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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Volkspartij 
voor,Vrijheid en De~ocratie, gehouden op vrijdag 28 en zaterdag 29 
maart. 1969 in Huize Naas te Groningen. 

1. ·De Voorzitter, Ir.i.van aer Pols, Opent vrijdag 28 maart 1969 
om 8. OO~uur des avor.ds de vergadering met een korte rede, welke 
als bijlage I bij de notulen is gevoegd • 

.. 2 .• --vervolgens houdt filr. E.H. Toxopeus, voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie, een toespraak, welke als bijlage II bij de notulen 
is gevoegd. 

Nadat de vergadering beide sprekers met een hartelijk applaus 
voor hun redevoering heeft bedankt, verzoekt de Voorzitter de 
aanwezigen zich een ogenblik van hun zetels te verheffen, aange
zien hij een enkel woord wil spreken ter herdenking van het 
overlijden op 12 augustus 1968 van de ere-voorzitter der partij, 
~rof.Mr.P.J.Oud. Wij allen weten, aldus spreker, hoe de heer Oud 
de V.V.D. heeft gediend an wat hij voor onze partij heeft betekend. 
Wij weten hoe zeer hij na zijn afscheid als voorzitter en.na zijn 
afscheid. uit de Tweed.e }~amer ste<~ds lweft meegeleefd met het wel 
en wee onzer partij, en onze vergaderingen is blijven bezoeken. 
Op de bijeenkomst ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan der 
partij op 20 januari 1963 heeft hij zich nog tot ons mogen richten 
met een magistrale rede; de laatste Jaarlijkse Algemene Vergade
ring in april van dat jaar in rt.aastricht heeft hij echter door 
het voortschrijden van zijn kwaal niet meer kun.."len bezoeken, Die 
kwaal heeft hem op i2 augustus 19fi8 naar het einde gebracht. 
Spreker meent dat het goed is indien op deze eerste gewone Algemene 
Vergadering na zijn overlijden de heer Oud door de hier aanwezigen 
enkele ogenblikken in stilte wordt herdacht, in waardering voor 
het onnoemelijk v8lE:- dat hij voor de V.V • .O. heeft betekend. 

De aanwezigen betrachten vervolgens staande enige ogenblikken 
stil te. · 

Vervolgens stelt de Voorzitter voor het navolgende telegram 
aan Hare Majesteit de Koningin te verzenden: 

11 Dè Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, op 28 en 29 maart 
1969 te Groningen in Jaarlijkse Algemene Vergaderi~g bijeen, 
betuigt haar gevoelens van trouw en aanhankelijkheid aan Uwe 
Majesteit en Haar Huis. 

Van der Pols, Yoorzj_ tter 
Korthals Altes, Algemeen Secretaris. 11 

De Vergadering betuigt met applaus instemming met dit 
voorstel. 

3. Begroeting van de gasten. 
·De Voorzitter, d~e er in ZlJn openingswoord reeds ZlJn vreugde 

over heeft uitgesproken dat v.an onze geestverwanten in de regering 
de J:viinisters \-fi tteveen, Den Toom en Polak en Staatssecretaris 

. K,ey.zer hedenavond in ons midden zijn - Staatssecretaris De Koster 
is helaas verhinderd wegens verblijf in Tunesië - , wil thans 
in de eerste plaats b8groeten de burgemeester van Groningen, de 
heer J.J.A.Berger. De V.V.D. is bijzonder verheugd dit maal 
haar Jaarvergadering in de stad Groni!ïgen te mogen houden. Een 
groot aantal leden der partij komt daar niet regelmatig, en 
wanneer men Groning8n ID€t zekere tussenpozen bezoekt, wordt n1en 
steeds bijzonder getroffen door de grote ontwikkelingen die daar 
plaatsvinden. Spreker heeft daar het diepste respect voor en weet 
namens alle aanwezigen-te spreken indien hij uiting geeft aan zijn 
grote genoegen in de~e stad te mogen verblijven. 

·Vervolgens üpreekt <ie Vo'orzi tter een bijzonder welkomstwoord 
tot het era-lid, de heer D.W.Dettmeijer, oud-algemeen se~retaris 
der partij, en tot de a"fvaardigingen van.het Libë:raal Democratisch 
Centrum, de Jongeren Orgarüsatie Vrijheid en Democratie en de · 
federatie van Liberale ütude~ten-Verenigingen in Nederland. Helaas 
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is van de Belgische zusterpartij , de Partij voor Vrijheid en 
·Vooruitgang te Brussel, wederom bericht van verhindering ontvangen~ 
, aangezien de huidige politieke situatie en de voorbereiding van 

het partij-congres.der. P.V.V .• eind mei alle.tijd van onze Belgi
sche politieke vrienden in beslag nemen. Belgi~, zo schrijft de 
secr.etaris van de P.V.V., is een vrij rumoerig land! 

._:_::.ne. Voorzitter geeft thans het woord aan de heer J .J .A.Berger, 
burgemeester van Groningen, die gaarne zijnerzijds de V.V.D. 
buitengewoon hartelijk welkÇ>m in Gro,ningen wil heten. Na de 
boeiende redE: van de heer Toxopeus acht spreker het bijzonder 
hachelijlc om iets te zeggen. Aan politieke uitspraken zal hij 
zich nj.et· wagen, behalve dan misschien op één punt, namelijk dat 
de fractievoorzitter van sprekers partij door hem geadviseerd 
zal worden voortaan aan het begin van het congres zijn grote rede 
te houden, opdat na de ovatie het congres nimmor meer afkeuring 
over zijn beleid kan uitspreken! 

Om twee redenen acht het gemeentebestuur van Groningen het 
zo bijzonder verheugend dat de V.V.D. naar Groningen is gekomen 
voor haar Jaarvergadering. In de eerste plaats o~dat in een demo
cratisch land politieké partijen uiterst belangrijk zijn en de 
congressen dezer partijen in een zo'n gewichtige periode in onze 
politieku en culturele geschiedenis als wij thans meemaken van 
vaak beslissende betekenis zijn. 

De tweedo redeh is à.at het gcmeenteb(~stuur van Groningen 
zo graag zou willen dat non deze stad goed leert kennen. Spreker 
hoopt dan ook in stilte dat de vergadering hedenavond niet van 
zo lange duur zal zijn, dat de aanwezigen geen gelegenheid meer 
zouden hebbeneyen do.stad in te gaan; anders zouden alle nacht
vergunnii?-gen voor niE:ts zijn afgegeven. 
. Dan is· er nog een derde reden. De heer Toxopeus heeft al even 
gewe.zen op ·de problematiek van het noorden. Nu het kader van de 
V~V.D. hier thans in het noorden verblijft kan het zichzelf 
overtuigen van de ontwikkoling van de stad Groningen, en derhalve 
ook van. het bill:ijke vnn de vraag, aan elke regering van welke samen
stelling dan ook,om.diensten naar deze centrum-stad over te 
plaatsen. Nen kan zich ook zelf ervan overtuigen waarom men het 
hier zo noodzakelijk vindt dat de industriële ontwikkeling van 
het noorden evenwichtig kan plaatsvinden en dat de vestiging van 
nieuwe en de uitbreiding van oude industrie bevorderd dient te 
worden, indien maar enigszins mogelijk door.een investerings-
aftrek. · · . ·· 

Spreker eindigt zijn b~toog met er op te wijzen dat tussen 
Groningen en het westen een snelle luchtverbinding \"IOrdt onder
houden, hetgeen mogelijkheden biedt voor de. mensen in het westen 

· · .des. lands om in deze snel groeiende uni~.~crsi tei ts-stad hun kinde-
ren te bezoeken en hun vleekend door te brengen. Wil men aan de 
leefbaarheid hier een eigen bijdrage leveren, dan zal men nog 
kunnen helpen bevorderen dat ~r spoedig een snelle auto-verbinding 
~tussen noorden en westen komt. · . 

·· Spreker besluit met te herhalen dat het gemeentebestuur van 
Groningen het bijzonder op prijs heeft g~steld d,t de V.V.D. hier 
wil vergaderen.en dat bet de V.V.D. een goed corigres toewenst met 

.bovendien enige uren verstrooiing in deze stad. 
Na de .heer Berger dank te hebben gezegd voor zijn vriendelijke 

woorden, die de Voorzitter p~rsoonlijk met name zeer hebben ge
troffen door'de zorg niet alleen voor de vestiging van nieuwe 
industrieën maar ook voor· :ae uitgroei van ·bestaande industrieën, 
een zaak·die dib.'lijls ih d·e-knel komt, geeft de Voorzitter 

·vervolgens het woord aan de heer A.J.B.Hubert te Scheveningen, 
voorzitter van het Liberaal Democratisch C8ntrum. 

Ook de heer Hubert ·wenst namens het L.D.C. de V.V.D. een goed 
congres toe. In het afgelopen jaar heeft het L.D.C. wederom in alle 
vriendschap constructief met de V.V.D. kunnen samenwerken, en het 
heeft zowel bij de totstandkoming van het rapport Kiezer en 
Gekozene als bij het cong·res over hGt rapport Herziening van het 
Ondernemingsrecht zijn inb~eng gehad. Het spreekt wel vanzelf 
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dat e'èn''groep van· politieke activîsten als het L.D.C •. dit soort 
activiteiten toejuicht Em.hoopt op me.èr~ Wèl' heel duidelijk levtam 
de constructieve samenwerkin~tussen V.V.D. en L.D.C. tot uit
drukking in het overleg in het Liberaal Beraad. Het L.D.C. is 
zcer·verheugd met de rapporten van het Liberaal Beraad die tot nu 
toe zijn gepubliceerd en het vertrouwt erop dat straks, als ook de 
beantwoording van de vierde vraag gereed is gekomen, een eind
rapport aan de partij kan ·worden vo.orgelegd,._.dat het moderne 
liberalisme voor de kiezers een aantreKkelijk gezicht zal geven. 

Toch, zo gaat sprekGr voort, blijft er voor het L.D.C. nog 
wel het een en ander te wensen over, met name op het terrein van 
de intt:rne partij-de;:;;ocrati8 en è.e partij-organisatie. Het L.D.C. 
heeft daarom odn discussie-nota opgesteld waarin een aantal knel
punten wordt geanalyseerd. Deze è.iscussie-nota bevat geen concrete 
voorstellen, doch slechts ee!l aa~-:.tal bouwstenen voor de oplossing 
van de gerezen probl.:.;rner::.. Juist è.oor de bui te:r:gewoon grote acti
viteit van do partij zijn de laatste tijd schoonheidsfoutjes zicht
baar geword0n v;aar :!ten vroet;cr niet zo veel van :nerkte. Spreker 
denkt daarbij o.a. aan cie doorstroming van ideeën en de onverwacht 
lange duur van vergaderingen. De .reactie r2ag niet zijn dat de . 
. acti vi te i ton terug gedre.aid word.:;n, en spreker heef't d,an ook 
met genoegen uit de rede van de hoer Toxopeus vernomen dat deze 
aandringt op een uitgebreide studiB van het hele welzijnsbeleid 
vanuit liberaal standpunt. Het L.D.C. juicht zc'n studie toe en 
.i~ volgaarne bGreid ook hieraan nee te werken. 

Spreker hoopt en vertrouv;t ds.t het Hoofdbestuur van de V.V.D. 
de discussie-nota, die hij hierbij aanbiedt, in "Vrijheid en Demo
cratie" zal willc:m publiceren en terdege zal willen bestuderen. 

De Voorzitter zegt de heer Hubert dank; het Hoofdbestuur zal 
zonder twijfel grondig kennis ne;J<.m van deze discussi~-nota en 
spreker-:neemt aan dat ergeen bezwaar-tegen zal zijn de nota 
te publiceren. 

Vervolgans geeft hij het woord aan de heer H.Bosma te 
's-Gravenhage, voorzitter van de JongEoren Organisatie Vrijheid en 
Democratie, wien.hct genoegen doet heden de traditie,dat de 
J.O.V.D.-voorzitter een enkel woord richt tot de Alge~ene Vergade-
ring .van .. de V. V.D., . te kulmE:n voortzetten. Spreker wijst 

.. op' ee.h artikel van zi-jn hand· in· "De Dr-iemaster", hier verkrijgbaar 
·en van harte aanbevolen, waarin.het Liberaal Beraad een waardevolle 
bijdragè t~t.de positiebepaling van het liberalisme wordt genoemd •. 
Hij wil er de nadruk op leggen dat hij dit heeft kunnen zeggen 
namens de gehele Jongeren Organisatie. In "Vrijheid en Democratie" 
kwam de laatste tijd nog al een~ ~en a~ntal ingezonden stukken 
voor waarin twijfel werd geuit aan dë èonstructiviteit van de 
J.O.V.D. en van de voorzitter dier organisatie in het bijzonder. 
Spreker heeft deze stukjes over het algemean-nogal~onfris gevonden. 
Hij .heeft nooit behoefte gehad daarop te reageren,. maar dat wil 
hij nu toch wel eens een keer wÈ:l doen: hij wil hïêr nu·èens heel 
duidelijk stellen dat in het Liberaal Beraad op uiterst construc
tieve wijze wordt samengewerkt E:n dat ook de J.O.V.D. daaraan een 
zeer constructieve bijdrage levert, zoals ook wel aan de resulta
ten van het Beraad is te zien. Spreker besluit ook zijnerzijds met, 

_ .. med_o. _pam.ens _de L •. s ... V .• N •. ,.de aanwezig-en een ;goed congres toe. te 
wep.s_en. · ·· 

De V-oorzitter zegt ook ·<ie heer Bosuia dank voor zijn woorden 
en gaat vervolgens over to.t .punt 4 van de agenda. 

4. Vorslag van de Commissie voor de Notulen van de Jaarli"kse 
Algemene Verg~dering van 5 eL 6 april 19 8 te Maastricht. 

Deze Connissic, diè v:as samengesteld uit r.1evrouw H.J.Schlemper
van Gijn te Vught en cl:J r..erenW.Inden te Bru::-unen en Ir.A.D.Kroese te 
Geleen, brel}-gt_bij monde :van--mevrouw ~chlemper verslag uit. 

De Comm~ss~e keurt de notulen goed. · . \ . 
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5. 13enoo'mïng van e·en Notulen Commiss-ie voor de vergadering van 
28 ón 29 maart 1~69 • 

. Op voorstel van de Voorzitter worden in :deze Commissie benoemd 
mevrouw Nr.A.Nieuwenhuis-Hagtglas Boot te Groningen en de heren 
H.J.P. de Baat Doelman te Alphen a/d Rijnen ~1:::-.Dr.H.K.de Langen 
te Meppel. 

6. Jaarvorslag van de Sscretaris. 
; .. ·.• 

Dit jàarverslag, dat als bijlage III bij de notulen is ge
voegd, g6eft geen aanleiding tot opmerkingen, zodat het wordt 

hg9edgekourd. · 
De Voorzitter maakt van deze gelGgenheid gebruik om te memo

ieten dat h~t Algemeen ~ecretariaat der partij zeer veel werk 
heeft moeten verrichten om do velz partij-activiteiten in het 
afgelopen jaar goed te doen verlopen; een woord van erken~elijk
heid acht hij op zijn pla~ts. 

De heer Mr.J.C.J.Stal, Oegstge~st, is het opgevallen dat de 
Commissie voor de buitenlandse Politiek in het jaar 1968 slechts 
66n maal heeft vergaderd. Van de sub-commissie Ontwikkelingshulp 
worden geen vergaderdata verr:ield. Spre:ker vraagt of de conclusie 
moet zijn dat in onze partij inzake de buitenlandse politiek geen 
denkwerk wordt verricht'. · 

De Yoorzi tter bevestigt dat de Cor:ll!lissie voor de Buitenlandse 
Politiek slechts één maal bijeenkwam; dit is .echter te \'lij ten aan 
eeri wisseling in het voorzitterschap. ,D\.0:; ,g8gE;v.;;ns over de activi

.... ;te i ten d13r. sub-cornmisf?ie Ontwikkelingshulp zullen alsnog worden 
-.nagespeurd.: · · 

; . 
· .. 

1. Rekening en verantwoording en jaarverslag van de Penningmeester • 
.. Q.~ __ Penningmeester, de heer S.J .• ve.n den Bergh, brengt dit 

v·ersla'g ui-t, dat als bijlage IV bij de ·notulen is gevoegd,. 
De Voorzitter zegt de :Penningmeester dank voor zijn klemmend 

betoog en stelt aan de orde punt 8 van de agenda •. 
•,. ' .. 

8. yerf?_lag van de ComrrrJ-ssie van Voor_;L~chtin?, over de. rekening en 
verantwoording van à.e Pennint;meest_er over het jaar 1968. 

Deze Commissie was als volgt samengesteld: B.D.Breuning ten 
Cate te Almelo, J.W.Bupkes te Middelburg en H.W.A.van den Wall Bake 
te Amsterdam. 

· ·- Dè heer Breuning ten Ca t~ brengt namens de Commissie het 
verslag uit 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. 

De vergadering gaat hiermede akkoord. 

9. Benoeming van een Commissie van drie leden ter voorlichting van· 
de Algemene Vergadering bij de behandeling van de rekening en 
verantwóorfiing van de Penningmeester over---het .. jaar 1969. 

. Op voorstel van de Voorzitter worden in deze Commissie 
... :.-__ ben.aem.<l. _als leden: 
.. c'_; __ .- 1"1r. ... j. J. ()"j-"e"vaar . 

·: . , .. .rhr.H.A.C.-van R"iemsdijk 
· :' ... H.;;W.A.van den \'fall 'Bake. -. ' .. ~ 
. 'en 

Voorburg 
Eindno·vê·n 
Amsterdam 

als ·plaatsverv.angende-leden: 
Dr.G.N.Horii"g . . _;~·Koog aan de Zaan 
J.W.Hupkes Middelburg 
Br.C.F.Karsten Laren (N.H.). 
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10. Y._oorstel van het Hoofdbestuur tot centrale contributie-inning. 

De Voorzitter geeft ter toelichting va.n.. dit voorstel het 
woord aan de Penningmeester van de partij~ . 

De heer Van den Bergh zet ui teen· dat hét' HÖÓfdbestuur tot dit 
~oorstel is gekomen uit verschillende overwegingen. Centrale 
contributie-inning is een modernel'e wijze om de contributies der 

··'leden bij het Hoofdbestuur en bij de afdelingen te doen binnen
komen; de inning geschiedt sneller, renteverlies wordt voorkomen 
en de inkomsten van de partij zullen hierdoor stijg~n. Nadat het 
voorstel van het Hoofdbestuur,tegelijk met de Beschrijvingsbrief, 
was gepubliceerd, kwamen er echter vooral uit de kleinere afde
lingen bezwaren. Men was van mening, dat bij een centrale contri
butie-i.lming de band tussen afdelingsbestuur en leden zwakker 
zou worden, of zelfs verloren zou kunnen gaan. Het Hoofdbestuur 
heeft zich naar aanleiding ve.n deze bezwaren nader beraden en 
vervolgens een compromis-voorstel aan de partij voorgelegd, dat 
hierop neerkomt dat dia afdelingen, die voor zich geen centrale 
contributie-inning wensen, daaraan niet behoeven mee te doen, 
indien hun ledonvcrè·;adering daartoe tijdig het besluit neemt. 
In dit compromis-voorstel zijn voorts nog enkele andere bezwaren 
van sommige afdelingen ondervangen, o.a. een verzachting van de 
wellicht wat al te strinBente roysmentsbepalingen. Spreker is van 
mening dat dit compromis-voorstel, dat mede is g~baseerd op de 
adviezen van de Partijraadsvergadering van 8 maart j.l., voor de 
meeste afdelingen wel acceptabel zal zijn. Hij gelooft dit 
voorstel dan ook warm te kunnen nanbevelen aail deze vergadering. 

De Voorzitter z&gt de heer Van den Bergh dank voor zijn uit
eenzetting en geëft vervolgens de leidin~ van de discussie over 
dit agendapunt in h;:;.ndcn van de heer Kor.thals Al tes. 

De heer Nr.F.Korthals Alt0s stelt allereerst· aan de orde de 
wijzigingen In de statuten àie voor de centrale contributie-inning 
noodzakelijk zijn. . ... · 

. De eerste dezer wijzigingen betreft artik~l 8 van de statuten. 
Op het gewijzigd voorstel van het Hoofdbestuur is een amendement 
ingediend door de afdeling Naarden. Dit amendement wordt door deze 
afdeling ingetrokken. . ' 

De vergadering kan zich met het gewijzigde voorst.el van het 
Hoofdbestuur verenigen, zodat dit aldus is aanvaard. 

Vervolgens stelt de heer Korthals Altes aan de orde artikel 9, 
lid 1. Op het voorstel van het Hoofdbestuur is een amendement 
ingediend door de afdeling De Bilt/Bilthoven; de Partijraad advi
seert dit amendeme·nt te aanvaarden • 

. De vergad8ring kan zich hiermede verenigen, zodat artikel 9, 
lid 1, met de door de afdeling De Bilt/Bilthoven voorgestelde toe
voegingen wordt aanvaard. 

Artikel 9, lid 3. Het voorstel van het Hoofdbestuur, dat 
slechts een wijziging in een verwijzing naar een ander artik~l 
betreft, wordt door de vergadering aangenomen. 

Artikel 9, lid 7. Met het gewijzigd voorstel van het Hoofd
bestuur, waarop geen amendementen zijn ingediend, kan de vergade
ring zich verenigen. 

Artikel 9, lid 8. Dit nieuwe voorstel van hut Hoofdbestuur 
wordt door de vergadering aangenomen. 

Artikel 10. Op het oorspronkelijk voorstel tot wijziging van 
dit artikel was een amendement ingediend door de afdeling De Bilt/ 
Bilthoven. Deze afdeling wenst dit amendement ten aanzien van het 
gewijzigd voorstel van het Hoofdbestuur te handhaven. 

De heer Korthals Altes geeft het woord aan de heer 
Ir.H.J.van Raalte, Bilthov~n, ter toelichting van dit amendement, 
dat erop neerkomt dat de centrale contributie-inning niet zal 

. gelden ten aanzien van nieuwe leden, die in de loop van een 
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kalender.jaar .. lid \.,rorden. De afdeling De· Bilt/Bilthoven wenst voor 
·deze leden de contributie~inning op do thans gebruikelijke wijze 
te blijven doen geschieden. 

De heer Korthcis Alte~ deelt mede dat h~t Hoofdbestuur hiet 
riiet voor gevoeli. Het is bepaald de bedoeling van het Hoofdbe
stuur om ook diegenen, die tussentijds, dus in.dc loop van een 
·kalenderjaar, lid worden gewoon in de centrale contributie-inning 
te laten m8elopen. Het Hoofdbestuur zou niet willen vastleggen 
dat de contributie van bedoelde leden dan precies op de maand 
nauwkeurig.een evenredig gedeelte zóu moeten bedragen van de 

.jaar-contributie, omdat in de praktijk gebleken is dat vele 
nieuwe leden, ook indien zij eerst in de loop van een bepaald 
kalenderjaar tot de partij toetreden, toch bereid zijn de volle 
jaar-contributie te betalen. Treedt een lid pas aan het einde 
van een beprw.ld jaar too? dan zou te overwegen zijn hem of haar 
die paar maand,m contributie tG schenken, zoals dit ook wel ge
schiedt bij dag- en weekbladen e.d. Het Hoofdbestuur geeft·er 
echter de voorkeur aan dit over te laten aan de praktijk, en 
torzake niets vast te leggen. ·· 

De heer Van haaltc is door de woorden van de heer Korthals 
.Altos niet overtuigd. Hij blijft er bij dat het voor de afdelirt
gen financieel en technisch aantrekkelijk is de inning van de 
contributie der tussentijds toetredende li.::d<::n aan zich te houden. 

De' heer Korthals :·ll tes waarschuwt ernstig tegen overneming van 
het amendement van du afdeling De Bilt/Bilthoven. In de eerste 
plaats wordt daarin veel te veel geregeld en is het amendement 
in deze vorm in h"'t geh0el niet bruikbaar, .. l!lP.·fn.·. bovendien dienen 
in het nieuwe systeem de afdelingssc!creta.rissen de nieuwe leden 
direct ·door te geven aan het Algemeen Secretariaat. Dat moet een 
vaste gewoonte gaan worden van de afdclingGsecretarissen. Houden 

.. z·ij de mogelijkheid in die gevallen ZC'lf· t"e .. :blijven ·incasseren, 
dan komt er zonder meer verwarring. dpreker vraagt de vergadering 
wie v66r het amendement De Bilt/Bilthoven is; door stemming bij 
hand-opsteken blijkt dit amendernc:nt te zijn verw<?rpen. 

De Heer Drs.A.M.Bom, Naarden, ~il bij artikel 10 nog twee 
punten ter sprake brengen. 

In de eerste plaats zou hij door aan lid 1 van dit.artikel 
toe te ·voegen de woorden "of volgens lid 5 van dit artikel" die
genen die lid zijn van een afdeling, die een ho{;ere dan de minimum
contributie heft,willen verplichten die hogere contributie ook 
te betalen. · 

In de tweede plaats zou hij lid 4 van artikel 10·willen 
schrappen en lid 3.willen vereenvoudigen tot de volgende woorden: 
"de contributies keimen overeenkomstig bij of krachtens het 
huishoudelijk reglement vastgestelde regels voor een deel ten 
goede aan het Hoofdbestuur en aan het orgaan van de partij, alsmede 
voor· ·een deel aan de kamercentrales en aan de afdelingen waartoe 
de leden behoren." · 

De reden van deze vereenvoudiging is dat deze nieuwe statuten
bepalingen, waarschijnlijk door de grote spoed waarmede de gewij
zigde voorstellen zijn voorb~reid, woórdelijk gelijkluidend zijn 
geworden aan de bepalingen die ook in het huishoudelijk reglement 
in artikel 38, lid 2 en 3, voorkomen. Spreker zou deze bepalingen 
derhalve uit de statuten willen schrappen. 

De heer Korthals Altes zou hGt eerste voorstel van de heer 
Bom, ten aanzien van lid i van artikel 10, enigszins gewijzigd 
willen overnemen en wel in die zin, dat het eerste lid van arti
kel 10 zou komen te luiden: "de leden betalen jaarlijks v66r 
1 februari hun contributie', en het tweede lid: "de minimum
bedragen zijn vastgesteld bij het huishoudelijk reglement van de 
partij". Achter deze eerste zin van het tweede lid van artikel 
10 dient dan te worden geiezen lid 5 van het gewijzigd·wurstel 
van het Hoofdbestuur. Het oude tweede lid wordt lid 3, lid 3 
wordt lid 4, lid 4 wordt lid 5 en lid 6 blijft lid 6. Op deze 
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WlJZe zal inderdaad een verduidelijking verkregen worden. 
De heer Korthals Altes zou deze wijzigingen derhalve aan de ver
gadering willen aanbevelen. 

Wat de tweede opmerking van de.heer Bom betreft, daarin zou 
spreker hem niet willen volgen. Weliewaar houdt de door de heer 
Bom voorgestelde redactie ongeveer hetzelfde in als wat door het 
Hoofdbestuur w..:;rd voorgesteld, maar spreker mist in het voorstel 
van de heer Bom het ten behoeve van de centrales en afdelingen 
statutair vastleggen van een datum. SpreKer gelooft dat het van 
belang is dat deze datum in de statuten blijft vermeld, opdat 
de Algemene Vergadering het recht blijft houden in die datum 
alleen b(::t 2/3 mco.erderhuid een wijziging te kunnen aanbrengen. 
Spreker vrar;e;t dan ook aan de hr~er Bom dit voorstel te willen 
intrekken. 

De he~r Bom betreurt het zijnerzijds juist dat deze datum 
·st::>.tutair is--v8:stg.::lcgd; hoe eenvoudiger die datum gewijzigd kq.n 
worden, hoe liev~r h~t hem is. Bovendien gelooft hij dat zijn 
voorstel geheel ,past in het streven van hc;t Hoofdbestuur om zo 
veel mo;elijk essentigle bepalingen,zonder dat deze in te grote 
mate de rechtGn van de partij aantasten, naar het huishoudelijk 
reglement over te brengen. · 

De heer Korthals j,ltes blijft bij zijn armvankelijke mening 
dat dit voors~el geen aanb~veling verdient; door stemmen bij 
hand opstoken wordt vervolgens dit voorstel van de afdeling Naar-
den ver\vorpen. - · · 

. Mat de nieuwe redactie van artikel 10t zoals gewijzigd ten 
aanzien van de leden 1 en 2, kan de vergadering zich verenigen. 

Artikel 15. M~t het gewijzigd voorstel van.het Hoofdbbstuur 
gaat de vergadering akkoord; artikel 15 blUft dus ongewijzigd. 

Artikel 20. Het voorstel van het Hoofdbestuur wordt aan
:vaard. 

Artikel 21. Op dit artikel was een amendement ingediend door 
de afdeling Rijswijk, dat in enigszins gewijzigde vorm door de 
Partijraad is overgenomen. 

De vergadering sluit zich hierbij aan. 
·De heer Korthals Altes st~lt' vast dat hiermede de wijzigingen 

in de statuten zijn behandeld; hij zou deze statuten-wijzigingen 
thans iri eindstemming willen brengen, waarbij moet vaststaan dat 
een meerderhdid van 2/3 der uitgebrachte stemmen v66r deze statu-
ten-wijzigingen is. Sprt:Jker vraagt of zich.een afgevaar-
digde tegen deze statuten-wijzigingen verklaart. Hij constateert 
dat niel'land tegenstemt, en dat de statuten-wijzigingen derhalvl:l 
met alg0mene stemmen .. qoor de vergadering zijn aanvaard. 

Dan stelt dè ·.heer· Korthals ;~,1 t·es vervolg8ns aan de orde 
voorstellen tot wijziging van een aantal artikelen van het 
huishoudelijk reglement der partij. 

Allereerst artikel 37, lid 2. Op het oorspronkelijk voorstel 
van het Hoofdbestuur waren amendementen ingedifórnd door de afde
lingen De Bilt/Bilthoven, Rijswijk en Naarden, doch de Partijraad 
heeft geadviseerd het oorspronkelijk voorstel ongewijzigd te 
aanvaarden en de amendementen te verwerpen. · 

De heer Ir.H.J.van Raalte, Bilthoven, licht het amendement 
dezer afdeling, dat de oude redactie van dit artikel wenst te 
handhaven, toe. ile bedoeling van de oude redactie (mogelijkheid 
van een afdelingsbestuur om vrijstelling van contributie te 
verlenen indien daarvoor in het belang der partij termen aanwezig 
zijn) was dat men bijvoorbeeld aan leden van de J.O.V.D., van de 
L.0.V.N., of van andere organisaties, een verlaagde contributie 
kon toestaanJ zulks in.tegenstelling tot hen, die niet bij derge
lijke organisaties waren aangesloten. Er is geen sprake van dat 
het de afdelingen alleen vrij stond i~ ipdividuele gevallen dis
pensatie t.e verlenen, zoals thans inhe't voorstel van het Hoofd
bestuur wordt gesteld. De bedoelfng was juist de afdelingen de 
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mogelijkheid te geven bep~alde groeperingen wat lagere contribu
tie te laten betalen. 

De heer Korthals Altes geef~ de.heer Van Raalte toe dat dit 
vroeger een zeer redelijke zaak was; inmiddels is echter voor 
jongere leden van de partij een lagere contributie vastgesteld 
en ligt er een voorstel van de afdeling De Bilt/Bilthoven ter 
tafel om ook de contributie voor de oudere leden boven 65 jaar te 
verlagen. Spreker meent dat derhalve aan dispensatie mogelijk
heden voor bepaalde groeperingen geen behoefte meer is. Het oude 
artikel 37, lid 2, werd ongetwijfeld door tal van afdelingen op 
de juiste wijze gehanteerd, maar het is spreker bekend dat er ook 
afdelingen waren die deze bepaling wel erg ruim uitlegden, zodat 
het erop neerkwam dat in feite alle leden van zo'n afdeling maar 
f 2,50 of f 5,-- behoefden te betalen. Dat is een verkeerde 
situatie, doch met het oude reglemertt in de hand kon het Hoofd-

_bestuur daar nauwelijks tegen optreden. Het Hoofdbestuur meende 
dan ook door de thans voorgestelde wijzigingen in dit artikel . 
een einde aan dit misbruik te kunnen.maken. · 

De heer Van .Kaal te,· overtuigd, trekt het amendement van de 
afdeling De BiltlBiltfioven in. . 

Het amendement van de afdeling Rijswijk wordt door stemming 
·bij hand-opsteken verworpen. 

De heer Drs.A.H.Bom, Naarden, vraagt nog enige nadere toe
lichting van hst Hoofdbestuur op de vraag wat nu precies als 
een dispensatie-geval moet worden beschouwd en wat niet. De 
afdeling Naarden telt verschillende hoogbejaarde leden, die 
"Vrijheid en Democratie" niet meer kunncm of willen lezen en op 
grond daarvan een lagere contributie betalen. Zjjn dit nu dispen
satie-gevallen of niet, zo vraagt de heer Bom zich af. 

De heer Korthals Altes meent van niet. Bij heeft er zich ook 
steeels stell~tegen verzet om aan b.epaalde leden toestemming te 
geven een lagere contributie te bbtalen en ~Vrijheid en Democra
tie" niet meer te ontvangert. Dat is ook daarom niet juist, omdat 
dan voor tal van afdelingen de verleiding voor de rillnd ligt de 
zaak om te gaan draaien en te ~eggen: wie de volle contributie 
niet kan betalen, krijgt 11 Vrijheid en Democratie 11 niet. i4anneer 
men dat ter keuze gaat stellen, dan valt het bindmiddel van het 
partij-orgaan weg en dat is juist een heel belangrijke zaak. Het 
standpunt van het Hoofdbestuur is dus: iedereen, alle leden 
krijgen "Vrijheid en Democratie'', tenzij zij dit blad niet wensen 
te ontvangen. Alle leden betalen de volle contributie, tenzij zij 
deze niet kuru1en betalen. Deze beide zaken staan los van elkaar. 

Mevrouw lif.van der Veen-Tuyl Schuiteraaker, Wassenaar, vraagt 
zich af hoe hGt gaat met de verdeling van de contributie van die
genen die wel de volle f 25,- betalen, doch "Vrijheid en Democra
tie" niet toegezonden krijgen omdat zij dat niet wensen. Waar 
gaat dan het overschot naar toe, naar 11 Vrijheid en Democratie", 
naar de afdeling of naar het Hoofdbestuur? 

De heer·Korthals Altes antwoordt dat in de thans voorgestelde 
regeling is inbegrepen dat dit overschot naar de afdeling gaat. 

Vervolgens brengt spreker artikel 37, lid 2, in stemming 
conform het oorspronkelijk voorstel van het Hoofdbestuur. 
Dit wordt met algemene stemmen door de vergadering aanvaard. 

Artikel 38 komt thans aan de orde. Voor dit artikel ligt 
een gewijzigd voorstel van het Hoofdbestuur ter tafel, waarin 
echt~r. d~ leden 4 en 5 geschrapt·dienen te worden; in de grote 
haast wa~rmede deze voorstellen na de Partijraadsve~gadering in 
gereedheid zijn gebracht, zijn deze leden abusiev~lijk" ih dit 

.artikel opgenomen. l"'en die.nt dus lid 6 te vernummeren tot lid 4. 
· De heer Drs.A.M.Bom, Naarden, vestigt de aandacht op een 

ongelijkheid in·ae leden 2 ~n 3 van artikel 38. In lid 3 wordt 
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bepaald dat het Hoofdbestuur uit de contributies ook een gedeelte 
moet afdragen aan het partij-orgaan. Nu doet zich de merkwaardige 
situatie voor dat die bepaling in lid 2 ontbreekt. Spreker zou 
daarom willen voorstellen .om in lid 2 .na -de .. woorden "vast te 
.stellen. gedeél ten af" in te voegen de woorden "ten behoeve van het 
partij-orgaan respectievelijk". Dan is er een volkomen identiteit 
tussen de leden 2 en 3. 

De heer Korthals Altes, ofschoon van mening dat de N.D.U. de 
partij,· ook al stonden deze woorden niet in het regleme~t, wel tot 
tijdig betalen zou dwingen, neemt anderzijds aan dat de N.D.U. er 
ook geen bezwaar tegen zal hebben dat in het huishoudelijk regle-

- ·ment wordt vastgelegd dat de V.V.D. op tijd moet- betalen. Spreker 
heeft dan ook geen bezwaar tegen het voorstel van de heer Bom en 
brengt de aldus gewijzigde tekst v::.cn artikel 38 in stemming. 
Met 1 stem blanco wordt dit artikel aanvaard. 

Artikel 39, :;ewijzigd voorstel van het Hoofdbestuur, wordt. 
zonder discussie met algdmene sternmen aanvaard. 

Ook artikel 40, gewijzigd voorstel, wordt zonder discussie· 
en met algemene stemmen aanvaard, terwijl voorts de vergadering 
er eveneens met algemene stern.men mede akkoord gaat het derde en 
het vierde lid van het thans geldende artikel 47 te handhaven, 
behoudens wijziging in het derde lid van een verwijzing naar arti
kel 38 in artikel 38, lid 3. 

Dan stelt de heer Korthals Altos ten slotte aan de orde de 
overgangsbepalingen. Hierop zijn geen am8ndementen ingediend, doch 
do heer Ir.H.J.von rlaalte, De Bilt/Bilthoven, vraagt zich af of 
de in het eerst.;; lid v:m cloze bepalingen genoemde datum van 1 
januari 1970,waarop de wijzigingen in statutun en huishoudelijk 
reglement in werking zullen treden, niet dient te worden vervroegd, 
bijvoorbeeld tot 1 augustus 1969, aangezien die afdelingen,die 
niet met de centrale contributie.:..inning wensen mee te doen, daar
toe in de maand oktober van het voorafgaande jau.r een besluit door 
hun ledenvergadering dienen te laten nemen. 

De heer Korthals Altes geeft de heer Van Raalte gelijk; hij is 
hem dankbaar voor deze opmerking en stelt voor de slotzin van het 
eerste lid van de overgangsbepalingen te doen luiden: "treden 
in werking zodra de Koninklijke .goodkcmring is verleend. 

De vergadering kan zich met de aldus gewijzj_gde overgangs
bepalingen geheel verenigen. 

De heer Korthals Altes stelt vast dat hiermede de behandeling 
van punt 10 van de ag8nda is beëindigd en hij zegt de vergadering 
dank voor de bijzonder constructieve wijze wanrop zij het mogel~k 
heeft gemaakt dit punt in zo korte tijd te behandelen. 

11. Voorstel de minimum-contrib\!:!ije voor gewone leden van 27 jaar 
en ouder te v-2rhog;en van f 25,- tot f 30.1..- po;;;r jaar. 
De heer Nr.l<'.Kor.thals .:'ltes, ook bij dit punt als discussie

leider optredend, deelt de vergadering mede dat de Penningmeester, 
gezien hetgeen deze reeds in zijn jaarverslag heeft opgemerkt, 
thans niet ~eer het woord wenst te voeren. 

Spreker stolt dan aan de orde de op punt 11 ingediende amende
menten: algell"tene beschouwingen van de afdelingen Katwijk en 
Spijkenisse, waarover niemand ~eer het woord wenst te voeren; het 
advj.es van de Partijraad tot verwerping wordt stilzwijgend gevolgd; 
en een voorstel van de afdeling De Bilt/Bilthoven tot splitsing 
van de contributie in 5 categorie~n, welk voorstel door Hoofd
bestuur en .Partijraad in gewijzigde vorm is overgenomen. 

De heer Ir.H.J:van Raalte, De.Bilt/Biltho-yen, deelt mede dat 
zijn afdeling toch graag haar-aanvankelijk voorstel wil handhaven, 

.. namelijk verlaging van de .contributie voor leden boven 65 jaar tot 
f 20,-, terwijl Hoofdbestuur en Partijraad voorstellen de contri
butie voor deze·leden op f 25,- te handhaven. ::>preker verwacht 
dat diegenen van deze categàrie,die meer dan f.20,- kunnen betalen, 
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dat· ook wel zullen blijven doen en hij meent dan ook niet d'at de 
partij hierdoor financie·er aanzienlijk tekort zou komen •. 

· De heer Korthals Altes.brengt het amendement van de afdeling 
De Bilt/Bilthoven vervolgens in stemming; door stemming bij hand 
opstekeh blijkt dat een ruime meerderheid der vergadering daar
tegen is, zodat het hiermede is verworpen. 

Vcrvolgens wordt het gewijzigd voorstol van het Hoofdbestuur in 
stemming gebr&cht; dit wordt door dè vergadering aangenomen met 

·1 -stem tegen en 3 stemmen blanco. 

12. Voorstel van het Hoofdbestuur tot afdrachtregeling voor de 
äfCfëT:rng(,\l en kamercentralês. 
Ook hier treedt de heer Mr.F.Korthals Altes als discussie-

leidor op. · 
Op het oo2·spronkelijk voorstel van het Hoofdbestuur zijn amen

dementen ingèdiend door de afdelingen De Bilt/Bilthoven~ Groningen, 
Eindhoven, Naastricht, Hijnstreek en Naarden en door de kamerce?J.
trale Maastricht. Deze amendementen komen merendeels hierop neer 
dat het onjuist wordt geacht dat de afdrachtregeling voor Amster
dam, Rotterdam en Den Haag gunstiger is dan die voor de andere 
afdelingen. 

De heer A.J.Gooszen, Haarden, het amendement dezer afdeling 
toelichtend, acht nat volkomen onbegrijpelijk dat de afdracht- · 
regeling voor de drie grote steden f 1~- per lid gunstiger is dan 
die voor de andere afdelingen. Door het Hoofdbestuur is gesteld 
dat deze andere afdelin~en profiteren Wl.n-ctc~. in de. verschillende 
provincies werkzaam zijnde regionale propagandisten. Het is spreker 
echter niet bekend dat de kamercentrale Haarlem een door het 
Hoof<lbestuur aangestelde propagandist heeft. 

De heer Korthals Altes geeft toe dat inderdaad enkele kamer
centrales niet beschikken over een regionale prcipagandist. Als de 
kamercentrale Haarlem daar echter behoefte aan heeft, zal het 
Hoofdbestuur trachten daarin te voorzien. 

De heer Gooszen blijft to'ch bezwàar·· houden tegen de f 1,
verschil. 

·De heer Drs.J.F.Scherpenhuizen, Groningen, sluit zich bij de 
afdeling Naarden aan. Ook de afdeling Groningen maakt bezwaar 
tegen deze discriminatie; zij beschikt over een eigen secretariaat 
met een betaalde 6edewerker, terwijl bovendien in een studenten
stad als Groningen een aanmerkelijk aantal studenten de kas eerder 
verzwakt dan versterkt. De afdeling vraagt daarom in dezelfde 
positie te worden gesteld voor wat betreft deze afdrachtregeling 
als de drie grote steden. 

De" heer Korthals AltEis antvTOordt dat het- Hoofdbestuur· zeer 
wel begrip heeft voor hót probleem van ·een grcote afdeling die 
toevallig niet samenvalt met een leemercentrale en toch een admini
stratief apparaat in stand irïoe-t houd.eri. ·Het ·Hoofdbestuur heeft 
daar wel degelijk aandacht·aan besteed, maar spreker wijst nog
maals op de service die het Hoofdbestuur in den lande biedt door 
het aanstellen van regionale propagandisten. Bovendien wijst 
spreker de afdeling Groningeh erop dat in bijzondere gevallen 
afspraken tussen afdelingen en Hoofdbestuur gornaakt kunnen worden. 
Het ligt niet op sprekers weg concrete toezeggingen te doen, maar 
hij weet zeker dat wanneer daartoe aanleiding is, het Dagelijks 
Bestuur bereid zal zijn om hierover met de afdeling Groningen · 
overleg te plegen. 

De heer Scherpenhuizen zegt de heer Korthals Altes dank voor 
~eze woorden: Spreker wil nog toevo~gèn dat hij moet erkennen dat 
~n ~et verlenen de kamerce~trale wel bereid is geweest bepaalde 
act:le~.van de afdeling Groningen mede te subsidiëren,. doch doet 
daarb~J tevens een dringend beroep op de kamercentrale·. om meer 
nog dan vroeger aandacht vooF de problemen-van de afdeling 
Groningen te hebben. 
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De heer Ir.H.J.v~n Raalte, De Bilt/Bilthoven,deelt mede dat de 
afdeling De Bilt/Bilthoven mat verbazing heeft gezien dat van de 
f 1,- per.lid die van haar afdracht wordt afgehouden, regionale 
propagandisten in andere k~mercentralcs worden gefinancierd; de 
kamercentrale Utrecht beschikt namelijk niet over een dergelijke 
propagandist. Het lijkt spr8ker een j_uistere gang van zaken wanneer 
alle kamercentralos gelijkelijk worden behandeld onder het motto 
"gelijke rnomük.:::n~ g<c:lijk8 kappen"; spr;.;ker trekt een vergelijking 
met hot strovon om de gem~enton een eigen bolastinggebied te 
geven. Hen moet het aan de kamercentrales Z8lve overlaten te 
beslissen hoe zij hun rniddolon wensen te; gebruike;n. 

De he:er Korth:-tls Ja tGs mc;ent dat do heer Van Raalte dit toch 
niet helema~l goed ziot. Het is niet zo dat de kamercentrales een 
subsidi0 krijgen voor een propagundist; het is zo dat het Hoofd
bestuur ov"'r het l&nd een lkt vém rugionale propagandisten heeft, 
de: ze bckosti 1~t, u1 hun w.arkzam:J.hed.:;n vaststelt in overleg m.::t h8t 
cuntral\; bustuur . .De kam..;rc•3ntrales hebben daar dus voordeel van, 
maar oen subsidiG is het niet. Overig~;;:ns weet h._,t Hoofdbestuur .op 
het ogenblik van de financiüle situatie van de kamercentrales 
wvinig of niets af. Br komt nu oen nieuw~ bepaling in het regle
ment wa~crin wordt gt:stuld d'lt ook de; kam8rcuntrales in hut v,?r
volg rekening en verantwoording van ldun financiloel beleid aan 
het Hoofdb~stuur zulL;n mo..:tE::n 2.floggcm. Als dit in de toekomst 
gaat doorwerkl.n, en het Hoofdb"'stuur inzicht go.at krijgen in de 
financi~le omstandigheden der kamorcentral~s, kan to zijn~r tijd 
wollicht een maer gediffur0ntioerde regeling tot stand komen. 
Dat zal echter pas ovçr cmlwlc jaren mogelijk zijn. Daarom do0t 
sprGk<H thans eon beroup op de vergad'--ring h,;t huidige voorstel 
ongewijzigd te aanvaard;:;n. t>prekL;r wil. thrlns overgaan tot st.;:mning. 

Hot amendement van de afdeling De Bilt/Bilthoven wordt door 
ste~ning bij hand opsteken verworpen. 

Het amendement van du afdeling Groningen is ingetrokken, even
als de amendementen van do afdeling on de kamarOentrale Maastricht. 

De am .. :md8menten van de afdeling Eindhoven, do afdeling M:ijn
streek en dt: afd~::ling Naard0n wordon door stt::mming bij hand opste
ken verworpen. 

Vervolgens brengt de heer Korthals ..:cl tes in stemming het 
gewijzi6d voorstel van hot Hoofdbestuur genummerd 12.09, afdracht
regelinG voor do centraal geïnde contributios. Dit wordt door de 
vergadering aanvaard. 

Ook het gowijzigd voorstel van het Hoofdbestuur genummerd 
12.10, afdrachtreg~ling voor de door de afdelingsbesturen geïnde 
contributies, wordt door de vergadering aanvaard •. 

13. Voorstel van het Hoofdbestuur tot QJ2_neming in het huishoudelUk 
reglement vnn de stcmprocedur8 d_9or midd.al van inlev<::ring van 
ste::1bri ..;f jes. 

Ook hierbij treedt de heer Mr.F.Korthals Altes als discussie
leider op. 

Op het voorstel van het Hoofdbestuur was slechts 66n amende
ment ingediend door de afd2ling Amsterdam; dit amendement voorzag 
in een lacune en Hoofdbestuur en Partijraad hebben dit amendement 
overgenomen. De Partijraad beveelt.de aanvaarmig van het ald~s 
geamend~erde voorstel unaniem aan en de vergadering volgt het 
advies van de Partijraad, zodat het voorstel is aangenomen. 

Thans is aan de orde punt 14 van de agenda, doch gezien het 
ver gevorderde uur wordt büsloten dit punt, alsmede de punt~n 
15 cm 16 van de agenda eerst zaterdagochtend te b.;;handelen en 
thans over te gaan tot punt 17. 

17. Voorst.:.l van de afdeling De Bilt/Bilthoventot wi.iziging van 
lid 3 en lid 5 van artikel 16 van de statuten. 
De Voorzittér, Ir.K.van.der Pols, wijst op het afwijzend 

advies van het Hoofdbestuur, dat door de Partijraad is overgenomEm, 
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en ontraadt de vergadering teJ:1 stelligste _dit voorstel aan te 
nemen. Sprek~r acht het v.olstrdkt" ·o1Tjui·st- da-t-, allerlei instanties 
in de partij het recht zouden krijgen,dat th~ns uitsluitend aan 
de éfdelingun.en kamercen~rales toekomt, n~~ulijk om voorstellen 
te doen pla.~tsen op dG agenda van de ;,lgemen.:; Vergadt:!ring, respec
tievelijk amendementen of wijzigingsvoo~stellen daarop in te 

"dienen. · · • 

. Do ho er _Ir. H ~ J. van Haal te, De Bl.l t/Bil thoven, wij st erop dat 
ie partij ruim 400 afdelingun t~lt,die allemaal voorstellen mogen 
j_ndion~.m. Sprej{.,:,r ziet sr geen enkel bezwaar in wanneer bijvoor
bueld ook aan de Kamerfracties dit recht zou worden toegekend. 
Hot Hoofdbestuur spreekt over een doorbreking van de organisatie
vorm v:.;.n de partij, alsof dc~zc organisati·c-vorm bolengrijker zou 
zijn dan hetg'-'en waarnaar de partij strc0ft. bpreker meent dat 
de-~ orgr-:nisati.:;-vorm aan dat str'-'ven moet worde;n aangepast en 
niut omgek~Lrd: de organisatie-vorm is toch, zo zegt hij, geen 
heilige koe, zoals in India. Bovendion bestaat naar zijn mening 
die hel.:: organisatil':-vorm niet. Ht;t is imuers zo dat behalve 
de nfdulingcn ook de kam0rcentrnles, die geen st~mrecht hebben, 
wol voorst~llcn ~ogen indienen. Vaaro~ nu wel do kamercentrale, 
waaron nu niet de Kamerfractie. Spr~k0r acht dit oen volslagen· 
duister.;; zaak. 

De Voorzj_ ttur is dit in het gchacl niet mut de hoer Van Raalte 
eens: di." ka:Jiü""r"'èëÏÏtro.lç wordt geacht een a::mtnl afdelingen te vur
tegenwoordig<.m. 

De heer Van Raalte werpt tegen dat du Ko.ncrfractius zelfs 
geacht worden de geh,.:le partij t;:, v"rtogenwoordigen; als zij dan 
nog goen voorstellen nogen indiemp., wc.;et sprukvr hi.Jt niet mucr. 
Op de Bui tengt-wonu ·Algemenç Vcr~:;adering in Hilversum hebbon drie 
verschillendiJ afdelingen voorste:llen in.sediend n~t betrekking tot 
de Eerste Kamer. Waarom hebben zij dat gedaan? Omdat de Eerste 
Kamurloclen zelf a.ls fractio geen voorstel Iil.Ocht8n i..nd.ienen. 
Spreker noemt dit een onpractische werkwijze. Voorts wil hi.j nog 
verwijzen naar h..:;t Liberaal Beraad, dat in zi.~n onJ.P ... ngn f.:i'er:ubli
ccerdc antwoord op de vraa.gpunten II en III blJ de tcgenste l1ngen 
tussen de twee politieke hoofdrichtingen qls eerste punt noende 
de-richting die de vrijheid alleen wil beperken waru1eer de rechten 
en vrijheden van anderen word·en geschaad-. Meent men nu serieus, 
zo vraagt spreker zich af, dat de rcc:O.ton en vrijh;:;clen van de 
afdelingen worden geschaad~ indien een aantal andere organen 
voorstellen mag indienen voor de Algemene Vergadering? 

De Voorzitter waarschuwt nogmaals voor hGt gevaar van door
kruising van de normale opbouw van do partij. In iedere organisa

ctic_moct er een samenspel zijn ~ussen dG verschillande ledematen 
die.het lichaam .. voici6n, en daarbij hGeft ieder een 
eigen to.ak. In de pr~ktijk g~at h~t op.lirit ogenblik zo dat wanneer 
andere dan de daartoe bevoegde organen van·de p'attij bepaalde 
voorstellen doen, deze'·door het Hoofdbestuur aan de Algemene 
Vergadering worden voorgelegd, of wel ter discussie gesteld. 
Zij worden dan gepubliceerd in "Vrijheid en Democratie"; een 
afdeling kan deze _voorstellen dan altijd nog overnemen. In de 
praktijk werkt dit goed. ~aat men echter de voorstellen van de 
heer Van Raalte volgen, dan kof.lt men al gauw tot vleugelvorming 
in de partij. Daar is het Hoofdbestuur beslist tegen. Er wordt 
dan aan ,bepaalde leden, die zich ·naast hun afdeling nog eens op 
andere wijze hebben guorganiseerd, een dubbel recht toegekend. 
Nen kont dán i.n de si tuatL, dat iemand die zijn voorstel er in de 
afdeling niot door kan krijgen, toch langs een omweg als Kamerlid, 
of als commissie-lid of ü-'ts d.::rgelijks, alsnog met zijn· voorstel 
kan kOJJen. Dat is nid de l1ed.ocling. En deze opvatting van het 
Hoofdbostuur is ook niet in strijd net wat door het Liberaal 

. -·· .... Ber.E\ÇJ.d j_s gt;steld, want als partij zijn wij tegen .het toekennen 
van privj._l.;ges. De partij· hee.ft behocfto àa:h cornniissies die de 
Kamerfracties en het H~ofdbe~tuur voorlichten, maar· äan deze 

' , . . - . '. . . 
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comnissios dient niet nog eeris een extra privileg~ te worden toe
gekond om zeif met voorst~llen te kuxmen komen. 

I 

De.heer I-1r.J~Schuttevaer, Utrecht, secretaris van de kamer
centrale Utrecht, doch sprekende voor zichzelve, sluit zich geheel 
bij de woorden ~an du Voorzitter aan: 

De Voorzitter brengt vervolgens hetvoorstel van de afdeling 
De Bil t73"il-L11ovcn in stemming; door stemL'ling bij handopsteken 
wordt dit voorstul verworpen. 

18. Voorst.:;l van do a:fdclinp: De Bilt/Bilthoven _tot instelling van 
EJl.con;ü._:si~ tot h•,rzicn_inL v2n stnw..lillg' en organisatie van 
.9.9--.l~:rt iJ..:. 

.Hot Hoofdbootuur is van mening dat h..:;t geen aanbeveling ver-; 
dient dit voorstul te aanvaarden. 

De Yo.grzj tt0..r_ verwij st naur hGt op dG BGschrijvingsbrief 
opgenogcn advies van het Hoofdbestuur, waarin deze mening nade~ 
wordt genotiveGrd, on vestigt Gr bovendien do aandacht op dat het 
Hoofdbostuur zo juist van het Liburaal Democratisch Centrum een· 
discussiu-notn heeft ontvangen, die een aantal punten betreffende 
structuur en organisatie van de partij bcJwndel t. DE:zc nota zal 
nader onderv.r8rp vF:.n b-:;rnad ui tuaknn 1 en zouden daar heel belang
rijke dingan uitkomen, dan zoudon dezu eventueel op de volgende 
Algomeno Vergadering aan de orde kunnen worden gesteld. Wel is 
spreker van m.ening dat,gezien de volc; tijd die de opeenvolgende 
algenene vL:rgaduringon al aan verbeteringen van structuur en 
organisatie der partij hebben gewijcl 7 h~;;t wen:.3ulijk is daar nu 
een beetje kalm aan rn0e te doen en er alleen toe over te gaan 
wanneer er oen zoor dringende behoeft;.: aan blijkt te bestaan. 
Spreker vraagt de afdeling Do Bilt/Bilthoven genoegen te willen 
nemen mot de toezegging dat het Hoofdbestuur deze zaak nog eens 
ernstig zal overwogen en grondig zal nagaan of er bijzondere 
klommende punten in de organisatie zijn, die verbetering behoeven. 

Do afdeling De Bilt/Bilthoven gaat hiermede akkoord, evenals 
de vergadering. 

De Voorzitter stelt.de ve:rgadoring voor thans over te gaan 
tot de behandeling van do punten 22, 23 en 24 van de agenda, en 
de punten 19, 20 on 21 zaterdagochtend te behandelen. 

De vergadering gaat hiermede akkoord. 
Allcreèrst stelt de Voorzitter dan aan de orde punt 22. 

22. Vr~en over het beleid van het H_oofdbestuur. 
De heer Ir.H.Makkreel, Aerdenhout, sprekende voor de afdeling 

Amsterdam en namens de heer Haack, die hèdenavond verhinderd is, 
wil in de eerste plaats het Hoofdbestuur 10en compliment mak~.:;n mot 
de gunstige resultaten van de beide onlangs gehouden Buitengewone 
Algemene Vergaderingen over het rapport Kiezer en Gekozene en over 
het rapport Herzidning van het Ondernemingsrecht. De afdeling 
Amsterdam wil hieraan di:J conclusie verbinden, dat het wellicht in 
de toekomst aanbeveling verdient om meer dan voorheen het geval 
is geweest, door te gaan op deze lijn, on tot meer Buitengewone 
Algoraene VergadE:ringE::n te komen, waarin l'lerkelijk politieke punten 
aan de orde word0n gestald en waarin de partij tot politieke 
ui ts.praken kan karnen. Poli tiek0 uitspraken die de afdeling Amster
dam tot nog toe node heeft gemist, zijn uitspraken op het gebied 
van het buit0nlands beleid. Reeds vorig jaar is door een aantal 
afdeling"'n, waaronder ook de afdeling Arnsterdara, gewt:zen op de 
wenselijkhád aandacht te schenken onder meer aan het feit dat 
binnen afzienbare tijd het NAVO-verdrag verlengd zal moeten worden 
en op de wenselijkheid dat de partij zich zal beraden over oen 
standpunt dienae.ngaandc. D~t heeft de partij echter nauwelijks 
gedaan. In verband hiermede wil de afdeling Amsterdam dan ook 
aanstippen dat de Commissie voor de Buitenlandse Politiek in het 
afgelopen jaar· slechts één maal kans gezi~n heeft om tot een 
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vcrgadering te komt::n. De afdëling Amsterdam.wil dan ook de mening 
tot uiting brengen dat de· Commissie voor de Buitenlandse Politiek 
haars inziens zeer sterk heeft gefaald in hot richting geven aan 
do discussie binnen. dG partij oveT· he·t bui tenlands beleid. Zij 
hoopt dat dat in de toekomst kan voranderen. 

De heer R.Groothoff, Amsterdam, yraagt hot Hoofdbestuur of 
de Landelijke PropaBandacommissie niet frequenter contact zou . 
kunnen opnewen mut de landelijko vurtegcmroordigers van de afde
lingen in de zo commissie. Do afdrJling Amsterdam is narnulijk van 
mening dat eun tweezijdig contact kan leiden tot een betere 

·· ideeën vC.t~·bl:.G:lding op landOlijk niveau. Het mout toch van belang 
worden ~eachi dat du idec~n·diu van· onderaf toestromen de Lande
lij~co Pl:opagandaco~•,mi&sie zo snel n:ogolijk bereiken, zulks met 
het oog op een zo groot mogelijke effectiviteit. De afdeling 
Amsterd::~:~ is van r'wning dat de landc;lijko P.ropaganda niet slecht 
functioneert, maar dat dezu nog voel betcir zou functioneren 
als deze vraag van de afdeling m8t positieve welwillendheid 
zou kunr.cn worden benaderd. 

De heer Ir.E.Schrcuder, Zevenbergen, sprekende voor de afde
ling Breda, wil allereerst aan dl: orde stellen d0 samenstelling 
en de wcrk:\vijze van de partijcorru::üssies. V/at de samenstelling 
betreft is de afdeling Breda van mening dat het mogelijk moet 
zijn dat door cle afdelingen kandidnten worden gesteld. De besturen 
van de afdelingen zouden dorhalve op de hoogte gestold moeten 
worden '}Blmeer een nieuwe commissie zal word8n ingesteld. Ook 
zou dit in "Vrijheid en Democratie" moeten worden gepublicee:r·d, 
opdat ook individuele lt;den aan hot Hoofdb8Btuur kenbaar kunnen 
maken dat zij hi.:;rvoor intt;resst: hebben, Naast professionele 
desku11digen, zouclen in de coinrnissies ook politiek geïnteresseerden, 
doch niet direct <leskundigen·, üen utem moeten hebben. Het dient 
zo te zijn dat ieder lid op elk niveau mee kan Çloen aan de poli
tieke meningsvorming in de partij. En dat brengt met zich mee 
dat ieder lid ook in de partijconmissies, die een belangrijke 
invlood op het bole:id van do fracties kunnen hebben of bchoren te 
hebben, zijn ster.1 moe:t kunne:n la t0n horen. ~'en aanzien van de 
sanenstellinc; van de te vorue:;n sub-coEiffiissic werknemersbelangen 
van de Sociaal-Econornü.1ohe Commissie zou spreker willen voorstel
len daarin ook enkele gewone werk11emers te plaatsen, met een 
inkomen beneden de f 15.000,--. Dan de werkwijze der comrnissies. 
Spreker acht het noodzakelijk dat de commissies regelmatig publi
ceren over de vorderingen van hun studie in "Vrijheid en Democra
tie11. Er moot een mogelijkheid zijn tot tussentijdse inspraak 
door de leden, eventueel door middel van huarings. De afdeling 
Breda zou bijvoorbeeld gaarne meer geïnformeerd zijn over de 
activit~iten van de Onderwijscoru:~issie. Nu de discussies over de 
herstr).lcturering van hut w.::;tenschappe:lijk onderwijs een aanvang 
hebben genomen meent de afdeling Breda dat ook de Onderwijscommis
sie van de V.V.D. niet achter kan blijven. 

Vcrvolgens wil spreker iets zoggen over de presentatie en 
het imago van de V.V.D. De afdeling Breda, in feite de hele 
provincie B~abant, acht het noodzakelijk dat de V.V.D. een pro-

·fession-:;el ~.::dviesbur0:1u gaat instellen om zov-ml te adviseren over 
de persoonlijke represantatie van belangrijkeV.V.D.-ers die naar 
buiten optreden, als over de present~tie van belangrijke punt~n 
uit het Verkiezingsprogram. Er is sprake van een vicieuze cirkel: 
de V.V.D. heeft een slocht imago, vanwege dat slechte imago is 
er geen geld en zijn er geen leden om een adviesbureau in te 
stellen, en doordat er geen adviesbureau is, heeft de V.V.D. zo'n 
slecht imago. Voor een juist imago moet de V.V.D. duidelijk her
kenbaar zijn als een consequent vooruitstrevende liberale partij, 
en mag zij geen vergnarbak zijn van verstarde conservatieven en 
reactionaire elenonten. D~ V.V.D. moet niet van twee wal~jes 
v;illon eten. Spreker herinnert zien .een gezegde van de heer 
Van Riel op een.kadercursus in 1967 ·iri Oosterbeek. De heer 
Ve..n Riel zei toen onge.veer d-at pro~rossieve jongeren wel welkom en 
nuttig in de V.V.D. waren, maar dat zij zich rustig moesten 
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houden en vooral veel geduld moesten hebben en het conservatieve 
deel der partij niet in het harnas moesten jagen. Naar sprekers 
mening kan men,als men de kool en do geit wil sparen, onmogelijk 
duidelijk herkenbaar zijn. Het argunent dat de V.V.D. een beter 
imago zou hebben als zij <;en duideli'jk conservatieve partij zou 
zijn, gaat zijns inziens niet op. De conservatieve kiezer heeft 
een ruir::lG keuze: de S.G.P., do Boerenpartij, en voor de besch::-!G.fde 
niet gortsdienstig ceïnspircerde conservatieve burger de liberale 
Stnatsv1rtij van Hielder van Rappard. Jl1aar tot nu toe werden <loze 
kiezers niet afgeschrikt door een consoqu6nt vooruitstrevende 
poli tick v:_:n de V. V.D. Zol::mg er op hor<lenkingsbijeenk:omsten van 
onze pQrtij een feestrede wordt ingelhst, die deze mensen volkomen 
g(n·ustst2lt, zol[!ng 0cn V.V.D.-Knmerlicl in Do TGlegraaf een vrij
willigo landstor:·:l bepleit, en zol[mó een ande::r V.V.D.-Kamerlid 
openbar:r in de; Tw0cda Ke1:10r haar licLuo.r.t tsohap opzegt vnn een 
vuile VLJrwljnste rccdio-o:;1roe;p, zolang is er nog geen enkele rt3den 
om de V.V.D. in te ruilen voor een andere conservatieve groepering. 
Spreker hoopt dat :..le V. V.D. in do taukomst de antwoorden op de 
vraagpunten II en III van hot Liberaal Beraad als uitgangspunt 
zal ner::ten voor ho.ar beleid. Het Hoofdbçstuur heeft hierbij tot 
taak on zowel intern als extern de richting aan te wijzen voor de 
moderne liberale politiek. Hot zal do.arbij eon slagvaardig beleid 
moaten vooren en niet mogon schromen om in brnndende actuele 
kwesties een duidelijke partij-uitsprau.k to doen, en ook zal het 
zich L1oot.::n durv<.::n uistanti~ren vnn ui tspretkcn vo.n vooraanstnande 
V.V.D.-ors, die qua inhoud of qua strekking in strijd zijn met de 
geest van het moderne liberalisme. 

De heer llt;:_J).F'.!L_ont, Leeuwarden, herinnert eraan hoe op vroe
gere jaarvergaderingen bij de bespreking van het beleid van het 
Hoofdbestuur vank noespeeldc; oen genis a:::m kernlis bij de afdelin
gen van de notieven die hot Hoofdbestuur tot bepaalde beslissingen 
hadden geleid. Het gemiddelde lid had daar vaak geen weet van. 
Dat gaf aanleiding tot misverstanden. In de periode echter dat de 
huidige; Voorzittor de leiding heeft gehad van de partij, is er 
zeer veel ten goede veranderd. De hoer Van der Pols heeft 
in de afgelopen jaren tozaoen met zijn soms wisselend Dagelijks 
B0stuur kans gezien de partij tot in de kleinste afdelingen te 
laten meedenkon en moe te laten beslissen. Er is tijdens het 
voorzitterschap van de heer Van der Pols, zo gaat spreker voort, 
enorm veel werk varzet, er zijn belangrijke rapporten verschenen 
en er zijn voortreffelijke congressen gehouden. De partij heeft 
daar zelf ook een werkzanm aandeel in gehad, en het feit dat zij 
op dit nonent bezig is in volle cc.msgezin:lheid een grote moderne 
liberale po.rtij te worden, die weet wat zij wil, is ~ede te dan
ken aan de wijz0 cm dikwijls milde lei.:1ing van de heer Van der 
Pols. Dat spreker dit hier zegt, spruit uiteraard voort uit het 
feit dat de heer Van der Pols vandaag hot voorzitterschap neer
legt. H~t was spreker een behoefte dit hier persoonlijk op deze 
plaats nog eens te zeggen. Ook tot de heer Van den Bergh, de 
scheidende Penningmeester, spreekt de heer Went woorden van dank. 
Het is een vree:o.do gedachte, zo zegt hij, dat de Algemene Verga
dering de heer Van den Bergh niet meer achter de bestuurstafel 
zal zien. 

Spreker wil vervolgens enige vragen voorleggen aan het Hoofd
bestuur. Allereerst op hot gebied van de propago.nda. Hij wijst er 
op hoe tientallen mensen in de partij mot grote toewijding en 
inspanning <:rvoor hebben g.;zorgl dat er uitstekende rapporten zijn 
verschenen, en d~t het Libaraal Beraad tot zeer interessante 
conclusies is gekonen, die zijn gepubliceerd. Overigens moeten 
die conclusies uiteraard door d~ pnrtij in haar geheel nog op hun 
liberale waarde worden getoetst. H.::t norkwaardit;e en trieste feit 
doet zich .achter inmiddel~ voor dat al de inspanning van deze 
partijleden tenslotte toch niet hooft geleid tot een golf van 
geestdrift bij h~t Nederlandse volk voor datgene wat de V.V.D. 
I?-eeft gedaan. Dat betekont nnar de .mening van de afdeling 
Leeuwarden, dat de partij zich moet bezinnen op niouwe vormen van 
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propaganda. Wellicht is op dit gebied toch een wat meer fantasie
rijke benadering nodig. Het is immers een vaststaand feit, on dat 
kunnen wij rustig openlij~ toegeven, aldus spreker, dat de laatste 
propaganda-actie slechts bescheiden resultaten heeft opgeleverd. 
De verklaring daarvoor ligt misschien onder meer in het feit dat 
deze propaganda-acUe samenviel met de behandeling van moeilijke 
wetsontwerpen in de Tweede Kamer; bovendien is in het laatste 
halfjaar de populariteit van het Kabinét De Jong er niet op vooruit
gegaan. Ook is oen er vanuit de partij te laat mee begonnen het 
naar sprok ers mening juiste beleid v .. nn r1ini ster Witteveen in duide
lijke en juiste vorm aan het kiezersvolk uit te leggen. Een moderne 
aanpak van de propaganda met inzet en medewerking van de hele 
partij acht de afdeling LocJUvmrden noo<.lzakelijk. Spreker denkt 
dc.arbij in de eerste plaats aan de propaganda voor de komende 
Provincinle Statenverkiezingen. Hij zou zich kunnen indenkon 
dat do partij op korte termijn &en soort invcntnrisatie maakt 
van ûo.tgene wo.t in de verschillende provj_ncies leeft, wat de 
wensen zijn ton opzichte van structuur en culturele achtergronden. 
Daarnaa3t zal de betekenis van de llrovinciale StatEmverkiezingen 
ook in landc.;lijk opzicht moeten worden onderstreept. Spreker 
\'/l.Wrnchuwt daarbij r:J0t kler:1 tegen onduidelijke formuleringen. 
Als men de verkiezinf~en ingaat mo·t als inzet het Kabinet De Jong, 
moet men oppassen niot in de fout te vorvo.llen van de liberalen 
van voor de oorlog, m0t hun slagzin 11 zot meer liberalen naast 
Colijn11 • Voorop r:~octcn wij steeds stellen \<raar het in onze liberale 
politiek op aankomt. Evenmin moot<;n wij vervallen in slagzitmen 
nls 11 Zet m-:;er libc.::ralon naast D 1 66 11 • HL;t lijkt spreker levensge
vaarlijk avances t0 maken tegen eon partij die geen beginsel
program heeft en in de praktijk vr:.n de politiek van de lnatstG 
tijd steeds meer achter de Partij van do Arbeid aanholt. Uiterste 
voorzichtigheid is bij dit alles geboden. Vnn hoog tot lang zal 
de partij zich bovendien voor dit alles moeton inzetten. Gebruik 
zal daarbij ook kunn;o;n wordon gcma::!kt vr.:.n J.o regi:malc propagan
disten. Spreker heeft wel 8ons do indruk dat deie waardevolle 
figuren te veel worden ingeschakeld on bijvoorbeeld achterstallige 
contributies te innen. Dut werk behoort in de eerst0 plaats door 
de botrokken afdelingsbesturen tu worden gedaan. Spreker bosluit 
dit deel van zijn betoog met erop ann te dringen dat alles in het 
werk wordt gestold om via onze propaganda vertrouv10n te wekken in 
de beginsolen van onze eigen liberale politiék. 

Tot slot wil spreker nog twee korte vragen stellen: In de ver
gadering van de afdeling Lueuwarden is onlangs ~evra::tgd of het 
mogelijk zou zijn in "Vrijheid en Dor,10crQtie" uitvoerig in te 
gao.n op hetgeen in de HoofdbestuursvC:-;rgnderingcn wordt besproken. 
Men wo.s vnn mening dat dit de f'..fst-:-:.nd tussen de leden vnn de pç.r
tij en het Hoofdbestuur zou kunnon vcrkleinen en de belangstelling 
ku:tUren do8n toencr:wn. Vo.orts wcr.d gevr:1agd hoe nu precies de 
verhouding is tussen J.O.\f.D. en V.V.D., zulks in verband met 
de recente uitsprank van de afdeling Groningen van de J.O.V.D. 
o~ zichzelf op te heffen. 

De heer P.H.R.Jonker, Groningen,. wil een opmerking maken 
en twee korte vr:::gen ste;llcn. De op::~to:rking is dGze dat de afdeling 
Groningen hc.den:wond vier nieuwe l0d0n heeft gewonnen. 
De twee vrngen zijn de volgende: in de eerste pl:J.::tts zou de cf
doling Groningen g::tarne zien d::;.t de henring van de Commissie v:opr 
het Gemeonteprogram, die onl::tngs in A!i1ersfoort werd gehouden, ·-' 
op verschillende pL::tatsen regionaal in hot land zal worden her
hnnld. In de tweede plaats vraagt de afdeling Groningen aan het 
Hoofdbestuur om naast de voortzetting van de besprekingen over 
het rapport Kiezer en Gekoz•me, t:n nog voor dnt begonnen wordt 
mot de voorbereiding voor de verkiezingen, nog een aantal congres
sen op het progr:J.mma te zetten ovor divorse onderwerpen waarover 
een uitsprank van de partij nuttig g~ncht kan worden. Spreker 
noomt het woningbouwbeleid., ond..;rwijs, defensie. 
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Zo zijn er nog V8lc andere onderw~rpcn te bedenken. Dit zou dan 
tevens kunnon vlorden b0scliouwd als ec:n dcgelijk0 voorbereiding 
voor de verkiezingen ~n met nam8 voor de opstelling van het ver
kiezingsprogram. 

De heer S.F.Rodermond, .inst~rdam, wil slechts opmerk6n dat 
deze vergadering ,::eer op eon Poolse _landElag lijkt dan op e<ln 
hoogtepunt vcm de wvrkzannhe;d,m vnn c-cn politieke partij. 

De h~er W.M.KooDans 1 Arnsterda@, stelt voorop dat hij voor 
eic~n verantwoorcl~lijkh~id spreekt, ~erhnlve niet namens de afde
ling AustordmJ.. Heu bdcruipt bij h..:t bijvlOnon van deze vcrgadering 
een govo~l van onbehagen. Wat hij nist, en wnt hij van het Hoofd
bestuur hnd. vc;rvmcht 9 is oen visi.3 op üe toekoL1St. Naast al het 
g8praat ovtJr Li bçrnal Boraad t..m Co:r.ulissie Kiezer-GGlco?.ene vraagt 
hij richtlijnsn ven lh;t Hoofdbestuur over hot te voeren programma
b0l...,id. ihe:;t via d.:.:: top, wwr vr.n on:: <;raf mout de partij aan 
het cr0örcn van !.lat progrctr.l;:w.-bclcL: b~ginnon. Dat programma
beluid ?.ou ._[cm ook een ui tgangs1mnt kunnen zijn voor onze onder
hand..;lingspositic ill8t ÜG anJ0rc politiek<; partijen. 

De hoer D.Wiering~, Haarlcn, dringt aan op vcrbetering in do 
propagn.n-Ja-voe:rin;_;. Im>chak,o:lin,; van bcroopsncnsun op reclac:te
gebi..::d is noodzakelijk. Op onze propr~,;anda-bilj otten mogen niet 
alleen nuL~Ller en kandielaat van ,lo p::rtij vermeld v.·orden, maar 
moot duidelijk worddn ann~egevcn dut wij opkomen voor vrijheid, 
vrede, vordrna,:_:;zno.nheid ~:m verantwoordolijkhoicl, dnt wij Je collec-
tieve voorzieningen niet ten top willen zion gevoerd, J 

en dat g<;zcg en vrijheid c:lkaar n3.ar onze ::1cning in evenwicht 
moctGn houden, en de vrijheid niet mag ontaarden in bandeloosheid. 
Voorts zou spreker willen aanbt:velcn op dç partij-bijeenkor.Isten 
eens oen spreker of spreekster van een andere partij uit te nodi
gen, opdat de lc:den on bolangstc;llenden kunnGn horen hoe van vcr
schillendo ks.nton de z[tak b:.;kekc:n worcl t. 

D~ he;er R.K.L.Rnvel.li, Voorburg, vraagt naderv inlichtingen 
over de Lib8ral International. In hc;t jaarboekje wordt slechts 
gesproken over du Groep Nederland van deze organisatie, en wordt 
uitsluitend Je sanenstcllin6 van hot bestuur van deze groep weer
gegoven. Dat heeft spreker nieuwsgierig gomaakt. 

De hoer J.H.Bos, Ansterdam, zou ~lleruorst, gezien de woorden 
van de Penningnocster, een coll.;ctc in è_e zn.al willen houden. 
Vervolgons dringt hij ar.tn op uen beture wijze van propaganda
voering, die naar zijn r:wning te va cl is af gesternel op het lande
lijk clement ~n te weinig op het plaatsolijk element. Hij heeft 
veel respect voor gcschiedunisl.::rarcu, n~ar naar zijn nening zijn 
dat geen deskundigen op hct gebied van do propaganda. 

De heer J.J.I'.Mcijor, Utrecht, vraagt wat het Hoofdbestuur 
met de uitslag van hot Libe;;raal Ber~2J dunkt te gaan doen. 

Do Voorzittor constateert dat hiermede de vragen over het 
beleid van hot Hoofdb-.;stuur zijn gcstGld, en stelt aan de orde 
punt 23 vnn de agenda. 

23. Vr~n over hat bE:_leid van '~e r.:;Jactie van 11Vrijheid en 
Denocratie 11 • 

De heer R.Groothoff,.bsterclam, doet het genoegen te kunnen 
mededelen dat de afdeling "~mstcrJ.aa, in tegenstelling tot verleden 
jaar, thans zeer tGvreden is ovor de lay-out en ook over de artl
kelen in ons blaQ. De afdeling ~mstordan vleit zich niet met de 
gedachte dat dez"' verbeteringen aan hanr opnerkingcn te danken 
zijn, naar zij hoopt toch Jaartoe enige bijdragen te heb~n gege
ven. Natuurlijk blijft vcr~.:.:re verbetorinc altijd nog mogelijk, 
en daarom wil sprekér nogo.'lals .le acmdacht vragen voor de punten 
die door de afdeling .~nsterdam verleden jaar reeds naar voren zijn 
gebracht: hot b8l..-:id ten aanzien van de sanenstelling van de 
redactie, hut fait dat de hobfdredacteur alle werkzaamheden te 
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z~Jnon huize di~nt te verrichten, daarbij gesteund door z~Jn echt
genote, en het feit <lat de hoofdredacteur a:lle werk~aamhedon eigEm
lijk alleen verricht, zonder te beschikken over een assistent of 
inval-kracht. · · 

Do heer J .C.de Ridûur," afdeling Vhmten/do Meern, deelt mede 
dat deze afdelinb niet zo gelukkig is met de huidige presentatie 
van "Vrijheid en Democratie". Zij stelt voor een enquête te orga
niseren door nid:J.éól van het blad zelve. Vorder ziet de afdeling 
Vl.outen/Je .l·kvrn een nogolijkheid tot vurb0tering door van 
"Vrijheid E.:n Dcr:wcratic; 11 een mae.ndblad te mn.kon. Dit zou met zich 
!!JG e kunnen bre::ngt'm dat het blaJ een betE:r formant krijgt, op een 
beter soort petpier kan verschijnen, Gn voorts een betere lay-out 
kan krijgen dan nu h0t geval is. 

De h8er f.Hidrting, Veendam, deelt mede dat deze afdeling 
weliswarJr bi.jzoncler verheugd is ovor df; nieuwe opzet van het blad, 
doch niott . .:;uin pl<ü t voor oen verjonging van de redactie. 

De heer K. Duiker, Leóuvmrden, wil alloen namens zijn afdeling 
te kennon ;;even Jat deze zeer is in0unomen met de nieuwe lay-out 
van "Vrijhci<.l en Democro.tie", en dat oolc de inhoud van het blad, 
zonls d2ze op het ogunblik is, bijzondur op prijs gesteld.worût. 

De Voorzi ttcr dm1Jd de verschillunr.lc sprekers voor hun 
mercnlllj8ls bijzonder pr..;;ttige (;;n constructiuvo opmerkingen en 
stult tenslotte ean de orde punt 24. 

24. Rondvraa&..:_ 

Bij dit punt blijkt niemand het woord te verlangen, zodat 
de Voorzi tt<.'r de vergadering schorst tot za. terdagochtend 10 uur. 
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ZATERDAG 29 I1IAART 1969 des morgens om 10.00 uur heropent de 
Voorzitter de vergadering. 

fiij stelt allereerst aan de orde punt 26 van de agenda: 
Antwoord van de redactie :van Vrijheid en Democratie op de vragen 
over haar beleid gesteld. 

De heer Drf>.J .A.F.Roelen, Zwolle, voorzitter van het bestuur 
van de Stichting Vrijheid en Democratie, wil beginnen met er 
namens het Stichtingsbestuur.zijn grote voldoening over uit te 
spreken d"at gioterenavond uit de vergadering zoveel prettige 
reacties zijn gekomen op de pogingén die in het afgelopèn jaar 
door Stichtingsbestuur en redactie in het vverk zijn eesteld om 
tot ecm verbetering van Vrijheid en Demoeratic te komen. Natuur
lijk ':;aren de verschillende beoordelingen genuanceerd, maar 
tenslot te i;:; de V. V.D. ook geen eenheidsworst. 1'ot in lengte van 
dagen zullen de meningen over een blad als Vrijheid en Democratie 
wel uit<?cn blijven lopen, maar dat is ook goed want dat houdt 
leven in de redactie. Deze redactie tracht thans, mede door de 
zeer onlangs ingevoerde 14-daagse verschijning van het blad een 
w·at Gtral'~kcre systo;:tatiek aan te brongen in opmaak en inhoud •. 
Spreker is v~m r:!ening dat dit ec~n gelukkig f.>trevcn is en dat 
de hoofdred.::cteur mede hierdoor in ;.)taat.zal zi.jn veelzijdiger 
medm'!crkers aan te trekleen en de actuele politiek, in het bij:.. 
zonder bodreven door de liberale Kamerleden meer te accentueren. 
Uit de vergadering is onder moer de vraag g~stcld of het niet 
nodi[;; is de redactie te verjoncen. Voor v.rat de hoofdredacteur · 
betreft speelt dat probleem niGt. Voor wat de overige leden van 
de redactie aangaat is het vanzelfsprokend dat eveDals in ieder 
verenigingsbestuur er ooi( in de redae:tie een 2ekere doorstroming 
moet komen. Spreker weet zeker dat do redactie zelf daar wel 
begrip voor heeft. Spreker :-wu het bi.c1'bi :j villlen laten en zou 
gaarne zien dat thans de hoofdredacteur varr het blad gelegenhei.à. 
krijgt nog een enkel woord te zeggen. 

De heer Ph.C.lH Chapelle, Amsterdam, hoofdredar:teur van 
Vrijheid en Democratie wil, aangezie·n de gisterenavond vanuit de 
vergudcring gemaakte opmerkingen ûch in het algc;lm~en beperkten 
tot uitingen van tevredenheid over de niemve opma~k Yë;;ta 1..-..L hlAcl. 
van deze gelegenheid gebruik runken om een lans te breken ';~or • 
een andere gcdHdi Lt. Vo:..~~oa-c.n ;i"'"'"' h~eft spreker in Maastr:l.C~ht 
een plcl~ou1 geleverd voor 14-daagse va~Qnhijning van het blad. 
Deze "14-daagse verschijning is er nu gekomen, t.ohtel· niet om 
de toen door spreker aangevoerde redenen, maar uit rlunuci~le 
overwegingen. Dat is natuurlijk jammer maar niettemin is spreker 
er oprecht van overtuigd dat men van een blad dat eenmaal in de 
14- dagen verschijnt veel meer kan maken dan van een weekblad. 
Daarom wil spreker de partij in overweging geven zich in het 
komende jaar eens ernstig te beraden over de plaats die Vri.jheid 
en Democratie in het organisatieverband van de v.v.D. behoort 
in te nemen. Daar zijn verschillende mogelijkheden: men kan het: 
blad zien strikt als een mededelingenblnd, men kan het z.itJn als 
een strijdbaar propaganda-orgaan, men lmn het zien als een dis
cussieforun voor de leden. Naar r1prekers mening moet men naar 
een mengvorm van de ze mogelijkheden toewerken. Wat spreker ecl.lter 
zo betrem~t is dat er zozeer langs eJ.kanr heen gewerkt wordt ln 
de partij. Er 'NOrden brochures uitgegeven, er worden uitvoer~ge 
rapporten gepubliceerd in allerlei vorm, en.l!u zou s:pr:eker z~ch 
kunnen indenken dat het op wat langere termlJn mogel~Jk moet 
zijn het blad een zodanige plaats te geven ?ok in I;et organi~a
torisch verband dat op andere punten geld, lnspann~ng en moe~ te 
gGspa::trd kan v10rden. Dan zou er mü!;:~chien ook.wat meer g~ld voer 
het blad ter beochikking kunnen komen en dat ~s hard nodlg. 
Vrijheid E:n Democratie heeft een vast re:dactioneel budget en dat 
is de laatste 3 jaar rüC"t verhoogd. In feite had dat budg·et 
jaarlijks met con a3.nto.J. percenten verhoogd moeten worden om 
het niveau van het blad te handhaven. ··lil men nu overgaan tot 
een naar sprekers mening noodzake_lijke_ a_anyü_enlijke uitbreiding 
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. van aktivi tci ten dan zal ·dat ruw' gezegd tot een verdubbeling 
van het bud got leiden. Sp-reker meent goed te doen de .aandacht 
van de partij voor deze problematjek te vragen. 

Dan zou spreker v.an deze gelegenheid tevens gebruik willen 
maken om een enkel woord te richt-en tot de scheidende voorzitter 
van het Stichtingsbestuur, de heer Roelen. De heer Roelen zal 
zo straks het ondarvoorzi tterschap van de partij neerleggen en 
daarmee ook het voorzitterschap van het Stichtingsbest·,mr. 
Namens de redactie van Vrijheid en -Denocratio wil spreker de 
h.:er Haelen graag hartelijk dank zcgge11 voor alles wat hij in 
de afgt,lopen jaren als voorzittor van ht:t Stichtingsbestuur ten 
~ehoove van Vrijheid en Democrat~e heeft gedaan. 

De Voord ttcr zegt de heren Roelen en La Chapelle dank voor 
hun woorden en Etelt vcrvolgens aan de orde punt '14 van de agenda. 

'14~ Voorstel vél.n h<3t Eoofdlwstuur tot herziening van het regle
ment op de lwnqj.d'!l.Ü~:;telling voor lcàon van de Tweede Ka:r:1er 
der Stute n-Gcnorn.al._ 

Sy.,re}::cr vraagt de heer Korthals Altes, als voorzitter van 
de coir!l!lis~üe die dit voorstel heeft voorbereid, de leiding van. 
de discussie met betrekking tot dit agendapunt op zich te nemen, 
aan welk verzoek de heer Korthals Altes ga<lrne gevolg geeft. 

De heer Korthals Altcs vrangt de aanwezigen allc-reerst de 
discussie zo zakelijk mogelijk te houden, e11 vooral zich te 
beperken tot discussie met de bestu1rrstafel, opdat niet onder
linge discussies in de zaal zoals giDtercnavond het geval was 
de aandacht afleiden. 

Spreker gaat vcrvoleens over tot artikeltJgc·wijze bE:handeling 
van hut ontwerp-reglement en de daarop ine;ediende amendementen. 
Allereerst is er de aleernone opmerking van do a-fdeling Oosterbeek. 
De Partijraad adviseert met erote mce2derhaid tegen aanvaarding 
van dit amendement. Door stemmi11g bij lnndopetokon blijkt dat 
een grote meerderheid der vcrgadering dit advies van de Partij
raad steunt zodat het voorstel van do afdeling Oostorbeek hier
mede is verworpen. 

Op de artikelen '1 en 2 zijn geen amendementen ingediend. 
Deze artikelen worden zonder stemming door de vergadering onge
wijzigd vastgesteld. 

Artikel 3. Hierop zijn amond.em<.>nton ingediend door de afde
lingen De Bilt/Bilthoven en 1 s-Gravenhage. Naar aanleiding van 
he.t arr:cndcoment van de afdeling 1 s-Gravenhage hoeft de Partijraad 
geadviseerd een wijziging in het eerste en het tweede l'id van 
artikel 3 aan te brc:r1gen. Door stenmLing bij hanclo~;steken wordt 
vastgesteld dat het ar,1cndcment van de afdeling De ·Bilt/Bilthoven 
is verworpen. De afdeling 's-Gravenhage kan zich met het advies 
van de l'artijraad vcrenigen en trekt in verband hiermede haar 
eigen [tmendement in. Door stemming bij handopsteken wordt ver
volgens artikel 3 conform het advies van de Partijraad door de 
vergadering aangenomen. 

Artikel·4. Hierop is een amendement ingediend door de afde
ling 1 s-Gravenhage; de Partijraad adviseert dit amendement te 
aanvaarden. De vcrgadering sluit zich hierbij aan met dien ver
staDde dat de woorden "lid 3" in dit amendement worden gewijzigd 
in"artikel 3'! 

Voorts stelt de Partijraad voor in lid 4 van artikel 4 de 
daarin vermelde datum van 20 september te wijzigen in '17 septem-· 
ber. Ook hiermede kan de vergadering zich verenigen.· Door stem
ming bij handopsteken blijl~t vervolgens dat de vergadering arti-
kel 4 aldus gewijzigd aanvaardt. · 

Artik0l 5. Hierop zijn amendementen ingediend door de afde
lingen Amsterdam en 1 s-Gràvenhage. 

De heer F.Lauxstermann, Amsterdam, deelt mede dat deze afde
ling va!l mening blijft dat hbt voorstel, vervat in haar amendement, 
een goed voorstel is; gezien echter het negatieve advi.es van 
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Hoofdbest~ur en Partijraad wil de afdeling Amsterdam dit.amende
ment thans intrekken om er wellicht op een later en gunstiger 
tijdstip nog eens op terüg te. komen. 

De heer Hr,F.Korthals.Altes brengt vervolgens het amendement 
van de afdelinG •s-Gravenhage in stemming; dit amendement wordt 
met algenene stemnien aangenomen; artikel 5' aldus door de afde
ling 1 s-Gravenhage geamendeerd, wordt vervolgens eveneens met 
algemene stemmen aanvaard. 

Artikel 6. Dit is redactioneel gewijzigd door de Partijraad, 
Een amendement op artikel 6 is ingadiend door de afdeling Delden, 
doch dit amendoment blijkt uitsluitend door de afdeling Deld~n 
zelve te worden gesteund, zodat het is verworpen. 

Artikel 6 wordt vervolgens, zoals het redactioneel door de 
Partijraa~ is gewijzigd, ·met algemene stemmen door de vergadering 
aanvaard. 

J~rtikel 7. Hierop zijn amendementen ingediend door de afd~
lingen Delden, .uast-erdam en 1 s-Gravenhat;e. HP-t amendement van de 
afdeling Deld0n blijkt op een misverstand te berusten envord~ 
ingetrokkfm. Een gewijzigd voorf.1tel voor het derde lid van arti
kel 7 wordt zonder stemming door de vergadering overgenomen. 
De amendementen van de afdelin,c;cn .nnsterdam en 1 s-Gravcnhage 
hebben betrekking op b.et vijfde lid van artj.kel 7, waarin wordt 
gesteld dat tot het deelnemen aan de besprekingen en de stommin
gen in de Verkiezingsraad slechts die leden van deze raad bevoegd 
zijn, die vóór de opening van de vergadering do presentielijst 
hebben getekend. De afdeling idasterdam stelt voor de woorden "v66r 
de opc:ning van do vergadering" te schrappen; de afdeling 1 s-Gra-· 
venhatje stelt voor aan lid ') toe te voegen 1'terJzij evidente 
overmacht daarvan de reden was". 

De hoer KorthalG i1.l tes ceeft hot v10o:rd aan de heer Makkrecl 
tGnoinde het amenclement van d0 afdeling 1i.msterdam nader toe te 
lichten. 

De heer Ir.H.Ivlakkreel, Aerdenhout, deelt mode dat de afdeling 
Amsterdam hot vijfde lid van artikel 7 wat schoolmeesterachtig 
vindt. Spreker heeft twee maal het genoegen gehad de Verkiezings
raad te kunnen bijwonen en hij heeft in die twee malen niet ge
merkt dat een belangrijk aantal leden van de Verkiezingsraad 
er een gewoonte van maakt om te laat te komen. De thans door het 
Hoofdbestuur voorgestelde bepaling zal naar sprekers mening dan 
ook gc;en practisch effect hebben, O.r:Jdat de toestand ook zonder 
deze bepaling geen aanleiding tot klachtm'l geeft. Door deze be
paling wordt de indruk gewekt als zou de partij va:'l mening zijn 
dat de leden van de Verkiezingsraad niut in staat zijn om hun 
eigen verantwoordelijkheid te dragen. De noodzaak om die indruk 
te wekleen ziet spreker niet en daarom zou spreker de vergadering 
willen aanbevelen om hot amendement van de afdeling Amsterdam 
over te nemen ende lt.:den van de Verkiezingsraad hun eigen ver
antwoordolijkheid te gunnen. 

De heer Korthals ~:.1 tos herirmort eraan dat de commissie 
die dit reglement heeft voorbereid. mede tot taak had het op z~Jn 
ethische aspecten te bezien. Dat doende heeft de commissie over
wogen dat de leden van de Tweede Kamer die zich willen verdedigen 
het recht hebben om aangehoord te word~n door degenen die de 
beslissine gaan nemen. Spreker moet de hec;r Makkreel echter 
gelijk geven dat niet gezegd kan worden dat in het verleden de 
leden van de Verkiezingsraad zich .s.an het euvel van te laat komcm 
schuldig hebbon gemaakt. Wanneer de Algemene Vergadering nu zegt 
geen behoefte te hebben aan deze dwangbepaling, dan legt de 
COL1missit; zich daar natuurlijk helemaal bij neer, maar zij achtte 
het haar taak op dit soort aspecten te letten. Spreker brengt 
vervolgens het verst str"elckende voorstel, namelijk dat van de 
afdeling Amsterdam in ste~~ing. Door stemming bij hand opstoken 
blijkt dat het amendemcmt van de afdeling .1.msterdam met een duide
lijke meerderheid is aangenomen. De woorden "vÓÓr de opening van 
de vergadering" in het vijfde lid "van artikel 7 vervallen derhal-

. ve. Het amendem(;;nt van de afdeling 1 s-Gravenhage, dat van minder 
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yerre strekking was, komt hierr.~ede te vervallen, evenals het 
gewijzigde voorstel dat de Commissie naar aanleiding van de amen
dementen van Amsterdam en 's-Gravcnhage had gedaan. 

Artikel 7 wordt vervo.lglmS uet algemene stemmen door de 
vorgad<:cring aanvaard. ·· · ···· · .. · · · · · 

Artikel 8. Daarin speelt de belangrijke vraag of de algenene 
vcrgadering de besluiten van de Verkiezingsraad met gewone dan 
wvl met 2/3 meerderheid kan wijzigen. Het Hoofdbestuur stelt voor 
de thans geldende 2/3 meerderheid te handhaven; de afdeling 
De Bilt/Bil tnoven stelt via et~::l mrwnder:1~nt voor de woorden 11 met 
een me-erderheid van 2/3 der uitgebrachte stGnmen11 te vcrvangen 
door ·dG woorden 11 met een gewone meerderheid n. Een amendement van 
g~lijkc strekking werd ingediend door de ~fdeling Delden. 

De h;:;er Korthals ;.1 tt.;::.> licht nog eens in het kort toe waarom 
do Cor;unissii.:.: de 2/3 muerde:rheid huuft willen handhaven. In de 
eerste plP.ats wijst spreker 0rop dat bij die gelègenhc-Jden waarbij 
de Alge~ene Verg~dering wijzigingen aanbracht in de lijsten zoals 
zij door de Verkiezingsraad werden voorgest.:üd, de .rl.lgemene V·er
gadoring steeds met gomak een 2/~ meerderheid heeft behaald. . 
Nimner is het voorgekomen dat de .\.J.gomone Vergadering wel de helft 
hnalde, maar niet 2/3. E6n van de radenen om die 2/3 meerdorheid 
te handhaven is nu geweest dat de CorJmissie van oordeel was dat 
aan do VerkiGzingsraad bep.:::.ald een aanzienlijk gewicht moGt wor
don toegekend. Het is een voel kleiner collogo dan een Algenene 
Vergadering, men kan daar openrw.rtiger en diepgaander over perso
rwn spr•3kon, h,;tgecm bij eon Jc:mdidaatstelling nu eenmaal onver
mijdelijk en zelfs noodzakelijk iD. In de Verkiezingsraad zijn de 
karJorcc.;ntro.les vertegenwoordigd op basis van hun stemmental. 
Vlil men aan deze versterkte vertegenwoordiging van de kamercen
tralos extra gevdcht toekennen, dan zal men do 2/3 meerderheid 
moeten handhaven. Daartogenover staat dus de mening van de 
afdeling Du Bilt/Bil thovon dat de .>.lgemen.;; Vergadering tenslotte 
hot hoogste orgaan van do partij is on dat het'een enigszins 
vreemde figuur is dat indien dit hoogste orgaan wol met gewone 
nwerderheid zou \villen wijzigen, hvt dat niet zou kunnen. 

De heer Korthals i.l tcs zou gaarne het woord aan de afdeling 
De Bilt/Bilthovcm geven ter nadere toelichting van haar amende
ment, doch deze afdeling blijkt op dit momont niet in de-verga
dering vertegenwoordigd te zijn. Daarom stelt de heer Korthals 
Altes voor hst amendement thans maar in stemming te brengen. 

Op verzoek van de vergadering wordt overgegaan tot stemming 
door inlevering van stembriefjes. 

De uitslag van deze stemming is als volgt: 154 stemmen zijn 
uitgebracht voor het afschaffen van de 2/3 meerderheid; 345 Stbm
rnen da2.r tegen, en derhalve voor handhaving van de oude redactie; 
66n stem is blanco uitgebracht. Hot amendement van de afdeling 
De Bilt/Bilthoven is hiurL"lede verworpun, en d.:; 2/3 meerderheid 
blijft gehandhaafd. De leiding van de stembureaus was in handen 
van de baren Nr.J .J .Ko.mp tc; Rotterdam, W.Plaizier te Groningen 
en Drs.A.M.Bom te Naarden. 

Het a~endement van de afdeling Delden, dat dezelfde strekking 
had als het amendement vo.n de afdeling De Bi1 t/Bil thovcm, wordt 
geacht hiermede eveneens vervrorpen te zijn. Een amendement van 
de afdeling ),_lkmaar op artikel 8 wordt ingetrokken. Artikel 8 is 
hierncde aanvaard. 

De artikelen 9 en 10, waarop g~en amendementen waren inge
diend, worden vervolgens met algemene stemmen aanvaard. 

1~rtikel 11. Een ar1endement van de afdeling De Bilt/Bilthoven 
wordt net grote meerderheid verworpen; artikel 11 wordt vervol
gens met algemene stemmen door de vcrgadering aanvaard. 

Op de artikelen 12 tot en met 15 zijn geen amendementen inge
diend; de heer Korthals ;.J. tes brengt deze artikelen tegelijk in 
stemming; zij worden met algemene stemmen ~oor de vergadering 
aanvaard. · 
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De heer Korthals Altes·stelt dan aan de orde de vaststelling 
van h~t model voor het aanmeldingsformulier voor de voorlopige 
kandidaatstelling. 

De heer G.Heyting, Deventer, stelt voor in het model aanmel
dingsfori!lulier de mogelijkheid voor een kandidaat om zich op te 
geven voor een niet-verkiesbare plaats te schrappen. 

De heer Korthals ".1 tes \-.rijst erop dat in artikel 3, lid 1 
onder b van hE::t zojuist door· de vergadering vastgestelde regler:1ent 
deze mogelijkheid eveneens uitdrukkelijk is genoe~d. En het 
aanmeldingsformulier moet toch wel .corresponderen met het regle
ment. Bov0ndien meent spreker dat hot heel onpractisch zou zijn 
deze mogelijkheid uit te sluiten. Spreker wijst op diegenen die 
zich wsl b(:;schikb['~'J.r "'rillen stvllen voor een kandidatuur, maar 
fuch willen blijven meepraten bij de kandidaatstelling. Dat kun
nen zij do8n wannuer zij het voorbehoud hebben gemaa~t uitslui
tend voor Gen nir.;t-verkicsbaro pla::tts in aan:norking t...: willen 
komen, Sprek...:r brengt het voorstol van de afdeling Deventer ver
volgens in st8mr:üng; door stemming bij hand opsteken blijkt da.t 
de vergaderin~ zich hier niet achterstelt. Vervolgens wordt het 
aanmelclingsfo~mulier met grote meerderheid door de vergadering 
aanvaard. 

De heer Korthals "'l tes stcü t hit;rna aan de orde punt 15 
van do B~schrijvingsbricf. 

15. Voo.r.f>tcl tot enige wijziging_Qp in__cig_resrlemc:nten op de kan-
didaatstolling voor do ~rovincial0 St3t~n en de Geoeente

·raden. 
Op dt-! voorstollen ten aanzien van do wijzigingen in de regle

menten op de kandidaatstelling voor de Provinciale Staten zijn 
amendenenton ingediend door de afdeling ;.rnsterdL!.m. Deze amende
monten zijn door de Par~ijraad overgenomen. Ook de vergadering 
neemt deze nmendemcnten mot grote meerderheid over. De voorst0l
len van ht.:t Hoofdbestuur worden vervolgens r:wt overgrote meerder
heid door de vt:rgadering aanvaard. 

Tenslotte stelt de heer Korthals AltGs dan aan de orde punt 
16 van de Beschrijvingsbrief. 

16. Voorstel tot wijzig:i,_l'}K"van de 1.\rtikelen 2 van d'e reglementen 
yg_or de Cor.missic _ _van Beroop. en voor:. de Commissie voor de 
lte!Q.eD·J~ ten. 
Hierop zijn geen amendementen ingediend; de Partijraad advi

seert tot aanvaarding; de vergadering sluit zich bij dit advies 
aan, zodat ook dit voorstel is aanvaard. 

Do taak van de heer Korthals "·~1 tes als discussieleider is 
hiermede begindigd. 

De Voorzitter, Ir.K.van der Pols, maakt de heer Korthals 
Altes namons do vergadering zijn compliQent voor de snelle en 
vlotte wijz.e waarop hij deze interessante en belangrijke agenda
punten tot een goed eindG heeft gebracht. 

De heer Korthals Altes is zijnerzijds de vergadering bijzon
der erken t,üi jk voor haar medev,rerking. 

De Voorzittor stelt thans allereerst aan de orde punt 33 
van de Beschrijvingsbrief. 

33. ~oeming van zes led~n van het Hoof2)estuur. 
~3n de beurt vnn periodieke,~ftreding als lid van het 

Hoofdb0stuur zijn: • '·' · .. 

voor d0 R~kskiuskring Tilburg -
voor·de Rijkskiuskring Nijmc:g~n·-

de heer F.J.Melzcr te Bred8., 
de heor Ir.W.van der Ham tci 
lajmeg,:;n, 

voor de RijkskiGskring 's-Grnvenh'J.g~..:- de heer Dr.Ir.ü.W,G.Koppej2n 
te 's-GrL!.vunhnge, 
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.. voor de Rjjk:sk:iesk:ring Haarlem- de heer H.Wiegel~ wonende t8 Am
sterdam, lid van de nfdc:ling 
Lnrt:n/Blo.ricum, 

voor de Rijkskie skring Zwolle - de h·~er Nr. H. P. T::1l soa to I!:nschede, 
voor de Rjjkskièskring ;1.ssc:n do ·heer lYlr.Dr.H.K.de Langen te 

Nop pol. 

Allen zijn torstond herkiesbaar. 
· Knndido.o.t ge;steld voor hot lidnr,r:.tscliö::P · v::m het Hoofdbestuur 

zijn: 
voor do 
voor do 
voor d.::: 
voor do 
voor do 

Rjjkski8skring Tilburg - de heer F.J.Melzur, 
Rjjkskieskring Njjm0gen- du heer Ir.Vl.wm der H'.lm, 
Rjjkskit>Bkrihg 's-Grnvonhngp - Drs. •'· vnn Boven, te 's-Gravenbage, 
RjjkskiE:skring Hanrlc:m - do hoer H.Wiegel, 
ltjjkski0skring ~'ssen - do h.:;er 0. Tammens te Oosterhesse

len. 
Voor de Rijkskie skring Zwolle wc:rdcm lc:mdidnat gesteld 

de hcr-.;n Tj.H.Stikkc;r te EDIJ.8loord, Nr.H.P.To.lsmo. ·te Enschede, 
en subsidiair, voor h8t g~val do huer Tnlsma tot ondervoorzitter 
zou worch:n verkozen, de hoer P.C.Vogcly te Diep.:.nhein. 

DG Voorzitter wijst erop dnt in verbo.nd m~t het feit dat 
do hcor· 'rnls::1::t hc..ch:nnidrJrtg bij enk~.cL:: k~mdidc.r•tstelling tot 
onrlervoorz;i tter dor p::-.rtij z~ü vmrdo1 benoemd er een stemming 
voor de vnc~tur0 in de Hoofdbestuur8plnnts voor de Rijkskiaskring 
Zwolle zal di~nen pl~~ts to vindun tussen d~ heren Stikker en 
Voguly. Du ovcrigu bcno~.cningun voor het Hoofdbestuur kunnGn 
zond~r stenDing g8schi~den, a~n8sziun goun tcgen-knndidaton zijn 
g~:;steld. Hc;t doi3t ck Voorzittor d::m ook ge;noGgcm te kunnen vast
stullen d~t vurkozen zijn de heren Mulzer, Vnn der Ham en Wiegel, 
en d:J.t nieuw gckoz.;;n zijn tot lid van het Hoofdbostuur de heren 
V::'.n Bovon '.;n Tamr1..::ns. Sproh:r w.:::nst de gekozunen, respectievelijk 
he:rkozul).cn, bijzonder ho.rt0lijk goluk, u1 hij vt;rwclkomt de niuuwe 
leden, de heren v~m Boven en Tnmr:h;ns, mut groot '<;nthousio.sme. 
Tot de. scheidende Hoof'dbc::stuursled0n dü heren Koppejnn on De Lnngen 
spreekt de Voorzitter een nfscheidswoord. H~t Hoofdbestuur is hen 
bijzonder erkentelijk voor het vele un goede werk dat zij in het 
balang vnn de partij hebben gudnnn gedurende een groot o.o.ntal 
j2rcn; dit lo.ntste geldt mvt nnmv t0n no.nziun van de heer 
De L<J.ngon. 

Spreker geeft vervolgons het woord nnn de heer Bo.kker Schut. 
Du hoer P.B:J.kker Schut, ·afdeling Hengelo (0.), wil gao.rne 

een woord spr8kën ter nnnbèvuling v::m do hoer Vogoly. De heer 
Vogely, nldus sprekor, is destijds door het bestuu~ van de knmer
centr::ü-;; Zv:ollu kandidaat gestold voor het lidmna.tscho.p van het 
Hoofdbustuur mot eon zuor duidolijke moe~derhoid, nnmelijk 10 
tegen 2 ster,Jmen. Helr~::cs heeft om diverse redenen, dit: spreker 
thans bui tun beschou·...,ing wil laten, do le denv~rgndering vnn de 
knnorcontrnL.; anders besloten, zeer tot spijt VRn het b0stuur. 
Do argu:1enten vmi' de contrnlo vorg[.'.dering kwnmcm hierop neer dat 
de la.ndboU\'1 nict voldo<.;nde zou zijn· verte:genwoordigd in het 
Hoofdbestuur. Sprekc:r acht dit een typische zo.dc. In het Hoofd
bestuur h..::bbon nnuc.lijk zitting 4 loden, die direct of indirect 
mut do landbouw te maken hebbun, un o.ls dergelijke argumenten 
worden gebruikt, dan zou spreker zijnerzijds willen stellen do.t 
de heer Vogely groothandelaar is in chumicali~n, en dat .er in 
het Hoofdb<:stuur nog hele:naal geen groothandelaren in ch~Llicaliën 
zitting hebben. EE.n tweede nrgur:wnt vo.n de ledenvergadering der 
kanerccmtrale was dc:.t r.wt de benoeming vo.n de heer Vogely nog 
oen tweede lid v~n het Hoofdbestuur uit Twente afkomstig zou zijn, 
en dat men dat mindor gelukkig nchtt0. Spreker ko.n dat niet be
grijpen; indien men in een kleine provincie als Overijssel no~ 
rugion:ller gaat denken ·dan de provincie zelf, dan komt spreker 
dnt vrij bt::krompun voor. IJ:et gaat erom de b0ste kandidaat tG 
krijgen. En dat is naar spr0kors mening de heer Vogcly. D0 heer 
Vogely is eigenlijk uen typischcl exponent van de V.V.D. Het is 
een man die met niets is begonnen, en door eigen initiatief oen 
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zeer bloeiende zaak h~eft opgebouwd. Een bezwaar dat wel eens 
. tegen hc.m wordt aangevoe:Fd is dat hij wat gehaaid zou zijn. l!Jet 
· excuses aan het Hoofdbestuur zou spreker willen zeggen: iemand 
die niot gehaaid is, past niet in het Hoofdbestuur. En tot slot 
zou spreker niet alleen voor de Over~sselnaren, maar voor de 
gehele versfl.clurj_ng willen zeggen: iiVogely, die moet Gr bie". 

De: Voorzittor zegt de heer Bakkc:r Schut dank en geeft het 
woord aan ~e h2er Sparruboom. 

De he:cr G.Sp~rreboom wil namons de afdelingen Noordoost 
Pold~:;r, Oost::~'lGvolancl <m Olst een 3.Cmbcvçlingswoord t0n gunste 
van du kandid[l tuur vnn de heer Stikkur sprekun. Wannet::r de kamer
central u Zwollu, aldus spreker, zich net uun overduidolijke 
meerdorhuid v2n 27 tegen 17 ste~~on uitopro~kt voor een bepaalde 
kandieta~,t, in c::~su de: hoer ~1tikker 5 dan is hc.:t·toch reuwelijks 
norlig c;cn d~rgelijko k<:mdiJaa tstcllü1g hier nog toe t8 lichten. 
De; afdc::ling H-::ngalo hoeft ,;chtar hedenmorgen voor de vergador:lng 
hier oen schriftelijke aanbeveling voor de hoer Vogely uitgereikt, 
on dat Jwingt spreker er thans toe het woord te voeren. Die . 
aanbuv~ling van de afdeling Hengelo lijkt sprokar niet hól~nanl 
juist. De nfdGbng He:ngclo stc:lt dnt hvt du bcdo0ling is g0weost 
van de Noordoost Polder on Oost-Fluvolnnd or~ 0en praktiserend 
boer in het Hoofdbustuur te bunoeocn, on dnnrnede het boeren
aspect, als hot sprek6r het even zo mag noo~en, in het Hoofd
bostuur te versterken. Nu heeft spreker altijd het idee gehad 
dat do loden van het Hoofdbcstuur daar niet zaten als typische 
vcrtegenwoordigers vo.n hun buro op, naa:e als li bc;ralen, als 
V.V.D.-ors. Maar bov~ndiun is de circulaire van de afdeling 
Hcngclo ook op n.n anJer punt niet gch\..:c:l juist. J!:r wordt in 
gesprokon over vier ludcn van hot Hoofdbestuur, waarvan ur drie 
direct on C6n indirect bij de landb0uvr betrokkon zijn. Naar 
sprekers nening moet men nog al wat fantasie hebben om een 
directeur van een provincial~ ruilvcrkavclingsdienst en een 
ingenieur die zich bezig houdt met hut bouwun van gemal.:;n en 
poldcrw..;rkun, hoe nuttig en hoe good op zichzelf ook, te v.rillen 
zien als praktisch bodr. Ovurigons gant het de afdelingen, die 
spreker hier vertegenwoordïgt, dnar helemaal niet om. ivaar het 
han om gaat is dat do kamercentrale Zwolle met grote meerderheid, 
27 togen 17 sturnmen, zich uitgesproken heeft voor de kandidatuur 
van de heer Stikker voor hot lidmaatschap van het Hoofdbestuur. 
Spreker zal hior niet alle kwaliteiten vnn de hoer Stikker gnan 
opsornnen, hij gelooft dat dat wt::Jinj_g zin heeft, al zou het een 
kleine uoeitc zijn om even veel goede kwaliteiton.van de heer 
Stikker op te noer.1en ::J.ls daar straks van de heer Vogely zijn op
genoemd; hij is slechts vun mening dat in deze vergadering de 
stem van de karnorcentrale Zwolle gehoord dient te worden. 

De Voorzitter gaat thans over tot schriftelijke stecrming; 
toezicht op de stembureaus zullen houdon de heren Mr.J.J.Kanp 
uit Rotterdan, W.Plaizier uit Groningen en Drs.A.M.Bom uit 
Naarden. Terwijl Je stemoen worden geteld,gaat de Voorzitter 
over tot bdw.ndoling van punt 25 v.:J.n de agenda. 

25 •• ~ntwoord van h.:,t Hoofdbestuur op do vragen over zijn beleid 
gesteld. 

In antwoord op de vragen van äe afdeling ,:~msterdam en do 
afdeling Groningen, deelt de Voorzitter mede dat het Hoofdbestuur 
zeer zt.:ker bereid is nog m.::er congressen te organiseren naar anu.
logie van de over het rapport Kiezer en Gekozene en het rapport 
Herziening van het Ondern;:;rüngsrecht gehouden Bui tengewone .~.lgeme
ne Ver~~deringcn. De afdeling Groningen noemde als voorbeeld 
congressen over het woningbouwbeleid, defensie en orrlerwijs. 
Het hangt van de resultaten van do werkzaamheden van de botref
fende partijcomrnissies af· of aan deze onderwerpen op korte teraijn 
congressen kunn~n worden gewijd. Bovendion zijn in de komende 
periode tal van andere za.J.ccn:aan de orde. In de eerste plaats 
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dient in ~1ei het rapport Kiezer en Gekozene; te wordt:m afgehûndeld. 
Dnarnaast wordt in de komende jaren een bijzonder grote activi
teit verwacht bij de voorbereiding van drie opeenvolgende verkie
zingen. Voor die vcrkiezingen moet tevens 8en verkiezingsprogr2m 

.. worden opgesteld, on bij de opstelling van dat verkiezingsprogrnn 
· kon•'"n natuurlijk alle punten U.ie hier gEmoemd zijn ook we.:::r aan 

de orde. Bovendien is voor do sanenstGlling van het VGrkiezings
pro~;ral:l van ,~root belang Jo.t er ui tsprnken wol:·J.en gedaan over de 
rapporten vc:.n hut Liberaal B~ro.nd. Hicr:-Jede km'lt spreker tevens 
ac:.n de vr:'trcg van de heer i'18ij.;r ovC',r het vGrvolg van het Li beranl 
B~rand. In Je sc:.~enstclling van dat Lit~ruul H8raad is heden enige 
wijziging g..::koucn door do ve::rkiezing v<tn 8811 a2..ntal nieuwe leden 
van h~t Dagelijks B~stuur d~r partij. Voorts is vorige week ~en 
ne.ntal nieuv:'" b~.;stuursl;,;J.cn van het Liberaal Denocratisch Ccntrur: 
gGkozun. lL,t Bccr[wd hc(;ft nu in zijn laatste vt:rgaclering besloten 
eerst int~rn in Ja d0elneoende organisatiGs t~ overleggen over 
de follow-up, un dn~rna we.;r net hat voltallige Beraad bijeen te 
koDen on ovt:r dc,zG fullow-up van g,,Jo.cht<:;n t0 wisselen. Met deze 
besprekingen zal niet wordon gewacht tot hot Liberaal Beraad Van 
de werk~rocp,di~ hco ondersteunt, het antwoord op het viBrde 
vraagpunt h(;eft ontvangen. DG f.lL;thodi<.:;k zo.l zijn on zo snol 
nogolijk dutg~no wat reeds is bereikt eon vurvolg te gevGn, 

De h.:,rcn I'1akkreol on Stal hobb..::n gevraagd naar de activi
teiten, of .::igcnlijk h.:;;t gebr;.;k cla.'n'o.an,van de Co1:1nissie voor de 
Bui tcnlan.lso Poli tiuk. Met nar:1~ bctreurde;n zij het dat door deze 
Connissic n;)g geen ui tsprakvn waren gcdao.n over d(; N.~.vo •. Inu.::rdaad 
is dit door hct Hoofdbestuur vorig jaar tuegez.::grl. Het Hoofd
b.;;,stuur hc0ft echter geruiuc tijd golwnpt ;:Jet noeilijkh~den bij 
hot vindon van eon ni~uwe voorzittor voor deze Commissie. 
Toe:n dc;ze eindGlijk vtns bemaend is do Cotl.t":lissitJ ter ston:l bijeen 
gckonen, doch daarna is haar voorzittor voor geruine tijd naar 
het buitenland VtJrtrokkGn. Het Hoofdbustuur kon deze omstandig
heid tot zijn lcedwezGn natuurlijk niet voorzien, doch dat is 
de redon dGt de: activiteit van clo Cor:u:lissie voor de Bui tcnlandse 
Politiek wat achterop is geraakt. WEl buitengewoon actief is 
de sub-coruJissie Ontwikkelingshulp guwucst. Dat wil spreker hier 
speciafü IrJenoreren. \'Int de NAVO betreft was h~t Hoofdbestuur 
aanvanki.üijk van plan aan cUt onderwerp een speciale zitting van 
de Purtijrand te wijden. Het is echter niet nagelijk gebleken 
daar nog ruimte voor te vinden. Dit blijft dus een van de zaken, 
die in de toekoest zullen moeten gt.:schieJon. Men moet goed zien, 
zo gant spr.;:ker voort, dat hot aantal activiteiten van de partij 
in het afgelopan jaar bijzondur grout gowo~st is,· en dat met de 
huidige org2.nj_s3tiL: nauwelijks r::teer verwacht had kunnen worden. 
Sproker voegt hier nog aan toe dat de cor:missie die in het bij
zonder de Kanurfracties terzijde staat bij du defensie-problena
tiek oomE:nteel bezig is mot een studie over do Nederlandse bij
drage aan du N"WO. Nngc.;gaan zal worden in hoeverre op basis van 
wat uit deze com::Jissie: kont in het naja3.r e~n gedachtenwisseling 
over de NAVO nagelijk is. Het Hoofdbestuur vleit zich eigenlijk 
r::wt de gedachte dat hot punt N.WO in onza partij nu juist nh:t 
een van dë uct.:st controversiUle is. Vc;rder acht hGt Hoofdbestuur 
het van bel~mg dnt de Cor:J.lJissie voor de Bui tonlandse Politiek 
zich t .. :m spoedigste n2.dcr -zal bezighouden net de E.E.G. en de 
toetreding daartoe door Bngelanj. 

Dan komt spreker op de eerste vraag van de heer Schreuder 
over sar:lGnst,üling en werkwijze van de partijcommissies. Het 
Hoofdbestuur is van ;;t,ming dat het, enerzijds door zijn regionale 
sar1enst(üling, anderzijds door het tijdig in het Hoofdbestuur aan 
do orde stellen van de instelling van nieuwt.: coEunissies of de 
uitbreiding van bc::staancle cor.missies, not5olijk is .;en zo breed 
nogelijkc infornnti~ uit alle del~n van hot land te varkrijgen. 
De ervaring is dat elke te~le suggesti~ tot uitbreiding vnn een 
conmissie door het Hoofdb~stuur wordt gevolgd. H0t staat aan ieder 
lid vrij ara suggesties aan het ;~.lgemeen Secretariaat te doen over 
de sunenstelling van cor:J.rlisaies. Dat gebeurt in de praktijk ook 
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vaak; in sonoige conmissies bestaat een duidelijke vertegenwoor
diginG van de kanorcentrales; spreker.noemt in dit vorband de 
Land\Jl'ijk.:: Lc.ndbouwcocr.üssie en de ·Landelijke J11iddenstandsconnis
~ie. De Propagan~aconmissie vergadert tweemaal per jaar met de 
prop~gandacornoissies van de kamercentrales, die bovendien tel
kc::ns voor 66n jaar tw<;e v<jrtegenwoordigers uit hun midden in de 
Landelijke l:'ropaganJacomnissie benoemen. H<.:;t patroon voor sauen
werking is dus aanwezig, en het hangt van de betrokkenen af in 
hoeverre daar een goed effect aan gegeven wordt. 

Dan komt spraker aan Je opn<.:Jrkingen van de heer Went. Aller
eerst wil hij héHJ, nede nar:wns de Penninr:;rnel,;ster, bijzonder 
hartcüijk dankl:n voor de vriendel:i:jke woorden die hij aan hen 
beiden heeft ~ewijd. Wat de vragen van de heer Went betreft: 
H0t Hoofdbestuur zal zich beraden over een uitvoeriger verslag
(S•.oving in h,:,t pGrtij-organn van zijn vergadGringen. Wanneer irl 
dh: Hoofdbç,stuursvergo.deringen Je eonenstelling vo.n nieuwe con
missies aan de orde koot, zal dat bijvoorbeeld in het partij
orgaan vernc:ld kunnên worden. Een problou1 dat hierbij speelt is 
de zware belasting van h~t secretariaat, waardoor hct wel eens 
moeilijk is de copie zo tijdig klaar te krijgen dat de publicatiffi 
nog actueel zijn. 

Terugkonende op de vragen van de heer Bchreuder deelt de 
Voorzitter scdc dat over de sanenstelling van de Sociaal-Economi
sche C.:or.:u-:1issie not; gesproken zc.l worden bij de behandeling van 
ngendapunt 20, het voorstul van clc.: afdeling 's-Gravenhnge. 
Wat de Land.olijkc Ondcrwijsconnissie:: betreft, daar heeft een ook 
te kanpen g.:ohacl rwt de moeilijkheid Gon voorzitter te vinden. 
Het is nu eennnal zo Jat als de voorzitter ontbreekt het vaak 
moeilijk is on de com:üssit; tot nctiviteiten te brengen. Onder 
de leiding van vroeg0re voorzitters heeft Je cor:uaissie enige 
tijd niet gefunctioneerd. Thans is tot voorzitter benoemd hbt 
lid van h~t Dagelijks Bostuur de hoer Vis, wnarmede is bereikt 
dat er een lio.ison tusson co::ar:lissio 0n het Hoofdbostuur tot stand 
is gebracht.De commissie heeft inciddels onder"leiding van de 
heer Vis vergaderd en zich gesplitst in vior secties, om het 
werk voor de deskundigen op allerlei gebied interessanter te 
nmken. Iudere sectie r.Jaakt thans eun inventaris van de te bchan
delen onderwerpen, Gn de verwachting lijkt gewettigd dat de 
herstructurering vnn het wetenschappelijk onderwijs daarbij een 
hoge prioriteit verkrijgt. De vrngen van do heer Schreucler 1nzake 
propaganda en ir.Jage zullen tegelijk uet de andere over deze 
onderwerpen gest.:;lde vragen besprok(::n worden, terwijl bovendien 
de heer Vonhoff nog uitvoerig zal ingaan op deze onderwerpen 
in zijn functie van voorzitter van de Landelijke Propagandacom
missie en secr6tQrisvoor de voorlichting. Tenslotte heeft de 
heer Schreuder nog enige opoerkingon gemaakt over door hem aan de 
heer Van Rial en aan nevrouw Van Soner~;;:n toegedichte uitlatingen. 
In de eerste plaats, aldus de Voorzitter, behoren deze onderwer
pen niet thuis bij de bespreking van het beleid van het Hoofdbe
stuur. Maar bove-ndien is het totaal onjuist dat de heer Schreudcr 
meent te kunnon spreken over hetgeen tijdens een der kadercursus
sen al dan niet zou zijn gezegd. De opzet van deze cursussen · 
brengt met zich uede, dat daarin veelal controyersiële standpun
ten worden ingenonen, juist oo de discussie uit te lokken en de 
aanwezigen te scholen in de wijze waarop zij op anderer mening 
dienen te reageren. Wie daar de tijd laat verstrijken moet niet 
hier, 2! jaar later, met verwijten komen. De leden van het Dage
lijks Bestuur die bij die cursus aanwezig waren en de heer Van 
Rial zelf ontkennen ten stelligste dat h~t citaat,dat de heer 
Schreuder naar voren bracht,juist is. 

De Voorzitter richt zich vervolgens wederom tot.de heer Went, 
die aan het slot van zijn betoog het standpunt van het Hoofdbe
stuur heeft gevraagd over het voorstel van het bestuur van de 
afdeling Groningen van de J.O.V.D. om zichzelf op te heffen en 
haar leden te adviseren toe te treden tot hun politieke partij. 
Het Hoofdbestuu:r gaat uit van de volledige onafhankdijkheid van 
de J.O.V.D. als zodanig. Dat brengt.met zich mee dat ook afuelin
gen van de J.O.V.D. ten opzichte van de V.V.D. onafhankelijk zijn. 
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Het Hoofdbestuur beïnvloedt het beleid van de J.O.V.D. en van 
haar afdelingen noch in positieve, noch in negatieve zin; wel 
stelt het Hoofdb~stuur vriendschappelijke relaties met de J.O.V.D. 
op prijs, en voorziet het, ov~rigens in bescheiden mate~ in een 
deel van de financiële behoeften van de J.O.V.D. Dat mag .;;cht..::r 
ninmer met zich meebrengen dat de V.V.D. de meningsuiting in de 
J.O.V.D. gaat beïnvloeden. Hot Hoof-dbestuur beschouwt de kwestie 
Groningen als uen interne zaak van de J.O.V.D., die geen aanlei
ding geeft tot opmerkingen. 

Spreker korat dan op de mt::dedeling van de heer Jonker te 
Groningen, die de vergadering gisteren verraste met de mede
doling dat hij ter plaatse vi8r nieuwo leden had gewonnen. 
Het Hoófdbcstuur spreekt de hoop uit dat do afdeling Gronineen 
vandaag ook nog de snelst groeiende afduling van de partij is. 
De vra(~g van dcz..:: afdoling over hGt houdon vnn meer hearings 
over het Gcmoonteprogrnm zal door het Hoofdbustuur worden door
gegoven o.r:tn de VereniginG v:m Staten- en Ra.adsloden, die ook . 
dv hearing in Amersfoort hoeft georganisoerd. Het Hoofdbestuur 
erkent dat hier misschien wel iets nuttigs te b8reiken is. 

De het;r Rodernond uit "mstçrdo.:n, zo go.at do V0orzi tter voort, 
heeft de vergadering van gistcrenuvond eon Poolse landdag ge
noemd. Sprt.:;kc;r lwrinncrt eraan cl at de Poolse landdag ermede 
eindigde dat de controversi0lc punten gewo.pend werden uitgevoch
ten. Zover is h0t hidr gelukkig niet gekomen. Spreker geeft 
echter toe dat de accomodntie hier niet ideaal is, al is de 
atr10sfecr vandaag aanm<;rkclijk b..::tcr dan gisteren. Het Hoofd
bestuur vond hut echter vr.n zo groot belang dit maal in Groningen 
te vergadoren dat het de wat bescheiden accomodatie op de koop 
toe heeft gono~en. Spreker kan er overigens op wijzen dat de 
Algemene VcrgG.deringen van 1970 en 1971 in nic,uwe congrescentra 
ih Br0d.o. E.:n in Utrecht zullen word5Jn gE.:houJun, ·terwijl hij 
voorts kan melden do.t wanneer in do toekomst wederom in Groningen 
vergaderd zul worden daar ook een betere accomodatit-J aanw<:zig 
zal zijn. Het Hoofdbestuur hoopt dan ook hier nog weer eens en 
dan onder 6Unstigor omstandigheden torug te komen. 

Dan komt spreker op de opmerkingen van de heer Koomans 
uit Amsterdam, die het Hoofdbe3tuur gebrok aan visie verwijt. 
Spreker zou Je heer Koomans willGn verwijzon naar de rede van 
de heer Toxopeus gisterenavond, die juist dit punt aanroerde. 
De heer Toxopeus hoeft toch heel duidelijk ui tGi.mgezet, . dat de 
partij een studie zal moeten maken over de oorzaken van de 
onvrcd0 die voortkomt uit hE.:t ge;voel van ingekapseld te zijn 
in een ondoorzichtig bestol waarin woinigon beslissen over het 
lot en hot levGn van velen. Dat ht:t liberale donken een antwoord 
geeft op die onvrede, staat daarbij voor de heer Toxopeus vo.st, 
en wo.nncer de voorzitter van de Tweede Kamerfractie. van onze 
partij, dG voornaamste adviseur van het Hoofdbestuur, van mening 
is dat aan dit probleem E::Gn studie gewijd moet worden, dan zal 
zijn raad bepaald ni0t in de wind geslagen worden. Daarnaast 
heefi;hct Hoofdbestuur gemeend met de centrale contributie-inning 
de finnnciële basis te kunnon leggen voor het vGrwe·zenlijken van 
vele plmmen. Hot Hoofdbtistuur acht dit een belangrijke stap 
op de weg van kiesvereniging naar werkelijke politieke partij. 
Natuurlijk is een herziening van reglementen voor vel8n een 
onderwerp dat w0inig aanl.;;idint; geeft tüt geestdrift. Maar de 
democratische opbouw van de partij eist terecht dat de lE::dûn en 
de ledenvorgadE:ring zich OV8r zulke zaken uitsprdken. Ovorigens 
zal mevrouw V2.11 Saneren hoderuniddJJ.g bij de aanvaarding van het 
voorzitterschap der partij haar tot::komst:vis·i-e--d.uidelijk ui teen 
zetten. · · . 

De hc.:.;r Wieringa uit Haarlem is spreker erk.entelilk: voor de 
lof die hij aan het werk va:n h\:;t Hoofdb.;;stuur h_,eft.gewijd. Wet 
de ledenwurvingscampagne betreft bolooft d,e Voorzitter dat ge
tracht zal worden zov.ael nagelijk l.essen te 'trekken uit ·fouten 

. die in het vcrleden zijn g.emaakt.· De htJer Vonhof'f 'zal hierop 
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straks nog. nader terug komen. 
De heer Rarelli uit Voorburg h"'c:ft gosproken over de structuur 

vcm de Libernl Internationnl. Die structuur brengt m8t zich mede 
dat per land zowel partij~n nls groepen aangosloten kunnen zijn. 
Is in een bapaald land een groep aangesloten, dan kan deze groep 
andere groepen weren. Is in een bepnnld land een partij aange
sloten, dan kan die partij een andere zich liberaal noGmendo 
partij nie;t uit de LibGral Interno.tïonal VIGren. Do.t is in 1962 
aanlGiclinE; t;e:vlt:est tot h'-'t oprichtvn vc1n clo Groep Nederland van 
de Liber~l International. Do samenv1erking tussen Hoofdbestuur en 
duza Groep is voortruffelij~ en regloncntuir is voorzien in duidc
lijko bindingen out de; partij. De Voorzitter vnn de partij mankt · 
quc.litntt:: qun cl~0l uit VG.n het bestuur van de Groep Nederland., 
terwijl het HoufJbvstuur tevens nog oen lid vnn het Dagelijks 
Bestuur ~n vnn het Hoofdbestuur in de Group mag benoemen. 
Do Vo::Jrzi ttcr of h..:;t benocwlo D,.li:.~(;lijks B0stuurslid ra[lakt tnvens 
doel uit v~n het dagelijks b~stuur vnn Je Groep Nederland. 
Hen zL:t ~i.uc .:::_;:,,t er hele nnuwu person0l0 unies we rdèn gemankt 
on aDn d8 for::~e:lc scheidü1g zo i:Ün t:106tlijk gewicht te geven. 
Boven~iun is onlangs nog d0 huer Toxopuus gekozen tot voorzitt~r 
v::m du Lib0-r'll Inte;rnGtion:ü, w:.1ar::wJ~ r:1uc:r vervuld is dan het 
Hooi'JbvstU:nr zou kunn,o::n wunsun. Hut Houfelbestuur merkt steeds· 
dat de h0er Toxopuus juist nls voorzitter van de Liburnl Inter
nution21 bijzondor gGwuardoerd wordt. 

Tenslotte wil de Voorzitt~r no~ een enkel woord over do 
propaganda ze~gen. De partij werkt rcGuluutig rust een vooraan
staand recl:J.mebun;::m: hot bureau Van l' .. lfen te ... mster,Jam, ~8n 
van de grootst;;,; in NodcrL~nd. Lud.:,n van de Jj_rcctie van dnt 
bureau, en vmar nodig copy-writors, wvne:n alle vBrgadoringen van 
de PropuganJ::tcor.1r:lissie bij en geven ·:l narbij hun adviezen. Voorts 
bestao.t rugohmtig contact tusse:n het burc;nu, de voorzitter van 
de Propugnndnco~nissie en de hoer V~n Vlaardingen. De Propagandn
connissic;; ZGlf b0sto.nt ni"t uitsluitend uit deskundigen, maar ook 
uit lccle;n van h-.::t Dagelijks Bestuu:c. Dit is nodig om de adviezen 
vo.n de Prop::J.gunducommissie cloor he:t p:J.rtij-o.ppo.rnat te kunnen 
laten opvnng.:m un uitvoeren. B(1Vondicn TJoct het partij-npparnat 
kunnen nnguan of do plannen verwezcmlijlrbuar zijn. Voorzitter van 
de PropaganclncoE1r:lissie is de secretaris voor de voorlichting, 
de heer H.J.L.Vonhoff, en verd."'r rn'J.ken namvns het Dagelijks 
Bestuur deel uit van de Propn6nndGconnissie de "ügemeen Secretaris 
en de Penningme.:;ster der partij. Dat dit laatste van belang is, 
zal niGLJ.and willen betwisten. De overige leden zijn o:&el deskuncli
gen, ofwel leden die bc;pnnlue ~rocporing~n in de,partij verteg;;;n
woordigen. Twee 11nnl par jaar wordt ver~aderd met de propaganda
conmissi~s van Je knuurcentrales, waarbij uitvoerig over en weer 
van godachtdn wordt geWisseld. Daarno.nat benoemen, spreker heeft 
het da!?,rstraks ook al g8Zegcl, de knm<::rc.Jntrales beurtelings twet..: 
hunner leden in de centrale Propagnndaconraissie; U.eze twee leden 
maken daarvan dan gedurende 6én jaar duol uit. De enige beperking 
die hot Hoof:.lbestuur ten aanzien v2.n du leden vc.n de Propaganda
commissie h.:;èft l!l8oten aanlegg.:;;n is, clat deze leden niet zelf 
zakolj_jk bc:-trokkün nvgen zijn bij dG leicling van een met het 
bureau Van i .. lfen concurrerend bedrijf, of van oen marketing bodr:ijf. 
Voorko~un r1oet imuers wordun dat leden van de partij die adviezen 
geven ook r.1aar de schijn op zich zowlen lad.Jn Jaarbij tevens enig 
zakelijk voordeel voor zich te verkrijgen. Ook ten aanzien van de 
televisie-uitzenclingen vnn de partij wordt advies ingewonnen bij 
hGt bureau Van .i~lfen, terwijl bovendien de h"'er }'reel Oster, een 
van Je meest vooraanstaanJtJ t.v.-rogissc;urs, adviezen gee.ft en 
de regie voc;rt. D0 RnJio- en Televisie-commissie tracht op U.oze 
wijze binnen het zeer beperkte budget toch eon zo professioncel 
mogelijk bel~iJ te voeren. VerscheiJGne sprekers tenslotte hebben 
aangedrongen op mantr0~el~n ter v~rbetcring van het image van de 
partij. Ui tvoeri.ço Jj_scus.:>ies daarover kunn.::n in <.le Bui tengewone 
Algemene VergaJering op 9 .. m 10 mei a.s., waar het restant van 
het rc.pport Kie·zer Gn Gekozene wo relt behand.::ld, worden vcrwacht. 
Juist cle laatste hoofJstukkön van het rapport handelen daar 
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nnnolijk in het bijzonder over. Het Hoofdbestuur muent 9veriG8ns 
·aat de oongre~sen over het r~pport Kiezer èn Gekozene en over 
het rapport Herziening v:tn het Ondernemingsrecht bepaald tot 
verbetE:ring vnn het ima·go van de· partij h<:::bb;:;;n bijgedragen. 
Daarentegen is een vergadering, zoals gisterenavond word gehouden, 
vetmoedolijk ni~t b8vorderlijk voor de image-verbetering. Beter 
dan kunstgrepen van h0t all8rbestc· public relations bureau 
zou het zijn dat de ledan van de parti~ er zich voortdurend van 
bewust zijn dat ook zij medû ht:t bóeld van de partij naar buiten 
bepEü,m. 

Spreker geeft vGrv.olgens het woord nan de heer Vonhoff, 
toneinde noó enkele specifieke opmerkingen, die over de propagan
da zijn gooaakt, ~c b0antwoordGn. 

A<:.nhakend op de v;oorden van de Voorzitter wil de heer 
H.J.L.Vonho:ff allereerst ten aanzien van de beeldvorming van de 
partij een \·raarschuvling laten horen aan de leden. Het merkwaar
dige verschijnsel doet zich voor, dat er buiten de kring van de 
eigen partij bepaald wel een verbetering van de beeldvorming 
aanwezig is. ·1/el wordt een ongunstig beeld van onze partij gege
ven door bijvoorbeeld de ARJOS en misschien ook de Volkskrant, 
maar dat heeft in het algeneen neer een partij-tactische beteke
nis dan dat het een werkelijke omschrijving is van de situatie. 
Spreker is van mening dat de beeldvorrniDg bepaald wordt door 
de politieke daden, en de poli til~ke daden hebben heel ra. drukkelijk 
hun uiting gekregen in de congressen. Aansluitend aan de woorden 
van de Voorzitter zegt ook spreker dat naar zijn mening de pre
sentatie van de onlangs door de V.V.D. gehouden congressen van 
grote betekenis is geweest. In deze richting zullen wij voort 
moeten gaan, aldus de heer Vonhoff. 

Tot de heren Groothoffen Went zegt spreker.dat het nieuwe 
Dagelijkse Bostuur zich rwt eerste yrioritett bezig zal houden 
met het opzetten van een propaganda-campagne voor de komende 
zeer belangrijke periode. Daarbij zal zeer nadrukkelijk een 
beroep worden gedaan op de leden van de partij. De Propaganda
commissie is zich er zeer wel van bewust dat niet alles centraal 
geregeld kan worden. Zij kan de impulsen geven, maar de plaatse
lijke afdelingen zullen zich met de plaatselijke omstandigheden 
bezig moeten houden en zullen daar hun eigen inbreng moeten 
hebben. Net als in het verleden het geval is geweest staat het 
landelijk apparaat, hoe bescheiden van opzet ook, weer klaar om 
plaatselijke initiatieven te ondersteunen. Er zal wederom zorg 
Vlorden gedragen voor beschikbaarstelling, tijdige beschikbaar
stelling, van matrijzen,van copy-writers; teksteri door de afde
lingen zelf opgesteld zullen met het landelijk secretariaat 
doorgesproken kunnen worden en behandeld worden. 

De heer Wieringa van de afdeling Haarlem heeft gesproken 
over de laatste ledenwerf-campagne. 
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De heer Vonhoff heeft er behoefte aan om over die ledenwerf
campagne en het Iedenverlo9p van de partij ook iets te zeggen. 
Dit ledenverloop is op het ogenblik }?,epaald gunstig te noemen. 
Nagenoeg dagelijks komen opgaven van nieuwe leden bij het Algemeen 
Secretariaat binnen. Daarbij spelen ook de radio- en televisie
uitzendingen een duidelijke rol. Met onze geregelde acties, zo 
ga:J.t sprel~er voort, proberen 't:ij natuurlijk :::teun te geven aan 
een derc;elijke gunstice ontv1ikkeling. Het was daarbij wel wat 
teleurstellend, ~~eker in verband met hetgeen ons in de komende 
periode te v;achten staat, dat de comrr;nnicatie tussen kamercentra
les en afdelingen wat stroef is verlopen. Spreker geeft daarvan 
en~~cle voorbeelden; onder mc:er heeft het Hoofdbestuur getracht via 
de ~~;J.merc.:cntra.les de éddelingen te bereiken en daar is weinig van 
terecht gekomen, aangezien van slechts de helft van de afdelingen 
reactie::: biïmen kvra:nen. Dat is een situatie clio onze partij zich 
in de k omenel e jaren bepaald niet kan permitteren. Spreker maakt 
van deze gelegenheid gebruik olli er daarnaast nog eens op te wij.zen 
dat het nog steeds herhaaldelijl: voorkomt dat nieuwe leden die 
door het Algemeen Secretariaat aan de afdelingen '.\'Orden doorge
geven door deze afdelin0en nim,'Iler worden benaderd of ingeschreven 
alB lid. In sommige gevallen ontvangt men van de>~e 1 eden een 
klacht, in vele andere gevallen hoort men nirniner meer iets zodat 
zij dan zonder meer voor de partij verloren gaan. 

Sprel\:er besluit met te zeggen dat de hier in deze vergadering 
ui tgesprokcn wensen o:m door samernverlcing tot een goede propagan
da-actie te komen aan de .}1ropagandacom .. rnissie het volstrekte ver
trouvren geeft dat in de kor;ende periode gc3amenli.jk een voortref
fcli ;jke landelijk gespreide propo.canda-actie zal kunnen >vorde n 
opgezet. Spreker is ervan overtuigd dat de v.v.:v. e;rote kansen 
heeft en hij l~::Jn zich niet anders voonJtellen dan dat de gehele 
partij die kansen zal [,rijpen. 

De heer J.H.Bos te Amsterdam heeft gemerkt dat het devies van 
deze vergadering is: geen woorden maar daden. Spreker hoopt zich 
daar.ook aan te houden. Naar zijn smaak ochter is de heer Vonhoff 
langs vele zaken heen gelopen. Diens betoog kJ_onJc in de oren van 
spreker als het betoog van oen slechte verkoper die met veel woor
den en brieven maar met slechte verkoopresultaten komt en deswege 
moet worden ontslagen of gedegradeerd. De heer Vonhoff is ten 
eerste voorbij gelopen aan wat is gezegd over CU.t'Ilulatie van 
functies. Spreker vindt dat erg begrijpelijk want dat is ook op 
de heer Vonhoff van toepassing. Hij kan niet aan de indruk ont
komen dat er nog altijd bestuursleden zijn die op hun zetels zit
ten als De Gaulle in Frankrijk. Spreker wijst er vervolgens op 
dat in Amsterdam, dat toch een geweldig groot bolwerk in onze 
organisatie behoort te zijn,het aantal stemmen op onze partij 
sinds 1959 met een aanzienlijk percentage is terug gelopen. 
Amsterdam kan men niet bereiken met landelijke propaganda, ook 
niet met halfjaarlijkse besprekingen tussen propagandacommissies 
en Hoofdbestuur. Spreker pleit dan ook voor het verlenen van 
grotere onafhankelijkheid ten aanzien van de propaganda aan de 
afdelingsbesturen en hun sub-organisaties. Daarover heeft hij van 
de heer Vonhoff niets vernomen. Hij vindt het in dat verbRnd ver
heugend dat de partij nu een Amsterdamse voorzitter kiest: Bart 
Jeroen L:1 in Amsterdan geboren en hij hoopt dat dat voor de V. V.D. 
en speciaal voor Amsterdam het lichtende teken is. 

De heer Ir. H. l'.~aklcreel, Aerdenhout, secretaris van de afdeling 
Amsterdam, deelt mede dat de woorden van de heer Bos· niet namens 
de afdeling Amsterdam maar persoonlijk werden gesproken. 

De heer Vonhoff wil toch met een enkel woord op het betoog van 
de heer Bos reageren. Als Amsterdammer durft hij te zeggen dat 
die stad er veel beter aan toe is. dan door. de heer Bos werd ge
suggereerd. Wat de regionale propaganda betreft: evenals elke 
andere afdeling is ook Amsterdam volstrekt vrij om zijn eigen 
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propaganda te voeren. Een van de redenen dat spreker hier als 
secretaris voor de voorlichting aan deze bestuurstafel zit is 
juist dat hij indertijd zelf in Amsterdar,l de propaganda steeds 
onafhankelijk heeft gevoerd zoals ook zijn navolgers dat hebben 
gedaan. Hij meent dat AJF:sterdam daar volstrekt mee moet doorgaan. 
Er zijn slechts financiele beper~cin,cten, doch die drukken op alle 
partij-afdelingen. Spreker meent dat hij onjuist zou doen verder 
op het betoog van de heer Bos te reageren. 

De Voorzitter onderbreekt thans de behandeling der agendapunten 
teneinde het resultaat van de 'stemming over de hoofdbestuurs
plaats van de kamercentrale Zwolle aan de vergadering mede te 
delen. Ui tgebr::tcht zijn op de heer Vo&:;ely 331 utemmen, op de heer 
Stikleer 183 sterr;men en blanco 6 stem;::nen. Gekozen tot lid van het 
Hoofdbobtuur voor de l<::amercentrale Zwolle is derhalve de heer 
P.C. V o{;e ly te Diepenheim. Namen~~ de gehele vorgaderi ng wenst de 
Voorzitter de heer Vogcly bijzonder hartelijk gelul: en heet hij 
hen we llwm in het Hoofdbestuur. 

1'hans stelt de Voorzitter aan de orde agegQ:~.P.U"Q.t 19: Voorstel 
van de afdeling 1 s-Grc:vonhage om aan de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden te verzoeken een commissie te benoemen ter rapportering 
inzake onder meer het vraagstuk van grenswijzit;ingen van provin
cies en gemeonten alsmede enige andere zaken. 

IJoor de afdeling 1 s-Gravenhage wordt medegedeeld dat zij gezien 
het op de bcsclu·ijvingsbrief vermelde advies van het Hoofdbestuur 
dit voorstel intrekt. 

Dan komt aan de orde agendapunt 20: Voorstel van de afdeling 
1 s-Gravonhage tot instellint~ v-an een vaste landelijke commissie 
voor werknemersaangolegenheden. 

Ook dit voorstel wordt door de afdeling 1 s-Gravenhage, gezien 
het op de beschrijvingsbrief vermelde advies van het Hoofdbestuur, 
ingctrolrken. De Voorzitter meent dat hiermede tevens een nader 
antwoord is gegeven a::.m de heer Ir.E.Schreudor uit Breda. Ofschoon 
hot Hoofabostuur open staat voor verdere suggesties op dit punt 
lijkt het hem niet juü;t als eis te stellen dat de Sociaal-Econo
mische Com.rnissie gedeeltelijk zou moeten bestaanuit werknemern 
die minder dan f 15.000,- per jaar verdienen. Men verbetert het 
image van de partij niet door dergelijke constructies; die image
verbetering dient te geschieden door publicatie van duidelijke en 
deskundige rapporten waarin de door de liberalen nagestreefde 
sociale rechtvaardigheid goed tot uiting komt. In deze tijd waarin 
gestreefd wordt naar harmonisatie is het onderverdelen van werk
nemors in categorieën een geheel verouderde zaak. :Naar de overtui
ging van het Hoofdbestuur heeft de Sociaal-Economische Commissic 
met wat zij tot dusver heeft gepresteerd de dank en de waardering 
van de partij ruimschoots verdiend. 

Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde agendapunt 21: 
Voorstel van de afdeling Utrecht om de proceelure van de bespreking 
van het beleid der Kamerfracties en van het Hoofdbest:uur door de 
Algemene Vergadering zo aan te passen dat de gelegenheid ontstaat 
voor repliek en dupliek. 

De heer Drs.H.van de Ruit, Utrecht, is het Hoofdbestuur zeer 
erkentelijk dat dit reeds hooft gesteld zoveel mogelijk aan de 
wens van de afdeling Utrecht tegemoet te komen. Spreker heeft nog 
een enkele sU:gge stie ter zake, n.l. dat het Hoofdb.estuur de te 
stellen vragen niet alleen f.lchrifteli jk laat indienen doch deze 
vragen tevoren publiceert in Vrijheid en Democratie. Dan kan ter 
Algemene Vergadering direct met de beantwoording worden begonnen 
hett:;oen een grote tijdsbesparing zou opleveren. 

De Voorzitter meent dat daardoor de afdelingen teveel in een 
keurslijf zouden worden geperst. De ervaring leert dat men ter 
Alg~mene Vergadering in den regel reageert op zeer actuele zaken· 
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waarmee men pas op het laatste moment kan komen. Spreker gelooft 
dat men van beide zijden moet proberen de praeed.ure te versnellen 
door zowel bij het stellen der vragen als bij de beantwoording 
daarvan uitermate beknopt te formuleren. Het Hoofdbestuur zal 
trachten deze zaak zo soepel mogelijk te behandelen doch als een 
vergadering zo lang uitloopt dat de belangstelling taant en de 
bezoekers gaan vertre~<:ken is het middel erger dan de kwaal. Van 
de goede wil van het Hoofdbes:tuur kan de afdeling Utrecht zich in 
ieder geval overtuigd houden. 

Dan komt spreker nu tot punt 27 van de agend~: Vragen over het 
bels_~i!__cler Kmller[ractie s. 

De beer B.l.1.T.Rozcnbrock te Voorburg vraae;t no.mens zijn afde
ling in cle ëcrDtc plo.atD of de Kamerfracties vooral attent willen 
blijven op de moiTentcel heersende indruk dat de overheid die de 
prijzen strikt be-waakt zelf voorop loopt bij de prijsstijgingen. 
Spreker noemt enige voorbeelden: de verhoging van de P.T.T.
tarievcn, de luister- en kijkgelden, de Nederl~ndse Spoorwee;en 
en de tarieven vnn lagere overheden. Het is de afdeling Voorburg 
bel',encl dat bijvoorbeeld de heer Portheino de aandacht heeft ge
vestigd op enkele tariefsverhogin,;oD van oloctrici tei ts- en water
leidingbedrijven en dat door de hoer Geertsoma schriftolijk vragen 
zijn gesteld over de paspoort leees van de provincie Utrecht. 
Toch meent zij dat forsere l~ri tiok te dnzcn aanzien op zijn plaats 
zou zijn gewce~c;t. Hot re :ml taat dor kritiek was tot dusver in elk 
geval bijzonder mager. In de tweede plRats wil do afdeling Voor
burg Gen vraag stollen over de zeer oncelukkige timing van de 
verhogine; van het bijzondere tarief loonbola~~ting, waarover de 
voorlichting bovendien volstrekt ontoereikend '.vao. Heeft de frac
tie niet beseft dat de gevolgen van de:w maatregel op dubbel onaan
gene-me wijze voelbaar zouden zijD doordat op hGt zelfde tijdstip 
de B.T.W. in werking trad, of was de fractie zich daarvan wel 
bovrust, en zo ja, waarom heeft zij zich daar dan niet tegen ver
zet? 

De heer Drs.A.Pais, Amsterdam, wil namens de afdelingen Amster
dam, Rotterdam en Den Haag enkele opmerkingen maken over het 
vraagstuk van de belastingen. Deze opmerkingen dienen ter inlei
ding en toelichting van de volgende motie die spreker namens de 
drie genoemde afdelingen aan de vergadering voorlegt: "De V. V.D., 
in Algemene Vergadering te Groningen bijeen, overwegende dat de 
voortschrijdende geldontwaarding heeft geleid tot een automatische 
verzwaring van de belastingdruk, dat het uit een oogpunt van so
·ciale rechtvaardigheid gewenst is een correctie op de belasting-
tarieven aan te brengen teneinde deze lastenverzwaring ongedaan 
te maken, dat bij de vorming van het huidige kabinet dan ook de 
afspraak is gemaakt zulk een correctie uit te voeren; spreekt 
haar volledige instemming uit met het standpunt van de Kamer
fracties van de V .v.D. om bedoelde correctie op de belastingta
rieven onverkort per 1 januari 1970 te doen plaatsvinden, dringt 
er bij de vertegenwoordigers van de V.V.D. in het parlement op 
aan met kracht te blijven streven naar een wettelijke regeling 
inzake een automatische inflatie correctie op belastingtarieYen, 
en gaat over tot de orde van de dag 11

• 

De heer H.Maaten, Amstelveen,. wil twee vragen stellen. De 
eerste betreft de onzekere situatie op het gebied van slacht
huizen en vleeskeuringsdiensten. In het kader van· de E.E.G. en 
de beruchte Amerikaanse eisen t.a.v. de vleesexport zijn veel 
gemeenten gedwongen aanzienlijke investeringen te doen. Voorts 
moet het keuringspersoneel aan verzwaarde eisen van deskundig
heid voldoen, zodat er veelal personeelsvoorzieningen moeten 
worden uitgebreid. Anderzi.jds is er srr:J.kc van dat de Vleeskeu
ringswet dusdanig zal worden gewijzigd,· dat eeri nadere keuring 
bij invoer zal vervallen•. Dit zal in veel gemeenten weer een ver
mindering van inkomsten uit de keuringen betekenen. 
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Het Staatstoezicht op de volksgezondheid drinGt steeds sterker aan 
. op het treffen van voorzieningen aan de slachthuizen en het op 
peil brengen van het personeelsbestand om aan de eise?- te vol~c;>en. 
Het is dan ook zeer dringend geboden, dat er zo spood1g mogel1Jk 
zekerheid bestaat omtrent de mogelijkheid tot het heffen van keur
lonen. Er moet dus oen uitspraak komen over he.t al dan niet wijzi
gen van de Vleeskeuringswct. Vraag; wat kan worden ondernomen om 
zo spoedig mogelijk zokerheid te krijgen over het al of niet wij
zigen vnn de Vloenkeuringswet. 

De t'.ll!oede vraag van spreker betreft het door de Tweede Kamer 
aanvaarde, doch door do Eerr:.to Kamer verworpen wetsontwerp inzake 
de hmlrbelaBting. Door de verwonüng van dit wetsontwerp door dr.: 
Eerste Kamer is de mot deze vmt beoogde maatrcsel: de bevordering 
van de doorstromin.n: van huurders ten ai-Inzien van met overheids
s{.bcüdie tot stand~e;e:komon v1oningon niet verwc~wnlijkt. Sprekers 
vraag is nu of do Eerste Ka.l:ler een nlternatieve oplossing 
voor occn stond toon zij in o.fwijking van de Tweede Kamer het 
wetcantworp verwierp, of de Eerste K8!'lorfractie atappan denkt tè 
ondorn(:men om alsnog te komen tot een rer~elinG ter bovordering 
van de doorstroming on zo ja, welke stappen dit ~~oudon kunnen 
zijn; danrnovenn zou spreker willen vernemen w~1t do Tweede Kamer
fractie denl,·t van de verwerping van dit •:;etsontwerp door de Eerste 
Kamer, en wat de Tweede Kamerfractie d en..~t thans te kunnen doen 
ten behoeve van do doorstroming. 

Do heer Drs.A.Hov'::lroel~, Rijswijk, spreekt namens deze afdeling 
ernstige ongerustheid uit over de zeer cnello groei van de over
heidsui tgavcn. De bclastinc;drnk 'Yordt hierdoor steeds zwaarder 
terwijl bovendion de kapi to.almnrkt '."Ordt afgeroomd. Neelorland 
hooft reeds het twijfelachtige: genoegen het L:tnd te zijn met de 
hoogste directe belastingen; daarentogen waren de indirecte belas
tine;en tot voor kort heol laag te noemen maar hierin js de laat
ste jaren in een vlot tempo veranclering gekomen, in het bijzonder 
sinds '1 januari j.l. toen de B.T.';?. werd ingevoerd. Thans is niet 
alloen reeds een vcrhoging van deze B. T.W. aangekondigd doch zijn 
ook verhogingen van benzine en motorrijtuigenbelasting te ver
wachten. Spreker vraagt of nu ook niet eens een keer aan bespa
ringen godacht kan worden. 

De hoer W. Verwei ~, Rij sborgen, wil namens de afdeling Breda aan 
de Kamerfractien vragen bij de regering te blijven aandringen op 
loyale ui tvocring van do volksstc..nrrning in West-Irian. 

Voorts roert sprd:er aan de bijzondere effectun die plaats 
vinden bij de uitvoering van de accijnsverhogingen. De grensbe
woners in ons land ondervinden dasr ui tcr::tard. meer last van dan 
de randstadbewonGr8. 

·Tenslotte wil spreker nog een enkel woord zeggen over de kwestie 
van het misbruik maken van ~wcialc verzekeringen. Algemeen. worden 
de sociale verzcke:ringen in Uederland als oen kostbaar goed er
varen, en in dit licht beziGn is het logisch dat wanneer ergens 
misbruiken worden gesignaleerd de reactie ook bijzonder heftig 
is~ Een recent ond8rzook houft duidelijk aangetoond hoe positief 
het Nederlandse volk als totaal togenover het stelsel van de 
sociale verzekering staat. Uitgaande van dit gegeven vraagt spre
ker zich af of do onle.ngs, naar hij meent door D'66, gedane sug
gestie om een sociale recherche in te stollen wel zin hoeft. 
Bij de gcmecntcli jke sociale dienste:n weet mem immers vrij nauw-
keurig wie van do verzekerden misbruik maken van de mogelijk-
hoden die do sociale vorzckc;ring biedt. Spreker zou daarom de 
Tweede Kamerfractie willen vragen zich met kracht te verzetten 
tegen de. instelling van· een sociale recherche, en vooral die maat
regelen te ondersteunen die op basis van de bestaande wetgeving 
genomen kunnon worden. 

De heer M.D.Scheer, Heemstede, \til het·hebben over een punt 
dat hedenochtend reeds door meer sprekers is aangeroerd: de be
lastingen, en wel met name de motorrijtuigenbelasting. Er zijn 
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belastingen waar in de praktijk geen bijzondere bostemming aan 
gegeven' kan worden, maar er zijn ook belastingcm waarbij dat wel 
degelijk moe;clijk is, en daartoe bchooM nu juist de motorri j
tnigenbolasting. Spreker zou zo graag zien dat de Tweede Kamer
fractie er bij·de regering op zou aandringen dat de motorrijtui
gonbclasti.ng in de toekomst geheel en al en i:mrkelijk zal worden 
gebr:uikt voor de aanlc g van wegen, bruggen, tunnels en andere 
kunstwerken, noodzakelijk voor het wegverkeer. 

De heer R.J .\'Iiers, Groningen, wil-allereerst ann de Kamerfrac
ties vragen meer a:-1.ndacht te besteden n~1n dü problemen verbonden 
aan do ontvvikkcling van het noorden des lands. Wol is het zo dat 
de Eomshavcn er zal komen, mE:ar ond~tnks de gif;tcrcnavond door do 
heer Toxopcmn Gesprokl;n bomoc,dige:nde woorden komt de industria
lisatie bepaald nog ni ct vlot tot st3nd. 'i'lt e;ebeurt er met het 
aardg~w, df_:t, E.:prckcr wil dit ui tdrukkcli jk stc lle n, aan het gehele 
Nederlwndsc volk toebehoort en niet aan do Groningers alleen. 
Het vvordt geëxploi t.:::ercl door de N .A.M. en het wordt gedistribueerd 
door de Hederland::-;e Gél.f;u.nJc. Ongeveer 75% Véll1 de winst komt aan 
de St&ct, dus ~~n hrt ~~h~le Ncderl3ndse volk, ten goede. Maar, 
alelus E.:prckcr, in de gasleicHng :d t (:en lek. J1nt lok gunt spreker 
aan dctjcónen die: d::l::.u:·v;_m proîitErun: d.~t zijn de l1imburgcrs. 
Spreker zou nu vd llcn vrc1gen uit uit aardgas ook voor de prov·incie 
Groningen een bepaald bedrng te laten vloeien en dit te doen door 
middel Véln eon onb:ild:.clino;fonr1:" "::>Or de industrialisatie in 
Groningen. Voor zover sprckur heeft bagr-::pen trekt Limburg ci.rca 
f 230 nd.ljoen van lwt aardgas terwijl de Groninijsc j_ndustrie alleen 
mao.r enige korting op het g~ts krijgt, hetgeen slechts f 5 miljoen 
oplevert. 

De heer R.Groothoff, Arnsturdam, herinnert crcan dat door de 
heer Portheino enige tijd geleden een motie werd ingediend be
treffende de belasting op he:t inkomen van de gehuwde werkende 
vrouw. Deze: motie gunoot in Amsterdam voel waardering; op grond 
van toezeggingen van do minister is hij echter j.ngetrokken. Nu 
heeft Staatssecrctc..ris Grnppcrhaus vorigo weck con rc,de gehouden 
voor d.e Mantschappij voor Nijverheid en Hnndol in .Amsterdam, en 
danruit was af te leidon dat hij van mening v~s dat er aan die 
belastingheffing niets geelaan zou moetem ·.vorden. Sprokersvraag is 
nu of de Tweede K<.nnerfr~~ctie vnn mening is d8.t àe uitspraken van 
Staatssocrct::ris Grapperh'1us afbreuk doen aan de toezeggingen van 
de l\1ini ster aan de he: er Portheine. 

De heer J .Hiddinp;, Vccnd~1.m, v:il con enlcelc vrn".g stellen over 
Gric1cenl:::md. EniGe woleen geleden werd in "Vrij Nederlnnd" C?en inter
view r;epubliccerd mot het lid van de Eerste Kamerfrt:ctie, mevrouw 
SchouwenCJ..'J.r-Frnnsnen en da".rui t bleek dlt zij over de kwestie 
Griekenl::lncl nogéü gonucmceord denkt. H".::tr ui tl3.tingcn kwamen niet 
geheel overeen met de st.:mdpunten die de l::mtste tijd ter zake van 
dit vraCLgstuk werden weergegeven door de heren Portheine, Berkhouwer 
en, gisterenavond nog, door do heer Toxopouo. De ::tfdeling Veendam 
zou nu gJ.'2.8.g willen weten of er wellicht een verschil in stand
punten ten opzichte van Griekenland best<:!:J.t tu.::wen de Eerste en 
Tweede K::tmerfro.ctie. 

De 1:mr I~oP.FJuitrran,\è:tlhoven, \an oo afd. Ej_ndhovcn sDreekt verontrus
ting ui·t over h0t fin~1ncieel fisc:wl beleid v·'1n- de regering. 
De nfdeling Eindhoven zou g::t:.1rno zien d.'1t do 1'wecde Kamerfr~ctio 
ten opzichte van èit beleid eon duidolijk st'l.ndpunt inneemt. 
Wat doet de Tweede KnElorfrr-,ctie om t~: bcvo_rdoren d:it de effici.ency 
in het overhoidsnppc:.rn.:"Lt groter .wordt? Een concreet punt hic;rbij 
is onder meer de j 225 miljoen voor de NATO. De nfdeling Eindhoven 
heeft ni~t gemerkt dat do regering op enigerlei wijze heeft ge
tracht om dit bedr::1.g to compemJGrC;n cl oor grotere efficiency in 
hot $tantsappnro._:t. Dc.arnevcns v-lil de ctfdoling_ ·de Tweede Kamcr
fr:tctie vragen de meerdere inkomsten :uit de B .T. VI. te gebruiken 
voor· verlaging v~1n de inko;n.stcnbol:lsting, en in ieder geval niet 
over te gnan tot verhoging vnn de B.T.ti~ .. Als lnatste punt v1il 
spreker erop wijzen dat gezien de recente prijsstijgingen het voor 
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de inkomensgroepen tussen de f 15 en f 30.000,- wel bijzonder moei
-lijk is geworden hun aandee:).. in de welvaart verder te verkrijgen. 

~ In de meeste gevallen treedt voor deze categorie een daling van het 
reële inkomen op. Spreker wil de Tweede Kamerfractie vragen om bij
zonder grote aandacht aan dit effect te besteden. 

De heer Mr.C.H.Strumphler, Bloemendaal, deelt mede dat de leden 
zijner afdeling met bijzonder veel waardering de woorden van me
vrouw Dettmeijer hebben gevolgd bij de behandeling van de onderwijs
begroting over de verlaging van de leerlingenschaal. De afdeling 
Bloemendaal zou er gaarne bij de vertegenwoordigers in het parle
ment op aandringen de polsstok op te eisen waarom mevrouw Dettmeijer 
heeft gevraagd. 

De heer A.i'leirink, Oostdongeradeel, vraagt wat het fractie
standpunt is-mê-tbetrekking tot het plan l'1ansholt, en wat voor 
alternatief men eventueel stelt. 

De heer G.L.O. Baron van Boetzelaer, Utrecht, vergelijkt de·
conflict si tm:.tie in het Nidden-Oosten met de situatie op de 
Balkan in 1914. Aan b~t opnieuw uitbreken van de strijd zit het 
gevaar verbonden van een directe confrontatie der grote mogend
heden. De enige oplossing lijkt spreker het zenden van een inter
nationale vredesmacht naar de grenzen van Isra~l. Dit voorstel 
zal op oppositie stuiten zowel van Israël als van de Arabische 
Staten. Daarom zal zulk een vredesmacht er slechts kunnen komen 
via sterke pressie van de grote mogendheden en van zoveel mogelijk 
andere staten. Sprekers vraag luidt dan ook of de Tweede Kamer
fractie er bij de Hinister en de Staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken op aan zou willen dringen de komst van zulk een vredesmacht 
te helpen verwezenlijken. 

De heer J.J.P.Mei,ier, Utrecht, wil een vraag -stellen naar 
aanleiding van de kwestie Biafra • .Een jaar geleden was het argument 
voor niet erke~~ing dat Nigeria zodanig op de tenen zou worden ge
trapt dat de humanitaire hulpverlening en de kans op een bestand 
daardoor in de knel zouden komen. Spreker vraagt zich echter af 
waarom dan nu toch niet tot erkenning zou kunnen worden overgegaan. 
Gezegd wordt dat het streven naar erkenning onzerzijds weinig nut 
zal hebben als de grote mogendheden daar niet aan mee werken. 
Dat zal wel waar zijn. En de heer Toxopeus heeft er gisterenavond 
nog op gewezen dat wij als klein land bij deze grote zaken weinig 
kunnen doen. Toch meent spreker dat er door Nederland wel iets 
gedaan kan worden. Nederland staat in een zekere relatie tot 
een der grotere mogendheden die in het conflict Biafra een belang
rijke rol spelen: Engeland. Door Nederland wordt de toetreding van 
Engeland tot de E.E.G. verdedigd, door Nederland wordt Engeland 
verdedigd in het West Europees Parlement. Spreker wil nu aan de 
fractie vragen of zij niet bereid is om aan de Minister van Buiten
landse Zaken en ook aan de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
in overweging te geven wat diplomatieke druk op Engeland uit te 
oefenen om Engeland duidelijk te rnaken dat Nederlands houding 
ten aanzien v~n de kwestie Biafra een andere is dan de houding van 
Engeland. 

De heer Drs.P.A.Delvnux, Zeist, sprekende voor de afdeling 
Utrecht, wil enkele vragen over het Nieuw-Guinea beleid stellen. 
Ten eerste heeft de heer Toxopeus in de Kamer aan de Minister 
gevraagd of er enige regeling was getroffen dat ook de internatio
nale pers in \'lest-Irian voldoende entree zal hebben. Op deze vraag 
heeft de Minister niet geantwoord. Moet dat opgevat worden als 
blijk van gebrek aan belangstelling, of is er een ander motief? 
Ten tweede zou spreker willen weten of de Kamerfracties zijn 
mening delen dat de regering ten spoedigste onomwonden moet ver
klaren dat zij een zogenaamde moesjawara met duizend aangewezen 
kiesmannen en met. anderen dan de autochtone bevolking, bijvoorbeeld 
Indonesische soldaten, niet als uitvoering van artikel 18 van het 
akkoord van New York zal beschouwen, en dat d.e regering van deze 
mening in de komende Assemblee van de Verenigde Naties zal doen 
blijken. 
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. . 
Ten derde zóu spreker het oordeel van de fracties willen vernemen 
over de van verschillende kanten gedane suggestie de volksraad
pleging in \'lest-Irian ~~n jaar uit te stellen, met uiteraard in 
dat 'jaar een d<~ugdelijke voorbereiding. Sprekers laatste vraag is: 
wat moet Nederland doen als Indonesië zich nergens iets van aan
trekt? Deze vraag is ook door de heer.Toxopeus in de Tweede Kamer 
.gesteld, en de Hinister heeft daarop uitdrukkelijk geen antwoord 
gegeven .omcla t hij niet op de hypothetische inhoud van het rapport van 
de heer . Ortiz Sanz vooruj_ t wilde lopen. Toch is dit naar sprekers 
mening de pentrale vraag. De heer Toxopeus heeft die vraag tever
·geefs o.e.n de Hinister gesteld; spreker stelt die vraag thans hier 
rechtstreeks nan de heer Toxopeus. 

De heer Ir.E.Schrouder, Breda, vraagt de Kamerfracties bij hun 
beleid mst betrekking .tötde fiscale tegemootkorn.ing voor de \verken
de gehuwde vrouw niet af te wijken ven hot advios van de commissie 
Hofstra. Bij dit advies zijn alle facetten van het probleem der 
werkende gehuwde vrouw goed overwogen. Een hogere aftrek leidt tot 
een onrechtvaardige bevoordeling ten opzichte van en zelfs ten 
koste van de positie van economisch zwakkere groepen, die niet in 
de gelegenheid zijn twee p:;rsonen·voor het gezinsinkomen te laten 
werken. Spreker denkt aan de bejaarden en aan gezinnen die te 
kampen hebben met invaliditeit, en aan alleenstaanden. Wanneer een 
werkend echtpaar kan komen tot een welvaartsniveau dat beslist 
onbereikbaar is voor de door spreker zo even genoemde groeperingen, 
worden deze groeperingen relatief nog armer dan zij vaak al zijn. 
Wil men hogere aftrekbare bedragen.bepleiten, dan moet men wel 
bedenken dat alleenstaanden, invalide huisvrouwen en minder valide 
bejaarden evenzeer recht hebben op aftrek in vsrbo.nd met kosten 
voor huishoudelijke hulp. Hiervoor heeft spreker e:.chter geen enkel 
v.v.n. Kamerlid horen pleiten. Spreker staat dnarover versteld. 
Waar is hGt sociaal rechtvaardigheidsgevoel van de V.V.D. gebleven? 

De heer W. van Hogenhui zon, Amsterdam, sprekende voor zichzelf, 
vraagt of wanneer in onze kr·ing vmrdt gesproken over uitbreiding 
.van de medezeggenschap in bedrijven-· oo·k:·dC:J~·oilgeorganiseerden daarin 
.zijn begrepen. 

De heer Mr.J .P.Anemaet, Brussel, lid van de Nederlandse IJibera
le Kring aldaar, zou gaarne de resolutie ·van deze Kring, die in 
"Vrijheid en Democratie" is afgedrukt en voorts in deze zaal is 
verspreid, met enkele woorden willen toelicht~n. In de eerste 
plaats betreft deze resolutie instemming met het Europees beleid 
van onze regering. Spreker gelooft dat deze instemming gegeven kan 
worden. De Nederlandse regering, ondersteund door_de liberale 
Kamerfracties, heeft immers tot op hE.:den de Nederlandse belangen 
in Europa op bevredigende wijze behartigd. Eeri vergroting van de 
Franse invloed is steeds een halt toegeroepen.·Behalv.e een terug
blik op het afgelopen jaar wil de voorgestelde resolutie oo,k.het 
oog richten op het jaar dat voor ons ligt. Daartoe zijn enkele 

·concrete punten opgesomd. Spreker beveelt deze resolutie bij.de 
vergadering ~an. · · 

De heer J.K.Fredrikze, Amsterdam, dient namens deze afdeling 
een motie.in van de volgende inhoud: 11 De V.V.D., in ~lgemene Leden
vergadering bijeen op zaterdag 29 maart 1969, ernstig v.erontrust 
over de voortdurende berichten over discriminerende maatregelen 
die door de Poolse regering getroffen worden ten aanzien van de 
daar woonachtige Joden, verzoekt de V.V.D.-fractie i~ de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in v.ervolg op de reed.s eerder aan de 
Minister van Buitenlandse Zaken gestelde vraag er bij de Nederlandse 
regering op aan te dringen thans ton spoedigste van haar ernstige 
verontrusting aan de Poolse regering blijk te geven. 11 

Mevrouw J .H.Markusse-Ta.ck, Goes, wil' de·.' Kamerfractie vragen 
welke prioriteit .zij geeft aan de verlaging van de leerlingenschaal 
bij het kleuter- en lager onderwijs, en welke motiveri·ng daarvoor 
wordt gebruikt. De heer Toxopeus heeft gisterenavond in zijn rede 
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het onderwijs alleen in verband gebracht met handhaving en eventuele 
betere vcrdeling van de welvaart. Spreekster is van mening dat 
verlaging van de leerlingenschaal op h~t ogenblik in de eerste 
plaats noodzakelijk is om meer aandacht te besteden aan de opvoeding 

. van de kinderen met betrekking tot vm}; men zou kunnen noemen het 
leren samenleven in de groep. Of er in het jaar 2000 een beetje 
meer of minder welvaart zal zijn, acht spreekstt:r voor haar kinde
ren nièt zo heel belangrijk; wel wil zij graag dat haar kinderen 
in een gezonde ~:;elukkig<:: samGYlleving kunnen opgroeien. 

De heer I:t;..:K.C.Ko]J:wop, Warnsveld, wil het wagen in het midden 
dezer vergadering enkele problemen te plaatsen die in het oosten 
van het land spelen, en wil daarov~r ook gaarne het oordeel van de 
fractie vurnem.:::n. In de regio Zutphon-\larnsveld is het grote pro
bl~orr, de internationale verkeerswt:g, die van Skandinavië via 
Oldenzaal, Zutphe:n en Arnhem over Rotterdam naar België voert. 
Voor deze gehele regio butokent dit et:n ernstige problematiek, 
omdat deze verkeersader juist door de bebouwing loopt. Mede· dank 
zij de bemoeiingen Véln de he::er Wiegel is voor he;t dorp Warnsveld' 
een tijdelijke oplossing gevonden. Maar het levensgrote probleem 
voor de stad Zutphen blijft. Weliswaar is er ten zuiden van de stad 
een brug gepland, maar het mag bupaald niet tot 1975 of nog later 
duren voordat de;ze brug wordt gebouwd. De situatie is nu reeds 
volstrekt onhoudban.r. Namens de gehele regio Zutphen-warnsveld 
vraagt spreker thans dan ook aan de fractie om deze brug te zien 
als een van de meest urgente punten bij het departement vnn 
Verkeer en Waturstaat. Hetzelfde geldt trouwens voor rijksweg 15, 
die voor de gehele provinci~:.:. Gclde;rland, maar vooral ook voor de 
ontwikkeling van de Gelderse Achturhoek van dG grootste betekenis 
is. 

Heel kort wil sprE-ker nog een tweede punt aanstippen: de 
medische faculteit. Spreker zou bijzonder graag zien dat de fractie 
zich positief opstelt tegenover de verlangens van het oosten des 
lands terzake. 

Novrouw Hr.J .L.BakkEr-ir/ocsin_gt Amsterdam, wil in de eerste 
plaats namens de afdeling Amstolv~en do aandacht van de Kamer
fracties vragen voor het ve;rkeersbeleid. Zou de Tweede Kamerfractie 
niet willen bovorderen dat de vcrkeersvoilighoid wordt gediend 
door strengere strafbepalingen voor ernstige verkeersovertredingen 
en verkeersmisdrijven. Drastische verhoging der boete maxima 
zou naar de mening van de afdeling Amstelveen de preventie dienen. 
Bovendien zou de opbrengst van die vcrhoogde boeten wellicht kunnen 
worden aangewend voor de bostedingen aan verkeersvoorzieningen, 
die nu altijd leiden tot verhoging van de motorrijtuigenbelasting 
en verhoging van do accijnzen op do benzine. . 

~preeksters tweede vraag stelt zij persoonlijk, en deze betreft 
het echtscheidingsvraagstuk. Zij zou gaarne zien dat bij de herzie
ning van de echtscheidingswetgeving onze fractie zich zou inzetten 
om de 11 grote 1Gugen11 definitief te beëindigen. Een echtscheiding 
op vcrzoek van partijen en conform de onderlinge overeenstemming 
is eerlijker, waardiger en waarachtiger en daardoor liberaler. 
Spreekster hc:8ft in haar praktijk·met deze zaken veel te maken, 
en vraagt zich op grond daarvan voorts af of· het geen aanbeveling 
zou verdionen de scheiding van tafel on be~, die vaak voor ~~n der 
partijen, speciaal de man, een moedwillige kwelling betekent, te 
doen expireren na 5 jaar, opdat daarop een de;finitieve echtscheiding 
kan volgen, tenzij gewichtige belangen van.een:der partijen ter 
beoordeling van de rechter zich daartegen ~erz~tten. Is het niet 
mogelijk, zo vraagt zij, op korte termijn voorstellen te doen tot 
wijziging van de desbetreffende wetsartikelen in de door haar aan
gegoven zin. 

. De heer S.F.Rodermond, Amste~dam, doch ~prekende namens zich
zelve, stelt voorop dat hij nog maar· kort· · we:er l;i.d is van de 
V.V.D., en dus alleen van de partij datgene weet wat de gemiddelde, 
enigszins geïnteresseerde, buitonstaander daarvan kan weten. Hij 
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gelooft dat het gezicht van· de partij voornamelijk wordt bepaald 
door het optreden en het werk van de beide fracties. Ook gelooft 
hij dat de V.V.D. in staat is tot een verstandig, verantwoordelijk 
en in vele_ opzichten ook progressief management van ons nationale 
bedrijf. Naar evenzeer gelooft hij dat de V.V.D. zo weinig is aan
geslagen bij de jongere generatie omdat dat niet voldoende is, 
en omdat de fractie te weinig heeJ."t gèdaan aan wat hij m.;t aarzeling 
noemt bui tenparlemcmtaire activiteiten. De problematiek van de man 
in de straat ligt nanelijk niet in de sfeer van de problemen die in 
het parleeent worden behandeld, technische en administratieve pro
blemen. De problemen van de burg0r liggen totaal ergens anders. 
Het zijn filosofische, esthetische on ethische problemen. ~preker 
verheugt zich erov~r dat de heer Toxopeus heeft aangekondigd dat de 
partij een studie zal malcon van hGt liberale antwoord op de onvrede. 
Haar hij vreest dat een studie in deze zin noodzakelijkerwijze zal 
opleveren een jJrogr~~rnma van vage algemeenheden, en dat het verstan
diger zou zijn wanneer de Kamerleden regelmatig zouden reageren op 
actUi:.:le gGbeurtenissun die do burger interesseren. De enige die · 
dat tot nu to0 regelmatig heuft gedu.an is do heer Van Riel gewe·est. 
r.1en kan h0t met do hE:.:er Van Riel eens zijn of nü,t, men kan kvmad 
op hem zijn, hij knn dG mensc-m :irriteren, hij kan de mensen ont
roeren, maar in ied8r geval doet hij de mensen wat, en het gevolg 
daarvan is, men kan daar blij mee zijn of niet, dat voor velen de 
V.V.D. de partij van Van Riel is. Spreker zou derhalve aan de 
Kamerleden willen vragen individueel aandacht te besteden aan de 
problemen die de burger raken, buitenparlementair actiever te zijn, 
en met meer positie bupalingen te komen op filosofische en vooral 
ethische terreinen. 

De heer \v.IndE:n, Brummen, is niot boos op de heer Van Riel, 
maar wil hem in zijn kwaliteit van fractie-voorzitter in de Eerste 
Kamer wel een vraag stellen. De heer Van Riel heeft nogal een uit
gesproken betoog gehouden voor de verhoging van onze defensie
uitgaven. Een ongenuanceerd betoog hc:ct dat tegenwoordig. Spreker 
zou graag van de heer Vcm Riel willen horen wat de aanleiding is 
geweest tot dit zeer uitgesproken betoog van hem in de senaat. 

De Voorzitter constateert dat hiermede een einde is gekomen 
aan agendapunt 27. Hij draagt vervolgens de leiding van de verga
dering over aan de onder-voorzitter, de heer Drs.J.A.F.Roelen, 
en verlaat, evenals de heer S.J.van den Bergh, de zaal. 

De heer Drs.J.A.F.Roelen herinnert aan het schriftelijk door 
het Hoofdbestuur aan de afdelingen gedane voorstel om zowel de 
aftredende Penningmeester, de heer S.J.van den Bergh, als de aftre
dende Voorzitter, de heer Ir.K.van der Pols, conform artikel 5, 
lid 1, van de Statuten der partij tot ere-leden der partij te be
noemen. Het Hoofdbestuur hoeft op dit voorstel van de afdelingen 
geen co~n~ntaar vernomen, maar het acht het toch niet geheel 
elegant om zonier roGer aan te nemen dat een ieder zich hiermee kan 
verenigen. Alvorens hedenmiddag de benoeming van deze ere-leden 
plaatsvinjt, wil het Hoofdbestuur toch gaarne de volledige instem
ming met d~t voorstel van de Algemene Vergadering vernemen. 

Met applaus betuigt de Vergadering haar instemming met dit 
voorstel. 

De heer Roelen zegt de aanwezigen dank en schorst de vergade
ring tot 13.50 uur. 
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Ze.terdttp: 29 maart 1969, des middags om 13.50 uur heropent de 
voorzitter d~ vcrgadering en stelt ~en de orde de agendapunten 
2fftT:r:ï-·3-f:· de benocraing van een voorzitter, van een ondervoor
zitter, van een po~miüg:neester en v2n een secr,~taris. 

7er zake van punt 28, de benoeming van een voorzitter, ver
wijst s:n·e:~er na:u Y:u.:tgeen bij dit ;wnt in éle beschrijvingsbrief 
is verr~eld wegens ûrulcke werkzHDl';',.heden in bedrijf en bedrijfs--· 
leven h:oft f3j)reLer IJ~slotcn zijn functie ter beschikking te 
s;tellen, aE>.n::~ezien hij deze niet raeer op de vcreiste v1ijze kan 
v._;rvullen. het Ho·.:fdbostuur rwc-ft k;:;ndidoat gt.:steld voor het voor·· 

· zitt'--'rsclw.p lier p<n·tij 1'levrouv; ~I.vnn Uorn·,:ren-l)owner te :fiotterdam. 
Do lcde<lV-:I'{_<:Dr]cx·ül{SBl< van de vfde::lir~scn l100ben g~J~Jn tl!gcnkatHlida-· 
tutl gesteld, zod<Jt sprc:c0r thar>s vast;:;tclt dat l/cvrouw ven ~)orneren 
bij enlcclc lwndida.::,tstclling is gc~ko~E:n tot voorzitter var1 de· 
partij en voorzitter van hc:t Hoofdbestuur. 

Tel' ~;akc var'- punt 29, bcnoe:::ing van e.:;n ondGrvoor·zittel' 9 

venvijst S'!reLer vwd(; rom naar cle bc schri jvi.nt{::3brief: wece ns io)erio
diel~ n:f-Lrcden vu1 rJ" huor :')rs.J.A.F.floelen te Zwolle 9 die zich 
niet bc:c1ci,::<.(b,-::1:r ltc•=:ft gesteld 9 mol;t in d.:: vacature van h~:.t onder-· 
voorzi t-t•.:rscl-:ap ,-Jorch:n voo:rzit:n. Aanv::lnlculijk had het Hoofdbestuur 
voor dozo functi~ kanJidaat gestold I~vrouw van Someren, doch 
lut"'r is doze lc:J.ndidatuur· komen te vervallt:!n, aangezien ht3t I-Ioofd-
b..:stuur ha; r tor.; n voor but voorzi ttLJ:schap h..:eft gekandideerd. 
liet Hoofdn<~atmu hc-l~ft vervolgens voor h,~t ondervoorzitterschap 
van de pnrtij lmadidaut g<.!stelcl zijn mt?deltcl de heC>r Irr.H.;'.'j:'8lmna 
te }~nsclwde. 1'egonkandidLèten zijn niet g(;steld, zodat StJreker kan 
vaststellen det ook do heer Talsma bij enkele kandidaatstelling 
ge!~ozen is tot ondcrvoorzi tter vnn de p['rtij. . 

Ten nonzien v0n punt 30 vnn d~ agenda, benoeming van een 
p0 tmin~r.'teestur, deelt spre1-::er mede dat voor de vacélturc, ontstaan 
door h<=t feit dat de llc·::r 0.J. van den Do:::rgh te ..rassünaar aan de 
beurt vr:.n llCl'iodicb: aftreding un V/eE,Ens hut bereiken van de 
70-jarige leeftijd ni~t ~.rkicsbaar is, door het Hoofdbestuur is 
kandidaat gcstGld de heer A.~.J.Coron te ~cssenunr. Ook hier ont-
breken tegenknnllidoten, zod~t ook in dit gevnl spreker kan vest
stellen dnt do hoer Cnron bj_j enk0le kandidantstE:lling benoemd is 
tot penningmuest~r v~n de pnrtij. . 

Punt 31, b>.!tlO'-'nliil,g van een secretaris: _v1egens pcriodiek8 nf:
trc.·ding V."'n de lH:'-'r :!Jr.A.J .Vis h- 1;ussur.1, dï'l· zich lïerkiesbct8.1' 
h0~.:ft gcstelt1 1 mo(·t tt.:nslottc in uc:r:c vnc:.ttv.rc in het Dagelijks 
B~stuur worden voorzien. Voor dez<.! vncatur~ h~eft het Hoofdbestuur 
We<k rom kanJi J<:1~ t gesteld de hc..:r Vis:; tcgenkcndidnte n ontbreb:m, 
zodat ook d.cze: benoC>rning OVLraenkorustig artikel 49 van het Huis-
houdelijk ll~glement zonder ste~1ing geschiedt. · 

Spro:::k..:r gn~'-t thnn:J ov._:r tot punt 32 van do cgendn. instella
tie van de nieu\'le J.,__.den vn.n h0t l)~g0lijlcs Bestuur. Hij gelooft 
dot hij de g,:vo..;ld1S ven rk g.~h0-le p<'rtij vertolkt wanneer hij 
ve:rklo.:::x·t d<'t Lk po.rtij, 11-:t IIoofdb·.::stunr en het T)agc,:lijks B~::stuur 
bijzond0r gvlukkig zijn me:t d0 Vl-'rni~Juwing die in het Dagelijks 
Bestuur hc•jft plé:ctts g~Jvondcn. _;)'-' kv;:üi h.itrm, de knrakti..'reigen
schapp0n un de I)Oli tick'-' ervering van Eevrouw vnn Someren mankt 
ht:.r:r els g.;t:n O.tH1ür goschikt VOOr' de V<Jrvulling Van het VOOl'Zittûr
schnp. ~e hevr Tnlsma hacft ziin snor0n v~rdi~nd in hut Hoofd
bvstuur, en ~nnneur ooit bij h~t II~ofdbcstuur enige vr~es zou 
be:stncn dat h"t Dug~lijks Bestuur t0vcel van zijn bevoegdheden 
zou usux•p0ren, ,1,1n is dez~ vrees nu w~l ·weggenomen, omdnt du heer 
Tclnr1n eltijd dt: kampioen voor de b'-'VO<='gdhC.'uen van ht:t Hooftl
b"'stuur is gcvh.:.:cst. :')prck~r mlo'<:'nt voorts dnt d8 opvolging ven de 
heer Vnn den Bergh door d~ heer Caron, dia uit een zelfd~ situa
ti..: voortkomt en ..>i..'n cv..:n groot inzicht in f:Lno.nci<;h: mog"lijk .. 
hL· den '-' n OnJJJOg.;lijkh;_;d..:n ht.;·~·ft, cl~ nllerbe:st~ oplossing is die 
voor 1.11:.! v •. rvulling vnn d<1 v:.wuture in h~::t pcnntngm~.:~;;stcl'Scbap 
vms tç vinden. 
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De heer Vis tenslotte· heeft reeds zozeer Z1Jn sporen verdiend 
in het :')agelijks nestuur in zijn kwal i te tt ve.n secretaris voor de 
organisatie? dat hut als een groot voorrecht voor het Dagelijks 
Bestuur noot ~orden beschouwd dat hij bereLd.was deze functie te 
continueren. 
De heer i!Gn der }'ols verklae.rt hic::rt<J,.'e de nieuw-benoemden voor 
geïnstalleerd, wenst hen met hun ber:.oeming geluk maar wenst nog 
meer de· partij ge luk mot )deze benoe.mirigt~n. I':ot _dez~ woorden~ geeft 
hij du voorzittcrsbamt:>r in h~nçlcr: vau.)~.evrquw v~n' Some-ren.'~' 
\ i. ·' . . ' .- . :" • . . -. . ·. • . ~ . -~ ' . : : ' ~ .. ~. ~: ;_' . : ; ~; ' . . -~ .J 

· :Oo voor:ütter, j·levrouw H.vai::t Som•::re'ri-"'Downt=r~ wil' allereerst. 
mede nal!Ïc:tîS".ëï6--lÎÏÜuw benoemde leden van h\;;'t 'oagelijks Bestuur, 
de h·::ren J~alsr;w en CAron, e::n ·woord :van d8nk spreken· tot :de ::_:>artij 
voor h~·t v .. Ttrouv.JC::n dat d.~zc; in. hen b.:oeft willen Stt::-llen~ : · 
V"'rvol[_;<.;r::s riç'1t .spN::k~::r z'ich tot.·(l<::; ·v..:rgad:oring ·in ee'rl. toespraakt 
waarvan -(1e snCJc·.nv:-ottint~ i~J .g;;puulicéJrd in ht...t 'nuu;mier v'an '4 a:pril 

.1969 van- "V:rijhcü1. e_q. ;D~:·"üc:rstic 11 ,, ·.t.::.r\·!tjl ci'èz'0 sam~.-·nvqtting voorts 
als b:LjlcJ{zq .. VI ,biJ ~k Z\:: notulc n 'is gev'o;.:;gd .' · · ' ... · ·; ,. : ·. . 
· ... Eadr,.·t; de voorv,H:·tc)' _à~· v0r[~r~i1,/ring ·~.anl:~ 1L::l1fi;_'-'g6zcgd ~voor 

:h&t ovatioth,çl applaus :dat op haar ·:rede is ~gevoTgd,· ric:-a:~·zij zich 
m(.;t een af~1Qhf.3idswool:'d tot de sc:wiècndc 'lc'd,:'n vo.n ht;t Da·gelijks 
Bestuur en wal :~n cte:e:rstc plidts 'tot~~ aftiederiffa~voorzlttor, 
·de -heer Ir.1~.van der)?ols. :3ij ;rnc:tr.orc~rt dat de· bec·r V~t!~de'r :?ols 
gedurer1dC bijnD Z0B jaren h<:t VOÜrzi tt."rschap dt:r pGrtij heeft 
ui tgt.•ovfc-nd. Jst is gLU1 korte tijd. Spr~ lmn all0en maar zeg·-
gen u<c-::t zij ho2.r ·best zal doen het ook zo lé'\ne; vol te houden, mnar 
zij gelooft toch dot de partij zich op dit moment nog wel eens 
even goed mag realiseren wat een enorm werk door de heer Van der 
Pols g~::dnrenàe d:Le z.-::D ;janr voor de partij is verrictt. De heer 
Van der Pols hLeft zijn functie 2anvanrd niet als beroepspoliticus. 
Ilij vn~u \'181 lüJ. van de portij mcnr br.d doarin niet een leidende 
functiL bokloed. 8~r. kan zich indenken dat d~ heer Van dor Fols 
zich bij eh: utlUV2<1Î·dtng van ztjn fur<ctle he0ft gevoeld als ee:r1 
bezo~kcr in een voli~r~ vol bonte vogels die allemaal bun eigen 
liedje lD7ettcl·den, en de.t hij dnor v1el eens .vreemd tegorwnn heeft 
gekeken. :Oe heer Vou dül' Pols bc:boeft hut niet t<.: bevestigen of te 
ontlwnnc;n, dat is bull,maal nL.:t nodig, mcar snr·. . heeft zo 1 n 
idee dat bij n~l o~ns gedac~t zal h~bben d3t dG leiding vnn een 
poli tie~~t: :pn:ctij toch V·'0l lJe-.:1 wat ~ètldel'S iB. uon de leiding Vun 

·eon b0drijf. Spr. g0looft dat du )Urtij juist daarom zo bijzonder 
. erkent~lijlc noet >'..;ijn voor b12tge:t:n de hL?cr v~~n der Pols voor haar 
hec;-ft will~n doen. Hij l1<:cft dc'z" functie bL'JJcto.ld niL:t gezocht. 
:Oo i}~ll'tij rh:L..ft een groot b~.:rot;.:p o:J h0m gcdn.an; h .... t was bij monde 
vnn haor vorig0 voorzitt~r, <la heer Oud~ dct dat beroép gedaan 
werd en do ;;~u:c Vn.n d::r Pols is voor d[tt b2rocp f,czwicht, omJ.nt 
hij wist <Jut dit ;v,crl-:: gt;dncn mo-=st WOl'd8n; h0t wcs echter voor ht.:Iil 

.. b..?pnnld ni . .::t een logiscb onderGeul ven zijn carrière die, en dat mag. 
toch nog w~l e:vcn gu:~'"·~~cl worè.e h, · bcpDald indrukwc:k1::end is. :Cr 
Vlorelt zo geJ:!:::l:l:ulijk gt:zegd <let di<:: V.V.D. e~nwerkgeverspartij is 
mnnr spr. gelooft dc.t de he~r Vnn der ~ols een werkgev~r is die 
be·wijst ·;u:~t t!lon in dç::;.: n:o.:::tschnppij k~>.n lHor.::iken. In ee:n intl:l'·· 
vie\-1 heeft hij -..:et1s gf•'6ogd: "Ilc b<:.;n ni,.t nK·t d<? zilvuren lepel in 
mijn mor1d gc;borenH, 011 tl'-!t i.A w:::2.r. :oe be.;r Van der :Pols heeft 
zichzulf gl.•fl1Grtkt 1 hij he..:;ft alL. rnnw_,n doorlo:Jen, en daarom heeft 
spr. h..:t nl tijd ~~o bui tong.::woon irri to.nt gt·Yv\vl..,n als :n~n om te 
bewijzen, t'!8.t d(; V. V .:o. zo; n echte wcrkgevcrs;:wrtij zou Zl.J,a,. '""'-+ 

_ voorzi tt~rschB.p van do hel)r Van d<;r Pols annho.alJe. Spr. l.{clooît 
dnt de V.V.D. is de partij van de mensen die michzelf OJ eigen 
krncht kunnen makon en dat de h.::er Van dt:r Pols do.c.r h~t beste 
bewijs V3D is. tipr. wil ook nog ~ven aanstippen de bijzondere 
veblzijdigheid vnn de scheidende voorzitter. Wnt haar als A-mons 
altijd zo heeft .zcïmponeerd van een echte B-man als do heer Vun t1er 
Pols is b.v. zijn enorm~ ctHturele b;.:langstelling, 
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Spr. zou hem will'en omscllrijven als een grote persoonlijkhe.id 
met een heel 'brede belanr,stellinr;, iemand die in onze pe_rtij niet 
echt op de voorgrond heeft.gencrkt, ma2r die, in contrest met de 
grote politieke )_K :L'soonlijkheid van de hc·er Oud, een bindend en 
kalmer0nd element in d0 partij nas. 0 hebt, zo besluit s~reekster, 
e0n offcl' gebracht, d::tar zijn wij U als V .V.D. ht:el danl~ben:r voor 
en het clQet mij g<noe,5en U niut Elleen nm11ens het Hoofdbestuur, 
maar ool~ nar1crw de: gd;dle partij te kunnc·n mededelen düt U va:1af 
heden zult zijn urelid van de V.V.D. 

Du~u woorden van de voorzitter worden door eun langdurig ap
plaus van de v~:rgadering bekrachtigd. Zij richt zich vc:rvolg~ns 
tot h:v:ccmw van dt.:r :·-'ols en spre:el<:t ooh: tot haar woorden van erkcn
telijLhcül. ;:cvrouw van der l'ols beeft ni,:t alleen altijd de par
tijcong:rcsslc!n trou\·1 bc'zocht mar:r bovc.ndü:n met blijmoedigheid die 
bcp2ald b~wona~r~ng v~rdicnt v~rdre~~ri dat haar 2chtgunoot veel 
ZF:t'-'rdag~n Cel v;;el avond...:n aan het pè,l'tijwej•lc heeft besteed. Zij 
is voor hc~r nan ~n da~rdoor indirect ook voor de partij een grote 
steun gvwecst en l-~c~t is spr. een beboL:ftt: dit hier thans heel 
duidcltj::: te stellen. 1'.ls symbool voor de erkcetelijkheiû van de 
pFntij rc:il~t j·,(:Vl'ouv; ven :Jomeren ét:n boc:cc:t bl(wmen aan ;.evroml 
van der ~.'o1s over, onder applaus van de D['n';lezigen. 

Vcrvolgons wil sryr. een heel s~cciaal woorrl richten tot 
il:mrtnd ëii.c '."iel uit c1e voli?:.re afkoruGtig is 1 de lleer Sidm:y vnn den 
Burgh. Zij acht het no~·elijks b;grijpelijk dat du heer Van den 
B0rgh str8.ts ni.:t mc,:r acht..::r d'-' b.::stuursü:f\~1 zal zitten, v1ant 
hij is ei.g-:nlijk 0e:n b~.::grip voor dl:' partij L~':vJordun. Het pcnning
mce:stu:L-scbo.p is rkp<.Wld niet de ffi('(~St danl:br:rt: functie in een 
politieke pc:,rtij. 1-Iij is dC[;--:ne die nltijd J2'lnc_·r weer L'loct zien de 
eindjes aan elkeer te knopen. S~r. memoreert op welk een blij
mocdigo, mn~r toch vu~k ook bezorgde wijz~ da heer Van den Lergh 
aan de lg12uen.c Vcrg:::;dt"ring rneded1)ling do<.:d ovur Je fincncii:!l"' 
situutie, de manier w:::>aro~) hij t'en b0roep O"J de ·leden deoJ om 
ollemc_n~. te helpen du zaak voor ellmnr t0 trijg~:n en wa.r:rop hij 
Jan weer eun iwuopulnire mo.ntr~gcl als een contrïbutiev.~rhot,~ing 
verde:l!igde. ;.;pr. hcrhoalt dat ue beu I' Vnn c1en Burgh wel afkom-
stig was uit d8 ~)olith:lw volière en é'nt het voor l1em eigenlijk 
honst vnnzelfsprctenJ was dat hij zich wijdde C8n de publieke 
zaak, maar hij h~~J bepaald cun Vêel gl:mnkkelijk-.;r en rustigür 
lev2n kunnen hebbl;n als hij Jat nh·t ht:d gedaan. Spr. belicht 
de vele politiek(; functies die de heer VDn den B~:?rgh heeft be-
kleed, op p-.;rfectl: wijze en met zeer V·~f::l enthousicsme. Hij is 
<:en man dil: altijd bL'zj_g is mut dü toekomst en dat_ is eigenlijk 
b.:::teenc W'Jt spr. in de heer V::tn den Eergh htt meest huoft ge-
impon..:crJ. JJe partij v,:rliust in he:r;l nht t~lleen een bijzonder 
gcx:d penningweuste;r mao.r oen zeer g<.:ïnspir(:;<='rd lid van het :Onge
lijke Bestuur. Sp~ hoopt dct de heer Van d0n Bergh ook in de 
toekomst nog v0cl op de vc.:rgndc-ringcn onzér partij zal komen en 
zijn idec~n zal spuien, want de partij zal deze idee~n ook in de 
toekomst nog bijzond0r nodig hebben. Hoc voortreffelijk de scbei
denJc pe~ningce~st~r door d~ beer C2ron ook wordt opgc.:volgd, de 
V. V.D. zonuer de llt:t:r f:liJne;Jr van den B-=rgh, det kan echt niet, zo 
bC::slui t spr; • Zij deelt vervolg-.; na ean d.: h~.:er Van den JJergh 
w~_:de dnt d~ g-:::holc pertij vrop stac_t dct hij venaf hcd0n ere.lid 
van de Y.V .:•). zal zijn, welke meJedeling door een langdurig 
applaus van de vergadering nordt onderstreept. 

Tenslotte spreekt de voorzitter nog enkele woorden tot de 
scl:cidende ondervoorzitter, de heer noelen. Ben ondervoorzitter, 
aldus spr., heeft eigenlijk een niet zo vanzelfspreieend om-
schr(;ven taak, zclcer niet indü:n er een zo trouw voorzitter is . 
als de heer Van der Pols. Was de heer Van der rols vaak afwezig 
geweest en had de heer ~oelen vaak moeten voorzitten, dan had de 
partij hem r.üsschien nog wat beter g~::kend, maar zoals ht:t in d~ 
afgelo;Jen jo.ren is gegaan •zal bet misschien niet ~:en ieder duide-· 
lijk zijn wat d.e heer ~1oelen bt2eft betch:nd voor de V.V.D. 
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Toch wos ~3t, behalve voorzitter van bet bestuur van de stichting 
Vrijbeid en :Je;nocratüi nog \\'"el v1at meer. S:r.>r~. weet naoens alle 
leden van het Hoofdbestuur het woord te voeren indien zij de heer 
Roelen dank zegt voor zijn buitengewoon constructieve en goede 
bijdragen aan het werk van het Hoofdbestuur. De enkele maal dat 
hij een vcrgadering heeft voorgezeten heeft hij dat o~ meer dan 
voortreffelijke '.7ijze gedaan en };et·moet voor de heer Van der Pols 
een ru3ti~e gedachte zijn geneest dat hij zo'n uitstekend plaats
vcrvanger naast zicb had. De partij heeft er beerip voor dat de 
gemeente Zwolle: do volle aandacht van de scheiêlende ondervoorzit
ter vruar.!:t C:tl dat d.::ze aan zijn oure.:.?meester>sa~:J.bt priorit~it ver-· 
le0nt. :uc pa:r.'tij betreurt dat ccb.ter v1el en, zo besluit spr0ekster~ 
zij is een beetje jaloers op Zwolle. 

De hc.:er Ir.K.v01n d.::r Pols Y8.lt het maailijk een enkel woord 
op dit belangrijke soment tot du vergadering te zeggen, want hij 
is bijzondor diep ontroerd door da eer die do partij hem heeft 
bewezen oet heo tot ere-lid te benoemen. Indien hij dat zelf 
zou moeten waardorcn,zou hij zc~gon: dit ie te veel. Hij heeft 
slechts gedurende eon n2ntal jarbn zijn b8st g6d~an, maar hij 
heeft niet dd indruk da::::.rm.ed..; r8sds a::mspraak te mogen maken op 
deze heel hoge oer. Dat de partij daartoe toch besloten heeft 
maakt op hem 0en hual diupe indruk en hij is ar heel buitengewoon 
erkGntblijk voor. Al is hij dnn ook een B mens, hij is toch wel 
een beetje met de A gedachte besnet, hij hoeft in de loop van zijn 
leven geleerd om roglem~ntcn en statuten na te kijken, en een van 
do ~aken die hem naast de bijzon~ur grote eur hem bewezennog 
extra verheugt, j.s dat zijn kermis V'tn do statutGn ham l&t:rt 
dat de hoge waardigheid van het Gra-lidmaatschap hem metoen 
toegang verschaft tot cE..n ui tl;rmcc tl: bel:::msrijk college: de 
Partijraad. Hij geeft de vcrg~dcring de v0rzek8ring dat hij zijn 
best zal doen die taak op de mc;o!?t juiste wijzs te gaan vervullen, 
waarbij zijn kennis vr:n het bedrijfsleven en aanverwante zaken 
hem misschien nog v:el Gcns de gelcg0nheid z2.l gL;ven op dat speciale 
terrein iets te do0n voor de partij. Woorden van bijzonder harte
lijke dank richt spreker VGrvolgcns tot h<::t Hoofdbestuur en in 
het bijzonder tot hçt Dagolj.jks Bc;[?tuur, \·IWJ.r äc nauwe samenwer
king nog tot nadere vriendschap heeft geleid. Daaronder verstaat 
hij mede de fractie-voorzitters, die hem steeds met grote welwil
lendheid tegemoet zijn getrcd~n en die altijd hebben geprobeerd 
hem de richting te vlijzen waarin hij zijn functie van partij
voorzitt8r zo goed mogelijk kon vervullen. Ook dankt spreker 
de staf van het ielgenwen Secretarinat; ook zonder de ondersteu
ning van deze staf zou hij zijn .functie niGt goed hebben kunnen 
vervullen. Hartelijk dank, zo besluit sproker, aan U allen voor de 
wijze waarop U, soms iets meer, soms iots mindsr volgzaam, in tal 
van vergaderingen aan mijn leiding gevolg hebt gegeven. Het zijn 
zes heel mooie jaren voor mij geweest. 

Ook de hGor S.J.van den Ber?h wil met een enkel woord zeggen 
hoe zeer hij de oer op prijs stelt, ham vanmiddag verleend. De 
Voorzitter heeft gezegd dat spreker zich achttien jaar lang met 
de partij financi~n hoeft bezig gehouden. In feite was het een veel 
langere periode, want sprek~r is ook nog een aantal jaren penning
meester geweest van de Vrijzinnig Denocrntische Bonà., die .toch 
é~n van de pilaren is waarop de V.V.D. is gevestigd. En daarnaast 
was voor de oorlog sprekers vader jarenlang penningmeester van de 
Liberale Staatspartij. Zoals de Voorzitter terecht heeft gezegd 
heeft sprekers bolaugstelling zich niet boperkt tot de financiën 
van de partij. Daarom is spreker zo blij met dit ere-lidmaatschap, 
en hij hoopt dat hem nog wat jare:,n gegeven zullen zijn om op ande
re wijze het liberale beginsel dat hem zo na aan het hart ligt, 
te blijven beharti6en. Met de penningon was het soms erg mooilijk 
en de Algemene Vcrendering mo;;;t spreker wel dikwijls vervelend 
hebben gevonden wanneer hij telktans vmer om hulp moest vragen, 
maar dat ging nu eenmaal niet anders. Spreker heeft dat wel eens 
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vergeleken mot de toestand zoals die voor de Eerste w~reldoorlog 
in Berlijn en Vlonon bestond. De deskundigen zeiden dan dat de 
toestand in Berlijn ernstig -was, maar niet hopeloos, doch in 
Wenon hopeloos, maar niet ernstig. Spreker heeft do financiën van 
de partij dikwijls vt::rg.eleken met d;;; toostand in v.foncn. 

Het aantal ere-loden van de vartij, zo b~sluit sprekar, 
is vandaag mt:t 200 'fo verhoogd. Er VJ:J.S or ~6n en nu zijn er drie. 
Wij zullon, zo gaat sproker voort, d~n ook oen kleine vakvereni
ging oaeten vormen vo.n ere-loden v~n de partij, want spreker 
hoopt ernstig dat er in de tookoust veel liberalen zich zo ver
dienstolijk zullen 2nken voor hot liberale beginsel en voor de 
V.V.D. d[_~t dG partij godwongon z~.:l zijn h~.:;t a~.:mt~l ere-leden nog 
vcrdor uit te broiden. Sprek..:;r d=cnkt de Voorzitter en do partij 
bui tongewoon h.:::'.rteli ,jk voor w:.:. t v.:::.nd~-.:::.g voor h.::m word gedaan en 
herho.nl t d:;_t hij hoopt nog \·::-:.t te kunnen bijdrc:.gen aan de versprei
ding van de hen zo di erb[~re; li bç;r·:.lc beginselen in ons land. 

De h0er D.v!.D;;;ttmcijor, 1 s-Grc..v;;n..hc..g0, ere-lid dor partij, 
vr.:1agt het woord voor de orde nant;nS de vnkvereniging van ere
leden v~m de V.V.D. in oprichting. Hij doet do.t niet, hoewel ·hem 
dnt V.':m varschillende k::-.nt0n uit de z:è.CLl is gesuggereerd, om o.an 
te kondigen do oprichting vc.n de 11Stichting H::mnt-n in de V. V.D. 11

• 

Hij is namelijk bijzonder d:-:.nkbn:::'..r on tevreden dat de partij 
heden oen vrouw als Voorzitter heeft gekregen. De Voorzitter heeft 
gezogd dat men als ouder~ niçt zo ver in hét verleden mng terug
gaan. Spreker r:Ioet d~tt toch wol even doen. Hij is zelf zo'n oudere .. 
Hij herinnert zich de oprichtingsvergadering van de V.V.D. in 1948 
in B<:ülevuu in Amst • .ordn:n. Prof .Oud zt.:i toen tegen hem: 11 \'/ie is 
toch dat-aardige meisj~ dat op do achterste rij zit?". Spreker, 
toen nog erg ondarnemend, is eens gnan kijken en dacht toen dat 
dat aardige ondornemendo persoontjt wellicht later nog wal eens 
eçn bostuursfuncti0 zou kunnon g._,_nn vervullen. Dia gedachte is 
vandaag uitgekomen, en spreker is dnar zeer verheugd over. Namens 
db vereniging v::m ero-lede;n v:-:m do V. V.D., die dankzij de woorden 
van de heer V~ den Bergh v::'..ndang is opgericht, wil spreker de · 
Voorzitter derhc.lve gelukwensen ën hc.nr eon goede vaart toewensen 
in de toekomst. Hij biedt hac.r dnc.rbij aan een boeket blauwe 
bloemen, de kleur vnn het lib~ro.lismo in de gehele weiold, en hij 
wil dat tevens doen omdat hij dacrbij eon voorrecht ~eeft dat hij 
gedurende meer dnn 20 jaren niet had: een Voorzitter van de V.V.D. 
te kunnen omhelzen. 

Minist(~r C.H.F. Pol~k, vervolgens h0t podium betredend, 
deelt mede dat zijn vier colleg~'s in het Kabinet hem hebben ge
vraagd om mede m:mcns hen hier <.;!lk<Jl(, woorden tG spreken. In de 
eerste plaats enkele woorden van denk tot de drie scheidende 
bestuursleden: de twee nieuwe ere-loden en de aftredende onder
voorzitter. Rij zal zeker tegenover hen geen gezwollen taal ge
bruiken, mnnr wil hen toch hartelijk dank zogge11. De heer Van den 
Borgh heeft gezegd dat de financiële toestand van de V.V.D. gelijkt 
op de financiële toestand zo~ls die dt.:stijds in V/enen was. Va.n 
zijn collega Witteveen hoort spreker elke dag dat de financi0le 
toestand in ons land gelijk is can die in Berlijn, en dat is 
altijd een klank wo.arbij men enigszins huiverig wordt. Hoe de 
penningmeester zijn werk gedurende ruim 19 jaar hee:ft verricht, 
is spreker onbegrijpelijk. Ieder j~ar is de V.V.D. :failliet en 
nooit heeft spreker de heer V2n den Bergh onder de lijst van 
faillissementen, die hij n~tuurlijk trouw leest, aangetroffen, 
noch persoonlijk, wnt hen niet verbaast, noch ::üs penningmeester 
van de V.V.D., wat hem wel verb~ast. 

Ook tot de afgetreden Voorzitter, de heer Vnn der Pols, 
spreekt Minister Pole.k.woorden van bijzondere dank. Zijn rustige 
zakelijkheid, zijn nuchterheid, zijn merk\~aardig gevoel· voor 
humor, dat op dè gekste nonenten tevoorschijn kwan1, heeft gemaakt 
dat hij op een heel eigen wijze, en dat moet ook wel wanneer men 
iemand als de heer Oud opvolgt, de partij zeer veel goed heeft 
gedaan. De partij is meer open geworden, is meer democratisch 
~eworden. De ingewijden weten dat dat allemaal gebeurd ie onder de 
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leiding en de stuwkracht van de heer Van der Pols. Dat mag hier 
wel eens gezegd. worden·; de gehele partij is hem daar dankbn;ar voor. 

l\Tinistur Polcèk richt zich vervolgens tot Mevrouw Van ~orneren. 
De n.o.nsprookti tel 11 I1ovrouw de Voorzi tstor 11 klinkt hem wat vreerad 
in cle oren. IE-dereen zc:gt al tijd "lic,vo Haya 11 , ën daarom .zegt ook 
spreker dan mnnr: 11 Licve Haya, hot verhe;ugt ons liberale Ministore 
en StnD.tssocrvtn.rissen alle vijf ten zee;rstt.. dat je nu in deze 
stoel zit. Wij h0bbon zo juist van do heer Dottnoijer, die everi
gEms toch o.o.n je opvolgstc::r in de Tweede Kamer de voorkeur is 
blijven goven, gshoord ho0 je bogonrion bent. Wij zijn allen blij 
en d2nkbetr.;.r dat je, nc:.do.t j(~ de fJ:.>actie had verlaten, nu op deze 
plaats zit; do.t j~ deze wens vo.n de partij hebt willen vervullen 
on dn.t ook je mar1 clc:.t goeéi. gcvonéL.:n hc:eft. Dao.rvoor mogen wij 
julli~ bGiden h~~l dankbacr zijn. Wij weten dat je hier hoort, 
niet in do 8Drste; pL:ats door je charn..::, mc~-:.r door je voortvarend
heid, je unorgiG, je noa1, j~ b~grip voor de politiek, jo grote 
mensenkonnis 8n voor::ü jo 0ch t li '8'-'rn.lo insl'lg, je hGl8 bennde;ring 
van ncns 8n maatschc~ppij. Gist;.;rc:nvond heeft onze frnctie-voorzi t
tcr vc:.n de Tweudc lCmcor op m~.J.gist::.'::tlc vlijzG uitdrukking gegeven 
aan ons aller overtuiging dut h0t lib~ralis~e do toekomst heeft; 
na jouw cv0n r:1:1gistr:tlG, inaugurGlo r0cl0 W<Jtun wij nllen die hier 
aanvh;zig zijn d::ü de toekomst in ~Jo dorland is aan de V. V.D." 

De heer Mr.F.Korthuls ~ltes l~ost vcrvolgens enkele zo juist 
binncmgekoE!Un tolagraur:1öil :n<... t ~lukuGnsc,n voor~ en vTUl van do 
afdeling Leusden, de afdeling Hid~~elburg on dG Liberale Studenten 
V0rcniging Amst(;:rd.D.m. 

Hierna stelt de Voorzj_ttt-:r, ?>Iovrom·1 H.van Someren-Downer, 
aan de orde h\:)t op 6ónrr'l laa.tstc punt van de agenda: 

34. Antwoord van de K'lmcrfrrwties QP de vr8.{i_Gl1 over hun beleid 
&CS~~Jh . 

Eerst zal d.:. Tweede Kamerfractie spreken, en daarna de 
Eerste Kamerfractie. 

De heer l'lfr.J.F.G.Schlinr:e:Jann vrcost wel voo:r eon"zeer grote 
anti-climax te gaan zorgen: hij Loet het namelijk he~ben over 
slachthuizen en over de vleeskeuringsdienst. Men zal, aldus 
spreker, te dien aanzien in lkderlnnd moete::n ko::~tJn tot e0n vol
slagen rcorganisrctie. Er zijn te veel slachthuizen in Nederl'3.nd, 
de kosten zijn te hoog en de concurrentie-positie van onze export 
wordt daardoor bc:.1oeilijkt. Hêt <!'J.ntnl sla.chthutzen zal aanzien
lijk moeten worden vcrminderel en du tarieven zullan moeten worjen 
gowi j zigd. Dnarbij doet zich Jo ~:;rote r;weilijkhc::id voor dat deze 
zaak ond~Jr twee ucpar:t;en<.:nt;;n valt, nnoolijk onder Landbouw en 
Vollesgezondheid • .L,::;n intl:ràeparte:ncntale connissie houdt zich raet dit 
vraagstuk bezig. Eon tweed,;, moeilijkheid is dat de meeste slacht
huizen vallen ond0r de D.utonomio v2.n dG gemeenten en die is ni~t 
eenvoudig to doorbrok'-'n. SprekiJr kan echter de verzekering geven 
dat door heEl en à.oor zijn collogr:. Ir.D.~.Tuijnman bij de verschil
londe begrotingsbdnndelingèn horhaaldeli ,ik is ::wngedrongen op 
een spoedige h0rziening van de vleeskeuringsw~t. 

Het tweede onderw.:;rp W<J.arov ... r spr.aker iets wil zeggen is 
het plun Nansholt. Ter tafel ligt uen discussie-nota van de betref
fende Buropose cor:J.m.issie over de h8rstructurering van de Europesc:: 
landbouw. In clezc not'J. wordt een juiste nnalysu gegeven van de 
situatie in de Buro po se lc.ndbouw. De geri.eosr:licldc;len die in deze 
nota worden aangegeven om vcrbetcrin~ in die situatie te brengcn 
hebben nogal wat kritische opL!crkill(;Gn o:ütlokt, ook aan onze 
fractie, maar dat wil lÜGt Z•.3ggell dat onze frclctiu het plan 
Hansholt afwijst. Er zijn "drie be:lr.mgrijke punt~n van kritiek. 
In de eerste pla~ts is de grote vrap.g of'in.Europa vo;Ldoendo 
werkgelegenheid gecre8erd 'kan WQ~den voor 2t ~iljoun jonge mensen 
die zich .uit de landbouw zul+èn noeten terugtrekken. 
Het tweede grote vraagstuk is·oî hiJt Z':!.l gelukk8n in tien jaar 
tijd de produkti.;; van de Europes . .;; landbom•l aan te passen aan de 
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vr2.ng, wno.rdoor d.; hoge ko?ten van hot prlJS- en marktbeleid 
kunnon v3rnind2ron en misschien wel geheel zullen kunnen wegvallen. 
Dit lo.atste punt wordt door velen sterk betwijfeld en dus ook be-
strGdt:.:n. · 
Hot dGrck bcl~mgrijku punt is d~~t tlt..:' aan dczu voorstellen verbondGn 
kosiBn vaarschijnlijk te hoo§; koreen te liggen. l'1en kan daar tegenover de 
vraag stellen wat er moet gebeuren als dit plan Hansholt niet zou 
worden uitgevoerd. Er is nog tijd genoeg, ook voor het bedrijfs
leven en voor de politieke partijen, om zich daarop .te bezinnen. 
Dat gebeurt dan ook momenteel. Tal van onderdelen van het plan 
zull~n waarschijnlijk veel beter door de nationale regeringen 
uitgevoerd kunnen worden en duG ook bekootigd, met wellicht 
hoogstens een nin of meer gemeenschappelijke financiering. Naar 
sprekers mening zal hot za2k zijn zo enigszins mogelijk de goede 
kanten van het plan M~nsholt in de komende jaren te gaan uitvoe
ren, waarbij dan do kosten in ieder geval gedrukt moeten warde~. 

De heer Ht·.J .G • .Kietke!'·l: wil j_n de eerste plaats ingaan op 
hetgeen door dehoer-vë3rvwy-iu t!.ezcbd over het misbruik maken van 
de sociale ver~ekeringen. Het gaat hier om astronomische bedragen. 
Op het ogenblik is hiermede de helft van het totale overheids
budi;et gcE:weid. Dat geeft in to,:nemcnde mate 1 ook door de automa
tische stijging, steeds grotere problemen, problemen die niet 
alleen maar met misbruik bestrijding worden opgelost. Bovendien 
zijn er op het terrein der sociale verzekeringen ook nog witte 
plEkken; spreker noemt slechts do ziekt8kootenverzekering voor 
de bejaarden. Ook die witte plekken vraeen om een oplossing. 
De V.V.TI.-fractie stelt zich tcn·opzichtc van al deze problemen 
nu zo op, dat zij ernaar streeft het totale pakket verzekeringen 
terug te brengen tot wat vandaag de dag dringend nodig is. Zij zou 
uit dat paklc(;t derhalve willen nemen die voorzièningen, die op 
het ogenblik niet meer dringend nodig zijn. Gedacht wordt daarbij 
aan de invoering van een vorm van eigen risico on aan een vermin
dering van de ~'{inderbij slagen. Binnenkort zal hierover een rapport 
van de S.E.R. verschijnen. Dit vooropstellend, gaat spreker nog 
even nadur in op de kwestie v::m de misbruik bestrijding. Door onze 
fractie is er reeds bij herhaling op gewezen dat daar scherp op 
moet worden gelet en zij heeft goede hoop dat deze regering daar 
bepaald wel ernst mee maakt. Met name voor wat de bijstandswet 
betreft wil spreker daar ochter aan toevoegen dat hier ook een 
taak ligt voo:r· onze vertegenwoordigers in de gemeentebesturen. 
De bijstandsuitgD.ven zijn immers primair gemeentelijke uitgaven. 
Wat de gedachte van D 1 66 betreft over instelling van een sociale 
recherche, sproi::ker is daar bepaald niot voor. Er .is in Nederland 
geen behoefte aan vliegende brigades met zwarte jassen die aller
wego gaan controleren. De bestaande organisaties hebben voldoende 
mogelijkheden om de zaak in de hand te houden. 

Vervolgens komt spreker op de vraag over het bevorderen van 
do medezeggenschap voor ongeorganiseerden. Persoonlijk gelooft 
spreker dat die r!ledezoggenschap moet worden verkregen via her
structureririg van de ondernemingen 1 en niet via een wettelijke 
regeling. Wel kan de wetgever de helpende hand bieden. Er komt 
een nieuwe wet op de ondernemin::;sraden en de fractie zal er op 
aandringen dat daarin, zoals thans het plan is, zal worden opge
nomen dat bij de vcrkiezing voor de ondernemingsraad de ongeorga
niseerden in een volkomen gelijkvmardige positie worden gebracht 
als de georganiseerden. 

Tenslotte gna t sprelcer nog met een enkel woord in op wat 
gezegd is door de afgevaardigde van de afdeling Warnsveld over de 
problematiek van oost-Gelderland. Spreker zal zich op korte ter
mijn met een aantal leden van de fractie persoonlijk in Zutphen 
van de ernst van deze probJ.emen op de hoogte gaan stellen. In elk 
geval kan sprek~r thans re0ds zeggen dat de fractie geheel onder
schrijft dat de E 15 priori~eit behoort te hebben. 
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. De heer H.J .L. Vonhoff wil antwoord geven op een schriftelijk 
door de afdellng .tieverwiJk ingediende vraag, namelijk waarom de 
V.V.D.-fractie heeft gestemd voor de Omroep\•ret, terwijl spreker 
in een eerder stadium van zijn carrière daar altijd zo fel tegen 
is geweest. Dit is, aldus de heer Vonhoff, een afschuwelijk mis
verstand. Er is geen sprake van dat o_ok maar één lid van de 
V.V.D.-fractie 8en goed woord ov0r zou hebben voor de zeer slechte 
Omroepwet, die thans op hot punt staat ingevoerd te worden. Het 
probl..::em lag echtt::r anders, en daar is de verwarring over ont
staan. In de Kamer werd ingediend een motie van D '66, waarin om 
uitstel van de invoering van cle Omroepwet word gevraagd. Nu geldt 
op het ogenblik een bijzonder slecht wEJrkcmd overgangsbesteL 
De fracti<:; had dan ook de keuze tussen hetzij continuering van dat 
zeer slechte overgangsbost8l, hetzij invoering van een Z8er slechte 
Omroepwet. Bepalend was toen woH:c ::Jil;uatie de beste mogelijkheid 
zou geven om te komen tot l18t door onze fractie en door onze part:ij 
gewenste omroepbestel. De vooruitzichten waren in beide gevallen 
zeer slecht, maar de fractie vond het zo verkeerd om de suggest·ie 
te wekken dat continuering van het overgangsbostel tot verbeterîng 
zou kunnon leiden, dat zij de motiG van D 1 66 heeft afgewezen. 
Dat betekende ochter allerminst d2.t zij ook maar enige waardering 
voor de Omroepwet zou hebben. 

Hevrouw IVI:c.H.N.W.DettrrEU..ier-L;::.bberton geeft allereerst nog 
enige nadere toelichting ov~r hotgeen zij bij de begroting van 
onderwijs ovor de verlaging van de leerlin;senschaal heeft gezegd. 
Waar het bij dit probleem om ging, waren de beDebikbare financiUn. 
Als men het streven v;:m de regering, naar de mening van de V.V.D.
fractio een goed streven, om de overheidsuitgaven niet sterk8r 
te laten stijgen dan het nationale inkomen wil steunen, moet men 
natuu-rlijk niet om extra geldon buiton de begroting om gaan vragen. 
Spreekster heeft dan ook volstaan nut namens de ·fractie de ver
wachting uit te spreken dat wanneer do financiën dat toelaten, de 
regering het volgend jaar zal komen met een voorstel tot verder
gaande verlaging van do lt::erlingenschaal, en zij heeft bewust 
niet de motie van de heer Den Uyl gesteund diE. thans, binnen deze 
begroting, om extra gelden vroeg. Er is gevraagd wat nu precies 
het motief van de fractie was voor de noodzaak van verlaging van 
'de leerlingenschaal. Er was ongerustheid dat dat motief alleen 
van materiële aard zou zijn, dat de frac.tit:: die verlaging alleen 
zou zien als een mogelijkheid tot vergroting van de welvaart. 
Spreekster kan hièrop antwoorden dat dit inderdaadeen van de 
motieven is, maar niet het enige. De hoofdargumentering is dat 
onze fractie dit een zeer belangrijke zaak acht in het gehele 
proces van democratisering van het ond.erwijs, iets waarvoor zij 
altijd zeer sterk heeft gepleit. Het bevorderen van de gemeen
schapszin, het bevorderen van een gezonde ·samenleving en het be
vorderen van de tot stand koming van een maatschappij, waarin alle 
kinderen de kansen krijgen voor oen maximale ontplooiing: dat is de 

. hoofdmotivering voor de verlaging van de leerlingenschaal. 
De heer. Dr.K.van Ilijk gaat met een enkel woord in op de 

kwestie van de achtste medische faculteit. De V.V.D.-frac·tie 
vindt dat een zaak van het groots'to belang voor heel Nederland. 
Niet zo zeer voor een bepaalde regio van Nederland, maar vooral 
voor de studio-vrijheid. Aan mevrouw Veder en spreker heeft de 
fractie de opdracht gegeven een uitvo~rige nota op te stellen over 
het gehele vraagstuk van deze achtste faculteit. De vergadering 
kan er zich van verzekerd houden dat in deze nota de belangen 
zowel van het zuid.::n als van het ooste'n des lands zorgvuldig 
zullen worden afgewogen. 

De; heer Hr.A.Gcurtsen wil de vragen beantwoorden die werden 
gesteld door mevrouw Bakke:~: uit .:.mst.:JlvuGn. In de eerste plaats 
haar vraag over hoger8 strafmaxima bij verkeersovertredingen. 
Spreker meent dat vergroting van de vervolgingsmogelijkheden in 
feite nog belangrijker is dan vcrhoging van de strufmaxima, waar
bij men immers altijd moet <:tfwachten in hoeverre daar in de prak
tijk door de onafhankelijke rechter gebruik van wordt gemaakt. 
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Ook acht spreker het belangrijker aandacht te besteden aan de 
strafsoort, dan aan de strafnaxima. Het nam"' d~::mkt spreker daarbij 
aan do rnaatr8gel van ontzegging van de rijb8vocgdhoid. Het algemeen 
belang is naar zijn oordocü moer gebaat door beveiliging van de 
weg togen verkcerspirat~n, d~n door con langdurige opsluiting 
v~m of hoge boetos voor dezu pir:ltcn. Duurzame buveiliging v~n de 
wef, dient voorop t...; staan. Dan is gevraagd de opbrengst van de 
verhoogde boetes t~n goede te laten komen aan do verkeersvoorzie
ningen. Spreker wijst erop dat oen onderdeel van dio verkeers
voorzieningen ook is de controle op do wegen en do berechting 
van de vcrkcursovertredurs. Hij acht hot dan ook volkomen juist 
dat dt: opbrengst van de boetes terecht komt bij hot dl:ipartemont 
van Justi tic on dao.rdoor ...:en bi;jdrago levort in do kostGn diG voor 
dit ondordool"van do varkoarsvoorzioning g8maakt moeten worden. 

De laatst& vraag van me;vromv Bakk8r betrof de echtscheidings
wetgeving. Sprcb,;r Hijst urop dat binnonkort een ontwerp van . 
wet voor oen nit;uw echtscheidingurE::cht za.l worden ingediend. H!3t 
zou spreker, indien hij dat ontwerp al zou kt,nnc:n, niet passen 
dao.:e hiür reeds i...:-ts ovor -to z8ggon. Vf,::l lijkt h'-'t hom redelijk 
t~ mogon vurwachtcn dat zowel ten aanzien van du grote leugen, 
als tc:n aanzien van de scheiding van tafel en bed moer bevredigen
de regcling'-'n tot stand zullon kom~n. 
Tonslotte wijst spreker erop dat b'-'t bij eon liberalisering van 
de ochtscheidingswetg,:;v:Lng onvt.::rmijd0lijk zal zijn dat ook aan 
eon rechtvaardig~ alimontatierugoling de nodige aandacht wordt 
besteed. 

De heer H.VliegE:l wil in antwoord op de vraag van do heer 
Maaten to ~mstolveen uiteen ZAtten waarom de Tweede 
Kamorfractio hct:ft gu;tumd voor het inrnlddcls door de ~erste 
Kamer v0rworpt:n vrotsontw8rp huurbGlUE>ting. In dQ eerstG plaats 
hooft de fraötio getracht dat nare we-tsontwerp nog wat op te 
sieren door via cun amcJnd8ment alle bojaarden van de huurbelas
ting uit te sluiten; in do tweede plaats is zij er in geslaagd 
om ook eon deel van do promie-bouw, v.:-rgelijkbaar met woningwot
woningen, binnen de heffing tu brengen. In de dGrde plaats is het 
de fractie g<Jlukt via am.:;ndcring om alle woningun, gobouwd op 
basis van d8 r0geling ge;ldund na 1 januari 1968, bui tE:n het v!ets
ontwarp te brengen. Ondanks al die vwrbetoringen is h.:;t wetsont
werp door dG Eerste Kamer afgc:vll:Zen. Sprckor be;treurt dut, m..;t 
name: omdat hij uit de dobattl::n in de.:: Eerste Kamer geen al ternatief 
h0cft kunnen af"lL;id,m. Toch is dat al tern.atiof noodzak,üijk, 
want er is L;cn ong~looflijk onruchtvaardige; vcrdeling van de 
worringcm in ons land. Dil:: onr-.;chtvaardighuid is door de bouw- en 
huurpolitiek van d"' laatste 20 jaron ontstaan en door Minister 
Schut is de liburalisatic in gang gezet. Hot is sprekers vaste 
overtuiging dat er geGn andGre mogelijkheid was om de eerst komun
de tijd d0 woningvoorraad in Nod~rland billijkGr te verdelen 
dan door de invo.;;ring van de huurbolasting. Nu do;; Berstc Kamer dit 
wetsantworp hcoft verworpen, blijven de mensen met te hoge inkomens 
in de woningmetwoningen wonen. De wetgever heeft dat niet in de 
hand. De gemeenten eventueel wel; die kunnen de huur opzeggen aan 
mensen met relatief hoge inkomens die in gemeentewoningen, wonin
gen van woningbouwcoöperaties etc. \vonen, als er betere woningen 
aanwezig zijn, maar dat gebeurt eenvoudig niet. En tenslotte is 
op dit ogenblik al duidelijk op de ·bouvmarkt te merken dat ver
werping van de huurbelastingwet ertoe heeft geleid dat de parti
culiere bouw in dit jaar en in de volgende jaren belangrijk zal 
ineen zakken. Daarom heeft de Tweede Kamerfractie voor dit wets
ontwerp gestemd, een naar wetsontwerp met heel onbillijke kanten 
dat echter toch beoogde·aan een zeer onrechtvaardige situatie 
iets te doen. Dit pleidooi.achteraf zal de vergadering duidelijk 
maken dat spreker nog steeds van harte achter dit wetsontwerp 
staat. 
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. De heer Mr.Dr.C.Berkhouwer meent dat in Europa en in de 
wereld er grote mogelijkhe~en zijn v9or ons modern liberalisme. 
Wij zien 1 aldus. spreker, dat de crisis in het socialisme en bij 
de christen democraten niet beperkt is tot onze landsgrenzen. 
Wij zien di8 crisis overal ter wereld. Spreker meent dat, .gezien 
deze situatie, voor de liberaal van morgen een grote toekomst is 
weggelegd. 

Gevraagd is naar ons uitgangspunt bij de benadering van de 
buitenlandse politiek. Als men spreekt over do buitenlandse poli
tiek dan moet men dat doen met do globe voor ogen. Maa~ terwijl 
wij een vmarr,~chtige wereldpoli"tic;k zoudon moeten kunnon voeren 
staan wij jn cosrnapolitiek opzicht nog ver achter bij de techno
logische ontwikkeling. ~lij zien op tal van plaatsen een herlevend 
nation~llimnL~, en dat iB niet beperkt tot de grote landen, wij 
beleven hot zelfs in de Benelux. Als voorboelden noemt spreker· 
do douane-controle op ~én of twee pakjes sigaretten, en het 
VE::rr~chil in prijs tussen sigaretten die men in Antwerpen of 
in Roosendaal koopt. In Antwerpen ootaalt men f 1, 20 voor een 
pakje, in Roosendaal f 2,40. Dat is de trieste realiteit van de 
Benelux. Het moet zo worden dat ook de man in the street de 
integratie in het kader van d8 Benelux en van Europa als reali
teit ervaart. 

Dan is gevraagd of wij als klein land vermaningen moeten 
richten tot andere landen. Spreker meent van niet. Wel moeten WlJ 
natuurlijk onze afkeuring uitspreken over regimes die ons niet 
welgevallig zijn. Opvallend is het dan echter d8.t die onwelgeval
ligheid bijna altijd zijn ontlading krijgt tegenover bepaalde 
landen gelugun aan de I1iddellandse ~ee. En nu is het zo merkwaar
dig dat dezelfde merwen die hierop aandringen tegelijkertijd voor
stander zijn van erkenning van het land van Ulbricht. Men vindt 
deze mensen ook in D 1 66 en in de P.v.d.A. Moet~n wij dan onze 
ogen gosloten houden voor de onmenselijke situatie die zich ont
wikkelt in Polen en nog verder oostwaarts? Wie denkt er nog wel 
eens aan de onder do voet gelopen landen als Estland, Letland en 
Lithauon? Die bohoren toch ook tot Europa'? Daarom is spreker 
bijzonder verheugd over de motie van do afdeling .Amsterdam, dio 
door do heer Frodrikze ter kennis van de vergB.dering werd gebracht. 

Dan is gevraagd of do V.V.D. niet moet trachten een realis
tische politiek te voeren. Natuurlijk moet zij dat doen, maar dan 
wel aan de hand van ons beginsel on ons ideaal on indachtig aan 
het feit dat onze macht beperkt is. 

Dan het anti-Gaullismco en do vraag of Engolan·ds toetreding 
tot do E.E.G. economisch gewcmst is. Sprekers antwoord daarop is 
dat voor h8m het veel belangrijker is om pro-Europa te zijn dan 
anti De Gaulle; en voorts dat het niet alleen een economisch ver
lnngen en een economische noodzakelijkheid is maar bovenal een 
politieke eis die wij als liberalen stellen, dat Engeland bij 
Europa behoort. En dan kan spr~ker ten gunste van onze liberale 
geestvcrwanten in Engeland zeggen dat door alle verdeeldheid 
tussen Labour en de Conservatieven heen do Engelse liberalen 
altijd degenen waren die van het begin af aan het pleit hebben 
gevoerd voor Engelands toetreding tot de E.E.G. 

Vervolgens de trieste zaak van Biafra. Wij zijn allen met 
het lot van de bewoners van Biafra begaan, en het is heel triest 
dat do verdeeldheid tussen Engeland en Frankrijk bijkans vormen 
aanneemt als in de tijd van rond 1890. Wij zien die verdeeldheid 
zichzelf ontladen terzake van Biafra dat enerzijds steun krijgt 
van de regering Wilsou in Lagos, en dat anderzijds steun krijgt 
van het Gaullistische regime. Natuurlijk moeten wij alles doEm 
om menselijke hulp te bieden aan Biafra, maar dat is eigenlijk 
niet meer dan cureren aan de symptomen. Het kwaad zelf dat wij 
hier zien gebeuren is in. f.eite een flagrante schending van het 
Genocide Verdrag van 194ê/49. Het wordt nu toch wel langzamerhand 
duidelijk dat hier een volk bezig is slachtoffer te worden van 
een systematisch gevoerde vèlkerenoorlog. Daar dient een einde 
aan te komen. 
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Tenslotte is· gevraagd of de Nedorlandse diplomatie zich niet 
moet inspannen opdat een vrcdesrilttcht wordt gezonden langs de 
grc::nzen vnn Israül. Daarbij rijst onmiddellijk de vraag welke die 
grenzen zijn, want daar gaat het eigenlijk om. Met de laatste 
vredesmacht is het niet zo goed gegaan; die werd naar huis ge
stuurd op het moment dat hij in feite nodig was. Men moet hier 
min of moer voorzichtig mee zijn. Er speelt zich in het Midden 
Oosten een drama af. Wij spreken over de bemiddeling van de 
Grote Vier, maar er zijn geen Grote Vier, er zijn maar twee 
Grot":::n en daarvan is Engeland de cliënt van Amerika, terwijl w~ J 
helaas mo..:;"ten zien dat het Gaull.istir~che regim..: in deze zaak 
collaborce;rt met d8 Russen. ·spreker herhaalt dat er maar twee 
giganten zijn en van hen hangt het af. Vcmuit de bescheiden 
pla,-._ts die wij ~lier irmemen, leurmen wij maar twee dingEm eisen 
en die zijn dat h~t voortbcstaan van IsraUl wordt veilig gesteld 
en dat Isro.ël Vl.dlj_ge grenzc;n krijgt. Dao.r zullen wij dan ook aan 
vast moeten houden, want daar gaat hdt eigenlijk om: dat de 
resolutie vnn de V0iligheidsraad van 22 november 1967, die op 
zichzelf goed was, ook wordt uitgevoerd. 

De: heer Hr.H.:G.Konin;:; wil :lllereerst antwoord geven op een 
door de woordvoerdL:r van de afdeling Br.::da schriftelijk ingediende 
vraag, namelijk waarom de Tweede Kamerfractie van do V.V.D. bij de 
beha.ndeling van de begroting van Binnenlandse Zaken niet is mE::ege
gaan met de gedachte dat ook bij h0t centraal ambt0narenoverlog 
een zcte;l. tc:r bt::schikking wordt gesteld aan eon vc:rtogenwoordiger 
V3.n de pe;nsioenbondcn. Nu mo,;t d<:: kv.,restie van do inspraak van do 
pensioenbondon ov'- r pcnsioonaangelug .. :mhvdon naar du mening van 
spreker in twe~ punten worden onderscheiden. ~ncrzijds is er 
hot mee;praten in de kwestiL; van hut georganisuE:rd overleg ovt:r 
het totillo vrr:.!.agstuk van de arbcidsvoorvro.arden. Daar wordt ge
praat ov(;;r de Vlirdvling van dG ruimte, de hoogte van de salaris
sen, en de hoogte van salarissen is van directe betekenis voor 
de hoogte van de pclwio~c;rwn. lll~tar voor dogene;n dio daar als Vl>r
tegenwo6rdigcrs van de ambtenaren zitten, speelt ook een ander 
punt mee, namelijk de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals daar 
zijn arbeidstijd V8rkorting, werkvoorwaarden enz. De positie van 
die secundaire arbeidsvoorwaarden beïnvloedt nu in zijn totali
t8it de ruimti..::. Nu is het naar sprok..:;rs mening niet juist om 
juist in dat overleg ten aanzien van een deel probleem betrokkE-nen 
volwaardig te laten meepraten. Wij rnoet'-'n bovendien niet vergeten 
d8.t de vertegenwoordigers v8.n het georganiseerd overleg tot nu 
toe ook de gupunsionneerdcn behoorlijk van dienst zijn geweest. 

·spreker wijst mot genoegen op datgene wat onze huidige fractie
voorzittor, toen nog Ninister van Binnc;nlandse Zaken, h(jeft be
reikt t;:;n aanzien van het welvaartsvast pt:msioen. Dat is voor de 
gepensionncerd0n vnn dit ogenblik van groot voordeel. En daarom 
denkt sprclwr dat wat dit betruft hieraan ook niet zo'n behoefte 
bestaat. \~el b..,staat er Gen bGhouftd a2.n inspraak bij de wijze 
waarop het lilgunwen Burgerlijk l:'ew3iocnfonds uitvoering geçft aan 
de ponsio0nw0tg.;ving. Wat dit betreft is .::r in het georganiseerd 
ov0rleg duidelijk een plaats voor een vertegenwoordiger van de 
pensiocnbonden~ die dan.;r nuttig werk zou kunncn V<.:;rricht~:.m. 
Als men ziet hoe gedurende de laatste jar0n bij de overgang op 
Cle nieuwe pensioenvlet het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 
door welke oorzaken dan ook, onder meer de automatisering, het er 
zo nu en do.ri bij heeft laten zitten, en als men denkt aan do. vele 
brioven nwt klacht .. .m di..:; do fractie heeft gckrege·n, dan moet mçn 
wel vast stellen dat juist hi0r de punten liggt:n waar de bonden 
van gupGnsionneerden behoorlijk inspraak dien10m te krijgen. 

Dan is vervolgens vandaag hier aange.sneden de kwestie: van de 
motorrijtuigenbelasting. Die moeten wij plaatsen in het gehele 
kader van ons Nederlands belastingstelsel, en dat kader modten wij 
we~erom plantsen in ons h6le·sociale maatschappelijk stels0l. 
En dan zijn wij als V.V.D.-.ars voor een verschuiving vnn de 
directe naar de indirecte belastingen. \tij zijn voorstand..::rs van 
die inflati0-corructio. Maar die inflatie-correctie spGelt ook mee 
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bij de motorrijtuigenbelasting, en nu leeft juist die motorrij
tuigenbulasting zet:r sterk emotioneel ook in onze V.V.D.-kring. 
De fractie is zich dat zeur wol bewust. Naast die inflatie
correctie zit in do motorrijtuigenbelasting ook een element 
van draagkracht. Daarbij doet zich dan tügelijk~rtijd het grote 
problçom voor van het openbaar personenvervoor en van het beroeps 
goederenvorvoer. Van het beroeps goo.derenvervoer kan men, gezien 
de concurrlJntiuposit j_0, nic;t. verwuch~cn dO-t dit meer lA. taalt 
dan haar evenredig deel aan de kaston van de weg, kosten die door 
ha8.r z0lf wordon veroorzaakt. v-Jat het openbaar rx; rsonenvervoer 
betr~ft hoeft do fracti~ zich op hot standpunt gesteld dat dit 
zou dienen te wordun vrij gest2ld vnn motorrijtuigenbelasting. 
Maar de:; motorrijtuigenbelasting voor het privC vurvoer moet mun 
naar spr0k0rs mening zien als oen algemenu heffing en niet als een 
bestGmmings heffing. Er is vaak op i_~cwezun dat m0n de tabaks
necijns toch ook niLt ten goodu kan laten komGn alleen aan de 
kankerbestrijding, d<1t du alcohol accijns niet uitsluitend kcm 
worden bestemd voor drankbestrijding of voor hot botMen van nieuwe 
caf6's. Zo znl men ook de motorrijtuigunbolnsting moeton zien;. 
men wout die:; plaatsun in hut totaL:; ko.dr.::r van ons gehele bclo.sting 
systeem. Met de nfw~ging van al deze belangen houdt de fractie 
zich voortdur~nd bezig. 

De huur Mr. J<'. Porthëine zal thé'.n~; con groot aantal vragen op 
fiscaal-economisch g'-' bi\.Ód P,uantv10orden. Hij dout dit in een ze.;;r 
uitvourig betoog, waarbij hij vooropstelt dnt er in deze vergad~
ring voel is g~sproken ovër h~t rceerin~sbuluid, maar dat hier in 
feite nan do o:cd8 is het beleid VCJ.n do Kn.rne:rfractie, de KamGrfrn.c
tiu dia globaal hut rugoringsbulcid op dit terrein wel steunt, 
maar uiteraard da8.r toch oen aantal nuanc..oringun bij aanbrengt. 
Dezu nuanc..:;ringcn wil hij ç-;,an de vurgnclcring duidelijk maken. 

In de eerste plc.:::tts wil spreker clan iets zeggen over de 
positie van de noordclijkc provincies met betrekking tot de indus
trialisatie. Hij wil nog even onderstrepen wat de fractie bij de 
behandeling van de nota rugionalo industrialisatie reeds heeft 
gezegd, namelijk dat de fractiu aan die industrialisatie ook hi&r 
de allergrootste aandacht besteedt, en dat zij de faciliteiten, 
die daarvoor nodig zijn, ook geguven vlil zitm. In dit vE:rband is 
gesproken over do positie van Groningen speciaal inzake het aard
gas. Spreker wil voorop stellun dat hot hier niet gaat om een zaak 
die volkomen zwart-wit ligt, un dat het niet zo is dat bij wijze 
van spreken de St::tatsmijn(;n allu voordülon vrm hot aardgas trekken, 
&n d~:::: nourd0lijl~u provincic;s he;L;rnn.al geen enkel voord.;el daar
van hebben. Wat de positie van de ~taatsmijnen betruft moet men 
zeer ui tdruklwlijk rc:kening houden rrwt de situatie die daar ont
stond doordat men een distributienut moest opheffen. Dat distri
butienet werd ook opgeheven ton aanzien van de Hoogovens, en die 
kregen daarvoor 180 miljoen guld.::n vergoeding, terwijl de Staats
mijnun ook in dit verband geen subjocticvu steun kregen en boven
dien de nodig0 invastcringen moeston verrichton op h.:;t terrein van 
de ex~loiratie waarm~de ~ij ~u bezie; zijn. Bovundi~n hadden ~~j 
een 2~ maal groter d1str1but1enet. JLl d~z0 zaken d1unt men b1J 
het beziçn van dit vraagstuk in de wc;::,gsclw.:ü to legg<::n. Daar 
tegcnov"r moet men stulLm dat bij de bupaling van de prijs van 
hot aardgas dezu voor do noordelijke provincius 5 % lagur werd 
vastgestold dan ~lders. Daarnaast is ar dan nog hot goedkope aard
gas voor de industrie, de zoguna:undo aardgaspot, waarvan een zeer 
groot bedrag in Groningen terecht is gekomen. Dat ·st~rkt spreker 
in de vaststelling dat er toch b~pnald wol rekening is gehouden 
met de positie van de vondsten in hut noorden. Hol<::maal bevredi
gend mag het misschien wel niet zijn, maur er mag niet gezegd 
worden dat met de positie van Groningen in h&t geh8el geen 
rekqning werd gehouden. 

Dan komt spreker nu tot de eigenlijkG opm0rkingen over het 
financi8el-economisch beleid. Om te beginnen wil hij nog eens 
ond~rstrepen wat de hu0r Toxopous gistorenavond àver het ontstann 
van hot onb0hagen over de huidige situatie heeft gezegd. Daarbij 
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was do B.T.W. een heel belangrijke factor. Toch wns die B.T.W. 
onontkoombo.ar, en h0t verheugt sprelcer dnt öp die B,T,vl. zelve 
dan ook geen kritiek is.~eleverd. ~n wat de prijzon betreft 
moet m0n w.;;l b.:;denken dat de B.T.W. daar niet all.;en schuldig aan 
is. Daar spelen zeker ook mode de gevolgen van de naar ons oordool 
te hoge loonsverhogingen die in decamber 1968 zijn begonnen en 
waarvoor eon zware vernntwoordelijkh0id op de ruggen van werknemers 
on vrcrkgovers ligt. Er kwmnen verhogingen van sociale promies bij, 
.:;r ln"'awen ook per 1 januari 1969 V13rhogingen van d~.:; prij z,.m van 
overheicts di~nsten, Bij hut pri~z0ndobat in februari j.l. heeft de 
V.V.D.-frnctie gesteld dat juist ook de prijzon van overheide 
dienston bijzondL.r ln·i tüJch racesten word0n bel\:oken. Hen heeft nu 
gezegd dat de frnctiL. dat nog wat fellor had ~oetcn doen. Spreker 
licht ~ct enkele voorbeeld~n toe dat naar zijn mening de fractie 
toch ~ol dsgclijk bijzonder kritisch ten aanzien van dit prijzen
beleid was opgesteld. Een maatrL.gol dio ook noe al wat onbehagen 
hoeft v"'roorzaakt, was het brüngen vo.n een an.ntn.l inkomens-cntego
ridJn onél.~r de loonbe:lasting. \'Jflt z2er bepaald gefaald heeft op 
dit ~cbicd is do voorlichting over dozo operatie, Men kreeg de 
indruk d:tt hit:r sprake:: w~ts vcm c:8n bulnstingv-:,rhoging en dat w:is. 
in het gohaal ni~t het guv~l. Vul w~s er natuurlijk eon zeker 
rentevc;rlies. Juist op dat punt is rlo fra.ctie nu bijzonder actief 
geweest en ondur meer hebb~n de hcrun Koning, Joekus on spreker 
met betrekking hiertoe vrn.g~n gesteld nan de Staatssecretaris, 
Daar is op geantwoord dat het tochnisch allw~aal heel moeilijk 
was~ mnur tovons is uit dat antwoord gebloken dat voor individuele 
gevallen hier zuur bepaald wel mogelijkheden zijn, Sproker zou 
aan oen ieder die hü:rin goïnteressvord is willen vrag.:.;n on via 
de bolastinginspoctie van duzu mogelijkheden ook gebruik te m~kun. 

Tc ~idden vnn duze onlust gcvoulens wns het logisch dat ook 
gevraagd vlc,rd wnt er nu torucht za.l kontGn van de operatie ter 
neutrn.liserinf, van de proé3rcsste: de bi.Jletstingveorlaging per 
1 januari 1970. Er is onbehagen ontstuan door de geruchten dat 
daze belastingverlaging zou worden uitgesteld. Spreker kan met 
nadruk Verklaren dnt van dat uitstel gaan sprake is on dat de 
fractie t~r ook ? • .:;..;r bepaald op staat dat dL:Z..; b1.1lustingverlaging 
doorgang zal vind~n. De h0er Toxopuus heeft daar heel duidelijk 
op gewezen en sprckL.r is vorh~ugd dat de afdelingen Amsterdam, 
Rotterdam en 1 B-Gn.wçnhage dczo wens noc; OC;DS hubben willc:.n ondor
strcpGn. Sprck<.;r b<::schouwt do door dvze afd<üingen ingediende 
motüJ al:3 e:;en bolangrijko stoun voor hut stroven van de fractie 
en van hot Kabinet. 

Deze bclasting~operatio is onder m~er mogelijk door het 
.ui tgavcnboh:id dat door het K::tbinet De Jong wordt gevoerd. In oen 
van de laatst0 rcgarinGsnota 1 s is heel duid~,lijk gesteld dat de 
overhoidi3ui.tgavt::n eoonmanl vastgL.StGldo normen niot mogen over
schrijden~ lm binnen bepaalde grenzen dLmen te blijven. Ds_arnaast 
is grote efficiency bij de uitvoering van de overheide taken 
noodzakelijk. De fractie heeft zulks herhaaldelijk bepleit en 
zij is ervn.n ov12rtuigcl dat de rct;:;cring ook op dit punt een actief 
beleid VO(.;rt. iüldGrzi jds is in d1.Jz,, vergredering gisterenavond mot 
applaus onderstreept d<J noodzae.k o:-:1 de dei'émsie-ui tgaven met 
f 225 miljoon te v..orhogc~n. Dit houdt ochter in dat er offers ge
bracht zullen moaten worden, onder muor door verhoging van e0n 
WJ.ntal indirecte bolnstingon. 

Tot slot wil sprek0r nog eon enkel woord zeggen over de 
beln.stin;_~heffing ton a.anzLm van d<; w.::;rkendc gehuwde vrouw. 
Dt: fractie hGcft gepl0it voor eon gedegun studie met botrekking 
tot h.;t uv..:ntuo<Jl gt:scheid~n belo.st._m van man en vrouw, en daar
n\Jvens heeft zij gepl""it voor v.::rbeturing van de bedragen binn0n 
de huidige r~gcling. Door de regering zijn torzake toezeggingen 
gGclaen. 0prekGr he.Jft goede hoop do.t de poli tieku stellingm1-mo 
v:ln het Kabin.:;t ook op dit punt tot posi tiave uitwerkingen 
vs.n onze gvclacht.a zal kunn~;n leiden. . 

· Resumerend zou spreker willen zeggen dnt het financieel-eco
nomisch Kabinetsbeleid in h0t algem0un onze instemming heeft, al 
zullen wij kritisch blijvun toezién dat met name op het gebied 
van de overhüidsuitguven uen J.ib.;;rual beleid wordt gevolgd ten 
bate vun ons volk. 
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Do hoer Mr.E.H.Toxopeus wil allereerst namons de gehele. 
Tweede Kamerfi·nctid dc.nk brengen ann do nfgetreden Voorzitter, 
Penningmeestor en Ondervoorzitt~r,en.de nieuwe Voorzitter, Onder
voorzi tt.::r en Penningmoester h2.rtolijk geluk wensen. 

Vervolgens wil sprekc:r op cnkule: der gesteldo vrngon nog oven 
ingaan. De he:8r Ilodermond uit Am2terdCl.lll heeft gosproken over bui
tenparlementaire nctiviteiton, en hij heeft de fractie het varwijt 
gemeLsJet dat deze to weinig reage0rt op vrat do burgers rnnkt. 
Spreker wil de hoer Rod~rmond erop wijzon dat in de grote Nede~
lnndso dagbladen regelmatig bijdrngon versehijnon van leden van 
onze Tweede Kamorfractio over ~llerlci onderwerpen die de burgers 
ink:re:s:-oc;ren. Hut verwijt van de hoer Rodermond acht de heer 
Toxopcus dan ook niet gegrond. D~n hooft de heer Rodermond gezegd 
to vrezen dat de Joor spreker bepleite toekomststudie slechts 
vage nlgomccn11<.Jdun ZéÜ opleveren. Zo ht:; eft spreker het ui tdrukko
lijl: niut bedoeld, <!n hi~i gelooi't ool.;: niet dat hot zo is opgevàt 
door de hot;r Van der l'ols, of door nuvrouw Van Someren. Integen
deel, spreker voelt zich gesterkt door het feit dat zowel de af
getreden als dcj zo ,iuist nümw opg8tredcn partij-Voorzitter zijn 
gedachte hebbon willen onderstrcpun. Hot zal een heel noeilijke 
studie zijn, onnr de bedoeling crvnn is dat de resultaten van deze 
studi<.:: ook a:m clt~ h•.;er Rodermond zulle:n laten zien op v;elke wijze 
dG liberalen voor d8 wat vorder r'..fgelcgun toekomst hun beleid 
voor onze NcderJ.andsc.: samenlevins zoudun willen vorwezenlijken. 

Dnn is <.Jr gos 1-'rokcn over ds volksstül:1lning op \icst-Irian. 
Met namu do heer De:lvaux heeft geme~orcord dat op de vragen,die 
sprukor bij de laatste begrotingsbuhanlolin~ van Buitenlandse 
Zakun hierov8r [Lan cl8 Hinister h·00ft gcrich t, <.:Gn niet geheel 
buvrodigend antwoord is gekomen. Spruk,;r zou or dit van willen 
zeggen: de V.V.D.-fractic•hooft gestuBd togen de noti8, die als 
dreigenent w1lrle aanvoor;.;n onthouding van ontwikkolingshulp .s.an 
Indonesiü. Naar do:; rrk:nine der fracti0 is het principieel onjuist 
de ontwikkelingshulp te gar.m g~;; bruiken als een poli tiekü hefboom. 
Dat zou cun soort ch~lntage; zijn. 'del is de fr8.ctie van mening 
dat,indi~n de zaken niet bevredigend verlopen, or door Nederland 
een debat in de Verenigde Nntics zou eoeten worden gevraagd. 
Spreker ht::oft overigdiS enkele dagt.m zc;leden uit goede bron ver
nomen dat de kiesmannen indcrda:J.d door do bevolking zullen worden 
aangewezen en dat do buitenlandse pers toegang zal hebben. 
Hij heeft de wens, dat de Nedürlandoc regering contact zou op
nemen mot do Indonesische regering om juist ov~r d0ze punten 
opheldering te verkrijgen, gesteund en door de heer Luns i~ deze 
wens ingewilligd. 

Dit waren do punten waar spreker nug oven op in wilde gaan. 
Bij wil besluiten B~t zijn voldoening uit te spreken dat de 
bespreking van het beleid der K8.merfracties, vergeleken met de 
vorige Jaarvergadorin5 in Maastricht, aanzienlijk levendiger was. 
Er zijn vandaag bepaald concreto vragen op politiGk terrein 
gesteld. Geheel tGvreden is spreker als fractie-voorzitter nog 
niet. Hij zou er d0 voorkeur aangeven wanneer een volgend maal 
vragen en Stntwoorden direct na elkaar zoudon kunnen· worden afge
werkt, en ook kan hij zich best nog wol wat moeilijker vragen in
denken. Niettemin bevestigt d<: ganb van zaken in deze vergadering 
zijn vertrouwen dat de belangstelling, de deelneming en de activi
teit V8.n do 10den onzer partij in het laatste jaar zichtbaar zijn 
toegenomen. 

De heer S.J.van den B0rgh wil als eerste lid van de Eerste 
Kamerfractie,dat thans hc.t woord krijgt, antwoord gev0n op do 
vragen, gesteld over de houding zijner fractie bij de behandeling 
van do huurbelastingwet. Hij heeft zich wol eens afgevraagd hoc 
veel vragen er wel niüt gesteld zouden zijn als door du stemmen 
van de V.V.D.-fractie in de Eerste Knmer deze nare wet het gehaald 
zou hebben. Spreker gelooft dat er dan veel meer vragen zouden 
zijt?- gesteld en, terecht, veel onaangename opmorkingen zouden 
zijn gemaakt ovt:r de houding van de Eerste Knnerfractic. Het 
gebeurt niet dikwijls dat wetten, die door de Tweede Kamer zijn 
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aangenomen, door de Eerste Kamer worden verworpen, en wanneer een 
wet, die door de Tweede Kamer is aangenomen, door de Eerste Ka1ner 
met 63 tegen 3 stemmen wordt verworpen, don wijst dat er toch wol 
op dat dat 0en bijzonder nare wet moot zijn. Do heer Wiegel heeft 
al gezegd dat de Tweede Kamer heeft ~oprobeord bij amendement in 
haast nog enkele v.:;rbotoringen aan te brengdL. Do Eerste Kam.:;r 
\vas ni0t ven m~ming clnt die amendomenton grote verbetering 
gavc-:n. De l"'Jen van Je Eerste Kamer hebben, nadat de wet door do 
Twc0dc Kru~~r was aangenomon, honJordon brioven gekregen met 
klachten v:::~n mensen die zich üoor dczo v:0t onrechtvaardig behan
d6ld voel~en. Al deze klachten zijn terdoge onderzocht en toen 
kon wordon vastgest .. üJ dat deze wet zo ve.::l onrechtvaardigheden 
bevat, dat niet alloen individuen zich gekwetst voelden, maar helo 
groepen vc.n dc:: bevolking. En nu zou de Eerste Kamerfractie nog 
bereid gow~ast zijn om over oni~o onrechtvaardigheden heen te 
st2ppcn als h~t doel van dçze wet, de bevordering van doorstroming, 
daarmode werkelijk zou wordon bevorderd. Maar vooral in de · 
Handstad Holland zijn die mogulijkh.:..Jcn tot doorstroming ten enen 
mala niet nanwezig. viat do.t bi)truft, zou de wet geen enkel clir.:-;ct 
gevolg hebben g(;hn.J. Er is g..;vraogcl of clv .l':erst8 Kamer dan geen 
alternatiGvcn hooft geboden. Dat hooft de B<Jrste Kamur wel. Er is 
tot de Minister gazugd: ga voort mot hot bouwen van 125.000 
wonint;en por jaar un bouw woningc'n waar d(;; m~.;;nse:n naar zullen 
vragen. De: doorstroraing znl imDors automatisch doorgaan wam1<:;er de 
huiz~n er maar zijn. Er zijn tulrijke mensen die zoeken nnar een 
betera woning on die buroiel zijn wat moer tu botalen als zij 
dh: butorc woning ma::tr kond cm vinden. Br zijn talrijke gezinnen 
clic door vvro.n.:lorin~~ van stntus 0~;n andere woning zoeken. In ge
vallen van echtscheiding, huwolijk of overlijdun bestaat vaelal 
buhocfto aRn o8n anuer.:; woning. Du J.oorstroming komt dus van zolf 
als er maar huiz~n 'zijn. D..;zo wut ochtor butokonuo in feite oen 
axtrn belasting van Je m8nsun met ucn inkomun tussen de 
f 15.000,- on f 30.000,- , de monsen die toch rueds in de hook 
zitton waar de klappen vallen, de sociale groep w~ar de V.V.D. 
voor mol:t opkoL'lcn. Van de fractiu van de Eorsto Kar.wr van Je 
V. V.D. kun ni..._ t worJ(.;;n verwacht do.t ~'.ij m~;;cluwcrkt aan do totstcnd
koming vnn eon wet, die de doorstroming ni~t bevordert, en die 
eon extra bolnsting legt op duzo toch roods zo door de belastingun 
gcpla~gdc groep. De V.V.D.-fractie heeft clan ook mot volle over
tuiging, te:znm"'n nhJt vele anJ.cr"' L::don van de: Eerste Kamer, tegen 
deze wet gestemd. 

Muvrouw Drs.J .P.Schouwcnaar-:WrGnsson wil met een enkel woord 
ingaan op do vraag van clu hc;e:r HilGÎing t<o Ve0nJam of er verschil 
.in standpunt bostaat ten opzichte vnn Gri..,k8nland tussGn de 
Eerste en Tweede Kamerfractie, zulks naar aanleiding van een in 
"Vrij Nodcrland 11 gepublic;;Grd interview mut spreekster. 
In de eersta plants wijst spreekster erop dat het hier in feite 
geen interview mot haar butrof, al werd die indruk wel.gewekt. 
Maar bovendion hoeft zij 14 dagen later, in het nummer van 22 
maart j.l. van "Vrij Noderland 11 , op het bewuste: artikel gereageerd. 
Lczing van dat ingezonden stuk vnn haar hand znl de afdeling 
V0(mdnm ervan overtuit;e::n dat in het ver1nee:nde int~;;rviGw onjuiste 
berichtgeving voorkwam. Br is g.::on enkel Ewningsv"'rschil terzake 
van Griekl:nlanJ tussen Tweede en Eerste Kamerfractie. Spreekste:r 
ond..::rschrijft volledig wat de heer Toxopous gisterenavond in zijn 
rede over Griekenland h"'eft gezegd. Ook zij is als goed liberaal 
tegen olke vorm van dictatuur en tirannie, en ook zij is van 
m0ning dat alle pogingun o:n in dat lanJ tot een democratische 
reguringsvorm te komen zo veel mogelijk moeti)n worJen gesteund. 
Hoe oerder er een parlementaire dernocratio in Griekenland is, 
hoe beter. Over de middel€n on1 dat te bereiken kan men natuurlijk 
wol van mening verschillen. In ieder geval dient er eon goede 
voorlichting te zijn over de toestanden daar, en niet een, wat 
spreekster dan maar zal noemen, wat eenzijdige voorlichting. · . 
Er ·wordt W(;;l gezegd dat hot regime in Griekcmlan~.l mt.:t geweld omv8r 
goworpGn moet worden. Daar ziet spreekster persoonlijk op het 
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ogenblik niet zo veel huil in. Dat is dc.n haar genuancucrd denken, 
gt::vormcl door een diepgaandiJ studie en grondige kennis van dat land. 
Zij geluoft dat beter dan geweld is betrachting van de grootst 
mogelijke openhaid en aandring~..;n bij_Gri~Jkenland langs alle kanalen 
die Jaartoe open staan om zo snel mogGlijk te kom~n tot een 
parlementaire democratie. Wij liberalen, zo besluit spreekster, 
willen Gri-.;kenlan,l toch bchoude;n voor een democratisch Europa. 

Do heer Mr.H.van Riol, vourzittor van do Eerste Kamerfractie, 
wil beginnen w.ot c;en 0nk.:ü persoonlijk woord tot de: Voorzi tt~r t.; 
richt~n. Het was, aldus spreker, vandnag allemaal bloemen, applaus 
en ovati~s. Er komen in ieJorc politieke partij ook andere dagen. 
Do c;rot.:: t.:èct 9 do bsslisth0id en de wolgvkozcn woorden waarmede 
do Voorzitter de hcron Van dor Pols, Van den Bcrgh en Roelen hooft 
toegesproken, en vooral haar troonrede, bobbun bij spreker do 
lwrinn.__~ring opg&roEopt.m aan rh; houding van r1r, P.J. Oud in de dagen 
van hvt Indische~ conflict in r.l8 partij. Hij is ervan overtuigd · 
dat als zich ooit weer zo'n situatie voordoet, de Voorzittor net 
dG vasthouuendhE.:id v::m Jo hGer Oud t;n hrw.r eigen charme de znak 
tot een goed einde zal weten to brungen. 

Vervolgens wil sprukcr in de E.:orsto plaats rungeren op wat 
de hoer Rodermond heeft gezegd. Niet op het p8rsoonlijke element 
in diuns woorden, want OVLr wat spreker in deze partij heeft ge
daan, ver1wc:rd ge:dnnn en ni0t gudnan, zc.l alleen de geschiedenis 
van de partij oordelun. Maar wat de h8or Rodermond hcE.:ft gezegd 
over hut on2angunaam zijn, hut lnstig zijn en het de flens iets 
doen, dnt wns Je noeitu wnnrd om naar te luistoron. Naar sprukers 
mening zal men namelijk, nls in de toekomst de V.V.D. werkelijk 
oen rol in Nedtirland zal willen spelen, mensen moeten hebbon 
die lastig en ook verveldend durvan tu zijn. Wij ~o~ten nooit ver
geten, zo gaat sprukvr voort, dat hot eind alleen het oordcel 
brengt. itls spreker zich herinnert wat er zo in de jaren 1933-1936 
ov.::r d0 heer Oud in de krrmtun hooft gestaan, als hij zich dan . 
herinnert wat in de InJischu dagt:;n door zuer voornanstannclc mensen 
in do partij voor onanngenao.ns over eh~ hoor Oud is gezegd, i::n als 
hij dan D.onkt a&n diens G.fscheid en do daarnan voorafgnnnde jar..:n, 
dan moent hij te mogE.:n concluderen dat men conflicten niet uit de 
weg behoeft te gu.an, conflicten zullen op d ... m duur alleen tot de 
reputatie van do mens bijdragen. 

Spreker wil vervolgons enige punten aanstippen naar aanlei
ding van wat door verschillende sprekers is gezegd. Allereerst dö 
opmerking van de heer Schreuder over de gehuwde vrouw en haar 
positie. In zoverre is spreker het niot met de hGer Schreuder eens, 
dat hot hem een zaak van rechtvaardigheid toeschijnt om, wanneer 
vfij willen Jnt b0gaafdu vrouwen hun talonten aan de samenleving 
geven, die begaafda vrouwGn dan.rtoo ·OOk in staat te stellen, 
en het hen mogEüijk te mak0n ur iGts van over te houden ook wanneer 
zij het geluk hebben met een m.<:m met een hoge functie getrouwd te 
zijn. Toch ziet spreker ook een positief element in wat de hoer 
Schreuder heeft gezegd. Geluiden zoals de heer SchreudGr die heeft 
laten horen,mogen nisschien zakelijk ongemotiveerd zijn, maar toch 
mogen zulko gcüuiden wel eens eon E,nkelu koer moor gehoord worden, 
want zij worden geuit togen een achtergrond van een ander gevoel 
ten aanzicm van de mc.c~tschnppelijku verhoudingen dan vele V.V.D.
ers eigen is. r1en kan zakelijk aantonen dat die geluiden niet 
juist of niet waar zijn, naar men r.10ct ze wol aanhoren en niüt 
zonder meer verworpen. Wij mo0ten niet v<::rgoten, zo gaat spreker 
voort, dat in de toekomst en ook nu ons liberalisme niet bcoorlleuld 
wordt naar de vraag of wij ons echter lastige studenten stellen of 
naar de vraag of wij de D.D.R. los vnn onze bondgunaten erkennGn 
willen. De toGkoJast VGn hut liberalisme wordt beoorde0ld naar Je 
vraag of wij knns zien een wat bredere groep van de bevolking 
in haar menselijke renctie-vornen aan te spreken. En daar is dik
wijls een anJere terminologi0 voor nodig dan de terminologie die 
de meesten van ons bch~erson. In zo verre heeft de heer Schreuder 
op ~en nog niot h<üemaal doordnchtu v.rijze althans bij spreker een 
tcru snaar aangeraakt. 
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Een enkel woord over het plan Mnnsholt. Het grote bezwaar aan het 
plan 11nnsholt verbonden is dat in uen n18.atschnppij waarin wij 
ten annziên van alle groepen van de bevolking, in feite ook in 
onze eigen partij, in vorm0n van inkornunsverdoling on sociale 
correctie zijn gaan denken, voor een z0.~r groto groep agrnriUrs 
8igenlijk oen uitsluitend in de oud0rwetse zin van het woord 
liberaal uedodingings beginsel geopend wordt. In het verleden 
hubben wij gezien dat de mantschappij economisch zeor wel op dat 
beginsol kQn draui8n, maar wij hebbon togolijkortijd gezien dat 
dun zodanige spanningen ontstaan, dat di0 mantschappij uiteindo
lijk toch nic;t nwer function0ert. Dat gsldt ook voor de agrariUrs, 
ook daar is hot l:lc:doclingings bogins0l zonder eigen nationale 
correcties ni(jt zonder meer door to vooron. Toch is hier door de 
heer Mnncholt een grote conceptie öp taf~l gelogd en men komt er 
niet af me~ nGon te zeggen. Zegt men alleon oaar neen, dan 
spoolt de tijd over U heen. NooJzak0lijk is da.n ook een positief 
ontwikkelde togun-gcdncht0. Wij mouten ook niet vargoten dat de 
land no..tion:::;.lisc_tic; v;:m dün bo.::gilmc c:,f aan een licvelings denk
büeld vo:n de h.::cr A'lnsholt is gtMeest. Hot gaat bij deze dingEm 
om de probluenstulling. Enurzijds 11Gg m~n niet zoggen Jat de huer 
11bnshol t ne.nr hvt Joel van lap_cl nationalisati'-' too redeneert; 
anderzijds is het politi0k vorstanclig erv~n uit te gaan dat de 
rudonc;ringcn v8.n de heer H~mshol t vml e\_;ns oen zeker vorband 
zouden kunnun houden nut het do~l dat hco voor ogen staat. 

Vurvolgons de buitenlandse politic.:k. Spreker heeft net inte
resse naar de heer Burkhouwer geluisterd, maar de vraag over al 
of niet erkenning van Biaf.ra is voor hon nog niet b0antwoorC.. 
Zijn antwoord op deze vraag luidt dat Vl''.nnc:er men stof geven wil 
nan seric.:s ni0uwu conflicten in Afrika, J!ll;n op dit ogenblik 
Binfra uoet orkennon. Het lijkt allenaal zo l~emnkkelijk, en het 
lijkt zo populair om voor erkenning vnn Biafrn te zijn. Er wordt 
daar gvrword, cr vindt da.r.tr genocide pla:.:.ts. Na.tuurlijk moeten wij 
proberen daar w.at aan te Joun, m~nr l~v1t dan toch het k.:mm<Jrk van 
ecm liburrtlc, partij zijn dat rwn trncht m-:.;t wijshoid te handelen. 
Dat b0t0kont: trachton te handelen langs die wegen, die althans 
enige oo~ulijkheid voor de betrokkonen bieden. Datzelfde geldt 
ook voor W6st-Irinn, wuar spreker zo dndulijk nog iots over zeggen 
zal. Het grotG gevaar in allerlei b0schouwingen over de buiten
lands\è politiek is dat msn onbewust en onguwild op de rug van d<:: 
zwaksiun in de bui tenlandso poli tL>k tracht eon bepaalde mate 
van in het cigGn land goed klinkonclu 50luidon te ontwikkelen. 
Laat mon zich daar toch ondor alJ.o onstandighedon voo~hoeden. 
HGt is ee:n van de m.;;ost verwerpulijke vormen van politiek die men 
volgen kc.n. 

· Alvorens spreker nog iets over West-Irian zal zeggen, wil 
hij het eerst nog even hebben ov...:r de verhoging van de defensie
lasten. Men moot goed begrijpen dut hot er bij dü versterking van 
de materiële uitrusting vnn het leger alleen maar om gaat geen 
oorlog te krijgen. De politiek v~n Rusland behoeft niet gericht 
to zijn op uitbr~iding, maar zij heeft in ieder geval, net als de 
bui tenlandsc poli tü,k va.n ieder ander l8.11d, een doel, namelijk 
het land do v~iligste grenzen te gevGn die hut in iedere interna
tionale si tua tjo lwbb<:n knn. En het is oen vorm van een bekende 
dwa~ü rodonerine; nu me-:; h0t argw:rdlt te konion dat de spanningen 
a(.'1.n de Chineos-Russischü grens ertoo leiden zullen dat Rusland 
voor ons mind<.:r gev.::mrlijk wordt. Er is geen kwestie van dat 
China op enig esse:nti0.:ü terrein birm0n een c.fzienbarc reeks v~m 
jaren tot een a6ressi8 oorlo6 tegen Rusland in stant is. China ~an 
v~:.-0l mocilijkhGd.en en v.;rvelingJn v.__roorzaken, maar dat deze zae.k 
publiciteit verkregen h0eft is een kwestie van Russisch~ politiek, 
011 de Russische politiek hoeft me.ar ~6n doel, en dat is veiligheid. 
Voor Rusland b.:.:stnat er J::tc.ar ~0n ülenlu toestand: dat is een 
eenoutralisecrd Wcst-.Buropa, 0en Wust-E.'uropa nls het kan in de 
grip vo.n Rusland. Dat is het meest eenvoudige beginsel van de 
international.; politiek. En wanni.;:er nen nu aanne.;mt dat de A;:aerï
kanen dozelfd0 gozindhoiJ hebbon als de Russ0n, dan is het duide
lijk dat de Verenigde Statcln West-Europa nooit in de handen van de 
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Russen zullen laten vnllen. l'1ankt men derhalve het ontwikkelGn van 
politieke pressic voor de Russen aantrekkelijk, dan trekt m~n de 
atoomoorlog naar zich toe, want Ju Verenigde Staten kunnen nooit 
dulden dat het productie protontieel en het laboratorium potonti<-el, 
het laatste is misschi,;n wel hut bolangrijkstu, van West-Europa 
in welke vor!Yl ook gevoegd wordt bij hot Russische:. Er is voor ons 
geen keus: het is slGchts dG mogelijkheid on in een conventionale 
oorlog verwikkeld te raken, die de Russen 8r onder alle ?mstandig
heden van vlu-..:rhoudt op onze ko3tc::n z[tkon te doen. En nu J.S het 
probloem niet do vorst(;rking van do convonti.on<jl0 dofensi0 van 
vandaag op uorgon. Die versterking duurt altijd drie of vier jaar. 
Er rrwet dus nL,t oen ogenblikkGlijkG priori tcd ts oo paling plaats 
vinden; dut zou do liberal~ Minister van Fin~nciUn voor vrijwul 
onoplosbare prnblor1en plaatsun. In feite gaat het slechts om een 
dünk:systl;;cèr:J, c:~.;;n inschnkc.:J.inG vr:tn priori t.:ü t0r1 in andere priori
teiten. En nu hubbvn Vlij het geluk oon allervoortreffelijkste 
liberalo Minister v~n Dofeitsio te hcbbon, die zijn vak door en 
door kont. Hot 8nigu wo. t sp.cckn· nu aan dt; vt.:rgndcring vraagt, 
is vertrouwen te stellen in zijn bol0id. Zolang hij bereid is . 
met bepaalde bep0rkingen in du uitbreiding van onze verdediging 
genoegen te nuucn, legt spr0k0r zich daar ook bij neer. En 
tenslotte nog 6ón Jing: clc Russen zul:L...on nooit du Duitse pantser
divisi.::s Gn nooit de Verenigd.:: Statc.:n :tls 8orstc aanvalspunt 
kiezen. Zij zullen :1.ls uersto a~mvnlspunt op hot ï·iest-front het 
zwakste legur kiE:.:zon. Hut is l1t.:t foi tel i Jl<O luV(:mSb(;houd van de 
Nederlandse soldant dat op hut spel staat bij een wezenlijk goudG 
materi~lc uitrusting. Niunand vraagt op dit ogenblik om een groter 
Ncdurlands lege~. liet problcun is dat de Nederlandse soldaat niet 
te laat dL-tgcnc,wat hij werkelijk nodi<i; hveft,dient tt: krijgen. 

· Tenslotte Wcst-Irinn, con vraagstuk dat spreker moreel iedere 
dag bezig houclt. Nuuerlr.md h~;;uft op een gegeven ogenblik besloten 
Nic;uw Guinea in zijn buschc;ruing op te ner1Gn. Internatione.al 
poli ti0k uen duidelijk onh'l.albaro zac:.k, maar een even duidolijke 
beslissing van het Nederlandse volk, van do neerdorheid van de 
Stat0n-GencrQal. Wij dragen derhalve togonover deze mensen ver
antwoordelijkheid. Gedwongen door de lo~p vr,-m Jo internationale 
politiek hebben wij nu r:to..:.ton toestenmen in do nogelijkheid vo.n een 
volksstemming. Danrou dacht spreker dat wij nie;t enige financiële 
pressie op IndonesiG zouden mouten uitoefenen, want zo'n pressie 
leidt tot niets. Als de f 100 r:tiljoan ontwikkelingshulp, die 
Nederland aan Incloncsiö c;oeft, komt weg te vallen, zal dat voor 
Indonesië onaang~;;nn.o.u zijn, naar het zal nooit enige verandering 
brengen in de positie die een ni0uw zoor groot en in wezen zeer 
zelfbewust .Azirttisch land op hot ogenblik meont in te nemen. 
Wie denkt dat IndonGsië zich Jour onze dreig~;;r,Jenten van onttrek
king van fino.ncitlu steun laat imponeren, begrijpt niets van de 
gevoelens van eigenwa~J.rde die d.oze ii..zin.tische volkeren beheersen. 
Dat heeft mot politiek niots meer te maken, en een slag in de 
lucht is erger urm niets. Wij kunnen echtor wel iets anders doen: 
wij kunnen ons deel levuren in eon nnd.or facet dat voor Indon0sië 
wel speelt, dat is de wereldmening onder do gokleurde volkeren. 
Dat is voor Indonesië aen re~el elonent. Daaro~ zullen wij iedere 
stroming in de Verenigde Staton mo0ten steunen die Indonesië voor 
zover mogelijk noodzaakt or.1 hçt wezenlijke vrijheids- en onnfhanke
lijkhcids denken in West-Irinn ten minste enige knns te gev.;n. 
Spreker is absoluut niet bang voor h8t aanwenden van druk of 
gewold wanneer het om de handhaving gant van wat wij als het 
recht in de wereld zien, mnnr !Ylen moet nooit dreigementen gebrui
ken noch in de eigen partij, noch togen andere partijen die men 
niet wo.nr kan mnken. 

Spreker besluit met de Voorzitter aan te raden om in de 
komende j2ron voor niets teru5 te deinzen, maar moeilijke vragen 
te hanteren met de voorzichtighuid waarvan eij al enige malen in 
haa~ lêven blijk heeft gegeven; dan zal ~et ons wel gaan. 

De Voorzitter brengt nu achter elknar de moties en de 
resolutie in stemraing, die hedenmorgen zijn ingediend. Allereerst 
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de resolutie van de Nederlandse Liberulo Kring te Brussel, die is 
afgedrul<:.:t in het ln.atste numaer van "Vrijheid en Den10cratie 11

• 

Deze resolutie wordt IJet o.lgen0ne st<::Jm-:h,m nangenonen, 
Vorvolt;ons de motiu van du afdoling.:::n Ansterdnm, 1 s-Grnvenhage en 
Rotter,lmJ, Ook deze motie word. t mut nlguill.me st..;mmen aanvaard.. 
TenslottG <le motie, ingedj.cmJ. door d.o afdeling .i~msterdam bij monde 
van de heer FreJrikze. Ook achter deze notie stelt de vergade~ing 
zich unr>_nier'l. 

De Voorzitter gnat tho.ns over tot het slotwoord; punt 35 van 
doze buiton~ewoon lange agonJn, In do eerute plaats dankt z~j <le 
AlgGne..::n Secret2.ris J.cr partij, <le heer r1r.l~'.Korthctls Altes, voor 
de uiterst kund.ige wijze w:~arop hij een h..;el ingewikkeld deel 
vc..n du r~gendo. he:oft afgewerkt, Dan spre"kt zij woorden van dnnk 
tot h0t b..:;stuur vo.n dG af,L:::ling en van de ko.ncrcentrale Groningen 
voor hun ge.stvrijhc;id 0n voor de bijzonclvr o.ardige feestavond 
die zij hebben t,eorganiseor,l. tiproekster r.li:::0nt nnmens het Hoofcl
bostuur tot Grontn&>n wel t<J nogen z~ggen: tot ziens! En dan 
wellicht in het lÜèUW<.:: gebouw Jn.t hier in Groningen zal worden 
opgczut. :Uo.n go.~~t haar Jank en Jie van hc;t bustuur ook uit naar de 
misschit-n nL:t zo op de voort:;;rond tredende, r:mo.r do.aron niet 
mindur llclc~ngrijko, nudewerk<..!rS en medvv1erksters van wat zij nu 
maar zal no\oncn de Koninginnugracht. 

Dctnk brengt spreekster ook ::tan rle J.iverse leden van de 
Eerste en Twoi.:ide K::tncrfrn.ctic voor hun op~:;nlijke en duidelijke 
uitecnz~ttingon. Persoonlijk is zij do beide fractie-voorzittors 
erkentulijk voor hun bui temgewoon vrionllelijke woorden aan haar 
adres. Zij twijfelt ur g~;;c;n ogenblik ann of do s:J.nenwerking tussen 
hut nicuwo Dn~elijks Bestuur en de fracties zal precies zo aange
naam zijn als dat j.n het vc::rloden h.::t geval was, toen zij nog 
aan clo anlero k::mt van de toonbo.nk stond, Op voortrefft.lijke 
wijzG he;bbçn de beide frnctie:-voorzitturs hun visie gegeven op 
wat ons in de toekomst te Joon staat, Do.nrvoor is nodig dat de 
inspra21( vo.n de luden roalituit is, Sproçkster gebruikt expres 
clo.t node-wuvrd orr1dat het gotéd weergeeft wat zij cruede wil b<;doalen. 
Nodig voor die inspro.ak is oen innig contact. Spreekster hoopt 
binnen '1fzienbnre tijd do lurlen van de pn.rtij op verschillende 
plo.atsen in llGt land weer te ontuoetun, :Eén der functies van een 
Algenene Vergad0ring is on elk~ar te inspireren en gedachten uit 
te wisselen. SprbGkster is niet in staat geweest net oen ieder 
p~rsoonlijk te spreken; zij hoopt dat Jnt wel mogelijk is op de 

·tournoe die zij van plan is te naken door het h0le lnnd. Wij 
hebben, zo besluit zij, U allen nodie, Uw inspraak, Uw ideäen en 
Uw kritiek. Br wordt nnar geluisterd, ur wordt serieus op gerea
gecrcl, lH;t worclt verwerkt. Zij [;Glooft <lnt dat een ieder toch moet 
inspir6ren oo. n.::e te blijven <lonken met hüt bijzonder moeilijke v-ene 
dat de Ko.merled...:n in cle beide Kamers te verrichten hebben. 
Spreekster eindigt met allen een wel thuis toe te wensen, en naar 
zij hocpt tot spoedig ziens ergens in Nederland. 
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