der plaatsen 1? t/m 20 te worden geplaatst. 

De Yoor-zitter antwoordt, dat de vergadering haar 
beslissing zal moeten nemen naar aanleiding van een concreet 
voorstel. Wanneer de heer Schuttevaar tiejuffrouw· Hefting · 
voorstelt voor een der plaatsen 1? t/In. 20, dan moet de ver
gadering wel zeker vreten voor welke plaats men Llejuffrouw 
Hefting candidaat stelt. Is het de bedoeling van de afdeling 
_Utrecht, dat IJlejuffrouw Heftiu.g de plaats van de heer Kooru
neef zal innemen? 

Nadat deza vraag door de afdeling Utrecht beves
tigend is beantwoord, wordt bij mondelinge oproep gestemd 
over het plaatsen van tiejuffrouw Hefting of de heer Koornneet 
pp plaats no.l? van de lijst van de Centrale Den Helder/Utrecht 
in groep B. 

De uitslag van de stemming is: 
Mejuffrouw Hefting 134 stemmen 
De heer Koornneef ·12 " 

2/3 = 9?. 
Totaal uitgebracht 146 stemmen 

Aangezien 2/3 meerderheid der vergadering zich dus· 
uitspreekt voor tiejuffrouw Hefting, zal plaats 1? op de 
lijst van de Centrale Den Helder/U·trecht van groep B worden 
ingenomen door Mejuffrouw Ur.J.ilefting te Utrecht. 

Ten aanzien van plaats 18 op deze lijst bestaan 
bij de vergadering geen bezwaren.-

. Ten aanzien van pla~ts 19 op deze lijst wil de 
heer Ir.J.D.M.Bardet (Utrecht) een opmerking maken. Het OP
geven van de candidaten voor deze vier plaatsen is overga-. 
laten aan de Centrales. De Centrale Utrecht heeft hierbij 
in de eerste plaats opgegeven de heer Koornnee.t-, die ee.n 
bekende figuur is in de provincie. Spr. stelt voor de heer 
Koornneef nu op plaats 19 te stellen, zodat de candidatuur 
van de heer Leopold komt te vervallen. Dit is reeds met de 
heer Leopold besproken, die zich met deze gang van zaken 
heeft accoord verklaard. 

De heer L.Roodenburg (Amersfoort) merkt ten aan
zien van het.voorstel van de afdeling Utrecht op, dat inder
daad de heer Leopold heeft toegezegd zijn candidatuur aan 
de heer Koornneef te vdllen afstaan. Spr. is echter van me
ning dat, wanneer het ér om gaat wie in de provincie de 
meeste bekendheid geniet, .de heer Leopold als oud-directeur 
van de H.B.s. te Amersfoort, hierop toch wel aanspraak kan 
maken. Waar 4et hier om een_niet-verkiesbare plaats gaat, 
zou spr. toch wel willen adviseren de heer Leopold te hand
haven. 
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De Voorzitter stelt voor, dat de vergadering zien 
uitspreekt wie van de beide oandidaten plaats 19 zal. ver-
vullen. · 

Daar·de heer Koornnaet geen 2/3 meerderheid'van 
stemmen behaalt, zal plaats·19 worden ingenomen door 
Drs.L.Leopold te Amersfoort. 

De Voorzitter brengt thana ter sprake de lijst van 
de Centrale Arnhe.m/l"iijmegen in groep B, ·waar, zoals reeds 
eerder medegedeeld, plaats 20 wegens het bedanken van de heer 
llali open staat. 

De heer J.K.Fred.rikze (ArnllÈ~m) vraagt t.a.v. deze 
plaat;s of het wellicht mogelijk is, dat de vergadering be
sluit, dat de Centrale Arnhem/Nijmegen na een te houden be
stuur·svergadering hiervoor een nieuw voorstel kan indi~nen. 

Meju.f'frouw Dra.G.Boekhoff' (Apeldoorn) heeft de 
oorspronkelijke lijst·der Centl'ale nagegaan. Hierop komt ook 
de heer de Jager voor. Is het niet mogelijk - zo vraagt zij -
thans te besluiten om de heer da Jager op plaats 20 te · 
.stellen. 

De'heer J.K.Fredrikze (Arnhem) deelt mede, dat da 
. heer de Jager, die voorzitter is van de afdeling I~de, er 

geen prijs op stelt de plaats in te nemen van de heer Hal!, 
secretar.is van die afdeling. . 

· De Voorzitter vraagt o! de vergadering er mede kan 
ins·temmen dat t. a. v • de candidatuur voor plaats 20 een nader . 
voorstel door de Centrale Arnhem/Nijmegen zal:. worden ingediend. 

De vergadering kan zich met dit voorstel ver-
enigen. 

De Voorzitter wil thans nog iets opmerken over de 
candidatuur van Pro.f.Cleveringa, candidaat op plaats 19 van 
de lijst van de Centrale Dordrecht/Leiden in groep A. A~ 
vankalijk meende Prot.Cleveringa, dat hij bij een eventuele 
verkiezing geen candidatuur moes~ aanvaarden, zodat hij op 
grond daarvan bedankte. Nadien bleek evenwel, dat Prof. 
Cleveringa er Geen bezwaar tegen had een niet-ve~kiesbare · 
plaats·in te nemen. Inmiddels was de groslijst reeds rondga-

, zonden, waarop de naam van Prof'. Cleveringa niet voorkwam. 
Vroeger waren bij een dergelijke procedure ook al eens moei
lijkheden gerezen over een naam, die niet op de groslijst · 
voorl~am en toch door de Verkiezingsraad naar voren werd ge~ 
bracht. Van de zijde van het Hoofdbestuur w·ees men een derge
lijke candidaatstelling toen a.f onder motivering, dat uit
sluitend de op de groslijst voorkomende candidaten op de de
finitieve oandidatenlijsten kunnen worden geplaatst. Nu wordt 
de groslijst wel zeer vroeg opgesteld, er hLlnnen zich altijd 
wijzigingen voordoen, er kan al tijd nog een candidaat naar 
voren komen. De gedachtengang van het Dagelijks Bestuur is 
toen geweest: tenslotte kan de algemene vergadering, als zi~ 
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dat wil en het in ~et belang_ van de zaak nodig acht, 
machtiging verlenen to·t atwijking·van het reglement. 

De Voorzitter zou dus nu de vargadering willen 
voorstellen van deze algemene regel af te wijken, opdat 
Prot.Cleveringa, die niet op de groslijst voorkomt, toch 
op de candidQtenlijst kan worden geplaatst. 

Hij verzoekt en verkrijgt machtiging der algemene 
vergadering om plaats 19 van de lijst der Centrale Dordrecht/ 
Leiden in groep A te doen vervullen door Eror.r~.R.P.Cla
veringa te Leiden. 

De Voorzitter vraagt voorts de vergadering, of· 
het geen aanbeveling verdient van deze gelegenheid gebruik 
te maken een besluit te nemen ten aanzien van het al of niet 
uitbreiden der lijsten tot 30 namen. 

Spr. zou -r!illen adviseren iu deze verga.dering geen. 
besliss:tnr; ontrent deze cand.idaten te na:t:l_en. Hij stelt voor 
de Centrales te nachtigon om, voor zover deze dit nodig vin
den, nog enkele candidatan., vauzelts:prelten.d tot een ma.ximum: 
van 30, aan de lijsten toe te voegen. Hierover dient de ver-

. gadering met 2/3 :m.eerderheid van ste:mrtlen te beslissen, want 
ook dit geschiedt in afwijking van het besluit van de Ver
kiezingsraad en van het reglement. E-r is echter absoluut 
geen mogelijkheid om hier, in deze vergadering, deze namen 
in te vullen, zodat dit beter aan de Centrales kan worden 
gedelegeerd; die dan voor een bepaalde datum, b~v. v66r 
l !~art 1956, voor zover zij dit gewenst achten, hun opgave 
van eandidaten a.an hot Hoofdbestuur kunnen inzenden. 

verenigen. 

op de nos; 
geplaatst, 

bestaat. 

De vergadering kan zich unaniem met dit voorstel 
. . . 

. den · 
De heer Dr.J.~r •. v~ Houten (Wassenaar) vraagt, of" 
21 t/n ;o eventueel ook candidaten mogen worden 
wier naam niet op de groslijst voorkomt. 
De Voorzitter meent, dat hiertegen geen bezwaar 

Thans - zo zegt de Voorzitter - zijn wij dus ge
komen aan het einde van onze beraadslagingen. Hij dankt 
allen hartelijk voor de wijze, waarop is medegewerkt om deze · 
vergadering vlot te doen verlopen. Het is altijd een moei- · 
lijk werk - aldus spr. - om de ca.n.didatenlijsten op te maken. 
Wij hebben dit werk nu ten einde gebracht en ik geloot, dat 
wij h~nnen zeggen - al zullen er mensen zijn dia hot liever 
anders hadden gezien - dat dit lijsten zijn, waarmede Wij 
met vertrouwen de verkiezingen tegemoet kun.nen·.gaan. In de 
gehele Partij heerst een groot vertrouwen mat het oog op de 

.komende·verkiezingen en dit vertrouwen bestaat niet alleen · 
bij ons, doch ook buiten de Partij. Wanneer de vorige zomer, 
toen er een Kabinetscrisis was, de Kamer zou zijn ontbonden, 
zou de V.V.D. er buitengewoon goed zijn afgekomen. En dat 
was niet alleen onze opvatting t maar ook in de couranten, 
ook buiten de Partij meende ~en, dat wij daarvan zouden pro-
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fiteren. En als een tegenstander di·t zegt, dan zit dat toch 
wel in de lucht. Ieder op zijn manier maakt propaganda voor 
de Partij, in afdelingsvergade~ngen enz. Voor de openbare 
mening is het echter belangrijk, dat overal naar buiten 
blijkt, dat er zoveel vertrouwen is dat onze Partij groter 
zal worden. Dit vertrouwen bij ons zelf en ook buiten de 
Partij zal een ontzaglijke stimulans zijn. 

blaar al zian wij het dan goed in voor onze Partij, 
dan mag dit toch geen reden zijn om op de lauweren, die wij 
nog niet hebben, te gaan rusten. · 

De Voorzitter wekt allen op om mede te helpen 
deze geest naar buiten uit te dragen en hij denkt daarbi.j 
terug aan die schi·tterende dag van de l?e September; deze 
manifestatie was iets ongekends en 8 jaren geleden zou een 
derc;eli~ik succes niet behaald zijn. In die acht jaren - zo 
~egt hij - is gewcrh~ en in di~ acht jaren is het met de 
Partij in s·tijgende lijn gegaan. Het was moeilijk, vooral 
de eerste verkiezingen, maar het aantal zetels in de Kamer 
kwa~ van 6 op 8 en daarna, in 1952, op 9, dus al de helft 
meer. De mensen beginnen nu zo langzamerhand te beseffen, 
dat aan het socialisme en aan het tot het uiberste doorge
voerde dirigisme toch wel gevaren kleven. 

Hierna komt Pro:t.OUd tot de vrijheid door bez:f.t. 
Iemand, die bezit, heeft meer vrijheid dan degene, die niets 
bezit. Juist daarom moet het individueel bezit toenemen. Dat 
is belangrijk en ook daarin ligt het verschil tussen ons en 
de socialisten. 

Bij de komende verkiezingen zal sterk de nadruk 
gelegd moeten worden op onze geestelijke vrijheid. Er is maar · 
êén groep in de Kamer, die principieel voor de geestelijke 
vrijheid op de bres staat en dat zijn wij. Bij de socia
listen is deze niet te vinden; door de vele werkgroepen in. 
die partij zoekt men het in een compromis en van dit com
promis wordt de geestelijke vrijheid het slachtoffer. 
Krachtens onze beginselen staat de ?artij open voor alle 
godsdiensten en richtingen, maar de geestelijke vrijheid 
is ons eersta principe. natuurlijk moeten wij trachten onze 
Partij met nieuwe leden te versterken, doch alleen op deze· . 
grondslag. De Partij van de Arbeid zoekt het in de breedte, 
de v.v.D. in de diepte en daar moeten wij het blijven zoeken; 
als wij het in de diepte zoeken komt de breedte vanzelf, 
maar verwaarloost men de diepte, dan gaat de breedte ook 
verloren. De Partij van de Arbeid huldigt het denkbeeld: 
hoe meer men over beginselen spreekt, hoe minder dit bete
kent; wij zeggen: hoe meer er over beginselen gesproken 
wordt, hoe meer deze gaan betekenen. In het oude libera
lisme liggen grote waarden, bij de toepassing waarvan reke
ning moet worden gehouden met de veranderde omstandigheden· 
in de maatschappij. Wie het liberalisme goed begrijpt weet, 
dat het altijd zal vasthouden aan datgene, wat het als zijn 
grote beginselpunten heeft aanvaard. Geestelijke vrijheid 
is daarvan nummer ~ên. 
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Wanneer wij nu met de verkiezingen verder in zee 
gaan, dan h9pen wij dit te: doen volgens de brochure "Op
gaande Lijnen". Er zal een Verkiezingsmanifest~ een·. Ver
kiezingsprogram. worden opgesteld, waarover ik in de Algemene 
Ledenvergadering nadere mededeling hoop te doen. 

De Voorzitter besluit met te zeggen, dat dit een 
zuiver zrute~ijke vergadering is geweest. Hij hoopt, dat 
iedereen naar zijn eigen afdeling teruggaat met een gevoel 
van verbondenheid. Er is - zo zegt hij - vandaag goed werk 
verricht, maar het grote werk is het uitdragen van onze be
ginselen, opdat steeds meerderen van ons volk zullen be
grijpen, dat uij iets te vertellen hebben en dat in het 
liberalisme zoveel ligt voor de toekomst van ons volk: 
onze nationale welvaart, een redelijke verdeling van die 
welvaart, grote persoonlijke ontwikkeling, individuele 
vrijheid en verant~oordnlijkhoid samengaande op zodanige 
wijze, dat :men in Nederland l.:an zeggen: ik lee.f' in een 
land, waarin de geestkracht wordt hoog gehouden. De partij 
die deze hoog houdt is de v.v.n. 

De Voorzitter hoopt alle aanwezigen weer te 
zien op de Algenene Vergadering van 13 en 14 April a.so 
~Iadat hij nog een opvtekking heeft laten horen voor het te 
houden Lliddenstn.ndsoongres der Partij op 25 April a.s. 
te .Amsterdam, sluit hij om 3.30 uur de vergadering. 


	VVD_ALV_januari1956_0001.tif
	VVD_ALV_januari1956_0002.tif
	VVD_ALV_januari1956_0003.tif
	VVD_ALV_januari1956_0004.tif
	VVD_ALV_januari1956_0005.tif
	VVD_ALV_januari1956_0006.tif
	VVD_ALV_januari1956_0007.tif
	VVD_ALV_januari1956_0008.tif
	VVD_ALV_januari1956_0009.tif
	VVD_ALV_januari1956_0010.tif
	VVD_ALV_januari1956_0011.tif
	VVD_ALV_januari1956_0012.tif
	VVD_ALV_januari1956_0013.tif
	VVD_ALV_januari1956_0014.tif
	VVD_ALV_januari1956_0015.tif
	VVD_ALV_januari1956_0016.tif
	VVD_ALV_januari1956_0017.tif
	VVD_ALV_januari1956_0018.tif
	VVD_ALV_januari1956_0019.tif
	VVD_ALV_januari1956_0020.tif

