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11- ALGEMENE ~ERG.~DERING 
I NOTULEN 

VAli DE JAARLIJ:KSE ALGB.~ErTE VERGADEltiNG V.AN DE VOL..T<:SPARTIJ 
VOOR VRIJHEID EN DELlOCRA'I'IE, GEHOUDEN OP VRIJDAG 11 EN 
ZATERDAG 12 lVIAART 1966 IN HET CONGRES-CElTTRtTI\1 RAI TE 

AMSTERDM.i. 

De Voorzitter, Ir.K.van der Pols, opent Vrijdagavond 11 M.aart 
1966 om 3.05 uur de vere;ad.ering !:int eer: korte rede, welke als 
bijln~e I bij de notulen is gevoegd. 

Vervolgens houdt Mr.W.J.Geertsema, Voorzitter van de ~\.weede 
Kamerfractie, een toespraak welke als bijlage II bij d.e not-ulen 

.is gevoegd. 
Nadat de vergadering beide sprekers net een hartelijk applaus 

voor hun redevoeringen heeft bedankt, stelt de Voorzitter voor het 
navolgende telegra:n aan H.LI.de Koningin te verzenden: 

~De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, op ll en 12 
~M11art 1966 te .PJil::>terdru:'. in jaarli,ikse algemene vergade
"ring bijeen, bett.ügt Uwe Najesteit en =Haar Huis haar ge
~voelens van aanhanl<:.elijkheid en trouw. 

van der Pols - Voorzitter, 
Quarles van Ufford- Algemeen Secretaris." 

. De·· ~ergadering gaat gaarne accoord met de inhoud van het ~Ge 
verzenden telegram. 

Alvorens over te gaan tot punt 3 van de Agenda memoreert de 
Voorzittor .dat oen van de meest prominente oud-KD.merleden van 
de V.V.D., de heer G.Ritmeester, de Partij kort geleden is ont
vallen. Hij vraagt de heer R.Zegering Hadders, die de heer 
·RitmeeEiter byzonder goed gekend heeft, de overledene in deze 
vergadering met enkele woorden te willen gedenken! 

. De heer Zegering Hadders vangt zijn herdenkingsrede aan met 
er op tewijzen dat de mensen van deze tijd byzonder snel leveno 
Er wordt veel van hen gevraagd en de problemen van alle dag vol
gen elkaar in een bijna onmenselijk snel tempo op. Het g~volg 
hiervan. is dat m~n ook snel vergeet, snel vergeet de mensen waar
mede men kortere of langere ti.jd samen beeft mogen we~ken. Slechts 
wanneer men een mens ontmoet, die een byzondere indruk heeft ge
maakt, dan is men ook in deze tijd in staat om zulk een mens 
langer zo niet blijvend in gedachten te houden. Zo gaat het spr. 
met de heer Ritmeester. Zij kwamen in 194-8 tegelijk in de Kamer 
en spr. heeft het genoegen gehad al die jaren, dat de heer 
R:i, tmoestor lid. van de 'l'weede Kamer was, met hem te mogen samen
wèrken. Wanneer hij de naam Ritmeester ~itspreèkt en wanneer 
hij aan hem denkt, dan denkt spr. aan een man, die ontzaglijk 
fel kon zijn, fel omdat bij geen onrecht duldde. Een man die 
enthousiast en plieht~sgetrouw datgene deed, wat hij vond dat hij 
in een bepaalde functie moest doen. Zijn gemeentenaren in Den 
Helder hebben dat maar al te goed meegemaakt in de moeilijke be
zettingstijd. Hij week geen duimbreed en deed, wat hij meende 
dat zijn plicht was. I.::n zo was het ook in de Kamer. Spr. wil de 
ouderen in deze vcrgadering er even aan herinneren hoê fel hij 
reageerde in de vergadering van de Verkiezingsraad, 

·· · toen h1j er voor zichzelf van overtuigd was dat de 
Partij hem onrecht ho.d aangedaan door hem zonder argumentatie 
van de -candidaten1ijst te verv:ijderen, en met welk een felheid 
hij toen opkwan voor zijn recht, niet in da eerste plaats· om . 
Kamerlid te blijven, maar in de allereerste plaats omdat hij er 
zich heilig va:-1 bewust ·::as dat hij zijn taak goed had -volbracht en 
zijn belofte goed was n8gekomen. Zo was Ritmeester in alles. Wan
neer hij in de fractie eens fel was, dan was dat niet omdat hij 
meende dat zijn mening de boventoon moest voeren, maar dan was 
dat omdat hij grote zorgen had over de Partij of over een door 
de fractie of door de Partij il}genomen standpunt, waarmede hij 

z.o.z. 
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het niet eens was. Zijn fractiegenoten hebben die felheid altijd 
graag gebillijkt en zij hadden er een diep respect voor, omdat 
zij wisten dat die VQortkwam uit zorgen over de toekomst van de 
Partij. Hij was, zo vervolgt spreker, een vooruitstrevend mens, 
een mens met een goede, gezo~de en realistische sociale inslag, 
een mens die altijd bereid was om voor wie dan ook, waar ook 
staande in onze samenleving, iets te doen. Wanneer de meest een
voudige zich tot Ritmeester wendde en hem vroeg naar een of ander 

·departement.te gaan om zijn belangen daár'riog'eens te verdedigen 
of te informeren, dan heeft Ritweester nooit neen gezegd. Hij 
heeft altijd ja gezegd en niet alleen zei hij ja, maar hij deed het 
ook. Zijn fractiegenoten hadden daarvoor diepe bewondering. Zulke 
mensen kunnen node worden gemist. Een felle man, een trouwe man, 
een belangstellende man. Een man die, ook toen hij uit de Kamer 
was, altijd meeleefde. Wanneer hij spr. dan eens opbelde kwam 
weer die grote zorg tot uitdrukking. Hij zei dan vaak: Denk je 
hier wel om of denk je daar wel om, want het zou mi,j spijten 
wanneer het niet goed was of v;a"lneer het daardoor om de een of 
andere reden niet goed zou gaan met onze Partij. 

Hij is heengegaan, zo gaat spr. verder. Hij is heengegaan van 
ons en ik dacht dat hij niet alleen bij onze fractie maar ook 
bij vele afdelingen in de Partij zal blijven voortleven als een 
goed liberaal, als een goed mens, als een mens die bereid was om 
offers te brengen, als een mens die heel ~raag bereid was voor 
zijn medemens iets en, zo het mogelijk was, veel te doen. Wij 
hebben heel veel aan hem te à.anken én ik- hoop dat het velen zo 
zal gaél.ll als mij, dat VJij nog heel lang aan ·hem zullen- blijven 
denken als aan een van die mensen die, staande op de plaats 
waar hij geroepen was, enthousiast en trom'; zijn plicht heeft 
gedaan. . · .. , 

Na deze herdenkingsrede van de heer Zegering Hadders;·die door 
de vergadering staande is aangehoord, wordt een minuut stilte in 
acht genonen. · 

De Voorzitter gaat dan over tot punt 3 van-de Agenda: Begroe
tin~ van de gasten. 

Hij deelt mede dat het de-Belgische zusterpartijen niet moge
lij}.: was een ·afvaardiging naar deze vergadering te 21enden, zulks 

.in verband met de politieké toestand in België. Telegrafisch 
... heeft men de beste wensen voor het YJelslagen van de vergadering 

overgebracht, hetgeen byzonder op-prijs wordt gesteld. . 
De Voorzitter begroet dan met vreugde de vertegenwoordigers 

van de J.O.V.D., t.w. de heer Wiegel, voorzitter, en Mejuffrouw 
van der Sluis, penningmeesteresse. 

Hierna geeft de Voorzitter het woord aan de heer H.Wiegel, 
voorzitter van de J.O.V.D. 

Deze vangt zijn betoog aan 'met op te merken dat "jongeren onder 
verdenking" in hot verleden wel eens de uitleg vrui de letters 
JOVD is geweest. Een uitleg die, naar hij meent, in deze tijd· 
bepaald niet opgaat, vmnt de betrekkingen tussen de J.O.V.D. en 
de V.V.D. zijn op dit ogenblik uitstekend. Hij gelooft zelfs te 
kunnen zeggen dat deze beter zijn dan in voorafgaande jaren. 
Spr. is daarover byzonder verheugel en het is daarom ook met 
extra vreugde dat het hoofdbestuur van de J.O.V.D. de uitnodiging 
om op dit cóngros aanwezig te zijn met veel genoegen heeft aan
vaard. 

Een duidelijk bewijs van de goede contacten tussen V.V.D. en 
J.O.V.D. is altijd de plezierige sfeer waarin de gesprekken ver
lopen, die eens in de twee, drie maanden met de fractieleiders 
van do V. V.D. in Eerste en Tweede Kamer '<'/orden belegd. Op 1 Maart 
heeft het laatste gesprek· plaats gevonden. Dat was ook het 
laatste gesprek, dat door de heer Geertsoma als fractieleider 
werd bijgewoond en deze hee'ft toen duidelijk gezegd: Goed, er 
mogen dan wel eens een keer zakelijke meningsverschillen zijn, 
de sfeer waarin die gesprekken altijd zijn verlopen was uit
stekend. Spr. is daar blij om. 

-3-
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Het is ook in die goede sfeer en naar spr.'s mening dank ZlJ 

die goede sfeer dat zakelijke neningsverschillen op incidentele 
punten tussen V.V.D. en J.O.V;D. kunnen bestaan. Het zou ook 
dv;aas zijn als de J .0. V.D. het alleen maar op alle punten met 
de V.V.D. eens zou zijn. Dat kan niet, want J.O.V.D.-ers zijn 
jongeren en jongeren bokijken de politiek nu eenmaal alleen maar 
met hun vcrstand en met hun ge;·wten. Zij hebben te weinig achter
grondkennis on alle feitelijke omstandigheden te leren kennen, 
maar zij achten de liberale beginselen byzonder belangrijk. Ook 
do V.V.D. acht deze beginselen byzondor belangrijk. Zij moet 
echter met ·die principes practische politiek bedrijven, d.w.z. 
af en toe campronissen sluiten on ook rekening houden met feitE:
lijke omstandigheden, die zij niet altijd volledig kan-beÏnvloeden. 
En dan kan het zo zijn, do. t de Jo 0 ., V, D. op bepaalde ogenblikken 
over bepaalde politieke zaken iets anders denkt. Dat acht spr. 
goed, dat acht hij liberaal. En dan zal.bet nooit zo zijn zoals 
het in de Partij van de Arbeid wol eens gaat, dat meningsverschillen 
over bepaalde politieke zaken leiden tot grote ruzie tussen de 
partij on de jongerenorgarlisntie. 'i'oen de studentenvereniging 
Poli te ia bet opeens niet ee!lS -::>leek te zijn met de Partij van de 
Arbeid, zei deze partij: 11 Gaan jullie naar \-:eg, we hebben jullie 
niet meer nodig; subsidie krijgen jullie ook niet meer. 11 Dat 
zal in liberale kring nooit gebeuren. 

J.O.V.D.-ers krijgen, zo gaat spr. vorder, Überhaupt weinig 
subsidie, want do V. V, D. is oe:.1 arme partij, maar het is toch 
nooit zo dat do matori~lo omst3ndigheden mede bepalend en uit
sluitend bepalend zijn vvanneer de J .0. V.D. volledig achtor de 

·V. V.D. annl.oopt. Spr., kan vcrzekeren dat dat ook nooit zal ge
beuren. Hij is wel zo brutaal om te durven zeggen dat hij er blij 
om is dat de V.V.D. nog lang no.ast do J.O.V.D. als onafhankelijke 
organisatie kan blijven bestaan. 

Prof. Oud, ere-voorzitter vnn de V.V.D. on al veel langer ere
voorzitter van de J. 0. V.D., dio hier v:-:mavond helaas niet kan 
zijn, anders zou hij spr. :s woorden bevestigd hebben, heeft het 
liberalisme wel eens vergeloken mot een horloge. Hij heeft gezegd: 
De V.V.D. is in dat liberalo horloge de regulateur en de J.O.V.D. 
is de veer. Als de regulateur ke1pot is loopt het horloge·onrç;gel
matig, maar als de ve0r stuk is staat het horloge stil. 

Spr. besluit zijn toespraak met te zeggen dat de J.O.V.D. er 
dit jaar, en naar hij aanneemt ook do komende jaren, voor wil 
zorgen dat zij eon krachtige voer in het liberale uurnerk is. Hij 
wenst de V. V.D. een goed congres en uitste}:cnde verkiezingen toe 
en hij spreekt de hoop uit dat de plezierige verhouding V.V.D.
J.O.V.D. ook de komendo jaren zal blijven voortbestaan. 

De Voorzitter is de heer Wiegel voor zijn uit het jeugdig ge-
moed gesproken woorden byzonder erkentelijk. Hij zou de beeldspraak 
van de heer Wiegel nog verder willen doortrekken door er tegen te 
waarschuwen de veer niet al te strak te spannen:dan gaat de hele blik
semse boe~ kapot. Hij hoopt dat het feit dat prominente leden 
van de Partij de J.O.V.D. thans ook enig inzicht geven in hun be
\7eegredenen en de achtergronden daarvan tot de goede verstand-
houding zal bijdragen. 

Alvorens tot het huishoudelijk 3edeelte van de vergadering 
o:rer t~ gaan, verzoekt de Voorzitter de vertegenwoordigers van de 
n1et-l1berale pers de vergadering te verlaten. Hij dankt hen voor 
hun belangstelling bij het eerste gedeelte der vergadering en 
spreekt de hoop uit hen morgen om twee uur bij het openbare ge
deel te van de vergadering ':;ederom te kunnen begroeten. 

Na een ~orte pauze heropent de Voorzitter de vergadering, en 
stelt aan de orde punt 4 van de A~enda: Vorslag van de Commissie 
voor de Notulen van de Jaarlijkse~gemene Vergadering van 9 en 
10 April 1965 te Zuolle. 

Deze commissie vras sameng::lsteld als volgt: Mejuffrouw 
Mr.M.van de Stadt te Zwolle, Dr.J.N.van den Ende te 's-Gravenhage 
en J. W. Verbeek ·l;e Rotterdam. 

z.o.z. 
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De notulencommissie heeft schriftelijk ropport uitgebracht, 

welk rapport door de heer Jhr.Mr.W.H.D.Quarles van Ufford 
(Reeuwijk) wordt voorgelezen en waaruit blijkt dat de commissie 
deze notulen, behoudens een tweetal kleine taalkundige wijzi
gingen, heeft goedgekeurd. 

De Voorzitter dankt de commissie voor haar werkzaamheden en 
.. gaat vervolgens over tot punt 5 v~_j.~Agenda: Benoeming van de 

Notulencommissie voor de vergadering van ll en 12 I:1iaart 1966. 
DB Voorzitter stelt voor in de Notulencommissie te benoemen: 

Mevrouw M.S.Hugenholtz--van Rheineck Leyssius - Bentveld, 
J.K.Fredrikze .Amsterdam, 
P.Ch.Vogely Diepenheim, 

met welk voorstel de vergadering zich gaarne verenigt. 
Punt 6 va~ de Agenda vermeldt: J·aarverslag van de Secretaris 

(bijlage II-1)-.-------- · . . 

De vergadering heeft met betrekking tot het Jaarverslag, dat 
tevoren word rondgezonden~ geen opmerkingen. 

.. De Voorzitter dankt de algemeen secretaris vool' het uitge
brachte verslag, hetv:elk een duidelijk en volledig inzicht geeft 
in de activiteiten der Partij in het afgelopen jaar. 

Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde punt 7 van dè 
Agenda: Rekening en Verant':lüording en Jaarvcrsiag vän de 
Penningmeester. 

De Voorzitter deelt mede dat de Pennj_ngro.oester hem heeft vç:r
zocht bij zijn uiteenzetting over dit agenda-punt tegelijkertijd 
te mogen betrekken zijn uiteenzetting ten aanzien van de voor
stellen onder punt 10 van de Agenda: de wijziging van de verdeel
sleutel van de cont:::>ibutie en het voorstel tot contributiever
hoging voor het volgend 'jaar, aangezien beide betogen onver
brekelijk aan elkaar verbonden zijn. 

De Penningmeester, de heer S.J.van den Bergh (Wassenaar), 
· voel·t het steeds als een anti-climax oo na de welsprek-ende rede

voeringen, wellee de vergadering zo;juist heeft aangehoord, te 
komen met zijn altijd sombere verslag met veer cijférs- en met 
voars·tellen, die soms voor iedereen niet zo buitengev10on welkom 
zij~. Hij meent echter toch dat het goed is dat hij, zoals door 
de· Voorzitter reeds v1erd aangekondigd, aan zijn jaarverslag ver
bindt de bespreking van punt 10 van de Agenda: het voorstel om 
·in 1967 de contributie te verhogen en voor het jaar 1966 een an-
dere verdeling van de inkomsten in te voeren. ., ' · 

Ondanks de grootst mogelijke zuinigheid, waardoor het Algemeen 
Secretariaat vaak de grootste moeite beeft om met het_gerir,ge· aantal 
personeelsleden het vele werk af te doen, zijn de algemene kosten 
van het Secretariaat in 1965 ten opzichte van 1964 met f.26.500.
gestegen, namelijk van f.l46.000.- tot f.l72.500.-. Van deze 
stijging van f.26.500.- komt alleen al f.l8.000.- voor rekening 
van salarisverhoging, die voor het merendeel nodig was om de al
gemene loonstijgingen in het land bij te houden, maar ook om de 
laagst betaalden op het Secretariaat zoveel meer te geven dat 
zij niet onmiddellijk nadat zij ingewerkt zijn ons weer verlaten. 

Doordat er meer wordt vergaderd en de kosten van vergader
lokalen en vervoer zijn gestegen steeg de post onkosten verga
deringen en conferenties met f.5000.-. 

De post abonnementen en bibliotheek steeg met ruim f.5000.
~ot f.6800.-, mede omdat voor rekening van de Partij voor één 
Jaar 500 abonnementen op 11 Liberaal Réveil 11 zijn genomen ter ver
spreiding van dit blad onder leden en geestverwanten. Zoals ge
zegd is d:i.t voorlopig slechts voor één jaar gebeurd en spr. moet 
helaas zeggen: met matig succes. 

De subsidies werden nog verder teruggebracht van f.6500.- tot 
f.5200.-. Verreweg het grootste deol van dit bedrag uerd als 
subsidie toegekund aan de 11 Vrouwen ln de V.V.D. 11 , welke orp:ani
satie reeds vele jaren door de Par·;i.j vlorelt gesteund. -5-
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K.teinere bijdragen g:!:>gro. naar de Europese Beweging in Nederland. 
en naar de J.O.V.D. 
· Sociale lasten en autokosten bleven Gelijk. 

Onze televisie- en radio-uitzendingen werden duurder en kwamen 
op f.13.700.- tegen f.lo.ooo,- in het vorige jaar. De heer van 
den Bergh spreekt de hoop uit dat, nu de kosten van de televisie
uitzendingen zijn gestegen, ook de kvalitoit zal zijn verbeterd. 

Het totaal vm1 al deze uitgaven, dus zonder enige kosten met 
betrekking tot verkiezingen, bedroeg in 1965 f.228.000.- tegen 
f.l9l.OOO.- in 1964, een stijging van f.36.000.- in één jaar. 

De vaste inkomsten - dat zijn dus .de èontributie-afdrachten 
van de nfdelingen na aftrek van de afdracht aan de Centrales -
bedroegen f.94.300.- tegenover f.90.000.- in het vorige jaar, 
een stijging dus v:m f.4.300.-. 

· Hieruit blijkt dat in 1965 het tekort bedroeg het verschil 
tussen f.227.000.- aan uitgaven en f.94.000.- aan inkomsten 
oftewel f.l33.000.- tegen f.l02.000.- in het jaar daarvoor. 
In deze cijfers zijn dus geen uitgaven voor verkiezingen begrepen. 

De vcrkiezingen voor de Hijnmond hebben de Partij-lws 
f.4~.000"- gekost. Daartegenover stonden echter byzondcre giften 
en bijdragen die een bedrng vnn f.l36.000.- beliepen. Het is be
grijpelijk dat ondanks dit voordelig verschil van f.90.000.-
het tekort op de normalo uitgaven, dat voortdurend doorloopt, 
het ook in 1966 niet alleon annogelijk maakt uit de afdrachten 
van de afdelingen een verkiezingsfonds te vormen, maar ook om 
het tekort bij de bank, dat th~ns bijna f.l50.000.- bedraagt, 
op.te vangen. 

Spr. deelt mede dat thans een grote actie gaande is om uit 
vrijwillige bijdragen de financiën te saneren. Hij is niet zonder 
hoop dat aan deze giften en bj_jdragen voor de verkiezingen in . 
1967 zoals gebruikelijk weer belangrijke sommen zullen binnen -
komen. Het is evenwel een onhoudbare toestand dat over één jaar 
het verschil tussen normale inkomsten en uitgaven v~~ de Partij 
·f.l30.000.~ bedraagt, en iedereen zal moeten helpon om dit te
kort tot meer redelijke verhoudingen torug te brengen. Naar spr.'s 
mening valt affil de uitgaven-krult nauwelijks meer te bezuinigen; 
alle kosten blijven immers stijgen. Er zal daarom dieper in de 
zak moeten vJOrden getast. Het is niet meer mogelijk vóór .196?, 
dus in dit jaa.r 1966, een contributie-verhoging te doen ingaan. 
Spr. heeft daarom voorgesteld de vergadering te vragen -in dit 
jaar 1966 als afdeling zowel als centrale een klein offer te 
brengen, zodat hij van de f.20.- contributie, die voor dit jaar 
nog geldt, per lid wat meer overhoudt. Dit is ook daarom zo nood
zakelijk omdat, zoals nog nader zal vlorden ui teengezet, per 
1 April 1966 de kostprijs van 11 Vrijheid en Democratie" zal stij-
gen Vffil f.6.- tot f.6.50 per jaar, hetgeen betekent dat van het 
bedrag van f.20.- twee kwartjes minder beschikbaar zullen blijven. 

Met ingang van l Jm1uari 196? zullen de kosten van het week
blad verhoogd worden Vffil f.6.50 tot f.7.50. Spr. wordt daardoor 
gedwongen voor 1967 contributie-verhoging te vragen. Als de ver
gadering accoord gaat met een contributie-verhoging tot f.25.
stelt· spr. voor dat de afdelingen in 1967 van deze contributie 
voor zich kunnen behouden f.?.50 tegen f.7.- in 1965 en tegen 
f.6.- in 1966. De Centrales ontvangen dan in 1967 f.3.- tegen 
f.2.80 in 1965 en f.2.- in 1966. Tenslotte zal de penningmeester 
dffil van deze f.25 .• - in 1967 f.7.- ontvangen. tegen f.4.20 in 1965 
en f. 5. 50 in 1966. · · 

In 1966 zal de buikriem dus iets nauwer moeten worden aange
trokken, am1gezien sp:r. anders geen kans ziet dit moeilijke jaar 
met twee verkiezingen rond te komen. Het is voor hem soms een 
benauwende gedachte dat hij alleen dank zij de steun va~ een 
bevriende bankiersfirma, .die bereid is gevonden toe te staan dat 
de bankrekening der Partij' voor korte tijd belangrijk wordt over
trokken, nog op tijd aan.alle financiële verplichtingen heeft 
kunnen voldoen. Het is wel altijd zo geweest, aldus sr,r., dat 
wij het derde jaar na de Kamerverkiezingen in financiele nood 
kwamen, die dan weer wordt opgeheven door de grote inzamelings
actie voor de Kamerverkiezingen in het vierde.'jaar, maar zo 
ernstig als thans is de toestand nog nooit geweest. z.o.z. 
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Spr. begrijpt de moeilijkheden van vele kleine afdelingen, 

vooral die op het plattelo.nd. Hij zou de afdelingsbesturen er 
nog eens aan willen herinneren dat zij in bepaalde gevallen 
reglementair. verlaging van àe contributie kunnen toestaan. 
Dit betekont echter niet dat leden, die minder betalen, het 
weekblad- niet toege.zonden zouden krijgen. Spr. verklaart zich 
aan de andere kant bereid de contributie ad f.5.- per jaar voor 
gezinsleden niet te verhogen. Dit brengt toch niet zoveel geld 
in hot laatje en het is r:J.oeili.jk dit bedrag te verbogen. 

Spr. doet eón dringend beroep op do vergadering accoord te 
gaan mot eon contributie-verhoging tot f.25.- por jo.ar. Zelfs 
bij een partij als de C.P.N.~ die men toch moeilijk kapita
listisch kan noemen~ betalen de leden f.l.- contributie per 
weeko Bij de Partij van de Arbeid boto.lon de leden met een in
komen hoger dan de sociale verzekerinssgrons f.37.20 per jaar, 
die met een lo.gcr :i_nkomen f o 18. 60. Spro vimlt dit als liberaal 
niót juist en zou dit dus nooit nillcn-voorstellen. Hij denkt 
ook niot dat de vergo.derinf:S zich zou kunnen verenigen met een 
contributioheffing~ gebaseerd op bet inkomen van de leden. 
Ook in het beffen van een contributie vo.n 50 cent per week in 
plaats van f.25.- por jo.ar ziet spr. geen heil, daar het vrij
wel niet doenlijk is bij alle leden wolwlijks 50 cent te innen. 
~: Spr. gelooft dat hij zijn zorc;en zo duidelijk mogelijk naar 
voren heeft gebracht. Hij meent niet dat hij onredelijke dingen 
vraagt. Zoals voor vrijwel alles vandaag de dag zullen wij ook 
voor onze Partij wat meer over moeten bobben. Hij doet daarom 
nogmaals.een dringend beroep op de vergadering :J.ot de door hem 
voorgostelde contributievorhogj_nr; in te stennen. 

De Voorzitter dankt de pe~~ingmeester voor het·uitbrengen 
van het verslag cm voor de werkzamnhoden, die bij ten behoev-e 
van de financiën van de Po.rtij beeft verricht. · . 

Thans wordt overcsegaan tot punt 8 van de Agenda: Verslag van 
de Commissic vo.n Voorlichting ov-er de Rekening en Verantwoording 
van do Penningmeester over hot jaar 1965. · 

Namens de Commissie loost de heer H.J.de Koster (Leiden) het 
verslag voor, dat als bijlage IV bij de notulen is gevGegd. 

De heer do Koster voegt aan het door hen uitgebrachte verslag 
toe dat hij opdracht heeft gekregen nomens do cornnissie infor
meel aan do vergo.dering mededeling te doen, dat de commissie 
unaniem van mening is dat een contributie-verho6~ng noodzake
lijk is, •vil de partij de normale functies kur..nen ui toef enen. 
Hoewel dus natuurlijk volledig informeel en hoe~el het niet de 
taak van de comLJ.issio is, wil zij volledig het door de penning
meester gedane voorstel ondersteunen. 

Uit de vergadering komen geen opmerkingen. De Voorzitter 
dankt de heer de Koster voor het uj_ tbrengen van het verslag en 
de Commissie voor de verrichte Vlerkzaanheden en voor het advies 
dat zij ten aanzien van hot voorstel van de penningmeester 
·hee;ft uitgebracht. Hij steJ:t voor décharge te verlenen aan de 
penningmeester der Partij 1 tevens poru1ingmeester van de Stich
ting "Vrijheid en Democratie", voor het door hem gevoerde be
leid. Aldus wordt besloten. 

Punt 9 van de Agenda komt dan ann de orde: Benoeming van een 
commissie van drie loden ter voorlichting van de Algemene Ver
gadering bij de behandeling van de Rekening en Verantwoording 
van de Penningmeester over het jaar 1966. 

Voorgesteld wordt in deze commissie te benoemen als leden 
de heren: Mr.J.Bosman -Rotterdam 

B.D.Breuninc ten Cate - Almelo 

en als 
Mr.J.J.Oyevo.ar Leidschendam 

plaatsvervangende leden 
G.Heyn 
Dr~C.F.Karsten 
H.J.de Koster 

de heren: 
- Aerdenhout 
- Rotterdam 

Leiden -7-



- ? -
met welk voorstel de vergadering gaarne accoord gaat. 

De Voorzitter neemt vervolgens in behandeling p·Qllt 10 van de 
fogenda: Contributieverhoging.en wijziging verdeelsleutel con
tributiegelden. 

Dit punt is reeds door de penningmeester ingeleid, terwijl 
de heer de Koster nnmens de Comnissie van Voorlichting over de 
Rekening en Vernntwoording van de Penningmoester over het jaar 
·1965 hierover reeds een nening heeft uitgesproken. 

De Voorzitter roept in herinnering dat het voorstel uit
voerig is weergE:geveÏi. en toegelicht. in 11 Vrijheid en Democratie" 
en in de Beschrijvingsbrief en dnt de Partijraad hierover op 
26 Februari j.l. advies heeft uitGebracht. 

De heer Drs.H.H.de Jonge (Nieu'.7erkerk· a/d IJssel) brengt 
naar voren dat, zoals dit waarschijnlijk ook in andere kl0inere 
afdelingen het gevnl is, in zijn afdeling een contributiever
hoging over hot algeneen moeilijkbeden oplevert bij de leden
werving. Een kleine afdeling heeft over het algemeen oen zeer 
beperkt armtal leden en zal er ter->'Jille v~m het bezoek aan ver
gaderingon en het functioneren van de democratie bi.n-e.en de af
deling niet gnarrw enkele laton garu1. De lijsten voor leden
werving worden in hst alge.GJ.een opgesteld door leden en familie 
van loden, omdat er voor de rest slechts enkelen zijn die be
langstelling hebben. Arm de andere lmnt begrijpt spr. volkomen 
de moeilijkheden van de peruüngr:lCestor. Het bestuur van zijn 
afcleltng dacht dat het misschion. mogelijk '\'IQS hiervoor een op
lossing te~ vinden hetzij door do afdracht van de afdelingen 
aan het Hoofdbostuur te vergroten, het?.ij cloor niet het bedrag 
der contributie vast te leggen doch het bedrag dat door de af
delingen ann "Vrijheid en Democratio 11 en aan het Hoofdbestuur 
dient te worden overgernnakt. Spr. zou in overvvoging willen 
geven de contributieheffing aan het beleid van d.e afdeling over 
te laten. 

De heer Ir.G.Weijers (Heiloo} vraagt in hoeverre het twee
wekelijks verschijnen van 11 Vrijhoid en Democratie 11 van invloed 
zou zijn op do bijdragen van de leden. 

De· Voorzitter merkt op dat het voor de actualiteit b·eslist 
noodzakelijk is dat "Vrijheid en De.GJ.ocratio 11 wekelijks ver
schijnt. Een twee-wekelijkse vt::rschi~jning zou de actuàli te i t 
dermate beÏnvloeden en de interesse van de leden zodanig doen 
verflalhven, dat daardoor een groot doel van de opzet verloren 
zou gaan. Bovendien zou het nauv;elijks enige besparing betekenen 
wat kosten vo.n drukken en papier betreft, indien men allo over 
een tijdvak van veertien dagen binnengeko.GJ.en copy opneemt in 
het twee-wekelijks verschijnende nummer. Hoogstens geeft dit een 
kleine besparing op de verzendkosten en deze weegt zeker niet 
op tegen het verlies aan actualiteit. 

De heer Ir.G.Weijers (Heiloo) is van mening dat het verlangen 
naar actualiteit niet zo groot is bij de leden als men denkt 
en dat het grootste deel van de hier aanwezigen de nctualitelt 
voldoende gediend acht wanneer ons blad oenmanl in de twee 
weken verschijnt, mode gezien de artikelen die daarin worden 
opgenomen. 

De heer Drs.J.A.F.Roelen (Z,;Jolle) deelt mede dat enige tijd 
geleden een steekproefgeYJijze enquête is gehouden in verschil
lende delen van het land om enig inzicht te krijgen in de lees
gewoonten met betrekking tot 11 Vrijheid en Democratie". Deze 
enquête is in het byzonder ingesteld omdnt tijdens voorgaande 
vergaderingen door sommige sprekers, en in het byzonder door 
diegenen die meenden dat.het weekblad althans financieel beter 
losgemaakt kon ·:1orden vnn. het lidmaatschap, is gesteld dat het 
plad toch niet gelezen werd. De uitslag van de gehouden enquête 

:bewijst echter het .tegendeel. Ondanks d.e uiterst beperkte, 
ruimte, waarover de redactie tot nu toe de beschi~<ing had, 
is gebleken dat slechts 9% van de ondervraagden het blad nooit 

z.o.z. 
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las, wanrte~tnover 38% staat die het blad regelmatig las. Houdt 

.. men dan nog rekening met de nunnces tussen deze beide percen
-~ages dan mng men toch concluderen dat het blad behoorlijk wordt 
_gelezen. _ 

Spr. besluit met als zijn overtuiging uit to spreken dat het, 
oildo.nks alle bostaande moeilijkheden, toch nagelijk is ge1r7eest 
het blad te runken tot wat ;üj ons ervun hebben voorgesteld: een 
communico.tiemiddel bij uitstok tussen bestuur, leden en afde
lingen onderling. 

De heer r.1r.Th.F.Rëlodt (Soest) vindt het een ondankbare taak 
om na. de woorden vun de zo gewo.ardecrde penningmeester iets 
tegen diens voorstellen in te brengen. Hut blijkt da.t do be
zwaren von de o.fdelingen Soest/Soesterberg, Heiloo en Nieuwer
kerk n/d IJssol vrij'.? el p:J.ra:!_lel lopen. Het grootste bezwaar 
van de D.fdclinr; Soest;/Soosterberc j_s dat door do voorgestelde 
contrj_butievcrhot;ing hot karakter van onze Volkspartij voor 
Vrijheid on Democratie, de-volkspartij, zo in vcrdrukking komt. 
Voorts hoqft de afdeling niet gevraagd om voertiendaagse ver
schijnitig van hot blad maar on het minder te doen verschijnen 
in de tijd, dat do KDmers op recès zijn. Spr~ acht dit een zeer 
aanm~melijk bezuinie;inc;svoorstel. 
· Hij zou willen bcsl ui ten met cJ.e opmerking dat het hem bij 
voorstellen tot contributieverhoging steeds opvalt dat er van 
de zijde van het Hoofdbestuur altijd de nadruk op wordt gelegd 
dat rnon bij dü P.v.doA. zoveel meer betaalt. Vlij hebbon nu ook 
gehoorc'i dat de commu..rlisten zoveel meor boto.len, r:1ao.r er wordt 
nooit gezegd dat do christelijk--historischen, de anti-revolu
tionairen en de katholieken zoveel mindor betalen. 

De Voorzj;tte:c merkt naar .aanl~iding hiervan op dat men aan 
de P.v.d.A. en de C.P.N. het karakter van volkspartij niet kan 
ontkennen. Deze partijen stellen toch inderdaad dat _zij hun 
leden moeton vinden onder diecenen, die niet hot meest met 
nardse goedoren bedeeld zijn. Dat de A.R.P. een oindere contri
butie heft vindt zijn oorzaak in een voor ons nogal beschamende 
zaak, n.l. dat bij de A.R.P. de verhouding vnn het aantal 
stemmers tot het aantal leden vijfmaal groter is d.r.m bij ons. 
Als de verhoudingen bij ons ook zo lagen, dan haclden \?ij geen 
contributieverhoging nodig. Voor een grote partij als ·de K•. V .P., 
die weliswaar een O!:lVangrijkcr organisatie heeft, inaar waarvan 
het ledental enorm veel groter is, is het ook mogelijk om met 
een matige contributie te werken. De lagere contributie van de 
C.H.U. zal vermoedelijk zijn oorzaak vinden in het feit, dat 
deze partij weinig activiteiten ten toon spreidt. 

Spr. is van oordeel dat men, als men een contributie van 
50 cent per week heft, het etiket vcm volkspartij bepaald nog 
niet verliest. ' 

De heer H.M.J.Dubbeldam (Vlaardingen) deelt mede dat de af
deling Vlaardingen het voorstol van de penningmeester met in
stemming heeft begroet, Spr. is n.l. van mening dat een partij, 
die zichzelf respecteert, in de eerste plaats een goed functio
nerend partij-apparaat moet hebben, en dat is heden ten dage 
alleen maar mogelijk, indien door de leden een behoorlijke con
tributie wordt afgedragen zodat die portij kan rekenen op vaste 
inkomsten en niet op de activitoiten van de penningmeester, 

· hoe loffelijk deze ook zijn, bij on.l(ele geldschieters, die dan 
maar weer moeten zorgen dat de tekorten worden aangevuld. Dat 
is erg prottig voor ons, aldus spr., maar ik geloof wel dat het 
de gornakzucht bij de leden ten sterkste bevordert. Hij is het 
er niet mee eens dat "Vrijheid en Democratie" om de veertien 
dagen zou moeten gaan ver.schijnen. Eerstens dient het blad met 
het oog op de actualiteit wekelijks te verschijnen en voorts 
zijn we er niet mee als het blad twee-wekelijks zoQuitkomen. 
Spr. meent n.l. dat juist e~n contributie-verhoging het mogelijk 
zal rnakon betere of in ieder geval fleer m8dewerkers aari te 
trekken, waardoor wat meer armslag zou worden verkregen en waar-
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door de actualiteit vmarschijnlijk nog sterker geaccentueerd 
zou worden. Spr. vindt het een schande dat hot in de Partij 
van de Arbeid wel nagelijk is. dat er contributies vb.n f.304-
tot f.70.- worden betaald en dat bij·de C.P.N. contributies 
van f. 50.- •a orden betwüd. Men kan dan wel gemakkol ijk stellen 
dat de K.V.P. EJ.C\f:lr f.6.- per jao.r vraagt, nn11r het is ook .. die 
K.V.P. die de overheid vrno.gt do pGrtijon te gaan subsidieren. 

Spr. gelooft dat do.t veel ongezonder is en hij is van mening 
dat leden van een partij de plicht hebbon om die partij op een 
behoorlijke bGsis in stand te houden. 

De Voorzittor darurt de heer Dubbeldam voor zijn steun aan 
het voorstel vm1 de penningmeester. 

Hij zou de hoer RC\odt nog ~illen antwoorden dat in de poli
tieke komkoru::t.;rti,id "Vrijheid on Denocro.tic" reeds een aantal 
weken niot verschijnt. Hij merkt nog op dat twee-viokelijks ver
schijnen vnn hot blad nagenoeg ovenveel kosten net zich meebrengt 
als wekelijl~s uitkonen. Het wegv:ülon vnn de ndvertentic-opbrengst 
betelcont een no.nnerkelijl:e o.chaclepost en ook de redactiekosten 
wordon leng niet evenredig mindei·, zodat daarin dus nauwelijks 
bosparing is te vinden. 

De heer Ing. L.J.Strak (Laren/Blaricum) doelt mede dat zijn 
afdeling volledig accoord gaat met het voorstel tot contributie
verhoging. Do afdeling zou echter graag het oog gericht willen 
houden op de jongeren, vmA.rvan vrmavond al ueernalen sprake is 
geweest, een znak die vooral door de verlaging van de kiesge
rechtigde leeftijd steeds sterker in do belangstelling is komen 
te staan. Hij zou het Hoofdbestuur en vooral de· ponningr'wester 
willen verzoeken bij het vastgcstelde voor gezinsleden en 
adspirantleden op te nomen dat ook studerende leden en loden 
in militaire dienst voor oen lngere contributie in aanmerking 
komen, dit voornl als propagandn voor de jeugd. Z.i. is het 
toch de bedoeling do propagnnda niet alleen te richten op de 
kindoren van leden maar ook op jongeren, waarvan do ouders geen 
lid zijn. Wanneer deze tegen Gen l::1gero contributie •:lorden aan
genonen zullen zij, ~annoer zij ouder zijn en niet ueer studeren, 
zeker lid blijven tegen eon hogere contributie. 

De heer Mr.F .Korth:lls Al tes (RottordarJ) merkt op dat hem 
uit diverse afdelingen, vm:~r non veel studerende leden heeft, 
wel bekend is hoe het in de praktijk toegaat. Het afdelingsbe
stuur heeft do bevoegdheid on een gehele of godeeltolijke vrij
stelling van contributie te verlenen. In de meeste steden, waar 
universiteiten of hoge scholen zijn, is hot nu al zo dat door 
hot afdelingsbestuur is beslist dat de contributie voor stude
rende leden f.5.- is en dat ook in vele afdelingen, waar tevens 
een afdeling van do J.O.V.D. is, een lagere contributie geldt 
voor J.O.V.D.-ors die ook lid vlillon >7orden v::1n de V.V.D. In 
de Algemene Vergadering 1965 is dit punt eveneens aan de orde 
geweest en uen heeft toen besloten een en ander ter beoordeling 
aan de afdelingsbesturen te laten. 

Dezer dagen, zo vervolgt spr., is een nieuwe brochure ver
schenen ter voorlichting van diegenen, die belangstelling hebben 
voor de V.V.D. In deze brochure staat ook vermeld dat de con
tributie f.20.- bedraagt; gezinsleden en adspirantloden betalen 
f.5.- per jaar; van do contributie van f.20.- kan gehele of ge
deeltelijke vrijstelling worden verleend; in bet algemeen wordt 
aan studorenden gedeeltelijke vrijstelling verleend en behoeven 
zij slechts f.5.- contributie te betalen. Hierover beslist het 
afdelingsbestuur. Spr. dacht dn.t op deze >,djze voldoende duide
lijk is gemmü:t dut de jongeren aanspraak op een lo.gere contri
butie kunnon mnkeno 

Hierna ~ordt het voorstel van de penningmeester tot contri
butieverhoging en tot wijziging van de verdoelsleutel van de 
contributiegelden met overg~ote meerderheid aangenomen. 

z.o.z. 
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De Voorzitter neemt vcrvolgens in behandeling punt 11 van 

de Av,enda: Bonoer:ling van een lid van de Com1issie van Beroep. 

Aangezien de heer Mr.A.Blom te Rotterdam de. v;ens te kennen 
hoeft gegeven het lidn:Jntschnp der Cor.:n:lissie van Beroep neer 
te leggen, biedt het Hoofdbostuur 6vereenkonstir; artikel 2 
van het Regloment voor de Comnissio v,211 Beroep de volr;ende aan-
beveling a8.n voor deze te vcrvullen plo.:1ts: · · 

1. Mr.H.C.G.L.Polnk te R_otterdmn; 

2. NJX.Jt'.W.B.Bnron van Lyndcn te Rotterdam. 

De vergaderj.ng kfm zich gno.rne verenigen met de benoeming 
'van Mr. Polak als lid van deze coi:l.Elissie. 

S.V.P. DüORIJEZEH HAAH BLZ. 11 
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12. Bespreking van het beleid van het Hoofdbestuur. 
' 

De heer Hr. J .J. de l'ToncJ:!LlRotterdam) geeft uiting aan 
de gevoelens van ernstige oncerustheid bij de afdeling Rotter
dam over ret imago van de partij. Ncn wordt voortdurend gecon
fronteerd oet mensen die geen lid zijn en die steeds vertellen 
dat ze eigenlijk niet precies begrijpen wat de V.V.D. doet. 
Zojuist is een voortreffelijk woord van onze fractievoorzitter 
gehoord over het politieke beleid van de partij. Het is zo 
buiten[_;ewoon spijti,:; dat derc;elijke principiële zaken eigenlijk 
zo slecht overkomen naar een ~root deel van o;1ze kiezers. Het 
moet toc:n zo zijn - en dit is ook belangrijk voor de financiën 
van de partij - Jat een zo groot mogelij~ aantal mensen door
drongen is van wat de V.V.~. eigenlijk wil en doet. Wij hebben 
leden nodi~, v;ij hebben kiezers nodig. Ben van de neest belang
rijke media waardoor het imago kan worden opgebouwd is wel de 
televisie en de radio. Het moet spreker v&n het hart dat er in 
de afdeling Rotterdam vele malen ernstige kritiek is geuit op 
de wijze waurop dit zeer bt3langrijke medim:l door de partij 
wordt gebruikt. De afdeling Rotterdam ~elooft dat het radio-
en televisiebeleid van de Partij - spreker bedoelt niet het 
radio- en televisiebeleid wat betreft nationale politiek -
een grondi~;e herzieninf; behoeft. ifen heeft spreker gezegd dat 
men dit radio- en televisiebeleid amateuristisch vond. Spreker 
gelooft dat daar er6ens een l_~rond van waarhoLl in zit. Dit 
beleid zou in handen weeten worden gelegd van een zeer ter 
zake kundige. Radio en televisie zijn media die niet door een 
onderlinc.; overleg of door een onderlinge rego:-~lj_ng gebruikt 
kunnen worden. Het zijn zeer specialistische ~edia, die alleen 
op zeer specialistische wijze kunnen worden aangepakt. Dit 
slaat zowel op de tijd die de V.V.D. door de regering krijgt 
aangewezen alsook op die uitzendir~en waarin bepaalde fora 
worden georganiseerd Qoor de betreffende radio-omroepen. 
Het is natuurlijk zo dat onze collegae-politieke partijen 
inderdaad de beschikking hebben over een uiterst goed ge
or5aniseerd tec:rmisch apparaat op dit gebied, de radio-omroe
pen. Het valt spreker altijd op dat met name de VARA geweldig 
goede poli tie.i\:e uitzendingen weet te brengen die v:erkelijk 
pakkend zijn. Hen brengt daar vaalc onbekende jonge sprekers, 
maar die ~6n ding hebben en dat is voor de televisie iets heel 
belangrijks: dat is het televisie-appeal. 
De afdeling rietterdam zou daarom willen voorstellen het hele 
radio- en televisiebeleid in h~~den te leógen van een specia
listisch bureau. Het Hoofdbestuur zou zich over deze zaken 
voortdurend moeten wendon tot dit specialistische bureau en 
ook alleen het advies van dit bureau moeten opvolgen. 

De heer H.J.L.Vonhoff meent dat de heer De Honchy een 
bijzonder waa:r-Woord spreekt. Het radio- en televisiebeleid 
van de partij is anateuristisch. Het is niet zo amateuristisch 
als hij het wil doen voorkomen, maar wat wil men? Hen heeft de 
bedragen van de penning1:1eester gehoord. Er stond ter beschik
king voor het verzorgen van onze uitzendingen- vijf televi
sie-uitzendingen en eenentwintig radio-uitzendinten sinds 
het vorige congres - welgeteld dertienduizend gulden. Het is 
volmaal(t duidelijk dat de televisie-ui tzenclingen van de K. V. P. 
en de P.v.d.A. per uitzendin0 dat totale bedrag in één keer 
vergen. Het is ook volstrekt duidelijk dat de V.V.D. dergelijke 
bedragen voor haar radje- en televisie-uitzeEdingen niet kan 
aanwenden. ;:iprelwr gaat er dan aan voorbij dat een enkele 
uitzending van de K.V.P. alleen al op een nog belangrijk hoger 
bedrag is gekomen. Hoeveel openlleid van de kant van de penning
meester ook ten aanzien van de radio- en televisiecommissie 
wordt betracht, dergelijke ·financiële eisen zouden door hem 

- zonder 
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zonder meer als tè .excessief van de hand worden gewezen. 
Spreker is er diep van ovèrtuigd dat de televisie een be
langri,ik medium is. Het verheu~;t hem dat de radio- en tele
visiecommissie voor de radio-uitzendingen de beschikking 
heeft over de vrijwillige medewerking vm1 onige mensen die 
terzake wel deskundig zijn. Hij heeft ochter begrepen dat de 
heer De Monchy het oog heeft op ieQand die in zijn kring ook 
als uitermate deskundig geldt. Spreker kan de verzekering 
ceven dat dergelijke vrijwilli5e arbeid bijzonder welkom zou 
zijn. Hij zou bctrol\J:ene alvast willen uitnodigen om de eerst
volgende vergadering van de raci.io-· en t.elevisie-commissie 
a.s. maandag om half 2.cht op hot n.lgemeen secretariaat, bij 
te wonen. J)ezs flnclle aanpa.J:: lijkt ~_;prek8r typisch Rotter
dams. 
Sinds 1966 is ingeschakeld ho~ recla~~-adviesburoau der 
Partij. Dit rüclams-adviesbureau hc;ef~s zoals alle grote 
bureaus 9 ook zi.jn eics-en tolevisic;:nedewer:u~rs en radio-afde
ling. SpreKer is over de arbeid die door deze nieuwe advi
seurs wordt verricht buitengewoon tevreden. ~preker dacht 
dat die tevredenheid niet alleen in de krincen van het Hoofd
bestuur bestaat. Ten a~nzion van de radio-uj.tzendingen wordt 
van formule gewisseld.Dat is niet~:; nieuws. Als de heer De 
riJ.onchy zo met enthousiast:!::; wijst op de progrru:-Haa' s van de 
andere partijen, dan moet hem toch opgevallen zijn dat ook 
daar de formules doorlopend wijzigen. ~ie kennis kan krijgen 
van de reacties op die uitzendingen komt tot de ontdekking 
dat de -rctictic;s daarop in hGt alc,er:wen qua aantal bepaald 
niet gunstiGer zijn dan de reacties die de V.V.D. op haar 
radio-uitzendingen mag ontvan~en. Hetzelfde 5eldt voor de 
televisie-uitzendingen, en het is in iader geval nog zo dat 
onze partij vergeleken met de andere politieke partijen ten 
aanzien van de belangstelling per uitzending - spreker doelt 
hier op eon uitzending gericht tot de jongeren, en een latere 
uitzending waarin mevrouw Van Someren sprak over het radio
en televisiebeleid - absoluut recordhoudster is. \iat. de 
radio-uitzendingen betreft zal in de komende periode worden 
getracht de belan(,stelline; op te voeren door de mogelijkheid 
te openen dat diegenen die voor de radio hebben gesproken 
nog diezelfde avond vtorden opgEbeld. Een dergelijke proef
neming heeft bj_jzonder veel re~ultaat gehad. ~et probleem 
doet zich echter wel voor dat vooral de radio-uitzendingen 
zeer ~rnstig te lijden hebben van de toenemende zendtijd
mogelijkheden via de televisie. Het is duidelijk dat daar
door het aantal reacties op radio-uitzendint;en aanmerkelijk 
minder is geworden, niet allüen bij de V.V.D. maar ook bij 
de andere partijen. Vandaar dat de financiële middelen die 
wij hebben toch wel vooral gereserveerd moeten worden voor 
de televisie-uitzendingen. Dit gebeurt naar beste vermogen 
en met zo hard mogelijke arbeid.. Het kan alleen gebeuren 
indien de radio-ui tzendingen 9 zoals tot 1 ja .. >mari j .l. het 
geval vras, door de vrijwillige medewerking van sprekers 
worden verzorgd. 0preker wil 
ondanks de kritiek, dle overigens sinds beroepsstemmen 
gebruikt worden, als hij de Rotterd~nse spreker goed beluis
terd hoeft, niet ver~inderd is, in ieder geval die vrijwilli
ge medewerkers aan onze radio-uitzendingen van deze plaats 
en bij deze verdediging van het bel..::id van de radio- en tele
visiecernmissie nadrukkelijk dank zeggen. 

De Voorzitter meent dat de heer De Monchy wel moet con
stateren dat ue Co:rmnissie, die met het radio- en televisie
beleid belast is, de door hem geschetste problemen onderkent 
en hieraan naar beste weten en beste vermogen ~egemoet komt. 
Spreker zou met name nog even willen onderstrepen dat de opi
niepeiling die enige maandbn geloden werd gehouden het 
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verraosende resultaat opleverde, dat de niet-V.V.D.-stemmers 
over het al~emeen onze uiizendin~Gn tot de beste categorie 
achtten te behoren. H8t is uus alG zo vaak: wij zijn in eigen 
kring bij zonder kri tiscll, .naar anderen denken toch soms niet 
zo slecht over ons. Deze gerin~e troost zou spreker de heer 
De Honchy dan ooK nog mee kunne~1 ?:,even. 

De Heer B-_.I·i.i'19Tcuse ( Z:c.tancl_a:n2 acht in de eerste plaats 
de radio-uitzendin<Sen niet zo slecnt. Als men wel eens naar 
de K.V.~. luistert dan is dat bijzonder kinderachtig geHeuzel. 
tiaar de herkennini:,SL'lt:"Üodie zou sprei.:er toch eindelijk wel 
eens vervon~en willen zien; da~ wordt een beetje erg afge
zaa{;Ci op den duur. En nog een ~ando!J::>erking: in het algemeen 
zou men vm t zorgvuldiger te vrerk 1w.1:neil gaan. 
In de tweede plaats ee~ korte oprnerkin~ over zaterdaG 26 fe
bruari, een zwarte zaterdag,vlndt spreker, voor onze Partij, 
de da~ waaro~ het Dagelijks Bestuur met een verklaring naar 
bui ten is gekomen die de Purtij ze~~r veel schade heeft gedaan. 
Dat heeft het Dagelijks Bestuur ook wel begrepen; dat blijkt 
uit de toelichting in uvd.jheici en Democratie", waarin vol
komen overbodig nog wordt verklaard dat de hber Gruijters 
niet onliberaal gehandeld heeft. Spreker zou er op willen wij
zen dat bij een opinie-onderzoeK, een of twee jaar geleden, 
gebleken is dat onze Purtij een bijzonder hoog percentage 
republikeinen huisvest. l!en bederft het geestelijk klimaat 
voor deze T:lf::nsen met een dergelijke verklarin.:; ten enerunale, 
want toelichtingen zijn allemaal erg aardig, maar wat het 
eerst ~s geze~d blijft hangen. Dat geldt ook voor de uitla
tin~en van de heer Van Hiel, die zijn ook oe~ of twee keer 
.toegelicht en dat is wat verzacht, dat is zo'n beetje terug
genomen, maar wat blijft hangen is het eerste en dat berok
kent de Partij enorm veel schade. \~at betreft de technische 
voorbereiding van deze verklaring doen allerlei vreemde ge
ruchten de rondte. Zo wil zelfs een verhaal dat deze verkla
ring is uitge~aan zonder vooroverleg met Je fracties, alleen 
met de fractieleiders. Sprek~r zou grao6 willen weten of dit 
waar is. Hij vindt dit een onjuiste benaderinc; vmnneer men 
verklaringen gaat uitgeven. ~a~ het Dagelijks Bestuur of het 
Hoofdbestuur ook }Joli tieke verklaringe11 gaat uitgeven juicht 
hij erg-toe, maar de voorbereiding moet natuurlijk wel een 
beetje goed zijn. 

De heer H.J.1. Vonhoff ~mt\·roordt dat de herkenningsmelodie 
reeds is bekort. Hogelijk kan hij zo langzamerhand eens door 
een nog meer eigentijdse f!luzielr worden vervangen. 

De Voorzi_ tter deelt ten aanzien ve.n ie verklaring van 
het Dagelijks Bet;;tuur van 26 februari j.l. mede, dat deze 
opgesteld is in overleg met de fractievoorzitters in de 
Eerste en Tweede Kamer. Spreker dacht dat dat een voldoende 
inschakeling van de fracties betekende. 
Met deze uitspraak is geen principe-uitspraak gedaan, maar 
wel een beleidsuitspraak. tiet Dae;elijks Bestuur handhaaft 
zijn me1ünt; dat in sommige gevallen de hoffelijkheid het moet 
winnen van het liberale principe, wanneer dat liberale prin
cipe meebrengt het verwerpen van de staatsvorn die op het 
ogenblik bij ons aanvaard is. Spreker vindt dit een bijzonder 
ongeschikt onderwerp om in een grote vergadering als deze te 
bediscussi~ren, te meer nu de tijd gekomen is orn de opwinding 
die naar aanleiding van het Koninklijk huwelijk plaatsgevon
den heeft te vergeten~ Zijn advies is niet meer teruc te 
kijken in wrok - hij citeert een uitdrukking van de heer 
Dettmeijer in het recente nummer van Vrijheid en .Democrati·3: 
looking back in anger - -doch vooruit te kijken met vertrouwen. 
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De heer prs.P.A.Delvaux(Zeist) r;wmoreert dat toen in 
december 1965 bekend werd.dat de buiten~ewone algemene ver
gadering over het beginselprogra;-.:1 op 22 januari 1966 gehouden 
zou worden, er stemmen zijn opge~&EL"l die de termijn voor dis
cussie te kort vonden, die; zich afvroet,en waé1ron deze termijn 
zo kort eekozen was en die ervoor pleitten om de verBaderin~ 
uit te 0tellen. Het voornaamste arguri!dlt dat hierte{!,en ge
hoord werd was dat het beginselprogram gereed moest zijn bij 
de aanstaande ·.,rer~iezin~~en. Thans heeft men in "Vrijhej.d en 
Democratie 11 kunnen lezen dat het Hoofdbestuur de Redactie
commissie heeft aanbevolen om overlsg te laten prevaleren 
boven haast. Daar kan de afdeling Utrecht het op zich zelf 
heel wel moe ~ens zij~, het is eigenlijk haar oorspronkelijk 
standpunt, mw~r zij mist een taGlichting bij deze ommezwaai. 
Zij zou vo.n het Hoofdbostuur nu t,raag willeE weten waarom er 
eerst zoveel haast bij v:a:3 en waarofl die haast er nu niet meer 
is. En als spreker hot nu ~~on beetje mag tocspi tsen, maar zo 
hoeft men die vraag niet per se:; over te nemen: Vindt het 
Hoofdbostuur dat het vóór Dordrecht fout wa<3 of dat het nu 
fout is? 

De Voorzitter begrijpt de op2erking van do heer Delvaux 
niet goed. Hetb-èginselpro,;;rarn is uitvoerig behandeld in de 
ledenvergader}.nt~ in Dordrecht. Spreker hoopt en vertrouwt 
dat de Partijraad nob voor de zomer met de eindredactie klaa~ 
zal komen en dan ligt het resultaat daar e:n dan kunnen wj_j 
daarmee werkcm. Dat is helemaal geen principiëJlc ommezwaai. 

De heer Hr.F.Korthnls Altes geeft do heer Delvaux groot 
gelijk wannueT: dcz·ez-t3gC-élathêt de bedoeling was v66r de 
StatenverkiezinG klaar te zijn ;:;;-;t het beginsclprogrwa. Dat 
was de oprechte b~dooling van hat Hoofdbestuur, maar de gan~ 
van zaken in Dordrecht heeft ertoe geleid dat mem deze zaak 
gedeleGeerd heeft aan de Partijraad. Dat was een gunst die 
de algemene vergaderin6 aan het Hoofdbestuur en aan de Par
tijraad he0ft verlc;end. Het zou niet juist zijn vervolgens 
van die gunst misbru}_k te malwn uoor d<.~ zaak er bij de Par
tijraad door t..:: ,jagen . .Dan moet e:r ook overlec; zijn. Er is 
in Dordracht imm~~s toegeze~d dat het concept nog ter keruds 
van de leden zou worden gebracht~ zodat de leden hun meningen 
aan de Partijraad kenbaar konden ma:ken. Dit alles houdt niet 
in dat de eerste be:slissin~ verkeerd was. Het is gewoon niet 
gelukt, het was overmacht. 

De heer E2.F...J22.l ( Arnsterdar.12 6Cef"t als zijn mening en de 
mening van de afdelin; Amsterda:!l te ke1men dat het beginseJ
program, dat de grondslag vormt van alle activiteiten in alle 
afdelingen van de Partij, de aanleiding uehoort te zijn om in 
zo breed mogelijke lagen van de Partij te luisteren naar wat 
aan liberaal beginsel wordt beleefd. Daarom verheugt spreker 
deze verklaring. Nu de pressie volledig weg is - de verkie
zingen zijn voorbij en de Tweede Kamerverkiezingen komen pas 
voleend jaar - zou spreker het als een voordeel zien dat àe 
Partij in zo ruim mogelijke krin~ over haar beginselen zou 
~aan discussiëren. Aan de andere kant zoL< spreker ook graag 
zien dat bijvoorb€:eld voor het eind van het jaar de zaak rond 
komt, maar die mogelijkheid is er. 

De Voorzitter acht het volstrekt onmogelijk alles opnieuw 
in een algum8no ledenvergadering te brengen. Hij dacht dat de 
eerste 20 artikelen principieel vastgesteld zijn, en dat het 
het werk van do itcdac:tiecoramissie (:;n de Partijraad moet zijn 
om de niot-principHH8 amend~roen ton, die op de vergadering in 
Dordrecht niet behandeld zijn, nog af te wogen en voorzover 
mogelijk in de definitieve tekst te verwerken. Het moet moge
lijk zijn om het definitieve re~ultaat op betrekkelijk korte 
termijn te publiceren. 
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De heer Ir ._Jl. Rendering ( Groninç-,en) vraai_;t namens de af de
lint:; Groningen of het ::Jot;elijl~ i.s dat er meer brochures verschij
nen over verschillende poll.tieke onderwerpen, waarin het stand
punt van de partij duidelijk naar voren komt. Als voorbeeld noemt 
spreker de behoefte die algemeen werd gevoeld aan een toelichtint;; 
op het plan--Joekes. Gelukkig is onlangs een brochure over de 
landbouw verschenen; spreker hoopt dat meer van deze brochures 
zullen volgen. 
Ben tweede voon;tel va':l de afêl.elint; Groningen is het weekblad 
om te zetten in een ffihandblad, waardoor het wat aardiger en 
smakelijker van vorm 1-::Gn zijn. Bovendien heeft men dan het 
voordeel r.wt overdrukl-::·:cn te~ kunnen verken, wat praktisch geen 
kosten met ;;;ich r.îeebrengt, en deze overdrukke!1. kuruJ.en dan als 
brochures en documentEitie-materiaal gebruikt -..,orden.Het is vrij
wel ondoenlijk om het weeKblad zoals het nu is te gebruiken voor 
documentatie. 

De heer H.J.L. Vonhoff antwoordt dat in het afgelopen jaar 
een aantal pul1b.c<:1.tj_es iG -verschenen; spreker noemt de rede 
van de neer Geertsema in Zwolle en de radio- en televisie
brochure. Het is de bedoelin~ 1 aldus spreker, om geregeld over 
actuele onderwerpen brochures te laten verschijnen. Bij al 
deze schone plannen Doet spr~ker echter toch een handvol dis
tels in de vergadering strooien, want het is dan toch wel er~ 
gewenst dat, al3 er van de zijde van het Hoofd.bestuur dergelij
ke brochures worden ui tge<~even de afdelingen daarvan niet al
leen kennis nemen, maar ze ook in ruime watc afnemen en onde·r 
de leden versprei~en. Er is een aru1tal brochures waarbij dat 
naar sp~ekers gevoel in beslist onvoldoende mate is gebeurd. 
En als er nu eerder Ol) de avond een af:leling is geweest die 
geze~~d heeft dat ze zo bijzonder coedkoop vveri=t, dan is dat 
natuurlijk heel plezierig, maar als het goedkoop werken ertoe 
leidt dat het voorlichtinGsmateriaal niet wordt afgenomen zijn 
de voordelen van dat soedkope werken maar betrekkelijk. 

De Voorzitter stelt thans aan de orde punt 13: 
Besprek-ing van het beleid van de redactie van 1!Vrijh~dd en 
Democratie". 

De heer Drs.J.A.F.Jl.o~1E.;E_(1_y;~olle) memoreert dat hij al in 
de vorige jaarvergadering heeft mo~en aankondigen dat getracht 

\\erd een aantal veranderingen aan te brengen in de verschijnint?; 
en alles wat d::tarmede samc;nhan6t van ons weeklllad. Hij heeft 
daarbij toen ook gesteld Jat hGt stichtingsbestuur er toch wel 
heel veel waarde aan hechtte dat dit orgaan tot een werkelijk 
levend communicatiemiddel wordt, voorzover het dat nog niet is. 
Uit de gehouden enqu~te bleek dat dat nogal ~eeviel. Toch meen
de het stichtj_ngsbestuurs dat \·ril het orgaan inderdaad wat 
betekenen, er naar andere mogelijkheden moest worden gezocht. 
Dat heeft allemaal wat langer geduurd dan de bedoeling van 
het stichtin~sbestuur wass maar intussen is het dan nu tot de 
afsluitin,s van een groot aantal besprekingen gekomen, die zul
len leiden tot het volgende: dat op zeer korte termijn, om het 
exact te zeggen 6 april, het eerste nummer zal verschijnen in 
een totaal nieuwe opmaal: onder een niemvc redactie. De redactie
commissie stond tot nu toe onder voorzitterschap van de heer 
Mr.L.Neijer te Amsterdam. Al geruime tijd was het de bedoelinc; 
dat de heer Meijer als hoofdredacteur zou aftreden, maar geluk
kig is hij steeds weer op verzoek van het stichtingsbestuur 
bereid geweest om het nog enige tijd te doen in afwachtin~ van 
een definitieve voorziening in het hoofdredacteurschap. Het 
heeft alleP-laal wat la~g geduurd, maar nu is er een oplossing 
gekomen in de vorm van de benoeming van de heer Ph.C.la 
Chapelle te Amsterdam tot voorzitter van de redactiecommissie, 
die overigens wat s·amenstelling betreft gelijk blijft. Het 
stichtingsbestuur is de heer JVIeijer bijzonder veel dank-
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verschuldigd, met name ook omdat hij het is Leweest die meer
malen zijn nood heeft gèklaagd over de uiterst beperkte midde
len die hem en de redactieco~nissie ten dienste stonden, om 
nu eibenlijk dat te brEmgen vmt zij zich hadden voorgesteld. 
D~ gerinGe ruimte in de kolomJen was toch wel een grote belem
mering om alles behoorlijk tot uitdrukkin~ te laten komen. 
In de tweede plaats hebben de noodzaak tot effici~ncy, het 
gebrek aan financi~lo middelen en de behoefte aan meer kolom
ruimte geleid ~ot het besluit van het stichtingsbestuur om ook 
in do plaats van h~t drukken ve;randerint; te brengen, met dien 
verstande dat hGt blad, dat tot nu toE- in Amersfoort verd ge
drukt, ~:wt ingan<"; van 6 april in Ams tordELm zal worden gedrukt, 
waarbij er dus een concentratie io gekomen van redactio en 
drukkc-:r. Het Stich tin;,,Gbostuu.r hoopt dat dit h:a.n leidGn tot een 
meer 2ffici€-nte wer!cwijzc; minder huen en 'dü8r gereis aan de 
ene kant, aan de andere kant een vergrötin:~, van het blad waar-
door dus meer kolomruimte voor dsskundige b~schouwingen boschik
baar komt en financieel het resultaat bcla.n~rijk zal lmnnen 
worden verbeterd. De laatste jaren m·H::st st.ucds met verlies 
worden KCWerkt 9 een situatie di0 eenvoudig niet kon blijven 
voortbeE::tw:w. 
Spreker hoopt dat als het blad s~raks op 6 april in ieders 
bus rolt, men nutuurlijk enige clomenti.e zal hebben. Er zal 
een tijd van inspelen nodig zijn, de voorzitter van de redac
tiecommisuie en de roclactielc,den zulle11 aan elkaar moeten 
wennen, de nieuwe medewerkers zullen aan do hele situatie 
moeten wennen 9 maar na oen zekere aanlooptijd zal het blad, 
dank zij de niemve mogelijkheden, nuar spreker verwacht, meer 
brongen dan tot dusverre het geval was. Voor kritiek in op
bouwende zin is het stichtint?;<3bestuur straks ui teraard bijzon
der dankbaar; aanwijzinGen en tips zullen zeer welkom zijn. 
Sp~eker wil nogmaals zecgen, en hij hoo~t di~ in de kolommen 
van 11 Vrijheid en Democratie'' ook noL!. namens het stichtines
bestuur te doon, dat de partij en,.::rzijds de scheidende voorzit
ter van de redacti0commissie, de ~eer Mcij0r, buitengewoon 
veel dank is verschuldigd voor ;:,;J_ ll.::t VI.Grk dat hij gedaan heeft, 
andGrzijds de drukker, clie vele j!.::>.rcn vaclk met bijzondere m.Jei
ljjkhoden to kaElpen heeft gehad c::-1 h0t blad echt door zeer 
zware perioden hcr,d't he;engehol}Wl-~, on.::,elofelijk veel dank is 
verschuldigd voor wat hij hec::ft i~<::daan. De verandering is ook 
alleen maar gemotiveerd on te motiveren door de nieuwe moge
lijkheden die wel gezocht moesten worden omdat het zo niet 
langer ging. 

De heer R.111. Narcuse (Zaandam) meent dat voor het werk van 
de aftredende redacteur all~ respect past. Hij heeft moeten 
woekeren met de middelen die hom ter beschikking stonden. Het 
is voor de komende hoofdredacteur echter toch wellicht niet 
onprettig om te veten hoe velen over het partijblad denken. 
Spreker hoeft gehoord dat er een steekpro>Jf is gehouden; dat 
waren bemoedigende cijfers. Hij zou graa~ willen weten: wie 
heeft dib steekproef gehouden 9 welke instelling en onder hoe
veel mensen? Hij heeft in de af~blopen jaren zo hier en daar 
ook eens wat steekproeven gehouden, en de uitslagen waren bij 
hem eigenlijk andersom. Men vindt het namelijk eigenlijk een 
blad waar smaalc noch kraak aan zit. De klachten richten zich 
in hot algemeen met name te(:en de interviews met belangrijke 
fi.3,uren in onze Partij. Hen hoort daar allemaal leuke feiten 
en feitjes on grote uitgebreide beschrijvingen van de ge!nter
viewde on zijn familie, maar over zijn politieke denkbeelden 
verneemt men zelden of nooit iets, behalve dat hij of zij al
tijd liberaal is geweest, dat de vrijheid zo aanspreekt en de 
democratie. Dat is natuurlijk allemaal wel aardig maar we 
schieten er niet veel mee op. 
Dan de verslagen van de Partijcongressen. Die dienen toch echt 
wel eens verbe·terd te word~n. ::lpr ekor heeft in dit verband 
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wel oens de term partijp~awda horen noemen. Het gaat niet hele
maal op, maar het geeft zijns inziens toch wel aardig weer hoe 
velen over deze congresve-rslagen denken. BijvoorbE:eld het con
gres in .Dordrecht: voor de grot·.:: discussies en de amusante aan
golcgenhed.:;n moest men terecht bij Handulsblad of N.ILC., en 
wie dan h0:t vsrslag jn "Vrijhvid en lkmocratie" las had het 
idee dat lüj wst ee::n 1wel ander cong:::·es van ~een heel andere 
~artij t0 Daken had. Dat moet toch oi~enlijk niet nodig zijn, 
want hr~t partj_jblad wordt ook t;~:.:l82;en door niet-leden en bepaalt 
rnGde het imago van de partij. 

De Voorzitter acht een discussie hierover niet erg zinvol. 
De ht:er Ho\.;1-::~m .riëeft gez•.::gd dat z:ich nieuwe mot;<;lijkheden voor 
het Partijblad openen. Spreker dacht dat eens even moet worden 
afgewacht hoc zich dat ontpopt. 

De heer Dru. J. A. 1-'. iioc:le;n geeft nog cnic;e aanvullGnde inlich
tingen over clC~gdwudGn é>·fcckproef. Get;nquêteurd zijn leden, 
abonné' s op "Vrijheid en Der:wcratie11

. , in Ams tordar:1, Den Haag, 
Rotterdar·J, Vlaardin6 cn, Assen en omi-J,cving, Zvmll.::: en omgeving. 
Daar is expres enige spreiding gew~est om te proberen zov~el 
mogelijk onzuiverheden 'Jrui t tL halE<n. Op grond daarvan zijn 
de daarstraks genoemde conclusies vastgesteld. Echter is dit 
natuurlijk historie op h0t moJOL:nt dat r:1en meer mogelijkheden 
krijgt. E~ in het bijzonelor wil sprek0r nog zegGen dat men 
niet moet vergeten bij alle kritiek dat de voorzitter en de 
leden van de redactiecor:müssic onder uiterst ongunstige omstan
digh~den hebben moeten werken en zich voortdurend beperkingen 
hebb.::;n moeten opl..:;ggen. Verstandig is het nu af te wachtt::n of 
de ruimte die thans ontstaat deze onvolkomenhedun zal kunnen 
ophc:ffen. Dat vcrtrouwen zou spreker voorlopig willen vragen. 
Tenslotte: de e~qu&te is ov vertrouwelijke wijzu gevoerd. Niet 
door het stichtingsbestuur zulfJ maar met sanc~ie van het stich
tingE.,·bcstuur door het bureau van de j.Jederlandsc Dagbladunie. 

De Voorzitter stelt vervolgons punt 14 aan de orde: 
De rondvraag. 

Do heer R.l1.Narcuse ( Zc.v.mdwn_l heeft een paar hele kleine 
puntjes. In de eerste plaats zou hij ar op willen aandringen 
het collectieve abonnement op Lib0raal Reveil te blijven con
tinueren. Men mag blij zijn, aldus sprekerj dat er.in onze 
Partij een dergelijk discussiecentrum bestaat, daarmee is zij 
alleen maar gebaat. 
In de tweede plaats zou hij willGn informeren of het bestuur 
gepooGd heeft om een kleine zondtijd te krijgen voor de ver
gadering van morgen, zoals de P.S.P. bij de VM~A gedaan heeft 
gekregen. 
In de derde plaats: De Enge:lsc libGralon gaan dit jaar waar
schijnlijk naar Scheveningen.·Spreker geeft in ovcrwegin.::, cle 
V.V.D. eens een keor naar Brighton te laten gaan. 

De heer H.J.L. Vonhoff antwoordt dat het Hoofdbestuur 
inderdaad had besloten om voor 6~n jaar f 5000,- uit te trekken 
voor Liberaal Rc:veil.Dat is geenszins geweest een blijvende 
steun; het kon dat ook niet zijn; het was op een gegeven ogen
blik mogelijk doordat zich plotseling e::en extra financiële 
mogelijkheid voordeed, zo zeldzaam dat die onmiddellijk uit
gebuit moest worden. Bovendien was het een strategisch moment 
waardoor kon worden beslist ten gunste van het voortbestaan 
van Liberaal Heveil. 
Dan de televisie-zendtijd. 
Men heeft vandaag de N'rS gezien. Wie de moeilijkheden uit 
voor6aande jaren kent, en het beleid dat terzake in het alge
meen door de NTS wordt gevolGd, weet dat dat niet zonder meer 
een vanzelfsprokend belaidspunt is bij het NTS-journaal. Spre
ker is er6 blij dat gesprek,ken die onze heer Van Vlaarclincen, 
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zeer actief ook ~ls het.er om gaat de puhlic relations van 
onze fartij te verzorgen, wed<:. tot dit resultaat hebben kunnen 
l(:idun. t'Iorg<m is h:::t zo· <lat bij h<;t punt: "oV•.;rdracht van ht:t 
fracti<:voorzi t tcrschap" ook de .NTS zal kunnen wordt:m begro.:.;t. 
Op h....:.t ogenblik is vr no,~ onzclcerh·--id OVf:.:r dG komst van Brand
punt van de KIW. Het lijkt voor ~1et im.'lgo van de politieke 
strijd dat toch vooral met enige duidelijkheid gepaard is, 
erg Leschikt dat wij als liberale partij niet proberen in te 
huren hij de VARA. Spreker dacht d:tt de kritiek die man toch 
al heeft dat de politieke tegenatsllin~cn vervagen daardoor 
alleen versterlet zou kunnen worcle11. In een verkiezingi:Jstrijd 
hebben juii:;t de liberalen aan dC'\:,elijke onduidelijke elemen
ten Leen behoefte. Vanrhtar, zo bc,~:lui t ·spreker, dat wij ten 
aanzien van de zendtijd nie-c dezelfde stap hebben ondernomen 
als de l\3J.), en aL; de heer darcu~-;e r.o.:, niet i:.:; overtuigd dan 
moot spreker er bovendien op wijzen dat het doen van zo duide
lijk niet-originele stappen spreker als publiciteitsman ook 
wel teBen de borst stuit. 

De Voorzitter kan helaa3 op ae derde vraag van d0 heer 
Harcuse ook slcchto een teleurstellend antwoord geven. ·Het 
blijkt dat de Engelse Liberal Party niet naar ~cheveningen 
komt ~n wij zullen dus een plan •Jm naar Brighton te gaan ook 
maar uit ons hoofd zetten. 

De heer J. Gosscll:J.lk (Voorbu~;) bccnt-:t in herinnering dat 
ruim een jaar geledcm op I:rü ti-[ï:bef V <.iJl het Hoofdbestuur een 
enquête onder de <ddelingen is r;ehouclen, die werd geannon
cuerd als een doorlicl'ltinc van de afdulinc;en. Over het resul
taat van die enquQte is nimmer iets vernomen. Is het mogelijk 
dat het Hoofdbestuur de afdelingen inlicht over de analyses 
van die onqu~te, eventueel de result~ten? 

De heer Nr. l•'. Korthals Al tes gelooft niet dat hot de 
bedoelin,::; is o,n Van de re:_;ul tatÊ::ll die Ui C die enquête ZlJn 
verkre~en de afdelinGen ieder voor zich op de hoogte te stel
len. Het j.s na1:1elijk de 'bedoelin1; gev1eest om hierd.oor een 
inzicht te kri j~;en ~i.n de mote van acti vi te i t van de afdelingen 
in de verschillende centrales . .0anrover i;:. inderdaad een zeer 
duidelijk inzicht vcrkre~en. VervolGens is besloten om in 
groepen van centrales br.:sprekincen Le voerer. met de besturen 
van de kamercentrales • .Ueze bes]>rekin6cn zijn begonnen ejnd 
vori;;. j an.r, en zullen op korte termijn worden voorteezet. 
De besprekingen worden bevoerd door een lid van het Dagelijks 
Bestuur en door een van de beide fractievoorzitcers, en het 
resultaat van de eerste bespreking is zeer bevredigend ~e
weest. 

lle heer P.G.J. '•lesterlakeu (Anstcrdam) deelt mede dat op 
28 april in Kr::1snapolsky in A1:1sterdarn een consres wordt ~~ehou
den van de liberale fractie van het Europese parlement. Is 
het zo dat de V.V.D. als zodà.nig daaraan enige aandacht zal 
besteden of is dat zuiver een interne vergadering van de frac
tj_e? tlpre.k:er zou het eerste standpunt willen J;Jeplei ten. Het 
lijkt hem wenselijk dat ten aanzien van de menin~svorming van 

·dat grotere overleg-orgaan in Europa, de liberale fractie in 
het Europese Parlement,ook landelijk enige aandacht besteed 
wordt, en dat hieraan enige ruchtbaarheid Hordt gegeven. 

De Voorzitter antwoordt dat dit door de liberale fractie 
van het Europese Parlement als een interne aangelegenheid wordt 
beschouv1d, en dat waarschijnlijk alleen het Hoofdbestuur voor 
de openinG uitgenodigd wordt. 

Hierna stelt de Voorzitter nog punt 15 van de agenda aan 
de orde: een voorstel van de afdeling Bennebroek, ondersteund 
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door de afdeling Gouda, tot WlJzlging van artikel 15, lid 3, 
van de Statuten. Het advie.s van Hoofdbestuur en J:'artijraad ie 
afwijzend . .Be11 degressief stemrecl-.t voo.r de afdelingen acht 
men bepaald een ondemocratische zaak. De invloed van oen lid 
in een kleine groepering fflac niet groter zijn dru1 van een lid 
in een grote groepering. liet Hoofdbestuur en de Partijraad zou
den hot bepaald onGewenst vinden om de~e onzuiverheid in de 
meningsvorming van de Par~ij te introduceren. Spreker stelt 
dan ook voor om dit voorstE:l van de afdeling Bennebroek niet 
ac.n te nemen. 

Hij concludeert ·dat het· voorstel met meerderheid van sten
men is verworpen. 

De Voorzitter meent dat er vanavond hard is gewerkt, en 
dat het nu ook wel r:;en08[; is. De verc;adering kan morgen dan met 
frisse moed voor tt"~aan. :Oit-:· frisse moed zál nog aangemoedigd 
worden, wanneer men gebruik wil maken van de bijzonder vrien
delijke uitnodiging van de afdeling Arilsterdam tot een gezellig 
sanwnzijn. Ilij voorbaat dankt spr0lcer de afdeling AmsterdaLTt 
bijzonder hartelijk voor de ga~tvrijheid die zij de vergadering 
verleent. Vervolgens shü t hij de V(;rgaderint:, tot zaterdagmor
gen 10.00 uur. 

Zaterdat:; 12 maart, des raor<.;,en,J om 10.00 uur, heropent de 
Voorzitter de vergadering en stelt aan de orde punt 16 van- ·de 
agenda: Voorstel van het Hoofdbestuur tot het aanbrengen van 
wijzigin~en in het Reglement op de kandidaatutelling voor leden 
van de Eerste Kanwr der St8.ten-Generaal. 

De heer J.Gosschalk (Voorburv) stelt voorop.dat de afdeling 
Voorburg het eens is met de voorstellen van het bestuur. De 
afdeling j_s echter verwonderd dat dit punt thans aan de orde wordt 
gesteld. Punt 22 van de agenda vermeldt immers: Voortzetting 
van de behandeling van de agendapunten van vrijdagavond 11 
maart, voor zover daar aanleiding toe bestaat. Nu zijn er 
misschien leden niet aanwezig die menen dat punt 22 later aan 
de orde komt en dil: daarom hun stem niet kunnen laten horen. 
Spreker zou aan de voorzitter willen vragen, of het niet wense
lijk is eerst de punten 18 t/m 21 te behandelen. 

De Voorzitter zegt cle heer GosschaU: dank voor ·zijn op
merkin~ en stelt aan de orde punt 18: Benoemin5 van een 
Ondervoorzitter. 

Wegens periodieke aftredinc; van de heer Drs. J. A. Ji' .Roelen te 
Zwolle, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in de vaca
ture van het Ondervoorzitterschap worden voorzien. 

Als enig kandidaat is gesteld: l)rs. J. A. F. Roelen te Zwolle. 
MU1,;ezien tef:!;en-kandidaten ontbreken, geschiedt deze be
noeming overeenkomstiL; art. 49 van het Huishoudelijk Regle
me11t zonder stemming. 

Punt 19: l:lenoer.ling van een Pennin1;meester. 

Wegens periodieke aftreding van de heer S.J.van den Bergh .te 
Wassenaar, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in de 
vacature van het Penningmeesters.chnp worden voorzien. 

Als eniG kandidaat is gesteld: de heer S.J. van den Bergh te 
Wassenaar. 
Aangezien tegen-kandidaten ontbreken, Geschiedt deze benoeming 
overeenkomstig art. 49 van. het Huishoudelijk Heglement zonder 

· stemming. 
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Punt 20: Benoeming van een Secretaris. 

Wegens periodieke aftredin~ van de heer Mr.F.Korthals Altea 
te Rotterdaw, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in 
een vacature in het Dagelijks Eestuur worden voorzien. 

Als enig kandidaat is gesteld: Hr. F. Korthals Al tes ·.te Rot 1;erdo.m. 
Aangezie;.1 tegen-kandidaten ontbreken, geschiedt deze benoemin~:; 
overeenkomstig art. 49 van het Huishoudelijk Reglement zonder 
stemlüing. 

Punt 21: Be!].oem:i.n': van zeven leclen van het Hog_fdbestuur. 

Aan de beurt van periodiekE aftreding aL~ lid van het Hoofd
bestuur zijn: 

voor de RijkskieskriUG Tilburg de heer l<'.J .Melzer, 
Breda, 

voor de Rij:kskieskring Nijmegen de heer Ir.W.van der Ham, 
Nijmegen, 

voor de Rijkskie skring •s-Gravenhage: de heer Dr.Ir.A.W.G. 
Koppejan, •s-Gravenhage, 

voor de Rijkskie skring Haarlem de heer Drs.P.Th.van 
Leeuwen, Vught ( N. Er. ) , 

voor de Hijkskieskring Zwolle de heer Mr.H.P.Talsma, 
Enschede, 

voor de Rijkskieskring Assen de heer 1'1r . Dr. H. K. de 
Lan0en, Neppel. 

Allen zijn terstond herkiesbaar. . 
De heren F.J. Melzer, lr.W.van der Hwn, Dr.lr.A.W.G.Koppejan, 
i'ir.H.P.Talsma en Nr.lJr.H.K.de Langen hebben zich schriftelijk 
bereid verklaard een kandiclatuur voor een herbenoemin[:, te 
aanvEtBrelen. · 
Van de heer Dra .1'. Th. van Leeuwen ü; bericht ontvangen dat hij 
zicil in veroand met zijn vertrek uit de Rijkskieskrinf, Haarlem 
niet herkiesbaar stelt. 
Voorts is van de lv~er l'1r. J. van Someren bericht ontvangen, de.t 
hij in verband met zijn vertrek uit Amsterdam als lid van het 
Hoofdbestuur aftreedt. 

Kandidaat gesteld voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur 
zijn: 

YQ..21:... de Hi,jkskieskrint; Tilburg: 

F.J. Melzer te Breda (aftredend), door de afdeling Breda. 
Als enig ka.ndida.at is ge·s-teid: F.J. Melzer te Breda •. 
Aangezien tegen-kandidaten ontbreken, geschiedt deze benoeming 
overeenkomstig art. 49 van het Huif3houclt:lijk Reglement zonder 
stemming. 

voor de Rijkskieskring Nijmegen: 

Ir. 'vi. van der Ham te Nijmegen (aftredend), door de afdeling 
Nijmegen. 

Als enib kandidaat is gesteld: Ir.Vl.van der Ham te Nijmegen. 
Aangezien tegen-kandidaten o:n,tbreken, geschiedt deze benoeming 
overeenkomstig art. 49 van het Huishoudelijk Reglement zonder 
stemming. 

voor de Ri jl<:skie skring • s-Gravenha1,e: 

Dr.Ir.A.W.G.Koppejan te 1 s-Gravenhage (aftredend), door de 
afdelin~:_; •s-C-ravenhage. 

Als eni0 ka11didaat is gesteld: Dr.Ir.A.W.G~Koppejan te 
's-Gravenhage. 
Aanr:çezien te13en-kandidaten ontbreken, geschiedt deze benoeming 
overeenkomstig art. 49 van h.st i:itliohoudelijk Heglement zonder 
stemming. 
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VOÇ>r de HijkskieskrinP, Haarlem: 

Dr.A.J.Vis te Bussum, door de afdeling Bussum. 

Als enig kandidaat is gesteld: Dr.A.J.Vis te Bussum. 
Aangezien tegen-kandidaten ontbreken, geschiedt deze benoeming 
overeenkomstig art. 49 van het Huishoudelijk Heglenent zonder 
stemming. 

voor de ~ijkskieskring Zwolle: 

Mr.H.P.Tnlsma te Enschede (aftredend), door de afdelingen 
Almelo en ~nschede. 

Als enig kandidaat is gesteld: Mr.H.P.Talsma te Enschede. 
Aan;:;ezien tegen-kan<lidG:.ten ontbreken, geschiedt deze benoeming 
overeenkomstig art. 49 van het i~ishoudclijk He~lement zonder 
stüaL::ling. 

vog_r de ·Ri.ikskieskrinp; Assen: 

Mr.Dr.H.K.de Lr-mc;en Le l'!eppel (aftredend), door de afdeling 
Heppel. 

Ir. L. T.W. lücland te Assen heeft zijn kandidatuur int,etrokken. 
Als enig kandidaat is gesteld: Hr. Dr .H.K. de Langen te IVleppel. 
Aangezien te~cn-kandidaten ontbreken, Geschiedt deze benoeming 
overeenkomstig nrt. 49 van het Huichoudelijk Heglcment zonder 
stemmini~· 

voor çle [SL}K,skieskrinp; Amsterdwn: 

Drs.R.II.Neuberg te Amsterda':J, door de afdeling Amsterdam. 

Als enig kandidaat is ,:,esteld! Drs.R.H.Neuberg te Amsterdam. 
Aangezien tt::i_Sen-kandiéiaten ontbreken, geschiedt· deze benoeming 
overeenkomstig art. 49 van het Huishoudelijk Heglerre nt zonder 
stemming. 

De Voorzitter dankt de heren Van Leeuwen en Van Someren 
voor hot goede eri vele werk dnt zij in hun functie hebben 
verricht, en wenst de her- en gekozenen, die allen bereid 
zijn hun benoeming te aanvaarden, geluk. 

Vervolgens gaat de Voorzitter? conforL1 agendapunt 22, door 
met de behandeling van punt 1§. 

De heer A:J.B.Hubert (Rottorda!Jll deelt mede dat de afde
ling Rotterdam met instemtlin[:; ker1nis heeft genomen van het 
voorstel tot wijziging van het reglement op de kandidaatstel
ling voor leden van de Eerste Kamer, en 6aarne haar steun aan 
dit voorstel zal ~even. De afdelinG heeft zich echter wel af
gevraagd waarom aan de steeds groeiende openheid binnen de 
Partij en de verdorgaande medezegJ,enschap van de leden niet nog 
meer is tegemoet gekomen. Dit heeft geleid tot het indienen 
van een viertal amendementen. Net belangstelling heeft de afde
ling daarna·kennis genomen van de mening van de :l?artijraad, en 
mede op grund van dit advie;s 11eeft zij besloten de punten 2, 
3 en 4 van haar voorstel in te trel{ken. Overblijft dan slecht:;; 
punt 1, en dat wil spreker met klem bepleiten. Zoals de Par
tijraad terecht opmerkt is het formeel onjuist medebeslissings
bevoegdheid te geven aan anderen dan ::Jtatenleden; zelfs Staten
leden uit andere Groepen kunnen do Statenleden uit de ene groep 
slechts adviseren. Het Rotterdams ancndement wil daarin be
slist geen verandering brengGn, maar spreker i;s wel van mening 
dat de samenstellinG v~ de Eerste Kamerfractie een zo belang
rijke zaak is dat hierover in zo ruim mot;elijke kring binnen 
de Partij zal rr.:octen worde•n mcde 0 esproken. De Partijraad lijld 
het meest aant:;ewezen orgaan or!l de keten van adviezen nee te 
openen, opdat de Statenleden zich verzekerd zullen weten van 
de steun van de Partij als 'zij hun taak voor het landsbestuur 
op zich zullen moeten nemen. 
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De heer Mr.ii.van Biel acnt dit ·een moèiiijke kwestie. 
Hij ~3elf heeft in cer~>te instantie in het Hoofdbestuur het 
systeem verdediGd zoals de heer Eubert het nu toelicht, maar 
bij nader inzien is hij er toen van overtuigd geworden dat een 
beraad van het Hoofdbestuur zuiver uit een oogpunt juist 
vm:.. inspraak van de Partij betere resultaten zal opleveren. 
Het G8at namelijk ow een kleine Groep van ~ensen; er treedt v~n 
die zeven, acnt, in de toekomst mi~GcLien eens negen Berste 
Kawerleden altijd maar de helft af. lilcn kan over die kleine 
groep, ten dele vaak onmisba:ce G.i)ecialisten, eigenlijk moeilijk 
}.lraten in een gezelschap van 130 men:::en. De hoofdzaak is dat 
hier een re~lc invloed v~n de Partij wordt bereikt; daar ;.aat 
het ook Eottercl::J;,J OLL De reële ir.vloed iG alleen te bt.Teiken, 
waunec:r J'len oe .~;tatcnfracties e:c O!J een bepaald ogenblik vo.n 
kan overtuiten dat de frGctic Iéloet worden aangevuld of op eon 
andere l:J<uî.ier scun.cngesteld . .t;n nu lec.rt spreker de ervaring 
van bijna 18 jaar, duo lanr; voord.at hij zelf lid van de .Gerste 
Kamer was, dat dat al tijd bij zondfcr moeilijke gesprekken zijn; 
dat de ~;tatcmfracties ?.ich als r":-,;el en in belangrijke mate 
in ltun onderlinG overleg al vast~ol2~d hebben of, als men het 
iets minder sterk ze~gen wil, al tot voorlopige definitieve 
conclusies zijn gekomen. Men moet dus wel met hele goede 
ar0 umenton komen in de persoonliJXG sfeer. Gaat men nu een 
discusais vooren in een gezelscha~ van een 100, 120 mensen, 
dan is het al tijd zo dat rnenin~ tsGt::nov,,r menlnG komt te staan, 
dat daar imponderabilia zoals rcsionale inzichten gaan optre
den, etc. Zo'~ Partijraad ver~adert ~aar een paar keer per 
jaar, men kent elkaar ook minder. In een HoQ[dbestuur waar 
men tec;omroordig maandelijks vcr~:;;"Jd:-,:::-t, waar veel persoonlijJ.:o 
coDtactcn zijn, is het e0rder mu~olijK om door die regionale 
instellingen, achtergronden van relaties, eens even heen te 
breken en precies te zegt_:;cn waar cle dingen op Btaan. 
Spreker dac!'lt dat het voorste:1 van Hotterdam principieel juist 
is en in een bepaalde vorm van or~anisatorisch en systematisch 
denken heel (;Oed past vooral ook nu Hotterdam nog eens heeft 
toegelicht dat het er alleen om Gaat adviezen te geven, maar 
dat het effectiever is, meer in de richtin::; werkt van een be
paalde medezeggenschap van de l'a:ctij, wanneer men deze zaak 
aan het Hoofdbeötuur overlaat, waarin in zijn te~enwoordige 
samenstelling toch alweer die regionale inzichten, die heel 
bé~langrijk zijn, op de een of andere manier voor den dag kun
nen komen. 

De Voorzitter constateert dat het amendement van de afde
lin~_; Hotterdam onvoldoende door de vergadering wordt gesteund, 
en dat het voorstel van hot Hoofdbestuur is aanvaard. 

îhans stelt hi,i aan de orde ~_u van de agenda: 
Voorstel van het Hoofdbestuur tot herziening van het Reglement 
op de kandidaatstelling voor leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

De heer Mr. W.J. Geertsoma licht toe dat dit voorstel, dat 
hij aanhan,-:;ic · hoei't_g_Gïnaakt b:lj hot Hoofdbestuur, en dat tot 
zijn vreugde dour het Hoofdbestuur is overgenomûn, het! is inge
~oven door een ~rote bezorgdheid voor een zo evenwichtig moge
lijke samenstelling van de 'l'weede Kamerfractie in de toekomst. 
Nu wil spreker om ellc misverstand te voorkomen heel duidelijk 
zeggen dat die bezorgdheid niet in de eerste plaats betreft 
de eerste srunenstellinè> van de fractie. Op een enkele uitzon
derin6 na, waarover hij dadelijk nog iets hoopt te zet,gen, 
heeft hij volledig vertrouwen dat de Verkiezingsraad en het 
hele apparaat dat zich met de ka.ndidaatstellint; bezighoudt 
ervoor zullen zorgen dat de eerste samenstelling van de frac
tie· een evenwichtige is. Zijn bezorgdheid betreft pas de situa
tie. die daarna kan ontstaan, en hij heeft er behoefte aan deze 
bezorgdheid hier vanmorgen even toe te lichten, en daarbij 
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toch ook een enkel voorbeeld te noemen. 
Maar eerst in het algemeen: het is sprekers stelling dat er 
nu eenmaal een bepaald, ov<::rigens kluin, aantal kwaliteiten is 
die in ieder t,;,eval in een fractie vertegenwoordigd moeten zijn, 
omdat men niet kan eisen dat de andere ledün van de fractie 
over die kwaliteiten beschikken of zich die kwaliteiten eigen 
kunnen maken. Spreker zou daarvan ~raag twee voorbeelden willen 
gc;ven. Hij beseft dat dat ergens nntuurlijk wel gevaarlijk is 
omdat het misschien in eLn be:::r<J.s.lde richting zou kunnen ten
d.::ren7 naar hij ge:;looft niGt dat het mo'-'eljjk is om deze zar-.;_l.c 
duicleli jic te ruaken zonder een enkel voorbeeld te noemen. Dan 
zou hij in de eerste plaats hHt voorbeeld willen noemen vru1 de 
landbouwdeskundj_G"heid. Diegenon die wel eens mut lflndbouw
vraagstukkon te maken hebb~n ~0had weten dat die vraagstukken 
ui tcrr:ntc; inbewikkeld zijn en clat men eit;emlijk alleen maar 
wanneer men sinds jaren met dü; D.aterie vertrouwd is verstan
dic,o rlin _ __;en }:Bn zeggen over do landbouwpoli til)k. Het is voor 
nict-landbouwspccialistcn, ov~r Leeveel normaal en gezond 
verstand zij ook beschikken, eenvoudig een onrnogelijkheid 
zich een zoJanige dcskundichoid ei~Gn te maken dat zij in de 
Tweede Kamer met een minister kunnen discussiHren over melk
prijzen, prijzen van rundvloc:;s enz. Hot tweede voorbeeld ligt 
in een totaal rmder vlnk: de kvvali tf'i t die iemand geschikt 
maakt voor bijvoorbeeld een lidmaatscl1ap van een Buropoes 
Parlement. Het is niet zozGer dat hc::t hier Ol"'l zaken gaat die 
iemand zich niet eigen zou kunnen maken; h~t betreft hier 
een heel andere zaak: de deskundigu die dit Europese werk 
doet is vrijwel het gehele jaar op reis, niut alleen naar 
Straati1burG maar ook naar Afrika; hij is eenvoudig het helo 
jaar op pad. Nu kan men eenv,mdi:_. lÜl~ t van elk lid van de 
fractie etsen dat hij daartoc de bcreidhoid opbrengt. In een 
eerste samenstelling van con fractie kan men zorgen dat er 
iemand is dis daartoe de bert::idhcdcl heeft, maar bij het wee
vallen van d0 betrokkene is hc;t eenvoudig voor een fractie
voorzitter onmogelijk zo maar iemand aan te wijzon en te zeg
gen: nu· 6a jij dit reis- en trekwerk maar doen. Dit zijn tv.roe 
voorbeelden van sprekers stellin~ dat men op oen zeer beperkt 
aantal tE:rrcirwn bepaalde kwali tei ton in een fractie volstrekt 
nodig heeft. Nu kunnen zich tvroc mogelijkheden voordoen, aldus 
spreker. Vvanne;er wij optimistisch zijn, en waarom zouden wij 
dat niet zijn, dan kunnen wij in 1967 voor de situatie komen 
te staan dat de V.V.D. weer wordt gevraagd om deel te nemen 
aan een regering. Dan zullen er dus ook uit de kring van de 
V.V.D. ministers en staatssccretRrissen worden gevraagd. En nu 

·heeft spreker het helemaal niet over een theoretisch geval, 
maar over een geval dat hij in ziJn praktijk als fractic
voorzi tter heeft me:gemaakt, nl. d::tt een fractievoorzitter voor 
eon uitermate moeilijke vraag kan k:>mon te staan wanneer een 
der leden van zijn fractie, die in feite over een onvervang
bare kwaliteit beschikt 7 gevraagd wordt om eon dergelijke 
functie te bekleden. l"'en moet dan als fractievoorzitter de 
kt'US maken hem Ofwel te advisr:;rell dat te doen, maar dan OOk 
met do v!Gtenschap dat e&n bepaalde kwaliteit, een bepaalde dGs
kundi~heid uit de fractie wegvalt, ofwel het advies te geven: 
blijf in de fractie, waardoor ruon dan ochter toch de Partij 
een duidelijke schade berokkent doordat iemand die in staat 
en bereid is om een dergelijke ho;_so functie te aanvaarden dat 
niet kan doen. 
Dat is de ene mogelijkheid. ~a tweede mogelijkheid is dat om 
welke reden ook een dergelijk0 onmisbare doskundige uit dc 
fractie verd".rijnt, on dat mao.kt eor:. bijzonder slechte indruk 
naar buiten. Nu gelooft spreker dat eigenlijk - en dat is ook 
wel in de discussies in het HoofJbE:stuur e:n de l'artijraad 
duidelijk geworden- over dit i'cit zelf de meningen niet uit
cenlopc:;n. De varschillen van rnenin,~ liggen meer op een ander 
vlak, nl. dat men het middel erger vindt dan de kwaal. Hoewel 
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s:;Jreker begrip heeft voor deze be:,;waren is hij het daarmee 
toch niet eens. Het grote b0zwat~ li~t in het feit dat men 
van tevoren als ko.ndi<1aat-lid moet vcrldaro,;;n dat men eun even
tuulE: benoeming nil:!t zal aa.."lvrt.::-,rdcn. upr<>ker erkent dat daar
tcgen bezwnnm zijn artn to voeren~ maar aan de andere kant, 
wwneer men zegt: "j)an weten de kiezers eigenlijk niet precies 
wuar ze aan toe zijn; is dnt nu wel eerlijk tegenover de 
kiczcrs? 11 , dé'l.n zo.;gt spr.:;kcr cla-.lrteJ,cnin dat ue kiezer::; op dit 
moment ook niut weten hoe d~ zn~k in elkaar zit. Als ~én 
st~te~centralu uitkomt m~t een lijct en er is een statenfrac
tie van tien luden, dan denkt de eunvoudige kiezer dat als 
nij op nummer t.vee ster.at deze Kandidaat gekozen zal worden 1 

omclnt ur toch tien man in die s t:::ten.fractL; zitten. Haar ol~3 
dat een lijst is die maa~ in 66n stntencen~r~J0 geldt en deze 
k'lndidaat !wrat niut op andere lij stc::n voor, drm komt nummer. 
tv1es er zccJr bc.~:-'O.D-ld niet Ül. lJnt kan zich tcnuinste heel mak
kclijk voordoen; er zijn zelfs g~vallun wnnrbij nummer 66n er 
niet in komt. Ook dut w~ten de ki0z~rs niet. Zij kunnen zich 
ervan op de hoogt..; st<.::llcn, m'lDT het a~mt:ü kiezers dat dat 
doet is uitermnte gerinc. ~pre~cr gGloaft dus niet dnt dat 
bEzwaar doorsln.ggev8nd rnr:g zijn, ï1at voor heu ,Jchter belnng
rijkr;r ü;, is clo.t het systt:.Gm zo:J.ls het nu door de commissie 
is voor:;Gt>teld en door Hoofdb0stuur en :t':~rtijra2.d in meerder
heid is nnnvo.arcl 9 h.;.; t üni2,e middel is o.,! !1et door spreker ge
schetste doel te bereiken. 1r is geen 0nkcl ander middel. 
Zclfu nls du Varkiezin~srand b0reid zou zijn o~ met alle mo
gelijke facetten r~kaning te houden, dan nog is de Verkiezings
raad rli•::t in 9tD.at om da tgcne wr:.t oprel;_er bcdo(Ü t op een and·-::
re wijze te regelen aan ?;o:-ü~> het nu door de commissie is voor
,sesteld. ~l'enzij .Gkn E::8n rmduru 1vct; buwr:wdel t, en dat was die 
ene uitzondering, die hij in he~ bagin vnn zijn betoog noemde: 
men krm natuurlij~: zocgc;n: wij vinden diu kvmli toi ten zo be
lrmgrij1.;: dat wij bij de eer0t(; sor.r.enstelli!lt:. vo.n de fractie 
er al rukcnint<; mue willen üouden ci;:~t er vervant.:.ingsmogelijic
lwden dienen te zijn. Délt betekent dan dat me:n van ulle 
kwr:.:.li tei ten reeds in de 0erstc; sat!H.::::-lStellin;:; van de fractie 
meer m(;~scn op de lijst zet. Dnli wordt sprekers bezwaar nog 
veel grot0r, want dan wordt daarmee ook de eerste samGnstel
ling van de fractie onevem:ich tig. Sprr.:!kcr gelooft cl>l.i dan 
inderdai'.d lH"t widdel er,:~er wordt dan de k\'ulo.l. 
SprekerJ conclusie is dus: de fractie zal in grote meerder
lwid bestaan uit rncmson die .':111 rounel zijn en die voor elkao.r 
in de bres kunnen sprin~en, maar voor die kwaliteiten die men 
zich in korte tijd niot eigen k:1n m~üu;n moC::t de zekerheid 
vrm pla~J.·~sv0rvnnging bestnar~. 0pr8b::r wil niet zet,Sgen dat het 
middel wnt hiervoor iu gekozon id8ual is, maar hij wijst er 
nogma&ls op dat dit de eniGe mo~elijkhoid is om dit doel 
te bereiken. Spreker zou hut dan ook zeer op prijs &tellen 
vmnneer de vergaderinc:, dit voo:r;stel Z01À. a.::tnvaarden. 

De heer Hr.J .van Jorueren (Bgt~rdar'!)_ is zcjuist afgetre·ue~l 
als lid van het Hoofdbeotuur, l.l1aar toen dit voorstel in meer
derheid duor het Hoofdbestuur werd aanvaard was hij nog 
Hoofdbestuurslid. Hij heeft zich echter de vrijheid voorbeholÀ.
den OI!l de minderheids0evoelens in het !Ioofdbestuur in deze 
vergadering te vertolken. Die minderheidegevoelens zijn geen 
gevoelens, anders dan die van de heer G-eertseula. De heer 
Geertsem~ heeft het al gezegd, aldus spreker 1 wij willen alle
naal wel on~eveer dat wat hij wil. Volkomen be~rip bestaat er 
dus bij deze cinderhcid voor de wensen van de nu scheidende 
fractievoorzitter in de ~\teede Kamer. lJe vraag is echter, 
precies zoals hij het gesteld heeft: is het middel niet erger 
dan de kwaal? Op ons aantal van zestien leden in de huidige 
Tweede Kame-r, straks misschien achttie!l, zeventien of negen
t~en, bestaat naar sprekers mening geen mo~elijkheid tot de 
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invoering van een systeem van kwaliteitszetels zonder de 
echte volksvertegenwoordi,::.in<~ tekort te doen en de vrije 
kandiderinG; door afdelingen <?n kamercentrales te veel aan 
banden te leggc;n. Het maken van afspraken met de kandidaten 
is wettelijk wellicht net noG toelaatbaar, maar volstrekt 
zonder effect als de man met wie de afspraak gemaakt is in 
de praktijK zegt dat hij nic:t van plan is om aan die afspraak 
~evolg te g~ven. Deze be~aling doet in twee opzichteTI weinig 
democratisch aan: ten eerste omdat de echte volksvertegen
woordigill{:"; daarmee tekort,_,;edaan wordt, en ten tv1eede omdat 
deze afs~raken voor de kiezers slecht te doorgronden zijn. 
0p:r:ekcr eeeft direct to.::· dat de lciezerG misschien ook nu 
niet precies wctsn hoe de zaak in elkaar zit, maar met deze 
bepalin~ weten ze het helemaal niet meer. Hij acht het boven
dien elektoraal bijzonder onvur2tandi~. De K.V.~., die deze 
bepaling heeft, is hierop in het verleden scherp door de 
V.V.D. aant:.evallen. l·lu zou de V.V.D. de7;e be~aling zelf gaan 
invoeren! Ook op praktiscuo gronden is dit niet verstandig. 
Als men deze bepalingen leest ial men zien dat voor 1 april 
a.s. het lioofdbestuur 0n de ~artijraad moeten vergaderen om 
combinaties van kieskringen te makul t.m aantal en rangorde 
van de kwaliteitsplaatssn vast tG stellen. ~at wordt ver
schrikkelijk haastwerk - het is nu 12 maart - en dat is voor 
deze belanGrijke zcnk bijzondor onverstandie,. 
De huidige regeling is moc~ilij:k. De nieuwe vourstellen maken 
de kandidaatstelling voor partijleden en voor afdelingsbestu
ren nog ingewikkelder en uoeilijker. Dat wordt in de consi
derans van deze voorstellen ooK erkend; daar staat: hçt wordt 
iets moeilijker. Spreker weet ni0t of dat een understatement 
is; hij is ervan overtuigd dat het heel wat moeilijker wordt. 
Omdat het zo moeilijk wordt guat terecht of ten onrechte het 
gevoel van dirigisme toch ecnt wel postvattoni dirigisme door 
het Hoofdbestuur met de fracticvoorzitter 9 en eventueel door 
do ~artijraad. Jpreker is ban~ dat wen nog vreemde zaken zal 
meemakc'n als de Farti j dit voorst":l aanneemt. Hij is helemaal 
niet b8zorgd dat de ?arti j niet voldoeL·ido landbouwvertegen
woordi~crs in de fractie zal kiezen. De landbouw is altijd 
goed vertegenwoordigd geweest. Hij is veel eerder bang dat 
de landbouwkwalitcitsplaats ue;n extra plaats gaat worden voor 
de 1andbouvi naast de landbouwers die toch al gekozen zullen 
worden op de andere plaatsen, en ditzelfde zal men kunnen 
meemaken met alle ander~ kwaliteitsplaatsen. 
Naar sprekërs mening zou het juist zi.jn or:1 in goede samen-

·werking niet alleen de eerste 16 of 18 plaatsen vast te stel
len, maar ook do volgende plaatsen, en spreker acht het bij
zonder goed mogelijk om na die samensh·lling van de lijst 
eventueel nog eens globale afspraken te makEm met de mensen 
die net niet gekozen zijn. Dat· onderling overleg lijkt hem 
beter dan deze strakke en onplezieri~e reglementerin~. De 
Part~raad heeft het voorstel aanvaard met een be~rckkelijk 
kleine r:1eerderheid: 21 vt~6r, 1 G tc::,;en. üpreker adviseert de 
vergadering hot voorstel af te wijzen, want het middel is 
indordaad veel erger dan de kwaal. 

De heer J .K. Predrik~e ( Arnstc,rdam) wil zich graag geheel 
aanslui ton bij h0t betooG van de heer V<.m 0omcren, een betoog 
d~t duidelijk l8~t blijken d~t hij de praktijk goed doordacht 
h<::eft. Spreker zn.l een enkGle kEcer in herhaling vervallen, 
mn.:1r hij gelooft do.t dnt ter instructi.;; toch wel juist is. 
Nen zn.l het met spr<::ker eens zijn dett de afdeling .Amsterd,:un 
von de V.V.D. niet bepttald bekend sta· t als een behoudzuch
tige afdoline;. D~tt de nfdelin,; Amsterdn.m zich desalnietter:lin 
tegen deze voorstellen tot wij~igin~ vn.n het Reglement op de 
kandidao.tstellin.s voor lèden van de Tweede Kruner der Staten
Generaal uitspreekt zal wellicht vcrwonderin~ wekken. Amsterdam 
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meent echter daarvoor zeer gegronde redenen te hebben, zowel 
principiële als in het bij~ond•:::r ook praktische. Do princi
plële bezwaren zijn o.n. dat het principe van do allround 
politicus, de volksverte~enwoordigcr die zich, voor wat de 
V.V.D. betreft gebaseerd op de liberale beginselen, oen 
oordeel vormt over hot re6eringsbeleid als totaliteit, door 
hot i:nvoercm van }~wali tei t;szetels ·:ls zod~:~nit; in hoge m[lte 
ge',veld v;ord t aall&,üdann. Het uitdrukkelijk vol,;cns reglement 
vnn du kc•.ndid::nt vcrlor,c.:,Gn dz:t hij "en vcrklaring aflegt een 
OfJen~;evall8n zetel onder bepn.allie ·omstandigheden niet te aan
vaarden druist vol:::;ens de afdeling A1:1sterdam in te(,en een 
juiste toepaEJsj.ng van democrati:::c:ne ZO'ilel als van liberale 
beginselen. liet feit trouwens dat een kaLdidaat bij benoeming 
door eeun enkele wettelijke bepaling tot het niet-aavaarden 
van deze benoeuing zou kunnen worden gedwongen, is reeds een 
aanwijzi:-,g dat dezE:; ver~L(laringen op het· randje van democra
tisch ven:,.nh;oord (';'3ac:tt kunnen \·Jorden, resp. e.ls ondemocra
tisch geLenrnerkt rJoeten worden. 
En ten derde het principi~le bezwaar, dat echter in nog veel 
hogere mate een praktisch bezwaar is: de omschrijving van 
de eisen waaraan een kandidaat noet voldoen om voor een kwa
li tei tszetel in aanmerking -te konen ü; in de r;raktijk vrijwel 
onmogelijk en r:1ede daaro;rt is het vrijwel onmogelijk te bepa
len welke "kwaliteiten" in de Kan1er beslist vertegenwoordigd 
zouden moeten zijn. 
Gaarne wil spreker op de bovengenoemde punten no~ wat dieper 
ingaan, en dF; daaruit voortvloeiende praktische bezwaren, 
zoals Amsterdam deze ziet, uiteenzetten. Amsterdam is van 
mening dat zoveel als mo~elijk Qoet worden gestreefd naar het 
kandj_deren van personen die een zo breed moe,elijke kijk op de 
problemen van de samenleving hebben. Het oordeel en het stel
lint; nemen van dergeli jl'c allround Karnorleden zullen het best 
zijn ingesteld op het algemeen belang. Daardoor ook zullen 
zij in de ware zin van het woord volksvcrte[;cnwoorclige.rs kun
nen zijn, resp. - en dat is in het bijzonder elektoraal van 
grote betekenis - door een zo t.sroot mogelijk a<Jntal kiezers 
gezien worden als hun vertegenwoordigers. Geenszins wil Amster
dam hier;nede zegGen dat onze '1'weede Kamc~rfractie ni@t een 
aantal specialisten zou moeten bevatten. l)e afdeling is er 
slechts tegen dit te bereiken via de voorgestelde reglemen
tair vastgestelde kwaliteitsplaatsen, omdat dit alleen maar 
tot verarmin,s van het parlementairE; leven zou leurmen leiden, 
vermoedelijk zelfs ook tot verlasing van het gemiddelde peil 
van de afgevaardigden. De:.: gan;_;; van zs}~en in de vergaderingen 
van de verkiezint';s:raad die spreker tot zijn grote benoegen 
vanaf het begin van het bestaan van de .Partij heeft mogen 
meemake.n, geeft hem aanleiding dit te veronderstellen. Hij 
hoopt dat met een aantal voorbeelden ook enigszins te ver
duidelijken. 
Toen de heer ~oxopeus voor het eerst op een verkiesbare plaats 
geltandideerd weri.l was dit min of meer bij toeval; een rol 
speelde daarbij dat hij uit d.:; zuidelijke provincies kwam. 
Wanneer er toen een reglementair systeem van kwaliteitsplant
sen had bestaan, is het zeer de vraag of de heer Toxopeus 
een verkiesbare plaats zou hebben gekregen. Men zal het met 
spreker eens zijn dat het te betreuren zou zijn geweest indien 
de heer Toxopeus thans niet als Kaoerlid, oud-minister en 
aanstaand fractievoorzitter hier aanwezig zou zijn. 

'Toen de populaire Haya op een verkiesbare plaats gesteld werd 
was zij geen onderwijsspecialiste of specialiste op het ge
bied van radio- en telèvisie-aangelegenheden. Ook hier is het 
zeer de vraag of er toen voor haar een plaats zo~ zijn ge
weest als algemeen vertegenwoordigster. 
De kwestie van de vooraf af te leggen schriftelijke verklaring 
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acht Amsterdam een kwalijke zaak, in strijd met de democratie 
en am~or in ovcreensten~in~ te bren~cn met de eed of belofte 
die een Kamerlid moet afleG·gen dat hij of zij zal handelen 
zonder l~st of ruggespraak. Het is bovendien ~en aantasting 
van hGt gezag van de Algemene Vergadering. In de praktijk 
wordt de invloed van Hoofdbe::;cuur en ïerkiezinssraa.d hierdoor 
vergroot ten koste van de invloed die de Algec2ne Vergaderin~ 
zelf mo<Jt hubbcn. In hc;t verleden is mcermalcr.. van liberale 
z:i jde kritiek ui t1;coefend op soort'-;elijke verKlaringen die 
afgelegd moesten worden door bijvoorbeeld K.V.P.-afgevaardig
den. [kze J\:ri tiek '.vao terecnt, .::.11 Am~:. terdam wil niet mee
werken aan oen rEgeling die min~tons even aanvechtbAar is. 
Zeer waarschijnlijk zal de V.V.D. in de pers een slecLto 
beurt muken 2lc dit voorst;:.l Hordt oangDnorcten. Haar bezwaren 
te~en de K.V.P.-ragelin; zullen straks als cun boemerang 
v.;ordon te.t'Ut~Jelmrren 9 en zij lWI.':.tt <.lG lE:.at.ste ·,1eken en maan
den al genoeg bezwaren in de ~ers moeten verwerken. Dan is 
er de vraag: hoe zal bepaald worden en wie zal bepalen wat 
een specialist is en wie als specialist aangemerkt kan wor
den. j)n,t wordt een eindeloze en onbcvredigtmdc: discussie 
bij elke kandidaatstellin~ opnieuw en in alle vcrgaderingen 
die aan de kandidaatstellin~ vooraf gaan 9 zowel in de afde
lings- en c0ntralevergaderin;en als in vergaderingen van de 
Verkiezingsraad en in de Al~emene Vergadering. Het zal ceer
malen voorKomen dat een kandid&~t toateld wor~t omdat hij 
is voorgedragen als specialist, doch dat dit gaat ten koste 
van eon andere- in poli ti•Jk opz}_cht vr::·el waardevollur knndi
daat. Sp-rekE-;r wil dit r.1et enkele voorbeelden uit EÜgen erva
rinc;; illustreren. 'l'en eerste: k<:11dicic.wt .A is (',ekozen, kand:i.
daat B is zijn ~laatsvervancer op een kwalitei~splaats. Als 
kandielaat B inderdaad als plaatsvervanger van kandidaat A 
op eenzelfde peil stA.at al::; A, zal rüj of reeels in de fractie 
zitten, of - en dat is het gevaar - deze blijkbaar waarde
volle kandidaat zal onvoldoende in overwsGinG komen voor ver
dere verkiesbare plaa.tsen 9 omdat h:ij als plaatsvervanger in 
reserve moet worden ~ehouden. 
Een tweede voorbeeld. De V.V.D. krijgt 1~ zetels in d"e Tweede 
Kamerj maar had gerekend op 18 zetels. Het zou best.eens 
kunnen zijn clat het deze keer zo t;a<J.t. 16, 17 en 18 zijn 
waardevolle kand.idaeen die hun spore11 reeds verdiend hebben 
in de politieke strijd. Door ziekte, overlijden of welke 
reden dan ook vallen drie leden uit. Twes van hen waren spe
cialisten. In hun plaats ko;nen -~:vree nieuvelin,"en, wellicht 
goede specialiEJten, maar geen algemene politici, terwijl de 
V.V.D, juist nu zij aan cle verliezende hand was zo'n behoefte 
heeft aan de algeü1ene politici clie OJ.} 16 en 17 staan. 
Een derde voorbeeld. A is gekozen als financieel deskundige. 
B is gekozen als juridisch deskundige, maar blijkt de finan
ciële sector ook uitstekend te kunnen behandelen. Iedereen 
is met hem als zodanig ingenomen. A valt b.v. door ziekte uit. 
S, die op plaats 20 stond, als plaatsvervan~er van A, volgt 
deze nu op. Bij gewone opvolging zou de volgende kandidaat, 
nummer 16 b.v., aan de beurt konen. Kandidaat 16 heeft zijn 
sporen op politiek gebied reeds verdiend maar is juist niet 
gekozen. Waarom nu juist ka...YJ.didaat S in de Kaner? Er was veel 
meer behoefte aan kandidaat 16. 
Een vierde voorbeeld. Uit de noordelijke provincies is de heer 
C gekozen, algemeen aanvaard als een uitstekend landbouwdes
kundige. C wordt minister. De V.V.D. heeft 15 zetels behaald. 
Qp plaats 16 staat de heer D, een gezien econoom uit Groningen 
met veel kontakten in het Noorden en zeker ool{ in staat de 
landbouwbelanGen politiek te beheersen. Spreker is het.wat dit 
betreft niet eens met de heer Geertsema, dat het een onmoge
lijkheid is om zich zelfs in een zo moeilijke materie te kunnen 
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inwerken. Iloewel node hadden de noordelijke provincies zich 
erbij neergelegd dat pas op de 16e plaats weer een noorder
ling ~~ou ~:, taa:cq ooi\: rc[SiOnEile overvmt=,:,i11c.;en worden immers bij 
de kandidautstellin~ wel degelij~ betrokken, Nu C uitgevallen 
is kofi,t echter zijn plaatsverv~n~er ~an de beurt; deze stond 
op plaats 20, i~ afkomstiG uit leeland en weliswaar een goed 
lanclbou.v~er en des}::u:ndi,; leider v::-tn :.0ijn bedrijf 1 maEtr c:;een 
politicus. llij i8 op de lijst gekomen omdat Zeeland ook graag 
iemand in de Kamer hacl, en 0 oeéie politici--landbouwdeskundigen 
zijn niet zo dik gezaaid, dus heeft Zeeland de kans gehad om 
die plaats voor zich te winnen. Waaro2 niet nu die 16 gekozen, 
die heer D,algemeen veel beter Beschikt geacht? Gevol~en: 
Groningen heeft geen aft;evnardi;:;de, e8n waardevol adspir.qnt 
K::tmerl:Lcl kri ji.~t geen kél.ns en de Lmd'oouwbelansen worden niet 
goed behartiGd, want kandidaat 20 is we~ landbouwdeskundige, 
uaar geen politicus. 
Dan nog een vijfde voorbeeld. SowruiGG provincies willen per 
se iemand op een verkiesbare plaQts en de vergadering is het 
hierr;Jee in principe wel een~; 1 vmnncer er tenninste een geschik
te kandida3t ~evonden kan worden. Ou een goede kans te hebben 
is kandidaat G als militair specialiet gesteld. Door een kan
didaat voor een kwali te i t:3zetel te stellen is de kans op suc
ces namelijk groter, dat zal de praktijk zijn. G komt daar
door op een verkiesbare plaats. haren er geen kwaliteitsplaat
sen geweest dan was G, die welL:;·,mar een militair deskundige is 
maar bepaald geen politicus, niet eekozen. Zijn plaats was 
door een poli.tiek belar:grij}:er fir;-,uur in beslag genomen~ en 
een van de K~merleden ~ad zich op militaire zaken moeten in
\'Hn·::um. Het is namelijk zeker d.at het voor een allround poli
tic1J.S voel ger:w.kkeli jkcr is zich de noodz!:l.keli jke specialis
tische kennis ei~en te maken, resp. zich stced3 te laten in
lichten, dan het voor een ~ilitair of een andere specialist is 
zich tot politicus om te vormen. Dit laatste zal zelfs veelal 
onmogeli.jk zijn, omdat het politicus-zijn bepaalde 1:;aven ver
eist die niet aan te leren zijn. 
Er zouden veel meer voorbeelden en andere praktische l~ozvmren 
te noe:t1en zijn. Spreker wil üchter n::Let te veel van de tijd 
der vergaderint: vergen. Namenr.; de afdeling Amsterdam zou hij 
de vergadering willen aanbevelen deze reglementswijzigingen 
niet te aanvaarden. Juist no de vele reorganisaties die in de 
afgelopen jaren hebben plaatsgevonden is hot gewenst niet nog 
meer nieuwe en daardoor onzekf:re factoren in de Partij-organi
satie aan te brengen. 
Tegen het aannemen van het tweede gedeelte van het voorstel, 
het jncorporeren van de ~artijraad in de ierkiezin~sraad, heeft 
de afdelin,c_; A.msterdrun geen bezwaren. De Verkiezingsraad, een 
van de belangrijkste or1_:;anen van de Partij, is echter naar de 
mening van Amsterdam zonder reglementswijziging voldoende in 
staat rekening te houden rnet de noodzakelijkheid de fractie 
harmonisch sarJen te stellen en rekening te houden met de nood
zakelijke verschillende specialisten en plaatsvervangers daar
voor. 
Net lüem wil Amsterdam dus aanneming V'lll de wijzigin;::,svoorstel
len op het Reglement op de kandidaatstellin~ voor leden van de 
Tweede Kamer ontraden. De vele eram1 verbonden nadelen staan in 
geE:n verhouding - en dat was ook de conclusie van de heer Van 
Someren - tot de zeer dubieus te achten eventuele verbeterin
ge!l. 
S~reker wil nog één vraag stellen. Hij zou graag nog een 
geluid horen van een of meer van de leden van de Reglementen
commissie, die tegen h~t voorstel als zodanig waren, maar in 
het bijzonder zou hij willen vragen wat de toekonstige fractie
voorzitter ervan denkt. l1pnt hij zal met het systeem moeten 
werken. 
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De heer D.W. Dettmeijor ('s-Gravenhat;ti neemt aan dat waar 
de heer Geertseraa het voorn.tel raet verve verdedigd heeft, 
hij dat heeft gedaan in het belan:; v:m de Partij; in het be
lang van de 'l'weede Kamerfractie van de V.V.D. Spreker waagt 
hot toch met hem van mening te v-:;rschillen, op t:,rond van het 
belang van de Partij, op grond v~m het belang van de liberale 
gedachte. H~ dacht altijd dat de Tweede Kamer primair een 
politiek college wac, en dat de Tweede Kamerleden onder onze 
geestvcrwanten voldoende ;.:,especialiseerde adviseurs konden 
vinden om zich behoorlijk te ori~ntercn over de vraa~stukken, 
zelfs van ~oeilijke aa~d, die zij zelve niet zo beheersen - h~ 
noemt bijvoorbec,ld bclastingkwcstiC:è·, ·.va.arover l'rof. Antal, 
een geestverwant, veel bctc·r gco:!:'iëntee;rd is dan welk van de 
Kamerleden ook. Als deze daarover de nQdi 6 e voorlichting geeft, 
dan kan een Ka11erlid, dnt met behoorlijK voldo.:;nde hersens is 
uitgerust, dat best politiek onder woorden brengen, en daar 
gaat het in de eerste plaats em.Spreker heeft jaren van zijn 
leven op de parlementaire ~erstribune gezeten, en hij heeft 
grote waarderin~ voor de specialisteJl, maar toch is uit een 
journalistiek oogpunt sczien e1ee~ van belang wat de allround 
politici naar voren bren~en. Dat is hetgeen ei~enlijk uit 
journa.listie1c oogpunt vm1 vro.::1rde is, en dat wordt oo1{ over
gebracllt door journalisten van alle richtineen aan het Neder
landse volk. Dat is van zeer groot belang. 
Sprekers bezwaren tegen dit voorstel van de heer Geertsema 
zijn o.a. dat er een schriftelijke verklaring wordt gevraa~d. 
Sprei-~er ziet daarop c,een enkc:lo sanctie. Bn als die sanctie 
er niet is, dan betekent dat do.t het J.Camerlid, dat volgens hot 
systeem van de heer Gcertsema geen zitting had mogen nemen, 
rustil.', blijft zitten als hij door het C:en'Ll·ac.u. Stembu-reau is 
aangewezen, en dan is er alleen weer een nieuw wrijvingspunt 
bij de andere wrijvingspunten in de V.V.D. gekomen. 
Tenslotte: de liberalen hebben zich in het verleden altijd 
verzet togen het stelsel zoals de K.V.P. dat had; zij vonden 
dat verkeerd. De V.V.D. is een kleinere partij dan de K.V.Pq 
zij kan zici1 naar sprokers menin:::; deze luxe niet veroGrloven 1 

en daarom adviseert hij de vergadering om het voorstel van het 
Hoofdbestuur - ongetwijfeld gedaan in het belang van de Partij -
toch niet aan te nemen, omdat dit. niet-aannemen naar zijn over
tuiging in het belang van de Partij is. 

De heer Ir.G.Weijers (Heiloo) gelooft dat hij namens de 
kleine afdelin~en wel mag zeggen dat zij geen behoefte hebben 
aan kwali tei tsplaatsen. ~laar de klein<.; afdelingen, die geen 
frequent contact hebben met Tweede Kamerleden omdat die daar 
narnelijk vaak niet wonen, wel behoefte aan hebben io aan een 
advies aan welke hoedanigheden en kwaliteiten behoefte bestaat 
in de Tweede Kamer. De kleine afdelingen kunnen dan helpen 
talenten te zoeken, mensen die geschikt zijn voor de Tweede 
Kamer, want ook de kleine afdelingen tt:llen onder hun leden 
of onder de kiezers mensen die nu nog niet zijn opgevallen, 
maar die nisschien zeer geschikt::: Tv:ee:de Kamerleden zijn, 
rnem3en die nu misschien nog geon lid van de V.V.D. zijn, maar 
>vel de liberale gedachte aanhangen. ·Teveel wordt namelijk ge
zocht in grote afdelingen. Sprekar wil echt pleiten voor deze 
hulp. 

De heer Drs. A.\IT.:Som (lJ_aa:r:de.nJ. meent dat sl-:c ciaal door de 
eersta twee i11tervcnties bijzonder zware argumenten in dit 
debat zijn geworpen, argumenten op tweeërlei gebied, prakti
sche bezwaren en principiële bez· .. ,aren. Wat die praktische 
bezwaren betreft dacht 'spreker dat hiervoor bepaald wel een 
gemakkelijke oplossing zou kunnen worden gevonden door straks 
bij de behandeling van een aantal artikelen, met name artikc: 
11, met enkele wijzigingen te komen. Deze zware argumenten 
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zijn dan ook gedeeltelijk ontstaan 6mdat naar sprekers gevoe
len de wijze van behandelins oiGenlj_jk verkeerd is. Eerst 
wordt govrao.gd of een oysteem als hier wordt voorgesteld aan
vaardbaar is, en pas daarna wordt dat systeem uit~owerkt. 
Spreker dacht dat het in de praktijk beter is om eerst de de
tails te ontwerpen, en daarna pas definitief vast to stellen 
of men nu hot alduu ontworpen systeem wil aanvaarden of niet. 
Er wordt nu van de vergaderin~; gevraagd een principtële uit
spra~:tk; daarna par:; komen de vrijzigingcn aan de orde. Nu dit 
het gevo.l is zou spreker wat de praktische bezwaren betreft 
duidelijk willen stellen dat hot zeer wel mogelijk is voor 
een zeer groot cl'2el van d0ze praktische bezwaren tot een 
oplossin~ te komen. · 
Bij de eerste twee in~urventies werden ook principiäle be
zwaren gonoemd. Toon spreker naar deze bijeenkomst ging was 
hij er cit;enli.jk van overtuigd dat de vertegenwoordigers uit 
de provincie Noord-Holland allemaal wol voor dit voorstel zou
den zijn. Hij is dan ook net nan~ over de eerste interventie 
eigenlijk bijzonder verbaasd~ want hij c;clooft dat lüj bepaald 
geen geheimen verklapt wanneer hij zot:;t dat bij de kandidaat
stelli.nc voor de Provinciale Staten in Noord-Holland princi
pieel is gedaan hetgeen nu principieel voor de Tweede Kamer 
wordt voorgesteld. 'l'hans is o. a, door de hoer Van Someren 
principieel bezwaar tegen deze regeling gemaakt. Hij heeft er 
dus blijkbaar alleen bezwaar to~en dat het in een reglement 
wordt vastgelegd. Als d.2t een bGzwaar is 5 dan is dat nu eigen
lijk niet zo verschrikkelijk belangrijk, dacht spreker, en 
dan is hot zware geschut dat eerst van d8 hoor Van Someren 
en daarna van de heer Frodrikze is gehoord toch eigenlijk 
niet zo op zijn plaats. Spreker dacht dat voor alle mensen 
uit Noord-HollEmd principieel dit systeem wol ·aanvaardbaar 
zou kunnen zijn. Hij hoopt dat als ::;ou worden besloten prin
cipieel r:wt dit systeeL1 door te gaan daarna voor de grote 
praktische bezwaren nog een oplossing zal worden gevonden. 

De Vool~ill.i9l: zou ten aanzien van de opmerking van de heer 
Bom over de orde va.'1 de behandeling willen antwoorden, dat 
het voorstel van de reglcr:JGntswijziging z6 uitvoerig behandeld 
is, ton eerste in de comnüssio en ten tweede in de Partijrand, 
dat het wel duidelijk geworden is dat, als dit systeem aan
vaard moet worden, het op de wijze aanvaard moet.worden zoals 
het hier ter tafel ligt. De amendementen zijn voornamelijk van 
redactionele aard, rruiar hebben aan het systeem vrijwel niets 
veranderd. 

Mej.Mr.J.TJ.H, 'ro~opeus Pott (Delfzijlj heeft zulke bijzon
der goede argumenten gehoord van de heren Van Someren en 
l<'redrikze, dat zij daaraan eigenlijk heel weinig heeft toe te 
voegen, ware het niet dat de vorige spreker haar toch wel 
aanleiding geeft ook nog enkele argumenten in het geding te 
brengen. Spreekster stelt voorop dat natuurlijk bijzonder 
zwaar voor.haar weegt de mening van do heer Geertsema. Maar 
hoe zwaar die argumenten ook wegen, toch is zij niet door de 
heer Geertsema overtuigd kunnen worden~ want zij voorziet 
grote moeilijkheden. De V.V.D. beschikt over voortreffelijke 
Kamerleden, mensen die in de eerste plaats allround zijn, en 
dat is naar haar mening het allereerste vereiste voor een 
politicus. ~ant gesteld eens dat men een overspecialisatie 
zou krijgen, dan zou dat ongetwijfeld gaan ten koste van de 
politieke feeling. Dat ziet men in de tegenwoordige tijd al 
veel to vaak. Maar bovendien zijn deze mensen door de arbeid~
verdeling al vaak gekomen tot e~n be~aalde specialiteit. 
Gesteld nu eens- en dat.zijn mooilijklieden die spreekster in 
do praktijk we+kelijk voorziet - .lat ale middenstandsspecialist 
de heer Visser is gekozen, -en dat men dan zou gaan zeggen: Ja, 
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nu kan de heer Portheine er.niet meer in, want die is ook 
middenstandsspecialist; terwijl de heer Portheine getoond 
heeft zowel een voortreffelijk middenstandsspecialist als een 
allround politicus te zijn.· En niemand zal toch ku~~en beweren 
dat mevrouw Van Someren, die nu eenmaal door de taakverdeling 
in de hoek van het onderwijs, de televisie en de radio gekomen 
is, niet oen allround politica is. Een goed allround politicus 
zal zich ongetwijfeld kunnen inwerken in de specialistonzaken. 
Spreekster v,reet dat men voor de landbom·r oGn bepaalde knobbel 
moet hebben) maar toch neemt zij aan dat het mogelijk moet zijn 
om zich zo goed te laten voorlicl1ten door deskundi::,en dat men 
niet alleon in de Kamer in eerste j_nst811tie een behoorlijke re
de kan brengen, maar dat men zicl:1 zodr.mig heeft ingewerkt, dat 
mt:n ook in de tweede ronde nog sla~_;vaardig het woord kan voeren. 
De heer Geertsema hucft er in de Partijraad op gewezen dat 
het inderdaad mogelijk zal zijn in eerste instanti~ een behoor
lijk t,cclocumentoenl bc:toog te houden, maar dat men, wanneer 
men in de tweede ronde is aang8Vf1llen door landbouwdeskundigen 
uit andere fractil~s 7 voor moeili jklloden kan komen te staan. 
Neen, aldus spreekster, men moet zich zozeer hebben ingewerkt 
-en zij vcrtrouwt dat een GoedeV.V.D.-er dat zal doen- dat 
men. sl~gva~rdig genoeg is om zich er ook in tweede instantie 
uit te redden. Dat zijn belangrijke overwegingen, vooral als 
men daar tegenoverstelt dat het een zeer kwalijke zaak is om 
mensen ergens toe te verplichten, wanneer daar geen enkele 
sanctie op staat. Daardoor krij~t men alleen manr nog meer 
herrie dan er in onze Partij al is. Bij de eerste kandidaat
stelling speelt de moeilijkheid niet .0pt:"eeksiBr heeft nog nooit 
een verkiezingsvergadering bijgewoond 1 waar er geen rekening 
mee werd gehouden dat verschillende bepnald begaafde mensen in 
de Kamer moesten. lilaar in de tweede ronde krijgt men door die 
specialiteitenkwastiG allerlei moeilijkheden, allerlei vraag
stukken. Is iemand specialist of is hi,j alleen maar allround? 
Is hij zo allround dat hij ·ook noc; wel specialist kan zijn? 
Dat wordt een hopeloze geschiedenis. Laten wij, aldus spreek
ster, aan dit dirigisme toch alsjeblieft niet beginnen, en 
voldoende vertrouwen hebbon èn in de Verkiezingsraad, dat hij 
zoveel mogelijk alle factoren hierin zal betrekken, èn in onze 
mensen die zich helemaal ten volle op alle terreinen zullen 
inzetten, zelfs eventueel als dat nodig mocht zijn het offer 
zullen willen brengen om veel op reis te zijn. Dat noet dan 
een Kamerlid ook maar voor onze Partij overhebben. 

De heer IV.lr.J.van Someren(Arnsterdaml is door de heer Bom 
nogal persoonlijk aangevallen op het feit dat hij in Noord
Holland voorzitter is geweest va~ de vergadering van de gecom
bineerde kamercentrales, die in Noord-Holland met ~én lijst is 
gekomen, waarop een aantal dezelfde kandidaten, wisselend in de 
verschillende kieskringen. Deze aanval vindt spreker van de 
heer Bom lichtelijk onrechtvaardig, omdat het om een volkomen 
andere zaak gaat. In de eerste plaats was dit geen reglemen
taire kwestie. ·Iedere statencentrale kon weigeren. In de tweede 
plaats ging het hier niet om kwaliteitszetels. Het ging hier 
om het vastGtGllen van een zo goed mo~elijke lijst. Spreker zou 
graag willen dat Hoofdbestuur en Verkiezin0sraad het inderdaad 
ook zo deden, dat zij een zo goed mogelijke lijst maakten die 
zo goed mo,.:,elijk klopte, zowel regionaal als qua kwali tei ts
zetels, maar dit zonder hot dirigisme van een reglementaire 
bepaling. 
Spreker vindt het maken van afspraken helemaal niet zo vrese
lijk erg, als hot maar in onderling vertrouwen, in onderling 
overleg gaat, en niet met he~ dirigisme van een reglementaire 
regeling. 

De heer J. Pieters (Broek in Waterland) meent dat de V.V.D. 
is ee'n volkspartij, een partij 'clie voor alle groeperingen 
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opkomt. Hij gelooft dat als men eenmaal met specialisten begint 
men een fractie zou moeten brengen waarin allemaal specialisten 
zijn, maar niet vit:r ui tzonderingcn. De landbouv; heeft zijn 
goed recht op een specialist. Maar dan ook de ondernemer, ook 
de middenstander, enz. Daarom gelooft spreker dat dit voorstel 
niGt te Ganvanrden is. 

De heer Nr.1.ri.J.Gcertscma (\lassemv:tr1 , de sprekers beantwoor
dend, stelt voo-r·op clcli lüj van den beginnEe af aan heeft beseft 
dat cli t voorstel b12pnald in de vergadering· ook tegenstanders 
zou l1ebben. Spreker voelde zich desalniettemin verplicht, gedre
ven door zijn gevoel van Vcrantwoordeli ~ikheid, om deze zaak 
hier bij deze vergadering aanhangig te mak8n. Alle tegenwer
pingen die lüer vanmorgen zijn gemaakt hebben hem n:bt kumen over
tuigen. l·1on hceft .twm er ook niet vrm kunnen overtuigen dat de 
bezwaren op een andere wij ze te ond ervru1g8n zouden zijn dan 
door de cornmis<üe voor de rr::glomcmten is voorgosteld. Datgene 
wat de hoor Van SomGren naar voren heeft gebracht als een moge
lijke oplosoin~ ontmoet bij spreker eerst recht heel ernstige 
bezwaren. \'lannocr t;Gsteld wordt dat de kiGzers niet weten waar 
zij ao.n toe zijn, dan zegt sprekt::r: dB.t is dan in veel en veel 
sterkere m3te het geval bij datgene wat hij zou willen noemen 
11 het ondoronsjed dat de heer Van Someren voorstelt. De voor
gestelde regeling daarentegen is een volmaakt eerlijke en 
duidelijke zaak. Er is gusteld dat er Geen sanctie op staat. 
Neen 9 inderdancl, een sanctie lJestnat hierop niet. Maar wam1eer 
men een bepaalde _ver khtring aflegt, zich tot iets bo;>aalds 
verplicht, dan is het een fntsoensnorm die toch in onze Partij 
nog steeds geldt, dat men zich daaraan houdt. Dat men geen maat
regelen kan nemen wanneer iemand zich niet aan eon fatseensnorm 
houdt, is naar sprokers menin~ in een partij als de V.V.D. ook 
niet nodic3· Hij kan niet zeg(!;en dat hij dit een voldoende argu
ment vindt om dit voorstel te verwerpen. Nu is van bijna alle 
zijden g'czegd: het gaat toch Oiil de allround mensen in een frac
tie. Hot gaat hier echter slechts om een kleine: minderheid van 
specialisten,waarvn.n sprel-~cr helewaal niet wil zeggen dat :üj 
zich niet ook op andere terreinen zouden kunnen gaan bewegen, 
dat zij strak 8.an 6én specinlisme zouden moetc.m vasthouden. 
Dat kan in een fractie van de V.V.D. niet; daarvoor is deze 
te klein, en z"l zij ook in do toekomst wel te klein zijn. 
Ook de specialisten op een bepaald terrein bemoeien zich in 
de V.V,D.-fractie nltijd met andere terreinen, L'laar er zijn 
dan toch altijd nog een dertien allround mensen in de fractie, 
en_dan zouden er drie mensen komen met een bepaalde kwaliteit, 
een boi:Janld0 dcskundi;shiJid. Spreker bestrijdt datgene wat 
mejuffrouw ~oxopcms Pott zegt: er is een aantnl deskundit,heden 
die men, over hoc; bekwame mensen men in de V.V.iJ. en in de 
~ractie ook beschikt, zich in de toch altijd betrekkelijk 
korte tijd eenvoudig niet kan eigen maken. Spreker geeft graag 
toe dat op vele terreinen de leden van de frnctie zich moeten 
laten voorlichten door deskundigen. Dat gebeurt ook. Naar wan
neer men eerua['.al in het debot in de Tweede Karnor is verwikkeld, 
wanneer daar interruptiedebatten plaatsvinden - een minister 
heeft bijzonder snel door of de r.mn die op de katheder staat 
uit eigen volstrekte wetenschap spreekt drm wel of hij bezig 
is de mening v:1n een éillder te verkondigen - en men is niet 
bijzonder deskundir:; in bijvoorbeeld de landboU>V~zaken, dan komt 
men daar, hoe bekwaam men overigens ook is, toch in de groot
ste moeilijkheden. En nu weet spreker best dat in de pers in 
het algemeen me8r aandacht wordt geschonken aan de algemeen 
politieke verhalen, maar de agrarische bevolking volgt bijzon
der goed of in de Tweede Kwncrfractie de goede deskundige 
geluiden over de landbouw worden gehoord. Bn wanneer die niet 
worderi gehoord zegt men niet: laten we danr maar overheen 
stappen wnnt er worden zulke goede verhalen op andere terreinen 
gehouden. Dan zegt men: wij .vinden dat wij op dit terrein 
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onvoldoende worden vertegenwoordigd. En wanneer dan de laatste 
spreker zegt: voelen zich d:tn andere groeperingen niet achtcr
gesteld7 dan antwoordt spreker: er zijn dikwijJ.s vraagstukken 
a::m de orde die ook wel in;ewikkeld zij::'l 7 maar die non zich 
toch met ~en goed verstand en met een behoorlijk0 studie wel 
degelijk eigen kan maken. Er zijn inderdaad maar een paar 
zakcm waarvoor cun zo grotL: dc:skundigheid maar voor::ü een zo 
grote erv~ring nodig is dat men zich die eenvoudig niet kan 
oie;en maken in die korte tijd. Sprek0r geeft het de heer Van 
Someren te doen om in de 'fwecde Kruncrfractie ineens de land
bouwzeken te mo0ten overnemen, met alle werkelijk deskundigen 
die door nnucre partijl~n nnJ~tr voren worden ,;obracht en mot 
de minister ean deskundig debat te voeren over al deze bijzon
der int,ewikk~;ldc:; ~;alcen. l.l~t lulct c<;nvoudi;:~ een norJntvtl mens 
1li0t. JJ~t is nu ceniaaal j.'lm;,,er r;nar het is-niet anders. 
Wunnoer dan door de heer ~rêdrikze gezegd ~ordt: als wij dit 
systeem doGtijds hadden GOhnd zouden do heer ~oxopeus en 
mevrouw Vr.n 3om8ren niet in eh: Kamer z:i.jn gekor.h::n, dan gelooft 
spreker dat dit niet alleen niet op zekerheid maar niet eens 
op w;:nrschijnlijli:hsid berust. In de norw:::.le eerste samenstel
lint', van de fractie zou zonder eni{;e twijfel ook mevrouw Van 
Sonw:r_'Gfl 7 :"-ou ook dG heer 'l'oxope:us vcrtozen zijn. Er is geen 
onlcele rc~den om a::m te nemen dat dm•r toen een zodani!; aant::1l 
kwalitoitszetols zou zijn ingevoerd dat daze leden niet ver
koz8n zouden zijn. Het gaat juist niut om dé eerste samenstel-· 
lin[; vm1 de fr0ctic. D\-: ecrctc srtr:Jï:mst'cllinL; van de fractie 
zal van nature juist wel een evenwichtige zijn. Hot gaat 
- en spreker heeft dit in de praktijk van do afgelopen drie 
jaar ondervonden - om dG opvolging vnmnccr bGpaalde mensen 
uitvallen. 
SprGker heeft het noodzakelijk geoordccld 7 juist o~ grond vande 
verantwoordelijkheid die hij voelt, om dit voorstel aan het 
Hoofdbestuur te dbcn, en hij hoopt toch nog steeds dat de 
vergadering met hem van mc:ning zal zijn dat het algemeen belnng 
eist dat alle terreinE;n blijvend goed kunnon worden behandeld 
in de K~mcr. Hij vreest dut c2n op een ~egeven moment spijt 
zal krijgen als men dit uf~ijst; dat men zal zeggen: maar nu 
horen we over dit of dat terrein eigenlijk niets meer uit de 
fractie, omdat hier iets is weggevallen. Hij acht het nood
zakelijk d0t do opvol&,ing OlJ een a~ntal terreinen goregeld 
wordt; anders zul op een gegeven moment een frnctie met een 
onevemvich ti go snmGnstellinti n· .. mvazi,_; zijn. 

"De heer Nr.E.H.Toxopous ('s-Grnvenhag2.l zegt in [llltwoord 
op een vraag V<'lll de hf::or I<·redrikzo, hoo hij en hoe de commissie 
erover denkt, dat de commissie, op do heer Vonhoff na, eens
gezind was. Er was nie:m.<md in de commissie, ooli: ·niet de voor
·steller de heer Geertsema, die juichend zei: dit moeten we 
doen. Naar men heeft hier te maken gekregen met specialisten 
in de politiek, die aan den lijve hebben ervaren en voor zich 
zien hoe het kan g::1an. Nu moet de zaak oolc niet overdreven 
worden. Het ga~t maar om eon paar plaatsen 7 heel weinig in 
verhouding tot het totalo aantal. Het argument van de heer 
Geertsoma is juist; men kan er aan toevoegen: er komt ook nog 
een zeker gezagselament bij. Wanneer iem[illd van buiten de 
landbouw zich m0t heel veel moeite on pijn zou hebben ingewerkt 7 
zou hij toch altijd blijven de buitenstaander op dat moeilijke 
en ingewikkeld..:: t0rrein. Het argument dat de K.V.l'. zich de 
luxe van kwaliteitszetels kan permitteren en de V.V.D. niet, 
lijkt spreker onjuist. Het lijkt hem eerlijk gezegd zo dat de 
K.V.P. zich kan permitteren om deze regeling niet te hebben. 
De K.V.P. kan voor iedere kwaliteit wel drie man in haar frac
tie opnemen. Dat kan nu juist de V.V.~. niet. Dat er sprake 
zou zijn van groeperingen in onze bevolking die zich benadeeld 
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zouden gevoelen bij anderen vergeleken, omdat zij niet een 
specialist in de fractie hebben, lijkt spreker ook niet juist. 
Denk nn,n t:cn mili t~üre spcciulist, denk voor81 ook aan een 
financieel-economische specialist. v~n bet~kenis is het dat er 
in een frnctie altijd zal zijn een man of vrouw die op finan
cieel-economisch ;;ebicd niet rtlleen met grotE: kennis van znkcn, 
maar bij voorkeur ook met ~czag in het land het woord kan 
voeren. Dat maakt nog wel enig verschil en dat geldt voor de 
ganse büvolking cm nic;t voor een of andere bijzondere groep. 

Alvore:ns tot str.;mmint;; vrordt overgcgrwn verduidelijkt de 
heer Nr.vi.J.Gu:;rtGem:'c not;, dat zoals de voorgesteld2 regle
ments\á;jzigjng ÏÜ-idt voor 1967 :r:w_xi;;l.'=HÜ vier lcwnli toi tszetels 
n'1ar vorc:n zouden kunnen wordun gebr;.;_cht, TJ1etar dat het per so 
niet j_n het voorncElen ligt 01::1 voor 1967 met een voorstel voor 
meer dari. driG te ko;:l<-m. 

Vervolgens wordt tot stt)mmin;~ over~jc.;a:~n. 
De Voorzittor con~tateert dat voor h8t voorstel zijn uitge

bracht 196 stemcicn, en tegen hot voorstel 260 stemmen, waar
door het voorstel is verworpen. Spreker gelooft dat het juist 
is om dank te zeggEm no.n de commissL: die het voorstel zo uit-· 
stekend heeft uitgewerkt. 

The.ns gaat de Voorzitter over tot bchandelinb van één onder
deel van het voorstel, namelijk de incorporcrinc; van de Partijraad 
in de Verkiezingsraad. 6mder stemming gaat re vergadêring hiermee akkcord. 

Ook het voorstel onder artikel 14, lid 3, sub b, inhoudende 
dat, w::mneer in e·cn vierjarige pariode meer dan 6én Kamerlid 
is opgetrL-den als voorzitter van cle fractie, deze de~l uit
mw~kt v:m de Verkiczingsracd en danrin zijn st·3m knn doen horen, 
wordt aanvaard. 

Op het voorstel nrtikel 10 oud, lid 3, te verandoren (de 
tekst daarvan is te lozen in artikel 12, lid 4) is een nageko
men amendement ingcodicnc1 door de afdeling Naarden. Dit amendo
mant wordt. aanvcnrd, en vr~rvolgcns wordt hot voorstel van het 
Hoofdbestuur, in deze zin geamendeerd, eveneens aanvaard. 

Op het voorstel tot wijziging van h.:.;t oude artikel 11 is 
eveneens een amcnd(JIDcmt door de afdeling N~.lRrden ingediend. 
Dit wordt verworpen; het voorstel vnn h~t Hoofdbestuur wordt 
aanvaard. 

Ten slotte Ü3 er nog een ar.wndemen t van de afdeling De Bilt/ 
Bilthoven om op de buitengewone alcemene vcrgadering in janua
ri, die zich bezighoudt ciet do kandidaatstelling, ook het ur
gentieprogram te behandelen. H~t Hoofdbestuur en de Partijraad 
hebben gemeend danrop afwijzend te moeten advi~eren om ver-
schillende redenen. · 

De heer KorthRls Altos, dit advies toelichtend, zet uiteen 
dat er in de eerste plaats het duidelijk praktische bezwaar 
is dat zowel de kandidaatstellin,s etls de behandelins van het 
verkiezingsmnnifest zeer veel tijd plegen te verg•:m. 
Een tweod8 bezwaar is dat het ur0 entieprograrn en hot verkie
zingsmanifest bijzonder actueel moeten zijn on daarom betrek
kelijk kort voor d'-' ver!üuzingen p.2s in definitieve vorm kun
nen worden vastguGteld. Dat neemt niet weg dat ook het Hoofd
bestuur de overtui,sing hooft dnt lH:;t noodzakelijk is dat bij 
de kandidaatstelling zowel do fractieleden als de toekomstige 
kandidat..:n weten \volk progre,r:l zij in hoofdzaak zullen moeten 
verdedigen. liet is daetrom do bedoeling om zeer tijdig concep
ten voor v..;rkiezingsr.1anifest en urg.:mtieprogram de Portij te 
laten in~~mn, zodat de afdelingen eveneens zeer tijdig daarop 
hun amendementen kunnun indienen. Dnt is vorig jaar op de al
gemene vergadering ook toegezegd, en de algemene vergr-J.dering 
heeft toen goedgevonden dat ten ~mzien van de definitieve 
vaststelling de gewone jaarlijkse vergadering in maart zou 
beslissen, en dat zelfs in dat geval, gezien de gedegen voor
bereiding, de voorgeschreven termijnen niet oons geheel in 
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acht genomen zouden hoeven te worden. 

De heer Ir.H.J.vnn Raalte_(P.s; Bilt/Bilthoven) blijft het 
een vreemde situatie vinden dat wij in maart pas gaan vast
stellen wat nu eigenlijk ons standpunt is ten aanzien van 
bepaalde zaken, ten'fijl wi,j in januari al hebben uitgenaakt 
wie dit onbekende stanelpunt moeten gaan verdedigen. Spreker 
acht het opvallend dat de ~artijraad niet met principiêle 
bezwaren is gekomen, maar uitsluitend met praktische bezwa
ren van tijd en actualiteit. Jpreker gelooft dat wij de 
Kamerverkiezingen moeten j_nt,:;aan met een verkiezingfJ- en 
urgent.ieprogram voor de eerstkomende periode van vier jaar. 
En hij gelooft niet dat tus:3en januari en maart zich dus
danig belangrijke zaken kun.::1en voordoen dat men zegt: de 
grote lijn van het verkiezin1;sprograü1 moet nu opeens anders 
worden. Eet lijkt hem dus jui.st uat eerst in januari wordt 
beslist over wat wij in de eer~tkomende vier jaar willen. 
Dan gaat inderd3.ad de actualiteit een rol spelen, de vraae: 
hoe gaan wij de tactiek voeren in de verkiezingustrijd. Dat 
is het verkiezin~smanifest waarmee men naar buiten treedt 1 

en dan kan men bepaalde zaken die men speciaal bij deze 
actuele strijd in het zoeklicht wil plaatsen uit het verkie
zint,cproljram naar voren halen, extra belichten, een extra 
accent geven. Anderzijds wordt daarmee voorkomen dat achter
af degenen die kandidaat zijn gesteld Gebonden zijn aan een 
program, waar zij het niet mee eens zijn. Dat is dus de fun
damentele overv1eging van de afctGl:i.ng De Bilt/Bilthoven ge
weest. Indien dan de vrijdagavond wordt bGsteed aan het 
verkiez:inc;sprogram, dnn hoopt en vcrw<:.tcht spreker dat het 
mogelijk zal zijn al diezelfdû avond te beginnen wet de be
handelint: van de kandidaat;::;tclJj_nc, en dan hoeft het zater
dags niet zo laat te worden als de laats~e keer in Hilversum 
het geval is geweest. 
Eens in de vier jaar, aldus spreker 1 komen wij ter voorbe
reidint van de Tweede Kamerverkiezin:,en - het be1angrijk::;te 
dat wij in onze Partij kennen - bijeen. liet lijkt spreker 
doelmatit~ clan vrijdagavond te bet;irmen, er iu bovendien dan 
nog in de avond van vrijdag op zaterda~ gelegenheid onder
ling contact te houden en overleg te plc~en 1 zodat ook ten 
aanzien varJ de kandida,ttstellin.:; r.nsschien de volgende dat_< 
vlotter kan worde-n gewerkt. 

De heer H.J .JJ. Vonhoff wil Cç 1::on het voorstel van de heer 
VDl1 1\aal te toch viel bedenkingen van publicistische aard 
làten horen. Als al in januari het verkiezingsprogram wordt 
vastgesteld, dan betekent dat dat wij in maart een ho_obtepunt 
- wat Prof.Oud altijd placht te noemen de grote laats~e wapen
schouw vó6r de verkiezingen von do hele partij - missen.Boven-

-dien valt het in maart publicisti3ch in de politieke strijd, 
en ander::; is het dan al een oud stuk. Vandaar dat spreker met 
klem adviseert om de BObruikolijke ~rocedure ook uit publicis
tisch oogpunt te handhaven. 

Het amendement van de afdeling De Bilt/Bilthoven wordt 
vervolgens verworpen. Een laatste runendenent van deze afde
ling, op artikel 11 oud, lid 1 1 door de l'artijraad aanbevolen 
en uitgebreid, wordt aanvaard. 

De Voorzitter constateert dat hiermede de behandeling van 
punt 17 is afgesloten 8n dat de vergadcrine; is gekomen aan htt 
eind van de taak die hedenmorgen voor haar was weggelegd. 

De heer Mr.F. Korthals Altes zou graag nog ~én mededelin~ 
willen doen. De Partij heeft in de afgelopen jaren een groot 
aantal reorganisatievoorstellen van statuten en alle mogelij
ke reglementen te behandelen gekregen. Daarmee heeft het 
Hoofd"bostuur bijzonder veel van de Partij gevraagd en er is 
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in het algemeen in zeer veel afuelingen en kamercentrales ook 
bijzonder veel aandac.l:lt besteed aau de voorstellen. Spreker 
heeft echter vandaag het geluid gehoord: er moet nu eens een 
eind komen aan dat reorganiseren. Hij kan zeggen dat het ook 
de bedoeling van h•)t Hoofdb8stuur ÜJ om ~:wt de herziening van 
deze rec~lcwenten eon streep te zetten onder de reorganisatie 
voorzover diu tot uiting moet ~omen in reglementswijzigingen. 
Het ïioofdbt;stuur heeft de hoop en het vertrouwen dat met de 
gevl;p.0j1_:;de re<slGillenten op de juico:te wijze kan vtorden gewerkt. 
DG rc&t is nu aan ue uitwerklng, a::.tn de: daden die de Partij 
op grond vin deze reglcmentswijzigi11gen kan gaan verrichten. 
Om variatie aan te bren~en op een b~k~nd lied: eeen reglementen, 
maar daden. · 

De Voorzitter neemt aan dat deze modedeling een grote troost 
voor de lcdenvercadcrin~ zal zijn. 

Voordat hij de ver~ad~ring sluit Joelt hij nog mede dat in 
de ordo van de vergadcrin[.!; van hcd.cnr11iddag een wijzigint:; is 
nrJnr;ebracnt 9 die~ i-3W:Jcmhangt met 11ct fci t dat a:J.n de overdracht 
van- het voo::czittersclw1; van do 'l\/C(::dc Kar:10rfrnctie door de 
televisie nandacht z~l worflcn besteed. Dit punt zal dus direct 
nn de heropeniYlG van de vc:cgadering om tw2e uur aan de orde 
worden ,:.esteld. 

Sprokc:r sluit d(~ vor,~,aclering, en hoopt all en om twee uur 
weer toru~ te zien. 

Zaterdag 12 rnaart om 2 uur n.m. heropent de Voorzitter de 
verJ,aderinc;, thans wederom openbaar. 

Hij stelt voor in antwoord op de goede wensen die hij gis
teren van de ere-voorzitter, de heer Oud, moaht overbrengen 
in een telegram tot uitdrukking te brongcm hoczeer deze goede 
wensen op prijs zijn ~esteld, hoe hij node in deze bijeen
komst wOrdt gemist, en dat de v~;rt;;adering h0m eon spoedig 
herstol van gezondhuid toowc_.,nst. 

Hiertoe wordt besloten. 
Spreker heet vervolgens welkom de vice-voorzittor van de 

Partij vnn de Arbeid, de heer lf .r1ensj_nk, en de voorzitter van 
de Anti-Revolutionaire :eartij Dr.w.P.Bcrghui·s. Het is e-en 
groot voorrecht dat deze politieke vrienden en opponenten hier 
aanwezig zijn om aan te horen hoe onze fracties debatteren met 
on~o loden en om getuige te zijn van de wissc;ling van het 
fractievoorzitterschap. Van de Katholieke Volkspartij en de 
Christelijk-Historische Unie is b0richt ontvanGen dat eigen 
activiteiten hen verhinderden om een afvaardi~ing uit hun 
hoofdbestuur naar deze plaats te zGndcn. 
· Vanmiddag utaat als eerste punt 0 1J de agenda de overdracht 
van het voorzitterschap van de T-~reedc Kamerfractie. Toen ;:;ich 
in h~)t najaar de samcnstGllin~ van de Tweede Kamerfractie wij
zigde, is daarbij tegelijkertijd tot uiting g~bracht dat het 
voorzi tterf:lchap op 0un daarto"' Geschikt moment van de heer 
GeertscTia zou over~aan aan de heer Toxopeus. Dat moment is 
uiteindelijk vastgesteld op deze dag 9 waarop de fractievoor
zitter rekening en verantwoording aflegt van het beleid zijner 
fractie in de afgelopen periode. 
Gaarn;:; wil de Voorzitter als eerste spreker bij dit punt iets 
tot de heer Geertsem~ze~~en, en wel in verschillende kwali
teiten: als voorzittor van de Partij, namens de hele Partij, 
maar ook als voorzitter van het Dagelijks Bestuur en van het 
Hoofdbestuur. U, heer Geertscma, heeft deze functie op zich 
genomen toen de kabinetsformatie van enige jaren geleden ertoe 
leidde· dat de lijstaanvoerder niet meer voor deze functie be
schikb-aar was. U heeft gesteld dat U lh;t al tijd als een 
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tijdelijke functie heeft gezien en U heeft daaraan uiting ge
geven door Uw normale functie, die van Burgemeester van een 
aanzienlijke gemeente in Zuid-Holland, te continueren. Dat heeft 
medegebracht dat U meteen met onvoorstelbare energie aan de 
beide taken hebt moeten werken, en het is zo dat niemand heeft 
gemerkt ûat c~en van deze functies ooit iets te kort is gekomen. 
Wat dat voor U aan 1)ersoonlijke inspannin.::, betekend heeft kun
nen maar weini~cn beseffen. Spreker heeft wel het voorrecht 
gehad daar iets van te beseffen, on hij gelooft te mogen zeggen 
dat de Partij heel bijzonder dankbaar is voor de wijze waarop 
dfl heer Geertsoma zijn functie in de l'artij en in een van de 
allerbelnn.~rijb:;l~e organen van de :Partij heeft vervuld. U was 
altijd bereikbaar, zo gaat spreker voort. U was altijd bereid 
om een t_;esprek te orgm1iseren. lJ vla::; al tijd bereid om ook met 

·bui t0nstaanders bijeenkornsten t0 oreaniseren om het beleid van 
de Partij en van de fractie naar buiten maar zo duidelijk te 
maken als enigszins mo;~elijk was. U ln eft in de fractie gewerkt 
als een aanvoel~der die een team-spirit tot stand wist te bren
gen, en dat alles heeft ertoe geleid dat mot alle voor- en 
tegensp.Jr,d die de Partij in de politiek heeft ondervonden Uw 
gezag als fractievoorzitter bepaald net vlag en wimpel en zonder 
een enkele smet te voorschijn is gekomen. De Partij is U daar
voor heel bijzonder erkentelijk. Zij is erkentelijk voor de 
steun die U het Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur heeft ge
geven door de uitoefening van Uw functie als adviseur. j)ie 
functie van adviseur vervulde U door inderdaad over voorstellen 
van politieke aard Uw mening - en da."l Uw wel.::;efundeercle mening -
te geven, maar ook door het Hoofdbe2stuur als achtergrond voor 
zijn beschouwin6 en en overwegj_ngcn regelmatig een inzicht in 
de poli ticke ontwikkel int, te ;2,even dat uitmuntte door volkomen 
helderheid en door strenge zakelijkheid, zodanig dat het Hoofd
bestuur elke maand in korte tijd compleet op de hoogte was, 
niet alleen vnn datgene wat naar buiten bleek en evident was, 
maar ook van datgene wat daar minder duj_delijk naar buiten blij
kend en minder evident, aan ten grondslag lag. U heeft het 
bestuur daardoor in de gelegenheid gesteld zijn taak uit te 
oefenen op een wijze waartoe het anders niet in staat zou zijn 
geweest. U legt zo dadelijk het voorzitterschap van de fractie 
neer en geeft hE:t over aan de heer Toxopeus. De Partij prijst 
zich gelukkig dat U als lid van de fractie door zult gaan met 
Uw grote kennis, Uw grote ijver en Uw enorme werkkracht aan 
het werk van de fractie nog verder bij te dragen. 
Spreker ziet op deze periode terug als op een zeer voortreffe
lijke periode in het werk van de Tweede Kamerfractie en daar
door in het werk van de Partij. Hij dankt de heer Geertsema 
no~maals zeer hartelijk . 

. De heer Nr.\rl.J.Geert-sema (VIassenaa.r) memoreert dat hij zich 
in juli 1963 in een warm Ito.liaans zonnetje koeoterde, toen de 
telefoon rinkelde. Dat was de heer Toxopeus.De telefoon was 
slecht verstaanbaar, er was veel gekraak en i:;eruis, maar dat
gene wat spreker erv~n begreep was dat de kabinetsformatie was 
geslaagd, en dat de fractie meende dat, nu de hoer Toxopeus 
deel van het nieuwe kabinet zou gaan uitmaken, spreker hem 
als fractievoorzitter zou moeten opvolgen. Hoe de zaak verder 
precies in elkaar zat was niet helemaal duidolijk te ontdekken, 
maar spreker meende toch niet beter te kunnen doen dan de vol
gende morgen in de trein te gaan zitten naar Holland. Bn gedu
rende dio treinreis van 24 uur had hij de gelegenheid na te 
denken over datgene wat hem te doen stond. Bij die overpeinzin
gen stond voor hem 6én ding vast, iets wat voor hem ook al had 
vastgestaan tijdens de hele voorbereiding van de verkiezingen 
van 1963: dat Toxopeus veruit de beste man was niet alleen om 
de lijst aan te voeren, maar ook om de fractie aan te voeren; 
dat wie dan ook het fractievoorzitterschap zou gaan bekleden 
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dat als een tijdelijke functie zou moeten zien; en dat, als 
inderdaad de fractie spreker daarvoor de meest aangewezen figuur 
achtte, voor hem daaraan dan ook de voor-.marde zou zijn verbon
den dat ook hij dat als een tijdelijke functie, als een waar
neming zou zien. Die voorwaarde heeft s~eker daar deotijds ook 
duidelijk bij gemaakt. Dat betekende - de voorzitter heeft daar 
zojuist aan herinnerd - dat hij ook zijn functie van Burgemees
ter van \/assenaar zou blijven bekleden 7 een functie die met het 
gewone Kawerli.dmaatschap heel wel combineerbaar is. Spreker 
rE';aliseerde zicl1 toen echter al dat hot een vrij .zware taak zou 
zijn om die functie te combineren mt het fractievoorzitterschap. 
Die verwachting is bepaald wel uitgekomen. Hoe verkeerd naar 
sprekers mening de kabinetscrisis van 1965 dan ook voor het land 
is Geweest~ voor hem persoonlijk betekende het dat er een einde 
in het verschiet kwao van deze waarne~ing~ een vroeger einde dan 
hij eigenlijk had lcunnen ver-racht8n, Voor spreker was dit eigen·
lijk het eni5 e lichtpunt in deze crisis. 
Hi.j zou vanmiddag overi.::;ens niet de nadruk willen leggen op de 
zwaarte van het ambt; hij zou de nadruk willen leggen op het 
feit, dat dit voor hem een bijzonder prettiGe en een bijzonder 
waardevolle periode is geweest; dat hij het fractievoorzitter
schap met zeer groot e;enoe;!:en rwc:ft bekleed. Hij gelooft dat de; 
voornaar.1ste oorzaak daarvan wel te vinden is in de voortreffe
lijke int0rmenselijkc verhoudincen, zoals die altijd in de frac
tie hebben geheerst. Men weet dat politiek een hard bedrijf is, 
dat in de politiek_ en~oties nogal eens ee:n belangrijke rol ple
gen te spelen en dat het helaas nicit altijd mogolijk is om met 
zuiver mencelijke factoren voldoende rokenin~ te houden. 
Dat or in deze drie jaren in de fractie desondanks nooit werke
lijke moeiJijkheden zijn geweest 7 hoewel talloze situaties 
daartoe bepr.vlld aanleiding hadden kunnen gC:ven, is uitsluitend 
en alleen te danken aan de loden zalf van de fractie, aan hun 
grote vriendschappelijkheid, aan hun bereidheid om persoonlijke 
belangen ac11tcr te stellen bij het algemeen belang en aan het 
feit dat bij elk van hen de overtuiginG l~efde dat een fractie 
alleen maar goed kan functioneren als oen hecht team en niet 
als een toevallige samenkomst van deskundigen op hun terrein. 
Het is dat wat deze periode voor spreker inderdaad tot een 
prettige en waardevolle heeft gemaakt. 
In de tweede plaats - en ook dat wil spreker hier op dit moment 
vermelden - is dat de bijzonder goede verstandhouding tussen de 
voorzitters van de EGrste en van de Tweede Kamerfractie. Tussen 
dezq voorzitters behoort nu eenmaal een bijzonder goed overleg 
te zijn. Zij zijn hE:t die, natuurlijlc in overleg met de respec
tievelijke fracties, de polj_tioke lijnen van de Pgrtij bepalen 

.en dat betekent dat er tussen hen een bijzonder goede verstand
h9uding moet zijn. ~preker wil deze gelegenheid_ a~grijpen om 
tegenover de heer Van liiel zijn bijzonder hartelijke dank uit 
te spreken voor zijn voortdurende bereidheid tot deze goede 
verstandhoudin,;. :2;r hoeft tussen de beide fractievoorzitters 
niet een dagelijks contact te zijn~ maar er behoort het weder
zijdse Yertrouwen te bestaan dat geen van beide een beslissing 
met bepaalde politieke consequenties zal nemen, als hij niet de 
ander daarvan tevoren op de hoogte heeft gebracht. Spreker ge
looft dat het feit dat er in deze drie jaren tussen de heer Van 
Riel en hom geen enkel verschil van menin6 is geweest, terwijl 
er juist toch wel hoogtepunten in het politieke leverr zijn ge
weest - hij denkt bijvoorbeeld aan de kabinetscrisis - , be
wijst dat deze verstandhouding voortreffelijk is geweest. 
De voorzitter heeft herinnerd aan sprekers contacten met het 
Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur 7 hij heeft spreker dank 
gebracht voor de wijze waarop deze van zijn kant dat contact 
heeft gevoerd. Spreker stelt er prijs op om de Voorzitter te 
bedanken voor het feit dat hij te allen tijde bereid was om h8t 
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Dagelijks Bestuur of Hoofdbestuur bijeen te roepen, wanneer 
spreker in overleg met de heer Van Riel van mening was dat het 
drinGcmd noodzakelijk vrao om te weten wat er ten aanzien van eE:n 
bepaald punt in de Partij l0cfde.Dikwijls op zeer korte tormijn 
kreeg spreker dan de informatie die hij hebben moect, Hij heeft 
altijd geprobeerd om van zijn kant een zo open mogelijk overleg 
to voeren; hij gelooft dat dat niet alleen goed maar ook nood
zakelijk is. 
Fractievoorzitters en Dagelijks- en Hoofdbostuur behoren voor 
elkaar geen geheime:n te hebbün~ behalve wanneer in staatsrech
telijke zin eon geheimhouding is voorgeschreven. Er behoort 
een zo 0roo~ mogelijke openheid te bestaan. 
Spreker richt zich vervol~ens tot de heer Toxopeus en consta
teert dat nu het moment is aanf;ebroke;n om tot de werkelijke 
overdrachL van hst fractievoorzi tterocl'1ap over te gaan. De 
heer Toxopcus, die zelf nu al weer geruime tijd van deze fràc
tie deel heeft ui tgerm~:tlct, v:eet dat hij de primus inter ps.res 
zal worden van een hecht ter11n. Sprckt.J:r [!;ebruikt met opzet dat 
woord primus inter paros. Hij gelooft niet dat het voorzitter
schap van de 'rwcodo Kamerfrflctif; ~:~ezicn moet wordon als· een lei
derschap9 een loid~rschap dat altijd zo snel de neigin~ heeft om 
af te glijdon naar het dictatorschap. Spreker heeft voor zich
zelf altijd als motto t;enouon datgcn8 wat tonslotte ook een van 
do uitgant;,<3punten van het libcralis8c is: de vrijheid d:n gebon
denheid. Dat ziet hij dus niet alloen als con politiek ideaal; 
hij heeft het ook gezien als de ideale wijze waaro~ men het 
fractievoorzitterschap moGt bekleden. Hij weet dat hij daarbij 
zwaar het accent hetft gelegd op de vrijheid. Hij weet dat hij 
daardoor wel eeno aan lui ti el<: onderhevig is ge wee st, maar hij 
wist dat hot kon, omdat er in deze fractie nooit de kans zou 
bestaan dat deze vrijheid tot losbandi~heid zou worden. Stem
dwang is natuurlijk bij liberalen volstrekt uit den boze - trou
wens9 niet. alleen 1Jij libernlen, spreker golooft dat dat een 
stelregel moet zijn en ook is vnn de fracties van alle politieke 
partijen in het parloment - maar men kan ver en minder ver gaan 
met zijn overreding. ~preker heeft altijd de gedachte gehad 
dat hij daarin niet erb ver moest ga~n. En nogmaals, dat kon, 
omdat hij het vertrouwen hud dat eT een zodanige sfeer leefde 
in de fractie, dat men ber8id w~s tot overleg met elkaar, en 
ook de bereidheid had om voorzover dat enigszins mogelijk was 
ervoor te zorgen dat dit overloc ook tot resultaat had een met 
elkaar eens worden. Iedereen heeft tenslot~e in een dergelijke 
functie zijn eigen systeem. Spreker heeft zich bij dit systeem 
altijd bijzonder wel ~evoeld. Hij draagt de heer Toxopeus hier
mee overigens ook een functie op waarvan hij in deze drie jaren 
heeft gemerkt dat hot geen f:,emakkelijke is, want hoeveel ad
·viezen m<;n ook in den lande en in de fractie kan inwinnen, uit
eindelijk is toch de fractievoorzitter degene die de werkelijke 
verantwoordelijkheid draact voor de c;enornen beslissing. Dat 
betekent - spreker heeft dat ondervonden - een zekere mate van 
eenza~mheid, waartegen men geest2lijk opgewassen moet zijn. 
Maar in 6én opzicht gelooft spreker dat de heer Toxopeus het 
een stuk gemakkelijker krijgt dan hijzelf. 
In feite is spreker de opvolger van .trofessor Oud geweest, 
en iedereen die Professor Oud kent - er zal wel~ernand in deze 
zaal zijn die hem niet kent - weet dat het geen eenvoudige 
taak is om een man als Oud op te voleen; dat h8t volstrekt 
onmogelijk is om hem te evenaren en dat elke vergelijking met 
de voorganger voor de opvolger dus ongunstig uitvalt. Zonder 
dat spreker nu aan vale bescheidenheid lijdt, want dat doet hij 
bepaald niet, kan hij toch wel zeggen dat de heer Toxopeus 
het in dit opzicht als fractievoorzitter een stuk gemakkelijker 
krijg.t. 
Sprekr gelooft dat hij deze functie overdraagt op een interes
sant tijdstip. Hij heeft zelf de kabinetscrisis van 1965 
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meegemaakt; de heer Toxopeus heeft tot nu toe alleen meegemaakt 
een kabinetsformatie, maar wellicht - men weet het nooit - zit 
er ook voor de heer Toxopeus binnen niet al te lange tijd de 
mogelijkheid in om een kabinetscrisis mee te maken! Als spreker 
zo de ochtendbladen heeft gelezen over wat zich gisteren in 
Utrecht heeft afgespeeld.- hij moet tussen haakjes zeggen dat 
hij nog nooit zo op zijn wenken is bediend in het politieke 
leven dan t'?,iGteren door de heer Scnmelzer, die op de vragen die 
spreker h8m ntelde al op hetzelfde mor.wnt antwoordde -· dan 
gelooft hij te mogen ze~gen dat hij dit fractievoorzitterschap 
overdraaGt op een bepa.'Üd interessant tijdstip. 
Het past eigenlijl: niet 1 zo gaat Dpreker voort, wanneer een 
waarnemer van een functie zegt dat hij met vol vertrouwèn die 
functie overdraagt aan degene voor wie hij heeft waargenomen. 
Spreker gelooft d'lt do.t eignnlijk een scllendin.; vau een fat
soensnorw is, en in deze PartJ.j moet uon bijzonder voorzichtig 
zijn li1et het SChenden VQ11. fo.tsocnsnor,aen! lVfaar toch Wil hij 
zeggen dat het he1:1 bij zonder verheugt da.t hij juist aan de 
heer 'l'oxopeus dit fractievoorzittersche . .i_) k&n overdra(Sen, dat het 
h~m verheu~t dat deze zich bereid verkla~rd heeft om dit op 
zich te nemen . .l';en fractievoorzitterschap is een functie die 
niet te voel moet wisselen. Het feit dat de heer Toxopeus zich 
bereid verklaar<l heeft orn doze functie \Jeer van spreker terue 
te nemen betekent dat hij de bereidheid heeft die functie dan 
ook voor een bepaalde toekomst te bekleden. Spreker gelooft dat 
de I'artij daarvoor bijzonder dankbo.:lr mng zijn. Dan zou spreker 
nu- want hij weet te ~eer hoe ook d.e viouele pers altijd zijn 
eisen heeft - er prijs O}J stellf;n ·~mnncer hij dit fractievoor
zi tterschn.p met een hnnd<lru}{ LJ.a.n de heer Toxopeus mag overdra-
t;en. Vlij kennen nog geen lj_nten voor fractievoorzitters, we 
kennen geen ambtsketenen, en spreker gelooft dat het een ver-· 
keerd symbool zou zijn wanneer hij een hamer zou overdragen. 
Hij ~~ent goed te doen, gezien juist de geest van vriendschap 
in de frac·tie, alo hij dit 1:-~et een h::mddrult zou mogen doen. 

De heer B~_-2.E2E.~;t;_;i.._ng__tlg._g_s}.§"X_S ( E.!I!!)1e~J. vertelt hoe een Kamer
lid, dat het land doortrekt, net genoegen te beurt valt om veel 
geestverwanten en partijgenoten te spreken. Dan komt men 
als bij verrassing, vooral wanneer :oen nog maar net in het vak 
zit, heel spoedig tot de ontdekking dat de leden van de Partij 
en de geestverwanten heel vlug berd.d zijn om de Kamerleden op 
een voetstukje te plqatsen. En dan komt men ook heel spoedig 
tot de ontdekkinc, dat de voorzitter vnn de fractie op een hoog 
en·groot voetstuk geplaatst wordt. Nu is het merkwaardige met 
dit soort voetstukken dat het weliswaar voor je neergezet wordt, 
maar dat je heeJ. spoedib tot de ontdekking komt dat je helemaal 
in eigen hand hebt om het te verstevigen, om het werkelijk 
·solide en goed te maken. Want het is natuurlijk heel gemakkelijk 
wanneer een aantal goedwillende mensen een voetstuk voor je 
neerzet, maar je moet tenslotte 1 vooral als fractievoorzitter, 
tonen dat je erop kunt staan, dnt het een degelijk fundament 
wordt. 
En zo heeft de nu afgetreden voorzitter van de Tweede Kamer
fractie bevru.st de bouv1stenen a::mgedragen om er een goed en 
sterk geheel van te maken. Het was voor de fractie helemaal 
niet moeilijk om, toen de heer Toxopeus werd geroepen tot het 
ministerambt, tot een besluit te komen wie zijn opvolger zou 
zijn. Dat was in een ogenblik klaar, en toen was misschien 
voor de fractie ook dat voetstuk al klaar. Maar de heer Geertse
ma is het toch zelf geweest, die er iets goeds, iets hechts en 
iets sterks v;:m heeft gemaakt. De fractie heeft er geen ogen
blik aan getwijfeld dat hij niet zou zijn een prettige en 
goede-voorzitter, een echte liberale voorzitter, die de vrij
heid _in gebondenheid steeds voor ogen hield. Daarom was het zo 
pretti6 01:1 onder zijn voorzitterschap lid van de fractie te 
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mogen ZlJn; omdat hij zelf aan de fractie de ruimte liet om 
in kleinheid en in alle bescheidenheid te bouwen nan dat voet
stukje van haar zelf. En de fractie-leden droegen dan wat ste
nen aan, eerst dus voor hun eit;e;1 voetstukje, tüaar dan op een 
gegeven moment zeiden zij: nu hebben wij steun nodig. En vooral 
do jonc;ere leden vnn de fr~_::ctiE: hebben spreker verzocht hierop 
no3 eens de aandacht te willen vestigen: dan ~ingen de fractie
leden naar Gcertsemn en hoe clru}c hij het ook had, hetzij met 
zijn Vlo.ssenaarr-;e proolemen, hetzij nnderszinü, dan vond hij 
altijd de tijd om ook wnt stenen aan te dragen voor hun voet
stukjes. Dat heeft de fr,::tctü: nu zo 8EMeldig r:ewaardeerd. Zij 
heeft het ~oweldi~ gewaardeerd d~t do heer Geertsoma er volko
men oob voor had dat de fractie-leden ook oen voetstukje voor 
zichzelf aan het bouven zijn. Iedereen eL3t dat, en men moet 
ïtaex zi.en dc.tt het necht en sterk \IOrclt. i'laor vmnneer men dan de 
hulp mag inroepen van de frncticvoorzittcr 1 die gnarne bereid 
is om op een heel doodgewone v1ij ze t8 halpen 9 dan ontstaat er 
iets waardoor men met bijzonder veel c.tchtihg en bijzonder veel 
plezier met elk.::èar in tenmverba.nd n;:m het v:erk ga~tt en aan het 
werk blijft. Daar is de fractie de heer Geertsoma bijzonder 
dankbaar voor. Bijzonder dnnkbaar ook voor het feit dat hij door 
zijn geweldige energie, door zijn geweldige ijver, door zijn 
geweldig enthousiasme, ervoor gezorgd heeft dat, wanneer de 
regeringscrisis niet gekomen was, en hij nog L:mger fractie
voorzitter zou hebben moeten blijven, het d8.11 op zo'n hecht 
fundament w.'lS d "..:\; het bij niern·•.l!d sou z:i jn opL,ckomen hom 
te verzoeken er cd te garm 9 ln.::.t stn·m deL t iem,:md ook maar ge
vreesd zou hebben dnt het in zou storten. Da~rvoor brengt 
spreker hem n'lmem.J de frr-,ctie hulde, drmk voor dat werk, voor 
die vriendschap, voor die leiding in vrijheid en in gebonden
hej_d, en allen die deze periode; meegemflakt hebben zullen met 
heel veel vreugde aan deze periode blijven denken onder Geertse
ma's voorzitters8hnp. 
Het zou n:i:et goed zijn wnnncer spreker niet namens de fractie 
de heer Toxopeus heel h'lrtolijk welkom heette als voorzitter. 
Ook dat was weer een heel gcm~ckelijke Zfl"..k. De heer Geertsemu 
wilde er met plezier mee ophouden, omdat hij het voorzitter
scbnp aan 'roxopeus kon ovordr.:o.c;en, en de fractie heeft met 
bijzonder veel genoegen de heer Geertsema de vrijheid gegeven 
weg te gaan, om de heer Toxopeus wolkom te kunnen heten. Het 
is bijna overbodig te zeggen d.r\t de heer 'i'oxopeus op de fractie 
rekenen k?..Yl en dat, mocht hij nor; eens een kiezelsteentje nodig 
he_bben voor het cement j_n zijn voetstuk, de fr2.ctie dat dan wel 
zal aandragen. Dat z'll zij met heel veel plezier doen, maar hij 
zal weinig steentjes nodil!, hebben, we.nt hij heeft zeer zeker 
de gaven en hij is bereid om al zijn energie te geven aan dit 

.bouwstukje, opdet het inderdaad ook door hemzelf hecht en sterk 
gema.~kt kf'.n worden. 
De fractie is ervan overtuigd dat ook hij die vrijheid in ge
bondenheid zal geven, zoals de heer Geertsema dat steeds ge
daan heeft. Spreker wenst de heer Toxopeus als lid van de 
fractie toe dat hij eet heel veel plozier zql mogen werken. 
De fractie zal achter hem staan. Spreker wenst hem ook toe dat 
de Partij 9 hem plaatsende op een voetstuk, beseft dat iemand 
die op een voetstuk gepl~atst wordt altijd in die felle schijn
werper van het licht van de kritiek staat, en dnt de Partij 
doordrongen zal zijn van de moeilijke taak die zoêven op zijn 
schouders is gelegd, en het nls haar plicht zal zien om hem in 
alles te steunen. 

De heer Mr. H. van Riel vindt het merkwaardig en verheugend 
om een midda:?, als deze meê te maken. \/ij leven toch in de li
berale Partij - dat ligt in hn::~r an.rd - veel in een sfeer v211 
kritiek, persoonlijke kritiek, politieke kriti0k, verschil van 
inzicht over wat het belangrijkste is. Maar op een middag als 
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wij nu v~mdaag beleven zien wij hoe groot de waardering kan zijn, 
wanneer het ogenblik do.n.rvoor gekomen is. Het heeft spreker ont
zriglijk goed gedaan d,t de heer Gecrtsemn, die ook wel eens 
tegenwind heeft ondervonden, nu vanmiddag heeft gemerkt wat een 
grote basis vrtn loyaliteit er in deze ?artij uiteindelijk toch 
aanwezig is. '.roen spreker op een zegeven ogenblik de heer Nole
naar als voor.zi tter v::n de l~erste Kaneerfractie zou opvolgen 
heeft deze hem ui teengezet, dat inh::J.cre:nt wns aan het wezen 
vrw.1 een liberale partij: moeilijke vei" houdingen tussen de beide 
fractievoorzitters. Hij Baf d~ar een heel academisch betoog bij, 
een historisch betoog, een pt3yc:tologisch hetoog, zoals hij dat 
als hooglera.c~r kon en zoo.ls dn.t heu oolc paste. Spreker kan al
leen m.cc.o.r zeggen d1'.t in de jaren dat de heer Geertsema aan het 
hoofd van de Twoede KrJJ:Jerfractie stond er geen moeilijkheid 
is geweest. Hen zegt vrcl eens: 11 Gccrtsemc:t heeft een harde stem", 
maar het overleg tussen he:<n: on Si'J~el:er is oJ.tijd t;eruisloos 
verlopen. Er was tussen de hoer Geertscma en spreker nauwelijks 
veel over lee; nocl:i.g, W8.Yl~ lmn benaderü:g van het liberalisme en 
van hot leven, en ook J.mn in~o:: eh·:_. in tuct:i.sche situaties, liep 
te allen tijde identie~. Wat spreke~ in de hoer Geertsoma het 
meeste heeft bewonderd is zij~ grote liefde voor zijn modemens 
en zijn losheid van individuele per8onen. Geertsoma tracht 
steeds de Partj.j en het land te dienen, en nooit in die drie 
jaar is er één element van persoonlijke voorkeur, noch ten 
aanzièn v:1n hemzelf, noch ten aanzien van anderen, naar voren 
gekomen. 
Hij is een v~m dé meest o\Jjcctief:" f?ic(!+,e mennen, die spreker 
in zijn leven heeft ontmoet en dnt is een eigenschap die men 
juist bij een fractie~oorzitter, bij alle noodzakelijke emo
tionali -Lei ten w::<.ardoor frac·~;ievoorzi ttGrs gc;dreven moeten 
worden, want 0~1clers dc1.1gen ze nic'c voor hun vak, niet hoog 
genoeg kan wa~rderen. 
Eén ding dnt vanrnicldn.g zelf door do heer Geertsoma is gezegd 
is, dacht ·s:orcoke:::-, nj_et waar. Het v1as r:J.oe:i.li ~k de heer Oud to 
verv:mgen. Haar sp::·ekcr denkt d2.t na de wij zè "'iJaarop de heer 
Geertsema gisteren en vandmlg zich ~elf getoond heeft en zich 
zelf heeft overtroffen,hl::l~ ool:: niet r.w.kkelijk znl zijn om de 
heer Geertsema op te volgen, 
~preker heeft het volle vertrouwen dat de heer Toxopeus en 
hij het even 6 oed zulleD vinden, al weet hij dat er meer over
leg zal moeton zijn. Dat is in geen enkel opzicht een bezwaar. 
Beide situaties hebben hun voordelen. Het knn ook dOed zijn 
vopr de Partij, wanneer de voorzitters van de Tweede- en Eerste 
Krunerfro.ctie vnn tijd tot tijd eeü isLs andere aanpak van de 
problemün hebben. Ook dnt ::.s nutt:'.E;;, mits men vru1 beide kanten 
dan maar berüid iG elkaars zwakheden te verdragen. ~preker 
_heeft al gemerkt dat dat het geval is. Dr::.n kan uit een bepaalde 
andere ma..""lier van beki;jl\:en vnn de dingen ook veel goeds naar 
voren komt!n. Spreker gelooft dr:.t een te grote continuïteit van 
het altijd eens ziJn op den duur ten e.anzien van de Partij ook 
wel weer een zekere problerantiek in zic11 tergt. 
Hij dacht clqt wij de toekoost hlet grote gerustheid tegemoet 
kunnen zien. De hec'r Toxopcms brenct zijn eigen kwaliteiten mee. 
Dat het hem moeite zal kosten om het even goed te do~n als 
de heer Geertserna, daarvan is spreke:!:' overtuigd, maar hij weet 
ook dat hij even wijs is als de heer Geertsemn, en zoals de 
heer Geertsena Prof. Oud in geen e~cel opzicht heeft geïmiteerd, 
zo zal hij ook op zijn eigen persoonlijke m:cL...·•üer de politiek 
en de Partij weten te benaderen. Wij hebben hem in die zin alle
maal al leren kennen. 
Tenslotte, spreker ziet hier voor zich de heer Berghuis zitten. 
Hij is al ~ijd blij wanneer cleze voor of nanst hem zit, v!ant 
hij irispireert hem steeds tot bepaalde irenische gevoelens die 
anders niet altijd de zijne zijn. 
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zou ZlJn taGk slecht vervullen als hij in 
Partijvoorzitter ook niet een hartelijk wel
heer Toxopeus in diens functie VP~ fractie-

Wij zijn er allemaal van overtuigd, aldus spreker, dat, nu 
eenmaal v::1n een fractievoorzitterswisseling sprake was, de 
opvolginG door de heer Toxopeus de beste oplossing was. Spreker 
wil hier weinig woorden aan wijden. ~e heer Toxopeus heeft zich 
in de afgelopen jarcm doen kennen als een bui tengewoon begaafd 
politicus. Spreker vrangt h8w hE::t werk van Hoofdbestuur en 
Partij te steun8n. Voorzover het in hun macht is zullen het 
Dagelijks- en Hoofdbestuur en de Partij de heer Toxopeus zoveel 
mogelijk steunen en achtergrond geven. Heel veel succes met Uw 

·niemve moeilijke tao...1t, zo bGsluit de Voorzitter. 
De heer Hr.E.H.Toxopeus ('s-Gravenhaçe} is zich ten volle 

bevmst van de verantwoordelijkh8id v::m de taak, die hij van
middag van de heer Geertsoma heeft overgenomen. Een taak, die 
de heer Geertsema voortreffelijk heeft vervuld. De heer Geertse
ma heeft gezegd dat hij het altijd r,ls waarneming heeft gezien. 
Zo heeft spreker het niet gezien. Het was in de dagen dat hij 
weer minister zou worden in do fractie heel duidelijk zo dat de 
unanieme m·~ning was: Geertsema moet fractievoorzitter worden. 
Daarbij liet men althans voor zichzelf in hot midden, dacht 
men er zelfs niet aan dat dat een tijdelijke functie zou zijn. 
Geertsema's 7 doo~ de hoer Van Hiel ~eschetste, objectiviteit 
heeft hem, dacht spreker vanmiddag wat in de steek gelaten, 
toen hij het over spreker heeft gehad. cipreker vergeet dat maar 
liever op dit ogenblilc De vorantwoordelijkheid van de taak 
wordt er alleen maar door verzvmélrd, wanneer zulke woorden wor
den gesproken; maar hij is er - dat wil hij wel zeggen - buiten
gewoon dankbaar voor. Hij is ook erg erkentelijk voor het ver
trouwen dat de fractie in hem he cft ':rillen stellen en hij dankt 
de heer Zegering Hadders voor de woorden, namens de fractie tot 
hem gesproken. Zonder de wetenschap dat d~ze fractie er is zou 
spreker zich nog wel hebben bedacht of hij deze functie zou 
willen aanvaarden. Met die wetenschap ochter wordt het bepaald 
lichter, al blijft het geen sinecure. Hij hoopt en vertrouwt 
dat de verhoudingen binnen de fractie zo goed zullen kunnen 
blijven als op dit ogenblik; hij van zijn kant zal er zijn best 
voor doen. 
Dan is er die andere, ook belangrijke, taak, aan het voorzitter
schap van de fractie van de Tweede Kamer verbonden, het zijn 
van adviseur van het Hoofdbestuur, tozrunen met de fractievoor
zitter uit de Eerste Kamer. Spreker heeft zich voorgenomen ook 
van deze taak zoveel mogelijk te zullen maken, wetende dat een 
totaal politiek beeld van onze Partij niet kan worden gevormd 
zonder inspraak van de beide Kamerfrr-wtios. 
Het de heer Van Riel gelooft sl'reker dat zij beiden wat meer 
van aard verschillen dan de heren Geertsema en Van Rial. Mis
schien zal er meer overleg nodig zijn. Verdraagzaam is spreker 
in het algemeen wel, en hij verwacht dat ook van de kant van 
de heer Vr?..:n Jiiel. Jpreker vertrouwt dat een goed overleg, indien 
nodig, veelvuldig k~l worden bestendigd. In Nederland en in de 
hele wereld, zo gaat spreker voort, staan wij liberalen voor een 
heel grote en grootse taak. Of het waar is wat de heer Geert
sema vanmiddag als een mogelijkheid veronderstelde, dat er 
kritieke momenten in het politieke bestel in Nederland zullen 
aanbreken, zullen wij wel merken. Maar ook al zou dat niet 
gebeuren, \vij staan voor een Grote taak. De strijd die wij li
beralen hebben te voeren is de strDd tegen de gezapigheid, 
tegen .de lauwheid ook in onze eigen gelederen, tegen het op de 
lauweren rusten, maar het is ook en vooral de strijd om de vrij
heid zoalö wij die verstaan, niet zoals onze tegenstanders 
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zeggen dat wij die verstaan. De strijd om de vrijheid en tegen 
onderdrukking door wie dan ook, een str:ijd die nooit is bel:lin
digd, een vrijheid die bij voortduring altijd weer mo8t worden 
bevocliten. Onze eerbied voor de r:1enselijke persoonlijkheid is 
in die strijd het omnisbare ui.tgangspunt. ;:, 1)reker kan, mag en 
wil ook niet vanmiddag in de actuele poli tie.]{: treden; dat is 
niet zijn taak vandaag. !üj wil een paar al&emene opmerkingen 
maken. 
Een voorbeeld. Wij zullen ons intensief moeten bezighouden met 
de steeds groeiende afstand tussen wat men noemt de rijke en 
de arme landen. Prebident Kennedy heeft hierover gezegd: 
de massa's in de ontwikkelingslanden moeten ervan overtuigd 
zijn dat het kolossale werk op de moderne techniek naar onder-

. on twikl-~eld o streken te brengen geen ander doel heeft dan de 
verbetering vr-1n hun lot, van het lot van die rnasBa. Ja, maar 
zijn zij daarvan overtuigd? Hoe willen die massa's het zelf? 
Helpt hen zichzelr te helpen. Een liberale leuze die het juiste 
devies is in dit gigantische probleem. Wij weten alle mensen 
gelijkwaardig, wij weten alle Densen niet heti:';Glfde. Neer dan 
tevoren nog zal d.e V. V.D. naar ,:prekers mening ::.ich moeten 
bezighouden met internationale vraagstukken. Contacten met 
liberalen in andere landen zijn daarbij ee11 Gerste eis, en het 
verheugt hem dan oolc zeer dat een nauv;ere sam-enwerki!l6 van de 
Europese li baralen op gang komt~ ja da.t zelfs in onze kring 
voor het eerst overwogen wordt de oprichting van een Europese 
partij. Samen immers staan vrij sterker dan ieder alleen. Dat 
geldt ook onze binnenlanuse politiek. ~iij Gtaan in de oppositie 
en wij staan daarin als eersten. ~ij staan tegenover een beleid 
dat wij niet hebben gewild. ~ij staan tegenover een kabinet dat 
wij niet hebben gewild, een kabinet waarvan wij de formatie niet 
vermochten te verhinderen~ een kabinet dat zonder uitspraak van 
de kiezers het regerinssbeleid volstrekt wijziede. Telkens zul
len wij liberalen onze oplossingen moeten stellen tegenover 
die voorstellen van het kabinet, die wij niet kunnen goedkeuren. 
Dat zal zeer véel van ons vergen, dat is ~ebleken. 
Liberalisme bestaat niet zonder verant\'/oordr;:lij1:heid en verant
woordelijkheid kan niet bestaan zonder zelfdi~cipline. Libera
lisme is immers niet oncebreideld individualiome. Het is die 
zelfdiscipline die wjj in de afgelopen weken in onze Partij wel 
eens hebben gemist. Schouder wm schoudc:;r moeten \vij staan, 
vereend in de strijd die wij hGbbcn te voeren, de strijd die 
nooit voltooid zal zijn. Vereend niet door dvmng, maar door ons 
gezamenlijk streven, ons ~_r,ezamenlijk doel, een wereld vrij van 
vrees, vrij van onderdrukkinG en elleLde 9 waarin de mens vrij 
zelfstandig kan zijn en blijven. Dat zal zoals het in de frac
tie is - want daar is geen stemdwang - ook in de Partij zo 
inoeten zijn. Vlij dienen niet, wat men ook zeggen mag, een 
groepsbelang, en toch zullen wij in deze tijd op de bres moeten 
staan juist voor de middengroepen, omdat wij zijn en willen 
zijn een volkspartij en omdat die groepen naar wij vrezen onder 
het huidige beleid in de vefdru~king dreigen te komen. Wij staan 
in een Nederland waarin polj_tieku partijen zich herbezinnen op 
hun bestaansgronden en waarin politieke partijen een nieuwe 
openheid tonen: een openheid die de V.V.D. altijd heeft gekend. 
Prof.Oud heeft eens gezegd: de V.V.D. j_s een platform waar 
iedereen, van welke richting hij ook komt, welkom is. Dat bete
kent niet dat wij aan vernieuwing nimmer zouden moeten doen. 
Wanneer waarlijl{ nieU'.'I'C partijvormen zich aankondigen om een 
vastgelopen structuur te veranderen, dan staan wij niet terzij
de. Het gaat er ons inilllors om de liberale beginselen in de po
litiek, in ons landsbestuur te verwezenlijken. Ja, wij zijn 
oppositie, maar we wensen het niet te blijven. Wie zich met de 
bestaande coalitie niet kan verenii:-,en, kan niet beter doen dan op 
de V.V.D.te stemmen. Wie een beleid wenst, een vrij mens 
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waardig, - en dat is positief ;:;estcld tet:;enover het negatieve 
van zojuist - moet op de V.V.D. stemmen. Het zijn niet alleen 
de fractievoorzitters en de fracties en het Hoofdbestuur, die 
onze idealen kunnen ui telragen en tot vervwzenlijking brengen. 
Zij hebben nodig Uw aller steun. Zij moeten zich godragen 
kunnen weten door U allen. Zo zal het EJOetea zijn in de tijd 
waarin wij loven, het jaar dat wij tegemoet gaan en dat een 
jaar vol spanning zal zijn, vereend door ons gezamenlijk doel. 
En moge dat dan mijn slotwoord zijn: Vol vertrouwen roep ik U 
op tezarr;en dnt doc::J te ~_;,aan bereiken. 

De Voo:t:'zi ttcr ga::lt thans, na deze tocJ. ietvrat plec:tJ_tige 
overdracht·-van-"}îet fractievoorzi ttorschap, zo krachtig beslo-

. ten door hot opwe~kend woord van de heer Toxopeus, over tot 
punt 23 van do agond~: Bespreking van het beleid der Kamer-
fractic3, 
Het doet spreker bijzonder veel genoe§;en dat de Kamerfracties 
practisch voltallig aanwezig zijn. 

Als ec:rste spreker g0eft hij het vwoT.d aan de heer R.Geraerds 
(.AinsteJ:.Y._E:l_e!!J, die betreurt dat het ~-ioold~estnur niet is in~·e-::--·
gaan op het verzoek van de afdeling .'l.!nstel·rcon om aan de agenda 
van deze vergadering een spccino.l punt toe te voegen: bespreking 
van een culturele politiek. Nu dit nic~ mog6lijk is gebleken, 
is de enige mogelijkheid die; de nfcleling Alnstelveen overbleef 
om bij dit agendapunt enkeJe vragen te stellen. Dit spijt de 
afdeling, omdat zij over di~ punt graag een algeBene uitspraak 
had gewild zowel va.n h<?t Hoofdbr:::stuur al;::: van do vergaderi.ng, 
dus van de Partij als totaliteit. En waarom had zij dit graag 
gewild? Het is een jaar of acht 9 negen geleden dat spreker 
als vertegenwoordiger van de afdeling Arncterdrun op do ale;emene 
vergadering de wens naar voren heeft gebracht om te komen tot 
een bewuste li bcrale cultuurpolitiek van do V. V.D. Er \vas daar
voor niet veel belangstellin~_;, noch bij het bostuur noch bij de 
fractie als totaliteit noch b:Lj de vergadering. De heer Van Riel 7 

de heer :Oettmeijer en mevrouvr Jt'ortanier zullen zich hopelijk 
deze besprekingen nog herinneren als degenen die daar ook wel 
belangstelling voor hadden. In de loop van de jaren is daaraan 
niet veel veranderd, maar wij staan nu blijkbaar voor een ken
tering. Onze Partij zal voor het eerst in hot beginselprogram 
een culturele paragrarcf krijgen, en wij hebben gisterenavond 
zelfs het historische feit beleefd dat in de rede van de voor·-
zi tter vrw de Tweec:o Y.:;:unerfi·ac 4~ie een cultuurpolitiek met name 
werd genoe;:1d, hetgeen in de geschiedenis van de V. V.D. nog niet 
is voorgekomen. Waarom tot dusver dit gebrek aan belangstelling? 
Naar sprelwrs mening is men van twee vcrkeerde standpunten uit
gegaan: in de eerste plaats dat cultuur een op zichzelfstaand 
iets is; in de tweede plaats dat een culturele politiek van 
weinig betekenis is in het beleid van de Partij. Cultuur is 
geen zelfstandig iets. Huizinga heeft het al genoemd: een har
monisch evenwicht van geestel;jke en stoffelijke waarden. En 
men ziet juist in clczc tijd ud.t er als het ware een huwelijk 
gesloten wordt tussen de cultuur enerzijds en handel en indus
trie anderzijds. Zij bedienen zich op verschillende terreinen 
van zaken die op het torrein van cle cultuur liggen, zowel in 
hun vormgeving, als in hun reclame en in hun verpakkingen. Dat 
de cultuur niet v:m belang zou zijn in het politieke beleid van 
een partij was al evenzeer een onjuist standpunt, omdat juist 
door de Euro 11eoe groei en door de ontwikkeling van de wereld 
steeds meer blijkt dat de cultuur een zeer eigen aaneezicht van 
een volk is, in de naaste toekomst misschien een der bela."YJ.grijk
ste aangezichten, zodat het wel eens hier naartoe zou kunnen 
g~an dat een culturele politiek een der belangrijkste facetten 
van een politieke partij wordt. Dit ter inleiding van het feit 
dat de afdeling Amstelveen enige vragen heeft gesteld. Uit wat 
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spreker zojuist zeide is misschien reeds de conclusie te trekken 
dat het allerminst de bedoeling is om hier kritiek uit te oefe
nen op de fractias. Do afdeling zou echter graag de Kamerfractie 
afstand willen zien nomc;n van de jong::: te pcriod.._; van cultuur
loosheid - als ~preker het zo nag uitdrukken - en een richting
bepalin;_; '.'lillen verne!;wn van de nllcrLc:teuvrste periode, die dan 
anders zal zijn dnn de vori,,;e. ::Je eorstb vraag luidt dus: Is 
de fractie ~at onu van mening dot de jon~stc begrotingen voor 
de culturele r-:aken een sind::; de oorlog <:;çgroeide dirigistische 
tendsiu; vertonen? '/,o neen, is de fre.ctic dan bereid meer dan 
voorheen naar dsze tendenzen te spc;uren on deze af te wijzen? 
Zo ja 1 waarom heeft de fractie dan niet te~en deze begrotingen 
gestemd? 
Het is noodzakelijk dat spreker hiuraan oen enkel woord toe-

. voegt in verb<J.n,J EJc:t de uitdrukkinc; ''dirigistische tendenzen". 
De afd8ling bedoelt hiermede de tonelenzen dïe de mogelijkheid 
hebben geopend om de vrijheid van de kunstenaar in zeer belang
rijke mate te beknotten, di~ de mogelijkheid hebben g~tpend 
om een trior:J.f van de middelmaat te crr::;ëren en die de mo(';elijkheid 
hebben geopend dat bijvoorbeeld - om een voorbeeld te noemen -
een jon~st0 rapport van de Fedcr~tie van Kunstenaars heeft 
kunnen vragen of het langzamcrhand niet tijd wordt dat de staat 
de kunst financiert in plaats van subsidieert. 
De twuede vraag luidt: Is de frEtctie be;reid in de Kamer een 
meer doel bcuus te liberale cul tuurpolj_ tiek te voeren? Zo neen, 
is zij dan bereid er toe mee te worken dat hierover een dis
cussie op d~ eerstkomende algemene vergadering wordt gevoerd? 
Zo ja, vmarom is dat tot nu toe niet of zeer ten dele geschied? 
Miste de fractie hiertoe voldoende ru~gectoun in het beginsel
pro~rum, respectievelijk bij de Partij, i.c. het Hoofdbestuur, 
of W'lren er wollicht ancien: n:dc;nen? 
Ook deze vraa5 eist nog een kleine toelichting. Do afdeling 
heeft acht en negen jaar geleden gemerkt 9 dat er enkelen waren, 
die hier pOsitief tegenover stonden. Intussen is er dus een 
culturele paragrnaf in vrordin&, en er is een uitspraak van de 
juist af~ctreden fractievoorzitter, maar dit zal nog niet ge
noeg zijn om dit project tot volle ontplooiing te brengen. 
Hiertoe zal tuvens nodig zijn de modewerking van de volledige 
fractie, de medewerking vnn het volledig bGstuur en de mede
werking van de volle di ge vergnderj_n{:-,. 

De heer D:r:_.N.l!_.J .N.]3ro_~kmei:i<::r LY.oo_rbu~. begint met de ver
gadering gerust t~ stal]_en dat hij niet zo lang als de vorige 
keèr zal spreken. Hij zou er in do e~rste plaats de aandacht 
op willen vestiGen dat de heer ~ortheinc uet klem gewezen heeft 
op de krappe coldmarkt door de te grote overheidsinvesteringen. 
De regering wil door middel van steun in het particuliere be
drijfsleven binnendringen en nu is hot zo verblijdend·dat de 
heer 1-'ortheine er terecht op t,ewezen heeft in de Kamer, dat er 
door andere regeringen steun verleend wordt aan scheepsbouw 
en andere industrieHn door fiscale en research-faciliteiten. 
Spreieer gelooft dat juist deze vechtwij ze van de heer Portheine, 
het aandacht vragen voor cle liquiditeitsmoeilijkheden van .het 
middelgroot- en kleinbedrijf, bijzonder belangrijk is, en hij 
zou vooral de heer Portheino en de fractie willen vragen om 
juist dit punt van die liquiditeitsmoeilijkheden voor ons be
drijfsleven zeer goed in de gaten te houden. 
In dit verband mag hij misschien toch nog v;el aan de heer Van 
Riel vragen of deze ten aanzien van onze nationale economie 
nog het optimisme huldigt dat hij in Zwolle tot uitdrukking 

·heeft gebracht. 
Mevrouw Stoftels-van Haaften heeft in de Tweede Kamer gevraagd 
of het nu wel juist was dat de regering ten aanzien van Rood
China een neutrale houding heeft aangenomen, nl. zich heeft 
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onthouden van stemming. Aan de andere kant heeft mevrouw 
Stoffels-van HaLften ook gezegd in de Kamer: wij moeten er 
ook op letten dat dat China komt opzetten. Is het nu wel ver
stand:ig om een lanJ als Hooci-China 1 dat zeer agressief is in 
zijn b~itenl~ndse politiek in de Verenigde Naties te halen; 
dit zou toch afbreuk kur>...nen doen aar1 een gunstige werking 
van de Verenit_;de Haties. 
Dan zou spreker graag nog iets over de ontwikkelingshulp wil
len zeggen. Het particuliere bedrijfsleven speelt op het ogen
blik een grote rol in de ontwikkeling van de achtergebleven 
gebieden. 
Spreker zou daaraLt mevrouw i:Jtoffels-van Haaften in het bij zon
der willen vragen om haar steun hieraan te willen verlenen. 
Mevrouw ~toffels-van Hu~ften heeft er op ~ewezen dat Nederland 
mi<sschien zich kan richten op bepaalde lanrlt;n. Spreker gelooft 
dat dot een zeer juiste opmerkin~ is. 
Dan het laatste punt: de JIJAVO. Genera ~tl De Gaulle probeert aan 
alle kanten de NAVO te ondermijnen. en dat wordt door ons allen 
zeer betreurd. l'IB,ar er is aan de andere kant nog een West Euro
pese Unie, die voor vi~jftig jaar is gesloten en waarbij Frank
rijk zich verplicht heeft om het toezicht en de leiding over 
de strijdkrachten van Europa te stellen onder SACEUR. 
Spreker zou de fractie in het bijzonder willen vragen er op 
aan te drint;en dat mem generaal De Gaul.le herinnert aan dit 
verdrag, waarbij ~ij beloften heeft gedaan met zeer positieve 
uitspraken. en dat men probeert via deze gronden niet voor hem 
opzij te garm, maar een uensbezirtd front te vormen in het be
lang van de NAVO. in het belang van de Westerse defensie. 

De heer A. F~Bajg}_QVe_n._{_~q_:ll'J?~ffi} zou unkde vragen willen 
stellen over het defensiebeleid. In de ~weede Kamer heeft de 
heer Couzy aan de hand van een analyse van de Nederlandse 
NATO-taak geconcludeerd dat er een andere verdeling van de 
defensiegeiden moet komen. Hjj heeft cesteld dat het noodzake
lijk is dat meer prioriteit verleend ,-;wet worden aan investe
ringen voo:c land- en luch tr:1acht, dus minder voor de marine. Hij 
heeft deze gedachten neergelet?,d in een ar.;endei:wnt over het door 
atoomkracht voortgestuwde droomschip van de marine. Tot zover 
kan spreker vo1ledic; instewmen met het beleid van de heer Couzy. 
Minder duidelijk is hem wat daarop volgde. De heer Couzy heeft 
namelijk het amendement ingetrokken. In de pers zijn voor dat 
intrekken twee motieven gegeven. Het eerste motief is geweest 
dat de heer Couzy te weinig steun zou vinden bij de andere 
fracties in de Tweede Kamer. Dat vindt spreker een zeer zwak 
argument voor een oppositiepartij. Dog onduidelijker is hem 
vraarom dan de heer Couzy niet te:::,en dit punt in de begroting 
heeft gestemd. Een tweede reden die in do pers wordt gegeven 
is dat niet de heleV.V.D.-fractie ac.lter hem zou staan. 
Wanneer dit zo i::; zou spreker \,rillen vragen wat de motieven 
zijn van de leden, die daar niet achter 8taan. 
Tenslotte :-30U spreker bij dit punt de heer Van B.iel nog willen 
verzoeken in de ~erste Kamer, wanneer d8ze begroting aan de 
orde komt, een duidelijker V.v.D.-standpunt in te nemen. 
Een tweede punt waarover spreker een vraag zou willen stellen 
is het stemrecht. Br zijn twee categorieön waarvoor het stem
recht beperkt is. Dat is ten eerste de categorie van. burgers 
en militaire ambtenaren in het buitenland, waarover de heer 
Couzy in de Kamer al eens een vraag heeft gesteld. Hij heeft 
nooit een duidelijk antwoord op die vraag gehad. Spreker zou 
de heer Van Ricl willen vragen of hij er bij de minister op 
wil aandringen dat v66r de Kamerverkiezingen deze kwestie gere
geld is. 
Een t-y1eede categorie nüli tairen die niet aStn een verkiezing kan 
deelnemen zijn de dienstplichtiKe militairen, die buiten hun 
woonplaats gelegerd zijn. Spreker heeft niet begrepen waarom de 
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fractie geen stelling heeft genomen om te bewerkstelligen dat 
de dienstplichtige militairen hun stem op normale wijze kunnen 
ui tbre:ngcm. 

De heer E.~J'.l.!·larcuse ..J.Ag_~'l_dam} spreekt in de een:lte plaats 
een woord vnn waardering voor :net vele werk dat de Kamerleden 
verrichten. Men vergeet wel eens dat zij behalve hun parlemen
taire werkzaar:ih8dcn, al druk genoeG,, nog vele andere zaken te 
verrichten hebben; hun particuliere wGrkzaamhedcn, de werkzaam
heden als Partijlid, de vele spreekbeurten, de correspondentie, 
enzovoortB. 
In de tweed:.: pl8a ts \Ül spreker zijn wnardoring uitspreken voor 
het plan-J oekefJ 8.ls initiatief s ondanks het feit dat het niet 
altijd even handi~ lijkt te worden uitgedragetl. Men moet het 
niet laten uit~rooien tot een partijdoctrin(;, - Br blijven na
tuurli jl\: al tijd wel vrat wGnsün ov:::r. In dit verba..YJ.d meent spre
ker dat de fractie wat weer actieve vra~cn moet gaan stellen, 
zj_ch wat octiever mo8t gaan tonen: interpellaties, werkbezoeken, 
-hij denkt hierbij uiteraard aan Zuid-Limburg-. Hij is overi
genu blij dat de îweede Kamerfractie niet is bezweken voor het 
bevel van De Telegraaf om vragen te stellen over "Zo is het ... ". 
Wat dit betreft heeft de Partij wel ee11s droeviGer tijden 
beleefd. Ga. zo voort op deze weg, aldus Sfreker, gedachtig aan 
het dappere woord van Professor Oud 1 vier jaar geledon vlak voor 
de verkiezin&en uitgesproken, dat De 1clegraaf een gevaar is 
voor de de~ocrat~o. 
Dan vraagt spreker zich af waarom men het aan de P.v.d.A. 
heeft overgelaten om een vraag te stellen over de geruchten 
over verplichte on schriftelijk Gecontroleerde schenkinGa
acties in kazernes. 
Verder is daar do kwestie van de BVD; die komt binnenkort weer 
aan de orde. Daar kan niets gebeuren of er kowt weer een ver
haal; men laat rapporten sli~geren, men schijnt op een merk
waardi~e en onverantwoorde wijze te werk te gaan langzamerhand. 
Spreker doet oen beroep op de fractie om deze zaak eens gron-
dig te gaan uitdiepen, en niet ook op dit punt weer het initia
tief te laten aan de P. v.d. A. Juü>t de kwestie van de BVD raakt 
een terrein dat ons liberalen zeer tor harte zou moeten gaan. 
Hierbij zal men allicht niet moetEm aarzelen or:1 de positie van 
de heer Gmallenbroek eens goed uit te diepen, do heer ~mallen
broek die zelfs niet in de sclladuw kan staan van zijn voorgru1ger. 
Voor de heer ... )mallcnbroek geldt nu langzamerhand wel het grote 
ge~egdc van Churchill over de heer Attloe; er komt een lege 
auto voorrijden voor nummer 10 Downingstreet en wie stapt er
uit? Dat is de hoor Attlee. 

De heer .P..r_s. A. van B2_ve~( '~:;-Gr_av_er.ch.2cl wil even heel kort 
·aandacht vrac;en voor een zaak, dio het bestuur in 's-Gravenhage 
niet zo belangrijk voorkwam, maar die toch door enkele leden van 
de Haagse afdeling naar voren is gebracht. Spreker acht het dus 
zijn plicht deze zaak hior te berde te brengen. Enkele leden van 
de Haac;se afdeling hebben zich OlJ de laatste alÉ~emene ledenver
gadering verontrust getoond over het feit dat er van de zijde 
van onze fractie niet vms gereageerd op de jon0 ste uitzending 
van "Zo is het to•::vallig ook nog eens een keer", en op het feit 
dat de hoer Hengelink zich heeft onttrokken aan de leiding van 
de radio- en telcviaie-uitzendin~en rondom het huwelijk van onze 
Kroonprinses. Zij vroegen zich af waarom dit niet op dezelfde 
wij~e was aangepakt zoDls de heer Visser met zijn vragen de 
"postze1_;el van Suurhoff'' in de belangstelling had gebracht. 
Bovendien vro0gen d8ze leden zich af of er tegen "Zo is het .•. " 
niet eens mo('St worden opgetreden. Jpreker heeft toon geprobeerd 
daarop al bij voorbaat te antwoorden, en betoo~d dat hier sprake 
was v.an twee totaal verschillende kwu:oties. 'l'en aanzien van die 
postzegelaffaire ging ht~ om een aperte belaidsfout va..~ do minis
ter, en het iJ nu eenmaal de taak van de oppositie om daarop 
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duidelijk te wijzen. Dat is dan ook door de vragen van de heer 
Visser Geschied. Ten aanzien van 11 Zo is het •.. 11 'en de kwestie 
rond de heer H.t::ngelink ligt dat t;eheel anders. Dat gaat niet 
rechtstreeKs orn het beleid van de minister, maar om de NTS, en 
het interne bc;stuurbeleid van de NTS o1ütrekt ziel! dacht sDrekor 
volkoDen aon het oordeel van dE: Ka:oers. In het geval RenceÎink 
valt dus naar sprekers mening wcini~ steekhoudenels te zeggen. 
Voorts dacht spreker dat h . .::t volstrekt onJuist is om censuur te 
willen toep2ssen op enigerlei publiciteitsmcdiw1 5 en dat het 
met nam(: voor een lib<oralo partij bj.jzonder gevaarlijk is om 
het woord censuur of vcrbod zelfs ~aur in do mond te nemen. 
BovEmdien meent hij dat wie zich cr:;ert aan de:;.:;e wel vaak sma
keloze<, normloze en van wc;ini,~ innerlijke bosclw.vin:; getuigen-

. de ui tzondin~~cn, er beter ai.'!n doet om de knop v~tn zijn televi
sietoestol on to draaien, Cll er c;cen aandac1lt éJft:l te besteden, 
want wie dat wel doet cloot nmnuli,jk ,tl:l:'C)Cit:s wat de makers van 
het }Jrogrru:mw v10nsen. Eet lin<1c:;s'- bc3Stuur zou er dus lic.ver geen 
woorden :Jour aGn vuil willen maken, ma:1r acht hc,:· t toch zijn 
plicht om clG vraag van bovengcnoo.;rde leden aan de fractie voor 
te let,gcm; mis~;chicn dat hot antwoo:cd van clc; fractie no[, enigs·
zins verdere duidelijkheid kun teven. 

De heer A!.J ... B:- Huberjf_(_}to~Hg_:r;:.Q_çg';Û_ stelt vooroi) dat hij niet 
namens zijn afdeling spreekt, want het punt dat hij aan de orde 
stelt is te niauw dan dat hut op de afdelingsvergadering bespro
ken kon wordun. iiet gaat namolijk over de noodwet num•;rus clau
sus voor d<.o mC::clischc Ltcultcit, di0 een dat:: of tien t;eleden bij 
de '!'woede Kamer is inc,edienJ. Over dezc; noodwet is inmiddels gro
te onrust ()n hi tsighe:i.d onh;taan bij d~. lkJu·landsc studenten; 
sprckor merKt ebt dagelijks alG lid van do l(,,ttcrdrunsc Studen
ten Raad. liet is niet plezierig dat iets dergelijks is gebeurd. 
Bovendien ac~t spreker de~e wet in hoge mate onliberaal. Studie
vrijheid i~ natuurlijk ook oen vrijheid in gebondenheid en als 
liberalen zullen wij uacten pleiten voor do vrijheid met gelijke 
kansen. Hij zou daarom de Karnorfract.ic will0n vragen om hierover 
enige kritische woorden te zeggen, en waar mogelijk tegen te 
stemmen. Het is niet makkolijk om zondur meer te zeggen: tegen
stemrnen, alG men geen alterrw.tieï heeft. Spreker gelooft dat er 
in dit geval h.: slist wel een al ternatief is; dat ü;. narnelijk 
dat men kan onderzoeken of doen onderzoeken of het mogelijk is 
oru een gedeelte van de studente~ die overbli,jven in hot buiten
land te doen studuren. l;;r is bir;nen de REG oen ruü1e hoeveel
heid mcdü:>ehc facultei tem, ne:;L:mt spreker aan. I1ogelijk zou men 
een toelng<:-- bui tenland kunnen g"ven or:t de fout die men heeft 
gemaakt door te v:cini1; medische fLtcul tei ten in te richten goed 
te maken . .ti;r zijn daaraan bovendie:n nog eni[_:;e voordelen verbon..
~en: men krijgt meteen de noodzaak om eindelijk eens te komen 
tot een onderlinge erkenning van tentru~ons en diploma's. Boven
dion krijgt men op deze manier in 1Lidorland ruimer denkende 
acadt;mici met buitonlandse.ervaring. 

De heer Ll1.f.:.Llr. G.JL.:_~_·..Y.fl~l 'l'cts (Rotterdam~ memoreert hoe in de 
laatste rug ,vcrgadr;rint:, te 2wolle de hcur Ge ertserna in het voor
uitzicht heeft gesteld dat zijn fractie een loyale en krachtige 
opponitie zou voeren. Vandaag wordt beoordeeld wat daarvan te
recht is t:;ekonen, on nu moet het spreker van het hart dat in de 
interventies die hij tot nu toe heeft cehoord toch maar weinig 
is doorGeklonken van de grote wa2rûorin<~, die velen in den lande 
en zeker ook in de afdeling l),otterdam, hebben gehad voor de 
door de fractie t?;L)lanceerdc tegenbesrotinc., gcprcsent~;erd door 
de heer Joolces. Het is misschien de l~odE:rlandse behoefte aan 
kritiçk, on de grote in onze kring kennGlijk altijd aanwezige 
neiging om elke kri tielc ook terstond te ui ten - ook al is 
het een d~tailkritiek - die ertoe heeft geleid dat wellicht 
meer aandacht is ~evallen op de tekortkomingen in d~tail dan 
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op de Lrote positieve waardering die de algemene gedachte zelf 
in onze kring en ook daarbuiten heeft ontmoet. Natuurlijk wa
ren er onvolmaaktheden. Hn.tuurlijk kan ruün de vraag stellen, 
en die vraag otelt spreker dan ook, of het zinvol was dat, na
dat de belastingv0rhogingen waren aangenomen - want daar ging 
het immers o:<1j om duidelijk te maken <lat de lastenverzwaring 
voor het volle kon word.sn voorkomen zonder essentiële zaken aan 
te tasten - d-e fractie is voortge~:,as.n zich in d<.~ta:Ll op te 
stollen te;gonover allo afzonderlijke begrotingshoofdstukken. 
Dat leek principieel wel juist, maar het is de vraag of het 
een nuttig e.:L'i'ect heef~ geh'lrl of eerdor a.verecnts werkte door
dat lwt ooll vexatoire L1clruk m~.tn~ct:G. Sprelwr zou daarom aan de 
fractie \'i.ill(;:1 vragen of clE:ze vnn à<~ holu actie nog eens de 
balans ~ou willen opmakon en mot zich zelf te rade zou willen 
caan welke lcsst:m daaruit c;etroi~k-~lJ kunncm worden. 
Nogmaals, ook de~c su~gcGtieve vraaG doet aan do zeer bijzonde
re waardering vs.n de C:tfdelin,,?, Hotte:cdJm voor de 6edachte zelf 
niets af. u~reker zou voorts de vrung willen stellen hoe ge
oordeeld moe:t worden over het oppositie veerep door de fractie 
in het al~emecn. De afdeling HotterJam ha~ graag gezien dat 
wat meer zouden zijn onderstreept typisch liberale wensen en 
stand~~unten. Te ':reinic ziet men naast de Tlal!lCn van de heer Oele 
en mevrouw Singor-Dekleer d..:; nawen vru1 on:-~e vert.Jgenwoordigers 
in do krant verschijnen, on dat lijkt toch wel belangrijk, 
omdat daardoor voor dr:: kiezers kan blijken welke zaken wij 
eigenlijk voorst~an. Hot lijkt belangrijk juist omdat daarover 
nog zoveel :cüsverDtand bestaat. De ~1fdeling Rotterdam meent dat 
in dit opzicht enkele kansen zijn ~Cl-:JÜ:;t. 
Spreker wil hier slechts 66n zo'n actueel punt acmroeren. Het 
had typ:i.GclJ op de: ,wc van een liberaal volk8vertegenwoordiger 
gelegen om een kritisch'.::! vré:~ag te :=;tell8n over het stemmen 
bij volmacht bij ~c Statenvcrkiezix~cn door dienstplichtige 
mil i ta:ire:o... Zclf~J had de naajn v!l:n de V. V . .. 0. daarin kurmen wor
den verv1evon, daa'f· h(-;t uit een oo:nnmt vo.n vrijheid zov:el als 
uit een oo.;-:punt var; clemocratit:: mindor juist lijkt dat men er 
indirect toe wordt godwoneen bij volmacht te stemmen. 
Wat gebeurt er nu wanrwe:r !Jen militair zou voldoen aan zijn 
wettelijke Oï)Jconwtverplichtj.ng en een appèl verzuimt? Er kunnen 
vele goede redenen zijn waarom zoiets teennisen bezwaarlijk 
is of zelfs niet mogelijk, !'laar dat neemt niet weg dat van 
liberale kant blijk 11ad ;r10.:.:tc:1 wordon gegeven, hoe onze inGtel-
l~ng hiertegenover is . .0e !lfdeling i-l.ottcrd8.!n heeft het dan 
ook betreurd dat het uiteindelijk de heer Wierda was die deze 
vraat; heeft gestr~ld en nic t <:::en V. V. D, -er. Spreker zal stellie; 
de democratische gczindhe:i.J. van de heer Wierda en de zijnen 
niet in twijfel trekken, maar ten aanzien van hun vrijheidebe
grip meent spreker toch dat dit minder diep stcei<.t dan het onze. 
Natuurlijk is he~ nuttig indien onze volksvertegenwoordigers, 
en met name de VD.ndaat::, zoveel besproken specialisten, van de 
bewindslieden en d.2n met nmnc van do bewindslieden/vakgenoten 
dcsge\venst antwoord op hun vragen kuru.H.m krijgen in de koffie
kal!ler dnnk zij een persoonlijk ;c,oede verstandhouding met de 
rninist<o.c vaD defensie of de mirnstcr Tlll landbouw of de minister 
van cultuur en maatschappelijk werk, md.ar indien het gaat om 
een 1JrincipH?.Le liberale zaak ligt het naar de mening van de 
afdelin.:_; Eotterd<Jll! op de wet; van do liberale fracti.e een derge
lijke vnng :Ln het openbaar te stellen. Geen minister zal dit 
een verte~cnwoordiger van een zo loyale oppositie kwalijk nemen. 

J.l'levromv JV!r.vl,,T,J3'1kker-\lcesin,.,_~(P.m_9terdaJn)_ WDB erg blij dat 
twee eminente Lünisters wei;r teru:..kwruJen in de Kamer, al konden 
zij nu helaas hun ministerie0l bL~leid niet voortzetten . .!Wen
eens wil zij gra~~ hanr bewonderi~g uitdrukken voor de heer 
Geertsema, die op zo'n eerlijke, loyale en voortreffelijke 
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vllJZC dG fn:cctie tot nu toe heeft geleid. Viat haar vooral trof 
is het feit dat hij dat wijzs gezegde in toepassing bracht: 
In dG bc~i;erKill::_; keut men de meester. Het verdient waarlijk hulde 
dat hij naast zijn ande::re, vollcdii_~t: dagtaaK ·- die van Bur~Se
mc~steJ' - ook doze taak van fractievoorzitter zo voortreffelijk 
heeft vervuld. Upruckstcr vra~gt zich dan ook af hoeveel hij 
in de latüC>Ü; jaron lweft t,oslapcm; dat z:Jl '.Vel niet zo veel 
zijn. Zij nema t a:-~n df-l.t de ovorbclu . .stin;; van de heer Geertsema 
dan ook niet van het lm1tste ja:'Lr is, i:la&r dat die er van het 
bc;gjn af ét:tYJ is gevrccst. 
Bn nu komt zij ~iJenlijk tot de vrn~g die zij zou willen stellen. 
Gelukkig wns n~t i~ september al mogelijk d~t de heren Hitteveen 
en 'l'oxo1Î;ms -Lcrugk.;_;crûen in de Kamer. J"ie~1 neeft hun licht zo 

. glanzcr:J züm ~;tralen op Je uinistorszctel; spreekster vraagt 
zich af waarcm cht lieh t zo lang onder de koronmr1at gebleven is, 
tot op dit OL~e:nblik. r:JU is dit '-~811 retorische vraag, vmnt de 
achtergrond kéèll t zi,j lwel t,oe:d. Dat is narnel i. jk de kvestie van 
het parle:m~~tnirc fatsoen en de doolnatighoid. Zij geeft toe dat 
het een onwaardige vcrtonin<~ zou zijn ':mnnçcr e.;;n minister, die 
een beleid heeft opt;eze:;t - ecm b2Lcid dut vaak het l'(::Jul taat 
is van eoEJProrrüssen - en dan door GC'l1 of andere reden niet in 
staat is di"t beleid te effectuerc!J, als Karrwrlid zijn ei;sen beleid 
vanuit een andere hoeK zou taan zien en dauro~ kritiok zou ~aan 
uitoefenen. Dat zou tegunover zijn opvolgerj die een andere 
politieke ricl1t.ing is tor::gcdaar1 1 oor. onbehoorli;l:c~ houcUnr:; zJijn. 
Dit speel L echte;r· ~llcclns lJj ,i de continuerin0 van zijn eiben 
beleid. Na de Troonrede, on ook na hetGeen de heer Toxopeus 
hier vanmiddag zelf hc;:;ft gezegd, kan men toch moeilijk zeggen 
dat wc;t nam:.: de Fcu·tij van dt: Arbeid bezig is ons beleid te 
continueren. Er is hier sprnk8 van een wezenlijke ombuibing, 
vm1 een wijzibing, ja, van een dwars t~gen ons ingaan. Is het nu 
pariGmentair oni~tsocnlijk of unfair o~ tegen djt buleid in te 
gnan, ook ~l heeft men net tevoren als minister op dezelfde 
zetel gezeten? Als 0preckster een voorbeeld mng geven: het plan 
van de heer Joekes was best en constructief, daar had de gehele 
Partij lof voor, maf-l.r zou het, aJs de hoer Witteveen met dit 
plan was gukornc.: on hüt z(,lf had v8rJedi;_~d, ni8t nog beter zijn 
geweest? Op het gebied van de financiën is de h(jer Hitteveen de 
specialist bij uitstek. !loe-t dit nu verborgen blijven tot het 
11 parlr:Hacnt::ür fatsoenn het toGlaat? Ln";cland is vuor ons al tijd 
het clemocratisch l~1nrl bij ui lst.,,k 1 llet land van het par lemen-· 
tair fatsoe:n, net l::md vaYJ het fair pli\Y. 'l'och zijn daar de 
ministers zelf lid van het parlenwnt. S'_pre.ekstcr woet wel dat dit 
door het kicsstels0l hL~r niet mogelijk is, maar men kan hieruit 
toen wel constateren dê"tt het principieel b8paald geen unfair 
p1ny is. In dit opzicllt bevindt spreeks-cer zien overigens in 
goed gczelsche.p, want ook onze 0re-voorzi tter, llrofessor Oud, 
stelt zich op hot standpunt dat een ex-minister niet een jaar 
hoeft te wachten ulvorens zijn uwning duidelijk kenbaar te maken 
of zijn stem te laten horen. Men vindt dit o.a. in het boek 
van !rof.Oud: "Het consti tutioneol recht van het Koninkrijk der 
Nederlanden". 
l>e angst voor een precedent behoeft men niet te koesteren, 
zolan.::; men maar duid0lijk ::Jtclt dat het beleid van het huidige 
kabinet strijdi~ is met dat vnn het vorige. Hot op de achter
grond blijven van onzo ministers acht spreekster veeleer een 
kwestie van hofi'elijkneid dan van parlementair fatsoen. Die 
hoffelijkheid vindt zij erg mooi, maar daardoor heeft onze 
Tweede K:unerfractic op tal vnn belangrijke punten haar licht 
toch WE:l al te zeer onder de korcmm,9.:.lt st::houdon. Dat acht spreek-
ster niet in het belang van het Nedcrlatldse volk en van de 
V.V.D.-

De-heer Mr.d.J.Geertsema is in de eerste plaats de heer Mar
cuse zeer dmlkbaar voo-r(fê-vricmlelj_jk€ woorden die hij heeft 
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gewijd a ... n de energie vnn de Kn:nerlcdcü, Hij heGft daaraan 
toegevoegd dat naar zijn mening er meer vragen moeten worden 
gesteld, meer interpellutieu moeten worden gehouden, moor werk
bezoeken moe::tt:n worden o.fgelegd, enz. Ook de hoer Ynn Tets 
heeit gcsJ,•ro.l:en ov.:::r llE:t stellen va~1 vra[',Gn. üpreicc:r heeft 
hierover een zeer positieve mcninJ. Hij gelooft dat wanneer 
ook mnnr in een <::nkel opzicht eE:n lid van do TweEde Kamer
fractie.' van de V. V.D. van mening is dat het beleid van eon 
minister onduidslijk is of dat er iets verkeerds gebeurd is, 
hij de plicht lH"eft daarovGr onmiddellijk vrat;cn te stellen. 
lVlcc::tr Lij celooft ni.è.. t drlt hEt tot cl(' to.a,}{ VéL'l "en oppositie
purtj_j. b?lloort om n·:wr cle volwLrGk~ lJd~e~~~- W('G te vr!"-t?~n. 
Geen mlnlstur n<)cut net een K,:tmer.~:ui_ b:allJl'~ vJnnneer lll,J vra-

. gen stelt, ma3r men mag hat vragenrecht ook niet laten ont
aarden door alLien mnar t8r ,,.ri_llu v~m c<m zeker politiek gewin 
de rninistor na:1r de beleende: wc:(!, te ;;::an vra5en en vele ambte
naren aan het werk te ~etten voor de b~nntwoording vnn derge
lijk,~~ ·vra;~en. Al;::; \·;i;i a~~ndrine,~.;Jl Oll efficiëncy - en dat doen 
wij - dun mootcn 'iiij r_;cen ovc,rbodi;_:;c vrr1.gen gaan stellen 9 

nmar L;Ocdc vr8L,c.n die ophclderin;, kunrh::n (~;even, ook op!u:;;ldering 
over de liberale denkbeelden. Spreker twijfelt er niet a~n 
dat de heer Toxopcuo dit beleid znl voortzetten. 
Hetzelfde geldt voor hGt houden V[:.n interpellaties, en ten aan
zien van d~ werkbezoeken zou spreker er met nadruk op willen 
wijzen dat op dcz~lfde dnt dat de h~er Den Uyl zijn plan voor 
Zuid-ldmuur.; in dr;; openbaarheid bNte•1t d-J neren JoeJees en Port.."leine 

in Zuid-Linbur6 a:mwGzif', wnrcn or:J zich ter pln2.tse van 
do toestand op de hooL te te ötcl1(:Il; <lnt con paz-:.r d:tc,Gn nada,t 
de moci.li jkhcdcm ili D;::vcntcr be:kcnrl •t~::.ren ge:worden, de heer 
Jo<;~:es zich p~rsoonLijlc in Deventer op <lc .áooGtc; heeft gesteld 
vrm wat zich do.ur h.<d r~fg\:js_pcclcl on V<'ll d[ltl~enc wat in de toe
komst zou mo~tcn cebeurnn. act vcrschil is dat de fractie die 
wer1{bozoeken - als men Z8 zo wil noê_,h:~1 - ziet als bezoeken dio 
ertoe nwctL"n bij,:r.?,::_;con dat du lollen vrtn dr_; fr:1Ctie een volledig 
inzicht krijgen in dqtgene wnt zich ~er plaat8e voordoet, en 
dat zij deze activiteiten ni~t ziet als middelen tot hot maken 
van, spreker mo-;;t z:::ggen, gocdl-::ope politieke propaganda. Spre
ker hoopt diegenen die munen dat de fractie zich niet ter 
plaatse op de hoo~t0 stelt oct deze twee voorbeelden ervan te 
hebben overtui~d dat zulks wel het geval is. 
De heer Broekmeijcr hooft het bc;lcid V':ill do heer l:'or"theine on
de~streept. Spreker is hec danrvoor dnnkbaar. Hij kan du heer 
Brookmcijer de vorzGkering geven dat niet nlleen de heer Por
theine, maar de gehele fractie zich bij voortduring zal inzet
ten voor de belangen vs.n de particulhórc ondLrnemingen, natuur
;Lijk voor zover dit lJast in ilOt nl,;:,emcun bGlang. 
Een korte opr:wrldn;__, ten aanziu:1 van de ht::er Bakhoven over het 
stemmen vcm NcclerLmders ü1 hGt bui tenland, Spr oker heeft deze 
zaak al vcrscheidene j2.ren geleden zelf mm~esneden, zowel bij 
de b'-:grotint vaü het depnrtcmLnt van bui tenle.ndse z<1ken, omdat 
deze kw<:<stic natuurli,ik ook betrekking hucft op de Nederlandse 
diplom~tun die zie~ in hot buitenland bevinden, als bij de 
begrotinr; van binnunlandse zaken.Hij heeft de toezogt,ing gekre
gen von do minister vrm binncnland.so zaken dat hierover advies 
arm de ki~ sra::d zal wordc;n gevre::,gd. Er is bij de begroting van 
binnenlandse zaken al meegedeeld dat de kiesrand in ·ieder geval 
posi ticf staat ten opzichte v:m functionarissen die in het 
buit~nlnna wonen; dat de kiesraad van mening is dat het voor 
gGW01H; Hcclerl:md ers, dus niet in een overheidsfunctie, wRar
schijnlijk niet te org~nisercn is,maar dat ten aanzien van die
gencu di u uit rwofdc van een overhcidsi\mctie verplicht in het 
bui telll::.nu zijn bilmr.>nkort con voorstel vn.n de minister is te 
vcrwachten dat inderdaad deze mo~nlijkhcid in de kieswet wordt 
geopend. 
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De heer Van Riol heeft op ZlCil genomen de: opmerkins van de 
heer Marcuso t~ beantwoorden ten aanzien van de BV~. Voorts 
heeft dt; heer I>Iarcus8 gczegli: d;; po::;i tie van de heer 8Enllen
broek moE:t eens ui tgcdil;l,lt \lOrden. :.:._prc;Ler dadht dat ook ande
re ministers wel moeilijkheden hadden gonad met de voorlich
ting van h•Jt parleuJc::::1t. Het zou mi:Jsc.i:ücr~ aardig zijn wanneer 
de hc;c;r Vond2l1ni,,) die :t.ich destijds ;.W heeft ine;,;:;sp::mnen om 
mee te delen welke ministars in h~t kabinet zwak warc11, nu nog 
eens op diezelfde vran.c. zijn huidige visiE: zou willen geven. 
,Jan dankt spreker voon:l de h"t.'r V8.n 'l<.;ts zeer voor zijn bij
draGe aan doza discussi~, waarin hij no,~ eens wanrderin~ heeft 
geuit voor Let i:>lan-JoL;l(t;S. _,ju fracti•.:: VIl st dat dit plan veel 
kriti-;;: 60U oo, ___ stcn 1 u :n:c vo;.Jr ,,;e;ü t.':ludc op.L;osi-Gie-vocrint; ·:1r1s 

· h8t noodzP.kt;lijk o;:; met concretle voc.rstt:-llen te komen. 
Die voorstellen, die verdere lastenverzwaring voor de bevolking 
met zich mee zouden brengen heeft de fractie achter laten rusten, 
toen düzo lastcnvc;rzvmring in een andC:Te vcrm t,~gen ha:J.r wil door 
de meerder lh_dd vcln de K.'Jmer v-;as c:anvaard. 'De fractie is uit
sluitend op die punten door~cgnnL wnnrmeda zij inderdaad van een 
andere opv~tting over het regeringsbeleid kon doen blijken dan 
door het kabinet-Cals wordt guprescntcGrd. 
Tenslotte zegt spreker dank aan mevrouw Bakker, niet alleen 
voor haar woorde;n van lof aan zijn ad:r,;s, maar ook voor het 
feit dat zij hem in de ~clc~onheid stelt nog eens te belichten 
waaro~ inderd~nd _is afge3pro~cn dat Je oud-ministors die de 
fractie waren komen ver3tarken in hot algemeen niet onmiddellijk 
aan de discussie zoudon deelnemen. Spreker zegt met nadruk 11 in 
het algemeen'1

, want do h~or Witteveen heeft bij voorbeeld wel 
deelgenomen aan discussies op hvt terruin v.~m het v;etenschapp;;:;
lijk onderwijs en v~n de wonin~bcuw. S~rcker weet dat Profes
sor Oud op een render standpunt sta,~t. Hij weet oo};: dat bij 
voorbcGld de l1:_trtij vaD de Arb·.;Ül Of' een and0r standpunt staat. 
Hij herinn€rt eraan dat de cçrate die ocm interpellatie tegen 

·het kabinet-De Quoy hj_cld dc,stijds de oud-minister Suurhoff was, 
enkele weken na zijn aftreden nls minister. De V.V.D.-fractie 
vindt dat niet gelul{kig, en zij :~ülooft dat ook de praktijk 
bewezen heeft dat dat niet gelukkig is. Spreker zou daarvan 66n 
voorbeeld willen noecen: toen op een gegeven moeent de heer 
Witteveen in de zac_tk v::m het v,roningbouwbcleid Gen bepaalde in·
terventi~I~ deed, kwwn vanachter du minist~._.rtafel de opmerking 
dë:~t de heer \h ttcveen toch destijcis in het kabinet over die za
ken heel andcra had ;:,csprokcn. H(J-L -,.,ras ni.:::t wa;tr, ma.'lr daarmoe 
ziet men toch de heel onaangena.nw soort discussies, die zich 
kunnen ontwikkelen tussen een niouvr kabinet en Kamerleden -
oud-ministers. Het grote verschil mst Engeland is dat daar 
_het hele kabinet aftreedt en ministers van een él!ldere politieke 
partij aan het bewind komen. Daarom kunnen dat soort discussies 
zich in Engeland niet voordoen. Juist sezien het feit dat 
Nederl2nd een heel rmder sy,3tcom heeft gelooft spreker dat het 
goed is dat onze fractie ti~ze norm, die inderdan.d niet meer is 
dan een fatsoc::nsnorm 9 h~eft f;e:wndllnafd. 

Mevrouw l'lr. J .l'I. Stoffels-van Hn..-St8n wil in de c:;erstc 
pla~ts de heer Brockm0ijer ~mtwoord~n op ZlJn vraag waarom ZlJ 
er noG altijd voor pleit dat de ~etel v~n China in de Verenig
de Naties -..,.-ordt ingenomen door Hoocl-China. \'lanneer de heer 
Broekmeijer de Ho.Ed,üingcn van de Tweede: Kamer van vorige jaren 
vergelijkt UK t die van dit jaar, zal hij zien dat spreekster 
deze kwestie: dit jaar iets genUF1nccerder heeft b<Jnaderd, want 
zij heeft dit .ianr gezegd: ik be;_~riji' wel de onthouding van 
Nederland bij de stomoing in de Varoni0 de N3tics, omdat Rood
China· het iedereen zo lan1_;z::uaerhancl toch wel moeilijk maakt 
om zijn stem pro to geven: Toch ge~uoft spreekst~r nog altijd 
dat het een onwerkelijke toostc,nd is dat men in de Verenigde 
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Na tics pr::w.t over kernwapens, over ontwapening, over de k\v13stie 
Vietnam, ter-viijl een ven de bol::tngrijkste machten achter de 
schormen daarl.Jij niet w_,;,nvrezig i::::;. Het is n:ttuurlijk duid. olijk 
dat wam1eE;r ut, zetel van Chin:t bezet zou worden door Rood-Chin~t, 
ta~elijkertijd een oplossin,: zou moeten worden Bevonden dat 
Taiwan lid v~n de Verenicda ~2tics mag blijven, en dnt is op het 
ogenblik een breekpunt. 
ikt cl.oet Blll'2Ckstécr ;;enocscn dr:t de hoer Broekr,1si.jor en zij he:t 
vandaaG eens zijn over cle ontwlki;:e:lin,;shulp. Zij heeft zich er 
mede · nkkoorél vc.rkLwrd dat de minist•:r voor ontvrikkcli:o;:;shulp 
ccld beschikbaar wilde stellen om te vreinvestercn voor het 
b0drijfslevan, zoJnt het bcJrijfolcven daarop BSmBkkelijk zou 
kunn0"1 :~·mslui ten. De heer B:cc;.::Y.:meij.:;r zegt; w:::~t doet de hec,r 
Bot nu met dit gold~ da~rover heeft hij zich niet zo erg duide
lijk ui t~_Sesprokun. Het k01:1 L oprecokstcr voor df:.t het de budoe
lin~ is om een aparte stichtinG in het loven te roepen, 2n dnt 
door bedrijfsleven en ovcrh8irl geza .. menlijk zal wordGn overlegd 
W<LH' dt;ZO prsînvostcringe:m l·wt nuttigst zouchm ln.mnen zijn, 
opdat ook ons p::.rticulier.:; b,;driji'sl0vcn da;,rop lH:>t beste kan 
n~nsluiten. ~annecr spreekster in het algemuon gesproken dus een 
aant:ü kritiekpunten op het ontv1ikkclingshulpbeleid van de heer 
Bot heeft laten horen~ cl:~n vw .. s d<Jt in <]..; eerste pla:;,ts 01:1dat 
zij vond dat hij wel bijzonder veel nicuwi~hcden in verband met 
ontwikkelingshulp ac.m het ui tvindLm was, nn.rr,olij.K. dat de ont
v:ih:ke:lint::shulp structurcul in îh~t hell: Nederl.-mdse overheids
blólcid aanwé,zit::, r:iocst zijn "n d;>t er meer,irtri~..:,e planning mou::;t 
zijn. 0preckstcr vond d:tt allvj·:Je.<:l nog:ll dure woordun, m::JJlr 
het is aan de nnderu kant ooK zo dat 7ij zelf gezegd heeft 
dat wij met die preinvootorin6 ert voor hot budriJfsluven moeten 
oppassen, omdnt ~oblek~n is d2t voriG ja~r bij lange na dat
gen~.. w2"t de .Nuderlnnd<:h:: ov."rheid h8.d ui tcctrokk<::n niet was op
g<"raaakt. Ht.:t kwam f;preGkstcr dus ook juist voor, zeker in het 
knder v~n hut al zo veel beeproken plan-Joukes, dat ook bij de 
vorbogin.; van de; ui t~~!lven en <ie bcgrotini..s voor de ontwiK.kelint;s
hulp voor een beetje tcr:l~Jorisc~ring v:c:rd geplui t. 'l'enslotte heeft 
de heer Brockmeijer spreekster eigenlijk ean opdracht gegeven 
en gezegd: PresidGnt Dü G;:;.ullu ifJ nu wol bezig dat NATO-verdrag 
uit te hollen, hij k:m daar uj_tlopt:m in 1969, maar wij ht:bbe:n 
gelukkig achter de: sch(;rmen not: ht.;t verdrag van de West-Europese 
Unie, gesloten voor vijftig jaar, en da,ti' znl dus ook de presi
dent V8.n Prr:nkrijk zich stan L'1octcn houden. Nu is lu;t in de 
loop van de jaren al WGl ~:;e bltJken d-::.t wij allemaal de neiging 
hebbon om op moeilijke ogenblikken ons te herinfleren dat we 
een WEU-vcrdr~~ hebben. We hebben dat een paar jnar geleden 
gedaan, toen de toetrc;din~:; v~G1 EnE,elnnd tot de EEG door de 
:B'ranse president onmo~;.;lijk vJ<"..S gem~'uctkt. 'l'ocn hebben we gezegd: 
·dat HEU-vcrdrae.~, waurin dus de Zus en Engc:l and zitten, kunnen 
wc nu zo mooi ~.;ebruikn1 om al th 0 .llG het contact en het gesprek 
tussen de Zes en Engcl!:md tot stand te brengen en ook in stanel 
te houden. Dat j s çnigsziw:; t';elukt, maar de ervnrint:, heeft vwl 
geleerd dut ook wat de dcfensi~problemen betr~ft - de heer 
Brockmeijer z~cl hGt bc::tcr we:tcn dan opreekstc;r - die WEU tot nu 
toe niet zo erg goed werkt, ~n dat toch eigenlijk alles wat de 
i'/EU zou kunnen doen of wille!"1 do,;n overgeheveld werd en is nt•.ar 
de NATO. WannGer do hClèr llrockJ.:wijër nu zegt dat president 
De Gaullc niet uit de HEU ko.n \'!andelen, dat hij in een protocol 
bij h0t \iEU-vcrdrccc; hot bo::Jt:,_rm vrm ;.:;ACEUH heeft erkend, dat wij 
hem dt:~nraan nu n:nr moe t~Jn zien te houucn, dn.n z~tl dat in theo
rie no.tuurlijk wel kunn:.::n,,:lll.ar wannccr De Gaulle de NG.to niet 
mc;.:r erkent, doch nog wul een soort goïnte[,recrd hoofdkwartier 
zou willc::n hebben, dan zou dat in de prnktijk 0cn Europees 
g""ïntoL;re;.:;rd houfelkwartier tunnEm ·,mrden, en dan t;'lan we toch 
een w0g op die; wij, dit:. ons een ',(.;Sterse nllümtie voorstell<;;n, 
ûen bond~~nootschap met de Vercni~du Staten, niet zouden willen. 
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Spreukster is echter Qet de heer Brookweijer eens d~t de WEU 
op het OGenblik natuurlijk best gabruikt knn worden om te pro
beren Do Gnulle tot redelijklLuid te brengen. Voorzover de heer 
LunG di ·ç zelf noe; niet b(;dacnt zou hl;bbcn, zo:tl ook van onze 
k:::,nt in deze richtinr~ ons best ,si..:lo.ëJ.l~ worden. 

Jlc: he.:~l" J .J!_. Cou>::..Y: zou op cL;; ucrste: vra~~ vnn de lw~.::r Bak
hoven vrill :.::n zegg011 d'tt zijn <.cn.:üyse ovor do ta<.i..t.: v;:~n do ver
schillend•. lcrijgsmr:tchtsd'.:ohm ni0t door :üleu in de Partij of 
ir1 cL beide Îl"lctir~s wordt ;_';cdee:ld. Zijn nnn.lyue houdt in dnt 
er een tc0cvardulin~ znl zijn 'in.nrbij in Ju n~~ste toekomst 
nog geon nucJ.,..:~tir voorti',c::.;tuvtd.c: onderzoE:botcn noodznk.::lijk zul
len zijn. Op t::,rund d;::.n.rv~ h·-td sp!'ckcr d.':..t r::.mcndditcnt ingediend, 
maar het bli.:e~ hem - hij Ginb op ondsrzoek uit, omdut hij nls 
eerst . ..; ~30U :GOl,t<.On rGpliccn'êoll cn Z~Ljn st:~.nd 1,unt dus n:-1der zou 
moot;Jn ::tdstrucrcn - cü:t 0C8ll v::n d,~ :-n1dorc. woordi.roe:r<lers hiGr 
eni,:~'J st(;un zou vcclenen. Onl~u:~cllt nu ho\:é cl:.::: stcaminf; zou zijn 
vc:rlOj:Jcn J:Jot:nt sprc~{cr cL:t hij, :·llecn G0fJt0und door de verte
~:;cn·,·v'Oord i. t,ors v:.ln eh: CI'~i en <L: })SI', dit ~}.nendcmcn t dc.n beter 
kon i.ntru~\:ken 1 :vm;_;;l,ZiGn hij nic·.t j_n dit ~.:,e:zt:lsch<J.p zijn amen
dctlUÜ wut~3tc te h.~ncLl~cvcn . .û:o_t hij niet c:..:;~cn hot betrekkelij
ke: pu:ü h:.::oft gçstcüd kon;t in cL; .:.:orst•..: plc..··.tts rtl, omd<~t hij 
zich dc.:.arnoo in dG [';roep zou ::;chrlrc:"1 die (;lk ~ju.nr togen elk 
punt uit do bcgrot:Ln0 ötemt w:::t~:r:Ln h<ct woord "nuclenir" voor-
komt. Ook dit leek hem nu niut bepaald het gozclschnp waarin hij 
zich zou moeten bc~ovGn. 
De t1·wede vr·· èg ga.'lt ov' r hut s tewL1on van dic11stplichtige:n bij 
volmc~.cht. Danrop sluit rrwtl;,;n ::t1n d8 vr:::L~[!; van cie hcur Van Tets 
uit Rotterd::uJ. Hc:;.t \vo:ts zo d~:.t blij.kbr1e.r d<... l'.v.d.A. het eerste 
ov·.~r dc::zc:; rugelint~ wo..s goïnïor;::Jccrd, .·nnt hu.:1r woordvoorder 
heeft cprckor zelf ~ezcgd dnt hij deze vr~~cn h}d ingediend. 
·wanneer er VI'i\:_,cn over et.:n zelfde punt worden in,_;edi.end, dctn 
beslist do voorzitter v:.~.n de K:".r10r d'lt de eor.st ingadiende voor
ranG krijg'on;d~:; Lttcr ixlt;l~dL~ndc. kom<m dus nie:t nwor aan bod. 
Dr:.nrdoor w;_~s îwt voor spn;kcr nit::t m.cor mo6olijk over dit punt 
vr~gen in te di8nen. 
De bcantvroording tioor de ministvr heeft dG vr :.genstellor blijk
bonr volkomen bevredigd, w;lnt de; oni':.;:; vr:-u~g die daarot-· is ge
volgd is, of de militairen dia in de geleBenhoid zouden worden 
gesteld 01~ de sta~plicht in hun woonpl~~ts uit te oef8nen vrij 
vervoer zouden kunGon krij~cn. Nu i~ deze regeling grotenduels 
gc,bnseerd op pructiscll.:.• ovurwegin,_,.::;n, .Jic overv1e 6 ingen zijn dan 
dat in de eerste; plnn.ts het n.,.nt::::.l n:1.tuurlijk belangrijk is 
toegenomen, mortr boven,licn d21.t J:Jen ieï'11:11ld uit Schiermonnikoog 
die in Ossendrecht ve:;rblijft n:•.uwolj jks in 0ón dat!, lloen en weGr 
kan latc;n go..:m O!!J dn.ar zijn st0r:1 uit te.: brun[;Em. De regeling 
-hield v.::;rde;r in ,h_t det;·.ënen die iY1 een sto.ndplaats zijn, gewoon 
hun steEl in üun stand- >e:n woonpl~at.:; zulLm kunnen uitbrengen 
dl drcnrto..; in de: ;;<ólet:;unlleid .vord~.Jl ~csteld. Hen llueft dt;; com
mandc.nt8n dus ook 1:-~.ten weten ·lat i:!<:;n Gr rm;t zijn progrw:iD.n 
rckuriin(', m~~e :noçt houdun dC".t op ~J.::ze dac; die mili tnircn in du 
ge;lcisUllleid leunnon wordu1 €;Cstcl<l hm1 stom uit tc brengen. i/el 
is bcpnalcl dat parsoneel, d~t niet in de stnndplaats woont en 
dus bij volr;t.'lCilt zou IiJOetc;n [;n.;,,n stemmen, wanneer het wordt 
overgepl~ntst na d~ termijn wn~rbinncn die voloacl1t moet worden 
aan0..;Vr'l::c;>;d, d -:.n in du g-:..legenhe::.id mo.::.:t worden gesteld zijn 
stcill in zijn woonplants uit te bron5 an. · 
D3ll rest spr,;kor not; het vro.n.t;j.: van de hcGr I1.::trcuse waarom 
geen vragen over d0 inzamelin~ in de kazerne zijn gesteld. Dit 
komt enigszins op hetzelfde neer. H..::t de inforwctie die fT!en op 
een gegeven moment krij~t moet men zorgen do.t men er h~t eerst 
bij is, en h.:t gebeurt nu eenm<uJ.l wt.l d<Jt anderen, ook al omd<.t 
zij d_ikwijls in ;)en Ha~J.g zelf wonen en de vragen onmiddellijk 
ter Griffie kunnen deponeren, ur do..nrdoor eerder bij zijn. 
Maar spreker ~ocft d8 v~rzek0rine dnt hij Qlert blijft. 
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De hoor Prof.Dr.}I.J. Wittoveen wil in hot kort iets zoggen 
over het moeili jkc problc:GEl van de nunerus cl au sus, waarover 
de heer Hub8rt enkele vrngen heeft ~L~teld. Een nocilijk pro
bJoeJYJ, dat ü1 zoverre ook rmdcrs li6 t dan ~"-llorloi Rndere kVISS·

tics dia üie:r· a:-::.n do ordu zijn gesteld, or:Jdf'.t J.:.e;t wetsontwerp 
nu juist is in,~,cdicmd <D de Ké:tncr1ri:lCtic ;ách daarmc;.:; nog moet 
g8n.n bezir~houd.c;n, drun·ov·:or ond(~rlin,s nog moet GO.élll spreken. Het 
go.at hior dus ni2t om het beleid v~1 de fr~ctie in het verleden, 
mas.:r om het bcl•:::ül d:1.t nol'~ ...:om~;n mo.:. t, Spreker zal dus volt:> taan 
r:.wt enkol" overwc,·.int~cn te 1,,(;v•.:1! die bij de bepn.lint:~ vn.n het 
oordeal d0r fr~ctic een rol zullen uacton spelen. Dnerbij zou 
hij Eo;; con pr:Jnl:J.bc,:ho opr.corki.ng vr:Ulcn Lî-~tken ovo: de uitspraak 
van de hucn· HubG:rt d:1t in h·.ct vorlcdcón do fout is gemaakt dn.t 
te wc;inig med.i :sc!H; frtcul te i ten zijn op,;cric_h-t. Hij gelooft dat 
d ·~t in ;;ovurre toch ni•.Jt cu:1 bD.li jk vunri j t is 1 oncL.lt nog maar 
heel l:ort gelcd\ór:. de JYL'o,~,nos•. s t-::.n :v:·nzien v .. :.n de behoefte aan 
artGen er op w~zun dnt er een ovursaitot· aan medici zou drei~en 
te ontstG::l.n un d:,_t niet l~·.n_, [,(:leden oot do a:->_ntallc'n studenten 
in de medicijnen niot zo tijzondor stur1~ toc:.nar;wn. Het is de 
nog niLt zoln.ng gelcd(;;n 6Upubli.cce:cde nieuwe prognor;e inzo.ke do 
·behoefte nan artsen die dunrop con ~nder licht heeft geworpen; 
het is ook de bijiondur grotG tounc~ing v~n de eerstsj3nrs in 
dG r•lGd:i.cijnen vcm d8 laatste jnron 1 di:] tot c,rote problemen voor 
de mudischc fnculteiton heuft geleid. 
Du heer Hubert he;,uft ovvr het problcer. op gcnu:,_nce::erde en ver
stemelige ,,,ijze gesproken; spreker l:".n net :á;jn bt;na.doring in 
gro~e trekken meevoelen. N:ttuurlijk zullen wij ollen nls libe
r::tl8n een num~::rus clausus voelen oJ.s 88n ernstige ingreup in 
de vrijheid, en spreker Lcloaft dQt de l~er Hubert het juist 
stelt als hij zcu;t: i'zo :not_'.cliJk i'1outc:n wij dcu'.r tcz;en zijn 11 • 

ll1n<tr ''zo moisc1i jk" h'::.ngt E~r '.:nar vcln rlf in houverro oen n.l ter
n~üief is ":.Cèn te wijzen w;,1:1rbij •.lc oplcidin[, v2.n de toekomsti
t;e nrtsen .nic.:t in gev:1ctr korat. lh::t i3 imDcrs W'..:l van bijzonder 
Broot belang dnt de opleidin~ u~n de eisen blijft voldoen. Wij 
vertrom-ren allen onze t'}JzondbciJ :-~nE onze r:~rts toe 1 dnn:c 1:1oetc:n 
vrij op kunnen vertrouwc..n, '.lij zullen dus Doeten zo8ken naar 
al·t;ernatir:;;ven. Do he:er llubc~rt lkuft de su;.:,geDtie gudt•.nn dat wij 
miscchien nogcli jkhçdcn zoud'"n kun;,._,r. scheppen voor studenten 
or.:1 ncuu· bui tenland se uni ver si tej_ te'!'l te ~2;!:.·m. Jproker gelooft 
dat die godnch~ zeker overweging verdient. Do uitvooring danr
vqn zal WO.D.rschijnlijlc ook WlJl op mod.lijkhcdEm stuiten. Ecm 
mocilijl~he;id daarbij is bij vooruoulcl w~::l clat wij zelf nu juist, 
çjezü,n do r.wsilijkhcden die zich voorclo.en, do toelating VéUl 

bui taü:mdse studenten hier ook hobb•.:m bcl_Jerkt. Naar het moet 
wordon n~te;cg.?Jm. 

Spreker ~~clooft ook dat in ander(: richtingen '1.1 ternrètioven moe
--ten 'dorden GE: zocht, in e.:;n richting v:<'Jtrlleen wij ook :1.1 ht:bbon 
G8W6zcn bij onz~ voorstellen o~ jnvustErin~cn voor hGt weten
schetpr~eli jk onden'li j s in h·.: t "'..l0;Gii!l~en r>inder stc;;rk te doen st ij
gen dan nu is voorgesteld. Wij hebben toen gesteld: er moet ko
uten eE:n verl{oriing van de studit:duur en ook noct ernanr gestreefd 
worden om de gcbouwlJn, de bijzonder kostb~rc installaties voor 
het wetensch~p~ulijk onderwijs, intensiever en effectiever to 
gGbruikon. ~preker ~clooft dat duze beide mogelijkheden ook in 
de r.wdischL. fe .. cul tui ten b(;langrij~ç ku:ri:len zijn en dat de moei
lijkheden die: dnn:r rij2:cn Grtoo m<Jeten leiden dat r-:J.en in de eerste 
plnnts nog eens zeer zorgvuldi~ nagnat w~t in deze richting 
c0daan k~n worden. Daar hueft ock de Studentenrand al op bewezen. 
Ook hut probl~em van de effici~ncy is voor de medische fncul-
tei tGll bijzond0r bclcmgrijk; efficiëncy ton nnn.zion vnn du in
vostc::rin~~uns dn:'lr is ook Oj_) allerlei punten verbetering te be
reiken. 
Dit ~:ijn dee over;.1egingen die wij in narunerking moeten nemen. We 
zullen dan, ook nadat we een .'lntwoord zullen hebben gekregen op 
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vr~~~n die wc zeker zullen moeten stellen om du situatie te 
beoordele11 9 ons dr,.n.rover moeten uitspreken. In het algemeen 
zou spreker wel willen zeg~on dat do moeilijkheden die hier 
dreigen toch ook wel anntonun hoe belangrijk h~t is Jat het 
wctoilsch~p~elijk onderwijs wordt horvormd in de richting, 
zonlG wij dat nu in h0t nlgu~ccn nl hebban bepl~it. 

HENrouw G. V. v:n Sor::cr;.;n-Dmvner is cl0 hucr G(:rnerds dankban.r 
voor zijn cntl10u.;.:;iast- plcilooi. vo-Ör een b'~wu8tc cultuurpolitiek, 
Hij heeft Gdz~gd: cultuu.r is ;een zelfst,ndig iets 9 vooral tegen
wo~lrdi;~ nic t r:,;,er. Jpree;kste:r durft te ze=::;:~. en: lw;; is dat nooit 
geweest. rt~~r er zijn teGenwoordig toch wel enkele om~tandigho
den di8 hut voeren v:m eon cultuurpoli tick noodzakelijker mnken 
en beter mor,cJ i jt. D3-n dc:nkt sprcckst•::r enerzijds uan ds steeds 
tocncr;wnd<:! wc;l v . .-.'1rt 9 di~:; net ,:;cv~~":r inhoudt v··m èCll :te groot 
m~terialismc. Zij he8ft tot ha~r ~çnoc~en gelezen dnt in het 
boekj8 aLib·3Yël:.l jlroficl" V'lil de J .0. V.D. ge'iia::trschu.·v;d wordt 
tcc:,8n e8n on.i:liutorisch u:"!t,C!ri:'.lisl''C· Zij \til zi..:h dr1ar graag 
bij a:.cn<Jllli tc,n. liet is w.ttuur::(.ijY: een l~<C:vcw,r v~.n u(; wclvrtart, 
rJJn.:n· di8zcJJ:'dc wc.:lvrJ.é,rt mo.>.\kt Juc:t :nor;;clij1c om steeó.s neer mont-:en 
kt:;nnis te doen nemen v:.m de uitin;:,'-'i1 V'è1l cultuur. Do.~trom is 
hul en ten dr:.(sc çen cultuurpoli tic~r sh~e:ds noodznJ.ccli jkcr. 
En dè1n is er nog 0Gll :!l'lderc. 0Elst·1ndi,'_:1teid di.:; hot u~vaa.r èn 
de mogolijkheden biedt. Dat is d0 tec~nick, ~n het gevaar is 
dr~.t de b-vrctonscYu:tpp .. n wnt on,~vc;üwicnti;; VlOrden uitgetrokken 
boven d0 a-watun~chnppen. Zonls 2~reck8t~r reeds zoide: cul-
tuur vindt nhm ove;r1ü, h~:;t h.ên.~ .. t 1.1ct <:tlll;r:; S::Lmcn 9 en bij de on
dcn'iljsdcbc:l'ttc;ü in deo 'l'wet.:d'.:: i(ar:cr h•..:bbcn wij ~>tc:!ods op di 't 
~v·mb.~old ;_;ch~uni':Jrd. In hot ondcnrijs r:w,;t l;Cn bcwunt cultuur
lJ.'"lc:id doori.:;cvocrd worclcn, cl;,t l>J nu Ei0l;r dru:1 ooit noodzakelij}c • 
.Lie ho:Gr Gera,~rds z0gt tere; eh t: bij :.:en in ter:an.tionalc samen
wsrkinL,, bij con Eu.ropcsc int0~~.I':~.tie ~:'Ü oe cultuur een zeer 
beLmgri jke rol spelen. Sprookst·~-r is ui tcr:t:trd nic t zo knnp 
als ~cvrouw Stofiels of do hc~r Berkhouwer in het spreken OV8r 
Europos~ intbgrrtie. Dat zal zij ook zckLr niet doen, maar zij 
wil wel gr~l'1t~ dezç woorden v;:.n de VT'l...::,•..:nstoller onduratrepen. 
Zij gelooft met hom dat die culturel0 internationale integratie 
no~ wel e0ns minder haken en occn zou kunnen hebban, als ze 
bevust tel' hand wordt >=,8norrJ.:n, dc'.ü ck politiek-economische 
die op het ogenblik zo 8norm veel problemen oproept. Wij moeten 
er in het ëÜ~.;smeen in Je. ze st~~,,t, in cleze si tu::tio, voor op
pa_ssen d.J.t we de jonGe mt::asen die opgëloid worden op do scholen, 
op allerlei plrutscn in onze IH[!,8tschappij, niet tnak<:;n tot een 
f::'oort nutsobjcctGn van de welvar~rt. Juist nu e8n bewuste cul-
tuurpoli tül-;:! -

_De heer Gcrae;rds vraagt of spreekster :1fstand wil nemen van een 
andcr bclc;id. i~u moet zij toch l"en woord v~m verdedigins spre
ken: d~t hoeft zij echt niet. Zij heoft de jaren door 9 zoals 
velen in deze Z3.rLl zullen weten, op hanr spreekbeurton over 
deze dingen ~osprokcn. Zij heeft er in de ~weedc Kn~er vele 
mrtlen ovur gcs:;n:·oken. De 'hJeedc Kw.rterlcd..;n hebben <'>ven vrm. 
allen de illuuia dc.t de Hunticlingcn een onvcrbiddelijk0 best
seller zijn 1 da[~rvoor h"'0ft ncn nu eonw'.c.l Kennelijle ~mdere 
onderwerpen nodiG, dut kan ruen botreureD maar het is zo. Maar 
da~rdoor drin~ t Gr \lel eons tG weinig door van d1l.t~,_,ene wat in 
de Kmner naar voren wordt g8brncht en spreekster gelooft toch 
dat de heer GGrnerds dcu1.rvan te weinig kennis heeft gt.:nomen. 
Zij zegt her.1 niettemin dank voor zijn morele steun. Df:'..ll dat 
dirigisme in22.kc de cultuur, ec;;n bijzondur interessant en 
moeilijk vr:=wgstuk. V'l.naf het raament dat de ovc:rheid zich 
terecht is g.<:!.a.n bezighouden met em1 cul tuarpoli tick 9 vanaf 
het m'oment dat de overhe:;id is .:_;a'1n subsidi8ren, vanaf dat
zelfde moment is die overheid - of zij dat wil of niet - en 
met haar de vertogcnwoordiLers in de: di verse lichnmen - zich 
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toch gn~n be0oven in een waardeoordeel, waar onherroepelijk 
een dirigistisch tintje aanzit. Daarom vindt spreekster het 
ni,;t hclül:l::J..-::1 juü;;t om in dit verbn.nd hot woord dirigisme te 
f~ebruiken. Als zij in de '!.'woede Kêcmer of als Tilevromv ~icman 
in de H::-·.'1.:;so gcïiJeonternad plc:i t voor subsidie ~nu dit of dat 
gozelsch~p, dut er bij de overheid wat sl~cht is ~fGekomon, 
Jnn b8drijven zij in feite Gon stuhJ~ dirigisme, dan begeven 
ZlJ zic}1 in o0n \<r;r:trdt::-oordvel. ::-;o,.· r:Ln d::uJ.r ook ovc;r denkt, 
dat is niet andc:rs mogeli,jk. Nè< ;:c•.::ft de heer Geraerds dit 
no,:; nader t:~eodstruccrd door te :~r)c:.gcn: dirigisme noem ilt hot, 
wanneer de l~unstcnu~;~.r zich niot J.Je;cr voldoc11Je lcan ontplooien. 
DaL i;ê S}Heek:Jter met :l·:);i\ eens, t:l~ de llec.c Gt:·ertseua. heeft daar 
[..iste-'.en no:" duidelijk op c;JvmzerL i.lc oven~wid moet er op toe
zicll d<tt ;cli,naat te sch&ppen w:;nri n l'C :n.m;Jtcnaar zj.ch kan 
ontplooie::1, en u.ls dn.ariü een diri,.ismc optrccdt 9 als daarbij 
zou blijken dat de overheid die kunstenaar in ~iJn vrijheid 
bolemmc:rt, zel-;t de liberaal: halt. Ku ifl di-t e;cea simpel pro
bloem9 want op het momsnt dat da overheid zich ermee Gaat be
moeien gaat zij v:aarde-oOT'de1en ,;even 9 dan c,aat zi;i toen de 
een moer héLrJSCll ,,even dan de allder. Hen moet ook in do ze realis
tisch zijn9 men moe:t m8t zijn b;;j.clc benen op Je grond blijven 
i:ltaan. JVlaar dit vraai~s'Lul<: van: hoever ;:1ag die ovcrY:c-id gaan met 
zijn bemoe:Ling 9 l10QVCr kan hij t;aan ;;oüder de kunste11nar te be
lemmeren? is een cnderwcrp waarover s~reokster bijzonder graag 
met de botrokkenen die diL hier te berde hebbon gebracnt van 
r,cdachten wil wi~1·sc:le:n. He'L ie, rnw.olijlc con vc,el te l'•oei1ijk 
en te groot onderwerp om hier even af te doen. Daarom wil zij 
ook gractr: dt: uitnodiging aanvaardE:t'l on Jcier iYl partijverbard noc: 
meLr over tL praten dan tot nu toe rcedu i8 ~eHchied op de di
verse verbaderingcm in rJen lrmcle. \ïe1licht kan dat gebeuren met 
de cul turGlG cortlmisólie van onze Partij< De v:raac., over het begin
sel[Jrograw heeft zij in Dordrecht al :net een voltuondir, ja be
antwoord. :Gij heeft dag_r betoogd dat c.;en bq,;inselpcoc;ran met 
een cul turcd.e paragraaf eenvoudi,?, onmisbaar i<> voor diegenen die 
in de vertegemwordit;ende lichw:wn de cultuurpolitiek mede be
drijven. ~Jus not;rnaals, e0.:n volmondig· ja. Graag steeds meer onder
linóe e,esprekken in do l'artij over deze belant;rijke onderwerpen, 
zij staat daar altijd voor open en hiermee spreekt zij namens 
de gehele fractie. 
De vraag van de voorzitter van de afdeling 's-Gravenhage, de 
heer Van Boven. kan zij betrekkoliJk kort afJoon. Zij gelooft 
dat de hoer Van Boven a1 Een bijzonder juist standpunt heeft 
in~enomen in de wijze waarop hij de vraag heeft gebracht. Zij 
is· het volkomen met ham eens dat ar oen enorm verschil is tus
sen de vositie van de overheid bij een kwestie als de postzegel 
en clc kwestie van censuur op radio-- cm televisie- ui tzendintSen. 
Het is de overheid die via de PTT postzegels uitgeeft, maar 
het is niet do overh0id die een waarde-oordeel uits~reckt over 
uitzendiuGen. Nu wil zij no~ ~{n ding zeeGen. ~r is over dit 
hele procramma, niet alleen over dit alleen, een nogal emotio
m~le g<dachtenwis...,eling aan de gant:;. Nu ~clcoft zij dat wij 
als li beralcrl ons toch op het stanelpunt moeten s tt:ül.;n dat 
ieder de volle:di.c~c vrijhe;id heeft on een bepaald oordeel te 
hebben over eon uit;zending; hij mag hmn schitterend vinden, 
hij uag h•::JO afschuw0lijk vinden, met alle nuances daartussen. 
Naar dit betel:ent no~ niet dat de overheid daarom woet in~ri~
pcn. Zij t,:,elooft dat dat toch het enige sta."1d,~·unt is dat een 
li beTaal kan inneme-n. 

De· heer Nr.H.van i\.iel wil beginnen met de kwestie van het 
cabaret. Hij voml daL de .iwer 1/a.n Boven het zo voortreffelijk 
stelde; hij dacht: zo is het. Wel heeft hij daarna met enige 
verwonderjnc, in deze verJ,adering enkele keelgeluiden 6 ehoord 
die hij in een vergaderinG van de V.V.D. nog nooit eerdor had 
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gehoord, vooral omdat die keelgeluidon betrekking hadden op een 
fei telijlce ui teenzottin'-; omtrent een persoonlijke opinie van 
een bijzonder v0oruitstrcvundc afdelingsvoorzitter. Er bestaat 
behalve vrijheid - en nu gebruikt hij niut het woord gebonden
heid - ook nou zoiets als menselijk respect en er is vooral ook 
- waarvoor dG jeugd anders nogal gevoelig is - de kwestie van 
de bindin;;. !'!en is tact het woord vri.jhldd ook ton armzien van 
con verschijnsel als dit cabaret, want een verschijnsel is het 
ongc;twijfeld, nibt klaar als m0n die begrippon menselijk ree
peet en bind in{~ niet t.:;gE,li jkerti j d in zijD gudacll tengmïe;en 
invoert. ~at is ioto totaal anders dan verbieden. Vcrbicden 
doet in liberale krin~ niemand, maa~ er ma~ wel gcdachten
vormin.; over pla8t3vin<.lcn of dit verschijnsel in deze vorm 

· nationa~Jl [>8Zi0:n constrl,cticf is of ni.zot. ion k1·resti.e dus van 
godach tsnvorc:irc~~, nic t een kvte st i i; v ~111 ver bic<h-n. Bn bij seriE::u
ze gedachtcilvOr!rlin:;S kunw;n dl; Hoorden van de heer Van Boven ook 
een ui tgf_uunpunt vor:r,>.èn on bij S8rieuze:, gcdachtenvorning, dacht 
sprelu~r ~ past in een li beralr..• partij con re: de lij ke, misschiE::n 
sclwrpc: 9 misschien onprettigl: diocussie:, maar nooit. het amorphe 
keelgeluid der goestelijk onvolwassenen. 
Spreker komt dan aan het punt BVD. Hij zou de hoor Marcuso 
willen vragen om geen waarde te huchten aan het anccdotische. 
Natuurlijk was d[J.t een merkwaard i t~ i;Gval mt:t die a;nbtenaar vall 
de Koninklijke Bi bliothee:k. Zulkt. dingen 0ebeurcn. Haar wij 
weten volstrdct niet of dit do solmld was va.il de BV1J, de schuld 
van de HaaGse politie of de schuld van do minister. Het was een 
vrij j_né.;ewikkclde veTwarring van elkaar tegencprokende verkla
ringen9 diG ovur hE:t systee111 BVD als zodanig niL:ts züggen. 
Spreker ziet namelijk in de BVD in de eerste plaats eGn onprot
tibe noodzakelijkheid~ maar in Je tweede plaatG wilde hij de 
anndé-tCll t vo::1 de heer l'1arcuGL- ju:i. Gt ctl::; historicus in du dop 
ervoor vragon dat hier oen zc~r gunstige ontwikk~ling heeft 
plaatsgehad. Dit L~ con voorbeeld van '.vat professor Kranenburg 
noc:r:~de 11 do ironie: dur gcscllir:;dcnis 11

• Als d8 heer Marcuse het 
boek van de beer ;3autijn Kluit opslaat kan hij daarin zien dat 
wij in d8 dertig.;r jaren va.n dG vori~:--;c eeuw in Nederland een 
cornfllote BVJ) hadden onder la: i ding van de kolonel d' Engel bronncr, 
die alleen aan de Koning v~rantwoording schuldig was. 'de hebben 
daarna gekregen do periode - spreker gaut nu snel door de tijd 
hoen - dat do procureurs-generaal hiervoor zorgden~ en in de 
jaren v66r 1930 hebbsn we de ~~cdorlaYJ.dsc contra-spiona~;e gekre
gen ondor leiding van d8 kolonel Vlli1 Oorschot. Dat waren alle
maàl instanties waar niemand iets van wist en die voor coen groot 
deel precies hetzelfde werk deden wat de BVD tE:genwoordig doGt. 
Na de oorlog zaten wij in Nederland met een aantal van meer 
dan 100.,000 politieke delinqucnt~m. Men lëefde inderdaad in zijn 
·vormc.evinb nog in de 6cdac11t0 van ei11deloze aantallen staats
gcvaarlijk8n. Bn wat men nu ni0t ~icn wil is dat ook in die hele 
BVD-activiteit totale verandcrin~cn zijn opgetreden. We hebben 
op hc:t oi:,enblik diepgaand ov0rl<:;'-_ met du Tweede Kan..:;r, we heb
lh;ll nu ook overleg met de _:o,c_;rsic Kamer. Dvzc, hele zaak van dit 
voor ons al3 liberalen dus als uitganc,spunt onprettig ingriJ
pen achter de rugg0n van de mensen o~ is voor het overgrote deel 
een afweer van buitenlandse spionage. Alles wat zich afspeolt 
op het 0 ..;biud van +at<.::n we zeggen 1Jinntmlandse IJOt:Singen tot 
opsporing 1ran .:m~~evrcustc cler.1enton tr..::kt in hoge matu de aan
dacht, en minist.:-rs van tillilt..nlan•.liJe zalren word~.-n daarover in 
die Kamorcor:nnissies ook gercbeld aan de tand ;_,ovoeld. Er is 
hier juist, hoe vreemd het oolc klinkt~ eon democratiserings
proces, al onttrekt h0t ui torlijl-~L: van dat democratiserin,~s
proces zich natuurlijk aan de algemene waarneming. Maar op het 
~ebied van contras~ionage en het hinderen van mensen die men 
als politiek lastiG b..;;schouv;t ge:: beurt in andere lande;n oneindig 
veel zondE.:r d:1t ier>1and Gr iets van merkt en zonder dat Gnig 
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parlenent er Zl.Jn vingers tussen lcan krij;;vn, omdat het zich in 
het kader van Generale Staf of dLmstnn van GenL::rale 8taf of 
andere contraspionaGediensten afspeelt. Dan krijgt men t~estan
don dat L1enscn ontvoerd cm wc,c,;;c:::üeept kunnor1 worden en verdwij
nen. Tcn~üotte zijn d.c BVD-urs doodt:,C\:OYl\:.- en norr:wle WIJ.btenare:n 
net als iedere ambt~naar 9 rnut een spocifiek~ staatstaak belast 
en vi2 hun cllef V8rant,ioording scnuldig aan de minister en aan 
het parlur;l;nt. Zo li,:,t he: t in fci t0; d.;;:ze zaak is go,,mszins aan 
de ~arloDbntaire controle onttrokken. 
Met groot 6 cnoegen heeft sprukcr naar de heer Broekmeijer ge
luisterd. Hcit heeft hun buiteUGdWoon vcrh~gd dat de~e, nadat 
betrok]':.en, .. en spr.:hT vori,; jé..l.ar uen kl<3in:.; wrijving hcbb•."n ge
had, nu kort en bijzonder constructid aan d(:; ontv.J1kk<::ling van 

· de gcdachtunv~ssclin~ in de Partij hoeft bijgedragen. 
tlï.lrekcrs optimis;,~e t.a.v. J.0 nationale eco11omie is nu wat 

minder groot dan het vorige jaar in Zwolle~ ·doch toen was het 
gebaseerd op het beloià van minister VH tteveen en dat maakt wel 
eni;~ verschil. 

De keuze van het voortstuvrin,.:;s!":lech:_l.:::J.i:::;me vaH onderzeeboten 
is geen politiek, r;;;-L<:tr een technü;ch probleem. üe plannen van de 
minister van .. Defensie hebbsn ~;prei'::ers volle steun. Voor een rela
tief gering bedrag verschaft men zich waardevolle know-how, wa.."lt 
de Verenigde 0taten moeten de ~egevens verstrekken, al ia het 
nog niet zeker, dat wij die krij 0 en. 

Erkenning van e1eademische diploma's is een kwestie van weder
kerigheid en daarop stuit zij af: 

De heer Gchmelzer heeft blijkens een publicatie in De Volks
krant verldaard, dat het bi.nncndrin:6en van de staat op de kapi
taalmarkt gevaar1i jk is en dg,arr;1ee if; sprekr;;;r het eens. 

Overi~ens is de politieke ontwikkeling nog nie~ duidelijk, 
maar het is toch niet uitgerüoten, dat de papieren van de heren 
Toxopeus en Witteveen zullEn stijgen. 

Het was een prettige vergaderir1g, dank zij de gemoedelijke 
leiding van de voorzitter. HoopG(Wf:Ed is, dat de partij daarop 
zo goed heeft gereageerd. Het het nieuwe hoofdbestuur zj_jn wij 
op de toede weg. De fractievoorzi~ters zullen trachten de poli
tieke ontwikkeling in de juiste banen te blijven leiden, zich 
daarbij richtend naar het nationale belang en de liberale begin
selen. 

De Voorzitter dankt de voorzitters en leden van dè beide 
fracti~ voor hun overtuigend antwoord op de gestelde vragen, d:i.e 
veel waardering en weinig wezenlijke kritiek op het beleid in
hielden, wat een cotJpliment waar·d is. I1et een betuiging van er
kentelijkheid aan het secretariaat sluit hij de vel';:;adering. 
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