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3J ~EMENE VERGADERING 

Z,./)- .i·"'-·\1· 
Notuleil van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie, gehouden op vrijdag 5 en zaterdag 6 
april 1968 in het Staargebouw te Naastricht. 

1. De Voorzitter, Ir.K.van der Pols, opent vrijdag 5 april 1968 
om 8.00 uur des avonds de vergadering ~et een korte rede, welke 
als bijlage I bij de notulen is gevoegd. 
2. Vervolgens houdt Prr.E.H.Toxopeus, voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie, een toespraaks welke als bijlage II bij de notulen 
is gevoegd. 

Nadat de vergadering de beide sprekers met een hartelijk 
applaus voor hun redevoering heeft bedankt, stelt de Voorzitter 
voor het navolgende telegran aan Hare Hajesteit de Koningin te 
verzenden: 

11 De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, op 5 en 6 april 
1968 te Maaotricht in Jaarlijkse Algemene Vergadering bijeen, 
betuigt haar gevoelens van aanhankelijld1eid en trouw aan Uwe 
Majesteit en Haar Huis. 

Van der Pols, Voorzitter 
Korthals Altes, Algemeen Secretaris. 11 

De vergadering gaat hierr::ede akkoord. 

3. Begroeting van de gasten. 

Het is de Voorzitter een bijzonder groot genoegen in deze 
vergadering te mogen begroeten de liberale Ministers en Staats
secretarissen, Hunne Excellenties Prof.Dr.H.J .• Wi tteveen, 
Prof.Mr.C.H.F.Polak, W.den Toom, M.J.Keyzer en H.J.de Koster. 
Zowel door spreker als door de heer Toxopeus is daarstraks reeds 
gezegd welk een grote waardering zij hebben voor hun inbreng in 
het beleid van ons land. 

Voorts begroet de Voorzitter met vreu~de de afvaardiging van 
de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Hij spreekt de 
hoop uit dat het aanschomren van de democratische wijze waarop 
het hoogste orgaan van de V.V.D., de Algemene Ledenvergàdering, 
haar taak vervult ook de jongeren moge inspireren.; 

Zeer stelt spreker op prijs de aanwezigheid van vertegenwoor
digers van pers, radio en televisie. In afwj_j:idng van vroegere 
Algemene Vergaderingen is de bijeenkomst van hedenavond en morgen 
volledig openbaar. Wij bewijzen hier:r~ede, aldus spreker, de· open
heid van onze handel en wandel. De aandacht die pers, radio en 
televisie aan onze zaken zal schenken,hetzij prijzend, hetzij 
kritisch, zullen wij nauwgezet volgen en wij zullen trachten daar 
ons voordeel mee te doen. 

Tenslotte begroet spreker het ere-lid der partij, de heer 
D.W.Dettmeijer, en de vertegenwoordigers van het Liberaal Demo
cratisch Centrum. Een ieder heet hij van harte welkom. 

De heer Korthals Altes doet vervolgens voorlezing van het 
navolgende telegram van het bestuur van de Federatie van Liberale 
Studentenverenigingen in Nederland: 

11Het dagelijks bestuur van de Federatie van Liberale Studen
tenverenigingen in Nederland wenst U een zeèr geslaagde ver
gadering en een voorspoedig jaar toe." , 

alsmede van een telegram van de heer Drs.H.A.Korthals, luidende 
als volgt: 

"Kan door grote drukte aan gewaardeerde uitnodiging geen 
gevol~ geven. 'v/ens u. gaarne een vruchtbaar congres. 

Korthals.". 
De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan mevrouw 

Bleeker-Van Styrum. 
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Mevrou.w .Drs.I"!.A.Bleeker-van Sttrum, Vlaardingen, wil, bij 
ontstentenis van de voorzitter van îeT""'Liberaal Democratisch 

.. Centrum., de. e.rkent.elijkheid van dit Centrum overbrengen voor de 
uitnodiging om de Jaarlijkse Algemene Vergadering der partij 
officieel met een afvaardiginr; bij te wonen. Terugziend op het 
afgelopen jaar constateert spreekster dat met de instelling van 
het Liberaal Beraad de contacten tussen de besturen van Y.V.D. 
en.L.:ö.c. frequenter waren dan ooit tevoren. Ook namen het begrip 
en het vertrouwen toe, onmisbare basis voor vruchtbare discussies. 
De goede sfeer bevordert haars inziens de grondigheid waarmede 
moeilijke aspecten van de partijvernieuwing worden bestudeerd. 
Voor een goed resultaat zal men dan over moeten hebben dat die
zelfde grondigheid niet zo gemakkelijk samengaat met het berei
ken van snelle resultaten. 

Verheugd is het L.D.C. over de wijze waarop de leden van de 
partij worden ingeschakeld bij de meningsvorming in de partij 
over de problematiek die wordt bestudeerd door de cownissie 

'Kiezer-Gekozene. Vanaf zijn oprichting in 1962 heeft het L.D.C. 
g~ijvord voör e~n geheel meespreken van de leden van de V.V.D. 
Het is van mening dat een soortgelijke meningsvormir!G past in 
een moderne democratische partij. Dat betekent natuurlijk wel dat 
ook de leden zich meer dan vroeger zullen moeten inzetten om ook 
van hun kant bij te dragen tot die 'aeningsvorming. Partijvernieu
wing houdt zich nj_et alleen bezig met een vernieuwde partijen
structuur, maar ook met de li1entali tei tsverandering in een ver
nieuwde partij. In het komend jaar zal de V.V.D. veel activiteit 

.kennen; bezinning op de liberale beginselen, organisatorische 
problemen. Het L.D.C. wil, naar go.ed.liberaalgebruik~ook.kri
tisch, gaarne daarbij zijn inbreng geven. 

De Voorzitter dankt mevrouw Bleeker voor haar vriendelijke 
toespraalê en geeft vervolgens het woord aan de heer Bosma 1 . 

voorzitter V\').n de Jongeren Ore;anisatie Vrijheid .en. D.emocratie. 
De heer H.Bosma stelt vast dat het de J.O.V.D. een genoegen 

is dat de J.O.V.D.-voorzitter wederom in de gelegenheid ~s ge
steld een welkomstwoord tot de vcre;adcring van de V.V.D. te rich
ten. Uit dit traditionele welkomstwoord .blijkt al het bestaan 
van banden tussen de J.O.V.D. en deV.V.D., dit ondanks de onaf
hankelijkheid van de J.O.V.D. Die bandon blijken ook uit het feit 
dat de congresspreker voor de J.O.V.D. bijna altijd een V.V.D.
spreker is. Op het laatste congres van de J.O.V.D. heeft de heer 
Geertsema gesproken, en daar heeft hij een gezegde naar voren ge
bracht: 11 Was sich liebt, dass neckt sich11 • Dat sloeg op de kri
tiek die de J.O.V.D. wel eens uitoefent op de V.V.D. en·waarmee 
de heer Geertsema niet in alle gevallen even gel~kkig was~ Dat 
sloeg dus op de houding van Ele J.O.V.D. ten opzichte van de V.V.D. 
Nu kan men diezelfde spreuk 11 Was sich liebt, dass neckt sich 11 in 
zekere zin ook toepassen op de houding van de V.V.D. ten opzichte 
van do J.O.V.D., tenminste wat men wel eens uit die partij, uit 
de achterban hoort. Er is wel eens sprake geweest van een J.O.V. 

·V.D., met één V meer erin, en er is ook wel eens sprake van ge
weest dat de band tussen de J.O.V.D. en het liberalisme nauwe
lijks aanwezig is. ~aarom vindt spreker het des te verheuGender 
dat er zulke constructieve contacten .. bestaan tussen V.V.D. en 
J·.o.v.D. in het Liberale Beraad. Dat Liberale Beraad is een uiterst 
belangrijke zaak voor de toekomst naar zijn mening en de J.O.V.D. 
heeft hoop en vertrouwen dat daaruit een positief resultaat zal 
voortvloeien, De J.O.V.D. van haar kant is gaarne bereid toe te 
zeggen op constructieve mani~r aan het Liberale Beraad mee te 
zullen werken. 

Spreker dankt nogmaals de Voorzitter dat de V.V.D. hem in de 
gelegenheid heeft willen stellen een welkomstwoord tot deze ver
gadering te richten. 

De Voorzitter zegt ook de heer Bosma dank; hij is hem zeer 
erkentelijk llat hij de verhopding tussen J.O.V.D. on V.V.D. zo 
bijzonder helder uiteengezet heeft. . 

Thans gaat da Voorzitter over tot punt 4 van de agenda. 
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4.· Ordevoorstel van het Hoofdbestuur om, onder terzijdestelling 
van artikel 48, eerste volzin. van het Huishoudelijk Reglemenb_ 
een proef te nemen met een andere wijze van stemmen, te w.::te31 
door inlevering van gekleurde stembriefjes. 

Onder ver\'v'ijzing naar de uitvoerige toelj_chting bij dit 
ordevoorstel,die op do Beschrijvingsbrief is opgenomen, vraagt 
de Voorzitter· of de vergadering hierover stemming wenst.· 

De heer M.J.Israel, Arnhem, deelt mede van zijn afdeling de 
opdracht te hebben tegen dit voorstel te stemmen. De argumenten 
van de vergadering van de afdeling Arnhem waren, dat de wijze 
waarop door de afdelingen mondeling werd gt.::stemd tot dusverre 
een belangrijk deel van het denken in de partij uitmaakte. Slechts 
indien men totaal niet meer geïntere8seerd is in wat precies in 
de partij leeft, doch als men alleen maar bela.ng:s:t~:il::il::t~ stelt 
in zo snel ID06elijke procedures, zal men voor dit voorstel stem
men. 

De Voorzittor deelt de mening van de afdeling Arnhem niet. 
Volgens hom vormen de me(:jste afdelingen zelfstandig hun eigen 
opinie en laten zij hun besluitvorming niet beïnvloeden door vTat· 
andere afdelingen doen. Daarnaast brengt spreker in herinnering 
het enorme oponthoud dat de mondelinge ste1nmingen naar de tot 
nu toe gebruikelijke methode steeds gaven. 

De bezwaren van de afdeling Arnhem blijken geen gehoor te 
vinden bij de vergadering; het ordevoorstel wordt zonder stemming 
aangenomen. 

5. Versla~~n de Cqmmissie voor de Notulen van de Buitengewone 
Algemol,le Vergaderint; van 10 december 1966 te Arnhem. 

De Commissie was samengestold als volgt: 
11ej. T.Hofmeester - Rotterdam 
G.J.van der Noordaa - Zwolle 
W.Verwey -Rijsbergen (N.Br.). 

De heer W.Verwey brengt namens de Commissie verslag uit, 
inhoudende dat de notulen worden goedgekeurd. 

6. Verslag van de Commissie voor do Notulen vnn de Buitengewone 
Algemene Vergadering van 6 ·on 1 j~lluari 1967 te Rotterdam. 

Deze Commissie 
J.van Dijk 
E.J.Korthals Altes 
Mr.D.P.Went 

was samengesteld 
- Dordrecht 
- Enschede 
- Leeuwarden. 

als volgt: 

De Commissie heeft schriftelijk verslag uitgebracht, inhou
dende dat zij de notulen heeft goedgekeurd. 

7. ~lag van de Commissie voor de Notulen van de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering van 10 en 11 maart 1967 te Rotterdam. 

Deze Commissie was 
Hevr.A.Bergsma-Fe2nstra 
B.D.Breuning ten Cate 
Ir.L.G.Oldenbanning 

samengesteld als volgt: 
Nijmegen 

- Almelo 
- Haren ( Gr • ) • 

De Commissie heeft schriftelijk verslag uitgebracht, inhou
dende dat zij de notulen heeft goedgekeurd. 

8. Benoeming van de Notulencommissie voor de vergadering van 
5 en 6 april 1968. 

Op voorstel van .de Voorzitter wo.uienin deze Commissie 
benoemd: Hevr.H.J·.Schlemper-van J.ijn, Vught en de heren 
W.Inden, Bruwnen, en Ir.A.D.Kroese, Geleen. 
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9. Jaarverslag van de Secretaris. 

Dit jaarverslag, dat als bijlage III bij de notulen ~s ge
voegd, geeft geen aanleiding tot opmerkingen, zodat het wordt 
goedgekeurd, waarbij de Voorzitte~ dank zegt aan de Algemeen 
Secretaris voor de zorgvuldige wijze waarop het is samengesteld. 

10. !lekening eri Verantwoording en Jaarverslag van de Penningmeester. 

De Penningmeester, de heer S.J.van den Bergh, brengt dit 
verslag uit,dat als bijlage IV bij de notulen is gevoegd. 

De Voorzitter, dankt de Penningmeester voor het uitbrengen 
van het verslag en voor de werkzaamheden die hij in het afgelopen 
jaar v.'ederom voor de financiën van de partij heeft verricht. 
Spreker hoopt dat de afdelingen de aansporing tot verdere acti
viteit op het gebied van de ledenwerving grondig ter harte züllen 
nemen. 

Thans wordt overgegaan tot punt 11 van de agenda. 

11 • .Y.!iE..ê...~a_g__y_~ de Comrp.issie Y..êlL.Yoorlichting over de Rekening en 
Verantwoording van d_e Penningmeester over het ,jaar 1967. 

Deze Commissie was samengesteld als volgt: 
J.W.Hupkes Middelburg 
J.J.de Nonchy Hengelo (0.) 
l'llr. J. J. Oyevaar Leidschendam. 

Namens de Commissie leest de ~emeen Se~ret~ris, de heer 
Mr.F.Korthals Altes, het verslag der Comrnisuie voor, dat als 
bijlage V bij de notulen is gevoegd. 

De Voorzitter dankt de Commissie voor de verrichte werkzaam
heden en stelt voor décharge te verlenen aan de Penningmeester 
der partij, tevens Penningmeester van de Stichting Vrijheid en 
Democratie, voor het door hem gevoerde beleid. 

Aldus wordt besloten. 

12. ]3eno~mi.[l_g__'[§.ll....ê.Q.r.L..COmJJissi_ê vap. drie leden ter voorlichting 
van de Algem'2_ne Vergadering bi.i de behandeling van de Rekenin_g 
en Verantwoording v~n de Penningmeester over het jaar 1968. 

Op voorstel van de Voorzitter WCII:'d,-.:'1 in deze commissie be
noemd als leden: P.A. Huet 

J.W.Hupkes 
H.W.A.van den Wall Bake -

en als plaatsvervangende leden: 
D.B.Breuning ten Cate 
A.W.J.Caron 
Ir.Th.P.Tromp 

Wassenaar 
Middelburg 
Amsterdam 

Almelo 
Wassenaar 
Eindhoven. 

De Voorzitter neemt vervolgens in behandeling punt 13 van 
de agenda. 

13. A. Voorstel van het Hoofdbestuur het door de Algemene Vergade
ring van 10 en 11 maart 1967 ingevolge artikel 38 van het 
Huishoudelijk Reglement voor het jaar 1967 vastgestelde be
drag dat door de afdelingen jaarlijks v66r 1 mei van het 
totaal-bedrag der geïnde contributie aan het Hoofdbestuur 
wordt afgedragen, voor wat de gewone leden en de gezins- en 
adspirant-leden betreft, tevens te doen gelden voor het 
jaar 1968 en volgende jaren. 

13. B. Voorstel van het Hoofdbestuur het door de Algemene Vergade
ring van 10.en 11 maart 1967, volgens artikel 39 van het 

- 5 -



" u • 

nu~snoudelijk Reglement voor het jaar 1967 vastgestelde 
bedrag, dat de kamercentrales welke niet samenvallen met 
een afdeling van het Hoofdbestuur ontvangen, tevens te doen 
gelden voor het jaar 1968 en volgend8 jaren. 

De Partijraad heeft geadviseerd om daze voorstellen onge
wijzigd te a:.:mvaarden. 

De Voorzitter constateert dat de Vergadering met de voor~tel--
len akkoord gaat, zodat aldus is besloten. 

13. C. Wijzi6ing van artik.:;l 37, 0erstG lid, van hut Huishoudelijk 
Reglement van de partij per 1 januari 1969. 

1 • De 
a. 

b, 

c. 
d. 

1\.lil'IK.l!iL 37 
jaarlijkse minimum-contributie bodraagt 
voor gewond 0n buitengewone loden die de leeftijd 
van 27 j::wr op 1 janun.ri V'm het lopende boekjaar 
bereikt hebben: f 25,- ; 
voor gcwonu en bui t;;;rl;_;8wonG leden die de leeftijd 
van 27 jaar op 1 januari van het lopende boekjaar 
nog niet b0reikt hebben: f 16,-
voor 6ezinslcden f 5,- ; 
voor adspirant-leden f 5,- • 

13. D. Voorstel tot verdeling van de minimum-contributie ad 
f 16,- , die geldt voor de partijloden die de leeftijd 
van 27 jaar nog niut b~:;roikt hebben. 
Het bodrat·dat over do contributie voor leden die do 
leeftijd van 27 jaar nog niet hebben boreikt ad f 16,
jaarlijks v66r 1 moi aan het Hoofdbestuur neet worden 
afgedragen beloopt f 4,50 voor de afdelinGen die niet 
samenvallen m8t eon kamercentrale en f 3,50 voor de 
afdelingen die samenvallen met een kamercentrale. 
Hot bt~drag dat door hot Hoofdbestuur over de contributie 
voor leden die de loeftijd van 27 jaar nog niet bereikt 
hebben.jar..rlijlcs v66r 1 juni aan de.; kamercentrale moet 
worden afgedrageh, beloopt f 1,- • 

De Voorzitter zet uiteen dat dit voorstel, dat op de 
Beschrijvingsbrief uitvoerig is toegelicht, is voortgekomen uit 
een peiling door het Hoofdbestuur bij groeperingen van jongeren, 
welke peiling geleid heeft tot de verwachting dat deze contributie
verlaging voor jongeren tot 27 jaar een zodn.nigo,toen<Jming van 
jeugdige leden tot gevolg zal hebben dat de minJere opbrengst 
door lagere contributie hierdoor ruimschoots zal worden gecompen
seerd. Bovendien is het Hoofdbestuur van mening, dat toeneming 
van jeugdigc1 leden van groot belang is voor de partij. 
. De Voorzitter constateort dat de Vergadering zich met het 
voorstel van het Hoofdbestuur, vervat onder de punten 13.C. en 
13.D., waarover de Partijraad een gunstig advies uitbracht, kan 
verenigen, zodat dit aldus wordt aanvaard. 

14. Benoeming van eon Caomissie van B~3rocp. 

Aangezien d~ zittin6sduur van de leden van de Commissie van 
Beroep is verstrGken, biedt het Hoofdbestuur ovoreenkomstig arti
kel 2 vu.n het regler.1ent voor de Comraissie van Beroep. de volgende 
aanbeveling aan voor de te vervullen plaatsen: 
Voorzitter: Prof.Nr.J.M.Polak te .t;de, 

Mr.H.C.G.L.Polak te Rotterdam. 
Leden: 1. Nr.H.C.G.L.Polak t0 Rotterdam (aftrodend), 

Mr.A.van Vuure te Wassenaar. 
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2. Mr.A.van Vuure te· Wassenaar (aftredend), 
rtr.J.E.Goudsmit te Haarlem. 

Plaatsvervangende leden: 
Mr.J.E.Goudsmit te Haarlem (aftredend), 
Prof.Mr.E.H.s 1 Jacob te Groningen (aftredend), 
Jhr.Mr.I"I.H.de Jonge te Zutphen. 

De Voorzitter vraagt de Vergadering of zij ermede akkoord 
gaat om, de bedoeïint_; van het Hoofdbestuur volgend, bij acclama
tie nurr.lffier 1 van iedere voordracht te willen benoemen. 

De Vergadering kan zich hiermede verenigen zodat de voor
dracht van het Hoofdbestuur aldus wordt aanvaard. 

15, Benoeming van een Commissie voor de Reglementen. 

Aangezien de zittingsduur van de leden van de Commissie voor 
de Reglementen is verstreken, biedt het Hoofdbestuur overeenkom
stig artikel 2 van het reglement voor de Commissie voor de Regle
menten de volgende aanbeveling aan voor de te vervullen plaatsen: 
Voorzitter: Mr.Dr.H.Fortuin te Hilversun (aftredend), 

Mr.J.G.Bettink te Haarlem. 
Leden: 1. Mr.J.G.Bettink te Haarlem (aftredend), 

Hevr .l'•ir .1'1. n. \{. Dettmei jer-Labberton te I s-Gravenhage. 
2. Ivlevr.Mr.l\'I.:l:J.W.Dettmeijer-Labberton te 's-Gravcmb~.f'"! 

(aftredend), 
Hr.C.Colenbrander te Leeuwarden. 

Plaatsvervangende leden: 
lvir .C. Celenbrander te Leeuwarden (aftredend), 
J.K.Fredrikze te Amsterdam (aftredend), 
Ir.H.J.van Raalte te Bilthoven (aftredend). 

De Voorzitter vraagt de Vergadering of zij er ook bij dit 
punt akkoord mee kan gaan nummer 1 vun iedere voordracht zonder 
stemming te benoemen. 

Wederom verenigt de Vergadering zich met het voorst.el van 
de Voorzitter, zodat de voordracht van het Hoofdbestuur aldus 
wordt aanvaard. 

16. Voorstel v_Qn de afdeling Voorschot~n de ~n de artikelen 6 en 
L_van de 0tatut~_n e,enoemde da:r. wel ~an_p.et kiesrecht· ontlee11çl~ 
leeftijd_en als volgt te wi_.U!_i..1:;_8n: 

Artikel 6.1 -

Artikel 7 

Gewone leden zijn zij, die de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt en van wie redelijkerwijze kan wor-
den verwacht, dat zij de beginselen van de partij 
zijn toegedaan en bereid zijn zich te onderwerpen 
aan de statuten en re~lementen van de partij. 
Als adspirant-lid kunnen worden toegelaten zij, die 
de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en nog niet 
de leeftijd van 18 jaar en overigens voldoen aa~ ~ 
vereisten in het eerste lid van artikel 6 gestela. 
Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als 
de gewone leden, doch missen het stemrecht en kun
nen niet tot functies worden geroepen. Door het 
bereiken van de achttienjarige leeftijd worden 
zij gewoon lid. 

De Voorzitter verwijst naar de op de Beschrijvingsbrief 
opgenomen toelichting van. de afdeling Voorschoten bij dit punt 
en naar het advies van Hoofdbestuur en Partijraad het voorstel 
niet te aanvaarden. 

De afdeling Voorschoten wil bij monde van haar afgevaardigde 
graag nog even een toelichting.geven op haar voorstel, maar voor 
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zij dat doet wil zij graag eerst Hoo~dbestuur en Partijraad bedan
ken .voor de serieuze behandelint:;.die haar voorstel heeft g-ehad. 

In de eerste plaats wl.l de afdeling Voorschoten stellen dat 
de tegen-argumenten van Hoofdbestuur en Partijraad tegen haar 
voorstel haar niet doorslaggevend toeschijnen. Naar haar mening 
is er geen direct verband tussen de leeftijdsgrens voor het lid
maatschap van een politieke partij en de kiesgerechtigde leeftijd. 
Voor zover de afdeling bekend, was dit verband er vroeger, toen 
de kiesgerechtigde leeftijd nog hoger was, ook niet. Verlaging van 
de kiesgerechtigde leeftijd is in het vborstel van de afdeling 
Voorschoten niet aan de orde en zij zou dit punt dus buiten be
schouwing willen laten. Uitsluitend aan de orde zijn gesteld de 
verlagin~ van de leeftijdsgrens voor het lidmaatschap van 21 tot 
18 jaar voor gewone leden en van 1B tot 16 jaar voor adspirant
leden. De afdeling Voorschoten stelt bij de motivering van haar 
voorstel voorop dat een politieke partij meer is dan een kies-. 
vereniging, en als één van haar doelstellingen ûeeft het stimu
leren, concretiseren en richting geven aan het politieke denken. 
Het lidmaatschap van een politieke partij geeft de nensen het 
r~cht tot meespreken eri meedenken, en de partij zelve op haar 
beurt ondergaat hie=v~~ de invloed. De afdeling Voorschoten is 
van mening dat onder de jeugd politieke belaxmstelling bestaat en 
dat de V.V.D. er daarbij niet slecht vanaf komt, gezien de uitsla
gen van de destijds gehouden proef-verkiezingen op de middelbare 
scholen. 

Zij vraagt zich af of het dan ook niet de hoogste tijd is dat 
de V.V.D. deze jongerèn opvangt op een zo vroeg mogelijk tijdstips 
opdat hen de gelegenheid wordt geboden actief mee te werken aan 
het beraad in de politiek. De V.V.D. kan de jongeren, die sym
pathie hebben voor haar. begi11selen, beter in eigen gelederen 
opvangen dan dat zij hun eerste politieke scholing ontvangen 
bij partijen, die het wel hebben aangedurfd de toelatings
léeftijd voor het lidmaatschap te verlagen. Ih haar Verkieiings
program 1967 stelt de V.v.D. zelf dat de jongeren ruime invloed 
moeten kunnen ui toef enen. \-/eliswaar staat deze passage in verband 
met de mogelijkheden van ontspanning en vormingsactiviteiten, 
maar de nieuwe organisatievormen die hiervoor dienen te worden 
gekozen zullen toch politiek gerealiseerd moeten worden en de 
invloed van de jongeren hierbij zal dan ook een politieke invloed 
dienen te zijn. 

De heer T1r.F.Korthals Altes, op verzoek van de Voorzitter de 
afdeling Voorschoten beantwoordend, verwijst in de eerste plaats 
naar de motivering van Hoofdbestuur en Partijraad van hun afwijzend 
advies. Er zijn echter enkele nieuwe oproerkinsen gemaakt en daarop 
wil hij even ingaan. 

Door de afdeling Voorschoten werd gesteld dat ook vroege~ door 
de V.V.D. geen verband werd gelegd tussen de leeftijd waarop men 
kon toetreden tot de partij en de kiesgerechtigde leeftijd. 
Dit berusts aldus spreker, op een vergissing: in onze reglementen 
is altijd bepaald dat lid van de partij konden worden kiesgerech
tigden. Het voordeel van die redactie was, dat steeds wanneer de 
kiesgerechtigde leeftijd gewijzigd werd, automatisch ook de leef
tijd, waarop men als lid tot de partij kon toetreden, veranderde. 
Dit verband heeft in onze reglementen dus steeds bestaan. 

Het Hoofdbestuur handhaaft zijn contra-argumenten. De gedacb+~ 
van de afdeling Voorschoten dat men jongeren zou moeten opvangen 
om hen "in te kapselen" voordat zij een "radicale" leeftijd bereilrt 
hebben, spreekt het Hoofdbestuur niet aan. llat is bepaald niet de 
taak die artikel 3 van het beginselprogram aan de politieke partijen 
toeschrijft. Wel is het voor· een politieke partij, die levend wil 
blijven, bijzonder goed wanneer in de jongere gelederen eens dingen 
worden gezegd die misschien bij de ouderen niet iedere dag opkomen. 
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De Voorzitter stelt vervolgens voor over te gaan tot stemminf 
over het voorstel van de afdeling Voorschoten,.waartoe de verga~~ 
ring enige ogenblikke~ wordt geschorst. 

Terwijl de stemmen worden geteld, wordt de vergadering ver
volgens voortgezet; de Voorzitter stelt aan de orde de punten 
17 en 18, luidende als volgt: 

17. Voorstel van de afdeling Loosdracht artikel 9 van het Reglement 
op de kandidaatstelling voor leden van de Tweede Kamer der · 
Staten-Generaal te wijzigen. De afdeling Loosdracht acht dit 
artikel thans in strijd met de elementaire beginselen der 
democratie en is de mening toegedaan, dat een eventuele tegen
kandidaat gesteld te~enover de door de Partijraad aanbevolen 
kandidaat niet tweederde meerderheid van het aantal uitge
brachte stemmen op zich floet hebben verenigd om te zijn ver
kozen, maar dat een volstrekte meerderheid voldoende is. 

18. Voorstel van de afdeling mosterdam terzake van de procedure 
voor de kandidaatstelling voor leden van de Tweede Kamer der 
~taten-Generaal. · 
De afdeling Amsterdam stelt voor, dat iedere kandidatuur· voor 
de Tweede Kamer dient te worden gemotiveerd aan Verkiezings
raad en Algemene Vergadering: 

(a) in een rapport van het Hoofdbestuur, voor zover het 
betreft kandidaten die het Hoofdbestuur in zijn advies 
opneemt; 

(b) in geval van zittende Kamerleden, daarnaast in een ge'zE:Ünen·
lijk rapport van hree kamercentrales die aan het betrokke~ 
Kamerlid zijn toegewezen (indien zij het over het rapport 
niet eens kunnen worden, moeten zij afzonderlijk rappor- · 
teren); · 

(c) in geval van nieuwe kandidaten, daarnaast in een rapport 
van iedere kamercentrale die de kandidaat op haar advieo 
lijst plaatst. 

De rapporten mogen niet langer ZlJn dan één·bladzijde en 
moeten een beeld geven van de activiteiten van de kandidaat. 

De Voorzitter licht toe dat de overgrote meerderheid van de 
Partijraäd-Ci~handeling van deze wijzigingsvoorstellen heeft 
ontraden. De grote meerderheid van de Partijraad meende dat de 
betreffende voorstellen ter sprake dienen te komen bij de behan
deling van het rapport Kiezer en Gekozene en bij de herziening 
van het reglement op de kandidaatstelling van leden van de Tweede 
Kamer. De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer 
Geertsema, als voorzitter van de Commissie Kiezer-Gelcozene •· · 

De heer Mr.W.J.Geertsema, Wassenaar, zet uiteen dat naar 
zijn mening· het Hoofdbestuur had moeten besluiten om in ieder 
geval het voorstel van de afdeling mosterdam in deze Algemene 
Verg~dering in consultatieve behandeling te brengen. Consultatief, 
want het is heel duidelijk dat hierover vanavond geen enkel 
besluit kan worden genomen. Het voorstel is niet ingediend in de 
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vorm van een voorstel tot wijziging van de reglementen. Maar juist 
wanneer de Voorzitter zegt dat Hoofdbestuur en Partijraad liever 
zouden zien dat dit voorstel in de Buitengewone Algemene Vergade
ring van november van dit jaar- zou word~n. b.ehandeld, gelooft 
spreker· dat het bijzonder goed· zou zijn om hier hedenavond over 
dit voorstel de meningen te peilen, opdat de Buitengewone Algemene 
Vergadering op veel vruchtbaarder wijze op 15 en 16 november a.s. 
over ·deze zaak zou kunnen.spreken. De heer Geertsema brengt·dan 
ook in deze vergad'ering de 'teleurstelling over van de Commissie 
Kiezer-Gekozene, die juist open gedachtenwisseling in de partij 
zo bijzonder op prijs stelt en zo bijzonder propageert. Juist 
deze Commis::Jie is teleurgesteld dat het Hoofdbestuur adviseert 
om over een zo belangrijke zaak niet in deze vergadering te 
praten. 

De heer Illr.H.P.Talsma, Enschede, lid van het Hoofdbestuur, 
wil ter voorllëF;tfn~-van de vergadering- niet om een pleidooi 
te houden.- het standpunt toelichten van diegenen, niet alleen 
in het Hoofdbestuur maar ook in de Partijraad, die van mening 
waren dat deze voorstellen niet in deze Algemene Vergadering moes
ten worden behandeld. Spreker geeft de heer Geertsema toe dat het 
enigszins vreemd zou kunnen lijken dat het Hoofdbestuur tot dit 

··besluit kwam, maar de Hoofdbestuursvergadering heeft hier uitvoe
ring bij stil gestaan jn een ingewikkelde discussie, die mis
schien inderdaad wel eniGszins ver\·rard zou kwmen heten; het 
was echter heel duidelijk dat in het Hoofdbestuur de helft v66r 
en de helft' tegen behandeling was. Zo is deze· zàak voorgelegd 
aan de Partijraad, en die Partijraad heeft, zoals de Voorzitter zo 
juist nog uiteengezet heeft, met overgrote meerderheid gemeend dat 
het voorstel.vandaag niet moest worden behandeld:-t-niet omdat de 
vergadering zich hiermee niet bezigzou mogen houden, maar omd!"· 
hier een heel in6ewikkeld en zeer verstrekkend voorstel is gedaan~ 
waarvan het zeer de vraag is of met d~ze procedure de juiste wc~ 
wordt gevolgd. Dit is geen zaak om hier onvoorbereid te gaan '!.Je·· 
handelen. Halî november zal. ook de Commissie tot herzienirg Vê4l1 

het reglement op de karrlidaatstell.ing met haar werkzaqroheden 
gereed moeten zijn, aldus spreker. De Buitengewone Algemene Ver
gadering zal dan ook op dat moment volledig voorgelicht kunnen 
zijn over deze moeiljjke nrlte-r'ie .door rapporten van commis.sies d:!.e 
deze materie zeer breed hebben bestudeerd. Nu zegt men: dit is 
een consultatieve vergadering. Daarover kan men denken_ zoals men 
wil, maar in de :i.':::rtijraad vond de overgrote meerderheid dan toch 
maar dat dit niet de juiste wijze van besluitvorming is. Consulta·
tieve vergaderingen, dat zijn nieuwe woorden en nie,uwe kreten, 
en het is maar al te vaak gebruikelijk om vreemde en vage dingé::!. 
met nieuwe kreten te beginnen; dan merkt .men achteraf dat men v1el 
achter de kreten heeft aa..'YJ.gelopen, maar niet- \'rist wa:t. men had 
gedaan. Spreker kan zich niet goed voorstellen hoe een consulta
tieve bespreking iets anders zou kunnen zijn dan een vrijblijvend 
praten, een oeverloze discussie met een conlcusie die pas over 
een half jaar genomen behoeft te worden. Dat leek.hem~ en het lee~ 
ook de meerderheid van de Partijraad, niet dë juiste wijze van 
besluitvorming. . . . · 

Ten slotte nog een ander punt, dat spreker ook wel iets 
vindt dat de vergadering moet overwegen. De leden van de. Kamer-
fracties zijn in dit voorstel niet gekend. Voor zover spreker 
weet hebben zij in grote meerderheid een sterke aarzeling om deze 
procedure zonder meer in deze vorm te volgen. Het lijkt spreker 
dan ook niet erg elegant en niet juist om deze zaak dan nu aan da 
orde te stellen. Men is pas begonnen eerï systeem in te voeren da-~ 
erop neerkomt dat de Kamerleden mot bepaalde Kamercentrales con
tActen gaan onderhouden. Als de Buitengewone- Al·gemene Vergaderir.g 
in november wordt gehouden heeft dat systeem bijna een jaar kunr.r-·· 
werken, en dan is ook op· die basis een veel betere beoord.eling 
over dit voorstel mogelijk. Dit is naar sprekers mening wel een 
samenvatting van wat de tegenstemmers in de Partijraad tegen di-~ 
voorstel bedoelden. 
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De heer Drs.A.van Boven, 's-Gravenha5e, deelt mede dat de 
afdeling 1 s-G-ro.ve11hat;e in de Partijraad heeft behoor~ to_t diet_;enen, 
die menen dat op dit moment di·t punt nog niet behandeld moet wor-
den. liliet omdat het ç;een belangrijk punt zou zijn, met name het 
voorstel van .de afdelin6 Amsterdam s)reekt de afdeling 's- :iraven-.. 
hage bijzonder aan, en de afdeling 's-Gravenhage neent dut dat 
voorstel een zeer duideljjke en uitvoeri15e beschouwing verdient, 
maar de afdeling 's-Liruvenhat;e is ook van menin~S, met de heer 
Talsma, dat behandeling van dit voorstel in deze Al5enene Verga
dering tot een O=v8 rloze discus~ie zou leiden. De afdeling 's-Gra~
venhage heeft al in een vroet:,er stadium aan het Hoofdbestuur ver
zocht de Commissie tot herzienin,?; van het regleme!1t op de kandi-
daatstelling voor leden v<:J1 de 'f\·IGede Kamer der .:..tuten-Generaal, 
die slechts bestaat uit drie leden van het Da~elijks Bestuur, 
uit to breiden. De afdeling 's-Gravenhrctge wil dit verzoek hier
bij no~ eens met klem herhalen. Laat het Hoofdbestuur deze 
Commissie uitbreiden met enige leden verspreid over het gehele 
land, zodat in de 1~omende maanden, vóór de Bu.i ten6 ewone Algemene 
Vergadering in november, een ._;edegen beschouwin6 over deze zaak 
l{an pla.atsvinden, die daarna in de afdelingen besproken .kan wor
den, zodat de discussie hierover half november wat meer gericht 
zal kw1nen zijn. 

De Voorzitter antwoordt dat het Hoofdbestuur reeds heeft 
besloten deze Conmissie uit te breiden met leden uit het land, 
~ödat de Commissie een wat grotere representatie zal hebben. 

De Heer W.Starink, Loosdrecht, vraagt om behandeling van 
het voorstel VällZTjnafdeling in cieze Jüt_;emene Vergaö.ering. 

De heer Mr.J.J.Nouwen, Amsterdam, wil even ingaan op de · 
vraag of het vöörstel van-de afdelinz Ar:1sterdarn in deze vergat'l~ 
ring al dan niet zal worden behandeld. \vat de heer Geertsema 
daarover zojuist heef~ gezegd onderschrijft de afdeling Amsterdam 
volledi~. Ook zij betrnurt het ten zeerste dat dit voorstel. hier 
thans niet kan worden besproken. Toch meent de afdeling Amsterdar 
dat het beter is hierover tmns niet langer te spreken, en legt 
de afdeling zich erbij neer dat het voorstel in deze vergadering 
niet behandeld wordt. De afdeling verzoekt het Hoofdbestuu~ ct· . 
echter wel dringend uitdrukkelijk toe te ze~~en dat het voorstel, 
brandig voorbereid, op de Buitengewone Alg~mene Vergadering in 
november a.s. in volle omvanG aan d~ orde zal komen. De afdeling 
Amsterdam is van mening ~at haar voorstel dit wel waard is. 

De Voorzitte~ wil deze toezegging gaarne doen. Hij meent dat 
langs deze weg het door de afdeJ.in;:; Amsterdam beoogde doel in 
feite no~ beter kan worden bereikt, omdat het nu nog eens in alle 
centrales en afdelingen kan worden besproken, en voor het comrnen-· 
taar dat daar op dit voorstel zal worden gegeven staan zowel de 
Commissie Kiezer-Gekozene als het Hoofdbestuur open. 

De Voorzitter vraagt vervolgens aan de afdeling Loosdracht of 
zij er niet mee akkoord zou kunnen gaan dat de behandeling van haar 
voorstel op dezelfde wijze naar do B.ui ten,sewone Algemene Vergade
rinr; jn november zal worden verwezen. Ook over dat voorstel zouden 
de partij, de Commissie Kiezer-Gekozene en het Hoofdbestuur zich 
dan nog eens zorgvuldig kunnen beraden.· 

De afdeling Loosdracht kan zich hiermede verenigen,.zodat 
aldus is besloten. · 

De Voorzitter vraagt nog de bijzondere aandacht van de afde
lingen voor deze beide voorstellen van de afdelingen Loosdrecht 
en Amsterdam gedurende de komende maanden. 

Vervolgens maakt ·de Voorzitter de uitslag bekend van de stem
ming over het voorstel van de afdeling Voorschoten (Agendapunt 16) .' 
Vóór dit voorstel zijn uitgebracht 132 stemmen, tegen 240 stemmer.. 
blanco 6 stemmen, zodat het ~oorstel is verworpen. 

De Voorzitter stelt thans·aan de orde punt 19,· 
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21. Meded8lingen over het Liberaal Beraad, 

De Voorzitter geef~ hierover een uitvoerige uiteenzetting. 
In "Vrijheid en .Jemocratie" is enige weken geleden gepubliceerd 
hut antwoord van het Liberaal Beraad op het eerste door dit Beraad 
opgestelde vraag~unt, dat luidde: ~laarom functioneert de huidig<:: 
partijstructuur onvoldoende? 

De Voorzitter schetst hoe veelvuldit;e en langdurige vergade
rin~en, met name van de Werkgroep onder leiding van de heer Kort
hals, noodzakolijk zijn 6cwoest om tot dit resultaat te komen. 
De reacti0s op deze publicatie zijn tot nu toe niet ongunstig te 
noem(jn, Het is een stuk waarin openhartig over de geschiedenis 
wordt gesproken en waarin wij onze tekortkomingen in het verleden 
niet onder stoel<::n of banken lwbben <::,estoken. Het is zeer welwil
lend ontvangen, ook door diegenen die niet onze wedestanders zijn. 
Spreker voegt hieraan toe dat do sfeer in het Beraad bijzond~r 
goed was. De Werkgroep ter advisoring van het Lit0raal Beraad 
heeft zich thans gezet aan de behaüdeling van de vraagpunten 2 en 
3: Welke partijstructuur is d8 mt:est functionele? en \lat is de 
plaats van hot liberalism0 in een gewijzigde partijstructuur? 
Hier111cdc komt het Beraad veel dichter bij de werkelijke proble
men, de politieke problemen. ~ni~e vertragin~ is opgetreden door
dat bij vcrhinclGring van een groot aantal leden enkele vergade
ringen van de ~ferk<Sroep moesten worden uitgesteld. De Werkgroep 
heeft echter thans besloten de frequentie van haar vcrgaderingen 
sterk op te voeren, zodat resultaten thans spoedig te verwachten 
zijn, 

De heer J.K. Fré;drikz0, Amsterdam, wil nam0ns deze afdeling 
ui tin0 t,eve·n aan zijn vreu~:sde ovc:r hut feit dut hut kennelijk in 
het voornom~n ligt het Beraad in een wat sneller tempo voort te 
zetten. Bij de afdeling .:Unstc:rdam war'-'n de laatste tijd wel be
zwar"'n gerezen tc;gen de v:at te trats~ gang van zak,m. De afdeling 
Amsterdam is het er volkomc:;n n.:.:e eens dat deze materj_e goed en 
degelijk bestudeerd moet worden, maar al te lang mag het toch niet 
duren. Zijn v~lc leden telkens weer verhinderd, dan zouden wellicht 
ancleren kunnen worden aangezocht tor versnelling van het tempo. 

Do Voorzittar dankt de heer Fredrikze voor zijn aansporingen 
doch wil er WGl op wijzen dat het Hooi'dbestuur dt:: VleJ?kgroep, die 
eon zekere onafhankelijke positie inneemt, natuurlijk een bepaalde 
vrijheid moet laten. 

De hoer Mr.D.F.~ent, Leeuwarden, wil beginn~n met zijn excu
ses aan te biedon voor het feit dat hij in deze vergadciring het 
woord zal voeren. Hij heeft namelijk oen onbescnrijfelijke 
fout gemaakt, een politi~ke fout in d0z~ tijd: hij behoort tot 
di0genen die Abraham hebben gezien, i:iij begrijpt dan ook niet dat 
de afdeling en do kamercentrale LGeuwarden hom or.danks dat hebben 
afgevaardigd hier het woord te voeren. Desondanks wil hij graag 
een enkele opmerking maken en wel over het Liberaal Beraad. In 
Friesland verheugt man zich daar bijzonder over; men verheugt 
zich ook OV8r het feit dat daaraan vier organisaties meewerken. 
Hedenochtend E:v.:mwel moest men in ons wet:kblad 11 Vrijheid en Demo
cratie" lezt;n dat het Liberaal Democratisch Centrum stelt dat de 
uitkomst van het Beraad nog niet het antwoord zal zijn van het 
liberalisme op de vragen, die men zich ten aanzien van de toekomst 
heeft gesteld. Het L.D.C. blijkt van mening, dat de leden van de 
vier aan het Beraad deelnemende organisaties hE:t uiteindelijke 
gezicht van het liberalisme zullen moeten bepalen. Nu dacht 
spreker dat do partij, de V.V.D., dit gezicht moest bGpalen en 
niet vier organisaties, waarondcir een jongerenorganisatie, die 
loden telt die niet bij de v.V.D. zijn aangesloten. Spreker is 
van mening dat het wezen van een partij moet kom~n uit de .afde
lingen en dat hct gehele democratische principe daarmee annex is, 
Hij ziet dan ook een bepaald gevaar in deze ontwikkeling en daarop 
wil hij wijzen. Hij bedoelt een ontwikkeling, waarbij de afdelingen 
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van de v.~.D. min of meer gefrustreerd worden door bep~alde orga~ 
nisaties- liberale studenten, J.O.V.D.-ers, L.D.C. - ~n de part~, 
een soort van elite-groep, die w~l zull8n uitmaken wat de partij 
met 35.000 leden zal moaten slikken. . . 
~preker is wel van mening dat het werk van de a~~cl~ngen 9<:StJ.mu
lecrd moet worden, en daar kan het L.D.C. het ZJ.Jne toe bJ.Jdragen, 
maar dat het toch bGter is h~t niet zo te stellen als het L.D.C. 
in "Vrijh8id en Democratie" van hed;.;n doet. Hij is w~l eens een 
beetje bang dat door dczG ganb van zakt!n do democratJ.e in onze 
partij in gevaar komt. 

De Voorzitter is de heer \'lont voor deze oprn.::rking erkentelijk. 
Hij wijst Grop dat disns gcdachtengc.mg d~zelfdo. ~s waarmee ae .. 
bestuurslvd'-'n van de V. V.D. do zo b.::sprcklng.:m ZJ.Jn begonnen. ZJ.J 
realiser0n zich hlJül goed dat zij de V·..:rantwoord,üijkheid hebben 
vooi· onze partj_j en dat die v'-'rant'.·loordE::lijkheid nH::t gcoen ander 
gedeeld kan worden. Do bespr~kingGn in het Liberaal Buraad dienen 
ui tslui tl:nd voor het opstollen van mogelijkheden voor een nieuwe 
structuur. Zijn die mogulijhl1edcn eenmaal opgesteld, dan zullen 
zij de; concreet voorgeschrGven weg binn0n onze partij ~oeten vol
gen, via HoofdbGstuur, Partijraad en Al[~ement3 VergaderJ.ng. :Oe 
partij kan nooit gebonden wordun door overleg met anderen, wanneer 
dat niet v;:;m haar zelf is uitGegaan. Dat uitgangspunt staat voor 
hot Hoofdbestuur concrc8t vast. 

Namt:ns een studit:!groep utt de Vechtstreek wo~dt vervolg~ns 
nog enige ~eleurstcJ.ling geuit over de boantwoord1ng door het 
LiboraG.l Be2:'aad van vrG.agpunt 1. In dat anh-word kwamen,naar d0 
mening van·toze studiegr6~p, historischG fouten en historische 
clichó's v0o~ dit:: zij nit:t had ver\m.cht. Zij wil nu concrt.:et 
-:~<Se~I 01 h,+ nog zin hoeft W3.nncor er vanuit r.:;tudiegroepen of 

afdclJ.ngcn nog Tih~··ro opmerkingen of suggesties komen. Zull~n 
deze eventueel nog invJnad hcbb0n op het v~rdere beraad? 

. . ~oorts Z?~ deze studie~ro8p gcarnu willçn w0ten of hut moge
lJ.Jk J.s dat blJ de bbhandclin~ van vraagpunt 2 ook minderheids
standpunten wordon gqmblj_c,"erd. De studiogroep is ervan over
t~igd_dat die minderheidsstandpunten er zullQn zijn, ma~r zij 
WJ.l dJ.e dan ook ~Z,raag zien. Zj_j acht dit van oss~.:mtieel belang om 
~b weten wat er leeft en zij m0ent bovendion dat het praktisch 
~s nm aru1 de hand daarvan de discussie in de afdGl~ngcn en studie
groepen toe te spitsen en concreet te houdon. 

De Voorzitter is het m~t djt ~datsto eens. Hij zegt dan ook 
gaarnG toe dat wanneer het Bc·ra.ad komt mt::t .:::en vcrdeelde mening, 
deze ook voo:re;~l f)<;d zal worrlun nan do partij om d~J discussie ver
der op gang te brengen. 

Wat h8t eerste punt van de vorige spreker b€treft meent 
de Voor~itter dat zelfs duidelijk is g6stold dat opmerkingen met 
betrc~kJ.ng tot het ~~twoord op de eerste vraag welkom zijn. Met 
name J.s het bolangrlJk dat eventuele onjuisthéden daaruit worden 
verwijderd. 

De Voorzitter is de studiegroep Vechtstreek dan ook dankbaar 
voor haar intervtntie. · 

Thans stelt de Voorzitter aan de orde punt 22 van de agenda. 

22. Vragen over het belGid van het Hoofdbustuur • 

.Je heer Ir.H.l1akkreel, ,,rnsterdam. herinnert eraan dat door 
de afdelint, Am~te:à.a~ in de Al~~e!Jlene Vergadering van 1967 is ver
zocht een comm1ss2e ln te stellen die zich bezig zou gaan houden 
~et de vraag of de Grondwet zou dienen te worden herzien en zo 
Ja, h?e· Het is de afdeling Amsterdam bekend dat het Hoofdbestuur 
d-:ar J.n de loop van het jaar aandacht aan besteed heeft. Niette
mJ.n zou spreker op d~t mo~~nt uiting.willen geven aan de gevoe
lens van teleurstellJ.nb blJ ·de afdel2ng Amsterdam over het feit 
dat de betreffende co~issie n?g steeds niet is geïnstalleerd. ' 
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deed de heer De Koster onder meer de uitspraak, dat de politieke 
partijen in hun beroep op de kiezers zeer veel aandacht aan de 
buitenlandse politllik r.oeten besteden en dat dit vanzelfsprekend 
ook geldt voor de V.V.D;. De heer De Koster ziet het als een 
noodzakelijkheid dat deze vraagstukken overal in den lande op ver
gaderingen ter discussie worden gesteld en hij wijst er in dit 
vraaggos[)rek op dat de V.V.D. vooral niet moet denken dat zij wat 
dat betreft noL wel de tijd heeft, aangezien het gevaar bestaat 
.dat zij anders het contact verliest met dat deel van de kiezers 
dat de buitenlandse problemen centraal stelt. Spreker gaat voort 
met er O!:J te wijzen dat ook door de heren Toxopeus en Van Riel 
juist de laatste tijd meer belangstelling wordt gevraagd voor de 
buitenlandse politiek. In zijn zeer recente brief aan de Minister
President is de heer 2oxopeus gekomen met een constructief voor
stel ter ovorwinnint;; van de mouilij!c:·wden welke de éénmaking van 
Europa belemmeren. De brief eindigt met de zinsnede: 11 Europese 
eenheid is een zaak die het liberale idealisme aanspreekt, alsook 
het welbegrepen eigenbelang''· Dat trekt de progressieve burger 
aan en sp0ciaal ook de jeugd. :00 oproep 11 liberalen op de bres voor 
de Europese eenheid" doet bij spreker de gedachte opkomen, juist 
in deze dagen, of dit niet in gelijke mate of zelfs in sterkere 
mate goldt voor het zoeken van persoonlijk contact van mens tot 
mens mot bepaalde ~roaperin~en in landen als Tsjecho-Slowakiju, 
·dat zich op zo onverwachte en verrass<:mde wijze schijnt te ont
worstelen aan de Russische invloed, wollicht een keerpunt in de 
ontwikkeling van Europa. Hçt is spreker 6ebleken dat reeds een 
gebaar van begrip on ::Jeeleven een morele steun zal zijn voor jon
geren-groE:Jperingen aldaar op hun moeilijke en gevaarvolle weg 
naar vrijheid van menin~suiting en vrijheid van drukpers, en 
naar zijn t'~evoel8n past ook hier in hçt bij zonder de uitspraak 
van de heer Van Hiel dat ieder die het goed meent rnut het libera
lisme zich eigenlijk seheel zou moeten inzetten teneinde te be
reiken dat de wereld van morgen het liberale geestusmerk zal 
dragen. filet grote waard0ring br.,;ngt sprekur in herinnering v;at 
vele onzer parlementa!:.'i8rs met volle inzet van hun persoon tot 
stand hebbon <SGbracht aan begrip en toenad,Jrin~ in internationaal 
verband . .Datzclfde geldt ook voor onze liberale voormannen inde 
regerin6 met hun bijdra5e tot oplossing van intërnationale pro
blemen in het monetai::!:'e vlak,in NATO-verband en in de Europese 
vervoerspolitiek. Ook de Liberale Internationale heef~ met grote 
volharding en niettegenstaande belangrijke weerstanden en teleur
stellingen een aanzienlijke bijdrage tot de oplossing van deze 
problomen gegeven en deze Liberale Internationale kan op zichzelf 
weer een bron van inspiratie zijn voor hen, die de overtuiging 
hebben dat de prijs voor de vrijheid voortdurende waakzaamheid, 
vereist. 
Tenslotte wil spreker ook noemen de Commissie voor de Buitenlandse 
Politiok van de V.v.D., met de wens dat deze onder leiding van 
haar nieuwe voorzitter vruchtbaar werk zal mogen verrichten op 
dit bijkans onbeperkte terrein. 
De besturen van de afdelingen Amsterdam, Rotterdam en 1 s-Graven
hage, zo besluit spreker, weten zich ervan verzekerd dat het 
beroep op het Hoofdbestuur om in deze problematiek voorp te gaan 
niet tevergeefs zal zijn. Met de voorzitter van de Liberale Inter
nationale in ons midden zal dat waarachtig wel gaan. 

De heer Mr.J.J.Houwen, Amsterdam, zich aansluitend bij de 
vorige spreker, deelt m~de dat de afdeling Amsterdam zich heeft 
afgevraagd of een concrete suggestie ten aanzien van deze zaalc 
niet zou kunnen zijn om als één van de allereerste punten het 
NATO-verdrat; door een commissie of anderszins in de partij te 
laten bestuderen. 

De heer Ir.F.\'Iagenmàkor, Leiden, wil een paar punten. aan de 
orde stellen. 

In de eerste plaats heeft het hem getroffen dat de agenda
punten op de Beschrijvingsbrief bijna allemaal in het organisato
rische vlak liggen. Er is sleehts één politiek agendapunt, de 
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motie van de afdeling Den Haag. Daar is op deze vergadering acht 
minuten over gesproken. Voor het overige kun door de afgevaardig
den wel politiek aan de orde gesteld worden, doch uitsluitend in 
de vorm van kritiek op de Kamerfracties of op het Hoofdbestuur. 
Spreker betreurt dit: de V.V.D. iQ een politieke partij en het 
gaat erom, ook in het verband met de Commissie Kiezer-Gekozene, 
dat de leden worden geactiveerd. bij de voorbereiding van deze 
vergadering heeft aan dit activeren van de leden in politieke 
zin weinig kunnen gebeuren, omdat er nu e(mmaal geen poli ti~k 
onderwerp aan de orde kwam. ::'>prt.kc:r wil dus graag het Hoofdbestuur 
in overweging geven om het jaarlijks congres, waarop altijd veel 
afgevaardigden aanwezig zijn, dat kostbaar is en waarbij ook de 
leden zelve veel betrokken zijn, een meer politiek karakter te 
~even, bijvoorb0eld door ceer resoluties aan de orde te stellen 
of meer speciale politiek6 onderwerpen. 

_-:~ r---De tweede opm,.:;rking die spraker wil maken betreft de 20-jarige 
;-- / herdenkint van de partij in januari in de RAI in AI!lsterdam. Daar 

zijn verschillende toespraken gehouden. Daar heeft o.a. de heer 
Van Riel zijn emotionele ~~voGlens de vrije teugel gelaten, en 
spreker heeft er zich als lid van de V.P.R.O., de omroepvereniging 
die voor deze vergadering die hGden wordt gohouden een uur zendtijd 
heeft afgestaan, sterk over verwonderd - om het zacht uit te druk
ken - dat er een liberaal is die aanspoort o~ voor een dergelijke 
omroep te bedanken. Bovendidn bevatte do rode va~ de heer Van Hiel 
ook nog een feit~lijke onjuistheid, namolijk over het Unitel
concern. Een jurist, zoals de heer Korthals Altes, kan handig 
aantonen dat er niets aan de hand is geweest; de heer Korthals 
Altes heeft dit achteraf ook ~E::daan, maar in politieke zin is er 
wel degelijk oen bepaalde uitspraak Gedaan. îoçh blijft er in dat 
antwoord van de heer Korthals Altes, en daar gaat sprekers vraag 
eigenlijk over, een vraagt<;ken bestaan. De heer Korthals Altes 
schrijft narnulijk aan de heren Hubert, Van der Neer en Carol, 
als antwoord op hun VL:.rontrust0 reactie: "Ik wil ochtor niet ver
helen dat in de OPt:-.,eroep;.;;n sfeer de mogelijkheid tot misverstaan 
aanwozig was. De briefschrijvers waren niet de enigen die 
scllrokke:n. i! Spreker vraagt zich af of de hG(~r Korthals Al tes mE;)t 
deze laatste zin misschien bedoeld heeft dat ook het Hoofdbestuur 
is geschrokken.En daarom wil hij vragen: Heeft het Hoofdbestuur 
vóór de vergadering van 20 januari inzage gehad in de tekst van de 
heer Van Hiel, die wel van tevoren gestencild aan cle pe-rs was ge
geven, en waarom heeft het Hoofdbestuur, indien het geschrokken is, 
die betrokken zinsnede dan niet gewijzigd om het rumoer dat er 
in den lande achteraf is ontstaan van tevoren te bedwingen. 1~~ 

Als d..:.rde punt wil de heer Vlagenmaker de propagandacampagne 
aan de orde stell .. .m. De g.;;dachte om een leddnwerfactio te beginnen 
acht hij uitst~kend, en het resultaat is fantastisch ~eweost: 
6000 nieuwe leden. Ook de grote inspanning van afdelingen en leden 
noemt hij fantastisch. 1iaar het hem echter om gaat is om de tek
sten van de advertenties. Die teksten acht hij namelijk in bepaalde 
zin erbarmelijk. Er is kennelijk een-grappi~e reclameman bezig 
gewe8st die geen idee had van politiek. SprekGr seeft als voorbeeld 
een advertentie met de hoofden van Wigbold, Van der Poel en 
Langebent boven een slapende meneer, die konnelijk van dit drietal 
droomt. Daar staat dan een fraaiv zin onder waarin onder meer 
wordt gesproken van een t~genwicht tegen politiek opportunisme, 
sluipende politieke inflatie en dergelijke. Spreker betreurt het 
dat dit,zoals hij het noemt,van een zo laag gehalte is. Hij v.indt 
dat weinig fraai van dG V.V.D •• Bovendien vindt hij het ook nog 
onjuist, want al zijn de heren wigbold, Van der Poel en Langebent 
vaak onze politieke tegenstanders, het zijn toch niet de merisen 
die het politiek opportunisme in hun banier schrijven. Degenen 
die dat doen zijn anderen. Wat deze mensen doen, en dat zelfde 
geldt ook voor D '66, is geen kwestie van politieke inflatie maar 
wel degelijk van politiekE:: opleving. Politieke inflatie noemt 
spreker het anti-parlecentar~smo dat van de Boerenpartij en dut 
van De Telegraaf afkoct, ~n hut had hem van meer ruggegraat blijk 
gegeven als op dit punt dat X~eOCNW±ocktxxocg~x politiek opportunisme 

Ldie en Xocg\Xll!:Lsluipend.a politi~kt; inflatie was aangevallen. Als er een 
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dam moet wordon opgeworpen tegen afbrekende groeperingen, ook 
zo'n fraaie volzin uit deze advertentie, dan gaat spreker daarmee 
akkoord maar dan moet dat in een andere richting geb0uren dan de 
advertenties ons suggereren. ::i:preker noemt de uitvoering dezer 
advertenties dus ronduit politiek slGcht. Hij hoopt dat de 6000 
loden die deze advcrt0nties hebbon opgeleverd niet juist die leden 
zijn tegen wie hij een dam zou willen hebben opwerpun. 

De he er A. J. H. de Go(;:y, GorinchGm, wil ..; en enkele opmerking 
maken op vcrzoGlc v::m c:en aantal decln-.:mors aan het jonberenweekend 
dat op 24 en 25 februari j.l. is gehouden in hvt conf8rentieoord 
Woudschoten te Zeist. Tot grote vreugdG van deze jongeren is er 
in ons weekblad uvrijhcid on :Oemocratie;1 aan dit weekend veel. aan
dacht besteed, er j_s een uitvo0riG verslag ov~r v~rschcnen. 
Wat sprekGr t.dgenlijk zou willen vragen is of het mogelijk is dat 
h8t Hoofdb2stuur enig coi!h':1el1toJ.:J.r geeft op de suggesties die tijd.;;;ns 
dit W8Gkvnd door d0 daar ao.nw.:::zie:sen zijn gedaan. Het was toch hun 
bedoeling dat er een discussie in gang zou worden gezet en zij 
vragen zich thans af vmt daar nu vcrd8r gc:at gebeuren. Met name 
gaat het hierbij om wat spreker zou willen nocrnt:m hot extE-rne 
beraad; obk de heer Toxop~us heeft hier al iots over opgemerkt. 
\/anneor do V.V.D. (:;r voorst~_mdster van is dnt hut bc;leid van het 
Kabinet-De Jong ook na de volg~nda vorkiczing~n wordt voortgezet, 
gelooft spreker ni.;;t dat do V.V.D. ermee kan volstaan om haar 
eigen politiek program op to stellen. Da~~rnaast zal hot nodig 
zijn dat er ]Jlet de ancL;re in dit kabin8t verteg<:m:oordigde poli
tieke groeperingen overleg wordt gevoerd om te komen tot een 
beleid voor de regering dia in 1971 aan het beleid zal komen. 
De deoln8mers aan hC::t jongerunwûokcnd willen nu eigenlijk vragen 
wanneer het Hoofdb"'stuur de tijd gekomen acht om m<:t dit overleg 
con bPgin te maken. 

Daarna wil spreker op een enkel punt aansluiten bij wat de 
heer Vlagenmaker heeft gezegd, namelijk he:t feit dat onze congres
sen het politiek..; karakter te z~ar missen. De afgevaardi~den en 
leden van de V.v.D. zijn hier bijeen op een Algem<:.ne Vt::rgadering 
van een politiekG partij, terwijl zij een groot gedeel~e van de 
tijd besteden aan allerlei reglementaire en procedure kwesties. 
Spreker dringt erop aan om meor politieke zaken centraal te stel
len. Dit Gebeurt weliswaar ook reeds in de partijcommissios, 
maar van het Hoofdbastuur zelf mag toch eveneens verwacht worden 
dat dit een standpunt heeft. De zorgvuldighcüd mag de slagvaardig
heid niet in de weg staan, ~n een slagvaardig beluid is bij de 
snelle ontwikkeling op politiek gebied die ons land thans d~orma~ 
noodzakelijk. · · 

De hoer Ir.H.J.van Raalte, De Bilt/Bilthoven, wijst erop dat 
op do Beschrijvingsbrief ond0r de to~lichting op de punten 22, 23 
en 30 gesclwtst wordt dat een van de:; cons.::qthmtie;s van de nieuwe 
opzet van dGZG .U.gemene Vergadering, eon opzet di8 vooral gekozen 
is om ni8t in tijdnood te g~rak8n, is dat de gehçl8 vergadering 
thans openbaar is. In de afd~ling De Bilt/Bilthoven vindt men·dat 
nogal eon opport\mistisch argument voor de op.:mbaarheid der V...Jr
gadering. W:J.nn~er men dat zou willen, zou men op de vrijdagavond 
na de rede van de fractie-voorzitter in de Twçedo Kamer, het 
beleid van de twee,Kamerfracties in het openbaar kunnen behandelen, 
en dan zoudun de andere zaken,zoals de bespreking van het beleid 
van het Hoofdbestuur en de huishoudelijke aangelegenheden zater
dags in beslot0n vergadering behandeld kunnen worden. Openbaar of 
besloten vergaderen is oen cssenti8lc zaak, die men niet zo maar 
om een opportunistische rèden kan gaan veranderen. Openbare zaken 
in de Kamers of de Staten behoren inderdaad in het openbaar behan
deld te worden. Is dan de vergadering besloten, dan is het een 
geheime vergadering, en dat is een zaak die wij niet wensen. 
Een politieke partij is echter-een vereniging van individuen, en 
de heer 1'oxopeus he,:Jft in zijn openingstoespraak gewag g.:;maakt 
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van de situatie zoals wij die in de bezetting hebben gekend, toen 
bepaalde democrati~che rechten ontzegd waren. E6n van die rechten 
is het recht van vereniging en vergadering, het met elkander ver
gaderen zonder vergunning en zonder dat de politie aanwezig is. 
In politie-staten en dictatoriaal geregeerd8 staten bestaat dit 
niet; dan heeft men eventueel openbare vergaderingen waar men 
openlijk schuld beleidt,maar van een onderling overleg, een ver
trouweltjke gang van zaken, is geen sprake. In een besloten ver
gadering kan men spr~ken over de misdadigheid van het meewerken 
aan concentratie~ampenbouw. In een openbare vergadering kan dat 
worden hEJt bc;ledigen van het hoofd van een bevriende staat. 
Spreker a6ht het bepaald een groot verschil of wij als politieke 
partij een openbare of een besloten vergadering hebben. In een 
b8slotcm vergader·ing kan ie:der lid, ook een Kamerlid of een 
l"1inister ~ zijn persoonlijke msning tot uitdrukking brengen en zijn 
inbreng hebben t"'n aanzien van politic:ke vraagstukken, en dan 
heeft men als politi~ke partij 8un beraad dat uiteindelijk tot een 
partijstandpunt leidt. Dat standpunt moet naar buitem komen, en 
wanneer d8 K.3.rn.;;;rlt:dt;n of de l'Ünist.:;rs dan later naar bui ten op
treden~ vertegenwoordtgen zij daar dat partijstandpunt, dat even
tueel kan afwijk;;;n van hun p0rsoonlijke m8hin.s. Door het betrach
ten van voll.::dige opc:nheid op d0 v..:;rgadering.;n nu komt men helemaal 
niet tot do duidt.üijlr..hcid die in d..; pol:itiek zo gGwonst is. 
Do V.V.D. wil de individuele vrijheid een zo eroot mogelijke 
ontplooiingskans geven, maar voor deze ontplooiinsskans acht de 
afdeling De Bilt/Bilthoven b0scherming beslist noodzakelijk. Open
baarheid is tegenwoordig een modegril. De privacy wordt in het 
huidige leven op dusdanige wijze aangetast dat h~t zelfs nodig is 
wetten te gaan maken tegen telelens, afluisterapparaten, en derge
lijim. Daar'komt nog ie:ts bij. Spreker vreest dat men voortaan bij 
de behandeling van het bcüeid van het Bestuur, en bij de keuze 
van person0n al gauw zal gaan zGggen: Hout dat wol in hot openbaar 
gebeuren? Is dat niet schadelijk voor de partij, en zou dat niet 
beter buiten de vergadering om moeton gebeuren? Dit leidt tot over
lee buiten de vcrgadering om, in het geheim, waardoor zelfs de 
leden niet meer weten wat er in do partij leeft. Hot is dus de 
principiële zijde van deze zaak die do afdeling De Bilt/Bilthoven 
graag nog eens nader door hot Hoofdbestuur b~studeerd zou willen 
zien. Spreker herhaalt dat om opportunistische redenen heden open
baar wordt vergaderd. Het zou de mo~ite waard zijn om e~ns met 
deskundigen overleg te plegen of het wel zo wenselijk is dat een 
organisatie van individuen, van particulieren, gedwong5n wordt 
heden ten dage alles wat zij naar voren brengt, te behandelen 
onder de schijnwerpers van de op0nbaarheid, en of er niet een 
zeker recht is ook voor de laden va~ onze partij op privacy en 
onderling overleg zonder dat de buitenwereld daarbij vertegenwoor
digd is. 

De Voorzitter constat~ert dat hiermede een einde is gekomen 
aan het agenda~unt betreffende het stollen van vragen over het 
beleid van h~t Hoofdbestuur, en stelt vcrvolgens aan de orde 
agendapunt 23. 

23. Vragen over het bel0id van de redactie van "Vrijheid en 
Democratie". 

De afdeling Bennebroek brengt, bij monde van haar afgevaar
digde, bezwar~n tot uiting tegen het beleid van de redactie met 
betrekking tot het feit dat ten aanzien van belangrijke kwesties 
in het politieke bestel niet altijd een even duidelijk standpunt 
wordt ingenomen. Artikelen over dergelijke kwesties hebben vaak 
meer het karakter van een verslaggeving over hetgeen op het poli
tieke erf is guschied of hoogstens van een analyse daarvan; terwijl 
een duidelijke stellingname van de partij ontbreekt. In het bij
zonder geldt dit voor het omroepbeleid. Een voor ieder duidelijk 
standpunt is,volgens de leden van deze afdeling, meer dan ooit 
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geboden in een tijd waarin, zoals De Télegraaf het genoemd heeft, 
het demasqué der christelijke partijen is aangebroken en naar 
ledenwinst uit die contreien dient te worden gestreefd. Voorts 
meent de afdeling Bonnabroek dat ván het weekblad een storkere 
propagandistische WGrking zal dienen uit te gaan. De leden der 
afdeling hobben g<;SUè;.ger.::erd de omvang van het blad te beperken 
en de oplage te v~rgrot"'n. Daardoor zou het naar hun mening moge
lijk zijn om zonder kostenverhoging het blad op ruime schaal te 
verspreidtm onder niet-ledon of belangstellenden. \:anneer onver
hoopt dez0 sue;gestie niet te VGrwezenlijken zou zijn dan wil men 
dat in het blad moer actuble ond0rwe~pen worden behandëld, waarbij 
men onder muer. d~nkt aan d0 op handen zijnde invoaring van de b8-
lasting op de toegevoegde- waarde. :00 behandeling Yan dit onderwerp 
zou met nrune aan du middenstand0rs een grote dienst bewijzen. 

D0 he:; er R. c;.rootboff, 1\JOSt(.rdam, wil voor upstollen dat his
torisch gozi.:::n h"'t blad "Vrijht::icl en Du;:nocr8.ti.;;" al v<::el verbe
terd i:;;. Sprek8r gebruikt mot opz.::t dG '.voordt.:n "historisch gezien", 
omdat naar hij zich meent tG herinnuren het laatste onderzoek naar 
verbot0rint in hut blad al dateert van omstreeks 1963. Heeft er, 
zo vraagt hij zich af, nu niet toch eon zekere; veroudering in deze 
ondorzoaken plaatsgegrepen? Eni~.::. leden van de afdeling Amsterdam 
hebben zich d::m ook :t:Gcds b:::zig 6Choudc:n met een 3.ll!Üyse van wut 
er aan mogelijke v~rb0tcringon in het blad zouden zijn aan te 
brengen. Men moet dit natuurlijk positief bunadcr~n, want "Vrij
heid en Democratie" is en blijft het beste communicatiemiddel van 
de partij. De afdeling Amsterdam vraagt nu aan het Hoofdbestuur de 
toezegging dat een corrunissie zal wordon ingesteld die voOrstellen 
gaat bestuderen en doen ter verdere verbetering van het blad. 
Die commissie zou op korte ternijn rnpport mooten uitbrengen want 
de tijd dringt, met name op het gebied van het politieke leven in 
Nederland. De afdeling il.mstcrdam dE:nkt aan hC:t uitbrengen van dit 
rapport in h."t kom.:.mdc najaar. De commissie zal d~'.n bijvoorbeeld 
haar aandacht eens moe; ten wijden aa..l'l de vraag of het geen zin zou 
hebben i'Vrijht.dd en Democratie" te richtE:n op eon veGl grotere 
kring van sympathisanten. Dat zal i'latuurlijk een verandering in 
hot karakt8r van hGt blad met zich meebrongt-n, m2.ar de afdeling 
Amsterd.am zou dat ook gaarne zi0n. Dç afdeling Amsterdam zou gaarne 
zien dat "Vrijhcüd en Democrati0 11 werd tot een informatièf opinie
blad, natuurlijk m~t partij-informatie, maar toch oen qpinieblad. 
Dit zou betekenen dat ook de hoofdredactio versterkt zou moeten 
worden, voornamelijk in de bero8psrichting. Voorts zou een centraal 
secretariaat moeton worden ingostold dichtbij do drukKerij, er 
zou wellicht moctun konen aen taakomschrijving van de redactie 
en men zou zich kunnun afvragun of daaraan niet gekoppeld zou moe
ten word.:;m een part-:.graaf over dt: onafh<:::.nkelijkheid van de redacti0, 
want daarover hoort men nog WiJl eens klachten. Men kan zich voor
stellen dat dit alles consequ~ntios meebrenbt voor de exploiteer
baarheid van het blad, maar ook daarvoor moet de commissie oplos
singen kunn8n vinden. ~e groep l0den, die in Amsterdam deze zaak 
heeft bestudeerd, is natuurlijk gaarne bereid om net een dergelijke 
commissie samen te wt:rken, gegevens t<.i t te wisselen, en het zou de 
afdeling Amsterdam daarom zeer verheugen als het Hoofdbestuur 
bereid zou zijn een toezegging te doen in de richting die door 
haar wordt gesuggereerd. 

De heer Ir.:E'.\VagerL"llaker, Leiden, wil zich bij vuel opmerkin~en 
van de vorige spr...;k.:;;r ::wnslui ten. W"'lisvmar is de lay-out van 
"Vrijheid en Democratie" z.;;er Vërbetcrd., en doet de redactie uit
stukend haar best om van het blad een goed leesbaar g~heel te 
maken. In dat opzicht gelooft spreker inderdaad dat er veel ver
betering is gekomen. Hij heeft cchtGr toch nog ~:::nkele bezwaren 
die meer in hc;t politieke _vlak liggcm, namelijk dat hut blad niet 
is een communicatioblad me:t d;.: loden va.n du partij. Het is· meer eC:Jn 
partijleidingblad dan eon partijblad. Br is geen communicatie 
tuss0n de led.::n en dt: leiding, tussen d;:; ki.:.:zer en de gekozenen. 
Ingezonden stukken worden wel geplaatst; natuurlijk, er wordt 
geun enkel ingezond0n stuk ~eweicerd, dat is e:en uitstek.:Jnde zank. 
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Maar er is 6eon werkelijke communic?ti~, geen werkelijke discus~ 
siu de discussiu wordt ook niet op gang geholpen, kortom~ het ls 
gee~ opini~blad. Het blad is te veel çen vergoelijking en verheer
lijking van de partij en zijn.leden: ni0mand doet ooit iets fout. 

Dan wilde spreker nog i~ts zegg~n over de kleur blauw. Blauw 
is de liberale kleur, maar als sprek0r denkt aan "D0 Driemast..or" 
dan he:d't dat blad "'~n ander soort blauw dan "vrijht:id 8n D~rnocra
tie". Sprl:ko.;r ziet "De Driemaster" en ;1 1/rijh...:;id en Democratie" als 
uitersten naar twee kanten; hij zou daar iats tussenin willen 
zien. 

TL:nslotte wil sprekur een vrac.g st0ll..:n over de taak van de 
hoofdred~cteur. Hij komt zijn n~am zo weinig teg~n ondl:r de arti
ktllen. Wat is <:d;;enlijk zijn poli ti.:;k<; visiG? Wanneer komt de. 
hoofdradacteur eens zelf voor h0t voetlicht? 

Nog een laatste punt: de pagina van de drie brote steden zou 
sprekûr m~ar liev~r zi~n vervallen. wel staat daar af en toe een 
enkele poli ti"'k'-' opmerking in, maar bij \'Oorbc .;:;ld de afdeling 
Rotterdam beijvert zich i..;dere keer weer om een p~opagandaverhaal 
over de m~tro te schrijven. Sprek~r zi~t er de zin niet van in 
waarom de drie grot~ stodcn, die toevallig 10 % van de leden 
hebben, steeds w~dcrom deze pa~ina moeten volschrijven. 

Spreker wil eindibcn rn0t te zeggen dat hij V6~1 lof heeft, 
maar toch nog wel mogelijkhcd..on tot verbGt<::ri!lg zi;;:t, 

D~:; Voorzitt(;r st~lt thans het lautst;.:, punt van deze avond aan 
de orde, nauwlijk agundapunt 24, Rondvraag. 

24. ~vraag. 

De hee·r E.N.T.Rozcnbrot,k, Voorburg, wil tweL vragen stellen. 
De e.:.:rste b8tr,üt de Teldersstichting. In de lëdenvergade

ring van de afdeling Voorburg is du indruk ontstaan dat h0t 
Hoofdbostuur en hët Algom~un Secretariaot zich om1odi~ g~rescr
veerd tegenover de Tuldurestichting opstellen. In dier voege, dat 
zelfs volstrekt onschuldig"' medewerking in het org~"llisatorische 
vlak, wannüer de 1'eld.:;rsstichting daarrn08 geholpen zou kunnt.:n 
worden, zoals bijvoorbeeld het incidenteel afstaan van vergadur
ruimte in het gebouw van het Algemeen S0cretnriaat, in b~ginsel 
niet verlcGnd wordt vanwege de onafh:::mkelijkh(,id ovc;r on weer. 
De afdeling Voorburg zou ga::orne vernemen of dit inderdaad de op:.. 
vatting van het Hoofdbustuur is. Zij hoopt dat het antwoord ont
kennend zal luidun. De zelfstandigheid en de onafhc.nkelijkheid 
van de Teldarsstichting ten opzichte van de V.V.D. çn vice versa 
is niet all(;en een formele, mc.ar ook een re~le, en beiden varen 
daar wel bij. Du afdeling Voorburg zou daaraan dan ook niet ge
tornd willen ziEm. VJanneer zich ccht;,r g.:vall0n zouden voordoen 
waarin de partij anig~ ~eenszins compromitterende en ook geen 
geldkostendo organisatorische bijstand zou kunnen vcrlenen waarop 
de Teldersstichting prijs zou st0llen, kan d0 afd&ling niet inzi~n 
dat daartegen principieel bezwaar zou bestaan. Een kunstmatige 
barriere, een soort ijzvren gordijn tussen dezd twee geestverwante 
organisatic::s acht zij niet in het belang van de libe:ral~> zaak, 

De tweede opmerKing van de afdeling Voorburg b0trcft de 
kieze:rs en de confessiom.le partijt:n. D;,;: afd":;ling Voorburg vraagt 
zich af oi' de V.V.D. er bewust naar streeft h;.;t me.ximale te doen 

·om die leden en kiçzers van de confcssion~le pc.rtijcn, die door de 
politit.:ke ontwikkuling in die partij..,n in onz.:.k0rht:.id gc:raakt zijn, 
duid~lijk te maken dat de V.V.D. hen een stabiel toevluchtsoord 
en een veilig onderdak biedt, voor zover zij de politieke uitgangs
punten van de V.V.D. kunnvn aanvaarden. Voor bewoners van <::en 
kijvend huis kan o.::n rustige omg"'ving bijzonder a2.ntrekk . .üijk 
z~jn, tenminste als het g...;en rust is die tot roest luidt, maar als 
d1e rust Len tckt::n van sta·bili tei t is. De afdeling Voorburg is 
ervan overtuigd dat het Hoofdbestuur de winstmogelijkheden die 
hior liggen zil;t, maor,zo vraagt zij zich af, wordt wel al het 
mogelijke gedaan om deze oogst binnsn te halen? De Kamerfracties 
en het Hoofdb&stuur zijn toch niet te zeer b8ducht voor eventuele 
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repercussies, dio zulk een campagne zou kunnun hebben op _de vcr
houding tussen de V.V.D. onerzijds on d8 confessionele partijen 
anderzijds, die gczamenl-ijl<: hz.<t l<abinet-De Jong steunen? Een derg8-
lijke beduchtheid zou een slechte randgeefster zijn. Ook nu nog 
zijn er in de dri~ grote confessionele partijen t~l van radicalen 
in de weer div du wijnga2.rd van hc;t Kabinet-:J..: Jong bedorven. De 
V.V.D. mag niet schromen oe dat duidelijk te signaleren on haar 
deuren voor di~gonen in de confessionele partijen,dio van de radi
calen niut gediend zijn, wijd op~n to st~llen. 

De Voorzitt0r geeft v..;rvolg~;;ns hut woord aan d<> hoer 
Joekus. 

De heur Drs.Th.H.Jockus dc~lt modo dat hij aan do Voorzitter 
gevraagd h~cft hut woord t~ illO(,~D vooren om een feitelijk misver
stand uit d;; weg t,; mog ... m ~uim ... n • .~J::t misverstand is dct hem ·als 
medewGrkcr van de Toldorsstichting nivts bekend is vnn enige om
standighuid waarin h~t Hoofdbestuur of enig 3nder orgaan van de 
V. V.D. afwijzend ht;uft t;estnnn t0gonov:.:;r deze Stichting. Spreke:r 
is de afdeling Voorburg zeer erkentulijk voor haar goede zorgen, 
maar hij meent dnt duze ovarbodi~ zijn. Hij znl zich straks 
buiten do tijd van deze v~rgad~ring hier even met do afdeling 
Voorburg ov~r VGrst~~n, manr hij stolt er prijs op hiur in de ver
gadering to vcrklurvn dnt de Teldorsstichting alle mogelijke m0de
werking krijgt v::.n de V.V • .J •• Het feit d8.t zulk e~.::n goede; same:n
working bostcat, wordt misschien wol gcsymbolise~rd in do persoon 
van het lid van de Twocdu Xnmerfractie, die t~vens wet~nschappe
lijk mc:dewurker van dc ·rc.:ld...;rsstichting is: spro1c.::r zelve. 
Bovendien zijn twee van do huidige liberale bewindslieden oud
president-eurntor van de T6ldersstichting. tr zijn de best moge
lijke betrokkingen tussen Teld0rsstichting en V.V.D., en de Teldere
stichting is daar zeer erkentelijk voor. 

De Voorzitter constateort met genoegen dat dit misverstand 
reeds direct uit d8 weg geruimd kon worden. Hij stelt vast dat 
thans do verg~>.di.:ring hnnr '.-:urkzaarnl1.-.::d.::;n ,voor zover die de vrijdag
avond betreff<::n, he;.;;ft b0;;indi!:;d e:n hij schorst du vürgade"ring 
tot zaterdagochtt:.:nd 10 uur, rndat hij de acnwezigen erop attent 
heeft gc:m.::takt d<:ct de: ka.mcrcentrale Haastricht een i0der li..;eft uit
genodigd voor een ie..::stu.vond in dit gGbouw. 

'0 

'• 
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Zaterdag 6 april, des morgens om 10 uur, heropent de Voorzit-
,~-· ter de vergadering en stelt aan de orde agendapunt 

25. Benoemin~ van een Voorzitter. 
Wegens periodieke aftreding van de heer Ir.K.van der Pols te 
Rotterdam,· die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in de 
vacature van het Voorzitterschap worden voorzien. 
Als enig kandidaat is gesteld: Ir.K.van der Pols te Rotterdam. 
Aangezien tegen-kandidaten ontbreken geschiedt deze benoeming 
overeenkomstig artikel 49 van het Huishoudelijk Reglement 
zonder stemming. 

De vergadering geeft door een hartelijk applaus van haar 
instemming blijk. De Voorzitter zegt bijzonder getroffen te 
zijn door dit teken van het in hem gestelde vertrouwen, en 
geeft de vergadering de verzekering dat hij zijn best zal doen 
zich dit vertrouwen zoveel mogelijk waardig te tonen. 

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot agendapunt 
26. Benoeming van een Secretaris. 

Wegens periodieke af-creding van de heer H.J .1. Vonhoff te Am
sterdam, die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in een vaca
ture in het Dagelijks Bestuur worden voorzien. 
Als enig kandidaat is cesteld: H.J.L.Vonhoff te Amsterdam. 
Aangezien tegen-kandid2.ten ontbreken ge~lChiedt deze benoeming 
overeenkomstig artikel 49 van het Huishoudelijk Reglement 
zonder stemming. 

De Voorzitter wenst de heer Vonhoff van harte geluk met 
zijn herbenoeming. Diens krachtige medewerking in het Dage
lijks Bestuur wordt,. aldus spreker, op bijzonder hoge prijs 
gesteld. 

Hierna komt aan de orde agendapunt 

27. Benoeming van negen leden van het Hoofdbestuur. 

Aan de beurt van periodieke aftreding als lid van he~ Hoofd
bestuur zijn: 

voor de Rijkskiaskring 's-Hertogenbosch: de heer Ir-.L.Korver 

voor de Rijkskiaskring Arnhem: 

voor de Rijkskiaskring Leiden: 

voor de Rijkskiaskring Den Helder: 

voor de Rijkskiaskring Middelburg: 

voor de Rijkskiaskring Leeuwarden: 

voor de Stichting Organisatie Vrouwen 

Allen zijn terstond herkiesbaar. 

te Waalre, 

de heer Ir.J.N.Kooij 
te Apeldoorn, 

de heer Mr.G.O.van Dijk 
te Wassenaar, 

de heer W.Franck te 
Bergen (N.H.), 
de heer Dr.Ir.c.w.c. 
van Beekom te Goes, 
de heer Mr.E.P.van der 
Veen te Leeuwarden, 

in de v.v.D.: 
Mevr.w~.E.A.J.Schel
tema-Conradi te 
Haarlem, 
Mevr.Drs.J.F.Schouwe
naar-Franssen te 
Bilthoven. 
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Voorts dient te worden voorzien in de vacature voor he.t Hoofd
bestuurslidmaatschap in de Rijkskie.skring Amsterdam, ontstaan 
door het overlijden van de heer· Drs.R.H.Heuberg. 

Kandidaat gesteld voor het .lidmaatschap van het Hoofdbestuur 
zijn: 
voor de Rijkskiesl~ring 's-Hertogenbosch: 

Ir .L. Korver te Waalre (aftredend), door de afdeling 's-Her-
togenbosch; · 

voor de Rijkskieskring Arnhem: 

Ir .J .N .Kooij te Apeldoorn (aftredend), door de afdeling 
'.i Apeldoorn; 

voor de R.ijkf2_kieskring JJeiden: .. 
Mr.G.c.van Dijk te Wassena.ar (aitredend), 
Wa·ssenaar; 

door.- de afdeling 

voor de Ri,jkskieskring Ansterda:c: 

Drs.A.Szász te Amsterdam, door de afdeling Amsterdam; 

voor de Rijleskieskring Den :Ielder: 

W.Franck te Bergen (N.H.) (aftredend), door de afdeling Hoorn; 

voor de Ri,jkskieskrins :Middelburg: 

Dr.rr.c.w.c.van Beekom te Goes (aftredend), door de afdeling 
Goes; 
voor de.Rijkskieskring Leeuwarden: 

1~.B.P.van der Veen te Leeuwarden (aftredend), door de afdeling 
Leeuwarden; 

door de Stichting Organisatie Vrouwen in de V. V.D.: 

Mevrouw IVlr .E .A .J, Scheltema-Conradi te Haarlem (aftredend), 

Mevrouw Drs.J.F.Schouwenaar-Franssen te Bilthoven (aft,;-edend). 

Aangezien tegen-kandidaten ontbreken geochieden al deze benoe
mingen overeenkomstig artikel 49 van het Huishoudelijk Regle
ment zonder stemming. 

De Voorzitter wenst de herbenoemde leden van het Hoofdbe
stuur en het nieuw benoemde lid de heer Drs.A.szász van harte 
geluk en houdt zich verzekerd van een nauwe en prettige samen
werking. 

Thans komt aan de orde agendapunt 

29. Antwoord van het Hoofdbestuur op de vragen, over zijn beleid 
~steld. 

De Voorzitter vril in de eerste plaats de vragen beantwoor
den die door de heer Makkreel namens de afdeling Amsterdam zijn 
gesteld over de activiteiten die de partij heeft ontplooid 
betreffende de herziening van de Grondwet. In de vorige Alge
mene Vergadering heeft het Hoofdbestuur toegezegd terzake een 
commissie in te stellen. Het Hoofdbestuur heeft zich daarop 
terstond beraden, doch is bij de samenstelling der commissie 
op grote moeilijkheden gestuit, met name ten aanzien van het 
vinden van een voorzitter. Als eerste heeft het Hoofdbestuur 
Prof .Mr .p.J. Oud gevraagd de leiding dezer commissie op zich 
te nemen. De heer Oud was wel bereid de commissie van advies 
te dienen doch wenste zich niet net het voorzitterschap te 
belasten. Daarna zijn açhtereenvolgens gevraagd Prof.I~.D. 
Simons te 's-Gravenhage, Prof.Mr.E.H.s'Jacob te Groningen en 
Mevrouw 1tt.J.M.Corver-van Haaften te Heemstede. 
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Opdat het Hoofdbestuur zo spoedig mogelijk de beschikking 
·krijgt over rapporten betreffende deze onderwerpen advi
seert de commissie het Hoofdbestuur af to zien van de in
stelling van een grote c.ommissie inzake de erondwetsher
ziening, waartoe reeds in beginsel was besloten. De cOmmis
sic meent dat het verstandig is een aantal kleine commis
sies in te stbllen die parallel lope-n met de subcommissies 
van de Staatsconmissie en die dus dezelfde onder'''erpen zul
len gaan bestuderen. Aldus zou kunnen worden ingesteld een 
commissie gt•ondrechten, een cor.!missie regering en Staten
Generaal alsmede een commissie wetgeving en bestuur. Daar-

.· ·naast adviseert de commissie het Hoofdbestuur reeds voor
uitlopend op de verwachte subcommissies va~ do Staatscommis
sic .ook over te gaan tot· instelling van een commissie recht
spraak, hoofdstuk 6 va.n de Proeve, en een con:missie opèn
baré lichamen, hoof6stuk 7 van de Proeve. De commissie ver
wacht dat op deze wijze in een betrekkelijk korte periode 
over alle voormelde onàcr1.''er::oen rapporten van deskundie;en 
in het bezit van het Hoofdbest·,_;mr kum:en zijn. De voor
zitters van de commissif.:s zouden van tijd tot tijd over-
leg met elkaar moeten plegen, opdat wordt vcrmeden dat tot 
te{!;cngestclcle conclusies 'Nord t gekomen. Dit betekent niet 
dat er geen plaats z0u mogen zijn voor nind erheid sstand
punten. Zodra het bovongcnocede vijftal cor.o.miseies aan het 
Hoofdbestuur heeft gerapporteerd zou het Hoofdbestuur zelf 
een eigen standpunt kurmo-n bepalen aan de hand van het ont
vangen rapport en dit eigen standpunt aan de Staatscommis
sie kunnen doen weten. 

3. Vermo~delijk is het de meest juiste gang van zaken dat 
tenslotte de vijf rappor'ten ter bespreking worden voorge
legd aan een algemer:e vcrgadering van de partij opdat deze 
evenals bij hot rapport van de Conmif:sic Kiezer - Gekozene 
het geval zal zijn, een definitief partij r:•tandrunt kan 
bepalen. 

4. De cor;1missio heeft ook s~il.gestaan bij de vraag in hoc:verre 
een algc;hcle herziening van de Grondwet in de zin als met 
de Proeve is beoogd gewenst is. De commissic kan e.Fvoor 
voelen dat een poging wordt ondernomen te komen met een 
nieuwe Grondwet waarin gestreefd wordt naar beperkingen in 
dier voege, dat slechts de hoofdlijnen van het staatsbestel 
erin zijn vastg2legd. In de eerste plaats wordt daarmede 
bereikt dat de regeling c1ie aan ons staatsbestel ten grond
slag ligt moderner \vord t geformuleerd en wordt ontdaan van 
veel dat in de huidige Grondwet als min of meer overbodig 
kan worden gezien. 
In de tweede plaats wordt daarmee bereikt dat bij beperking 
tot de werkelijke hoofdpunten van het staatsbestel het 
aantal herzieningen in de tor:kon:st wollicht verminderd kan 
worden, terwijl die herzieningen dan ook uitsluitend be
trekking zouden hebben op werkelijke hoofdpunten van oris 
staatsbestel. · 
De commissie wil echter niet verhelen dat hot tot stand 
komen "Van een t:;eheel nieuwe Grond,Net grote moeilijkheden 
met zich kan meebrengen, aangezien het niet gemakkelijk 
zal zijn een zodanige nieuwe Grondwet te formuleren dat 
op alle onderè.elen de vereiste tweederde meerderheid wordt 
verkregen. Het belang van hetgeen in de ~ondwet is bepaald 
brengt met zich mee dat de commiGsie het volledig geoorloofd 
zou achten wanneer tenslotte ondanks alle eventuele voorde
len tegen een geheel nieuwe Grond vret gestemd wordt, wanneer 
mocht blijken dat een aantal essentiële punten daarin niet 
zijn geregeld dan wel niet de instemming zouden hebben van 
de V .v.D.-afgevaardigden in het parlement~ 

5. Tenslotte heeft de commissie· een EJ.antal suge,esties opgesteld 
voor de samenstelling van de bovengenoe~de vijf commissies. 
Deze suggesties zal de commissie U separaat doen toekomen." 
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De''Vdor'Zitter zegt de he-ër Korthals .1\l'tes dank en vraagt 
de vergadering of deze zic.h ·kan verenigen met de voorstellen 
der Commis de ad hoc. Dit is het geval zodat aldus wordt be

. ·sloten •. 
·:: 

;De· \loorzi tter komt thans aan de beantwoording van de opmerking
en die door de heer Scheer namens de afdeling Hee~stede zijn ge
maakt over de propaganda, met name de radio- en televisiepresen
-tatie. De voorzitter vraagt de heer Vonhoff de beant>"ooràing van 
'deze vragen op zich te willen nemen. Overigens wijst de voorzitter 
er op dat· in het tweede gedeelte van het rapport van de COmmissie 
Kiezer-Gekozene bijzondere aandacht zal worden besteed aan het 
z.g. 'image van de partij. Ook de presentatie van onze partij via 
radio en televisie zal·daarbi j de LocH ge aandacht l~ri jgen. Vervol
gens geeft de voorzitter het •.voord aan de heer H.J.L.Vonhoff, 
Amsterdam; die er in de eerste plaats Ol) wijst dat van nu af aan 
een oneerzoek zal v·orden inc;ec;teld naar het effect van onze tele
visie-uit zendingen, een soort rr.etil:g ac:-J.teraf derhalve. De Radio
en Televisiecommissie der partij hoopt door dit onderzoek in staat 
te zullen zijn aan onze publiciteit nog groter slagkracht te geven. 
Overigens wil spreker er toch nog eens op wijzen dat er ten aan
zien van televisiepresentatie veel misverstanden bestaan. Velen 
menen dat een televisie-uitzonding een uitzending is voor een 
miljoenenpubliek. Dat is in zijn totaliteit 'Nel waar, maar in 
feite is een televisie-uitzending een uitzending voor een publiek 
in heel kleine kring, en in die hele kleine kring worden de 
scherpste maatstaven aangelegd t.a.v. de '.'.'erkelijkc betekenis en de 
werk~lijke waarde van hen die op het scherm vcrscl1ijnen. Spreker 

. gelooft dat het streven van de Propaganda-en de Radio- en Televi
siecommissie om aan die standaard te beantwoorden uiteindelijk de 
enige basis voor succes kan zijn. 

De voorzitter stelt vcrvolgens aan de orde de vraag, door de 
heer Van Ketvlich Verschuur namens de afdelingen Den Haag, Amster
dam en Rotterdam e;esteld over de aandacht die geschonken wordt 
aan de vraagstukken van bui tenland se politiek. Het Hoofdbe'stuur 
onderschrijft de wenselijkheid dat :neer aandacht aan vraagstukken 
van buitenlandse politiek wordt gegeven, maar het wijst er tevens 
op dat op het ogenblik zoveel andere zaxen de aandacht vFagen, 
spreker noemt de kwestie verhouding kiezer-gekozene, de partij
vernieuwing, de grondwetsherziening e.d., dat het niet mogelijk 
is daarnaast op dit moment ook nog c·oncrete toezeggingen te doen 
ten aanzien van speciale acti vi te i ten OiJ het gebied van de bui ten
land se politiek. 'Nel juicht het Hoofdbestuur elk initiatief toe 
dat uit de afdelingen komt en dat van de Commissie voor de buiten
landse politiek komt. Het Hoofdbestuur heeft zich dan ook terstond 
positief opgesteld ten aanzien van het voorstel van de afdeling 
Den Haag om in dP.ze algemene vergadering een resolutie te behan
delen over het Europees beleid. Intussen is ook daar, zoals de 
afdeling Den Haag wel gemerkt heeft, om tot het resultaat te 
komen dat zowel in het belang van de partij als van de zaak zelve 
het beste was, nogal wat overleg nodig gewee·st. De voorzitter 
voegt hü.•raan toe dat de Con;missie voor de buitenland se politiek 
enige tijd zonder voorzitter is geweest, aangezien haar voorzitter 
de heer Keyzer geroepen werd tot het ambt van Staatssecretaris. 
Het was niet makkelijk om voor de heer Keyzer oen opvolger te 
vinden en het Hoofd·beotuur heeft zich bi jzorider gelukkig geprezen 
dat hot tenslotte mogelijk ü; gebleken o::n de heer De Ranitz bereid 
te vinden het voorzi ttcrschap OJ: zich te nemen. De Commissie voor 
de buitenlandse politiek kan dus thans weer gaan fungeren en is 
bovendien nog versterkt doordat in de tussentijd ontstaan is een 
sub-corr.missie Ontwikkelingshulp onder het voorzitterschap van de 
hser stal en waarvan de heren Gerritzen en Off~rhaus mede deel 
uitmaken. Het Hoofdbestuur llieent dat daarmae-ccn heel goede 
achtergrond is geschapen voor het v;erk van de partij op het ge
bied van de buitenland se politiek~ .Daarnaast streeft de hoofd
redacteur van ons weekblad er·de laatste tijd steeds meer naar 
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artikelen over .. bui tenland se politiek in het blad op te nemen. 
Het streven is daarbij mede gericht op .. het uitlokken van discus-

. sie •. T~nslotte is er voor qe ledón van de partij die zich in het 
bijzÓnder voor de buite:nlandsE: politiek interesseren de mogelijk
heid··Om door toetreding tot. dè groep Nederland van de Libc·ral 
International daar daadwerkelijk mede te werken, bijzondere bij
eenkomsten te bezoeken en zich op deze manier verdienstelijk te 
maken voor de meningsvorming binnen de partij. Wat de feitelijke 
en acute vraagstukken betrEft, zal de kNestie van een eventuE:le 
wijziging van het NATO-verdrag aan de Commissie voor de bui tt:n
la.ndso politiek worden voorgc,l;;-gd. Spreker meent dat deze vraag 
ook bij de commissie zelf reeds lE.·~·ft en dat de commissie van 
oordeel is dat met name dit onderwerp dringend om behandeling 
vraagt. 

De voorzi ttcr komt vervolgens tot de vragen die persoonlijk 
door dc:; heer Nag"CnmakE;r te Leid("n zijn gesteld. D'-' heer Wagenmaker 
hEJeft drie onderwerp•~n aang•_·~m<:den. Het eerste ondorwerp was dat 
naar zijn mE njng de agonda van de ZE Alt;emc:ne Vergadering te weinig 
politieke voor2tellcn bevat. De voorzitter zou daar dit van willen 
zoggcm: uit de afd clingen ..-ras een aantal niet-poli tic ke voorstel
len god aan, die op de agenda moe sten worden g(;plaatst, en waar
voor tijd moest worden uitgetrokken. E(;n politiek voorstel werd 
gc;;daa.n door dG afdeling Den Haag- de kNestie van de uitbreiding 
van de Europese Econor:üscl::.o Gcr:1u::nnchap - een voorstel dat door 
het Hoofdbestuur zeer positief is ontvangen en waar dus ook een 
discusf;ie over heeft plaats gevonden. Op dè agenda stond verder: 
mededelingen over hGt Lib0raal Beraad. Die zijn gedaan, ZO'II'Cl 
door de Voorzitter van de Tweccle-Kamerfractie als door spreker. 
Bij de bespreking van het beleid van de Kamerfracties plegen 
voorts zeer vele echt poli tit-ke ond crwerne n aan de orde te komen. 
Het heeft het Hoofdbestuur enigszins vr.:rrast dat voorzover op dit 
ogenblik bekEnd hedenmiddag zal blijken dat van de gelegenheid 
die de partij op de Alg<'mt;ne Vergadering heeft om bij ·het beleid 
van de fracties acute politiEke kw_e st iE- s aan de orde· te stellen 
weinig gebruik wordt gemaakt. il.an de andere kant vindt het Hoofd
bestuur dit ook wel enigszins begrijpelijk, omdat de partij kenne
lijk wil afwachten wat er nu uit de Commissie Kiezer-Gekozene 
en uit het Liberaal Beraad tevoorschijn komt. Dat heeft natuurlijk 
ook betrekking op die belangrijke politieke onderwerpen die nu 
in het midden van de belangstelling staan. Spreker noemt tenslotte 
nog het cultureel congres dat op 7 september a.s. in Arnhem zal 
worden gehouden; congressen die de afdelingen f~sterdam en 
Den Haag voornemens zijn te beleggen; de Buitengewone Algemene 
Vergadering die de partij vorig jaar over het Verkiezingsprogram 
heeft gehouden: dat is natuurlijk een volkomen zuiver politiek 
onderwerp. En zo zal in dit najaar ook weer een Buitengewone Alge
mene Vergadering gehouden worden over het rapport van de Commissie 
Kiezer-Gekozene. Het Hoofdbestuur is dus van mening dat diegenen, 
die in een vergadering als deze graag debatteren over politieke 
onderwerpen, en daarover stemmingen willen uitlokken en beslissin
gen willen nemen,in de komende tijd ruimschoots aan hun trekken 
zullen komen. 

e tweede opmerking,die de heer Wagenmaker ,maakte, betrof 
de bijeenkomst ter gelegerilieid van het 20-jarig bestaan van onze 
partij. De heer Vlagenmaker heeft daar een aantal dingen over ge
zegd waarvan het Hoofdbestuur kennis· heeft genomen. Het Hoofdbe
stuur meent te weten dat de heer.Viagenmaker die bijeenkomst zelf 
niet heeft bijgewoond~ en dus reageert op reacties op deze bijeen
komst. Naar aanleiding van deze reacties heeft de heer wagenmaker 
twee concrete vragen gesteld. De eerste vraag was of de rede van 
de heer Van Riel tevoren aan het Hoofdbestuur der partij was toe
gezonden. Het antwoord daàrop is ontkennend; dat is .bovendien al 
gebleken uit het antwoord van de Alge~een Beeretaris aan de heren 
Hubert, Carol en Van der Heer, waaruit de heer .Wagenmaker cite8rdP 
Uit dat antwoord van de ~lgemeen Secretaris blijkt duidelijk dat 
het Hoofdbestuur de tekst niet·van tevoren heeft ingezien. 
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:De tweede vraag van de heer Wagenmaker sloot daar op aan; 
eze luidde of het Hoofdbestuur ha.CJ.r heeft goed ge keurel. Uit het 

·antwoord op de eerste vraag. blijlet dat het Hoofdbestuur niet als 
zodanfg tevoren heeft kunnen zeggen: wij vinden hr.ar goed of wij 
vinden mar niet goed; het Hoofdbestuur is van mening uat een 
dergP.lijlce censuur niet aanbevelenswaardig is. De Voorzitter van 
de Eerste-Kamerfractie is naar het oordeel van het Hoofdbestuur 
mans genoeg om zelf een rede op te stellen en daarover te consul
teren wie hij wil. Dit· is het antwoord van de voorzitter op de 
twee concrete vragen, de 20ste januari betreffende, van de heer 
'Na ge mnaker. 

De \oorzitter wil daar nog iets aan toe voegen. De heer Van 
Riel heeft de kwalificatie van het Unitel-concern, die niet hele
maal juist was, later openbaar gerectificeerd. In die rectifi·catie 
is de wederzijdse onafhsnkélijkheid van de beide vennootschappen 
duidelijk onderBtreept. Over de onaLmnkelij){heid van alle betrok
ken redacties bestaat geen enkele twijfel en het Hoofdbestuur 
juicht die onafhanlceli jkheid toe. Tenslotte heeft de heer Van 
Hiel niet gezegd dat het liberaal zou zijn o,-:-,voór een omroep
vereniging te bedanken, maar wel dat in een liberaal stelsel voor. 
iedereen de vrijheid dient te bestaan om te bedanken zonder dat 
de ze handeling als verwijtbaar wordt gekwalificeerd. Spreker 
hoopt dat deze zaak nu eens en voor altijd helemo.al'duidelijk is 
en dHt over dit ondervverp geen discussiés meer zul1en behoeven 
te worden gevoerd. 

Dit was het tweede punt van de heer Hagenmaker, zo _gaat de 
Voorzitter voort. Een derde punt betrof de advertentie-campagne 
die bij de ledenwerf-actie is gehouden en waarin hi'j enkele teksten 
minder gelukkig vond, om het maar een beetje voorzichtig uit te 

·drukken. Over dlt onderwerp geeft de Voorzitter het ·woord aan de 
' heer Vonhoff. 

De heer H.J .L. Vonhoff wil alvorens direct op de gewraakte 
: tekst te korren even een klein in:ücht geven in de opzei; van de 

campagne. De campagne is door de Propagandacornraü;fiie gevoerd 
vanu.i t drie kernthema' s: de organisatie van onze partij, de open
heid ·ervan, de duidel1jk.heid, en het zich opstellen tegen de ver
warring in de politiek. Daarnaast was er duidelijk een interne 
campagne en een externe campagne. De externe ca'mpagne is daarnet 
door de heer Vonhoff beschreven. Wat de interne campagne betreft, 
daarbij werd ·geprobeerd om de afdelingen en vooral ook de leden 
bij d.e actie t.e betrekleen en dat gebeurde behalve door alle moge
lijke. acties ook door aanmoedigingen in Vrijheid en Democratie. 
Tegen dat interne deel, en tegen één advertentie :uit dat interne 
deel had de heer Wagenmaker ·bezwaar. :üu' mo.;t de heer Vonhoff ook 
daar \Veer iets over de achtergrond-techniek zeggen. Het is niet 
zo dat de campagnes word en overgelaten aan een re.clamebureau in 
die zin dat de Propagandacommissie dan inaar afwacht wat er in de 
teksten lcomt te staan. Er was een kleine groep uit àe Propaganda
commissie, bestaande uit de reclame-adviseur, de heer Van Vlaar-

. dingen, .de landelijke organisator-propagandist, en spreker, om 
de uiteindelijlee teksten vast te stellen en goed te keuren~ D,e 
verantv:oording daarvoor droeg spreker. De kwalificatie over anti
parlementarisme; waartegen de heer Wagenmaker bezwaren had, is 
dus niet afkomstig van een anonieme tekstschrijver maar behoort 
uitdrukkelijk op sprekers naam te worden geschreven, omdat hij 
daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. En wat de advertentie
tekst zel;f betreft, in elke campagne komen sterke, minder sterke 
en zwakke advertenties voor, en s~reker heeft er geen enkele moeite 
mee om inderdaad te stellen dat de hier door de hf:er Wage:hmaker 
ter sprake gebrachte advertentie tot de. categorie. van de zwaklee 
advertenties behoort. Spreker hoopt echter dat de heer Wagenmaker 
de goede advertenties heeft gewaardeerd en dat hij wil'verstaan 
dat men het goede alleen waardeert als men het levrade kent. 

De Voorzitter gaat th<ins ,over· tot beantwoording van de vraag 
van de heer De Goey uit Gorinchem die gesproken heeft over het 
Jongerencongres in .Woudsch0ten. Het Hoofdbestuur wás van de orga
nisatie van dit congres op de h-oogte en de leden van het Dagelijks 
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vroeger door het hoofdbestuur nooit gedeeld. Alles wat wij hier 
opmerken, zo besluit spreker, kan het daglicht en ook he~ dagblad 
verdragen. 

Thans komt aan de orde agendapunt 29: Antwoord van de redactie 
van "Vrijheid en Democratie"· on de vragen o~er haar beleid ge~ 
steld. 

De heer Drs.J.A.F.Roelen, voorzitter van de Stichting Vrijheid 
en Democratie,herinnert er aan dat hij, toen enige jaren geleden 
de exploitatie van Vr:i.jheid en Democratie op een andere basis werd 
opgezet, op de Algemene Vergadering de hoop heeft uitgesproken 
dat dit tot een verbetering van ons weekblad zou leiden, doch dat 
hij zich geen enkele illusie maakte dat nimmer meer enige aanmer
king op het blad zou worden gemaakt. Dat is nu eenmaal een onbe
reikbaar ideaal. De lezers vormen een dermate heterogene groep 
dat het ui teesloten is het iedereen naar de zin te maken .• Dat 
blijkt nu ook weer uit de opmerkingen die gisterenavond zijn ge
maakt. Zo is van de zijde van de afdeling Amsterdam gesteld dat 
het blad etgenlijk op een grotere kring zou moeten V!Drden gericht, 
niet alleen op de leden maar meer op de syL1pathisanten. In dat 
geval zou een ander karakter aan het blad moeten worden gegeven. · 
Spreker meende dan wel te zullen horen '"at dat karakter zou moeten 
zijn, n1aar dat kwam er niet helemaal uit. Het woord "opini.eblad" 
is gevallen, er werd gesproken over versterking van de hoofdredac
tie en over eén andere taakOl:;.schrijving, en toen werd de opmerking 
gemaakt dat dat natuurlijl: allemaal invloed zou hebben op de ex
ploitatie. Met dat laatste iB spreker het eens, maar toen hij ver
wachtte welke oploE:sing daarvoor zou moeten worden gevonden werd 
door de afdeling Amsterdam gesteld dat een nieuwe commissie daar 
de oplossing maar eens voor moest zoeken. Spreker acht dit een 
moeilijke zaak. Het Stichtingsbestuur is ervan overtuigd dat er 
aan het blad nog veel te verbeteren is, maar het realiseert zich 
anderzijds bijzonder goed dat een van de belangrijkste remmen 
hierop gelegen if; juist in do exploi totie. Het [;ti.chtingsbestuur 
ia nu eenmaal gebonden aan een beperkt budget en dat zelfde geldt 
voor de redactie. V:m de zijde van de afdeling Ber:mebroek is in 
dit verband voorgesteld de omvang van het blad te beperken en dan 
wat meer propaganda te maken bij nteuwe leden. Spreker stelt daar 
tegenover dat beperking van de omvang geen financieel voordeel 
biedt aangezien de exploitatie van het blad berust bij de Neder
landse Dagblad Unie. Beperking van de omvang Zl'U alleen tot 
voordeel strekken van de exploitant. Dat heeft dus geen zin. 
Toch moeten wij naar verbetering blijven streven. In het afge
lopen jaar zijn ·als begeleiding van onze propaganda ten dienste 
van de ledenwerving exact 24.679 exemplaren van Vrijheid en Demo
cratie verspreid onder kiezers die wellicht belangstelling voor 
de V.V.D. zouden hebben. Dat heeft ongeveer f 20.000,- gekost en 
hoe mooi deze propaganda ook is, het is toch wel duidelijk dat 
de financiële lasten te zwaar zijn dan dat hier onbeperkt mee zou 

.kunnen worden doorgegaan. Getracht zal echter wel worden deze 
propa_ganda, op beperkte schaal voort te zetten. 

Door de afdeling Amsterdam is gevraagd om èen commissie die 
op korte termijn voorstellen zou moeten doen tot verbetering van 
het blad. Spreker zou zulks op dtt moment willen ontraden, omdat 
hem bekend is dat de Commissie Kiezer-Gekozene ook ten aanzien 
van Vrijheid en Democratie mogelijkheden tot verbetering bestu
deert en zeer waarschijnlijk met bepaalde suggesties in die 
richting zal komen. Het lijkt spreker nü:rt verstandig om daar 
nu dwars doorheen weer met een andere commissie te gaan werken. 
Wij moeten oppassen dat wij langzamerhand niet in de commissies 
verzinken; laat liever de Amsterdamse commissie, die zich bij
zonder met deze zaken heeft bezig gehouden de resultaten van 
haar onderzoek met de meeste spoed ter beschikking stellen van 
de Cor:missie Kiezer-Gekoze·ne, zo besluit spreker dit gedeelte 
van zijn betoog. 
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~ Hesten nog de opmerkingen van de heer dagenmaker. In de eerste 
plaats de "grote stedenpagina". Dat is een stuk historie. Vroeger 
hadden de 3 grote Bteden de beschikking over een z.g. wissel
pagina. Bij de verandering in de opzet van het blad kon qi.e wis
selpagina niet langer vvorde~ gehandhaafd. Met de afcl elingen Anister
dam, 11otterdam en Den Haag is toen overeengekomen dat één pagina 
landelijk voor hen gereserveerd zou blijven. Spreker gelooft niet 
dat het op de weg van het Stichtingsbestuur ligt om nu een initia-
tief te nemen tot verandering in deze afspraak. Zou dat initiatief 
van de· grote steden zelf komen dan ligt dn.t anders. 

·wat de overige gemaakte opmerkingen betreft wil spreker gaarne 
.het woord geven aan de hoofdredacteur van het blad, aangezien deze 
opmerkingen meer in het redactionele vlak liggen. 

De heer Ph.C.la Cha~lle, hoofdredacteur van het weekblad 
Vrijheid en Den>ocratie, wil zich in de eerste plaats voor een
groot deel aansluiten bij hetgeen zojuist door de voorzitter van 
het Stichtingsbestuur ü: gezegd.. Op één punt wil hij nog i ets 
nader ingaan, op cevaar af dat dan wellicht kan blijken van êen 
iets uiteenlaren van standpunten, hetgeen spreker echter geen 
bezwaar lijkt. De heer Roelen heeft namelijk opgemerkt dat ver
minder:i..ng van de omvang van -het bJad slechts financieel voordeel 
zou o~leveren voor de exploitant, zodat dit geen enkele finan
ciële rr1ogeli jkheid zou geven tot grotere verspreiding van het 
blad onder sympathisanten. Spreker ziet echter ook een andere 
kant aan deze zaak. In de exploitatie is uitgetrokken een budget 
voor. de reelactie. ./anneer men dat budget zou kunnen spreiden over 
een beperkter aantal nummers - het gaat dus niet om nummers van 
een beperktere omvang maar v:el om een beperktere frequentie van 
verschijning - dan zou de redactie met dat zelfde budget meer 
kunnen doen. Om een voorbeeld te geven: een vcr:.:.~chijnlng om de 
14 dagen met 15 pagina's zou enerzijdr3 de exploitatie vergemak
kelijken en anderzijds zou rnen daarmee met het zelfde budget de 
redactie een grotere armslag kunnen geven. Spreker wil bepaald, 
niet direct zeggen dat de vergaderint:, nu op dit moment ·maar moet 
besluiten tot 14-daagse verschijning van het blad maar hij wil 
haar toch op deze gedachte attent maken, en zou er toch een 
commiseie komen dan zou die commissic wellicht deze ~.?.ilk nog eens 
nader kunnen bekijken. . 

Door de afàeling Bennebroek i(:' gesteld dat in ons weekblad 
zo wèinig duidelijke standpunten over belangrijke kwesties worden 
bepa3.ld. Dit stelt spreker een beetje teleur. Sinds geruime tijd 
poogt de redactie juist zeer duidelijke standpunt en te publice
ren, on wel door die Kamerleden die in de Tweede Kamer een be
paald onder\Nerp hebben behand.eld uit te nodigen om in ons Wéek
blad nog eens uiteen te zetten wat zij in de Kamer te berde heb
ben gebracht. Spreker noemt daa~bij in het bijzonder de bijd~agen 
van de fracticvoorzi tter, de heer Toxopeus, o~1er algemeen poli
tieke zaken. Naar sprekers mening waren die bijdragen die de · 
laatste tijd bij herhaling zijn geplaatst, alsmede de artikelen 
van andere leden der Tweede-Kamerfractie.zeer bepaald een bevor
dering van de duidelijkheid. 

Namens de afdeling Bennebroek is ook gesprokon over een 
streven naar een sterkere propagandistische waarde van het blad. 
Anderzijds hee·ft de heer Wagenmaker gesteld dat naar zijn mening· 
Vrijheid en Democratie langzamerhand meer een blad van de partij-

.. leiding was geworden. Uit deze twee opmerkingen blijkt wel dat 
de redactie zo ongeveer het juiste midden houdt. Zou de redactie 
nog meer gaan streven naar een sterkere propagandistische waarde, 
dan zou de heer '.'/agenmaker onmiddellijk opmerl\:en dat het nog meer 
de anti-pool van de Driemaster zou zijn geworden! 

· De afgevaardigde van de afdeling Bennebrock heeft nog gezegd 
dat door de redactie aandacht besteed moet worden aan een belang
rijk onderwerp als de B.T.W. Spreker neemt aan dat deze afge
vaardigde juist het nummer van de afgelopen week, waarin over de 
B.T.V!. een uitvoerig artikel•stond, niet heeft gelezen. 
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Door ·alle spreker:::; bij dit agendapunt z1 JU opmerkingen ge
maakt over de kwestie van de taak e·n de taakomschrijving van 
re·dactie en hoofdredacteur. Ook naar sprokers mening is deze 

.. - kwestie wel een nadere bestUdering waard. De redactie wordt be-
noemd door de Stichting Vrijheid en Democratie, echter niet dan 

·na instE:mming met die benoeming -van het Dagelijks Bestuur, en 
voor wat de hoofdredacteur betreft van het Hoofdbestuur. Ander
zijds moet op de Algemene Vergadering het belEid van de redactie 
verdedigd worG.e·n namens deze redactie. Hier schuilt naar sprekers 
mening een Y.l0ine schoonh0idf>fout, waaraan pij overigens niet 
zwaar tilt. In feite echter zijn de hoofdredacteur E-n de redactie 
verantwoording versclmldigd aan degenen die hen hebben benoemd. 

Tot slot wil spreker er nog op wijzen dat men zich bij alle 
kri tick die men op h0t weekblad hr~bben kan zeer· goed moet realise
ren dat het gaat om het weekblad van de Volkspartij voor Vrijhrid 
en DC::nocratie. Door iudere en bui ten de partij on stellig ook door 
velen in dE part:i.j wordt het blad gezien als officieel partij
orgaan. Dat betekrnt dat indien het blad zou wordon gemaakt tot 
een ·voortdurende bron van discussie binnen de partij zulks naar 
sprokers absolute OVC;rtuiging de zaak van do V .V.D. bepaald geen 
goed zou doen. Spreker wil de, discussie in Vrijheid en Democratie 
niet uit do weg gaan maa.r hij is wel \lan mening dat men steeds 
voor ogc·n moet houd en dat de publicaties in hot blad, afgezien 
van de ingezonden stukken, bij voortduring door politieke tegen
standsrs kunnen 1NordE:n àangegrepen. Dat i~-J tevens de achtergrond 
van het feit dat soms, helaas, want sprekers jonrnalistiPke op
vatting verzet zich hiur nog wel eens tegen, :in vrijheid en Demo
cratie over actuele vraagstukkrn die nog niet in do ~l'weede Kam)r 
spt;len, wordt gezwegen. Dat gebeurt dan niet omdat de redactie 
daar niets over publiceren wil, doch het gebeurt in overleg met 
·Kamerfracties of Hoofdbestuur omdat het zaken betreft die nog in 
beraad zijn on waarin de partij nog een open standpunt moet kunnen 
inne1i1en. 

·-spreker hoopt dat hij met zijn opmerkingen zowel VOOl'- als 
tegenstanders ~;rat stof tot discussie heGft gegeven. 

De Iocrzitter danld de heren Roelen en ]~a Chapelle voor de 
duidelijke en volled:i.c,e beantwoordinc v~m de gestelde vragen. 

Ook dit agendapunt is hiermede tot een e1nde gekomen. Nog 
niet beantwoord echter is de vraag die door de heer E.I\i.T.Rozen
broek uit Voorburg bij agendapunt 24 (Rondvraag) werd gesteld. 
De heer Rozenbroek heeft gesproken over het aantrekken van kiezers 
uit confessionele kring, die in hun eigen omgeving geen voldoende 
wortel meer vonden. Deze vraag is uitvoerig aan de orde in het 
Liberaal Beraad. Voorts is bij de ledenwerfactie telkens met 
kracht van argumenten aangetoond dat de V .V.D. aan diegenen, die 
haar beginselen onderschrijven, en zich niet langer thuis voelen 
in de andere partijen waar tweespalt heerst, een stabiel en 
veilig dak kan bieden. De Voorzitter meent dat met deze wijze van 
propaganda voeren gehandeld is ook in de geest van de afdeling 

··voorburg; het Hoofdbestuur zal op deze weg voort gaan. 

Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde een ingekomen stuk 
.van het Liberaal Democratisch Centrum. Hij geeft daartoe het 
woord aan de heer Nh·.F.Korthals Altes, die de vergadering ervan 
in kennis stelt dat het L.D.C. in zijn laatste algemene vergade
ring van deelnemers, gehoudPn O~) 30 maart j.l., een resolutie 
heeft aangenomen betreffende Vietnam. Deze resolutie behelsde een 
verzoek .aan de Algemene Vergadering van de V. V.D. zich daarachter 
te stellen. In verband met de recente ontwikkel;ingen die wijzen 
op de mo~elijkheid van onderhandelingen tussen Amerika en Vietnam 
is dit verzoek echter inmiddels door het L.D.C. teruggeno~en. 
Daarnaast heeft het L.D. c.· op 30 maart j .1. nog een tweede reso
lutie aangenomen waarover geE!n uitspraak va:n de Algemene Vergade
ring der partij wordt gevraaGd, maar waarvan het L.D.C. het wel 
op prijs zou stellen indien zij ter kennis van de Algemene Verga
dering werd gebracht. De heer Eorthals Altes doet vervolgens voor
lezing van deze resolutie die luidt als volgt: 
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. "Het L.D.C., op 3Q maart 1968 te 's-Gravenhage in vergadering 
bijeen, overwegende dat door de instelling van de cernmissie Kie
zer-Gekozene en het Liberaal Beraad terecht de verwachting is 
gewekt dat de V .V.D. zich bezint op een moderne liberale politiek, 
doch dat het meermalen conservatief getinte optreden van sommige 
officiële woordvoerders van de V .V.D. van dien aard is dat 
1e. dit steun geeft aan de door tegen:Jtand ers van het liberalisme 

ondernomen pogingen de V. V.D. te bestempelen tot een rechtse 
conservatieve groepering als tegenpool van een eventuele 
linkse progre s'sievc concentratie; 

2e. dit in aanzienlijke mate bij de kiezers het beeld versterkt 
als zou de v.v.D. een in overwegende mate conservatieve par
i;ij zijn; 

3e. dit in strijd j_s met het in het beginselprogram van de V.V.D. 
neergelegde liberale 'karakter van de V.V.D.; 

4e. door bedoeld optreden in ernstige mate afbreuk wordt gedaan 
aan het liberalisme in Nederland; 

verzoekt met klem aan h0t Hoofdbestuur van de V.V.D. duidelijk 
stelling te nE:·men ter.;cn het gesigna1edl'de oonserV[ltisme in eigen 
gelederen en spreekt als haar mening uit dat de V.V.D. in volle · 
openbaarhPid. op ~o kort mogeli jlce tcrmi j n dient tE, komen tot con
cretisering van haar standpunt ten aanzien van Hctuele onderwer
pen en maatschappelijke ontwikkelingen omelet hierdoor de kiezer 
de mogelijkheid wordt gcbocien zich een weloverwogen oordeel te 
vormen over hetgeen de "V. V.D. nastreeft." 

Spreker meent dat uit hetgeen eerder op deze vorgadering bij 
de verschillende agendapunten van de zijde van het Hoofdbestuur 
uiteen is gezet duidelijk blijkt dat de uitspraken waarop door 
het L.D.C. wordt aangedrongen binnenkort door cle partij gedaan 
zullen kunnen worden, te beginhen op de buitengewone Algemene 
Vergadering medio november. 

De Voorzitter stnlt thans aan de orde ~ennapunt 30: Vrae;en 
over het beleicl der :tCamerfractien. 

Mevrowrr S.lvJakkreel-de' Vries, Bloemendaal, vraagt naar het 
standpunt van Cle"T'ueede-I<'arnerfractie ten aanzien van de mogelijk
heden tot bestrijding van rampen als die met de "Torrey Canyon", 
alsmede ten aanzien .van de bestrijding van de te vcrv .. achten 
geluiq shinder en schade, veroorzaakt à oor supersonische verkeers-
vliegtuigen. . 

Mevrouw N.C.Muller-Bakker, Mijdrecht/Wilnis, zou gaarne ver
nemen welke activiteiten de fracties denken te ontwikkelen om de 
toekenning van een buitengewoon pensioen aan de slachtoffers der 
concentratiekampen te bevorderen. Spreekster geeft een uitvoerige 
toelichting op deze vraag waarin zij ui teenzet •.vaarom de huidige 

·regeling onbevredigend is, waarbij zij zich beperkt tot .de· Joodse 
slachtoffers, niet omdat zij van me hing zou zijn dat niet oók b'.ri ten 
deze groep van "slachtoffers 11 zou kunnen worden gesproken, maar 
alleen omdat zij over deze groep gegevens heeft. Het probleem is 
actueel, televisie en pers hebben er de laatste tijd veel aandacht 
aan geschonken en bovendien zijn er vragen over gesteld in de 
Eerste Kamer q_ie door staatssecretaris Van der Poel naar de alge
mene indruk vrij onbevredigend werden beantwoord. Het gaat om twee 
categorieën: 1e. de niet-verzetsstrijders, dat zijn dus de mensen 
die uitsluitend op ~·ond van het feit dat zij Jood zijn werden 
geÏnterneerd, en 2e. de Joodse verzetsstrijders. De eerste groep 
is wanneer zij invalide is geworden aange11.•ezen op een rijksrege
ling die onder sociale zaken valt en dat is voor velen een be
langrijke rem ervan gebruik te maken. De tweede categorie kan 
zoals alle verzetsstrijders aanspraak maken op een buitengewoon 
pensioen maar ook dit vergt een weg van lange jaren langs allerlei 
ambtelijke instanties. Contrasterend daarmee zijn de regelingen 
getroffen voor de Joden die Jie Du.i tse nationaliteit bezetEJn heb
ben en vaak nog bezitten. Deze regeli.ngen zijn veel gunstiger. 
Men kan de vraag stellen of op de Nederlandse gemeenschap nog een 
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·plicht rust ten aanz.ien van. deze mensen. Volgens spreekster kan 
deze vraag bevestigend beantwoord worden omdat de Neà er land se 
regering met het accepter.en van het vaste schaclevergoedingsbedrag 
de verantwoordelijkheid hiervoor heeft overgenomc:n van de Duitse 
regering en ook omdat de uitroeiing van de Joden in de Tweede 
Wereldoorlog volkomen uniek is te noemen in de meest negatieve 
zin van het woord. Dit rechtvaardigt naar haar mening een speciale 
behandeling zonder vrees voor preeed.enten die daarmee voor andere 
groe:peringen zouden kunnen worden ecschapen. Het argument van 
staatsoecretaris van der Poel dat in het geval v~n de niet-verzets
strijders geen prestatie io geleverd is waarschijnlijk wettelijk 
juist, want vo.or de. toekenning van een bui tengewoon pensioen is 
een pre Rtc:tie vereist, maar een algemene rechtsgrond voor pemli oen 
is dit toch zeker niet. Bij de A.O.':v. en de A.~J.W. wordt immers 
uitgegaan van de toe :::tand van de rechthebbende en niet van de 
prestotie die deze heeft geleverd. 

De heer F.G.J.Steenmejjer, Utrecht, schetst in een uitvoerig 
betoog de huidige toestand inzake Nieuw-Guinea en vraagt of de 
Kamerfracties de conclusie die hij uit dit betoog trekt, n.l. dat 
het verdrag van New York geschonden werd en v,rordt zonder dat veel 
uitzicht bestaat op een spontane verbetering,kunnen onderschrijven. 
Voorts vraag hij de fracties of zij bereid zijn de regering ertoe 
te bewee;cn alle poli tielee middelen aan te wenden die kunnen leiden 
tot een· betere nalevint=; van het verdrag en onder deze mi,ddelen te 

·begrijpen het hanteren van het ontwikkelingshulp-beleid. 
Drs.P.A.Delvaux, Utrecht, stelt een vraag over het gebruik van 

chemische bestrijdingsmiddelen in ons land, waarmode naar zijn 
mening, die hij in een zeer uitvoerig betoog motiveertJ op veel 
te grote schaal, veel te frequent en veel te onzor~ldig wordt 
omgesprongen. Spreker heeft hierbij vooral het oog 9P insecticiden 

__ en voorts op fungiciden en ht:rbiciden. Hij wijst -onder meer op 
het gevaar van ui trociing van een groot deel· van de Nederlandse 
fauna, met name van de meeste vogel- en vlinder soorten. Er zijn, 
aldus spreker' talrijke alternati-ev"e rnogcli;)khedcm maar de toe
passing daarvan vereist kennis, zorg, een zakere toewijding en 
verdere studie. Bovendien kunnen die al ternatieve mogelijj<:heden 
bij tijden duurder zijn dan de huidige methode en daardoor minder 
aantrekkelijk. Capituleert men echter voor deze moeilijkheden, 
dan kan dat, vooral voor de volgende generatiet fataal zijn. Als 
slot van zijn betoog stelt ::;preker een a8ntal vragen ·aan de 
Kamerfracties van de volgende inhoud:. 

"Zijn de kamerfracties bereid e"r bi;), de vernutwoordelijke 
minister met grote klem op aan .te çlringen dat binnen de kortst 
-~ogelijke tijd · · · · 

·: 1. het verdere onder~oek naar de uitwerkingen van chemische be
strijdingsmiddelen, met name ook hun synergisme, enerzijds en 
naar minder gevaarlijke bestrijdingamethodes anderzijds m·et 
alle kracht ~ordt bevorderd; · .. 

2. de toepassing van minder gevaarlijke bestrijdingamethodes met 
alle geschikte middelen wordt bevorderd; . 

3. het gebruik van niet-persistente bestrijdingsmiddelen aan nog 
strengere, maar tevens ook eenvoué'iger voorschriften, mis
schien zelfs aan een vergunning wordt gebonden, waarbij niet 
alleen aan de consument, maar ook aan de wilde fauna moet 
worden gedacht; 

4. de controle op residuen van chemische bestrijdingsmiddelen in 
water, bodem en levende organismen wordt geintensiveerd; 

5. persistente. bestrijdingsmiddelen vvorden verboden en niet meer 
beschikbaar "'orden gesteld; 

6. aannH:elijk ,~·ordt gemaakt, dat voortaan bij gebleken gevaren 
door de verantwoordeliJkE; instanties vlugger zal worden ge
reageerd?" 
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-~~.J.Schuttevaer, Utrecht, stelt, kort toegelicht, de volgende 
vragen: 
1. Is de fractie niet de mer:i.ing toegedaan dat, ongeacht de invloed 

welke van deze standpuntbepaling en/of vredesinitiatieven op 
de strijd zelf moge uitgaan, g~lp aan de goor de oorlog getrof
fen burgerbevolking moet worden gezien als een noodzakelijk en 
rogrsèn-camplement van deze standpuntbepaling en als een zaak 
van het allerhoogste belang? 

2. Is de fractie bereid met alle haar ten djenste staande raiddelen 
te bevorderen, dat alle ter 7,ake geldende voorschriften zodanig 
worden toe 13epast dan wel ge•Nij zigd, dat het primaire belang, 
dat gele gen is in een snelle en doel treffende hulpverlening zo 
krachtig mogelijk wordt gediend? 

3. Is de fractie bereid met alle haar ten dienste staande middelen 
te be-vorderen dat op het gebied van deze hulpverlening een. 
optinale coÖrdinatie tu<:we n particulier initiatief enerzijds ~n 
alle betrokken overheidsinstanties anderzijds tot stand komt? 

4. Is de fractie bereid met alle haar ten dienste staande middelen 
te bevorderen dat zinvolle in i ti a tieven uit ons volk tot hulp
verlening aan ·vietnam, hetzij ter plaatse o_f op andere wijze., 
positief tege,Toct worden getreden en dat daaraan door de over
hei~ ~ctieve medewerking ~ordt gegeven? 

Nadat de ·voorzitter heeft medegG>dGeld dat door de afdeling 
Rhénen, die niet meër" in de za::il vertegenwoordigd ls, schriftelijk 
nog de volgende vraag werd ingediend "In hoeverre· is de. V. v •. D. 
bereid het advies uitgebracht op à e in 1967 gehoucl en internatio
nale conferentie van Oorlogsveteranen te steunen, om alsnog over 
te gaan tot uitbetaling van achterstallige soldij aan tijdens de 
oorlog in het voormalig n. 0 .-Indië door de ,Japanse krijgsmacht 
geinternearde K.H .I .r. . ..:mi.li taircn? En zo niet waarom niet? Hierbij 
zij opgenterkt, dat hGt in dezelfde om.standic;hedcn verkerende mari
ne-pc,;rsoneel wèl het a.chtcrstalli {!;e soldij kreo{!; uitbetaald.", 
geeft hij het woord aan de heer J.J.Iv:ulc.ler, Hotterdam, die namens 
deze afdeling enige vragen wil stejlen aangaande de toekomst van 
de onafhankelijke ombudsman. Spr(~ker hcrtnnert eraan dat in 1967 
in ons Ve.rkieztngsprogra.m hierover een pas,sage wercl opgenomen, 
waarin werd verwerkt een door de afdeling Rotterdam ingediend 
amendement, waarin de noodzaak van de onafhankeiijke positie van 
de ombudsman nog eens werd onderstreept. Thans h·ecft. naar aanlei
ding van een artikel van het socialistische Tweede-Kamerlid de 
heer Franssen de voorzitter van de vaste Jommissie voor de Vcrzoek
schriften zijn visie op de ombudsman gegeven. Spreker leidt daar
uit af dat de m.ogelijkh.eid niet uitgcsloten is dat er straks een 
parlementaire ombudsman komt die zijn opdrachten van het Parlement 
krijgt en rapport uitbrengt aan de Kamer.·Jifaar de mening van de 
afdeling Rotterdam is dit geheel in strijd met de door haar bed ocl
de onafhankelijke positie van de ombudsman. Men zou dan een om
budsman krij,sen zoals men die in Engeland heeft, een soort bood
schappenjongen voor het Parlement. Spreker zou gaarne zien dat de 
fracties hun visie op de toekomstige ontwikkeling van de ombudsman 
zouden willen geven. 

De heer Ir.l".'.V9J~l"nriL::J.ker, JJeidcn, wil nog een enkel woord zeg
gen over Vietnam. In de eerste plaats v;il hij z.ich gaarne aan
sluiten bij hetgeen door de heer Schuttevaer is gezegd over hulp 
aan d~ ·burgerbevolking. Waar het hem echter om gaat is om het 
poli ti0ke aspect, en hij doc:l t in het bij zond er op het beruchte 
Vietnam-debat dat begin februari in de ~reede Kamer is gehouden. 
Daar is de motie Van der Stoel aan de orde geweest en daar heeft 
onze Tweede-Kamerfractie verdeeld over gestemd. 1\lievrouw Van Someren 
en de .lJ.eren ".iiegel, Schlinge~ann, Rietkerk, Tuynman en Zegering 
Hadders hebben v66r de motie gestemd en de overige fractieleden 
tegen. 
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Iridonesië op het ogenblik al een inzet van vrij grote betekenis 
is in .d·e Aziatische politiek, en deze is weer een groot ~lement 
in de werelduolitiek. ...... . 
. . Dat is natuurlijk geen enkele .reden om niet aan het rechts
standptint vast te houden. E~ kan dus een ogenblik ~omen dat Neder
land zich in deze zaak openlijk tegenover Indonesie zal moeten 
opstellen, maar dan·in de daarvoor passende volkenrechtelijke ver
banden, en aangezien dit verdrag in het kader van de Uni te~. Na ti ons 
is afgesloten zullen de United Nations daar ook wel het geeigende 
lichaam voor zijn. En gezien de belangstelling van de Afrikaanse 
landen voor dit probleem valt er dan ook niet aan te twijfelen of 
Nederland zal steun krijgen voor zijn politiek. Druk in de United 
Nations vanuit een gemotiveerd rechtsstand punt, waarbij duidelijk 
geen eiccnbelang in het spel is, moeten men niet onder~chatten. 
Alle Aziatische landen trekken één lijn wanneer zij menen dat het 
om westelijke belangen in historisch-kolonialistische zin gaat. 
Maar wanneer het gaat om de belangen van een klein volk dat een 
bepaalde rechtsclaim heeft en een duidelijk ander karakter dan het 
grootste deel van de bevolking van Indonesië, dan denken veel lan
den: de positie waarin Nieuw.,-Guinea nu verkeert kan in een bepaal.
de hist0rische ontvlikke;J.ing ook onze poFi tie worden. Men maakt 
echter de kansen voor de papoea's bij voortdur:ing kleiner wanneer 
ru.en hier een pre ::.tigekwestie voor Indonesië van :r:;a.ken gaat. Duide
lijk is dat de eer van Nederland ermee samenhangt dat het uiterste 
wordt gedaan om de betrefÎendc bepalingen van het verdrag gerea
liseerd te krijeen, maar dat juist de morele verplichtingen die 
in dit verband op c•ns land liggen' met zich meebrengen dat met de 
uiterste subtiliteit en rekening houdend ook mot de gevoelens 
van Indorio sië te werk wordt gegaan. . 

Spreker komt dan aan het· bet oog van de tweede Bpreker uit 
Utrecht, de heer Del:vaux. Hij ziet het insecticidevraagstuk als 
een wereldprobleem op niet eens zo korte termijn, niet los te 
zien ook van het erösievraagstuk, van het algemene vraagstuk van 
de· planten- en dierensamenhang in de wereld. Hij is echter op het 
gebied van inf;ccticiden in geen enkel opzicht deskundig. Dat zou 
geen reden zijn om er niet over te spreken wannr:cr er niemand 
anders was die er wel verstand van heeft, maar het Tweede Kamer
lid Ir.Tuynman is op zijn minst een nationale autoriteit op dit 
gebied en stelt zich voor de vergadering hierover straks bezig 
te houden. 

Dan de vraag van de heer Schuttevaer over het vraagstuk van 
a,e· hulp aan de burgerb'evolking in Vietnam. In de kadercursus van 

.de v.v.D. heeft dit punt al zeer de aandacht gehad, en daar zijn 
door een aantal jonGeren reeds initiatieven genomen. Spreker kan 
dat voor 1oo:s toe juichen. Alleen wil spreker over Vietnam nog wel 
een waarschuwend woord laten horen. Hij heeft het gevoel dat bij
na de gehele Nederlandse pers de laatste week deze zaak wat te 
optimistisch bekijkt. Het is duideUjk dat er in Amerika .verbanden 

.. bestaan, bui tengewoon diepe verbanden, tussen nationale en inter
p.ational~ politiek. Dat moet men nooit een ogenblik vergeten~ 

.. "Het is namelijk bijna niet moc;elijk om te onderscheiden of datgene 
wat mensen denken, doen en zeggen in Amerika voor home consumption 
bestemd is of niet; in hoeverre hier realiteiten achter staan. 
En dat geldt voor de uitlatingen van beide gr~cpen, die men in 
Amerika wel de haviken en de duiven noemt. · 

De president van do Verenigde Staten heeft gesproken over 
stopzetting van de bombardementen in een bepaald gedeelte van 
Noord Vietnam. Hij hE;eft geen tijdsduur genoemd, maar het woord 
11 0nvoorwaardelijk 11 is ook niet gebruikt. Er zijn later explicaties 
gegeven dat deze bombardementen zich uitstrekkon kunnen tot 300 
km, 200 km. Nu moet U punt een met punt twee combineren en dan is 
het niet uitgesloten dat deze verklaring van de president van de 
Verenigde Staten toch oók ·wel binnenland se politieke strekkingen 
had. Het is zelfs niet uitgesloten diü een aankondiging omtrent . . 
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die bombardementen in de denkbeeldenwereld van de ·Amerikaanse 
strategen ook nog weL kon passen. Het is eeh zaak die men nog niet 
zien mag als een begin van .het .eintle. De n~gatieve aspecten moet 
men goed in het oog houden; anders zal de teleurstellin-g te groter 
zijn en zal in een deel van.de pefs, natiDnaal en internationaal, 
ongetwi jfe.ld straks te lezen zijn dat president Johnson zijn 
woord gebroken heeft of iets in die' geest •. · 

wat president Johnson zelf betreft: spreker heeft daar bijvoor
·beeld in de N .R. C. een prachtig hoofdartikel over gelezen. Het 
kan zo zijn, hij weet het niet, hij hoopt het. Het kan ook zijn 
dat het electracardiogram van president Johneonbijzonder slecht 
was en dat hij onder· deze omstandigheid geen káns zag - hij heeft 
al een hartinfarct gehad - nog eens een verkiezingscampagne mee 
te maken. 

De dingen zijn ook wel eens minder "politiek" dan men denkt 
en het presidentschap van de Verenigde Staten is een heel zw?re 
fun~tie, dat weet iedereen. Men kan van een president van de 
Verenigde Staten nauwelijks verwachten dat hij een nieuwe ambts
periode ingaat eventueel ten koste van zijn leven. Deze situatie 
wordt op het ogenblik in Nederland gevat in wat de historici 
noemen een conceptueel beeld, een bepaalcle wi.jze van voorstelling 
die dan weer de verklaring van oorzaak en gevolg omvat. De wij ze 
van voorstelling heeft als achtergrond de verklaring van oorzaak 
en gevolg en bepaalt die verklaring van oor zaak en gevolg ook 
weer. Men moet daar voorzichtig m0e zijn; wij weten er veel te 
weinig van; ook van de stopzetting van de bombardeme·nten, door 
het oog van de regering vah Noord Vietnam gezien. Alle communis
ten zijn realisten, en voor de heer Ho Tsji · Hin is maar één zaak 
van belane;: dat Vietnam geleidelijk of snel op zijn minst onder 
communietische invloed komt. Elke stap van de Verenigde Staten 
die in die richting meewerken zal, zal van wereldpolitieke bete
kenis zijn, ook voor de interne situatie in de Verenigde Staten, 
waar door de moord op ds. Luther ICing de ondc1~linge temperatuur 
toch al tot kookhitte is gestegen. · 
De''haviken" zouden wel eens in kracht kunnen toenemen. Ook dat 
maakt dat het bijzonder moedlijk is op hr:t ogenblik zich zelfs 
met een ui ter st gematigd en voorzichtig opti.misme over de situatie 
in Vietnam uit te laten. Dat maakt bovendien dat de suggestie van 
de afdeling Utrecht om hulp aan de hele bevolking van Vietnam te 
brengen - Noord en Zuid - te meer aanbeveling verdiGnt. 

De heer Mulder uit Rotterdam heeft over de ombudsman ge spro
ken. Over de effectiviteit van de ombudsman wordt wel verschil
lend gedacht. Het is de vraag of men daar een ge schikte man voor 
vindt, die het algemene vertrouwen heeft. Spreker zou liever 
eerst willen zoeken naar mogolijkheden tot perfectionering van 
de normale administratieve rechtspraak. Het is in de eerste plaats 
van belang dat de Kamerfracties daaraan aandacht geven. Daarnaast 
zal moeten worden bezien hoe het systeem van de betere functio
nering van de commissies voor de verzoekschriften werkt. Sprekers 
fractiegenoot de heer Delprat geeft zich daar buitengewoon veel 
moeite voor. Men heeft wat versterking in de administratieve en 
wetensch-appelijke sfeer gekregen en er 'Nordt nu heel veel aan
dacht aan klachten en brieven van particulieren gegeven. Helpt 
dit alles niet, en blijft er bij veel mènsen toch nog een sterk 
gevoel van onbevredigdheid over, dan verdient het voorstel van 
de afdeling Rotterdam om de pos i tie van de ombudsman te gaan be
klemtonen alle aandacht en zullen de V. V.D.-fracties, naar spre
ker reden heeft om aan te nemen, daar posi ticf achter staan. 

Wat de heer Wagenmaker opgemerkt heeft over de motie-Van der 
Stoel gaat spreker niet aan, al heeft hij het ook met veel be
langstelling gevolgq. Hij vond het juist nogal een voorbeeld hoe 
men over zaken die heus niet. beantwoord: worden in ons beginsel
program heel goed in de praktijk tot verschillende conclusies 
kan komen. Hij vond het verdeeld stemmen in dit geval helemaal 
geen zwakte van de Tweede-Kamerfractie, hij vond het integendeel 
een bewijs van een zekere moed dat men in een zaak die de 
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op succes aandrang kunnen uitoefenep.. Wel, dat is· gebeurd. Het 
·is spreker bekend dat zowel. bij de Indonesische ministers die 
hi·er geweest zijn als bij de ambassadeur - en spreker heeft daar 
zelf ook, a.ls hij er de kans .. toe kreeg, de gelegenheid toe waar
genomen - is aangedrongen op een loyale nakoming van dit verdrag. 
Dat was onze enige mogelijkheid. Want men moet goed onder ogen 
zien - de heer Van Riel zei het al - dreigen met een oorlog kan 
en wil NederLmd niet. Daarom gelooft spreker dat het ind erelaad 
verstandi=g en v<tijs is ge1Neest dat minister Luns in de Verenigde 
Naties niet dit ondervver;) aan de orde heeft gesteld, niet als het 
ware Indonesj.ë in gebrek~ heeft gesteld en gezegd heeft: en nu ga 
ik da.arover een ui tDpraak uitlokken, r..et de afschuwelijke kans 
dat hij daarmee dit volk net weer de verkeerde richting uit zou 
drijven tervrijl het bezig is de goede kant op te gaan. Dat is in 
sprekers ogen dus niet een nalatigh~id, maar integendeel wijs 
beleid ceweef:;t. 

De eerste vraag wordt dus genuanceerd beantwoord. Op dit 
ogenblik durft spreker niet te zeggen: er ûjn nu schendingen. 
Er gebeuren dingen die niet mogen, die nooit mogen, v1el of geen . 
accoord van l'l"ew York, maar er is wel hoop dat men clat accoord aan 
InclonE!sische zijde loyaFJ.l zal willen gaan uitvoeren. Hatuurlijl{ 
moet er tijd \an voorbereid1ng zijn, tijd voor politieke menings
vorming. 

Of wij bereid zijn de regering te suggereren om het beleid ten 
aanzien van de ontv.rikkelingshulp aan Indonesië mede te beschouwen 
als een micldel om te komen tot een betere uj tvoeri.ng van het ver
drag van New York? Daar heeft spreker eigenHjk al impliciet op 
geantwoord. Dat beleid beschouwt hij inderd~;.ad als een middel om 
te komen tot eon betere uit-voering, maar niet in do zin v!ln 
"chantagemid cle l". Integendeel, mede als een miC del om de betrek
kingen zodanig te verbeteren dat de aandrang van Nederland een 
steeds crotere invloC>d zal krijgen. Spreker.geloo:ft dat dat de 
enige weg is. Hij hoopt dat de afdeling Utrecht en nJet name ook 
de heer Steenmeijer rtiet deze gedachtenga.ng accoord zullen kunnen 
gaan. Hij is het eens met wat de heer Van Hiel hierover zei: als 
men de ontwikkelingshulp gaa.t gebruiken als de stok achter de 
deur, dan zal men een averechtse werking moeten verwachten. 

J'llr .Dr. C .Berkhow'<er, Heiloo, wil beginnen met de verantwoording 
van het beleid van de 1'weede Kamerfractie met betrekking tot 
Vietnam • . ne zou door clie zaak niet bewogen worden? Het gaat al
leen maar om de wijze waarop. Vietnam is enige malen inzet van 
een Kamerdebat ge\~'eest. Het Nederland se parlement neemt wat d&t 
betreft een wel haast unieke:; positie in in .tost-Europa, in die 
zin dat dit het enige parlement is dat dergelijke debatten te 
zien geeft, inclusief :I:;ngeland waar toch een puur socialistische 
meerderheid aan het bewind is. De \.V.D.-fractie heeft bij die 
debatten altijd gestelel dat zij enige reserves had ten aanzien van 
het nut ervan. Zij had wel eens de indruk dat, gelijk zulks in 
Amerika soms het geval is, ook in ons land dergelijke debatten 
vaak voor verschillende partijen meer dienen voor interne con
sumptie van hun aanhang. 

Door de ho-er Van Ketwich Verschuur is ge sproken over de be
langstelling v0or bui tenla.ndse politiek. Spreker heeft in dat 
verband wel eens aangehaald een recente publicatie van de heer 
Couwenberg, waarin wordt gesteld dat het zo merkwaardig is dat de 
belangstelling zo vaak uitgaat juü~t naar die zaken waarop Neder
land's invloed bijz~nder gering is. Ten aanzien van bijvoorbeeld 
Europese zaken, waarop Nederland dan nog wat meer invloed heeft, 
is dat veel minder het geval. En dan nog vaak met een leennis van 
zaken en feiten die omgekeerd evenredig is aan het gédruis dat 
sommigen maken. Nu dacht spreker dat het juist essentieel is voor 
liberalen dat zij niet dadelijk klaarst~an ~et het elkaar opplak
ken -van etiketten. Juist in ~ie vergiftigde atmosfeer die zo vaak 
ontstaat rond Vietnam is het wezenlijk liberaal te weigeren zich 
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te entierwerpen aan he"t dwangmatig handelen en denken in t~rrnen 
van cnvoorwaard elijkheid, die het doen en laten van onverdraag-

, ·zame minderheden zo kenmerkt. Dat heeft ook gemaakt dat de V .v.D.
'fractie deze zaak nimmor eenzijdig heeft willen bekijken. Als de 
heèr ;~-fa genmaker stelt 9-.at de president van do Verenigde Staten 
waarschijnlijk meer boinvloed zal zijn door hctgcon in de Verenig
de statén gebem·t dan door de inhoud en de afloop van de debatten 
van de Tweede Kamer, dan gelooft spreker dat hij daarin gelijk 
heeft. Wat clan betreft de laatste motie Van der Stoel: spreker 
zou. haast zeggen: laat dat dan een bewijs zijn van onze opstel
ling te dien aanzien van waarachtige liberale tolcrantic •. Er 
lagen twee dingen in die motie. In de eerste plaats de wens en 
het beroep op alle partijen - niet eenzijdig mJar Of alle par
tije,n - om de wapc:n;3 te strijken en aan dcze oorlog een eind 'te 
maken en te gaan ovorle g,"~on aan de conferentietafel. Daar had· 
ook è12 regering geen bczvmar tecen. 

In de tv1eede plaats céri beroep op Amerika om onvoorwaardelijk 
de bombardementen stop te zetten. Een deel van de fractie kon het 
niet voor haar verant·voord ing nemen om die eenzijdige eis aan de 
Amerikanen te stellen, en vond dat het boven Nederland' s parle
mentaire reikwij cl te uitging om dit eenzijdj_g verlangc':n te ui ten. 
Daarom hr·!cft de grootste helft van de fre.ctie zich niet kunnen 
stellen achter de motie Van der Stoel, zonder dat dat enigerlei 
afbreuk heeft gedaan aan de homogeniteit der fractie in deze zaak. 

Met de heer Schu.ttevaer is de fractie het volmaakt eens. 
Wat hij heeft gezegd is haar uit het hart eegrepen, en zij zal 
zich daarvoor blijven inzetten. Juist omdat zij van oordeel is dat 
Nederland's internationale politieke invloed in deze zaak helaas 
zo gering is, is zij daartegenover van mening (lat op hrt humani
taire vlak veel meer metterdaad moet gebeuren; in plaats van zich 
tebcgeveri oy; het eebied van de gratuite orale verklaringen. 

Wat à c 1'orrey Canyon betreft: spreker hr:cft oiTinièdellijk na 
deze ramp vragen gPsteld aan de minister van verkeer en ,.vater
staat, en internationale voorzieningen bPpl0it. Er bestaat op 
het ogenblik alleen maar een internationale conventie mPt betrek
king tot bevuiling van de OJ:jen wateren van de zee, maar hiPr 
moet meer gebeuren. Spreker is het· hr·lemaal eens met de strekking 
van do vraeen van àe afdeling J3loem0ndaal. Deze zaa.k bestrijkt 
eigenlijk een veel grotere problematiek,· waarvan de kern is de 
steeds meer benauwende vraag: hoe blijft de mensheid mc::ester 
over de giganti;:;che krachten waarover hij door de natuurweten
schappen de beschikking heeft geY~egen. Deze hele problematiek 
raakt e~n bij uitstek liberale zaak, te weten het primaat van 
de menselijke geest over de stof. 

· H. Wiegel, Amsterdam, dec l t de ongerustheid van de afdeling 
Bloemendaal over de supersonische verkeersvliegtuigen. Ook thans 
reeds bestaat er in grote dolen van het land Vf:el goluid shindcr, 
en het is bepaald noodzakc:lij!' dat er internationale afspraken 

'komen op h0t stuk van het evcntu~·el wettelijk vastl0ggcn van nor-
ni<.n diè mE:n aan die gcluü1shindcr, en dan met name gcl'liidshindc!' 
veroorzaakt door vlie gtuigcn, mort st;, llcn. Het internationale 
overlog if; E:r al. Minister Bakker hc·t=ft in ,·.c:n opc nbare vcrgade
ring van de vaste commissic voor verk.::cr 0:n waterstaat dat nog 
cE:ns gürehvcerd. Hij hl;,:Ît ook gezegd dat buiten dat intt'rna
tiontlle overleg in Nederland bt:paaldE: stappen kunnen vierden ge
nomen. Een aantal intPrdepartc•m, ntalc werkgroc:!,)en bcstudr.c;;rt het 
wettelijk vastlegBen van deze normen, waarbij o.a. ook h0t depar
temçnt voor sociale zaken en volksgezondh· iel is ingcschakr:ld, 
want geluidshinder is een zaak van milieuhygicne. Deze zaak heeft 
de aandÈicht der fractü. SprE:kcr vJ.ndt he;t c:en bu.itc:ngewoon be
langrijk probL cm. De ht'•=r Van Hiel h(;eft ge zcgd: wij kunnen de 
supersonische vliegtuigen niet missen. In icodç;r geval zal hét zo 
mooteJ! zijn dat mt-t grote aandacht en mE:t grot& zorg deze zaak 
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bekeken wordt; want het zou wel eens een keer zo kunnen Z1Jn dat 
de 'milieuhygit:ne van ZO grote bc.>tL'kenis is dat daarvoor Oepaalde 
economische nad elr:n zoudon moe.: ten .worden aanvaard. 

H.J.L.Vonhoff, Amsterdam, de vrag•n van de afdE:·ling 'Vilnis/ 
MijdrEOcht bcantwt··ordend, merkt op dat deze Z'aak door de televüde 
in de actualiteit is gekomen. Zowel in de Eerste als in de Tweede
Kamerfractie bestond er reeds voordien grote aandacht voor! Zijn 
antwoord geeft hij dan ook mede namens mevrouw Schouwenaar
Franssen, dj_e reeds vorig jaar VL'el aandacht h·~'eft gewijd aan de 
zog•.:naamde Nacht- und 1:-Tcbelslachtoffr:rs, en ntJ.mens collega 
Geertsoma die in vorigG jarc,n vooral contact heeft gehad: mc.>t 
oucl-gevan[~l'ncn uit conc-:,ntratiekampen. De rijksc;ro(;psregr)ling 
oorlogsslachtoffers geldt voor al diegenen dia in dez~ kampen 
het slachtoffer zijn geworden. De mogclijkh~dcn die door dcz~ 
re~elint worden g0schapcn zijn ldng niet altijd volleeig uit-
gebuit, en het heeft Ofl dat punt aan voorlü:hting ontbrok<:n; 
eerste zaak dus om daarop te wijzen. 

Maar mc:vrouvv Mullor h"'eft er terecht op gü'~'CZGn èat deze 
rcgelin[ inhoudt dat de betrokk.::nen een beroq1 moe:tcn doen op 
sociale zaken en juü·t in die kring wekt dat weerstond. Nu is 
deze zaak in eerste inr;tantit·! vr"el ongelukkiger in c~e publiciteit 
gekomen dan het feitelijk standpunt V8n staats~ccrctaris Vari der 
Poel rcchtv1::ard igt, omdé.•.t hij in een t.:: lev i sio-ui tzc nding genoe
gcm heeft genomen niet een te korte tijd om deze mN:ilijke kwestie 
uitcc•n te: zetten. Daardoor ht..uft zijn standpunt een vet'kt:erde 
indruk gewekt. V8n de: zijde van het departement wordt met zeer 
groto voortv<J.rc:ndhc·id gewerkt om in de· ze zaak nu einé! elijk te 
konwn tot 0cn opl-ossing die ook aan dat bezwaar tegemoet komt: 
h~t vcrlopen via sociale zaken. Een van de elementen die daarbij 
spselt is dat llle!1 nu contact hH-'ft met die slachtoffers die zich 
na de VPIW-uitzcnding hebben gewend tot dr.; Karnorcommissie C.H.N. 
of tot ae staatssecretaris rechtstreeks, en dat er getracht zal 
worden om precies een inzicht te krijgen in welke maatr~g~len 
terzake noodzakelijk zijn. Het is duië!elijk dat hic:r grotr? spoed 
is gcboélen. Spreker gc:cft de verzokcring dat de V .v.D.-fractiE 
in haar totaliteit deze zaak zal blijven volgen en zal ingrijpen 
zodra vcrtrag:i.ngc·n die onaanvaardbaar zijn intreden. 

Ir.D.s.TuymrJan, 's-Gravc-nhage, ...,,il de vr'JG· n van d·e hr:er 
Delvaux beG.ntwoorden, maar gelooft dat het toch wel goed is om 
te boginnr:n m<:;t vast tc stcllcin dat dit niet f~t::n congres van 
biologc;n en land bouwkund igcn is, maar een poli ticke vergadering. 
In dit perspektief zou hij willen ingaan op de opmerkingen die 
door c1e afélelinccn Utrecht en Rhenen zijn gemaakt, daarbij wel 
st~rk ondcrstrepc,nd dat hun grote zorg door de fractie '.Mordt ge
deelél .• ·Het is nu eenmaal zo dat de mensheid wel langzomerhand tal 
van chemische mièdclen heeft lf:ren toepassen, ma.ar nog niet ge
leerd hEeft met deze chemische middelr:m te leven, en langzamerhand 
.bezig is van deze aarde een biologisch monstrum te maken. Het 
vraÇJ.gstuk van de insecticiden, de bestrijdingzmidrlcien in algemene 
zin dus, vormt een onc1erdeel van een veel breder patroon; spreker 
zou in dit opzicht willen wijzen op het hele vraagstuk van de 
lucht-, water- en bodemverontreinigin~. Spreker gelooft dat het 
gelutkig if.: dat zeer binnenkort vmt de waterverontreiniging be
treft een wet in behandeling zal komen en op wat langere termijn 
zal dat ook voor de luchtverontreiniging het geval zijn. Spreker 
zegt het hoofd bc stuur dank voor !}.et feit. dat het gevolg heeft 
willen geven aan een verzoek van mc'vronw Veder en hem om tot 
instelling te komen van een commissie der partij die' zich speciaal 
met deze luchtverontreiniging zal bezighouden. Hij gelooft dat 
ook de inetelling van rN:·etpunten, zoals dat op het ogenblik al in 
Rijnmond gebeurt, er toch 'Vel op wijst dat op dit terrein ook in 
Nederland de nodige zorg leeft. 

Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen gaat het.in wezen 
om twee belangrijke punten. In de ~erste plaats om de vraag in 

- 44 



- 44 :: 

hoevei•re. deze be:-:trijdingsmiddelen noodzakelijk ZJ.Jn en de tweede 
~raag is dan: is dat eebruik in alleflei opzichten verantwoord. 
In principe is het gebruik van dez~ chemische bestrijdingsmiddelen 
een nood zakt:, lijk kwaad. Het is eigenlijk r::en noodmaa.t;regel. Bij 
de huidige stand van de wetenschap zijn deze middelen nog önmis-

. baar, onïdat zonder deze middelen toch wel bijzonder grote en 
nïet. aanvaarde oogstdepreciaties zouden plaatshebben ... Men moet 
vooralsnog kiezen uit drie kNaden. Die kwaden van drieerlei aard 
zijn dan in de eerste plaats dat men bij het gebruik0n van che
mische beetrijdingsmiddl:lcn een resistentie oproept. In de tweede 
plaats is daar het vraagstuk van de vernietiging vnn planten en 
dioren, en tenelotte het gevaar van het aanwezig blijven van 
residuen. Op dit punt is men sedert kort weer voor zeer onaange
name vcrrassin;_rcn {;tJEtcld, omdat die persistentie, dat in de 
natuur blijve:n rouleren van verschillende: middelen, toch verd-er 
grijpt d.:tn r;;en hoopt·c. 

Vorig jaar hu:ft een ui tvocrig overleg plaats gehad tussen 
do vast'' commü~sies voor volksc;czonc~h.cid en landbouw waarbij hc:t 
g0bruik van dat hele gruwelkabim't V<:Jn antibiotica on bestrij
dingmüè.dclcn bijzondc;r duiC::elijk is doorr;c:nprokon. Daarbj_j is 
gcbl0ksn dat alvorens d~ze chcmisch0 middelen in het verkeer 
wordGn g<::bracht, daar c:cn b<"langrijk onderz.oek aan voorafgaat. 
Dat de::~ondankn fouten 'NOrch:n ger:nakt is ten .dc,le c:e:;n gevolg van 
onvoldou1e"e inzicht in de w""rking van d<::zc procluktun op lange 
termijn, is zeer zeker ook eon kwestie van foutieve toEpassing, 
is ook vaak een gevolg van L'en onvoorzien snmenlqpcn van omstan
digheden. Maar t<; clenkl:n dat maar raak gospoten wordt, dnarmee 
mot-t mem toven voorzichtig zijn. In het alGl'Inrocn zijn de produkten 
waarmee gespoten moet worden ongelooflijk dutrr, dus uit econo
mischo overweginc;.:. n past mGn wel op dat men daar niet te veel van 

. gebruikt. · 
Van v. V .D .-?.ijde is in elk geval zeer bij ~onder cle aandacht 

gevraagd voor eç'n harr!lünische bestrijding van ziekten on plagen. 
Zeer nadrukkelijk '0J.l n1octcn word en ge w0 zun op het juiste gebruik: 
niet deze: middclr;n maar in handen geven v;Jn iedere-on. Het is in 
iedur gcva·l wel zo dat lH:t ni0t meer :;w is: parathion, Uw drogist 
heeft het. MD.ar hL't is aan dt andere· kant •nel zo dat de ze praeluk
ten nog wel eens tc:- ge;ma.kkclijk in sommtgc h~nden komen. In elk 
geval wordt hie:r à oor het bcdrijfsle;ven -·zelf ook op· toe.gezien,. 
vooral ook in tuinbouwkringen gebeurt dat. lVlcn wordt onmiddellijk 
beboc:t,. warmeer n~e:n W'bruikt'~ VE:rp.'Jkkingl:n laat rond slingeren, 
maar wel zal men moeten annva. .. 1rcll'n dat .onder c1e huidige omst3.ndig
heden een totaal uitschakelen van deze middelen onmogelijk is. 
Door nationale en int-=rniJ.tion~lle sarEenwerking v::tn wetgever en 
wet •. nncho.p zal men <;r echter toch wel in voldo(·nde snel tempo 
kunnen uitkomen om :ü th:1ns onze samEnlc:vinc voor grote rampen te 
buho~dcn. Wat dat betreft.knn men zeke;r op de positieve instel-
ring van de V~V.D.-fractio blijvc:n rekenen. . , · 

Mr.J.G.Ric,tkerk, Rijswijk, zal de vraag beantwoorden van de 
heer liïu.ldC'r uit Rotterdam over àe ombud smnn. De heer l.~ulder heeft 
zijn vraag wat rauwelings o.an de orde gestelel, omd9t hij gealar
meerd was door een artilwl over é!e ombudsman in hot Algemeen 

.Dagblo.d. Spreke-r moet zeggen dat ·hij èit heel goed begrij";->t. De 
fractiG heeft hier al c<:n standpunt ing12nomcn. Spreker dacht dat 
het bij de ombudsman toch niP.t in de eerste pl:1~Jts gaat om de 
vraag of wij· nog verdere rechtsbescherming nodig hebben. Natuur
lijk is dat ook •'<"=n vrCJagpunt, maar onze rechtsb(:nchcrming is in 
het :Jlgemcen vrij behoorlijk a-:mwezig. Het gJ.;J.t me-er om het 
vraagstuk v;}n de bejegening van de buiger door de ~::n-erheid buiten 
de sfce:r van de rc:chtcns vastGelegde verplichtingen. Onze minister 
van jus ti tie, de heer Polak, hEeft het volg<:nde ·beeld gebruikt: 
hij vcrgeleek de overhtdd met (:;O::n steeds gezetter wordend iemand 
die zo ui. tdijt cL:lt hij op den dmu· zijn eigul schoenen niet meer 
kan zi·en, zodat het nod.ig is dat er zo nu en dan eens iemand komt 
die zijn voE-ten schoonma:..:.kt. Het is een plastisch bEeld. Het is 
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duidelijk dat onze minister van justitie, die samen met de minis
ter v~n binnenland r::e zakc;n <li t probleem zal aanpakken, ec:n_ over
tuigd voorstander van de ombudsman is. 

Waar gaat het nu over in dot artikel in het Algemeen Dagblad? 
Om de vraag of dit nu e8n onafhankE:lijke orilbud sman moet zijn of
wel een m'.:er parlementaire figuur. De minister van binnenlandse 
zaken heeft medegedeeld dot zijn ge0achten meer in de richting 
vlln die parlr:mcntaire figuur gaan. De V. V .D.-fr<Jctie: is bepaald 
van oordeel dat, wanneor r:r ee-n ombudsman :r.!Ot?t kom.::n, dit een 
onafh:>nkclijke figuur moet zijn, dat hij h':t vertrouwen moet heb
ben juist van de burgerij, zich zelfstandig moet kunnen opstellen 
teg...:nover de rc.:;gcring en ook bt:voe:gdh8den moet hobben met betrek
king tot hot ondcr;~oeken van zaken waar . .:tan een p::trlc•mcnt niet 
toekomt. Dat stnndpunt <;al do fractie blijven innemen. S~lreker 
ziet nog Viel probl<.rac n met bctrckkine; tot de keuze, waarover ook 
de huur Van Hiel heeft gesproken. Mon zal ~en heel wijze man rtodig 
hebben, die een rcput~:tic 0}) elit gebied moet O:Jbouwcn. Hij zal 
natuurlijk te rrnkcn krijg0n met vrij Vt:'Cl z1ken dio in de sfeer 
van hct onbevredigd-zijn-zonder-redon mo •. ten worden geregeld. De 
fractie z.a.l echter blijven plci ten voor een ~?,élfstanclige functio
naris. 

De Voorzitter celooft dat de vergc::.d ering bij zcme1 er erkent;:; lijk 
mag zijn voor de wijze w.:w.rop door de fracties de uit de afde
lingcm gestelde vra.e;en zijn bc;:.ntwoord. Hij gelooft dat deze ant
woorden de vrap,cnstclle>rs volkomen hebben kunnen bovreèligen. 
Aan het eind van deze vcrgadering wil hij nu een kort slotwoord 
spreken. Er is gistc:ren en vand~wg een bijzond.:r vruchtbare ver
gadering geweest in eon ui tf;tekGnde sf,,er. H8t hoofë!bestuur is 
da,n' bijzonder erl<::.,ntelijk voor. De partij kan 0}1 twee h(•el nut
tige dagen terugzien. Gisterenochtend en 8iste;rr:'nmic1 C'ag vond een 
werkbezoek a~n de provincie Limburg plaats en dat hnd een heel 
grote betekcni s. Nogmo:Jls z.egt :::~rr< ker h.trtolijk d.~::nk tot he.t 
be;~tuur van de Knmorcentrale r:w.ctstricht voor de grote:? gastvrijht>id 
waarvan men hu:.·ft mogc'n gc:ni(:•ten. 

Ook tot rh vele :J.fgevdardigèEn die uoor hun bijc1ragPn aan de 
gedachtenvd.sseling deze: verg:1dcring tot een succc;;s hebben gemaakt 
wil hij zijn dank uitspreken. 

De p::1.rtij krijgt het binnenkort weer bi,jzonclor clruk met de 
voorbereiel ing van de Bui tenr;e\"Onc AlGeme-ne- 'h:rgélclering in november. 
Daarvoor mor:'t in de coll)missie Kiezcr-GC::kozene en :in het bestuur 
nog hu.l vcc;l werk "lOrden vcrricht. Sprckeo-r hoopt dat èie voor-: 
bereidingen zullen kunne:n gc:scl1il'den in eonzE;lfdo constructieve 
sfeer als in deze verg~dering h~eft g0heerst. Als dat het geval 
is zal de novembervergadering ongetwijft:>l(l ook wuer een succes 
kunnen wor~en. De partij zal dan kunnen zijn een duidelijk rustig 
baken in het politieke gewoel, een houvJ.st voor alle Nederlanders 
die met de V.V.D. de wens koe::;t(:ren dat onze samE:nl<:'Ving wordt 
geelragen door de beginselen van vrijheid, verdraagzaamheid, vcr
antwoore:elijkheid en sociale gerechtigheid die zij met zoveel 
enthousiasme v oorst::ut on ui tc1raagt. 

n~,n zou spreker tenslotte dank willE:n brengen ::J.D.n al degenen 
die voor de voorbcreic~ ing van deze vergadering heel veel werk 
hebben verz~:~~. Hij bedoelt hü,rmce mejuffrou·v V:m Everdingen, 
me juffrowv Gunther, mevrouw Van der Loo, de ho8r Van Vlaard ingc.'n 
en alle andere mede·vvèrkers en medewerksters van het Algemeen 
Secrvtariaat. Zij hebbGn allen meegewerkt aan de goccle gang V<:l.n 
zaken en voor het vlotte verloop van deze ve>rgadoring gezorgd. 

De Voorzitter spreekt de hoop uit dat een ieder met goede 
moed voor de to0kom~t nac.r huis gaat. Ik wens U allen, zo besluit 
hij, een goede reis en ik hoop U allen in november weer op onze 
volgende Algemene Vt::rgadering terug te zien. 
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