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Integraal uitgewerkte tekst af 13 st. tape 15/360. 
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Dames en heren ik heet U allen hartelijk welkom op deze algemene vergadering van 
de V.V.D. in het, dat mag ik wel zeggen, ons zeer vertrouwde en bekende T~rfschip 
te Breda. We hebben hier al een heleboel plezierige, interessante vergaderingen 

gehad en ik hoop ook dat deze vergadering bijzonder plezierig en interessante 
zal zijn. U weet aan het begin zeg ik altijd maar erg weinig, want er wordt 
nog ·genoeg gepraat. Ik wil toch in ieder geval nog speciaal welkom heten de 
Heer Korthals, lid van de Raad van Staten en ik wil heel in het bijzonder welkom 
heten de heer en mevrouw Vonhoff, de burgemeester van Utrecht en zijn echtgenote. 
Bijzonder aardig dat U allen gekomen bent. 
-Applaus-
Dames en heren, ik zou willen overgaan tot het eerste agendapunt. Een agendapunt 
dat wel voorop moet staan, omdat het een besluit betreft dat morgen uitgevoerd 

· moet worden. Het is het voorstel van het hoofdbestuur tot benoeming van Meester 
~-~-- f.J. Geertsema tot erelid. Op 10 januari is door het hoofdbestuur een rondschrijven 

_'f l .. l.an de besturen van de kamercentrales en de afdelingen gericht met dit voorstel • 
. ~öp dit rondschrijven van het hoofdbestuur zijn alleen maar instemmende raakties . 
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ontvangen. Ik vraag toch aan deze zaal, wenst nog iemand over dit punt het woord 
te voeren. 
-Applaus-
Dan constateer ik 
Het besluit wordt 
redevoeringen. De 
voor gezorgd. 

dat dit bij acclamatie is besloten. Ik maakte net een fout. 
niet morgen, maar is vanavond uitgevoerd. Na de diverse 
Heer en mevrouw Geertsema zullen dan aanwezig zijn. Daar is 

Dames en Heren, dan ga ik over naar punt 2. Het jaarverslag van de secretaris dat 
op 20 februari aan de afdelingen is gezonden. Vraagt iemand het woord over het 
jaarverslag. 
Niet. Heeft de algemeen secretaris zelf behoefte er iets over te zeggen. Nee. 

~ Dan constateer ik onder buitengewone dankzegging aan de samenstellers, U begrijpt 
~ wel het is een enorm karwei dit samenstellen,, ik dank juffrouw van Everdingen en 

~Q.il':' - haar medewerksters, ik dank de algemeen secretaris voor ae samenstelling hiervan. 
~ Dan kom ik aan punt 3· Rekening en verantwoording en jaarverslag van de penning-
~ .meester. En dan geef ik graag het woord aan de heer Carron. 

~ ~ .evrouw de voorzitter, dames en heren, het vorig jaar heb ik in mijn verslag de · 
·J ~G··~aag aan U voorgelegd of de V.V.D., gezd.en het stijgend aantal leden, langzamer-
~and niet een rijke partij geworden was. Ik wilde bij die vraag ook dit jaar stil 

staan en met U de financiën van de partij bespreken om daar uit enige conclusies 
te trekken. U zult zich herinneren dat het ledental op 1 januari 1973 38.600 
bedroeg op 1 januari 1974 tot 68.400 was gegroeid. Op de Algemene Vergadering van 
het vorig jaar hebben wij toen het 75.000ste lid kunnen verwelkomen en U hebt 
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in het jaarverslag van de secretaris kunnen lezen dat de V.V.D. aan het eind van 
1974 bijna 80.000 leden telt. Een cijfer dat inmiddels is overschreden. Gedurende 
1974 vond een stijging van het ledental plaats van ruim 15~· U zult zich her
inneren dat in 1973 dat contributieverhoging werd doorgevoerd, waartoe in 197a 
was besloten. Het gevolg is geweest dat het dekkingspercentage van de normale 
lopende uitgaven, dat door contributies wordt opgebracht gestegen is van 5~ 
in 1972 tot 7~ in 1973 en vervolgens tot 9~ in 1974. Ik ben nog steeds van 
mening mevrouw de voorzitter, dat de V.V.D. er naar moet streven dat de normale 
lopende uitgaven, volledig door de contributies worden gedekt. Dit hebben wij 
bijna bereikt. Onder lopende uitgaven zijn te verstaan de doorlopende posten van 
salarissen en sociale lasten, de huisvestingskosten, de kantoor- en portikosten 
de administratiekosten, waarbij de kosten van de computer een zeer belangrijk deel 
innemen. En dan de reiskosten, kosten voor aktiviteiten die jaarlijks terugkomen. 
Ik heb hier dus niet in begrepen de exploitatie van ons partijblad"Vrijdheid en 
Democratie", dat op een eigen deel van de contributie aanspraak kan maken. 
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Ook de extra aktiviteiten in de verkiezingsjaren vallen buiten de normale lopende 
uitgaven. Voor de door verkiezingen veroorzaakte extra uitgaven, kunnen we zoals 
tot nu toe gebruikelijk is geweest putten uit de inkomsten die ons door extra 
giften ter beschikking worden gesteld. Gezien het feit, dames en heren, dat de 
inflatie verder gaat en daardoor de lopende uitgaven nolenz volens zullen stijgen 
zal het dekkingspercentage van de lopende uitgaven, dat door contributies wordt 
opgebracht in 1975 en 1976 een dalende lijn vertonen. De 9~ dekking die wij vorig 
jaar hebben bereikt zal volgens de begroting van 1975 van 75 tot 85 ~ dalen en daar 
het zich laat aanzien, zal het percentage in 1976 zeken niet hoger zijn dan 8~. 
Bij een begroting, die thans een totaal van 1,1 miljoen bedraagt, betekent dit 
mevrouw de voorzitter, dat een cont~ibutieverhoging in 1976 onafwendbaar is. 
Aangezien die contributieverhoging dan pas in 1977 werkzaam kan worden zal zij 
tenminste 25~ moeten bedragen. Geen prettig vooruitzicht dames en heren, maar wel 
een harde konsekwentie van de voortdurende inflatie. In dit verband moge ik U dan 
ook ontraden een verandering aan te brengen in de verdeelsleutel van de contributie
opbrengsten, zoals door de afdeling Zevenaar is voorgesteld en in deze vergadering 
aan de orde zal komen. Een verlaging van de contributieopbrengsten voor het hoofd
bestuur zou tot een nog grotere contributieverhoging moeten leiden in 1976. 
Bomen groeien helaas niet tot in de hemel. Ook aan contributieverhogingen zijn · 
grenzen gesteld. Dames en heren de V. V.D •. is dus duidelijk geen rijke partij en 
dit wordt maar al te duidelijk uit de rekening van baten en lasten over 1974. 

~\ Het ledental steeg met 15~ maar aangezien een gedeelte van de nieuwe leden in 
1973 aangemeld, pas in 1974 contributie hebben betaald steeg het bedrag aan 
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betaald contributies met 55~. De lopende uitgaven stegen met ruim 2~. Niettemin 
was er nog een tekort op de lopende uitgaven van f. 90.000,--. Dit tekort werd 
wel gecompenseerd door de extra giften en bijdragen die de V.V.D. telken jare van 
een groot aantal beginstigers ontvangt maar tengevolge van de bijzondere uitgaven 
die verband hielden met de verkiezingen, die ruim een kwart miljoen guiden hebben 
opgaeist toont 1974 per slot een nadelig sàldo van f. 55.000,--. Als gevolg hiervan 
dames en heren, daalde het verenigingsvermogen van f. 305.000,-- tot 250.000,--. 
Dit làatste bedrag komt overeen met de prijs· die wij voor het Thorbeckehuis hebben 
betaald. De konklusie van dit alles, mevrouw de voorzitter is dat wij het 
Thorbeckehuis dan wel in eigendom hebben, maar overigens over geen enkele rese.rve 
beschikken. Een politieke partij zou tenminste een reserve moeten kunnen opbouwen 

Q voor verkiezingen om daarmee te vermijden dat het verenigingavermogen verder 
~ wordt aangetast. Dat verkiezingsfonds is tot nu toe een vrome wens gebleven, ...., 
~ maar het behoort tot de taak van de penningmeester om d~e wens eens te realiseren. 
0. 
~ Het ligt voor de hand dat alleen een tussentijds beroep op de leden hiervoor een 
~ oplossing kan bieden. Gaarne wilde ik U in dit verslag nog enkele belangrijke 

ro gegevens over 1974 verstrekken. Ons partijblad had uit de contributies de beschik
\~\.. king over 549.000,--. De exploitatiekosten van "Vrijheid en Democratie" bedroegen 

·· f. 536.000,-- zodat er een batig saldo van f. 13.000,-- werd gekwt~ekt en dat was 
nog nooit vertoond. Het is echter te voorzien dat ook het partijblad in de komende 
twee jaar te kampen zal hebben met kostenstijgingen van papier-druk-en redaktie 
terwijl het aandeel uit de contributie ten bedrage van f. 9,-- per gewoon lid 
constant zal blijven. Ik zou tegenover de heer Talsma, die in de afgelopen jaren 
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zoveel heeft gedaan om de tekorten op ons partijblad van het verleden nu ook tot 
het verleden te doen behoren, van deze plaats uitdrukking willen geven van onze 
bijzondere~ dank en waardering voor alle inspanningen die hij zich hiervoor heeft 
getroost en dat was niet gering. 
-Applaus-
Het personeelsbestand van het secretariaat steeg in het afgelopen jaar van 13 tot 
16. Een geringe uitbreiding gezien de toename van het werk als gevolg van het 
gestegen ledental. In de verkiezingsperiode werd gebruik gemaakt van enkele tijde~i~ 
lijke krachten om de pieken in het werk te overbruggen. Gaarne wilde ik ook een 
woord van dank overbrengen aan mejuffrouw van Everdingen, dnr. Terbruggen en onze 
administrateur dhr. van der Meer, die met hun medewerkers in 1974 enorm veel werk 
hebben verzet. De subsidies aan de organisatie Vrouw in de VVD, de J.O.V.D.en 
Liberal international werden aan het gestegen kostenniveau aangepast, in totaal 
de subsidies zo'n f. 20.000,--. Hoewel het aantal mutaties op de ledenlijsten 
voornamelijk door correcties op de gegevens van de leden is toegenomen heeft de 
computer zijn betrouwbaarheid in het afgelopen jaar vergroot. Vanaf 1975 zullen 
dan ook alle afdelingen in de centrale contributie-inningen opgenomen Z1Jn. 
In 1974 waren er nog 16 kleinere afdelingen die moeizaam de zelfinnende funktie 
uitoefenden. 
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Mevrouw de voorzitter, dames en heren, aan het eind van dit verslag zou ik-gaarne 
., nog een persoonlijk woord tot U willen richten. de konsekwentie van het aanvaarden 
Cl 
c van een andere funktie in V.V.D.-verband heeft mij ertoe gebracht om U roevouw l de Voorzitter aan het eind van het vorig jaar in kennis te stellen van mijn 
~ voornemen om het penningmeesterschap van de V.V.D. neer te leggen. Hierbij ging 
c 
~ ik er van uit, dat de penningmeester de D.B. en H.E.vergaderingen regelmatig dient 
~ bij te wonen en dat was in mijn geval niet meer mogelijk. Ik wilde U allen leden 
~ van D.B. en H.B. hartelijk dankzeggen voor de medewerking die ik van U allen in 
g ruime mate hebt gekregen. Zonder die medewerking zouden de financiën van de partij 

0 niet die sterke opgang te zien hebben gegeven. Want in de afgelopen zes jaar is 
~ er tenslotte een verbetering in het verenigingevermogen van f.850.000,-- tot 
0 
ó stand gebracht. Dat is natuurlijk in grote mate te danken geweest aan de gulle 
c 
~ hand van de partijleden. U weet maar al te goed mevrouw de Voorzitter dat de in
:!:' komsten van de partij afhankelijk zijn van de politieke conjunctuur. En dat de 

hoogte van de uitgaven in wezen een partijbeslissing is. De sterke partij die wij 
nu zijn is er borg voor dat wij met een gerust hart de toekomst tegemoet kunnen 
zien. Als punt 21.4 van de agenda tot het verleden behoort mevouw·de voorzitter 
zal ik mijn taak hebben overgedragen aan een huisvrouw, die van nature zuinig is, 
aan een oud partijvoorzitter, die alle ins en outs van de partij terdege kent 
en aan een politicus die weet wat in bepaalde situaties optimaal bereikbaar is. 
Een dergelijke combinatie van eigenschap en ervaring komt in één persoon hoogst 

~.zelden voor. Die combinatie, mevrouw de voorzitter is volstrekt uniek voor de 
V.V.D. Moge het de partij in de komende jaren zowel politiek als financieel 
bijzonder goed gaan. Dank U wel • 

., -Applaus-
" ~ Wie vraag over dit punt het woord. 
1 Over het verslag van de penningmeester dus. 
~ Ik zie niemand komen, is dat een juiste constatering, dan wil ik onder dankzegging 
v aan de penningmeester voor het verslag wil ik dit punt beeindigen. U begrijpt dat 

.s:; 
~ bij een ander punt op de agenda ik nog enkele persoonlijke woorden tot hem zal richt-

en. Hij heeft op dat punt al gepredudeerd. Tot nu toe heer Caron hartelijk dank. 
En straks verder. 
Ik ben gekomen aan punt 4· Het verslag van commissie van voorlichting over de 
rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 1974. Deze com-

m missie bestond uit de HeerQuarles van Ufford te Heemstede, de Heer Roele te Arnhem, 
~ ] de Heer Vis te Leiden. Ik mag overigens de heer Vis hier in ons midden hartelijk 
& welkom heten. Welkom burgemeester, welkom lid van deze co~issie. Ik meen begrepen 
~ te hebben dat U hierbij het woord zal voeren als lid van de commissie. Dan geef 
~ ik nu graag het woord aan de Heer Vis. 

oo Mevrouw de voorzitter, de ondergetekende jonkheer meester J.H.D Quarles van Ufford 
.-\te Heemstede, Drs. A.J.F. Roelente Arnhem en Dr. A.J. Vis te Leiden, door de 
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algemen vergadering van de V.V.D. van 22 maart 1974 benoemd tot leden respec
tievelijk plaatsvervangend lid van de commissie van voorlichting van de algemene 
vergadering bij de behandeling van de rekening en verantwoording van de penning
meester, verklaren hierbij kennis te hebben genomen van het rapport d.d. 6 
februari 1975 van het accountantsbureau Detombe, Melsen en Co. te Leiden betref-
fende de balans per 31 december 1974 en de rekening van baten en lasten over 1974 
van de Vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, waarin begrepen de 
Stichting Vrijheid en Democratie te 's-Gravenhage. Aan de hand van dit rapport 
hebben ondergetekenden de overtuiging gekregen, dat het beleid van de penning
meester der partij, tevens penningmeester van de Stichting Vrijheid en Democratie 
welke het partijorgaan uitgeeft dhr. A.J.B. Caron op een juiste wijze is gevoerd. 
Derhalve adviseren zij U overeenkomstig artikel 21 lid 3 van de statuten van de 
Partij alsmede overeenkomstig artikle 9 van de statuten van de Stichting Vrijheid 
en Democratie goedkeuring te verlenen aan de rekening en verantwoording van het 
financieel beleid van de penningmeester over het jaar 1974 en hem de charge te 
verlenen onder dankzegging voor het beheer van de financien van partij en 
Stichting. Den Haag 28 februari 1975, ondertekend door de Heren Quarles van Ufford 
Roele en mijzelf. 
Dan U wel meneer Vis voor de controle van onze financien. Vooral dank namens de 
penningmeester. 
Iemand die hier bij dit punt nog het woord wil voeren. 
Dan dank ik U heel hartelijk. 
-Applaus-
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Inmiddels is het mlJ een genoegen in ons midden welkom te heten het erleid 
de Heer Dettmeijer en mevrouw Dettmeijer, erg prettig dat U heeft kunnen 
komen. 

-Applaus-
Dames en Heren, nu ZlJn wij toegekomen aan de benoeming van een commissie -g 

~ van 3 leden ter voorlichting van de algemen vergadering bij de behandeling 
~ dan de rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2975. 
~ Het voorstel van het hoofdbestuur is om hierin te benoemen Drs. A.M. Bom te 
OI 8 Naarden, Mr. G.C. van Dijk te Wassenaar, Drs. J.A.F. Roelen te Arnhem en 

0 als plaatsvervangendel leden Dhr. El van de Berg te Goirle en Dr. B. Hofman 
~ te Driebergen. Kunt U zich met deze saroeRstelling verenigen.Ja. 
~ -Applaus-
% À Dan komt ik aan punt 6. 
~/'Het voorstel van het hoofdbestuur tot wijziging van artikel 18, eerste en -o 
~ tweede en zevende lid van de statuten. En dan geef ik hierbij het woord aan 
g de algemeen sevretaris de Heer Korthals-Altes. 
] Mevrouw de voorzitter, dames en heren. Op dit voorstel is een amendement inge-
& diend, door de afdeling Naarden. Mag ik vragen of de afdeling Naarden dat 
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amendement nu wil toelichten. Of dat later zou willen toelichten. 
Dat hangt van onze toelichting af. 
De algemen toelichting van het hoofdbestuur is geweest dat men uit de reglements
en statutenwijzigingen, die eind mei aan de orde zullen komen, een artikel toch 
heeft uitgehaald om dat vandaag in behandeling te brengen. De bedoeling is name
lijk van het hoofdbestuur om het dagelijks bestuur de mogelijkheid te geven zich 
wat uit te breiden. De werkzaamheden nemen toe en de behoefte werd gevoeld aan 
een wat meer leden van het dagelijks bestuur. Daarvoor is ook een kandidaat 
gesteld. En wij zouden het als hoofdbestuur jammer vinden wanneer dat tot 
31 mei zou moeten wachten. Wij zouden erg graag nu al met de uitbreiding van 
het dagelijks bestuur kunnen gaan werken, we moeten namelijk toch nog wachten op 
de formele koninklijke goedkeuring die deze statutenwijziging behoeft. Die 
krijg je in enkle weken, wanneer wij hem maar snel genoeg aanvragen. Maar we zouden 
graag zien, dat we daarmee half april zover zijn, dat we daarmee kunnen gaan 
werken. De wijziging van artikel 18, lid 1 is dus alleen een wi~ziging van de. 
aantallen. Er wordt verder nog niet vooruit gelopen op voorstellen die in mei 
aan de orde zullen komen. Die aantallen zijn gewijzigd, om daarin tot uiting te 
komen, te laten komen, dat het dagelijks bestuur kan bestaan uit minimum, mini
maal 5 en mazimaal 9 leden. Dat staat in artikel 8, in ~id 2 omschreven wij 
hebben in het verleden wel eens op een bepaald ogenblik behoefte gevoel om 
over te gaan tot de benoeming van een 2e ondervoorzitter, dat was vroeger niet 
mogelijk omdat de statuten maar een ondervoorzitter kende en dat werd toen als 
een belemmering gevoeld. We hebben dus deze wijziging aangegrepen om in de 
statuten voor te stellen dat er tenminste een ondervoorzitter is, dan is het 
hoofdbestuur en daarna de algemene vergadering wat vrijeram zonodig een tweede 
ondervoorzitter te kunnen benoemen. Wij hebben hoewel die behoefte tot nog 
niet gevoeld was, dat daarin heeft Naarden gelijk, gezegd laten we dan op 
hetzelfde moment ook ten aanzien van de penningmeester bepalen, dat het er meer 
dan een kan zijn. Ik zei al die behoefte hebben we tot nog toe niet gevoeld, 
maar wat niet is kan komen en wanneer je dan weer zit met statuten die jeeen 
nodeloos keurslijf voor je vormen, dan is het beter om die ruimte te laten. 
De algemen vergadering heeft toch altijd het laatste woord. Want als de algemene 
vergadering geen tweede penningmeester wil, dan kan daar bij de verkiezing van 
de desbetreffende persoon, kan dat worden medegedêeld. Hoe dat ook zij. Als 
Naarden zegt wij hebben er geen behoefte aan. Het hoofdbestuur maakt hier ook 
geen halszaak van. Dus ten aanzien van de aanvaarding van het amendement Naarden 
neem ik aan dat het hoofdbestuur betrekkelijk neutraal staat. Wij hebben alleen 
als reden gezien. Laten we de mogelijkheden inbouwen. Of je ze gebruikt dat zie 
je later ook wel. En laten we ons een beperking ten aanzien van het ondervoorzitter 
schap die we vroeger wel gevoeld hebben in ieder geval niet meer laten opleggen. 
Maar de vergadering moet op dit punt maar beslissen. Dat is de toelichting van 
de voorzitter. 
Ik geef het woord aan de Heer Meijeraan uit Naarden. 
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Ik hoef me dus voor het bandje kennelijk niet meer voor te stellen • 

5 

Mevrouw de voorzitter, dames en heren, Wij hadden het idee, dat je natuurlijk 
xi«x meer dan een ondervoorzitter kunt hebben en dat je daar zeer zeker behoefte 
aan kan zijn. Maar dat je niet meer dan een penningmeester kunt hebben. Dat je 
wel onderpenningmeesters kunt hebben, maar niet een penningmeester bijvoorbeeld 
voor ontvangsten eneenandefi voor de uitgaven. Je zou er misschien een kunnen 
hebben, bedacht ik me onder het, een van de voorgaande punten een die het jaar
verslag voorleest en een andere die de rekening en verantwoording aflegt. Maar 
dat komt dan bij het voorstel van Spijkenisse wel nader aan de orde. Zo zou je 
een funktieverdeling kunnen indenken. Maar als het hoofdbestuur meent dat er 
de mogelijkheid regelementair moet zijn voor meer dan een plaatsvervangend of 
onderpenningmeester, heb ik geen enkel bezwaar. Maar een penningmeester is dacht 
ik per definitie een ondeelbare verantwoordelijkheid en derhalve een ondeelbare 
funktie• Het hoofdbestuur staat neutraal tegenover ons amendement. Ik hoop dat 
de vergadering meent dat het nuttig is om die woorden één tenminste te vervangen 
door het woordje er wordt een penningmeester gekozen. Ik wou het hierbij laten. 
Het amendement en de toelichting spreken dacht ik voor zichzelf~ 
Meneer Offerhausen uit Leiden. 
Zijn er nog meer sprekers bij dit punt. Dan kunnen ze misschien vast naar voren 
komen. Ja gaat Uw gang. 
Dank U wel mevrouw de Voorzitter. Ook ik ben begrijp ik al in het bandje ingepraat. 
We zijn een klein beetje overrompeld omdat wij hadden verwacht dat deze punten ook 
op 31 mei aan de orde kwamen. En daardoor zitten we nu met het probleem dat we 
die.algemeen secretaris, vooral als hij betaald is toch een wat wonderlijke 
figuur vinden. Ik geloof niet dat we daar op dit moment een halszaak van zouden 
willen maken. Dat is ook heel moeilijk reglementair geloof ik. Maar we wilden 
toch wel signaleren, zodat we in de toekomst daar terdege rekening mee kunnen 
houden, dat als je alleen een betaalde algemene secretaris hebt en je hebt 
verder nog een bestuursfunctionaris, nog een alternatief om in een secretaris
achtige positie te fûnctioneren in het hoofdbestuur, dan heb ik het gevoel dat 
je je bevind op een koers die vrijwel wat problemen kan opleveren als de wereld 
ingewikkeld wordt. En de reglementen zijn natuurlijk juist voor de gevallen 
waarin de wereld ingewikkeld wordt. Ik geloff dat ik wil volstaan met dit te 
signaleren, als de vergadering geen aktie verder neemt, geloof ik dat we beter 
kunnen doorgaan in deze lijn en eventueel te gelegener tijd en noge een a tetre 
posé verder kijken. Maar ik wou dat wel even gezegd hebben. Ik dan U. 
Dank U wel. Nog meer sprekers. 
Zo nee, dan geef ik nu het woord aan de Heer KorhalsTAltes. 
Het probleem is dat het hoofdbestuur niet meer voltallig heeft vergaderd over 
het amendement Naarden. En we hebben hier achter de tafel toch nog het idee 
dat wij om een stemming te vermijden wel de vrijheid hebben om de vergadering 
voor te stellen het amendement Naarden over te nemen. Waarbij dan bij acclamatie 
zou kunnen blijken of dat inderdaad ook de wens van de vergadering is. Dus het 
hoofdbestuur stelt voor het amendement Naarden over te nemen. Wel de mogelijk
heid van meer dan een ondervoorzitter, maar verden dan maar één figuur die 
eerst moet ontvangen en vervolgens ook zelf uitgeven. 
Applaus-

Mevrouw de Voorzitter, dan zou ik als niemand meer een opmerking hierover heeft 
deze, dit artikel in stemming willen brengen. Het is zo dat het amendement 
Naarden, dat kan met een enkelvoudige meerderheid worden aangenomen of verworpen. 
Maar wat het artikel betreft. Omdat het hier een statutenwijziging is, moet er 
een 2/3 meerderheid vast staan. Dat betekent dat als er tegenstemmen zijn, dat 
wij dan moeten nagaan of dat niet meer dan 1/3 is. Mocht daar een tegen met alg~e~ 
ne stemmen worden aangenomen, dan staat daarmee vast dat in ieder geval de 2/3 er 
ook geweest is. Mag ik dan eerst het amendement Naarden • Om de redaktie zodanig 
te wijzigen, zodat er maar een penningmeester kan zijn in stemming brengen. 
Wie is daarvoor. 
Ja maar als wij het ovenlemen is het daarmee nog niet door de vergadering aan
vaard. Dat zou wel makkelijk zijn. Ja wie is daar tegen. Niemand. Dan is dat 
met algemen stemmen aangenomen. 
-Applaus-
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Dan breng ik nu het voorstel per lid in stemming. Eerst het eerste lid dat 
bestaat dus alleen uit het aantallen waaruit het hoofdbestuur bestaat. En 
waarin dan verder is vermeld dat het huishoudelijke reglement de rest 
regelt. Mag ik vragen, wie is daar tegen. Niemand. Dank U zeer. Dan artikel 

18, 2e lid, die het aantal leden van het dagelijks bestuur voorschrijft. Wie 
is daar tegen. Dank U zeer • 
En dan het 7e lid dat de mogelijkheid openlaat, voor de toekomst om een al
gemeen secretaris aan te stellen als betaald functionaris. De algemeen 
secretaris maakt in dat geval geen deel uit van het dagelijks bestuur. 
Wie is daar tegen. Dank U zeer. Dan breng ik nu het hele artikel 18 in stem
ming, voor zover het vandaag aan de orde is. Dus eerst het 2e en 7e lid. 
Wie daar tegen. Dan konstateer ik dat dit met algemarestemmen is aanvaard en ( 
d t daarmee ook de vereiste meerderheid van 2/3 is bereikt. Dank U zeer. 

pplaus- ---
ames en Heren, dan kom ik nu aan punt 7. Bespreking beleid hoofdbestuur. 

Er hebben zich al enkel sprekers bij ons gemeld. Zeg mag ik even die lijst. 
Opgegeven hebben zich vij ons de Heer Hemmes, de Heer koskinski, de Heer 
Hartelust, de Heer van Nooijen. Mag ik deze heren verzoeken naar voren te 
komen en mag_ik vragen als er andere zijn die bij dit punt nog het woord 
willen voeren of zij zich ook vast om de wille van de tijd naar voren willen 
begeven. Dames en Heren bij de beantwoording zult U niet alleen van mij maar 
ook van andere leden van het dagelijks bestuur beantwoord worden. Ik moet 
nog steeds een beetje zuinig zijn op mijn stem. Overigens als ik moet kiezen 
stem ik echt wel goed hoor. Daar hoeft U niet bang voor te zijn. Maar ik moet 
vanavond nog spreken. Ik wil mijn eigen beleid verdedigen. Ik moet motgen 
nog spreken. Dus ik heb aan mijn collega's gevraagd om die punten die ik niet 
beslist zelf hoef te beantwoorden, daarbij te steunen dit keer. Dit in verband 
met een keeloperatie enige tijd geleden. Dan geef ik nu g raag het woord aan 

De eerste vragensteller. Wie is er het eerste bij het spreekgestoelte. 
Meneer Hemmes gaat Uw gang. 
Mevrouw de voorzitter, dames en heren. Voor·degene die niet weten wie ik ben. 
Hemmes kamercentrale Utrecht. Mevrouw de voorzitter, de brief van medio december 
heeft een grote schok teweeggebracht in de kamercentrale Utrecht en ik neem aan 
in de gehele partij. Waarom dat zal U duidelijk zijn. Wij gaan in U iemand 
verliezen die wij bijzonder hebben gewaardeerd. Iemand die de partij bijzonder 
groot heeft gemaakt. Mede door de bezieling die U er aan hebt weten te geven. 
Mevrouw de voorzitter, U hebt Uw beste krachten gegeven.gedurende een zestal 
jaren en wij zijn U daar zeer en zeer erkentelijk voor. En ik wil U persoon-
Djk overbrengen deze gedachte van de hele kamercentrale Utrecht dat zij zich 
bewust is dat we een zo eminente voorzitter nauwelijk meer kunnen verwachten, 
want U bent bijna niet te evenaren. 
-Applaus-
Mevrouw de voorzitter, dames en heren, de tweede schok die door de kamercentrale 
ging en wat ik heb bemerkt ook in het hele land is dat wij zo hebben betreurd 
dat op zo korte termijn U dit aankondigde en tevens U een voorstel deed, een 
voorstel namens het bestuur hebben wij begrepen. De nieuwe voorzitter aan te 
wijzen. Wij hebben gedacht en wij hadden ons dat altijd zo voorgesteld, maar 
houd U mij ten goeden wij lezen niet iedere dag de statuten en reglementen, 
maar wij hadden gedacht wat zou het ontzettend fijn zijn wanneer wij een aantal 
maanden daarvoor van de basis af mee hadden kunnen denken, wie U zou opvolgen. 
En ik ben ervan overtuigd, dat U met een grote wijsheid toch te raad bent 
gegaan en dat U hebt gemeend iemand die U zeer van nabij kent en die U jaren 
als een uitstekend secretaris heeft gediend en de partij heeft gediend niet 
te vergeten, dat U die naar voren hebt geschoven in de zin van ik wil graag 
dat nu ik op zo korte termijn een beslissing moet nemen, ik kan niet meer 
iedereen raadplegen, ik heb een operatie ondergaan, ik ben gewoon moe van 
alles wat er op me af is gekomen door de groei naar een 80.000 ledenpartij, 
ik ben het zo moe, ik moet nu accuut ook volgens de regels terstond mijn funktie 
gaan neerleggen. En wij vinden dat zo jammer dat wij niet allemaal hebben 
kunnen meedenken. Want dat dacht ik bevordert zo de democratie. Wij hebben dit 
betreurt en ik wil het ook oplijk uitspreken dat deze betreuring een algemeen 
gevoelen is van de hele partij. 
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Maar wij hebben begrip. Wij hebben begrip voor de situatie, waarin U was 
geraakt en wij moeten ergens moeten we iets wel aanvaarden. Maar het aanvaarden 
heeft uiteraard ook enige grenzen. Wij vonden het daarom ook zo vervelend dat 
dit op deze manier werd gepresenteerd omdat een funktie van een voorzitter een 
YMMXX funktie is die zodanig belangrijk is dat de voorzitter bij acclamatie door 
iedereen moet worden gekozen en dat er geen tegenkandidaten tegen een voorzitter 
moeten worden gesteld. Wij dachten dat de figuur in onze partij, in onze democra~j 
tische partij alleen maar de juiste was, door een voorzitter gedragen door de 
gehele partij om die te benoemden. En we hebben nogmaals, we hebben begrip voor 
de situatie. Mevrouw de voorzitter, U weet, U beter dan menigeen welke beroering 
er is geweest in de kamercentrale Utrecht, maar ik kan U zeggen dat ik het bij 
deze woorden wil laten en dat ik alleen U een hele goede toekomstige tijd als 
1e kamerlid wil toewensen. 
Dank U wel 
-Applaus-
Ja gaat Uw gang. 
Mevrouw de voorzitter m~Jn naam is Kaskinski uit Haarlem. 
Ik sluit mij graag bij de woorden aan van de heer Hemmes, desondanks heeft 
de afdeling Haarlem en Zeist en Leusden bezwaren tegen de procedure en ik 
zou graag daarvoor bij U motie willen deponeren. De motie luidt als volgt: 
Overwegende dat de zittende voorzitter van de partij zeer onverwacht de wens 
te kennen heeft gegeven tussentijds te willen aftreden. Dat medegelet op het 
bijzondere gewicht van de funktie van voorzitter van het hoofdbestuur van een 
sterk gegroeide partij een zorgvuldige procedure ten aanzien van het voortzien 
in dezè vacature vereist is. Dat een evenwichtige inbreng van de daartoe geeigen
de organen van de partij een wezenlijk onderdeel van deze procedure vormen. 
Dat door het dagelijks bestuur van de partij de mogelijkheid tot een dergelijke 
inbreng onvoldoende is geboden, zodat niet gesproken kan worden van een zorg
vuldige procedure. Spreekt thans haar mening uit dat de gevolgde procedure ten 
aanzien van de vervulling van de vacature van voorzitter van de partij in ernstige 
mate betreurd wordt. Dat in het belang van .de partij niet tijdens de aanstaande 
jaarlijkse algemene vergadering van de partij in de betrokken vacature dient 
te worden voorzien, maar tijdens een op een termijn van minstens drie maanden 
na heden te houden buitengewone vergadering van de partij. Dat gedurende de perio~ 
de van de aanstaande jaarlijkse algemen vergadering tot de genoemde buitengewone · 
algemene vergadering tijdelijk in het voorzitterschap dient te worden voorzien en 
dat de vice-voorzitter van de partij de geeigende functionaris is om deze fundvtie 
gedurende genoemde periode waar te nemen. Verzoek het hoofdbestuur passende maat
regelen te nemen en gaat over tot de orde van de dag. 
-Applaus-
De volgende spreker graag. 
Mevrouw de voorzitter, mijn naam is van Nooijen uit Oirschot en ik spreek namens 
de afdeling E~ndhoven. Mevrouw de voorzitter, dames en heren, de leden van de 
afdeling Eindhoven en omgeving, bijeen op haar jaarlijkse algemene ledenvergade
ring d.d. 11 maart j.l. zijn akkoord gegaan met het ter discussie brangen van 
de noodzaak tot verdére vermaatschappelijking, populairisering van de V.V.D. 
Ze heeft gemeend hiertoe een eerste aanzicht te kunnen geven, door het aan de 
orde te stellen van dit punt op de algemene ledenvergadering van de partij hier 
in Breda. Mevrouw de voorzitter, dames en heren, het komt in het kort hierop 
neer. Het gezicht van de V.V.D. is niet zo goed als het zou moeten zijn. De 
algemen presentatie komt op de een of andere manier niet zo over dat we al van 
een volledige volkspartij kunnen spreken. We zijn in ieder geval bij grote 
groepen van onze bevolking en bij de persmedia zoals U wilt als zodanig nmg 
niet volledig geaccepteerd. En U moet mij niet vertellen dat de pers a priorie 
tegen ons is. Het lijkt mij eerder een goede zaak om wat dat betreft wat dit 
punt betreft de hand eens in eigen boezem te steken. En waarom zouden we 
het niet. We hebben inhoudelijk een uitstekend programma. Met een verantwoor
delijk, maatschappelijk, economisch sociaal beleid voor alle groepen van onze 
samenleving. Ik kom dan ook, mevrouw de voorzitter, dames en heren tot de 
volgende vraag. Is de 2e-kamerfractie het hoofdbestuur van de V.V.D. en eigen
lijk de hele VVD het er mee eens dat wij ons als volkspartij nog te weinig bezig 
houden met de problemen van onze totale bevolking. 
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Is zij het ermee eens dat dit in ieder geval naar buiten te weinig blijkt en 
is zij bereid als volkspartij hierin verandering te brengen. In de zich 
van dag tot dag wijzigende maatschappij is dit voor een volkspartij als de 
V.V.D. een plicht. De grote van de partij en nog te verwachten groei in de 
toekomst vraagt hierom. Het Nederlandse volk moet er meer weet van hebben dat 
wij als liberale liberalen openstaan voor mensen uit alle lagen van de 
bevolking. Een wezenlijke hoeksteen van een volkspartij is dat zij haar steun 
verkrijgt uit alle lagen van de bevolking en haar vertegenwoordigers werft uit 
zoveel mogelijk groepen van de maatschappij. De V.V.D. zal dan mevrouw de 
voorzitter, dames en heren met haar liberale beginselen juist in deze tijden 
sterker komen te staan dan ooit tevoren. Dank U. 
-Applaus-
De volgende vragersteller graag. Ja meneer Hubert. 
Hubert uit den Haag, Mevrouw de voorzitter. . 
Twee puntjes mede namens Rotterdam en Amsterdam. Over het beleid Hoofdbestuur. 
In de eerste plaats wilde ik om het in het moderne spraakgebruik te zeggen, 
de matteklopper te leggen over de wijze waarop in het afgelopen jaar de kader
training is georganiseerd. En bij die kritiek sluit ik heel nadrukkelijk de 
Piefrersbergbijeenkomsten uit. De kritiek op de overige kadercursussen zoals we t±, 
die hebben meegemaakt. Laten we ze samenvatten in de woorden, te weinig, te laat 
en te amateuristisch. We hebben het moeten meemaken dat we te horen kregen, dan 
en dan zult gij kamercentrale, kadercursussen kunnen organiseren en de sprekers 
moeten zoveel krijgen. Wat we dan na veel aandringen ook nog kregen te horen, 
was een man die een inleiding zou houden voor de rest hebben we het zelf geor
ganiseerd. Het is duidelijk onbevredigend. Ik wou het hiermee laten dat we 
goede hoop hebben dat met de komst van een achtste lid in het D.B. verbetering 
te verwachten is. Tweede punt waar ik namens Rotterdam en Amsterdam over wil 
spreken betreft het voeren van politieke discussie binnen de partij. Daar 
liggen straks op de agenda verschillende voorstellen over. Daar zal ik het nu nie 
over hebben. Wij hebben de indruk dat Rott~rdam, dat het hoofdbestuur wel erg 
snel klaar staat met groot blusmateriaal als er een keer een politieke dis
cussie losbrand. Wij zijn van mening dat dit bepaald niet hoeft • In tegendeel, 
dat wat meer politieke discussies de partij ten goede zou komen. Ook als het 
hoofdbestuur in bepaalde gevallen nu niet zo gelukkig is met een enkel aspect 
in die dliscussie. Een ruim opzegging en een toezegging in die zin zouden we 
graag bij dit agendapunt willen vernemen en dat gezegd zijnde kan ik tevens 
namens Amsterdam, Rotterdam en Den Haag meedelen dat wij geen behoefte 
hebben aan het voorstel Spijkenisse. Iets wat al geregeld is. 
-Applaus-
Dank U wel meneer Hubert. Dan zie ik meneer Meijetan komen. Gaat Uw gang. 
Mevrouw de voorzitter, het laatste woord van de voorzitter brengt me in 
herinnering dat ik daarnet Spijkenisse heb gezegd, terwijl ik Zevenaar 
bedoelde, excuus voor deze mede aardrijkskundige vergissing. Maar we hadden het 
waarschijnlijk wel begrepen. 
Aansluitende bij de eerste sprekers, waarvan een zei dat je niet altijd het 
reglement bekijkt, dat doen wij in Naarden ook niet altijd, maar nogal eens 
nauwgezet. En we menen ons te herinneren, dat er destijds enige discussie nodig 
is geweest om ontsnappingsclausules als ik het zo mag noemen, voor na de zes
jaartermijn in het reglement te krijgen. Ik zou er nu alleen dit van willen 
zeggen, dat niemand zich waarschijnlijk toen heeft bedacht, dat je die clau
sule dan ook kon gebruiken om stuivertje te wisselen. En met name dat stuiver
tje wisselen dat niet alleen de ene functionaris niet meer bijtekent in de 
andere functie, maar een bijtekent in de ene functie. Met name dat stuiver-
tje wisselen heeft ons als formeel, als formele mogelijkheid nogal wat 
verwonderd als ik het zo mag uitdrukken. Wat dat betreft wou ik het hierbij laten 
Ik had nog wel twee vragen over het beleid van het hoofdbestuur naar aanleiding 
van het jaarverslag. Het jaarverslag is een constatering van een paar dingen. 
Ik dacht dat we de vragen beter hier konden stellen. Op bladzijde 4 is verteld 
over het royement van een dertigtal leden, die op een andere wijze dan van de 
V.V.D. voor de gemeenteraad hadden gestaan, terwijl er in die gemeente een 
V.V.D. lijst werd ingediend. 
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Alle begrip voor het principiele standpunt ten deze. Ook wel wat begrip voor 
het nogal materialistische uitzondering, die hierbij gemaakt is. Met name 
als er dan een liberale wethouder in gevaar kon komen. Toch een wat mate
rialistisch en een formeel standpunt. Maar de vraag is wel deze. Is dit de 
enige uitzondering geweest. Zijn dus alle leden voor zover bekend in dat 
dertigtal geroyeerd die in die omstandigheid waren of zijn er een aantal 
gevallen geweest waar men met meer irreele motieven met historische achter
gronden rekening heeft gehouden. Bij wijze van spreken zijn er dus niet alleen 
gewogen en te licht gevonden, maar zijn er ook gewogen en voldoende zwaar 
bevonden om niet te royeren.Dat was de vraag. OP bladzijde 11 heeft U verteld 
over, pardon. Ja bladzijde 11 over de vragenlijsten over grondwetsherziening 
over de vragenlijsten over eigen woningbezit en bij de eerste de vraag hoe 
het mogelijk is geweest dat men in de afdelingen nog bezig was, terwijl 
de standpunten al naar buiten moesten worden uitgedragen. Of daar iets in de 
timing heeft ontbroken, althans in het waarschuwen-van de achterban, dat men 
wel op kon houden omdat de tijd ontbrak. In de tweede plaats hebben we toen ge
lezen dat er de xexxMXR resoluties in januari, februari in de·partijraad 
zouden komen. De vraag was als je nou resoluties wil aannemen ergens tussen
tijds is de partijraad een geschikt medium als je dat in februari wilt doen · 
zou je net zo goed tot maart kunnen wachten in de algemene vergadering te doen. 
Als ik het goed gelezen heb, dan hebben we nog in de partijraad, noch in 
deze vergadering deze ontwerpresoluties ter behandeling. Het is dus zowel het 
beleid van het afgelopen jaar als het voorgenemen beleid nu. Wat gebeurt er 
met dit soort dingen. Het aktiveren van een hoop leden. Of misschien een klein 
aantal leden, dat hangt er dan van af. En dat aktiveren is belangrijk , maar 
het aktiveren zonder dat het tot resultaten leid op de termijnen die gesteld 
zijn, dat is wel eens frustrerend. Ik dank U wel. 
-Applaus-
Dank U wel mijnheer Meijeran. Graag de volgende spreker. 
Flokstra uit Hellevoetsluis. 
Mevrouw de presidente, dames en heren. Waar zijn de goede voornemens van 
Utrecht gebleven, waar is besloten tot instellen van een commissie van 
justitie. Die commissie van justitie zou dus Uw hoofdbestuur en de kamerfrakties 
informeren. Dat zal dus gesplitst zijn, dacht ik in het politiebeleid, justitie
beleid, gevangeniswezen. Ik geloof het gevangeniswezen wel voldoende bekend is 
geworden de laatste tijd. En zo wil ik het dus even heel in het kor,t dus even bij 
Uw neerleggen. Er is in Utrecht niet besloten om dadel~jk een commissie samen 
te stellen, maar mijn vraag is dus hoever staat er hiermee en waar is die 
commissie dus gebleven. Dank U wel. 
Dank U wel mijnheer Flokstra. Graag de volgende vragensteller. 
Mevrouw de voorzitter, dames en heren. Verwaaijen. U zult het mij wel toestaan. 
Welke afdeling ook al weer. 
Van de afdeling Driebergen. Maar U zult in deze wel toestaan dat ik niet namens 
een afdeling spreek, doch namens een commissie van het hoofdbestuur, de nieuwe 
kiezerswerkgroep. In aansluiting wat de heer Hubert heeft gezegd over kader
vorming, zou ik daar nog enkele punten aan willen toevoegen als U het goed 
vindt. De nieuwe kiezerswerkgroep een groepering van het hoofdbestuur die zich 
bezig dient te houden met de problematiek van de jongste kiezers tussen 18 
en 27 jaar heeft een ruim anderhalf jaar durend onderzoek vorig jaar september 
afgesloten met een rapport waarin aandacht wordt ge~raagd aan een problematiek 
waarvan wij menen dat dit binnen de volkspartij van vrijheid en democratie nog 
volstrekt onvoldoende ter hand wordt genomen. De problematiek van de kader
vorming en de kadertraining van jongeren. Wij bezitten in onze partij 4500 
leden die in deze leeftijdscatagorie passen. Wij hebben op dit moment de 
grootste aanwas van nieuwe leden juist in deze groepering. Hierbij dient ook 
in aanmerking te worden genomen dat in deze groepering hoe langer hoe meer 
nieuwe werkende jongeren de partij binnenstromen. Wij van de nieuwe kiezers
werkgroep vinden dat willen wij niet ten achter blijven en de slag met de 
andere partijen verliezen, wij op zo kort mogelijke termijn hadden quate 
maatregelen dienen te nemen om de kadervorming voor de jongeren ter hand te 
nemen. Een vergelijkend onderzoek met wat andere partijen in ons land en 
gedachtepartijen hieromtrent al op poten hebben gezet maken duidelijk dat wij 
nu op korte termijn dienen te reageren. De nieuwe kiezerswerkgroep zou daarom de
ze algemene vergadering willen vragen zich duidelijk te willen uitspreken. 
Ja, met klem te verzoeken het hoofdbestuur te vragen op korte termijn een kader-
training voor jongere ter hand te nemen. 
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Mijn naam is Markuzen, mevrouw de voorzitter, afkomstig uit de afdeling Zaanstad. 
In de eerste plaats. Ik hoop dat de motie inzake het voorzitterschap wordt 
verworpen. Wij hebben een goede voorzitter. We krijgen een goede voorzitter. 
En de geschiedenis leert dat een interentem bij nooit iets goeds oplevert. 
-Applaus-
Nu mijn kleine opmerking. In de eerste plaats. Wij hadden vroeger in de partij 
die handige goedkope jaarboekjes. Een aantal jaren geleden heeft men besloten 
over te stappen op dat losbladige jaarhandboek als ik het goed uitdruk. En er 
is toen gezegd, dat het gevolg daarvan zou zijn, in financieel opzicht, dat dat 
niet zo gek veel meer zou kosten als die leuke jaarboekjes. Ik heb als indivi
dueel lid mij daarop geabonneerd, ik merk dat de kosten daarvan, althans dit 
jaar het drievoudige of het viervoudige gaan bedragen van de oorspronkelijke 
jaarboekjes. Ik zou graag willen weten hoe dat komt en of dat hoofdbestuur 
eventueel overweegt individuele jaarhandboeksubsidies aan leden te verstrekken. 
Hilariteit-
Punt twee. Verleden jaar en dat was zelfs niet voor de eerste keer heb ik 
verzocht of het mogelijk zou zijn om in de zaal liefst op diverse plaatsen een 
microfoon neer te zetten. De heer Korthals-Altes was toen verleden jaar zo 
vriendelijk om dat in voerweging te nemen. Van die overweging heb ik nog niet 
zoveel gemerkt. Zij het dan dat het kennelijk negatief is uitgevallen. Ik 
stel deze vraag opnieuw en ik zou willen vragen aan hem kan het dit keer een, 
belofte zijn of zou ik eventueel een motie bij de rondvraag daarover moeten 
indienen. 
In de derde plaats. Dit is het eerste jaarcongres, althans zoals ik het meemaak 
waar een duidelijke scheiding is gemaakt tussen het stellen van vragen aan de 
kamerleden en de beantwoording ervan. Dat was nu altijd zo aardig. Je stelde 
een vraag en je kreeg onmiddellijk een vaak spontaan antwoord. Nu worden van
avond vragen gesteld en men krijgt pas de volgende dag antwoord. Ik persoonlijk 
stel het niet zo erg op prijs. Ik zou graag wullen weten wat de overwegingen 
zijn geweest van het hoofdbestuur om dat te. doen. Ik kan me voorstellen dat 
men zegt bij ingewikkelde problemen krijgen de kamerleden meer tijd om zich in 
het materie te verdiepen. Maar een van de nadelen kan zijn dat men bijzonder 
lange antwoorden gaat krijgen en lange antwoorden, leert de praktijk, daar wil 
men vaak niet zo goed naar luisteran. Vervolgens had ik een persoonlijke vraag 
aan de heer de Korte naar aanleiding van diens geruchtmakende artikel in Vrij
heid en Democratie. Aangezien hij dat uit artikel a tetre persennel heeft 
geschreven zoals dat dan heet. Wilde ik graag weten of·ik dat aan de orde moet 
stellen onder dit punt. Onder beléid Vrijheid en Democratie. Of onder beleid 
kamerfraktie. 
-Applaus-
U mag naar eigen keuze. U mag het hier doen. U mag het bij het voorstel 
Spijkenisse doen. Net wat U wilt. U mag Uw eigen voorkeur uitspreken. Bij 
kamerfraktie lijkt het mij moeilijk. 
Goed dan stel ik die vraag nu. Ik heb dat artikel met groot genoegen gelezen. 
Ik zou graag willen weten of de heer de Korte veel reakties heeft gehad. Of het 
hoofdbestuur. Ik zou graag willen weten hoe ongeveer de verhoudingen liggen. 
Negatief, positief aangezien tot mijn grote spijt over de problematiek die hij 
in zijn artikel aan de orde heeft gesteld er nog geen enquette onder de leden 
is gehouden en ik zou willen vragen of hij dat misschien van plan is om dat 
te doen. Ja of nee. Tenslotte mevrouw de voorzitter een punt wat ook bij de 
beantwoording van de kamerfrakties aan de orde zou kunnen komen, maar ik zou 
het ook op punt wat belangrijk is voor het hoofdbestuur. Ik zou graag zien 
dat het hoofdbestuur naar buiten toe stelling neemt inzake de kwestie Israel. 
We zien op het ogenblik toenemende verschijnselen dat in Nederland bedrijven 
gaan zwichten voor chantage uit het Midde-Oosten. We zien het gehannes rondom 
het culturele verdrag waarvan notabene de heer van Tijn terecht heeft gezegd 
we sluiten culturele verdragen met Jan en Alleman, maar met Israel wordt de 
zaak hangende gehouden. Ik vindt het jammer dat de heer van Tijn zich 
Gestel die opmerkingen, ik ben er wel blij om, maar ik had het liever gehad 
dat het uit onze fraktie of uit ons hoofdbestuur was gekomen. Ik zou graag op 
deze problematiek een duidelijk antwoord willen hebben. 
-Applaus-



"' OI c 

3 
E 
." c 
D 

I 
OI c 
8 

"ö 

~ 
w 
;:::: 
Vl 
w 
0 
~ 

< 
0 
a.: ...... 
~ 
w 
-1 
w 

a.. 
< < 
I 
u 
Vl 

1~1 
SCHAAP ELEKTRO- AKOESTIEK 

Rotterdam 010·366532 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Dank U wel mijnheer Markuzen. Volgende vragensteller. 
Zijlstra van de afdeling Groningen. 

Blad No. 11 

Band No. 

Drie korte vragen, mevrouw de voorzitter. De commissie onderwijs heeft in 1974 
aan het hoofdbestuur gevraagd om een andere organisatie van de onderwijs
commissies in het land. Om op die manier te kunnen zorgen dat meer leden kunnen 
meespreken hierover. En vorig jaar heb ik op de jaarvergadering al hierna gevraagd, 
maar het is enkele leden uit de afdeling nog steeds niet duidelijk hoe het hoofd
bestuur hierover denkt. Een tweede punt. In onze afdeling kregen een aantal 
leden laatst een geel enquetteformulier onder ogen. Rondgestuurd door het hoofd
bestuur en ze zijn alleen maar benieuwd hoeveel van deze formulier er zijn rond
gestuurd aan welke personen, of dit een keer is gebeurd of dat dit vaker gebeurd. 
En dan het derde punt is. Opmerking voor de landelijk propagandacommissie. 
De afdeling Groningen is van mening dat het protret van de heer Wiegel bij adver
tenties ten tijde van kamerverkiezingen volkomen op zijn plaats zijn. Bij verkie
zingen voor de provinciale staten omdat deze verkieiingen nogal enigszins een 
landelijk karakter dragen vinden we dergelijke propagandavoering wel aanvaard
baar, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen vindt de afdeling dergelijke adver
tenties omdat dhr. Wiegel op geen enkele kandidatenlijst voor een gemeente 
staat met alle respect een oneigenlijk gebruik van het hoof van de heer Wiegel. 
-Applaus-
Ja waar je al niet een oneigenlijk gebruik van kan maken. Dat kan je van een 
hele hoop dames en heren. 
Ja mevrouw gaat Uw gang. 
Goedemiddag. Remmy Klaassen van de afdeling Groningen, mede namens de afdeling 
Haren. Met betrekking tot de vraag over het onderwerp grondwetsherziening 
gepubliceerd in het Vrijheid en Democratie van 13 september 1974 wil de afdeling 
Groningen ook mede namens Haren het volgende opmerken. Er wordt naar aanleiding 
van deze vragen gesteld dat ze dienen ter voorbereiding van een aantal politieke 
uitspraken van de partijraad en tevens als leidraad voor discussies over dit 
onderwerp. Inmiddels zijn de uitspraken al in de kamer gedaan, zonder dat er 
rekening kon worden gehouden met de mening van de gevormde afdelingscommissies. 
Doordat het tijdstip voor behandeling te laat gekozen was kwam dit op zich 
uitstekend initiatief niet goed uit de verf. Wij hopen dan ook dat in de toe
komst het bestuur een dergelijke gang van zaken zal weten te voorkomen. 
-Applaus-
Meneer Hartelust uit Amersfoort. 
Mevrouw de voorzitter, dames en heren. De heer Kesinski .uit Haarlem heeft reeds 
enige kanttekeningen geplaatst bij de procedure ter voorziening in de vacature 
van de voorzitter van de partij. Hij heeft daarbij betoogd voor een uitstel 
opdat opnieuw alvolgens een andere procedure kan worden gewerkt. Het gaat ook 
ons om de procedure. Wij hebben nogal wat problemen met het feit dat fundamenteel 
voorbij is gegaan aan de gedachte dat het ook voor het hoofdbestuur van bijzonder 
veel belang kan zijn dat zij zich in het beleid gedragen weet door de hele partij 
en dat het juist ook in deze situatie van een vacature van een voorzitter belang
rijk is dat dit in een vooroverleg vaststaat in hoeverre deze persoon de partij 
kan dragen. Dit vooral omdat in de afgelopen jaren de partij zich toch duidelijk 
heeft geevalueerd van een kiesvereniging waarbij de afdelingen en de leden goed 
waren voor het verzamelen van stemmen naar een partij waarin ook een menings
vorming kan plaatsvinden, waar een coomunicatie kan plaatsvinden, waar ook 
op de politiek van de partij gebouwd kan worden. Om nu dus een voorzitter voor 
te stellen, zonder dat U daar voor naar onze mening een overleg hebt gehad in 
de geeigende organen daarvoor in de partij vinden wij het verwerpelijk. Dit 
leidt ons ertoe om de volgende motie in te dien~n. Ook namens de afdeling 
Bilthoven, de afdeling Soest. De V.V.D. in vergadering bijeen op 14 en 15 maart 
1975 overwegende dat de zittende voorzitter van de partij zeer onverwacht de 
wens te kennen heeft gegeven tussentijds te willen aftreden. Dat mede gelet 
op de bijzonder gewicht van de funktie van de voorzitter van het hoofdbestuur 
van een sterk gegroeide partij een zogvuldige procedure ten aanzien van het 
voorzien in deze vacature vereist is. Dat een evenwichtige inbreng van de daartoe 
geeigende organen van de partij een wezenlijk onderdeel van deze procedure vormt. 
Dat door het dagelijks bestuur van de partij de mogelijkheid van een dergelijke 
inbreng onvoldoende is geboden, zodat niet gesproken kan worden van een zorg
vuldige prcoedure. 
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Spreekt thans haar mening uit 1~ dat de gevolgde procedure ten aanzien van de 
vervulling van de vacature van de voorzitter van de partij in ernstige mate 
wordt betreurd. 2. Dat binnen een jaar na heden de opvolgingsprocedure voor 
belangrijke funkties binnen de partij zodanig geregeld dient te zijn dat deze 
procedure voldoen waarborg bevat dat de inbreng door de daartoe geeigende 
organen van de partij over de mogelijke kandidaatstellingen verzekerd is. 
Verzoekt het hoofdbestuur hiertoe passende maatregelen te nemen en gaat over 
tot de orde van de dag. Dank U wel 
-Applaus-
Ham, Amsterdam. 
Ik zou graag een kleine opmerking willen maken over datgenen wat de heer 
Verwaay nu zojuist gezegd heeft over de training van jongeren. Wij wilde dat 
als afdeling Amsterdam graag steunen, dat voorstel. DankU wel. 
-Appla'US-
Ja gaat Uw gang. 
busaltsau van de afdelin~ Velzen. 
Meneer Buzantson uit Velzen gaat Uw gang. 
Mevrouw de voorzitter, dames en heren. Uit de beschrijvingsbrief is gebleken 
tenimiste is U allen gebleken naar ik aanneem, dat de afdeling Velzen een 
voorstel heeft ingediend, waarbij een negatief advies van het hoofdbestuur 
staat. Het heeft de leden van de afdeling Velzen en niet alleen zij, maar ik 
spreek ook nu namesn de afdeling Voorschoten waat onaangenaam getroffen dat 
in een volgend nummer van V.V.D. een voorstel van het hoofdbestuur is gekomen 
om dus de nodige werkzaamheden te laten verrichten binnen de partij om te 
zorgen dat wij op moeilijke vragen, de goede antwoorden kunnen geven. We komen 
er natuurlijk wel weer op terug, op dit onderwerp bij de behandeling van dat punt 
17. Het is alleen dacht ik voor de duidelijkheid toch wel gewenst, wanneer ik 
dus voorlees wat wij het hoofdbestuur als motie hebben voorgesteld. 
Afdeling Velzen stelt voor van Liberalen op nieuwe wegen naast het beknopte 
beginselprogramma een continu uitgewerkt handvest te maken. Daartoe zal het 
regelmatig aangezien en herpast moeten worden aan de hand van de voortdurend 
wisselende en maatschappelijke en economische problemen. Dit zal de taak zijn 
van de jaarlijkse algemen vergadering. Voorstellen hiervoor brengt het hoofd
bestuur ter kennis van de afdelingen op ledenvergaderingen worden deze voorstel
len besproken eventueel geamendeerd en nog aangevuld. Ter ontlasting van het 
hoofdbestuur kan voorsortering en bundeling van wijzigingen en voorstellen 
eventueel geschieden door staten en kamercentrales. Bek~opte verkiezingsprogrammas 
worden geend op het laatste bijgestelde liberalen op nieuwe wegen. De afdeling 
Velzen heeft namelijk het gedachte gekregen dat er zo hier en daar een misverstand 
aan het ontstaan is. U heeft ook ge~ien op punt 16, waarin de afdeling Rijswijk 
geloof ik vraag om ook opdrachten voor studies. En het zou kunnen zijn dat 
men het voorstel van ons, van dus punt 17 als iets heel anders ziet. In wezen 
is het er eigenlijk hetzelfde. Namelijk slagvaardig blijven, snel kunnen 
reageren al op de verandering die er in de maatschappij plaatsvinden. En wij 
hadden de indruk dat het hoofdbestuur wat te passief was in deze. Dat is dus nu 
na het voorstel van hoofdbestuur wat anders belicht geworden. Toch meen ik dat 
speciaal ons visie op de waarde van het liberalen op nieuwe wegen, waarin wij 
veel meer zien dan alleen maar een verkiezingsprogramma, dat we dus op die waarde 
van liberalen op nieuwe wegen niet te lichtvaardig mogen oordelen en dat wij die 
herziening en bijstelling eigenlijk een continu bijstelling van dit zeg maar 
grondbeginselen van onze partij die als zodanig veel gebruikt worden in de gemeen
teraadsfrakties, dat we die niet moeten verwaarlozen. 
Meneer Buzantson mag ik U even voor de goede orde vragen. Dit is exact het punt 
wat als 17 op de agenda staat, wilt U dit her behandelt hebben of bij punt 17. 
Want anders is het een pure doublure natuurlijk. Moet U even kiezen. 
Ik had graag dat U bij Uw beantwoording van het algemeen beleid van het 
hoofdbestuur eens een toelichting kon geven op wat U nu eigenlijk precies 
Uw uitgangspunt is geweest om een negatief advies te geven en een week 
later zelf naar voren komt met voorstellen om toch te gaan bijstellen en te 
gaan onderzoeken enzovoort. Wij hebben dat niet begrepen. Wij vinden namelijk 
dat onze gedachtengang een andere bewoording dan die van U. Maar dat onze 
gedachtengang wel past in het akder van dat vernieuwen en Èi±txx±tbijblijven. 



.. 
OI c 

i 
E 

"0 c 
111 

~ 
OI c 
8 
0 
:; 
0 
Ól 
c 
ä. 
.?:-
"0 
c 

"' OI 
c 

-'!? 

J 

111 
"0 c 
..!! 

Q; 
..t::. 
"ii z 
GJ 

..t::. 
I-

:...:: 
w 
;:::: 
V') 
w 
0 
:...:: 
< 
d 
~ 
t
:0..:: 
w 
_J 
w 
c... 
< 
< 
I u 
V') 

l~l 
SCHAAP ELEKTRO. AKOESTIEK 

Rotterdam 010 • 36 65 32 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 

Band No. 

Ja maar dat is geen antwoord op mlJn vraag, bij welk punt U het nu behandeld 
wil hebben. Wilt U het hier behandelen of zegt U dan laat ik punt 7, want U 
heeft de moties ook al genoemd, dan laat ik punt 17 vallen. Ik bedoel het 
is gewoon voor de orde van de vergadering even. Dat ik weten wil wat U wilt. 
Dat begrijp ik. Het hangt helemaal af van wat wij als toelichting krijgen van het 
hoofdbestuur. Of wij onze motie zullen handhaven ja dan nee. 
Dus U wilt na het antwoord beslissen of punt 17 nog op de agenda moet blijven. 
Akkord, dank U wel. 
Zijn er nog sprekers. 
Ik zie daar mijnheer Verbeek uit Rotterdam aankomen. Gaat Uw gang. 
Mevouw de voorzitter. Ik heb het twijfelachtige genoegen hier te mogen spreken 
namens het overgrote deel van de kamercentrales minus die afdelingen die hier 
al een eigen geleuid hebben laten horen. Dat spreken namens zovelen dat betekent 
dat men een soort tovernaar moet zijn, die uit een veelheid van meningen tracht 
een cominus oppinio te destilleren. Terugblikkend op. 1974 mevrouw de voorzitter 
is in bestuurlijk opzicht het belangrijkste moment geweest de plotselinge aan
kondiging van Uw aftreden als partijvoorzitster. En aangezien U als partij
voorzitster mede het gezicht van de partij naar buiten bepaalde was het ook 
in politiek opzicht een belangrijke gebeurtenis. Om deze redenen kwam de aan
kondiging van Uw plotselinge aftreden dan ook als een schok. Temeer daar zij 
tot ons kwam en niet voor de daarvoor bestemde partijorganen. Mevruuw de 
voorzitter omdat U de partij vaak en bekwaam in de publiciteit heeft gebracht 
en de leden zich derhalve sterk met U verbonden voelden heeft men zich over
rompeld gevoeld. Hetgeen nog werd gesterkt door de weinig gelukkige fot's en 
dito onderschriften in Vrtbeid en Democratie. 
-Applaus-

En afgezien van de vraag of dat zich overrompeld voelen nou al of niet terecht is 
mevrouw de voorzitter lijkt het wel begrijpelijk. Wij geloven dat iedereen het er 
wel over eens is dat de presentatie van Uw aftreden en het ter gelijkertijd voor
stellen van Uw opvolger niet gelukt is geweest. De vraag zou kunnen wijzen of het 
interne overleg over het een en ander wel conform de meest gewenste patronen 
is verlopen. Let wel, ik zeg niet dat reglementair onjuist is gehandeld, immers 
iedere afdeling heeft volgens de bepalingen van de partijreglementen de mogelijk
heid gehad om tegenkandidaten te stellen en het is dan ook op die grond dat ik 
de heer Koskinski, spreker namens Haarlem en andere afdelingen ten dringensta 
zou willen aanbevelen om zijn motie in te trekken. 
-Applaus-

Mevrouw de voorzitter U heeft Uw besluit genomen om overigens volledig te respec
teren redenen. Wij men echter dat het voortijdeige uitlekken van Uw besluit om 
af te treden tot elke prijs voorkomen had moeten worden. Hoewel wij ervan over
tuigd zijn dat U persoonlijk daaraan niet debet bent, valt dit strikt genomen 
toch onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur 
waarvan U thans als woordvoerdster optreed. Tevens zijn wij van mening dat het 
gezien de importantie van de zaak verstandiger was geweest het hoofdbestuur voor 
een spoedbijeenkomst bijeen te roepen om aldus in onderling beraad tot kandidaat
stellingen te komen en het lijkt mij juist U niet te verhelen dat wij deze beider 
aspecten dus de presentatie en de procedure onderwerp van gesprek zijn geweest 
binnen de partij en wel in kritische zin. En wat had U van liberalen anders 
gedacht. Dit staat los van de kwaliteiten van de voorgestelde kandidaten. 
Hetgeen ook duidelijk nog eens is gebleken uit het feit dat er geen tegen
kandidaten zijn gesteld. Mevrouw de voorzitter, gedane zaken nemen geen keer. 
Daarom moeten wij er ook niet langer bij stil staan. Het is niet aan mij 
om Uw vele verdiensten als partijv·oorzi tter te schilderen, daarvoor is morgen 
nog alle gelegenheid. U heeft, ik heb dat zelf meegemaakt, de discussies in het 
hoofdbestuur verlevendigt, de partij gevitaliseerd, de groei opgevangen en de 
V.V.D. in kranteninterveiws en op teleYisie op voortreffelijke wijze gerepre
senteerd. Daarvoor is veel dank opzijn plaats onzes inziens zo veel, dat wij 
de gemaakte schoonheidsfouten thans met de mantel der liefde moeten bedekken. 
Dat de heer Korthals-Altes bereid is geweest deze tussentijds optredende 
vacature te vervullen stemt velen tot dankbaarheid. Er is geen sinecure om 
naast een volledige dagtaak als nevenfunktie het partijvoorzitterschap uit 
te oefenen. Het is misschien nog veeleisender dan het partijsecretariaat. 
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Dat hij met zoveel ijver en bekwaamheid heeft vervuld. De Heer Korthals-Altes 
kent de partij en de partij kent hem. Men weet dus wat men aan elkaar heeft. 
Wij zijn er van overtuigd dat schoonheidsfouten als thans gemaakt bij volgende 
kandidaatsstellingen door hem zullen worden voorkomen. Laten wij ons nog heden 
verder concentreren op de verdere groei van de partij, een verbetering van de 
organisatie een gebruikmaking van de mogelijkheden die het uiteenvallen 
van DS 70 ons thans biedt. Ik dank U zeer. 
-ApplaUST 
Zijn er nog vragenstellers of kunnen we over gaan tot de beantwoording van de 
gestelde vragen. Ik zie nog een vragensteller aankomen. Dit is de laatste of 
zijn er nog meer. Ja gaat Uw gang. 
Mevrouw de voorzitter, mijn naam is Meellaard afdeling Gouda. En het is niet zo 
zeer het stellen van een vraag, maar ik moet U zeggen dat in de afdeling Gouda 
uiteraard ook de procedure met betrekking tot het benoemen van een nieuwe voor
zitter aan de orde is geweest. Wij hebben in Gouda, ~eer veel respect en waar
dering voor het werk dat U gedaan heeft, dat houd niet op bij het neerleggen 
van Uw voorzitterschap. Wij zijn van mening dat gezien het hoofdbestuur dhr. 
Korthals-Altes als kandidaat stelt en gezien het vele werk dat hij reeds voor de 
V.V.D. heeft gedaan, dat wij dat vol vertrouwen tegemoet zien en dat wij geen 
enkele behoefte hebben aan de motie van de afdeling Haarlem. 
-Applaus-
Dit was naar ik meen te mogen constateren de laatste vragensteller. Ik zou de 
voorkeur aangeven om zelf het laatste te spreken. Dan mogen mij collega's een 
hoop gras voor mijn voeten wegmaaien. Dhr. Talsma zal het woord voeren. Dhr. 
Korthals-Altes, dhr. de Korte en de heer Laksterman. Mag ik dan allereerst het 
woord geven aan de heer Talsma. 
Dames en Heren, ik zal ingaan op drie vragen die gesteld zijn. Namelijk vanuit 
Eindhoven, vanuit Groningen en vanuit de Zaanstad door de heer Markuzen. 
De Heer van Noijen uit Eindhoven heeft gesproken over de verdere vermaatschappelij~
ing van onze partij en heeft daar een aantal wensen op tafel gelegd. Ik heb als ik 
goed geluisterd heb ook beluisterd dat hij zei. De V.V.D. is niet voldoende bij 
de pers geintroduceerd en hij stelde de vraag aan kamerfrkatie, hoofdbestuur en 
aan deze vergadering of wij ons wel voldoende als volkspartij opstellen- Ik geloof 
dat ik het zo goed heb samengevat. Dames en heren, dit is uiteraard een beleid met 
een inhoudelijke en een presentatiekant. De inhoudelijke kant zal gedeeltelijk 
naar mijn gevoel ook morgen bij het beleid van de kamerfrakties aan de orde komen • 
Voor zover het een duidelijk beleid is van onze kamerleden. Ik zal daar dus niet 
op ingaan. Eventueel kan de heer van Noijen bepaalde onderdelen dan opnieuw morgen 
aan de orde stellen. Dat neemt niet weg dat natuurlijk ook in het hoofdbestuur 
wel degelijk inhoudelijk over de politiek wordt gedacht en gepraat. En ik geloofç 
toch wel dat wij mogen stellen dat de V.V.D. toch wel degelijk een volkspartij 
is. We zijn er nog niet. We zijn er niet wat betreft het aantal ste~men. We zijn 
er niet in de overtuiging van vele buiten onze partij en zelfs ook van een aantal 
binnenlandse partijen. Het kan zijn dat wij historisch gegroeid zijn vanuit een 
situatie waaruit deze partij minder breed is, maar ik meen dat ook de heer Wiegel 
het weleens gezegd heeft. Ik geloof in de vorige vergadering • Wij kunnen niet 
meer den een miljoen, ruim meer dan een miljoen stemmen op onze partij verenigd 
hebben zonder dat je daarbij duidelijk moet vaststellen dat in brede lagen van 
ons volk een basis vindt. U dient er ook bij te beseffen, dat niet meer dan een 
procent of 6 van onze stemmen lid zijn van onze partij en dat er achter U zoals 
U hier in de zaal zit en zoals U in onze partij lid bent, altijd nog een 15 
andere ook staan die dan tesamen met U die kamerleden hebben gekozen • En ik waag; 
het te veronderstellen dat die 15 andere die achter ieder van U staan zeker zoveel 
als U ~ wij allen in de brede maatschappelijke lagen van ons volk gelagerd zijn. 
Het is geen eenvoudige zaak om de indruk naar buiten te wekken. waarom niet. Omdat 
WlJ als V.V.D. als goede liberalen niet een eenvoudige en makkelijk aansprekende 
niet een goedkoop aandoende oplossing kiezen. Als wij bepleiten om een paar 
voorbeelden te noemen een huurbeleid wat de huren harmoniseert. Wat achtergebleven 
huren omhoog wil laten gaan om betere verhoudingen te krijgen, dan is dit een diepst 
essentie een sociaal beleid. Het is een diepste essentie een sociaal beleid omdat 
naar onze mening , dhr. Wiegel heeft het bij herhaling gezegd. De heer de Beer droeg 
het deze dagen nog uit, dat de enige oplossing is om een beetje normaal situatie 
op de woningmaarkt te krijgen. 
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En daardoor de huisvestingsnoot op te heffen. Of voor zover hij nog een beetje 
blijven moet geleijkelijk te verdelen. De boodschap is niet eenvoudig. De bood
schap is niet populair. Ik houd staande het is wel een sociale beleid- Het is 
zelfs een beter sociaal beleid dat wat op het ogenblik wordt gepresenteerd. 
Hetzelfde kan men zeggen bij de kwesties van loonbeleid, inflatie, de toekomstige 
economische ontwikkelingen, bestrijding werkeloosheid, ons opkomen voor het 
bedrijfsleven als de belangrijkste bron voor onze welvaart. De boodschap is niet 
populair, de boodschap is gemakkelijk terzijde te vegen, met slogans in de 
krant, op de radio op de televisàe. Het is wezen wel waar en ook de vragensteller 
zal niet willen dat wij van onze essentiele liberale principes afstappen die wij 
intens liberaal en sociaal ook vinden. Alleen om daarmee een tijdelijke betere 
presentatie te krijgen. Ik kan noemen de middenschool, ook zo'n onderwerp waar 
wij nog onze grote aarzelingen hebben. Kritiek daarop valt bij het grote publiek 
misschien wat moeilijker. Het onderschrijven van de middenschoolgedachte ligt 
wat makkelijker. Toch zijn er gegronde redenen om voor de samenstelling van onze 
bevolking vol te houden dat het niet de beste oplossing is. Men kan de defensie
kwesties noemen. Ik ga daar nu niet verder op in, men ka de kwestie van de 
persvrijheid noemen, die dezer dagen toch door minister van Doorn weinig 
gelukkig is behandeld. Ik geloof dat wij mogen zeggen, dat onze V.V.D. inhoude
lijk een beleid voert wat wel degelijk de vermaatschappelijking van onze partij 
het opkomen voor de totalitiet van onze bevolking inhoudt. De presentatie 
mevrouw de voorzitter is een andere zaak. Ik heb dat al even genoemd. Ik kan 
niet met de heer van Noijen eens zijn, dat de V.V.D. en met name de voormannen 
en vrouwen niet voldoende bij de pers zijn geïntroduceerd. Als met zoals ik 
af en toe wel eens mag kijken in Nieuwspoort, het perscentrum op het Binnenhof 
en in de wandelgangen dat zijn daar duidelijk te merken dat de betrekkingen, 
de persoonlijke betrekkingen tussen onze volksvertegenwoordigers en de vertegen
woordigers van de pers uitstekend bijzonder goed zijn. Dat er sommige van de pers 
het niet met ons eens zijn is hun goede recht, maar is dus ook een volstrekt 
juiste zaak. Ider zijn eigen mening. Maar men kan niet zeggen dat je betrekkingen 
zo zijn dat wij niet voldoende bij de pers zijn geintroduceerd. Ik moet dat 
uitdrukkelijk bestrijden. Radia en tv is een wat ander punt- Het is herhaaldelijk 
op vergadering als deze gezegd. Daar krijgt naar onze mening onze partij duidelijk 
te weinig aandacht en ook minder dan nodig zou zijn. Daar wordt ongetwijfeld in 
de loop van het congres nog wel meer over gezegd. Ik geloof niet dat U dat aan 
het hoofdbestuur of eventueel aan de kamerfraktie mag verwijten, Wij zijn van 
onze kant voortdurend bezig om deze betrekkingen , om deze mogelijkheden daarvoor 
ons ook zo goed mogelijk te krijgen. Dames en heren, wij zijn en dat blijkt ook 
vanmiddag weer een bruisende partij. Wij zijn enthousiast. Onze partij is enorm 
gegroeid. En wij zijn dat geloof ik bijzonder terecht. ER is helaas steeds meer 
aanleiding voor ons in Nederland en misschien ook daarbuiten om ons elke dag 
opnieuw op onze liberale beginselen te bezinnen. En die uit te dragen en daarvoor 
te vechten. Ik kan U de verzekering geven dat het in het hoofdbestuur duidelijk 
zo is dat daar die bruisende stemming, die alerte houding, die U hier vandaag 
tot mijn grote genoegenaflegt dat die in het hoofdbestuur aanwezig is en dat 
wij er voortdurend mee bezig zijn op alle mogelijke manieren om te doen wat de af '.1 

deling Eindhoven vraagt oms ons beleid en onze standpunten en onze houding zo 
goed mogelijk uit te dragen. Ik kom dan op een vraag van de heer Zijlstra uit 
Groningen over de commissie onderwijs. Hij heeft inderdaad het vorig jaar als ik 
het me goed herinner die vraag ook gesteld of een soort gelijke vraag en dat 
betreft dus de mogelijkheid om die commissie te regionaliseren. Het is ook in de 
onderwijscommissie enige malen besproken en ik heb toen al geantwoord in het 
is ook in de verdere uitwerking zo voortgezet dat het dus zo is dat de onderwijs
commissie in zichzelf uit vier verschillende secties bestaat. het basisonder
wijs, het middelbaar onderwijs, het wetenschappelijk onderwijs, en de diverse 
vormen van bijzonder onderwijs. Dat het al een hele moeilijke, maar noodzake
lijke tauk is om die vier sectoren samen te coördineren. Dat wij bezig waren en 
nog zijn om de bemanning van die verschillende secties te versterken. Ik kan U 
totmijn grote genoegen vertellen dat inmiddels in zeer belangrijke mate is gebeurd. 

Het enige wat nog open staat en waar wij dEk mee bezig zijn, maar waar de oplossing 
nog niet gevonden is, dat is het vinden van een coördinerende voorzitter die 
deze commissie tot insamenwerkende zin zal gaan voeren, voorzitten en tot 
conclusies zal brenge. 
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Er ZlJn, zoals ik weet in Groningen, in Eindhoven, in Amsterdam regionale 
commissies die zich met onderwijszaken bezighouden. Het is ons nog niet 
mogelijk gebleken om dit op een zinvolle manier in de landelijke commissie te 
intergreren. Het is bepaald wel de bedoeling en bij mijn weten gebeurt dat ook. 
Dat wat deze regionale commissies aandragen door de landelijke commissie wordt 
opgenomen en verwerkt. Daar zijn ook verschillende voorbeelden van te noemen. 
Het derde punt is de opmerking van de heer Markuzen over het handboek van de 
V.V.D. Het is niet geheel juist, zoals hij zegt dat het vorig jaar is aan
gekondigt dat de kosten ongeveer gelijk zouden zijn aan het oude blauwe 
boekje. Dat kost als ik mij goed herinner zes gulden en bij de aankondiging is 
als ik mij weer niet vergis gesproken over een gulden of 10 -12 wat het ook 
geworden is met de aanvulling mee, meen ik mij te herinneren. Maar ik heb 
tot mijn spijt de gegevens niet precies bij mij, zou dat dat 15 hooguit 20 
gulden zijn. Nu is het juist en zoverre is de opmerking van de heer Markuzen 
terecht dat de rekening die uitgestuurd is aan de individuele abonnees op 
het eerste supplement hoger is dan was afgesproken. Ik heb daar met de uitgever 
kontakt over gehad en dat zal alsnog nader worden bekeken. Daar komen we bij 
deze abonnees nog op terug. U weet de regeling is deze dat elke afdeling automati 
sch twee abonnementen heeft, als ik het zo zeggen mag. Dat wordt centraal verre
kmd. En wij hadden toen met de uitgever een bepaalde regeling met ea prijs
indexeringsclausule getrtroffen voor de bijzonder abonnementen. En het blijkt 
dat door een wisseling in de personen die dat bij de uitgever behartigde zonder 
daar op aan te sluiten en zonder daar met mij kontakt op te nemen maar ekeningen 
heeft uitgestuurd naar deze abonnees. Wij zullen dat binnenkort gaan herzien. 
Dank U wel, meneer Talma. Nu is het woord aan de heer Korthals-Altes. 
Mevrouw de voorzitter, dames en heren. De heer Meijeran in Naarden h~t een 
aantal vragen gesteld en de eerste daarvan was dat hij zich destijds bij 
het lezen van de statuten en reglementen niet had gerealiseerd dat er voor de 
herverkiezingeregeling binnen het dagelijks bestuur de mogelijkheid zou 
bestaan van stuivertje wisselen. Wat daarmee precies bedoeld is weer ik niet, 
omdat die herverkeizingsregeling die gaat pas gelden wanneer men gedurende 6 
jaar een bepaalde funktie heeft vervuld en voor zover het betrekking mocht 
hebben op het feit dat het hoofdbestuur heeft voorgesteld dat mevrouw van 
Someren hwt penningmeesterschap gaat bekleden zou ik willen zeggen dat zij 
in elk geval in haar huidige funktie van voorzitter normaal gesproken nog 2 
jaar voor de boeg zou hebben gehad. Hoe dit ook zijn. U weet dat op 31 mei 
een aantal reglementsherzieningen aan de orde komt en dat een van de voorstel. 
len bij die gelegenheid is om een commissie in te stellen die vervolgens de hele 
zaak nog een gaat bekijken. Want het wordt zo langzamerhand een beetje een 
warwinkel en de hoofdbestuur achtte het nuttig dat de zaak toch weer een op een 
duidelijke en overzichtelijke wijze op een rijtje werd gezet. Daarvoor stelt het 
hoofdbestuur een commissie voor waarover U op 31 mei mag beslissen. Die commissie 
heeft tot taak dus de zaak op een rijtje te zetten, maar heeft ook tot taak 
om te kijken of er nog aanvullende voorstellen gedaan moeten worden. De heer 
Meijeran is bovendien voorgesteld als lid van die commissie dus wij kunnen dan 
dacht ik in de maand juni gaan kijken of wij het spel van stuivertje wisselen 
nog machting zijn en of we het ook in de toekomst dan wel of niet willen 
voortzetten. Een veel ernätiger punt dat de heer Meijeran aan de orde heeft 
gesteld omdat ik niet zie dat daarover in de commissie waarvan hij deel 
uitmaakt beraadslaagt zou kunnen worden, dat is de kwestie van de royementen. 
Wij zijn helaas genoodzaakt geweest om daar op zeer uitvoerig in te gaan in het 
jaarverslag. In een periode dat je zoveel nieuwe leden krijgt die met enthou
siasme zich tot de V.V.D. wenden is het een uiterst frustrerende zaak voor het 
hoofdbestuur omeen aantal vergaderingen te moeten wijden aan een onderwerp 
royementen. Wij proberen onze leden een maximale vrijheid van te handelen en 
denken te geven en royeren is iets wat in een liberale partij toch maar op de 
allerlaatste plaats als maatregel maag plaatsvinden. Nu heeft de heer Meijeran 
gevraagd is daarbij nu wel een rechtlijnig beleid gevraagd want hij had begrepen 
dat wanneer iemand op een andere lijst ging staan dan de V.V.D. lijst en daarmee 
zou een wethouderszetel worden behouden dat het hoofdbestuur dan niet zou 
royeren. En op dit punt blijkt dat er een verwarring heeft plaatsgehad van 
2 punten. 
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Het is namelijk aldus gegaan. Het hoofdbestuur streeft al jaren, want 4 jaar 
geleden waren wij met dat beleid ook al bezig al jaren naar een situatie dat 
in zoveel mogelijk gemeenten een eigen en een echte V.V.D.lijst uitkomt. 
In heel veel plaatsen kennen wij lijsten genaamd gemeentebelangen, dan was het 
in die plaatsen vaak bijzonder moeilijk om ook als V.V.D. een voet aan de grond 
te krijgen. Want men zag die lijst gemeentebelangen of algemeen belang zag men 
3.ls een vrij zinnige lij st. Wij meenden dat nu de V. V.D. landelijk zo duidelijk 
in de lift staat dat het mmment was gekomen om er bij alle afdelingen op aan te 
dringen dat in zoveel mogeliJk gemeenten onder een eigen V.V.D. lijst aan de 
raadsverkiezingen zou worden deelgenomen. Daarover hebben wij een circulaire 
gericht aan alle afdelingsbesturen en daarin hebben wij duidelijk uit de 
uiteengezet. Wanneer U in de situatie verkeert dat het ook maar enigszins 
mogelijk is met een eigen V.V.D.lijst uit te komen wilt U dat dan doen. Wanneer 
U met gemeentebelangen zou willen gaan samenwerken dan geeft dat beslist niet 
onze voorkeur, maar desnoods kan het wel bijvoorbeeld in de gevallen dat een 
vrijzinnige wethouderszetel wel behouden zou kunnen worden wanneer wij ons 
achter gemeentebelangen stellen, maar niet behouden zou kunnen worden wanneer wij 
ons niet achter gemeentebelangen stellen. Dus op zichzelf een praktisc~e en 
op de praktijk gerichte regeling voorkeur voor een V.V.D.lijst, maar zou 
het ons niet meer kosten dan het opbrengt dan natuurlijk niet. Maar daarnaast is 
het volgende gebeurt. Er is eens in een groot aantal gemeente zijn V.V.D.lijsten 
ingediend maar er zijn leden van de V.V.D. geweest die niet op de officiele 
V.V.D.kandidatenlijst geplaatst werden en vervolgens een eigenlijst hebben 
ingediend. Afsplitsingen dus van de desbetreffende afdeling. En in die gevallen 
heeft het hoofdbestuur en dat heeft het hoofdbestuur ook vier en acht jaar geleden 
al moeten doen. Heeft het hoofdbestuur gezegd, wanneer de afdelingsvergadering die 
de kandidatenlijst mag en moet vaststellen, waneer die dat heeft gedaan dan dat de 
enige kandidatenlijst waarop de KHigexYx individuele V.V.D.leden van die afdeling 
kunnen voorkomen en staan ze er niet op dan hebben zij niet de bevoegdheid om een 
concurrerende lijst in te dienen en op die manier de partij schade te doen. 
Het is immers duidelijk, dat ieder die een lijst indient daarmee zoveel mogelijk 
stemmen te behalen en dat stemmen die de een krijgt niet aan de V.V.D.lijst van 
de afdeling ten goede kunnen komen. Dat de beslissing, dat in een aantal afdelingen 
sommige leden zich niet konden neerleggen bij de aSficiele lijst, die door de 
afdelingsveTgadering was vastgestèld, die is helaas dit jaar in meer afdelingen 
gevallen dan vroeger het geval was. We hebben vroeger twee of drie gevallen 
gehad waarin iemand met een eigen lijst kwam hoewel er een officiele V.V.D.lijst 
was maar dit jaar waren het er meer. Wij hebben toen in een aantal vergaderingen 
alle betrokkenen gehoord en nadat ze eerst de gelegenheid hadden gekr~g~n urn 
Zl.ch eventueel. zeJ.i" 9.J.s ll.a. terug te trekkl:m en uR.'~.rn<t heert het hoofdbestuur 
in die gevallen na alles te hebben afgewogen wat zich had afgespeeld een aantal 
30 royementen uitgesproken. Daarbij is zeer nauwkeurig te werk gegaan. Maar wel is 
gehanteerd het formele kriterium als er een door de afdeling afgestelde V.V.D. 
lijst is dan is het voor een ander V.V.D.lid niet geoorloofd om op een andere 
lijst te gaan staan of hij moet voor de pa~tij bedanken. En aantal van deze 30 
zijn in beroep gegaan. De commissie van beroep heeft al deze zaken meet groot 
nauwkeurigheid behandeld en de commissie van beroep heeft in al die gevallen 
het ingestelde beroep afgewezen. Het hoofdbestuur meent dat omdat het beleid 
zoals het gevoerd is de goedkeuring heeft gekregen van de hoogste instantie die 
daarover mag oordelen, namelijk de commissie van beroep die geheel onafhankelijk 
tegen deze zaken heeft bekeken. En heeft beslist. De Heer Meijeran heeft vervolgens 
over de grondwetsherzieningsvragen en resoluties vragen gesteld. Daarbij zou ik 
tegelijkertijd de afgevaardigde van Groningen die daarover mede namens haar een 
vraag gesteld heeft willen beantwoorden. Het hoofdbestuur voorzag op een zeker 
ogenblik dat het er een nota in de 2e kamer behandeld zou worden met betrekking 
tot grondwetsherzieningen omdat het rapport kiezer gekozene waarover de partij 
uitvoerig heeft beraadslaagt en gestemd toch alweer enige jaren oud was dacht 
het hoofdbestuur dat het nuttig was opnieuw de gedachtenwisselimg in de partij 
hierover op gang te brengen. Met het oog daarop zijn die vragen en resoluties 
opgesteld en de partij ingestuurd. Wat het hoofdbestuur niet kon voorzien was 
dat de nota van het kabinet al op zo'n korte termijn aan de orde zou worden 
gesteld. Daarover was niets bekend en onze 2e kamerfraktie had dat ook niet voor
zien. Onze 2e kamerfraktie heeft toen de nota vrij plotseling aan de orde werd 
gesteld van haar kant op uitstel van de behandeling van die nota aangedrongen. 
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Omdat het behandelen van die nota ook helemaal niet urgent leek. Wij meenden 
dat wanneer wij in september die vragen de partij instuurden dat wij tijd 
zouden hebben om die vragen door de afdeling te laten behandelen en bij 
voorkeur in februari in een partijraadsvergadering verder te bespreken. 
Waarom niet op de algemene vergadering van vandaag. Twee redenen in de 1e 
plaats zagen we toen al aankomen dat de agenda toch al tamelijk vol zou zijn 
en dat is ook het geval gebleken. In ieder geval in de eerste opzet die het 
hoofdbestuur toen nog voor ogen had en in de 2e plaats leek het ons nuttig om de 
partijraad weer eens-met een duidelijk onderwerp bijeen te laten komen. 
Dat dat in februari betrekkelijk kort voor de algemen vergadering zou vallen 
leek ons geen bezwaar. Ongelukkigerwijze werd die nota dus door het kabinet 
erg vroeg in het seizoen aan de orde gesteld. Eeerder dan wij hadden voorzien. 
En op dat ogenblik waren veel van de afdelingen nog helemaal niet klaar. 
Dat bleek ook begin februari het geval te zijn. Toen was net aantal antwoorden 
dat wij binnen hadden gekregen op de resolutie baas in eigen huis en over de 
grondwetsvragen zo gering dat het niet verantwoord was om daar een partijraads
vergadering over te houden. De laatste weken is gebleken dat veel afdeling nu 
nog bezig zijn en ook intussen dat hebben afgemaakt met hun antwoorden in 
te sturen en een discussie hierover leek ons zinvoller wanneer de afdelingen 
hun eigen beraadslagingen hadden afgerond dan dat we dat zouden hebben 
doorkruist met plotseling een vergadering van de partijraad die dan bovendien 
door de haast die het kabinet plotseling had gemaakt toch als mosterd na de 
maaltijd was gekomen. De timing van die beslissingen van het kabinet hebben 
WlJ helaas niet in de hand. Hellevoetsluis heeft gevraagd waarom de commissie 
van justitie niet is ingesteld, hoewel dat vorig jaar was toegezegd. Ik meen 
mij heel stellig te herinneren dat dat vorig jaar niet is toegezegd omdat een 
aantal leden van het dagèlijks bestuur van mening zijn dat dit een zo uitge
breid onderwerp is justitie. Wat valt daar niet allemaal onder. Dat het beter 
is op een aantal deelonderwerpen met commissies te komen en daarover dan daartoe 
een bepaald onderdeel van datgene wat tot het hele terrein van de justitie 
behoort toe te vertrouwen. Men kan daarbij denken aan gevangeniswezen, aan 
kinderbescherming en dergelijke. Ik kan U nu toezeggen dat het hoofdbestuur 
opnieuw met de Telderstichting ook zal overleggen over de vraag in hoeverre 
je hiervoor vaste commissies , commissies ad-hoc of comissies die een rapport 
schrijven zouden moeten worden ingesteld. Wij zullen dat bekijken en er 
zo spoedig mogelijk via Vrijheid en democratie mededeling van doen. De heer 
Markuzen van de afdeling Zaanstad vraagt om microfoons in de zaal. 31 mei hoop 
ik dat het zover is voor de heer Markuzen. Hij heeft zie~ verder afgevraagd 
waarom wij deze keer voor de eerste keer een splitsing zouden hebben aangebracht 
tussen het stellen van vragen aan de kamerleden en de beantwoording daarvan. 
Die sp.!l..itsing is er al sinds vrij lang. Moet ik de heer Markuzen mededelen. 
Alleen was het vaak niet verdeeld over twee dagen. Maar de gang van zaken 
gedurende de laatste jaren en ik meen zelfs sinds het ofenblik dat professor 
Oud niet meer de voorzitter van de 2e kamerfraktie was. Sedertdien is het zo 
geweest dat de kamervragen, de vragen allemaal achter elkaar werden gesteld 
voor de koffiepauze op zaterdag en dat zaterdagmiddag nadat de kamerleden 
onderling hadden kunnen beraadslagen en de vragen hadden kunnen verdelen, dat 
de kamerleden dan antwoorden. Dat gebeurde niet in de tijd van prof. Oud. 
Dat was nog de ideale tijd voor de heer Markuzen dat de heer Oud kans zag 
om inderdaad iedere spreker lik op stuk te geven, maar niet tijden ZlJn 
voorbij. Die splitsing die bestaat al zo land, die is alleen dit jaar wat langer 
dat is een kwestie van de technische indeling van de agenda omdat wij zaterdag
ochtend al tamelijk vol zitten heeft het hoofdbestuur gedacht dat de vragen 
misschien al vrijdagavond gesteld moeten worden. We zullen vanavond zien of 
dat lukt. De heer Zijnlstra uit Groningen heeft gevraagd naar het enquette
formulier. Sinds oktober stuurt het algemeen secretariaat aan alle nieuwe leden 
die in de afgelopen periode zijn binnengekomen bij het algemeen secretariaat 
een anoniem enquetteformulier. Anoniem in die zin dat het wel duidelijk is dat 
het van de V.V.D. afkomstig is, maar dat de betrokkenen zijn of haar naam niet 
hoeft in te vullen en daarin vragen wij om een aantal gegevens die van belang 
kunnen zijn met name welke krant leest U om welke reden bent U V.V.D. geworden, 
wat vindt U het belangrijkste politieke punt etc. 
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Dat kan men aanstrepen. Die enquetteformulieren worden ook van tijd tot tijd 
wat aangepast aan de omstandigheden, krijgen daar een niet onaardige reponse op 
maar omdat wij het anoniem houden en de afzender alleen de provincie waarin 
hij of zij woont laten invullen is het niet mogelijk om de desbetreffende 
afdeling weer te informeren over de antwoorden die zijn binnengekomen, want 
wij weten zelf niet uit welke hoek van het land dit antwoord is gekomen. 
De response is bevredigend en er begint zich nu voor het hoofdbestuur en met 
name ook voor de propagandacommissie al enige lijn te ontwikkelen in de gegevens 
die we binnenkrijgen en de bedoeling is om daarop de ledenwervingsmetheden 
zoveel mogelijk toe te spitsen, de afdeling Velzen heeft uitvoerig het woord 
gevraagd over het standpunt van het hoofdbestuur met betrekking tot de motie 
die als punt 17 op de agenda staat. De gang van zaken is als volgt geweest. 
op 15 september is aan alle afdeling beriht gezonden dat men voor 15 november 
voorstellen mocht doen die op de agenda geplaatst zouden moeten worden. De 
afdeling Velzen heeft van dat recht gebruik gemaakt en ons een brief gestuurd 
waarin de afdeling heeft gevraagd om hierop de agenda te plaatsen het onderwerp 
aanpassing van liberalen op nieuwe wegen. Daarop heeft het hoofdbestuur geant
woord dat wij het voornemen hadden om in de loop van dit jaar, 1975, met voor
stellen te komen over het schrijven van een nieuw verkiezingsprogram voor 
de komende 2ekamerverkiezingen. En wij hebben toen de afdeling Velzen meegedeeld 
dat in verband daarmee het voorstel ons eigenlijk op het moment dat het werd 
ingestuurd wel aktueel voorkwam maar dat het achterhaald zou zijn wanneer het 
vandaag pas aan de orde kwam. Wij hebben geschreven er komt zelf van het hoofd
bestuur tijdig een initia:tief voor het schrijven van eennieuw verkeizingsprogram. 
De afdeling Velzen heeft daarop gereageerd op dat bericht van het hoofdbestuur 
met de mededeling, dan sturen wij nu een motie in waarin wij precies zeggen 
hoe het moet gebeuren. Daarop heeft het hoofdbestuur toen vervolgens weer 
gezegd, ja omdat wij , want de besluitvorming was intussen al verder gegaan in het 
hoofdbestuur, omdat wij intussen besloten hebben in februari de schrijven van 
een nieuw verkeizingsprogramma van start te laten gaan, bestaat er op de 
algemene vergadering geen behoefte meer aan de motie Velzen. Dat is altijd de 
tragiek. Op het ene ogenblik is het hoofdbestuur te laat wanner ze vragen stellen 
aan de partij over grondwetsherzieningen en op het andere ogenblik is het hoofd
bestuur te vroeg omdat de afdelingen voorstellen hebben ingediend die dan door de 
tijd alweer achterhaald zijn. De politiek gaat razend snel en we lopen er alle
maal ademloos achteraan. Dank U zeer. 
-Applaus-

Ik geef nu graag het woord aan de heer de Korte. 
Mevrouw de voorzitter, de vragen aan het hoofdbestuur gesteld die voor mij ter 
beantwoording komen zijn een drietal. In de eerste plaats de vraag van de heer 
Verwaaijen ten aanzien van de mogelijkheid van kadervorming voor jongeren. 
Ik wil hier nog eens naar voren brengen dat de nieuwe kiezerwerkgroep waar 
de heer Verwaaijen voorzitter van is, dat die met name door het hoofdbestuur 
is ingesteld om er zorg voor te dragen dat wij als hoofdbestuur en ook als 
propagandacommissie voldoende op de hoogte gebracht worden van de wensen en 
van de problemen die er onder de jongeren leeft. Ik kan U zeggen dat de nieuwe 
kiezerswerkgroep daar bijzonder veel werk heeft verricht, die ons aller waar
dering verdiend. Het is een enthousiaste groep jongeren waar wel uiteraard omdat 
het om de jongeren gaat in grote mate van doorstroming inzit, dat hoort ook zo te 
zijn. Ze hebben een aantal werkzaamheden verricht, waar wij bijzonder ons voordeel 
mee kunnen doen. Nog recentelijk hebben zij een voorstel aan het hoofdbestuur 
ingediend, met een aantal punten, waarvan ze verwachten dat het veel kan betekenen 
vo~ de partij. Ik kan U zeggen dat een van de dingen is inderdaad ook de naar 
voren gebrachte kadervorming van de heer Verwaaijen. En wij hebben gezien als 
hoofdbestuur dat U zeer veel bijval voor dit voorstel heeft. Wij zullen dan ook 
onzerzijds zeker omdat wij sympathiek staan tegenover dit voorstel kijken wat 
wij hieraan kunnen doen, het is natuurlijk wel een kwestie van kosten en we 
zullen dus moeten afwegen in hoeverre dat zal kunnen worden ingebouwd in de 
kadervorming zoals die loopt of er mogelijkheden zijn om aparte kadervorming 
voor jongeren te organiseren. 

--
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Het is een heel belangrijke zaak, een bijzonder belangrijke zaak omdat wij 
4.500 leden hebben in deze categorie en ook omdat wij de heer Korthals-Altes 
heeft het gehad over enquettes onder nieuwe leden, daaruit blijkt dat juist 
onder de groep van 18 tot 27jarigen wij onze sterkste ledenaanwas meemaken. 
Dus daar zit inderdaad voor ons een zeer belangrijke taak en daarom staan wij 
daar bijzonder sympathiek tegenover. Ik heb wel gemerkt dat onder de Pieters
bergcursus waar ook de heer Verwaaijen deelnemer van is bijzonder veel jongerne 
een mogelijkheid krijgen om in deze topkadervorming mee te doen. 
Het 2e punt is de vraag van de heer Markuzen. Indirect heeft ook de heer Hubert 
heeft een vraag gericht, die heeft gesproken over groot brandblusmateriaal. 
De heer Markuzen heeft gevraagd onder welk hoofdje nu eigenlijk de problematiek 
dieik dus als persoonlijke mening in het blad Vrijheid en democratie naar voren 
heb gebracht onder welk hoofdje dat hoort, onder het hoofdje vrijheid en 
democratie of onder hoofdje hoofdbestuur of onder hoofdje fraktie. Ik kan U wel 
zeggen voor mij geld het in ieder geval dat deze problematiek onder het beginsel 
vrijheid en democratie hoort. Ik zou wel de heer Markuzen willen vragen of hij 
nog even wil wachten op het antwoord. Ik geloof dat het meest zinvol is om het 
antwoord te geven als het voorstel van de afdeling Spijkenisse aan de orde komt. 
Het 3e punt is de vraag van de heer Zijlstra uit Groningen die heeft gesproken · 
over oneigenlijk gebruik van het hoofd van de heer Wiegel. Ik ben bijzonder blij 
dat U niet gesproken heeft over misbruik van het hoofd van de heer Wiegel en 
ik kijk naar mevour Wiegel, die zou er zeer veel bezwaar tegen gemaakt hebben. 
Mevrouw de voorzitter in het televisietijdperk is het onontkommbaar dar men de 
partij en de partij in het algemeen ga~t identificeren met degene die het vaakst 
voor de beeldbuis komen uit naam van onze partij. Dat is iets waar WlJ ons 
bijzonder goed rekenschap van moeten geven, daar hoeven wij ons in ons geval 
dan ook bepaald niet voor te schamen omdat we weten allemaal en ik geloof ik wou 
hier indirekt toch nog even ingaan op wat Eindhoven aan de orde gebracht heeft. 
Het is toch maar mede dank zij de heer Wiegel een prestatie van de eerste orde 
geweest dat wij in zo weinig jaren onze aanhang onder de nedérlandse bevolking 
hebben weten op te voeren van 10% tot 20%. 
-Applaus-

En als wij zo door gaan dan ben ik ervan overtuigd dat wij die aanhang nog wel 
tot 30% kunnen opvoeren, Mevrouw de voorzitter ik wil nog eens ook aandacht 
vragen voor een enquette die gedaan is naar de bekendheid van de V.V.D. en de 
bekendheid van de heer Wiegel. Dan blijkt dat 90% van de nederlandse bevolking 
è.e heer Wiegel kent. En dat is iets dames en her:en en daar kunnen wij bijzonder 
trots op zijn maar daar moeten WlJ ook gebruik van maken. In de landelijke 
propagandecommissie hebben wij dan ook gezegd tijdens de provinciale Staten
verkiezingen moeten wij daar zeker gebruik van maken, moeten wij daar ook gebruik 
van maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Nou weet U dat er in heel veel 
gemeentes is er niet meer een plaatselijk dagblad, maar zijn er wel bladen door 
de fusieversch~selen die in een hele regio voorkomen. Toen is bij ons aan de 
orde gekomen. Stel nou dat een lijsttrekker een aantrekkelijke lijsttrekker 
uit bijvoorbeeld uit een bepaalde gemeente dat die in zo-n blad zou komen 
als koppentrekker, wat voor een ruzie zou dat niet kunnen geven als een gemeenteç 
die daarnaast deze gemeente zit merkt dat niet haar lijsttrekker in die adver
tentie voorkomt. Toen hebben we gezegd dan is het dan natuurlijk toch het aller
beste om in zo'n geval gebruik te maken en dan hebben we geen ruzie tussen 
afdelingen dan maken we gebruik van het aantrekkelijke hoofd van de heer Wiegel. 
Daarmee prijs ik mij niet helemaal vrij van oneigenlijk gebruik, maar het is 
geen misbruik en het is toch een eigenlijk optimaal gebruik van een van onze 
beste middelen. Dames en heren, mag ik tegelijk nog even gebruik maken van de 
gelegenheid op deze plaats om toch wel een woord van aandacht te vragen voor 
degene die de afgelopen jaren ons hebben bijgestaan bij twee verkiezingen. 
Een gemeenteraadsverkiezing en een provinciale statenverkiezing. Daar is 
buitengewoon veel werk verricht. Niet alleen door een landelijke propaganda
commissie maar ook door regionale propagandacommissies en plaatselijke 
afdelingspropagandakommissies. Dat is een zeer omvangrijk netwerk geweest dames 
en heren. We weten het allemaal die er aan meegewerkt hebben. 
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Vele partijen zijn jaloers op dit netwerk. Dat hebben we gemerkt en we zullen 
alleen maar zeggen we zullen ze nog jaloerser maken in de toekomst, maar ikç 
wil toch al diegene die in die tijd van die verkiezingen ons zo geholpen 
hebben op deze plaats nog eens bijzonder hartelijk dank zeggen. 
-Applaus-

Nu is het woord aan de heer Lakstermans. 
Mevrouw de voorzitter. Meneer Hubert en in zekere zin ook mijnheer Verwaaijen 
want die pak ik toch nog even mee. Hebben wat kritische geluiden gemaakt, laten 
horen over het kaderwerk. Dat kan ik mij best wel voorstellen. Het is ook niet 
helemaal zoals het hoofdbestuur het zou willen. Niettemin zijn er in dit jaar, 
het voorjaar, het eind vorig jaar en het begin van dit jaar in alle kamercentrales 
regionale cursussen geweest, die zoals altijd gebruikelijk was in schema opgezet 
zijn door het hoofdbestuur. Dus de titels van de onderwerpen en de sprekers worden 
door het hoofdbestuur ingevuld. De technische organisatie, het huren van zalen 
en het vaststellen van de tijden dat is de taak van de kamercentrale zelf. Dat is 
nu net zo gegaan als alle voorgaande jaren. Het ve~baast mij eigenlijk, dat 
mijnheer Hubert daar kritiek op had. Omdat uit een enquette die gehouden is 
door de heer Denbruggen-Gate om bij alle kamercentrales juist bijzonder positieve 
waardering en zelfs enthousiaste geluiden over de gehouden kamercursussen en 
de onderwerpen die behandeld zijn dat heeft die enquette opgeleverd. Verder wil 
ik nog wijzen dat U bij dat kaderwerk ook moet betrekken de informatiedienst 
die dit jaar of vorig jaar het afgelopen jaar van start gegaan is, die een groot 
werk voor het secretariaat met zich heeft meegebracht, maar we in diegene die 
in training voor zichzelf en afdelingen voor hun leden geïnteresseerd zijn 
bijzonder veel materiaal hebben gevonden. Dat is ook iets wat nieuw is. Als 
mijnheer Hubert zegt en de heer Verwaaijen, we zouden in de V.V.D. nog meer aan 
training, vorming en scholing moeten doen. Kadervorming dan kan ik U zeggen 
dat het hoofdbestuur daarmee eens is, maar dat is een kwestie van mankracht maar 
vooral van geld. Mankracht daar heeft U zojuist voor gezorgd om het dagelijks 
bestuur te kunnen aanvullen met een man. Die man hebben we nu juist nodig om 
het kaderwerk op poten te helpen zetten met degene die het nu al helpen menen. 
Wat de financien betreft hopen we dat daar in de naaste toekomst ook een oplossing 
voor zullen vinden en ik dacht dat het de bedoeling was van het dezer dagen 
nieuw te formeren dagelijks bestuur om in een eerste bijeenkomst met name het 
kaderwerk bij de kop te pakken. 
-Applaus-
Dames en heren, voor ik tot meer persoonlijke zaken, die mij zelf betreffen 
over ga, resten mij van de vragen nog twee punten. Dat is de kwestie Israel, 
dat is het eerste punt dat door de heer Markuzen is opgebracht. De pa~j heeft 
uit de kranten kunnen lezen dat ik mij graag heb geschaard in het commite van 
de 50 nederlanders, trouwens nog ettelijke anderen, de heer v~~ Riel uit de 
1e kamer ook en nog diverse andere 1e kamerleden zich hebben gemeld voor het commite 
dat zegt en nu is het eens een keer genoeg nu willen we niet dat Israel langer 
verraden wordt. Dat Israel tussen de molenstenen van de internationale politiek 
vermalen wordt. Ik moet U eerlijk zeggen dat wat daar in Israel gebeurt, wat er 
gebeurt aan intimidatie van de zijde van de Arabische staten, dat vervult mij met 
de allergrootste zorg en soms zelfs met weerzin. Overigens hoort dit punt uiteraard 
meer bij het fraktiebeleid maaromdat deze vraag hier gesteld is, omdat ik zelf ook 
in dat commite is gaan zitten, meende ik er goed aan te doen om de heer ~arkuzen 
het volste gelijk van de wereld te geven, dat hij dit afgrijselijke probleem aan 
de orde stelt. Het 2e punt dat is wat de heer Hubert naar voren heeft gebracht. 
Mijnheer Hubert zegt veel meer politieke meer fundamentele discussie in de partij. 
Ik wil U wel zeggen en dan loop ik al een klein beetje vooruit en op het volgende 
persoonlijke punt en op de voorstellen van Rijswijk, Velzen en Eindhoven. Een van 
de dingen waarover ik terugkijkend op de afgelopen zes jaar niet tevreden ~en, 
dat is de omvang van de politieke discussie. Die had ik veel groter willen hebben, 
veel intensiever. maar ik beloof mijnheer Hubert, ik kom nog bij de behandeling 
van die voorstellen op terug. Ik heb er namelijk enkele positieve ideen over. 
Altijd makkelijk voor een aftredend voorzitter, maar toch ideen die ik dan toch 
graag in het midden wil leggen. En dan dames en heren, daar kan ik tenslotte niet 
meer omheen, mijn aftreden. 
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Daar hebben diverse sprekers over gesproken. Ik dank de heren Hemmes en Verbeek 
bijzonder hartelijk voor hun vriendelijke woorden. Die hebben mij natuurlijk 
goed gedaan en ik dank de heer Verbeek ook voor wat hij over de heer Korthals
Altes heeft gezegd. Ik kom daar later nog op terug. Dames en heren, er is een 
ding wat ik zelf verkeerd beoordeeld heb. Maar ik geloof dat je dat zelf niet 
kunt beoordelen. Dat is de schok die dit teweeg zou brengen. Het woord schok 
is door diverse sprekers gebruikt. Ik heb dit eenvoudig van te voren niet zo 
kunnen zien. Maar U moet van mij geloven dat je dat zelf niet kunt zien. 
Bovendien ik relativeer graag. En dan wil ik graag Henk Vonhoff citeren, die 
zegt de kerkhoven liggen vol onmisbare en onvervangbare mensen. Ik heb daar 
nooit in geloofd in dat onmisbare. En daarom heb ik ook die schok niet voldoende 
van te voren onderkend. Dat wil ik U in alle eerlijkheid toegeven. Ik dacht 
nou ja ik heb het zes jaar gedaan en nou eens een keer een ander. Nu is er, 
dat heb ik niet zo maar gezegd, daar kom ik zo op terug. Daar is wel wat aan 
vooraf gegaan. Nu is er wel een geschiedenis van dat tussentijdse aftreden en 
ik geloof dat ik daar toch eerst eventjes in alle nuchterheid voordat ik aan 
mezelf begin op moet wijzen, om laat ik zeggen het voorval te ontdramatiseren, 
want dat ik vind ik altijd erg belangrijk, dat we in alle nuchterheid met elkaar 
bekijken. Er is over reglementen gesproken er is over procedures gesproken. 
Nu zijn er geen statutaire regels over minimum termijnen voor kandidaatstelling 
bij tussentijds aftreden van de huidige bestuur. Dat was al een moeilijkheid 
waar ik zelf ook mee zat, dat wist ik best. De statuten kende namelijk een termijn 
waar binnen kandidaten gesteld moeten worden, voor de periodiek aftredende leden. 
Maar dat periodieke aftreden, kan U in dat blauwe boekje op Uw vingers aftellen 
want dat staat er achter. Het H.B. moet op 15 september meedelen wie er aan de 
beurt van aftreden zijn en tot 31 december kunnen daar kandidaten worden gesteld. 
En dergelijke termijnen zijn statutair dus niet voor tussentijds aftreden. En 
het hoofdbestuur heeft al toegezegd zich over regeling van deze materie te willen 
beraden en daarbij een commissie te w~llen.inschakelen. Maar nu staat er wel vast 
dat het hoofdbestuur kandidaten mag stellen en dat de afdelingen dat ook mogen. 
Nu zijn er dames en heren wel presedenten van tussentijds aftreden en toen is er 
geen bezwaar gemaakt. Het hoofdbestuur heeft altijd een redelijke termijn aan de 
afdelingen en de kamercentrales gegund om tegen kandidaten in te dienen. En nu 
wil ik U een feit noemen, dat was op 26 oktober 1968, dus 1~ maand na 15 september, 
deelde mijn voorganger de heer van der Pols aan het toenmalige dagelijks bestuur 
mee dat hij in verband met funktieverzwaring bedrijfsleven wilde aftreden in de 
eerstvolgende algemene vergadering. En nog voor het H.B. hiervan formeel in 
kennis was gesteld lekte het uit en dat was toen het algemeen Handelsblad, 
nu in de dagbladunie het was nu de N.R.C. dus precies dezelfde krant die heeft toch 
twee keer maar de primeur gepikt. Het algemeen handelsblad 'publiceerde dit 
voornemen op zaterdag 9 november en plaatste en dat vond ik curieus meteen de 
foto van de getipte opvolger. Dat was ik. En ik was niet eens in nederland ik kwam 
's avonds thuis uit Belgie vond die krant en schrok toch wel. Ik ben toen niet 
kwaad geworden. Ik dacht wel verdorie moet dat nou weer uitlekken. Zoiets daar was 
door mensen wel met mij over gepraat maar dat dat nou al in de krant kwam vonde 
in niet chique, u ziet het is al een keer gebeurd. Toen moet het D.B. in allerijl 
een spoedcomminuque uitgeven met een heleboel excuses. En op 15 november bleek 
het H.B. helemaal niet gelukkig met het uitlekken, het H.B. was een beetje boos. 
Ik werd kandidaat gesteld in dat hoofdbestuur en ach dames en heren alweer ter 
relativering van het geheel en dat moet U goed bedenken, het kiezen van een 
nieuwe voorzitter dat is altijd moeilijk. Ik wil U wel zeggen en dat is helemaal geer 
geheim dat ik in het hoofdbestuur maar een kleine meerderheid kreeg. Dat lijkt nu 
terugkijkend allemaal schitterend, want toen vond iedereen dat prachtig. Dat is 
helemaal niet waar dat vond niet iedereen prachtig. Een nieuwe voorzitter die 
moet je eerst eens bekijken en ik kwam nog wel uit de 2e kamer maar er waren er 
toch ook die zeiden ja zo'n vrouw, zo'n wild mens, die mag dan misschien wel op 
de vuist gaan met ministers, maar als voorzitter dat moeten we nog zien. Ik heb 
het ook waar moeten maken, dat moet iedere nieuwe voorzitter en dit vertel ik U 
gewoon om ook het heden wat te relativeren. Toen zat bovendien de toenmalige H.B. 
nog met een andere moeilijkheid. Ik was wel precies op tijd gekandideerd voor 
het ondervoorzi tterschap. Maar toen ik doorschoof naar het voorzitterschap kwam ·: 
het toenmalige H.B. in geweldige moeilijkheden. En toen werk gekandideerd de heer 
Talsma. 14 december. En toen hadden de afdelingen 1} maand, dat is dus eigenlijk 
reglementair te kort om tegenkandidaten te stellen. 
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Nou daar kwam zelfs nog een tegenkandidaat, maar de heer Talsma werd gekozen. 
En vandaag, waar lekte het uit, N.R.C. handelsblad. en het A.N.P. wist meteen 
de opvolger te tippen. Nu is het wel nieuw en dat wil ik toch echt in alle 
ernst tegen U zeggen dat juist op aandrang van de huidige algemeen secretaris 
de heer Korthals-Altes de termijn voor kandidaatstelling zo lang mogelijk 
werd opengehouden. Namelijk tot 7 maart. Dat wil zeggen drie maanden min een 
week. Reglementair staat er 2J maand voor normaal aftreden. Voor tussentijds 
aftreden niet, maar we hebben dus de termijn aangehouden voor het normale 
aftreden. En bij tussentijds aftreden is de kandidaatstellingprocedure voor 
wat de term~en betreft niet gericht. Maar we hebben het op deze wijze toch 
zo netjes mogelijk menen te moeten doen. Dan wil ik nog even ingaan op wat 
er gezegd is, ja over het beeld van de partij, de politieke voorzitter. Het 
is door anderen buiten deze vergadering de postzegelfunktie genoemd. Eigenlijk 
is dit en dat heb ik in vrijheid en democratie van deze week uitvoerig 
uiteengezet toch een beetje het hinken op 2 gedachten. Wij hebben na het 
vertrek van de heer Oud heel bewust gekozen voor een scheiding. De politieke 
leider, Hans Wiegel, de organisatorische leider, ik. En als je·dan toch die 
voorzitter een zekere politieke postzegel wil op plakken dan is dat eigenlijk toer 
niet helemaal juist. Ik had mijn politiek imago te danken aan mijn tienjarig 
2ekamer lidschap. Dat is gewoon doorgegaan. En dat begrijp ik wel dat dat 
gewoon doorgaat, want een imago is onverwoestbaar, dat gaat gewoon door. 
Negatief en positief, dat is erg vervelend maar er is niets aan te doen. 
Maar de partij werd steeds groter. Ik ben begonnen met een heel persoonlijke 
aanpak en dat kon nog in een partij van minder dan 30.000 leden, bovendien veel 
minder aktieve leden. Dat waren er echt zoveel nog niet zes jaar geleden. Was 
het mogelijk om te zeggen tegen de partij als jullie problemen hebben dan kom 
je maar. Als je me wat vragen wilt dan zeg je het maar. Dat heb ik jaren volge
houden. Dat werd het laatste jaar door de enorme uitdijende partij, laatste 
anderhalf jaar kan je wel zeggen, steeds zwaarder. En dat was hetgeen mij steeds 
meer ging drukken. Het was niet de operatie en mijn keel dat geschiedde pas 
in januari. Het was gewoon het steeds drukkender worden van de gedachten, dit 
kan ik niet meer aan. Dit is voor een mens niet meer op te brengen. En door de 
hele politieke aktivering krijgen de leden, de kiezers ook steeds meer verlangens 
En ik was indertijd uit de kamer gegaan met de gedachten, dat voorzitterschap 
kan ik vanuit mijn huis doen. Dat heb ik ook gedaan. Mijn huis was een soort 
bijkantoor van de Koninginnegracht zou je kunnen noemen. Men belde daar, men 
kwam daar en mij vroeg mij raad, men wilde dingen weten en als dan zo'n partij 
dan zo heel groot wordt, dan gaat dat toch wel een verschrikkelijke inbruek 
maken op je prive-leven. En toen kwam, dat was dus vorig jaar dat ik er 
inderdaad enorm over ging zitten dubben hoe ik dat moest gaan doen. Ik zag 
die partij verder groeien, nou dat blijkt ook, hij groeit nog steeds een paar 
honderd nieuwe leden per week. Maar ik had ook een heleboel dingen aangezwengeld, 
nieuwe dingen. En ik weet nog dat Geertsema tegen mij zie, ja die winkel die 
jij heb gemaakt die is bijna niet meer over te doen. En dat was zo, die winkel 
was niet meer over te doen aan een mens. Ook dat kunt U in V & D lezen • 
Ik ben een getrouwde vrouw en mijn man zorgt voor het brood opde plank. 
Maar waar haal ik dan weer een getrouwde vrouw vandaan die daar de tijd voor 
heeft, die de politieke interesse heeft. Nou dan verval je dus toch in een man. 
Die zijn brood moet verdienen, dat betekent dat hij er minder tijd aan kan 
geven dan ikzelf. En zo ben ik gekomen op de gedachte als ik nou nog blijf in 
het dagelijks bestuur, nog afbouw die dingen die ik zelf op mijn nek heb 
genomen, dan is dat voor de continuïteit beter. Het is overigens geen originele 
gedachte. De P.v.d.A. heeft precies hetzelfde gedaan toen de heer Vondeling 
nadat hij aftrad als voorzitter en Andre van der Louw voorzitter werd, 
vice-voorzitter werd. Toen de heet Carron mij in december meedeelde dat hij 
ging aftreden als penningmeester, toen zag ik dus die mogelijkheid. En dat 
is vandaag niet genoemd, maar de afgelopen maanden dus wel. Er waren er die 
tegen mij zeiden je lijkt wel gek. Als je toch weg gaat ga je toch wEg. 
Ik zeg ja maar dan moet je van me aanneemen. Ik ga niet praten over gewetens
zaken ik ga niet praten over offers dat vind ik allemaal rotwoorden, maar ik 
wil er nu eenmaal zwaar aan. Ik til er zwaar aan dat ik dingen in gang heb gezet 
die ik nu , waar ik een ander niet mee kan opknappen. 
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En het is heus er zijn niet zoveel mensen die van direkteur naar onder-direkteur 
gaan of van klonel naar majoor of noem maar op, maar ik doe het gewoon ik stap 
terug om die dingen af te maken, die ik begonnen ben. En daar h~t U niets achter 
te zoeken. Niet zoals iemand tegen mij zei, wil je nog een vinger in de pap 
houden of wil je nog macht hebben. Nou U kan aan mijn vriend Carron vragen, 
hoe weinig macht de penningmeester heeft. Er komt alleen maar ellende op je af. 
Dus dat is het echt niet. Ik heb dit en dat móet U gewoon van me aannemen 
naar eer en geweten zo gedaan. En dan komt de 16e december. Ik had toen dhr. 
Carron mij dat gezegd had, toen heb ik dus diep gedacht. Toen heb ik met 
dhr. Korthals-Altes gepraat. Ik heb het hem voorgelegd. Luister eens in mijn 
ogen ben jij mijn beste opvolger. Ik heb er diep over nagedacht. Dat is 
helemaal niet zo makkelijk om dat te beslissen. Toen ben ik de leden van het 
dagelijks bestuur stuk voor stuk niet in een vergadering, dat vond ik verkeerd, 
gaan vragen of ze met deze kandidatuur akkoord gingen. Toen alle leden indivi
dueel vanuit het bestuur akkoord waren heb ik de bewuste brief geschreven 
aan de hoofsbestuursleden, de K.C. voorzitters, de kamersleden en de staf van 
de Telderstichting. Toen had ik veel beter had ik het H.B. telegrafisch bijeen 
kunnen roepen. Het was tegenover hee H.B. eigenlijk niet mooi. Waarom heb ik 
het zo gedaan. Ik zat verschrikkelijk met die termijnen. Ik dacht, ik wil 
dat ze daar 22 maand voor hebben. Ik wil dat er tegenkandidaten gesteld kunnen 
worden. Ik ben namelijk van mening dat dat gewoon moet kunnen. Ook bij een 
voorzitter. En daarom zat ik gewoon klem. Achteraf had ik beter het hoofd
bestuur toen telegrafisch bijeen kunnen roepen. Met het hoofdbestuur, eerlijk 
hebben we dat uitgepraat, maar dat ik met de hele partij kon praten, dat zag ik 
niet zitten. Dat zag ik geen kans toe. En nu wordt er gezegd dat, ja je moet 
in zo'n geval, moet je de partij raadplegen. Alle geeigende instituten en 
kanalen. IK moet U heel erlijk zeggen, dat vind ik toch bij het kiezen van een 
voorzitter een hele akelige procedure. Want je krijgt, enerzijds zegt men we 
willen een voorzitter hebben waarvan iedereen meteen hoera roept en aan de 
andere kant wil men dat de hele partij meedenkt. En nu geloof ik dat dat 
onverzoenbaar is. Laat ik U van te voren zeggen we hebben als bestuur al toe
gezegd dat we aan een kommissie willen vragen om te bezien hoe dit nou moet 
bij tussentijds aftreden. Want een periodiek aftreden is geen punt. Nogmaals 
U kunt met het blauwe boek bovendien uitrekenen. Maar het tussentijd aftreden. 
Wat kun je daar voor regels voor maken. Want dat moet tenslotte mogelijk zijn
Het is uiteindelijk in strijd met de rechten van de mens om iemand te dwingen 
te blijven zitten, als hij tussentijds weg wil. Die mogelijkheid kan zich bij 
iedere andere lid van het dagelijks bestuur ook een keer voordoen. Je leven kan 
veranderen, je gezondheid kan verande~en, het kan je teveel worden. Om welke 
reden ook, die mogelijkheid moet er zijn. Dus dat we dat met elkaar gaan bezien. 
Dat vind ik uitstekend. Alleen ik zie dus niet goed dat daar de hele partij van 
te voren over gaat oelroezen, want dat geeft ook een geweldige onrust en een 
hoop kandidaten zullen daarvoor bedanken. Maar dat doet verder de kommissie 
uitzoeken. Ik wil graag aan die kommissie mijn geven. Ik geef hem U hier heel 
eerlijk. En verder moeten daar anderen over beslissen. En nu wat betreft 
de moties. Ik ben de heer Markuzen dankbaar voor het geen hij gezegd heeft 
over de motie Haarlem. Hij zegt, en terecht nu is niet goed. Nee dames en heren 
dat ben ik volkomen met hem eens, dat ben ik eens met de heer Meelaard, dat 
ben ik eens met de heer Verbeek. Als U deze motie zou aannemen dan krijgen we 
in een bijzonder zware tijd, waarin er organisatorisch veel van de partij wordt 
gevraagd, het maken van een nieuw prgramma, krijgen we een interechnum,een 
gloednieuwe secretaris, een vice-voorzitter, die de rest van mijn winkel moet 
runnen. U krijgt dus altijd een wat verzwakt D.B. Ook al krijgen we er een 
nieuw lid bij er gaan er dan toch heel wat af. Ik vind het niet verstandig 
om dit nu te doen. Ik zie ook niet dat je dan in de komende maande ineens 
wel die ideale, althans in de ogen van wie weet ik niet, ik vind Korthals
Altas ideaal, maar die mensen die die motie indienen schijnen dan nog idealer 
personen op het oog te hebben. Ik zie ze namelijk niet, maar dat is natuur
lijk een persoonlijke mening, maar waar ik erg tegenaan zit te kijken dat is 
dat inderdaad wat Markuzen noemt een interechnum. 
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En tegen de motie Amersfoort zou ik willen zeggen. Het bestuur heeft al beloofd 
dat die procedure willen bezien. Dat moeten we in alle rust doen, dat is 
niet iets wat een algemene vergadering eventjes kan doen. Dat moeten een paar 
mensen van de reglementecommissie moeten dat bekijken en die moeten met een goed 
voorstel komen, dat vind ik een veel betere procedure, dan dat we hier deze 
moties gaan aannemen. Dames en heren, U heeft het al gehoord, ik vind dat 
Korthals-Altes eenvoudig de beste opvolger is die ik me wensen kan. 
Ik heb U al te relativering en als historische voorlichting verteld dat ook 
niet iedereen blij met mij was toen ik kwam. En dat er altijd mensen zijn 
die zeggen ja maar dat pootje aan het schaap ontbreekt nog. En als je dan alle 
poten onder het schaap gaat zetten, is het niet een schaap met 5 maar met 8 of 9 
of 10 poten. Korthals-Altes heeft eigenschappen die ik niet heb. Hij is een 
veel beter organisator. Hij kent de partij door en door. Hij is helemaal 
ingewerkt om op het ogenbliK nu de partij zo groeiende is, nu er zoveel aan de 
hand is, met iemand te komen die niet zo ingewerkt is, dat zou ik bepaald 
jammer v;nden. Ik was bijzonder gelukkig toen hij ja zei. Op deze niet 
geringe vraag. U moet zich eens voorstellen dit bij het verdienen van je 
dagelijks brood en je gezin. Ik vind dat de partij en dat ben ik met Jan 
Verbeek eens, de heer Korthals-Altes buitengewoon dankbaar moet zijn. Ik 
ben het in ieder gevàl wel, daar zal ik dan morgen nog wel op terug komen. 
Maar ik zou een dringend beroep op U willen doen, op de indieners van de motie, 
ze in te trekken. Het interechnum brengt geen heil, het bezien van de procedure 
hebben we al beloofd. Mensen democratie is gedelegeerd vertrouwen. En anders 
draait het niet. Democratie is altijd nog, allerbeste systeem. Maar er is een 
ding, democratie is ook het enige systeem wat ze om hals kan brengen. Door 
zo lang en zo veel met iedereen over alles te praten dat je innerlijk verzwakt 
wordt. Naar mijn gevoel is daar D66 aan ten gronde gegaan. En laten we dat nou 
niet doen. Geef een stuk vertrouwen en U geeft het niet aan een vreemde en U 
hoeft het niet ui te stellen, want U kent hem allemaal. En daarom is dat uit
stel niet zinvol. En daarom indieners van de motie, ik zou een dringend beroep 
op U willen doen doen de moties in te trekken. Zou U daar niet toe bereid zijn. 
Dan doe ik een dringend beroep op de algemene vergadering de moties niet aan 
te nemen. De V.V.D. staat voor vele oppervlakkige beoordelaars op een grandioos 
moment in haar geschiedenis. Ik kom daar vanavond laat nog op terug. In werke
lijkheid hebben we nog nooit voor zo'n grote opgave gestaan. Daar hebben 
en Hans Iwegel en ik vanavond over spreken en dat weet_U allemaal. Zover U echt 
geïnteresseerd bent in de politiek en dat bent U anders zat U hier vanmiddag niet 
we staan voor een heel grote opgave. Als we dat nou maar met elkaar eens zijn. 
Ga dan toch niet de partij aan haar top verzwakken door een interrechnum door 
andere akties die met de kern van de zaak niet te maken hebben. De kern van 
de zaak is dat we eensgezind die V.V.D. uitbouwen en nogmaals het is zwaarder 
en moeilijker dan ooit. En dat zeg ik ondanks de 2T300 nieuwe leden per week. 
Er wordt zo verschrikkelijk veel van ons verwacht. Doe het niet. Indieners 
trek die moties in en anders leden, ik zou bijna zeggen lieve leden neem hem 
niet aan, het is niet toegestaan. 
-Applaus-

Dames en heren ik stel aan de orde de replieken op punt 7 beleid hoofdbestuur. 
Wie mag ik het woord geven. 
Mevrouw de voorzitter, dames en heren, Kluigers, kamercentrale Zeeland. 
Ik wou U toch dringend op het hart binden om het betoog zowel van kamercentrale
voorzitter Rotterdam de heer Verbeek en het betoog van mevrouw van Someren-Downer 
te steunen. 
-Applaus-

Nogmaals er heeft een sondering plaatsgevonden tussen de kamercentralevoorzitters 
van het hele land. Er was een mening die in de beginnen afweek. Later heeft de 
bewuste kamercentralevoorzitter zich objectiever opgesteld. Ik geloof dat 
amendement Amersfoort geen schijn van kans maakt, dus men zou zeggen, waarom dan 
nog. Het nadeel verder is dat men een indruk wekt naar buiten van enige 
verdeeldheid, waar het niet nodig is. Wij menen dat de kamercentralevoorzitters 
dermate kontakt met hun achterban, met afdelingen die het uieindelijk voor het 
zeggen hebben, hebben. Dat deze motie totaal geen zin meer heeft. Dat was wat 
ik wou zeggen. 
Dank U wel, meneer Kluigers. 
-Applaus-
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Ik zou een dringend beroep op deze vergadering willen doen. De kandidatuur van 
de heer Korthals-Altes te ondersteunen. Ik meen dat te mogen zeggen naast, 
namens de meerderheid van de kamercentralevoorzitters, die dat ook duidelijk in 
hun achterban zullen hebben beluisterd dat dit zo zou moeten zinn. 
Dank U wel meneer Combé. 
Ja meneer Bos, Gelderland. 
Bos, kamercentrale Gelderland. Mevrouw de voorzitter ik wil het kort maken. 
Mijn voorgangers hebben Uw beto'Jg reeds onderstreept, ik onderstreep het van 
harte en ik hoop dat de vergadering dit interechnum intrekt en zich neerlegt bij 
het algemeen genomen besluit. We blijven nog altijd van mening dat de voldomde 
termijn in acht genomen zijn en ik hoop dat de vergadering het voorstel van het 
hoofdbestuur steunt. 
-Appl:ws-
Dank U wel meneer Bos. 
Meneer Hemmes Utrecht. 
Mevrouw de voorzitter, dames en heren, ik heb een paar opmerkingen gehoord waar i.k 
toch nog even op wil ingaan. Al was het alleen maar omdat ze niet juist zijn. 
In de eerste plaats heb ik net gehoord dat van een kamercentrale, en dan voor dege
ne die het dan niet weten, bij deze die voor de motie was, althans de gevoelens 
van de motie daar geheel achter stond. Dat was de kamercentrale Utrecht. Dit 
om ieder misverstand te vermijden. Ik vindt het jammer, dat deze discussie zo in 
deze richting loopt. Ik heb U mevrouw van Someren duidelijk gezegd hoe het stand
:punt is van de hele kamercentrél.le Utrecht. Ik hoorde iemand zeggen, ik meende de 
heer Pluigers, dat die ene kamercentrale, en dat is dan de kamercentrale Utrecht, 
van mening is veranderd. Ik kan U zeggen dat de kamercentrale Utrecht niet van 
mening is veranderd. Zij heeft zich ook niet objectiever opgesteld, maar ze heeft 
om haar moverende redenen de motie die zij had geconcipieerd en had ingediend 
en die door het dagelijks bestuur niet op de agenda is gezet die heeft ze niet 
willen aankaarten. Ze heeft dat niet willen doen om redenen welke zij voor zichzelf 
houd. En hier in het openbaar niet naar voren wil brengen. 
-Applaus-
Mevrouw de voorzitter, ik wou nog even terugkomen op de vraagstelling eigenlijk 
en van de afdeling Eindhoven en vooral met betrekking tot de antwoorden die de 
heer Talsma gegeven heeft. De heer Talsma heeft.mijns inziens het beleid verde
digt. Dat si door ons niet ter discussie gesteld. Wat ons raakt althans in 
Eindhoven en ik dacht daarbuiten ook is dat wij als V.V.D., als volkspartij te 
weinig in ieder geval naar buiten uit bewogenheid vertonen en juist op deze dagen, 
juist in deze tijd met zo'n goed programma geloof ik als wij wat meer emotioneel 
betrokken zouden zijn bij vele zaken in onze maatschappij dan ligt die groei voor 
ons klaar, dat wou ik toch nog even zeggen. Het is niet het beleid, het is meer 
het betrokken zijn bij de totale maatschappij. Dat hebben wij nodig. 
-Applaus-
Ja volgende spreker, gaat Uw gang. 
PooL1mn-Tuin is de naam van de afdeling Soest. Ik ben blij, mevrouw de voorzitter 
leden, ik ben blij dat de heer de Korte in zijn betoog heeft genoemd dat het 
jongeren kadervorming zo verdraaid belangrijk is. Wij sluiten daar natuurlijk 
volledig op aan, omdat ik ook tot een van die groep van die jongeren behoor. 
Ik wil er tevens nog aan toevoegen dat U ook gerefereerd heeft aan het feit dat 
het jongerenwerk al een beetje zijn beslag vindt en al in een heel ver gevorderd 
stadium is. Ik maag er geloof ik wel op wijzen dQt de J.O.V.D. in deze een heel 
grote taak heeft en een nog grotere taak zal kunnen krijgen in de toekomst met 
misschien financiële steun van andere instanties of de V.V.D. Die dacht ik dat 
dit voor de duidelijkheid misschien noodzakelijk was omdat N.K.W. natuurlijk 
als adviescollege van het hoofdbestuur een heleboel goede adviezen doorgeeft 
maar desalniettemin die J.O.V.D. geeft die adviezen natuurlijk x±R in het goede 
samenwerkingsverband met de V.V.D. aan het hoofdbestuur natuurlijk ook door en 
ik spreek hier dan als afdeling Goes maar tevens als lid van de J.O.V.D. de 
wens uit eigenlijk dat dat kontakt zo goed mogelijk akn blijven, zal mogen blijven 
en dat de jongerenkadervorming een zo goed mogelijk gevolg zal kunnen hebben en 
dat opbouw van onze partij van de basis zo jong af mogelijk zal mogen zijn. 
Dank U. 
-Applaus-



"' OI c 

1 
E 

"'tl c 
111 

~ 
OI c 
8 

0 

"'tl 
c 
111 

OI c 
"'Ë 

J 

"' "'tl c 
..!!! 
t 

..t:: 
"i) 
z 

Cl) 
..t:: 
1-

~ 
UJ 
;:::::: 
Vl 
UJ 

0 
~ 

< 
0 
~ ...... 
~ 
UJ 
...J 
UJ 

0.. 
< 
< 
I u 
Vl 

(@)] 
SCHAAP ELEKT R 0. A K 0 ESTlEK 

Rotterdam 010-36 65 32 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Volgende spreker. 

Blad No. 27 

Band No. 3 

Poot, bestuurslid van de V.V.D.-afdeli~g Haarlem. Geachte voorzitster dames en 
hereh. Op onze afsluitdijk staat een historische zin gebeiteld. Daar staat 
no~melijk. Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst. En hoe kunt U zich het 
bouwen in welke zin ook voorstellen als daarbij niet tegelijkertijd is geïncor
poreerd. Meedenken en meeverantwoordelijkheid dragen. Ik geloof dat wij het niet 
duidelijker kunnen zeggen dan juist in deze zin. Wat wij met onze motie beogen 
dat is juist dat de hele partij meedenkt over de funktievervulling van de in 
het hoofdbestuur meedenkt over het op de juiste plaats stellen van de mensen 
die aanstonds onze partij weer moeten gaan schragen. Ik ben het met U eens 
als U zult zeegen een motie als deze klinkt wat agressief. Laat ik U dit zeggen 
agressiviteit is wel het allerminste wat wij beogen. Wij afdeling Haarlem en degene 
die met ons samen deze motie hebben ingediend, willen voor alles hun grote waarde
ring uitspreken voor het werk wat door het hoofdbestuur tot nu toe is gedaan en 
waarvan wij overtuigd zijn dat dat ook in de toekomst gedaan zal worden. Wij 
weten dat dit werk belangeloos wordt gedaan. En mevrouw van Someren heeft dat in 
Vrijheid en Democratie nog eens genoemd naar aanleiding van het· intervieuw wat 
zij had. Wij weten wat het betekent om op deze plaatsen te staan. Wij weten ook 
wat het betekent om de plaats van voorzitter te moeten vervullen. Maar juist omcrat 
wij weten wat het betekent om deze plaats te moeten vervullen weten wij ook dat 
het absoluut noodzakelijk is dat de hele partij zo maar enigszins mogelijk deze 
voorzitter steunt. Dat er dus geen verschil van mening is over de keuze. Waar wij 
op het ogenblik nog achter haken dat is dat niet iedere afdeling, niet ieder lid 
zich voldoende over deze finktievervulling heeft kunnen beraden. Gewoon door de 
korte tijd die er geweest is voor de kandidaatstelling. Dat wil helemaal niet 
zeggen dat wij als afdeling Haarlem en degene die met ons deze motie hebben 
ingediend ook maar iets willen afdoen aan de kwaliteitten van de heer Korthals
Altes. Dat wij twijfelen aan zijn goede eigenschappen maar wij zouden wel graag 
willen dat de hele partij, dus dat wil zeggen de afdelingen van onze partij dat 
die dit ook heel duidelijk uitspreken. Ik geloof dus dat het in het belang is 
van onze partij dat er een stemming over deze motie komt en uiteraard dat zal 
dan een democratische beslissing zijn. 
-Applaus-
Ja meneer Hartelust uit Amersfoort. Gaat Uw gang. 
Mevrouw de voorzitter, ik re:J.geer nog even in de replieken omdat een paar dingen 
zijn die U gezegd hebt en waar ik toch wel wat anders tegen aankijkt. Wanneer 
U spreekt over de daartoe geeigende organen van de part~j en dat doet U dan 
met enig deda. Dan is dat toch dacht ik wel wat anders dan on er onmiddellijk aan 
toe te voegen het praten over de hele partij. In dit opzicht moet ik het helaas, 
kan ik het niet eens zijn met de vorige spreker de heer Poot. Ik kan het wel met 
hem eens zijn, wanneer hij zegt het hele gebeuren in de partij wordt er sterker 
van, wanneer de verkiezing van een belangrijke funktionaris in de partij ook 
gedragen wordt, waneer die helemaal wordt aangevoeld in de partij en ondersteund 
en dat kan niet anders, dan wanneer men zich daarover heeft kunnen uitspreken in 
een vroegtijdig stadium. Ik heb dan nog iets anders. U hebt ten aanzien van de 
motie van Amersfoort gezegd dat U er verder geen behoeft aan had om deze motie 
in stemming te brengen omdat U al toegezegd had namens het hoofdbestuur dat er een 
nieuwe procedure over aangewerkt zou worden. Ik mag U er dan toch op wijzen dat 
wij met een experciter ingesteld hebben een termijn van een jaar en wij menen 
ook dat dat noodzakelijk is dat er binnen een jaar dit soort van zaken geregeld 
wordt. Want U bent niet de enige kans dat er wat gebeurt, het kan ook nog wel eens 
een andere keer zijn met tussentijdse verkiezingen van andere belangrijke partij
funktionarissen. Wij vinden dit namelijk ook zo fundamenteel van de partij dat 
ik het niet met U eens kan zijn wanneer U zegt dat de kern van de za~ is alleen 
maar het uitbouwen van de partij. Dat is op zichzelf een juiste stelling, maar dan 
wel een partij die ook werkelijk zich een partij waar iedereen een inbreng in 
kan hebben en een inbreng op een democratische wijze kan hebben. Want democratie 
is hetgeen U in Uw vaandel voert. En wij allemaal ook-
-Applaus. 
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"' U handhaaft de motie dus meneer Hartelust, d~t heb ik goed begrepen. Ja. 
& ,J .... ,, Mevrouw de voorzitter, het is mij toch een behoefte, waar ik zolang ik in de 
l~ partij meeloop. Ik heb het ontstaan van de eigenlijke V.V.D. heb ik meegemaakt. 
E Als voortzetting van de groep Oud en de Psrtij van de Vrijheid. Ik heb dit 
~ alles beleefd en ik heb voortdurend alles met de nodige belangstelling gevolgd. 
a Zo kreeg ik in december en iedereen in de partij de mededeling van het aftreden 
~ vnn mevrouw van Someren en daarnaast het opboud, dat wil zeggen van de top door 
o de kandidatuur van de heer Korthals-Altes. En nu heb ik sedertdien heb ik in 
c:: 8 onze regio, ik stam uit Heemstede, ik zetel dus in de kamercentrale Haarlem 
o en in de statencentrale Haarlem-Velzen. Ik heb alle vergaderingen daar meegemaakt 
~ en in het begin werd er niet over gesproken. Pas deze laatste paar weken is dat 
9 
~ naar voren gekomen en is er door een paar mensen is het ineens gezegd geworden, 
~ ja maar dat deugt toch niet. Goed ik geef toe, door de omstandigheden is er een 
~ proeeduren in werking gekomen die misschien wel beter had gekünd. Maar nu wij 

c:: 
a hier voor de feiten staan, nu zou ik toch zeggen, kijk eens niet. Dit kan niet 
0 
c:: om met moties te gaan werken, naar buiten vooral, denk U eP wel om, want de 

"ê o pers ligt op de loer. 
Jj ~ -Applaus-
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En da.~rom zou ik deze vergadering willen vragen, stel vertrouwen in onze huidige 
voorzitter, mevrouw van Someren. Zij heeft dit alles bedachtzaam heeft zij dit 
voorbereid en heus dat vertrouwen is zij waard en ook de heer Krothals-Altes is 
dat vertrouwen, die zal tonen dat vertrouwen waard te zijn. Dus weg met deze 
motie. Neemt U ze niet aan, want het zou voor onze partij werkelijk een ramp van 
aanzien zijn. Denk U er wel om. Het aanzien van onze partij, dat zal door het 
aannemen van deze moties een van de beide of beiden, het kan mij niet schelen, 
zou een verschrikkelijk iets zijn. Ik dank U. 
-Applaus-
Dank U wel meneer Scheers. 
Ja meneer Blauw uit Groningen. 
Mevrouw de presidente, dames en heren. Blaus, voorzitter kamercentrale Groningen. 
Groningen heeft totaal geen behoefte aan de motie gesteld door de heren uit het 
Utrechtse en uit het Haarlemse om de volgende redenen. Mevrouw de presidente 
het kiezen van een bestuurslid is het delegeren van een stukje vertrouwen. Daar 
heeft U terecht op geduid. En als wij dan alles op een rijtje gaan zetten wat 
er gebeurt is met die V.V.D. Dan is het dacht ik een normale zaak dat iemand 
die dagelijks met het bestuur, met die snelle ontwikkeling van die V.V.D. bezig 
is de continuïteit van die V.V.D. dat die iemand zich aantrekt. Organiek mevrouw 
de presidente is het dacht ik zo, dat er maar een orgaa·n in de tptale V.V.D. is 
die misschien volgens de reglementen redenen had om te klagen. En dat was het 
hoofdbestuur. Door die befaamde lek. Maar reglementair hebben wij als leden, als 
afdelingen, en als kamercentrales voldoende tijd gehad om in onze achterban te 
zoeken naar alternatieven. En we komen eenvoudigweg tot de conclusie dat die 
alter~atief er niet is. Waar vind je nog iemand die zo bekwaam is, die pro dea 
dit vele werk wil doen. Ik zou zeggen, komt U bij een volgende termijn, hier 
eens mee terug dan zult U ervaren dat ze er eenvoudigweg niet of haast niet zijn. 
Ik wil U nogmaals vragen Haarlem, Utrecht trekt de motie in. Het is absoluut 
zinloos en laten wij daar intern over een jaar anderhalf jaar weer de zaak 
kritisch gaan bekijken. Want dan de heer Krothals.Altes krijgt van onz het volle
dige vertrouwen, maar wordt over 2 jaar weer beoordeeld en dan gaan we de proce
dure opnieuw bekijken. Maar laten we dit nu in ieder geval niet doen. 
Ik dank U-
-Applaus-
Hartelijk dank meneer Blauw. 
Nog een spreker, ja. 
Mevrouw de voorzitter ik ben van der Vlies, afdeling Uden en ik heb even geaar
zeld voor ik hierheen kwam. Ik dacht namelijk dat Haarlem en Amersfoort zoetjes
aan de overtuiging kregen dat hun moties niet zo gek goed vielen in deze verga
dering. Ik zou U in overweging willen geven een motie van mij ter stemming te 
brengen. En die ligt wel in de volgende. De vergadering bijeen gehoord hebbende 
alle argumenten overwegende dat naar verwachting het tot nu toe gevoerde beleid 
door het aanblijven van de huidige voorzitter als penningmeester, dus als lid 
van het dagelijks bestuur, blijft gehandhaafd, stel ik voor alle andersluidende 
moties voor kennisgeving aan te nemen en gaat over tot de orde van de dag. 
-Applaus-
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Het ligt technisch moeilijk, want die andere. Ja daar zal je toch zes jaar voor 
zijn en niet precies weten wat je doen moet. Ik ben uiteraard min of meer erg dank
baar voor zijn steun daadwerkelijk en moreel, maar de andere twee moties zijn nog 
steeds ingediend, dus d~t staat nou eenmaal overeind, maar ik zie daar nog een 
spreker naderen. 
Lauwers, mevrouw de voorzitter, afdeling Bilthoven, de Bilt. Ik zou even willen zeg
gen- Ik heb begrepen, ik begin zo langzaam te merken dat er een zekere verwarring 
in de discussie begint te komen. Men stelt het op het ogenblik voor alsof de motie 
van Amersfoort hier op tafel ligt, gericht zou zijn tegen de voorzitter. De voor
zitter die doet nu het hoofdbestuur nu kandidaat gesteld is en die omdat er geen 
tegenkandidaten zijn gewoon bij acclamatie straks zal worden aangewezen. Het gaat 
·daar niet om. Waar het om gaat dat is de procedure die gevolgt is. En la ten we 
deze twee dingen nou niet verwarren. Ik dacht inderdaad, maar U heeft gezegd 
mevnouw de voorzitter dat het moeilijk is om allerlei organen in de partij te 
consulteren. Ik dacht aan de andere kant dat de V.V.D.· zo langzamerhand toch wel zo 
volwassen wordt, dat het mogelijk moet zijn om wegen te vinden het initiateif dat 
men zo graag vanuit de basis ook wil betonen om daar een weg aan ·te bieden. Dank U. 
-Applaus-
Meneer Verbeek. 
Mevrouw de voorzitter, dames en heren. Dank voor Uw reaktie, zeer uitvoerig gegeven 
op de sprekers in eerste termijn. Hier rondlopende in de vergadering en sprekende 
met een aantal kamercentralevoorzitters mocht ik bijval constateren van den Haaag, 
Limburg, Zeeland, Gelderland en nog een aantal andere kamercentrales die mij alle 
gevraagd hebben hier nadrukkelijk te verklaren geen behoeft te hebben aan enige 
motie welke dan ook en ook niet een behoefte te habben aan enig interechnum als we 
alleen maar denken aan de gevolgen van een interechnum als wij bijvoorbeeld tussen
tijdse verkiezingen zouden krijgen dan zouden wij niet met een duidelijk gezicht 
ons zelf naar buiten kunnen presenteren. Laten wij toch vooral alle onderlinge 
meningsverschillen over proceduele zaken vandaag niet nader uitwerken en niet 
nader bespreken en ctls eensgezinde schare o.chter de nieuwe voorzitter Frits Korthals· 
Altes. Dan u zeer. 
-Applaus-
Nu rest mij in tweede instantie te antwoorden. Ik wil al die sprekers, wil ik die 
mij gesteund hebben in mijn voorstellen, wil ik danken. Ik heb dat al stuk voor 
stuk gedaan. En ik wil alleen ~asr zeggen, ik waardeer het enorm, dat zij dat 
vertrouwen willen geven. Dat is ook de enige manier waarop een partij kan funktio
neren met dat vertrouwen. Mij rest ctlleen nog een antwoord aan meneer Hartelust. 
Ik spreek nooit met Dedain over iemand, hoogstens over mezelf. Ik moest even het 
goede woord zoeken, dat was helemaal alles. U moet dit soort beschuldigingen niet 
uiten. Ik kent mij nu lang genoeg. Excuses aanvaard meneer Hartelust. 
Mag ik nu vragen is er door de indieners van de motie nog verandering in standpunten 
gekomen, na alles wat ze gehoord hebben. Moeten ze in stemming komen. Ja, Haarlem, 
Amersfoort.Moeten ze in stemming komen. De verstrekkende is Haarlem. Maar ik zou 
eigenlijk om tijdswille ze wel tegelijk in stemming willen brengen. 
Dan eerst Haarlem. 
Als U het niet wilt dan beginnen we met Haarlem. Dan geef ik nu het woord aan de 
vice-voorzitter die inmiddels zijn gedachten heeft laten gaan over de stembureaus. 
Dames en heren ik zou in het stembureau U willen voorstellen te benoemen de heren 
Hofman uit Badhoevedorp, de heer Meijeran en de heer Hubert uit den Haag. De proce
dure is dat iedereen zijn stembriefjes voor zich neemt gemerkt nr. 1. Er zijn 
afdelingen met meer dan tien stemmen, die hebben blauwe briefjes gekregen die gelden 
voor tien, voor zover zij daar bezwaar tegen mochten hebben, omdat dan misschien 
gezien wordt hoeveel stemmen dat zouden zijn, kunnen zij die inwisselen maar dat 
zullen zij wel niet nodig vinden. Op de eerste plaats komt nu aan de orde de motie 
van Haarlem, Zeist, Leusden. Ik zal nog even de korte inhoud weergeven. Spreekt als 
mening uit dat de gevolgde procedure met ernistige mate betreurd wordt en dat het 
belang van de partij een uitstel van tenminste drie maanden vereist. U wordt 
verzocht de briefjes gemerkt nr. 1 te willen deponeren in een mand waar staat 
voor, wie dus voor de motie van Haarlem is, deponere zijn briefjes in de mand voor. 
Wie tegen de motie is, deponere in de mand tegen. Wie zich blanko opstelt heeft 
een mand waar op staat blanco. Mag ik U verzoeken dit zo snel mogelijk te doen. 
Dan komt daarna de 2e motie in stemming. 
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Zou U zo snel mogelijk willen stemmen, want ik wil dolgraag dat ik nog een stukje 
v~n de huishoudelijke agenda afhandelen. 
Heeft Iedereen zijn stem uitgebracht. Wilt U dan snel komen, want het stembureau 
sluit. Niemand meer. Dan is het stembureau gesloten. En een van de drie heren, ik 
geloof de heer 1~ijeran zal U nu de uitslag meedelen. 
Ik geef nu graag het woord aan de heer Meijeran. 
Als lid van het stembureau uitslag van de stemming, dat is dus over de motie 
Haarlem, Ja menner Meijeran. 
Mevrouw de voorzitter, we hebben een ongeldig stembiljet aangetroffen een nummertje 
twee, we kunnen het niet aan de rechtmatige eigenaar teruggeven. Overigens zijn 
er 214 stemmen voor de motie uitgebracht, 51 blanco en 1053 tegen. 
-Applaus-
Ik dank de heer Meijeran en de anderen leden van het stembureau voor de door hun 
verrichte arbeid. Dan geef ik nu het woord aan de heer Hartelust uit Amersfoort 
die mij daarom gevraagd. heeft. 
Mevrouw de voorzitter, dames en heren. Ik wil graag een vraag stellen aan het 
hoofdbestuur. Is het hoofdbestuur bereid de toezegging te doen dat binnen een 
jaar een procedure-regeling tot stand is gekomen inhoudende een behoorlijke 
regeling ter voorziening in de vacature zoals door ons bedoeld. 
Het antwoord is ja. Dan trekt Amersfoort de motie terug mede namens Bilthoven en 
-Hartelijk dank Amersfoort. 
Dames en heren dan wil ik toch trachten nog een stukje van het huishoudelijk deel 
van de agenda af te doen want morgen hebben we nog een heleboel interessante onder
werpen. We hebben morgen de speech van de heer Zoutendijk, we hebben een voorzitter
wisseling en ik zou het toch wel prettig vinden als dat morgen allemaal in de 
grootste rust kon geschieden. We hebben last but nat least het beleid van de kamer
frakties, politiek het zwaarste punt van de algemene vergadering. Ik zou U daarom 
willen vragen Uw zetels te willen innemen en nog even flink te zijn. de jus d 1 

orange, de borrel het wacht nog even. 
Dames en heren, ik stel aan de orde punt 12, benoeming van leden van de commissie 
van beroep. Er zijn geen tegenkandidaten ingesteld. Het hoofdbestuur stelt wederom 
kandidaat voor het voorzitterschap en het lidmaatschap der commissie resp. meester 
dr. H. Fortiun, meester dr. J.G. Betting, voor de vacature in het lidmaatschap 
stelt het hoofdbestuur kandidaat plaatsvervangend lid drs. A.M. Bom. 
Drs. Bom wordt benoemd tot lid van de commissie het hoofdbestuur voor deze vacature' 
en plaatsvervangend lid tot kandidaat dhr. J.F. Meijeran te Naarden. Aangezien 
geen tegenkandidaten zijn ingediend wordt dit bij hamerslag beslist. 0 sorry ik 
heb een fout gemaakt. Dames en heren ik heb een vergissing gemaakt. Ik wilde te 
snel bij punt 13 is wel door iemand het woord gevraagd of ie die iemand er niet 
meer. Nee die iemand schijnt er niet meer te zijn. Dan ga ik over tot punt 15. 
Voorstel van de afdeling Amsterdam tot instelling van een commissie die zich zal 
bezighouden met de poblematiek van de binnengemeentelijke decentralisatie. U kent 
de overwegingen van Amsterdam. Is er iemand de het woord vraagt. Ik wil U wel 
zeggen voor zover U de stukken niet zo snel bij de hand heeft. Het hoofdbestuur 
neemt dit voorstel over in die zin dat het er de voorkeur aangeeft dat de door 
Amsterdam gewenste commissie wordt ingesteld door de vereniging van staten en 
raadsleden van de V.V.D. en het hoofdbestuur samen. Het is een overgenomen 
voorstel. Door het hoofdbestuur overgenomen. Vraagt iemand het woord. 
Hartelijk dank Amsterdam. 
Dan ga ik over naar punt 16. Voorstel van de afdeling Rijswijk tot opstellen van 
enige beleidsnota's. Vraagt Rijswijk nog het woord indiener krijgt in princip van ' 
mij het eerst het woord. Wil Rijswijk dit nog toelichten. Ja U, komt U voor 
Rijswijk. Gaat Uw gang. 
Ik ben mevrouw de Lever, afdeling Rijswijk. Mevrouw de voorzitter namens een 
aantal op deze algemene ledenvergadering te behandelen punten blijkt dat als de 
tijd rijp is voor een gedachtenvormingin een bepaalde richting er spontaan gelijk 
gerichte voorstellen en initiatieven ontstaan. Het is echter uitzonderlijk dat zoalf 
nu het geval is, de voorstellen of reeds genomen initiatieven elkaar zo goed aan
vullen- Zij liggen als het ware allemaal in elkaars verlengde. In volgorde. 
De initiatieven reeds genomen door het hoofdbestuur. Het voorstel van de afdeling 
Velzen. Het voorstel van de afdeling Rijswijk en het ~endement daarop van de 
afdeling ~indhoven en te~slotte ook het voorstel van de afdeling den Haag • ., 
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Het voorstel van de afdeling Rijswijk, mevrouw de voorzitter op een uitstekende 
wijze aangevuld door de afdeling Eindhoven heeft direkt betrekking'op de menings
vorming binnen de V.V.D. en het uitdragen daarvan naar de kiezer. Die menings
vor~ing vindt primair en fundamenteel plaats binnen de afdelingen de kamercentra
les en de algemene ledenvergadering en wel in onderlinge wisselwerking. Natuur
lijk wordt die meningsvorming gestimuleerd door spreekbeurten van bijv. kamer
leden. Natuurlijk wordt hieraan bijgedragen door publicaties zoals wij die alle
:maG.l kunnen lezen in Vriheid en Democratie. En voor zover wij daarop geabonneerd 
zijn in Liberaal Reveil en na tuurlijk verschijnen er al nota's. Nou dat is 
van de Telderstichting, waarin op een wetenschappelijke basis een visie op lange 
termijn wordt ontwikkeld die dan weer getoetst moet worden aan de liberale begin
selen. De korte termijnvisie mevrouw de voorzitter nodig voor een slagvaardig poli
tiek beleid. En dan ook terecht gericht op aktuele onderwerpen of deelonderwerpen 
vinden we ook vaak in Nota's. Die worden opgesteld door partijcommissies, het hoof( 
bestuur of zelfs door de frakties. En dat zijn mevrouw de voorzitter partijpoli
tieke nota's. Voornamelijk gericht op een politieke stellingname in het parlement 
of ten opzichte van andere partijen. In deze overtuiging mevrouw de voorzitter, 
heeft met zostra~s ook een betoog van de heer Talsma in antwoord op de vragen 
van de afdeling ~indhoven nog versterkt. En het initiatief van ret hoofdbestuur 
om tot een intergratie van deze werkzaamheden te komen bied gröte voordelen en 
valt zeker toe te juigen. Maar de vraag blijft of binnen dit zo juist geschepte 
stramien die not!-s de mening van de partij weergeven. Ik heb het al gezegd, 
w~dt immers gevormd door afdelingen, de kamercentrales en de algemene leden
vergadering. En daarvoor is duscussie nodig aan de hand van zoals Eindhoven het 
noemt discussienota's of zoals Rijswijk het noemt beleidsnota's. Discussie binnen 
de partij in al zijn gelederen. Daarvoor zijn nodig breed samengesteld werkgroepen 
en onderwerpen die aan de orde zullen moeten zijn zullen zeker vallen buiten de 
grenzen van de thans bestaande partijcommissies. En ze zullen ook een dusdanige 
interdependentie vertonen dat de bestaande structuur onvoldoende zal blijken te 
zijn om tot de~e gafendeerde oordeelsvorming te komen. Dat de afdelingen Rijswijk 
en Sindhoven niet alleen staan in hun mening blijkt uit het initiatief van de 
landelijke onderwijcommissie. Daar is immers ingesteld een breed in de partij 
gefundeerde commissie ad-hoc. Die tot taak heeft gekregen om het heel kort te 
zeggen een algemene liberale onderwijsvisie te formuleren mede toegespitst op 
de vragen over het voortgezet onderwijs. Mevrouw de voorzitter, de V.V.D. is een 
volwassen politieke partij. De 2e partij van Nederland. Wil zij bloeiend blijven 
dat is fundamentele discussie noodzakelijk. Wil zij in staat zijn een voorstel 
zoals ingediend door de afdeling den Haag wat hierna zai worden behandeld het 
opstellen van een verkeizingsprogramma inhoud te geven dan is fundamentele dis
cussie noodzakelijke. Samenvattend verzoek ik deze ledenvergadering ons voor
stel te steunen en te komen tot ten eerste het vaststellen van onderwerpen voor 
discussienota's, ten tweede het instellen van breed samengesteld ad-hoc groepen, 
ten derde, na te gaan welke partijcommissies kunnen worden ingeschakeld bij de 
werkzaamheden van deze ad-hoc groepen en ten vierde te bezien welke steun de 
Telderstichting en de fraktie-assistenten zonodig kunnen verlenen. 
Dank U wel. 
-Applaus-
Dank U wel mevrouw. 
Er is hier nog een amendement van Eindhoven. Gaat Uw gang. 
Hermes van de afdeling Eindhoven. Mevrouw de voorzitter, dames en heren. de afde
ling Eindhoven heeft gemeend het voorstel van de afdeling Rijswijk aan te moeten 
vullen op het punt waar de afdeling Rijswijk stelde dat de V.V.D. op een zo 
breed mogelijk terrein discussienota's moest voorbereiden ter opstelling van 
verkiezingspro.srammas is de a.fdeling Eindhoven van mening dat dit na tuurlijk 
ondersteund moet worden, maar niet eens dat advies-van het hoofdbestuur, daar 
waar gezegd wordt dat de voorstellen van de afdeling Rijswijk overbodig zou zijn, 
omdat er struktuur is aangebracht in de s ~menwerking tussen de Telderstichting 
de partijcommissies en de staf van de eerste en twwede kamer. De afdeling 
Eindhoven is van mening dat dit een tweerichtingverkeer dient te zijn en onder
steund volgaarne hetgeen de spreekster voor mij heeft te berde gebracht namelijk 
dat de lijn van de partijorganen naar de afdeling zeker aangevuld zal moetenç 
worden met aktiviteiten in de afdeling. En zij is dus van mening dat het hoofd
bestuur de afdelingen en de partijorganen althans aan de basis zodanig dient 
te stimuleren dat dit werk op gang gaat komen. 
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Met de bedoeling om deze fundamentele discussie die in de aprtij dus duidelijk 
wel wat gewenst, de politieke meningsvormen behoorlijk aanklank te geven. Wij 
zijn dus van mening dat deze uitbreiding ook een duidelijke ter vollediging is 
van hetgeen éigenlijk Rijswijk had bedoeld. Dank U wel. 

-Applaus-
Dank U wel. Nog iemand het woord over dit punt. Gaat Uw gang. 
Mevrouw de vo'Jrzitter, dames en heren. Namens Ik ben Heemstra van de afdeling 
Deventer. Namens na de uitvoerige uiteezettingen van het nut van nota's en 
de discussies over die nota's in de partij zou ik namens onze afdeling willen 
verklaren dat wij het nut van nota's mits in een zodanige hoeveelheid beperkt 
dat ze ook te bestuderen zijn dat er ook werkelijk over gepraat en gedacht kan wor
den bijzonder inzien. Dat we dan daarnaast inderdaad het er mee eens zijn dat het 
gesprek met de partij tot in de afdelingen wordt teruggebracht, dat er inderdaar 
zoveel mogelijk RmXN mensen aan deze discussie kunnen deelnemen en dat later 
de resultaten V3.n de gesprek weer worden realiseert van wat er dan verder gebeurt 
naar aanleiding van die nota's. Maar mevrouw de voorzitter er is bij ons bij 
de discussie over dit punt in de afdelingsvergadering een anderé zaak naar voren 
gebracht en daar vraag ik hiervoor Uw aandacht en dat van het bestuur en van de 
vergadering. U kent ongetwijfeld de Wiardi Beekmanstichting al 'is het maar van 
naam. Een organisatie dat overeenstemming vertoont met de Telderstichting maar 
dat anders gekleurd is, ook dacht ik wat eerder is opgericht. Die Wiardi Beekman
stichting die heeft dus duidelijk zeker in den beginne een puur wetenschappelijke 
pretentie gehad. Op het ogenblik heeft ze ook plaatselijke vertakkingen. En ik 
moet U zeggen in onze omgeving zit zo'n plaatselijke vertakking en die zou ik 
wat wetenschappelijk niveau betreft niet helem3.al bij de top willen rekenen. Maar 
dat neemt niet weg dat dat orga::m ook studies verricht over zaken die van belang 
zijn voor de streek en dat die studies dan vervolgens worden gepubliceerd als 
wetenschappelijk studies, vruchten van wetenschappelijk onderzoek. En dan vind ik 
duidelijk dat zij een ding heel veel beter doen dan wij en dat is namelijk deze 
vruchten aan de bevolking presenteren en kenbaar te maken, zodat die bevolking 
van de streek die die problemen kent die met die problemen te maken heeft en er 
vaa~~ narigheid vo.n ondervind merkt dat er een WLJ.rdi Beekmanstichting is die 
daar op zit te studeren en die ze dan stukjes in de handen geeft waaruit zij 
kunnen zien hoe wetenschappelijk verantwoord die problemen moeten worden opgelost 
in hun visie. Ik geloof mevrouw de voorzitter det het erg nuttig zou zijn en de 
afdeling ~eventer zou dat in elk geval erg waarderen wanneer Uw bestuur hieraan 
aandacht zou willen schenken. Het is natuurlijk erg goed dat onze politieke 
vertegenwoordigers een zo volledig mogelijke en aktuele wetenschappelijke infor
matie krijgen en het is ook nog wel goed dat voor mensen die willen studeren 
er ergens boeken liggen waaruit ze kunnen studeren, maar we moeten en dat is 
straks van de zijde van de vorige spreker van Eindhiven naar voren gebracht. 
Ik had toen geen behoeft om dat betoog in die trant te ondersteunen. Maar ik geloof 
wel dat er ergens een goede grondgedachte in zat. Wij moeten naar die mensen toe. 
Wij moeten die mensen duidelijk m3.ken dat we dat voor hun doen en wat we voor hun 
doen. Dank U. 
-Applaus-

Ja meneer Hemmes Utrecht. 
Mevrouw de voorzitter, naar aanleiding van wat de vorige sprekers al hebben gezegd 

ik wil toch nog graag een kleine nuancering aanbrengen die naar voren is gekomen 
in de kamercentrale Utrecht. De kamercentrale Utrecht is namelijk van mening dat 
uiteraard de Telderstichting bijzonder waarvol weik doet. Dat ook studies en rap
porten hoe beladen deze woorden mogen klinken in een tijd waarin je gebombardeerd 
wordt met studien en rapporten, dat die ook waardevol zijn. Maar wat is de bedoeli~ 
de Bedoeling is dat het in de eerste plaats gelezen wordt. En in de twwede plaats 
dat als het gelezen is dat het in discussie kan komen aan onze leden. En als 
wij een volkspartij hebben dan is dat het volk. En daarom zou ik ook een balans 
willen breken namens de kamercentrale Utrecht voor duidelijke en eenvoudige taal. 
En dat het op een wijze naar voren komt dat het voor iedereen begrijpelijk en 
bevattelijk zal zijn. Dat is eigenlijk de essentie. 
-Applaus-
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. Mevrouw de voorzitter. Met de heer Hemmes ben ik voorduidelijke taal. Ik kan U 
daarom mededelen dat de afdeling den Haag heeft besloten om dit voorstel tot 
0pstellen van enige beleidsnota's te ondersteunen. Wij hebben als delegatie tevens 
het amendement wat daarop is ingediend minder enthousiast ontvangen. Wij zijn 
van mening dat wij geen nota's opstellen om te tonen hoe sociaal wij zijn. Wij 
stellen nota's op vanuit on sociaal gevoel. Ik wou hier meteen aan vastknopen 
agendapunt 16a als ik mag. Wat de hele oplettende lezer van u zal hebben aange
troffen in Vrijheid en democratie eind februari. Dat was een voorstel om te 
beginnen met studies voor ons komende verkiezingsprogramma. Inmiddels heeft het 
hoofdbestuur zeer daarop gereageerd die aanzet is gegeven ons voorstel kan daarmee 
als ingetrokken worden beschouwd. Zij het dat er nog een vraag is. Wij hadden ook 
gevraagd om het een en ander snel in discussie te brengen in de partij nog nmet 
helemaal duidelijk is ons hoe het hoofdbestuur zich dat voorstelt en op welke 
wat ons betreft korte termijn. 
-Applaus-
Nog iemand over dit punt 16 of 16a het woord. 
Dan geef ik nu het woord aan de heer Korthals-Altes. 
Mevrouw de voorzitter. Wanneer je met iemand eens bent dan kun je 2 dingen doen. 
Je kunt zeggen. je hoeft niet te zeggen wat je wou zeggen,want we zijn het al met 
elkaar eens. Je kunt ook zeggen, zeg het maar dan neem ik het over. Het hoofd
bestuur heeft voor de eerste methode gekozen. Toen het verhaal van Rijswijk binnen
kwam. Maar de discussie horende vraag je je weleens af, was het niet verstandig 
geweest om alsnog voor de 2e methode te kiezen en te zeggen wij nemen dat over 
want we zijn het helemaal met elkaar eens. Er zijn toch een aantal verhelderende 
opmerkingen gemaakt, die mij aanleiding geven om te vertellen wat de methodiek 
van het hoofdbestuur gedurende de laatste 3 jaren is geweest. We zijn eigenlijk 
al jaren bezig , met herhaaldelijk speciale algemene vergaderingen en speciale 
vergaderingen van de partijraad bijeen te roepen over bepaalde onderwerpen. 
Maar daar is de llatste jaren e~ duidelijke frequentievermindering opgetreden. 
Waarom die is opgetreden, daar hoop ik op in te gaan. Maar ik mag U in herinnering 
brengen dat wij destijds 2 uitvoerige congressen hebben geweid aan de beroemde 
rapport kiezer en gekozene, dat we daarna een congres hebben gewijd aan de her
ziening van het ondernemingsrecht. Dat daar de hele partij naar aanleiding van 
die rapporten stellingen heeft ontwikkeld èn dat dat echt een discussie is ge
weest waaraan iedereen deelnam. Dat is toen afgesloten in 1971 met het verkiezings
prograiT~a liberalen op nieuwe wegen, waar iedereen ook aàn mee gedaan heeft. 
We hebben nadien nog een aantal vergaderingen gehad van de partijraad die zijn 
gegaan over woningbouw, overonderwijs en over nog andere speciale onderwerpen. 
Dat waren onderwerpen die werden behandeld in de 1e plaats aan de hand van een 
discussienota die aan de afdelingen was toegezonden aan de hand van die discussie
nota werden stellingen ontwikkeld of vraagpunten gesteld. Die gingen ook naar de 
afdelingen toe. De afdelingen zonden hun bevindingen naar aanleiding van de dis
cussies in werkgroepen in de afdelingen toe naar den Haag. Al dan niet via de 
kamercentrales en dan werd daar een soort sma.nevatting van gemaakt en dan werd 
er inderdaad door de hele partij heen over gediscussieerd. En wanneer ik U vertel 
wat er in de laatste 3 jaren nu nog aan rapporten is uitgekomen, waaraan sommige, 
dus ook in verdere discussie zijn geweest dan noem ik 1972. Een rapport over deç 
preventieve tandheelkunden, de fluoridering, een rapport van de commissie van volks 
gezondheid met een uitvoerige discussie die daarop is gevolgd in het partijorgaan. 
Niet in een vergadering. We hebben gahd een rapport van de commissie buitenlandse 
zaken over Europese veiligheid, we hebben een rapport gehad van de commissie 
buitenlandse zaken over nederland en de west en er is een rapport geweest van de de: 
fensiecommissie als commentaar op het rapport van Rijckevorssel. We hebben toen in 
1972 last but not least gehad het liberaal manifest, maar jammer genoeg is daar
over de discussie voornamelijk gegaan over de formele kant van de zaak en zijn we 
te weinig ook naar ons oordeel toegekomen aan een discussie over de inhoud. Er is 
bmvendien in het jaar 1972 uitgekomen een nota over de gewestvorming. in t973 zijn 
uitgekomen nota 1 s over de inkomenspolitiek van de bveede kamerfraktie, richtlijnen 
provincie program van de vereniging voor state~ en raadsleden. En een interimrappor· 
Eissen waaraan een otnten of raadslid moest voldoen. 
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U ziet in d~t j3Jlr ZlJn we al heel duidelijk bezig met de kandidaatstelling 
voor de staten- en de raqdsverkiezingen. In 1974 hebben we gehad een dis
cussienot2 basisonderwijs, in september j.l. gevolgd door vraagpunten die aan 
U zijn voorgelegd en wa~rover wij over enige tijd een p~rtijraad hopen te 
hebben. Reeds verscheen het ra~port baas in eigen huis, op grond waarvan 
stellingen en resoluties aan de partij zijn toegezonden. Er ié een rapport 
gekomen van de defensiecommissie genaamd vrede, vrijheid en defensie. Waaraan 
geen conclusies zijn verbonden. Dan is er tenslotte in 1975 nog uitgekomen 
een brochuretje, niet bedoeld als discussienota ondernemerschap voor zelfstan
digen. Sn er is vandaag bij ons binnengekomen dat kunt U niet kennen want ik 
heb het zelf ook nog niet gezien. Dat is vandaag ontvangen. Een rapport over 
Europese eenwording van de commissie buitenlandse politiek. Er gebeurt dus 
wel iets, maar waar het de laatste twee, drie jaren aan geschort heeft dat is 
voldoende samenvattende discussie in een vergadering van de partijraad of in 
de algemene vergadering. Daar is mijns inziens ook een duidelijke oorzaak voor 
ao.n te wijzen. Vh.nt we hebben in de jaren van de ene verkiezing naar de o.ndere 
ademloos gehold. En o.ls ik U vertel dat U zelf in 1974 voor zeer succesvolle 
Statenverkiezingen en voor zeer succesvolle raadsverkiezingen ~ebt gezorgd dan 
zult U zich zelf wel herinneren dat dit niet vanzelf is gegaan maar dat juist 
ook de afdelingen daar een ongelofelijke hoeveelheid energie in hebben gestopt. 
En dat je midden in een verkiezingscampo.gne eenvoudigweg omdat het G:.ltijd op 
dezelfde mensen neerkomt niet verstandig doet met eens een uitvoerig discussie
congres te houè.en. Maar het is nu de hoogste tijd daar is het hoofdbestuur 
vol~omen van overtuigd en wij hadden dus eigenlijk, was de inbreng voldoende 
geweest in de 2-fgelopen ma:::nd februu.ri ook een speciale vergadering van de 
partijraad willen wijden aan baas in eigen huis. En aan de discussienota 
Basisonderwijs, m2ar heJaas hadden wij de indruk, dat er nog een heleboel in
zendingen van de afdelingen in de pijpleiding Z3.ten. Die indruk is juist gebleken 
want juist ook de lao.tste weken komt er vrij veel v:m de -::tfdelingen binnen en 
dan is een congres, hetzij van de vergadering als geheel, hetzij van de partijraad 
bijzonder zinvol. Wij willen dus ook bep&ald op die weg doorgaan. Wij zien dat 
'.•nnneer we nu beginnen met de voorbereiding van het verkiezingsprogran dat er 
een aantal deelonderwerpen apart besproken zal moeten worden. Het is uitgesloten 
dat je in de toekomst een nieuw verkiezingsprogramma in een vergadering eens even 
vaststelt en dan hebben we het gehad. Dat is beslist niet mogelijk. Wij gaan er var 
uit dat we te beginnen dit najaar een aantal deelcongressen moeten organiseren, 
waarin een onderwerp wordt behandeld en zo mogelijk afgerond waarna het dan in 
die vorm in het verkiezingsprogramma zal worden opgenomen zodra het verschijnt 
uiteraard met de mogelijkebid om het te aktualiseren, want niemand weet precies 
wanneer die verkiezingen komen tenzij ze komen op het vastgestèlde moment. Maar 
daar hopen we nu eenm~al niet op. Wat betreft de stof tot discussieren en waarin 
de cddelingen ook zelf een eigen keus mogen maken, zou ik U willen verwijzen naar 
de stands die hier staan in de hal. Wat de laatste maanden is verschenen is werke
lijk v-c.n zeer groot omvang. 1:Iaar heeft de afdeling Deventer gezegd. De ~.Viardi 

Beckms.nstichting ziet kans om dat veel beter as.n de man te brengen. Dat is op 
zichzelf juist. Wij zouden heel grs.ag en we zullen dat in de Telderstichting 
ook wel bespreken zoeken, willen zoeken naar mogelijkheden om dit ook meer naar 
de kiezers toe te brengen. Maar we zitten, het is altijd hetzelfde, het dreigt 
eentonic te worden altijd met een bep&ald probleem. Alle wetenschappelijke bureaus 
zullen door politieke rartijen worden gesubsidieerd. Ze worden niet gesubsidieerd 
naar mate van hun eigen inkomsten, maar naar mate van het aantal kamerzetels. 
Voorlopig krijgt de Wiardi Beekmanstichting dus nog o.anzienlijk meer dan de 
Telderstichting. Maar we hebben hoop dat daar verandering inkomt. Dat is pünt 1. 
Een verkoop op touw zetten door het hele land heen kost distributiekosten, dat 
is een dure s.ardigheid. Tweede probleem wat daarbij zit. Wij komen bij een commer
ciele uitgever die zich daar goed voor laat betlaen om dat boek te drukken. De 
Wiardi Beekmanstichting heeft met een Socialistische uitgever kontakten. En 
heeft daardoor ook veel gemakkelijker distributiemogelijkheden door het land. 
Denkt U aan de arbeiderspers. Wij missen die mogelijkheid voor een deel, maar ik 
wil graag toezeggen dat wij aan het curatorium van de Telderstichting zullen 
voorstellen hier zo mogelijk meer aandacht aan te besteden. De heer Hemmes heeft 
gezegd, de studies en rapporten zijn waardevol, ze moeten gelezen worden en 
dan moeten de leden zich daarover een oordeel vormen. De manier waarop wij dat 
proberen te doen is door aan de hand van die rapporten vraagstellingen in de 
partij te sturen of resoluties als conceptresoluties op te stellen. 
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Zoals i~ al gezegd heb, naar aanleiding van de opmerkingen die ZlJn gemaakt, kom 
ik hoe l~nger hoe meer tot de conclusie dat datgene wat het hoofdbestuur voor 
ogen staat en wat de afdeling Rijswijk en Eindhoven willen dat dat volkomen 
gelijkluidend is en daarom hebben WlJ geen enkel bezwaar als hoofdbestuur om als
nog die voorstellen over te nemen met het voorstel aan U om de vooracclamatie te 
aanvat:lrden. 
-Appl::ms-
Vraagt ieL<and over dit punt nog het woord. 
Ja gae,t Uw gang. 
Mijn naam is Krans uit Kanpen. Ik was heel blij met het antwoord. Ik vindt het 
een belangrijke zaak. Als er alle mogelijke voorstanders zijn van meer en 
bredere studie is het heel eenvoudig om dat naar voren te brengen, maar dan 
houdt het natuurlijk wel in d~t je dan zelf ook behoorlijk zult moeten bijdragen 
daaraan en niet alleen thuis meedenke~. Ma~r in de toelichting heb ik gelezen, 
mag ik U even voorlezen. Als grootste partij in een toekomstige regeringscoalitie 
heeft de V.V.D. de plicht enz. dit houdt neem ik aan in en als ik verkeerd ben 
en U zeg je gaat hier op de politieke toer en we zijn in het huishoudelijk 
reglement bezig, dan excuses daarvoor .• Dan krijg ik een andere keer het antwoord
Houd dat perse in dat wanneer er weer een kabinet geformeerd moet gaan worden dat 
onder geen beding met een mogelijk nog grotere partij samengewerkt kan gaan 
worden. Dat haal ik hieruit en ik heb in dat antwoord dat eigenlijk gemist. 
Dank U wel-
Nog iemand, dan geeft ik nu het woord aan de heer KorthalsTAltes 
D~ toelichting blijft ook als men een voorstel aanneemt of verwerpt altijd voor 
rekening van degene die de toelichting heeft geschreven en ik geloof dat we erg 
ver op de zaken vooruit zouden lopen door inderdaad nu al te zeggen we zouden 
straks een verkiezingprogr<lm opstellen en nu vertellen wat we eigenlijk gaan 
doen. WA moeten dacht ik de omgekeerde weg kiezen. Eerst zeggen we gaan over het 
verkiezingsprogram praten en dan zal daaruit wel blijken wat we doen. 
D~nk U wel. Mag ik hiermee dit punt afsluiten. 
Dan g2, ik over nsar punt 1 7 dat is de motie V.J.n de afdeling Vel zen, betreffende 
het verkiezingsprogramm.J.. De ;:;,fdeling Vel zen wil een voortdurende bijgewerkte en 
aangepaste praktische uitwerking. Wil Velzen het nog ee~s toelichten of moeten 
we de toelichti~g van strJ,ks. Gao.t Uw gang. 
Mevrouw de v~orzitter, ik heb U bij de vorige gelegenheid al gezegd, dat ik 
ver~oedde dat er een soort van misbegrijpen asn het onstaan was en dat vermoeden 
is wat steviger geworden ~aar het antwoord van de heer Korthals-Altes. Er wordt 
op iet'v::ct verschillende golflengten met elk2,ar gecommuniceerd. Verder heb ik eens 
de discussie gevolgd over de wenselijkheid om inderdaad bezig te gaan met studies 
en dergelijke. Het komt er op neer, dat wat de afdeling Velzen met zijn motie 
~eeft bedaeld te zeggen toch wel bredere kring als zodanig wordt ondersteund. 
En het handhaven van de motie zoals die staat hebben we nou ook niet zo direkt 
behoefte. Maar ik had dan wel graag onder Uw aandacht willen brengen die positie 
van dat liberalen op nieuwe wegen. Dat zien wij in Velzen duidelijk wat anders 
dan in het hoofdbestuur. Wij zien het wat breder, wat meer bruikbaar voor al die 
mensen die in de praktische politiek aan het werk zijn en wij zouden dus dan toch l 

wel graag Uw aandacht aan willen bevelen dat aan de waarderende waarde van het 
liberalen op nieuwe wegen goede aandacht wordt besteed aan het hoofdbestuur, 
wanneer zij de diverse werkgroepen de opdrachten geven om het een en ander eens 
te bP.kijken. Als U in die richting mee kunt denken, dan wil ik de motie bij deze 
dan wel intrekken. 
Ik ben Velzen dankbaar voor de intrekking, want inderdaad het is natuurlijk wel 
een heel eind tegemoetgekomen aan de wensen van Velzen er is alleen een punt 
en d::tar moet ik st.J,3.tsrechtelijk bezwaar tegen m:".ken, namelijk dat een verkièzings
progra:nna waarop een fraktie eekazen wordt en wg,ar de fraktie min of meer trouw 
belooft tussentijds gewijzigd kan worden. De partij kan tussentijds met nieuwe 
geduchten komen, nadere uitwerkingen. Dat is wat ~nders maar tussentijdse program
m.J.veranderen fundamenteel veranderen zou toch op hele fundamentele bezwaren 
stuiten, maar zo bedoelt Velzen het ook zo, dat we nieuwe elementen aanvulling9n, 
n~dere uitwerkingen, laten we daar steeds wel mee bezig blijven. Bedoelt U het 
zo. Ja ik heb U al gezegd dat dat een verschil in frequentie is, waarmee we met 
elkaar aan bezig zijn geweest. Het is niet onze bedoeling geweest om de verant
woordelijkheid v:::,n de fr:.1ktie nJ.tuurlijk op enigerlei "'rijze ook maar aan te 
t'1sten. 
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Het ging ons om het feit dat liberalen op nieuwe wegen, wat indertijd met een 
grote medewerking van grote r,antallen leden tot stand is gekomen en door velen 
als een waardevol pamflet wordt gezien dat dat dus bijgesteld moet worden. Wij 
zijn niet van mening dat daardoor de franktie in de 2e kamer in een knelpositie 
gebracht zou kunnen worden. Dat mag natuurlijk niet. Nee, als we het maar eens 
zijn dat tussentijds een programma niet te wijzigen is, wel aan te vullen nader 
uit te werken, maar niet 'undamenteel te wijzigen. Dat is uitgesloten. Dat is 
helemaal duidelijk. Akkord. Als we dat eens zijn dan wil ik graag beloven dat wij 
bezig blijven om ons progr~~~a steeds te aktualiseren en nieuwe gedachten om die 
in de partij via geeigende kanale door te willen geven, dat willen we graag 
beloven. J~ dank U zeer, Dank U wel Velzen. 
-Applaus-
Dan stel ik nu aan de orde b.et voorstel van de afdeling Zevenaar tot Wl.JZl.ging 
van de verdeelSleutel der contributies. En daar is ook op binnengekomen een 
wijzigingsvoorstel van Driebergen, Rijssenburg. 1.He van Zevenaar en ook nog 
van Groningen, d~t zij voorstellen. Wie van de genoemden mag ik het woord geven. 
Mevrouw de voorzitter, dames en heren afgevaardigden. Bartels van de afdeling 
Zevenaar. Als voorzitter en ~fgevaardigde v~~ de afdeling Zevenaar ben ik U 
voorzitter dankbaar voor de mij geboden gelegenheid ons voorstel tot een betrek
kelijk kleine wijziging van de thans gebezigde verdeelsleutel nader toe te li~hten. 
Welnu, ik zei een betrekkelijk kleine wijziging. Die evenwel alle afdelingen iets 
meer geld in het laatje zal brengen, wat dan weliswaar ten kosten gaat van de 
inkomsten die het hoofdbestuur en de kamercentrales thans genieten. Onze bereke
ningen zoals die onder agendapunt nr. 18 op zo'n voortreffelijke wijze in het 
partijblad van 24 januari 1975 zijn gepubliceerd zijn echter gebaseerd op het 
jaarverslag van de algemeen secretaris over het jaar 1973. Nu wij beschikken over 
meer recente gegevens willen wij U zonder te vermoeien met teveel cijfermateriaal 
U een beeld geven van de gevolgen van ons voorstel over het jaar 1974 indien ook 
dat jaar door ons voorgestelde wijziging in de verdeelsleutel zou zijn toegepast. 
Uitgaande van de ledenbestand van 78.760 leden zoals in het jaarverslag per 31 
december werd vermeld overigens een verheugende stijging van ruim 10.000 leden. 
In 1974 resulteert ons voorstel in een verhoudingsgewijze gelijkblijvende afdracht 
3.an het partijblad voor de kamercentrales betekent dit een derving ca. 40.000 
gulden of 1,6% van de totale contrubutiepot. Voor het hoofdbestuur een derving van 
ca. f. 65.000,-- of 2,6% van de totale contributiepot, terwijl de meer dan 500 
afdelingen ruim f.100.000,-- of 4,2% meer ontvangen. Dit is mevrouw de voor
zitter de financiele konsekwentie van het voorstel van d.e afdeling Zevenaar 
samengevat in een notendop en zoals gezegd gebaseerd op het totale ledenbestand 
per 31 december 1974. Het hoofdbestuur meende ons goeddoordachte voorstel op de 
volgende gronden aan U dames en heren afgevaardigden te moeten ontraden. Ten 
eerste omdat de uitbouw van de organisatie ten einde voor een adequate opvang 
van de ledenaanwas te kunnen zorgdragen veel geld kost. Ten tweede omdat het 
tot uitvoering brengen van allerhande langgekoesterde wensen en plannen ook een 
kostbare zaak is. Ik zou beide argumenten graag eens met U onder de loep willen 
nemen. Waarbij ik wil opmerken dat geen der beide voornoemde punten ook maar 
door een enkel cijfertje of berekening wordt ondersteund. Wanneer men zegt 
voorzitter, dat er zoveel geld nodig is om zowel de organisatie uit te bouwen als 
allerlei plannen tot uitvoering te brengen dan is het mijns inziens een normaal 
commercieel vereiste dat men een en ander met argumenten en cijfers staaft. 
Ik vraag U dan ook mevrouw de voorzitter hoe kunnen de aanwezige afgevaardigden 
die als algemene vergadering volgens artikel 14 der statuten onzer vereniging 
het hoogste orgaan in onze partij vormen een oordeel vellen over de juistheid 
uwer argumenten zonder ook maar een cijfermateriaal. Wij hadden natuurlijk ook 
gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om onder de agendapunten 3 en 4 vnn 
deze vergadering de penningmeester en de leden voorlichtingseemmissie allerlei 
bij ons levende vragen te stellen. Dit hebben we echter doelbewust niet gedaan. 
Omdat wij van mening zijn dat daar van te voren geen financieel jaaroverzicht 
is gesteld zelfs de beantwoording van vragen geen duidelijk beeld of inzicht 
van de rekening en verantwoording van het beheer v:.:..n de penningmeester of de 
financiel toestand der vereniging zal geven. In dit verband zij het ons vergunt 
op te merken dat indien ons voorstel onder agendapunt nr. 19 tot het openbaar 
:aaken van het financieel jaarverslag zou worden geaccepteerd dit in de toekomst 
eén d"-.lscussie over bijv. de wij:= i ging van de verdeel sleutel mogelijk maakt. 
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Ik kom thans terug op het eerste bezw~ar van het hoofdbestuur tegen de WlJZ1ging 
v~n de verdeelsleutel. De afdeling Utrecht diende voor de alge~ene vergadering 
van 22 maart 1974 te Utrecht gehouden ook een voorstel in tot wijziging van de 
contributieverdeelsleutel. Dit voorstel dat wel in de toenmalige beschrijvings
brief werd beschreven maar later door afdeling Utrecht werd ingetrokken werd 
door het hoofdbestuur om dezelfde redenen ontraden al thans dat van de afdeling Ze~ 
venaar. De welkomstbrief kost zoveel geld. Er moet uitbreiding gegeven worden 
aan de telfooncentrale, uitbreiding van het personeel, enfin het is van hetzelfde 
laken en pak. Wat stelde men toen. Wel stelde men toen dat nagegaan zou worden 
aan de hand van de ingezonden financiele jaarstukken van kamercentrales en afde
lingen volgens artikel 40 van het huishoudelijk reglement moeten deze voor 1 maart 
zijn ingestuurd en dus thans bekend zijn of er reden is de verdeelsleutel te 
wijzigen. Tot op heden hebben wij hiervan echter niets gehoord. Wanneer menç 

bedenkt dat onze Gelderse kamercentrale op 31 december 1974 met een batig slado 
van een dikke 31.000 gulden haar boeken afsloot kunt-u toch wel begrijpen dat wij 
vragend de wenkbrauwen optrekken. Op 1 januari 1973 U heeft het reeds gehoord 
waren er 38.600 leden. Op 1 januari 1 974 68.4 1 0 en op 1 januari 1975 78.760 
leden. Dat men voor een opvang van 30.000 leden 1973 voorzieningen heeft moeten 
treffen en naar aller waarschijnlijkheid getroffen heeft is alleszins te aan
va~rden. Maar dat men voor een opvang van 10.000 leden dan nog eens dezelfde 
voorzieningen moet treffen bevreemt ons. Het tot uitvoering brengen of willen 
brengen v~n :lllerhande langgekoesterde wensen voorzitter is een tweede reden 
waarom door het hoofdbestuur tegen het Zevenaarse voorstel wordt geadviseerd. 
Ondanks de zeer verheugende grot~ ledenaanwas van de beide laatste jaren sluit 
de V.V.D. volgens het laatstuitgekomen partijblad het jaar 1974 af met een 
nadelig saldo van ca. f. 50.000,--. Wij vragen ons af voorzitter, waaraan is dat 
geld die 2~miljoen gulden die 1974 binnen is gekomen opgegaan, terwijl toch aan 
de ::.fdel ingen c..lles, maar dan ook alles wo. t zij cnn materiaal betrekken als 
drukwerk, folders, affiches, handboeken, zelfs twee exemplaren waren verplciht, 
ja zelfs tot lcdenaanmeldingskaarten toe door den Haag in rekening wordt gebracht. 
Ook het volgen van kadercursussen, abonnementen op een informatiedienst enfin noem 
maar op alles moet worden betaald. Ledenaanwas is van te voren niet te begroten. 
Wat daaraan aan extra inkomsten binnenkomt is dus meegenomen. Wij willen gaarne 
aannemen dat de penningmeester aan de hand van ee goedgekeurde begroting werkt. 
Maar wie van ons dames en heren afgevaardigden heeft deze begroting kunnen 
beoordelen, laat staan goedkeuren. Is het geen goed democratisch recht dat U 
dames en heren, U de hoogste macht van de V.V.D. gekent wordt in de gemaakt 
plannen, in de hiermee samenhangende bestedingen van de gelden, Uw gelden en Uw 
goedkeuring hieromtrent gevraagd wordt. Terwijl jaarlijks tegenover deze begroting 
een financieel j~arverslag aan U wordt overgelegd. Veel waardering hebben wij 
voor de inzet en het bestuurlijke capaciteiten van het hoofdbestuur. Maar wij 
hopen dat dit begrip heeft voor ons verzoek meer openheid te betrachten omtrent 
de financiel gang van z2ken in onze vereniging. Waarom hebben de afdelingen meerç 
geld nodig zult U zich afvragen. Sta mij toe mevrouw de voorzitter, Zevenaar als 
voorbeeld te noemen van een afdeling die van niets van nihil einde 1970 langzaam 
groeide tot zeg een middelgrote afdeling van circa 200 leden met 4 leden in de 
gemeenteraad waaronder 1 wethouder. In die vier jaren hebben wij alle fasen van 
de ontwikkeling doorgemaakt en daarom menen wij met enige ervaring in de buiten
dienst te kunnen spreken. Deze ontwikkeling toelt en zij doet dat gelukkig nog 
steeds op een groot enthousiasme van een aantal leden. Ik mag helaas niet zeggen 
van alle leden. Want dat zou eenvoudig niet waar zijn. Ons bestuur doet echter 
wel al het mogelijke om het enthousiasme te vergroten, waarbij ik noem een 
periodiek verschijnend mededelingen van de secretaris, een mandelijks verschijnend 
fraktienieuws waarin de V.V.D.raadsfraktie iets vertelt over haar werk in de 
gemeenteraad. Het begeleidien van onze raadsleden door advertenties in de plaatse
lijke pers. Een jaarlijkse ledencontactavond. Openbare vergaderingen met een 
spreker, laatstelijk met onze fraktievoorzitter de heer Wiegel enz. enz. Dit 
alles brengt echter ook een heleboel kosten met zich mee, die niet allen uit 
de kas bestreden kunnen worden. En door het con amore systeem werden opgevangen 
voor een bedrag v2n ca. f. 1 .000,-- nog afgezien van een extra bijdragen der 
leden van ons verkiezingsfonds van ca. f. 1.300,-- door de steeds hoger wordende 
poti- en benzinekosten om van de overige stijgingen in den Uylachtige tijdperk 
maar niet te spreken worden deze con amore aktiviteiten t.b.v. een vooruitstrevendE 
afdeling steeds bezwaarlijker. 
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Mevrouw de voorzitter, dames en heren afgevaardigden. Wij menen dat de door m1J 
geschertste situatie bij vele afdelingen, in ieder geval bij de kleine en midden
grote afdelingen eender is of kan zijn. 
Mag ik U even onderbreken, ik heb geen spreektijdbeperking opgelegd, maar Uç 
spreekt wel heel erg lang en ik krijg nu van het huis hier de waarschuwing dat 
we echt om zes uur moeten sluiten en ik zou zo graag nog willen antwoorden. Heeft 
U nog veel tijd nodig. 
Ik ben bijna klaar en ik wou graag even opmerken dat zowel 18 als 19 is. Ook zij 
moeten met hun financiel moeilijkheden te kampen hebben en ook zij zullen met 
het con amore systeem werken. En misschien geld het ook wel voor de grote afde
lingen. Ik herinner U alleen maar de afdeling Utrecht die vorig jaar ook een 
wijziging van de verdeelsleutel heeft ingediend. Ondanks deze benarde financiele 
positie worden door het hoofdbestuur van de afdelingen steeds meer aktiviteiten 
verw2cht .• zoals het uitzenden van ledenwervingsbrieven, die op zijn minst 42 
cent per stuk kosten. Zoals het bezoeken van een vermeerderd aantal bijeen
komsten. Ik hoef ze U niet te noemen U kent ze. Door de stijgende benzineprijzen 
moet men dan toch wel gauw rekening houden met een kilometervergoeding van 35 cent. 
Inderdaad men kan volgens artikel 41 van het huishoudelijk reglement deze kosten 
van de afdelingskas terugverlangen zoals de afdeling Driebergen-Rijssenbrug in 
haar abonnement op ons voorstel duidelijk stelt met de woorden dat daarbij de 
gemaakte kosten vergoed worden is uiteraard vanzelfsprekend. Maar dat is nu 
juist het kardinale punt. Hoe kan daaraan gevolg worden gegeven als de afdelings
k::,s over onvoldoende fondsen beschikt. Concluderend wo..t de opbouw van de partij 
betreft staan wij op het standpunt, en voorzitter het gaat hierbij niet om de 
politieke, mac.r uitluitend om de organisc.tie in verenigingsverband en wij voelen 
ons in deze opvatting gesterkt door de uitspraak van mevrouw van Someren in het 
pr:,rtijblad van 7 maar j.l. dat het oo,1 er:>n verenicing gaat. Staan wij zoals ik zei 
op het standpunt dat evenmin als met een degelijk huis kan bouwen op onsolide 
fundamenten. Men verwachten kan dat een partij sterk zal worden en blijven wanneer 
men deze onvoldoende .;elegenheid geeft te groeien vanuit de voet der orGanisatie. 
Dat zijn de afdelingen groot en klein de meer dan 500 afdelingen die gezamenlijk 
de V.V.D. in Nederland vormen en die de steunpunten zijn van onze partij. 
Wij hopen dan ook dames en heren na deze uiteenzetting dat U cns steun zult willen 
geven aan de voerstellen 18 en 19 van de beschrijvingsbrief. Ik dank U. 
Ik konstateer dat punt 19 ook besproken is, hoewel ik het niet aan de orde had ge- • 
steld, maar dat accepteer ik. Het is vijf voor zes. 
Om negen uur gaan we morgenochtend met dit punt verder, ik wil dat U allemaal 
rustig kunt eten en de zal is nu zo leeg en het voorstel is te belangrijk om even 
af te raffelen, dus dit punt morgen om negen uur verder dan zie ik U graag 

~~.. vanavond om 8 uur precies in de grote zaal. Dat moet echt zijn precies in 
verband met wat ik maar zal noemen de massamedia die nou eenmaal op tijd iets 
schijnen te willen uitzenden en als we daar onze medewerking aan kunnen geven, 
moeten we dat zeker doen. Dus graag om acht uur in de grote zaal. Smakelijk eten 

tot straks. ·}v_.._ /~~ I /:J.L .,~~ ~ ~ ") ~ 
-Applaus- ~w~,/t,Q~. _.~. ~·-14· "(I ''f& ~ 
Nou zelfs de 1e kamerfraktiR komt nu binnen dus nu kunnen we zo dadelijk beginnen. 

~ U begrijpt dat ik het anders niet zou durven. Iem ga zitten. 
~ narnes en heren, omdat de audio-visuele toestanden ons tegenwoordig beheersen zal 

0 ik 8erst moeten spreken en daarna de gasten moeten verwelkomen. Ik hoop dat 
~ ID1Jn vrienden hier op de eerste rij dat aan de gasten uit het bui tenland willen 
~ overbrengen. Dames en heren ik zou deze avond mijn laatste avond als voorzitter 
~ zoals U weet willen beginnen met te constateren dat wanneer later de geschiedenis-
w 
~ boekjes over 1974 zullen schrijven, dat weleens zou kunnen gebeuren dat dit jaar 
c.. 
< 
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opgenomen wordt in de rij der jaren die mijlp&len in de warledgeschiedenis vormen. 
Zoa.ls 1Fl48 1870 1914 en 1945. Moehtsverhoudingen veranderden, verwachtingen werden 
getemperd, zoniet geheel getorpedeerd. De konsekwneties van die wijzigingen kunnen 
we nog niet geheel overzien, we moeten er wel naar zoeken. Voor een liberale 
aprtij die op het punt staat een nieuw programma te schrijven een eis. Veel veran
derde- Ook werden ontwikkelingen duidelijk die we reeds vermoeden. Bedreigingen 
die uitgingen van de oliecrisis maakte de verdeeldheid binnen Europa en de Atlan
tische gemeenschap klemmend duidelijk. Nog zekerder dan ooit werd dat Nederland 
al drijft het gerieflijk op een gasbel zich niet de weelde kan veroorloven als 
eiland te leven. 
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Geestelijk noch economisch. Pas verder een succesvol jaar voor de Palestijnen. 
Een slecht jaar niet alleen voor Israel maar ook voor de Verenigde Naties. 
Waar Arafath zijn maskerade mocht opvoeren. In de Verenigde Naties bezit de 
derde Wereld nu eenmaal een meerderheid die weer gerieflijk leunt tegen de 
olierijke landen. Groot profiteur van de verdeeldheid. Ne.tuu:::-lijk de Sowjet Unie. 
De compromislo3e terroristen sloegen enige malen toe. Goedgl1nstig bejegend door 
zich als idealist aandienende hervormers. Veranderde machtsverhoudingen in de 
wereld hebben hun weerslag in landen. Het was ook in 1974 dat Amerika een crisis 
ccorm~akte waarvan de gevolgen nog niet geheel te overzienzijn. Hoe reageerde 
Nederland op deze schokkende ontwikkelingen. Terwijl de wereld op zijn grond
vesten schudde, galoppeerde den Uyl en de zijnen steeds op hun stokpaarden voort. 
Voordrijving gas, richting links, oogkleppen op en doel de socialistische heilstaat. 
De leider van de duitse 3usterpartij Helmut Schmidt verwijtend dat hij onvoldoende 
socialisme in zijn beleid doet. Ja de duitse begroting steeg slechts met 8,7% en de 
nederlandse met maar liefst 23%. Dat voor de drifte der betutteling dames en heren 
v~n socialisten ons grondgebied van het koninkrijk inderdaad te klein is bewees 
de P.v.dA. met een brief aan de duitse zusterpartij waarin ongerustheid werd 
uitgepsroken over de behandeling van de gevangen terroristen. Zonder ook maar 
een woord om de zorg over de terreur zelf en de slachtoffers daarvan. Ook werd 
in deze brief nog geïnsinueerd dat Duitsland met deze berechting meer haast maakt 
dan met de berechting van de nazimisdadigers. Men kan duitse democraten nauwelijks 
harder op het hart trappen dan zo. Wat Willy Brand zich hierover pijnlijk getroffen 
toonde is een diplomatiek understatement lijkt me. Het starre gelijkhebben derç 
socialisten is ergerlijk, maar bij de bestrijding van de werkeloosheid of liever 
het niet wezenlijk bestrijden is het zelfs tragisch. Men moet niet alleen eigenwijs 
en star maar zelfs wel cynisch zijn om bij de bestrijding van het ergste kwaad de 
werkeloosheid botweg de socialistische stokpaarden te blijven bereiden. Ik vrees 
dat de heren Boersma en den Uyl geen tijd hebben om een interview te lezen-
Met een wer~oze in het laatste nummer van het N.V.V.blad de Vakbeweging. 
Hier kan men horen over de ellende van een flinke man die vol verwachting en vol 
arbeidszin zijn leven begon, trouwde, twee kinderen kreeg en thans geen raad 
weet, nu hij uitzichtloos werkeloos is. En zo zijn er ontelbare, die willen 
werkeP en niet kunnen. Dat is een V'ln de verschrikkelijkste dingen die een mens 
vol energie kan overkomen. Toch menen den UYl en de zijnen niet de maatregelen 
die nodig zijn om het bedrijfsleven te versterken. Om daardoor werkgelegenheid 
te scheppen. Het p~st immers niet in de idealogie. Het is net als met de 
werkende jongeren. Er wordt zo goed voor ze gezorgd, zegt Vader Overheid dat 
ze werkeloos worden. Maar ja w~t moeten we voor de dogma's en de goede zorgen 
over hebben. De overdreven zorg vanuit een verouderd ideual heeft ook wel een 
komische kanten. We zijn nu niet alleen bijeen om te klagen. Wij zijn hier 
o.llereerst bijeen v0or een nieuw begin. Omdat we staan :1an de vooravond voor 
het ontwerpen van de nieuw program. Met de praktische liberale oplossing. 
Ik kan echter moeilijk meegan met minister van Doorn die een dierenparkje in 
Epe de vergunning gaat weigeren om aldaar wonende wasbeer niet in het huwelijk 
treed. En aan alles wordt gedacht dames en heren. Met een heel jong vrouwtje. 
Vrijgezellen in de zaal. Wees gewaarschuwd. Vrijgezel zijn is aardig. 
-Applaus-
Het vrijgezellendom heeft voordelen het is bijzonder aardig maar het moet niet 
de spuigaten uitlopen. De heer Riel zij gewaarschuwd, de heer van Doorn let op U. 
-Appl:::cus-

Maar dames en heren er zijn gelukkig nog rechters in dit land. De oude wasbeer. 
We hebben het vo.nsorgen in het algemeen dagblad kunnen lezen hoeft niet te trouwen. 
Daar heb je een rechte:::- voor nodig in Nederland om dat uit te maken. Niet alleen 
het w2.sbercnbeleid van deze minister "belkemt ons. Zijn mediabeleid is dezer 
dagen in de 2e k:1mer afdoende bekritiseerd. Voor de zorg om een veelzijdige 
meningsuiting hebben heel toevallig alleen de linkse bladen geprofiteerd. 
Kijk als wij lezers, want dat zijn we allemaal van bepaalde krante, bijv. de 
Haagse Post niet meer willen lezen, dan zorgen de ons opgebracht belastinggelden 
voor het voortbestaan van die krant, een heilloze weg, konkurrentie vervalsend. 
-Applaus-
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W.:1t bezielt toer: de heer van Doorn. Koerst die naar een omturning va.n :1lle burgers 
mP.t alle middelen. 1\Iejuffrcmw Ks.pijnen var.. de Ko.pello heeft het vo.nui t onze diepste 
liberale beginselen heel principieel benaderd. Zij vroeg de minister of politieke 
vorming neutrale kennisoverdracht is of een gerichte rechtstreekse beinvloeding 
van het gedrag van de mens die men wil vormen. En zij noemde bewustwording op 
ziezelf als de kern van de geestelijke vrijheid. Deze kalmende zienswijze van de 
liberalen dan ook :1lleen het gevolg zijn van de eigen vrije keuze uit informatie. 
Ieder mens aldus Annelien Kapijnen heeft een cirkel om zich heen, een innerlijke 
privésfeer, waarin hij alleen uitmaakt wat hij wil en die sfeer dames en heren 
moet onaangetast blijven zeker voor de overheid of voor anderen. 
-Applaus-
Ik acht dit een vraagstuk van het allerhoogste principiele belang. Het raakt 
onze die~ste levensovertuiging. En ik vertrouw deze overheid in dat opzicht 
niet meer. De beknotting van de kabeltelevisie. De maéht van de overheid daarop 
zijn de volgende stappen. Jaren geleden heb ik en later Henk Vonhoff in de 
2e kamer gezegd, dat de overheid hier af diende te blijven. Technisch kan alles, 
maar als de overheid de informatie mogelijkheden bewust en opzettelijk zonder 
technische noodzo_:;.k beperkt dan kan weer het loze argument gebruikt worden d::;.t 
bij een beperkte hoeveelheid de overheid moet distribueren, dus moet uitmaken 
wie Qe informatie geeft. En die keuze houd dan tevens de inhoud van de infor~atie 
in. Dat is bij de keuze van personen en prganisaties voorspelbaar. Dat weten de 
hern v::;.~ Doorn en v:m :Eul ten heel goed. Sprekend over omroep. Ik kan dat natuurlijk 
niet laten nog een enkel woord over de vrijdagavondvoorstellingen van onze premier. 
0 hij doet het goed, het is geloof ik een bestseller hoor dat wel, maar vvoeger 
t~en was het ook een ~es±s±eiie bestseller toen de premiers de Jong en Biesheuvel 
op v~ijd~g or de televisie verschenen. D~n kon daar de oppositie de volgende avond 
via een bereidwillige omroep altijd op antwoorden. En wij vonden dat een normale 
situatie. In Engeland is het zo normaal, dat het zelfs is voorgeschreven. Vandaag 
de regering, morgen de oppositie is daar de stelregel. De Engelse democratie 
schijnt althans in dit opzicht volwassener. In Nederland is dit nog steeds geen 
normale zaak. Ik zie deze regering nog niet de sprotiviteit opbrengen om een 
Engelse regeling te treffen. EN de omroepen kunnen het zelf wel. Als zij een 
regeling willen dan komt die er. Dan kan of Wiegel of Kruizinga of wellicht 
nog de heer ]rees jr. antwoorden. Iederen Nederlander zou dat normaal vinden als 
er een antwoord werd aangekondigd. De onzinnelijke discussie rondom dit onderwerp, 
waarbij dan gewezen word op een paar niet rode programma 1.s in de ethers die slaat 
nergens op. Het gaat om een duidelijke en spnrtieve regeling. Ik herinner me nog 
heel goed dat tijdens niet rode kabinetten in de VARAuitzendingen zodra de naam 
van een minister genoemd was een negatieve kw~lifikatie moest volgen. Kom daar nu 
eens om. Dezer dage~ werd er door een VARAploeg onder leiding van Piet Tania een 
opname gemaakt van onze fraktievoorzitter in de Amsterd~mse gemeenteraad de heer 
Huub Jac8bsen. De heer Tania zei na afloop dit is een uitstekende uitzending, dat 
wordt beslist erg aardig. Huub Jacobsen en wij vrachten nog steeds op de uitzending. 
D,~ t is niet de schuld van T:mia, het is niet de schuld van Huub Jacobsen maa.r 
het wordt niet uitgezonden dames en heren, want de uitzending was vermoedelijk te 
coed. Dit soort dingen die beklemmen ons. De laatste tijd wordt mij steeds vaker 
door VVD.leden of kiezers de vraag gesteld waarom we geen eigen omroep oprichten. 
En r..ijn antwoord is steeds d:J.t dat in strijd is met onze principes. Da.t dat in 
strijd is :net onze verwerving van de zuilen, maar steeds vaker wordt mij dan 
gezegd. Ja die principes van jou die zijn mooi maar je zou toch praktischer 
moeten zijn. En toch dames en heren ik spreek uiteraard alleen voor mezelf, wil 
ik thans volstaan met te zeggen dat ik de partij aanraad nog even geduld te hebben. 
Het is mogelijk dat de omroepen het zelf oplossen. Maar ik beloof niet dat we 
eeuwig blijven toezien. 
-Applaus-
Willen we de politiek, de onlustgevoelens en de teleurstellingen van velen op de 
juiste wijze beoordelen dan moeten we even terug gaan in de geschiedenis. 
Waarom meer onvrede, die in gelijke mate toeneemt met de welvaart. Waarom een 
verschuiving in de aanhang tussen socialisten en liberalen. Een verschuiving 
die verder za.l gaa.n, verder omdat in het socialisme een grote vergissing zit 
ingebouwd. Het is de vergissing dat de arbeider een wazige idealogie meer waard 
éèCht dan welvaart en bewegingsvrijheid van het eigen gezin. 
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Hi~ wenst ZlJn aut8 die hem net wat vrijheid schonk niet te missen. En het is 
hele mooie ta2l om te praten over het overbrengen van produktie en machines 
v:;.::.-1 het westen naar de ontwikkelinGslanden, dat vind ik schitterend. Maar 
wo.nneer deze ideen en de handho.ving van de nullijn betekent dat de te verdelen 
koek niet groter wordt. Wanneer er spral:e zal zijn van een feitelijke 8.2!ltasting 
van het levensniveau van ons lund, wanneer we een armoedig voorportaal van West
DuitslG.nd worden, dCLn zal die arbeider zich 'lfkeren van de heersende ideo.logie. 
En in dit geval het socialisme. En dan moeten we Dog maar hopen dat de liberalen 
dit ongenoegen kunnen kanaliseren. En dan zal het moment daar zijn dat het liberale 
alternatief niet alleen groter bressen zal moeten en kunnen slaan in de gelederen 
van de arbeiders. Het moet nog g~oter en dieper dan reeds gebeurde. En dat zal 
noodzakelijk zijn om te voorkomen dat een doorbraak naar uiterst rechts plaats
vindt omdat er een handige demogoog opstaat, die is altijd voorhanden in iedere 
samenleveng ook in de zonze. Dan zou een autoritaire rechtse stroming kansen 
maken. Omdat te voorkomen dames en heren en om een goed regeringsalternatief te 
bieden zal de V.V.D. de arbeider die wars is van mooie praatjes een reel alter
natief moeten bieden. En dat zal het moment zijn dat de P.v.d.A. uiteen valt. 
Nog niet lang geleden sprak oud ~vda voorzitter van der Louw de vrees uit dat 
de P.v.d.A. meer gefrustreerde intellectuelen dan arbeiders in zijn gelederen 
had gekregen. En misschien dat hij daa.rom in zijn geruchtmakend artikel in de 
nieuwe li nie een balletje opwiepp over een gesprek met de communisten. Hij noemde 
wel de ondemocratische instelling van deze partij en bracht nuances aan die later 
in l;:ran tenberich te!l verdwenen, mo.ar in zijn hele beschouwing gaf hij een duidelijke 
voorkeur o.é'cn de communisten boven de democratische C.H.U. '.''laarheen is deze P.v.d.A. 
op weg. Niet ~lleen wij zien die ontwikkelingen. De socialisten zien het zelf ook. 
Maar laten ~e vooral niet de ogen sluiten en denken de arbeiders komen wel. We 
~ebben Hans Wiegel en die vertaalt het liberalisme voor ieder mens. We hebben in 
Wiegel een weerg<J.loos vertaler van moeilijke begrippen. Een man die vertrouwen 
wekt, m3ar het is niet genoeg. We zullen steeds met werkbare reele ideen moeten 
kosen tegenover de onwerkbare van de soci~listen. En we z èllen nog iets anders 
moeten. Wiegel kan het niet ~lleen. We zullen meer maatschappelijk mee moeten 
doen in culturele in onderwijsorganisaties in het jeugdwerk zitten meer socia
listen dan liberalen. Daar zit een stuk bew~ste machtspolitiek van de socialisten 
achter. Maar we hebben het ook wel gemakkelijk gemaakt door te weinig gemotiveerd 
mee te doen. Je moet ook altijd jezelf kritisch durven beschouwen. De liberalen 
zijn wat laat wakker geworden, ms.ar ik heb de indruk dat ze wakker zijn. Kritiek 
hebben op een socialistische machtspositie haalt weinig uit, maar het hierbij 
laten getuigt van een weerloosheid die in deze tijd niet meer past. Meer meedoen 
in het maatschappelijk gebeuren kan ook een stuk menselijke polatisatie doorbreken. 
We zullen en dat is de andere kant van de zaak ook weerbaarder moeten worden 
tegen bewuste indoctrinatie en valse voorlichting. Ik denk dat iedere liberaal 
daar op het egoblik vetdoende voor gemotiveerd is. En nu weet ik wel dat het 
risico's met zich meebrengt, maar het moet gebeuren en het gebeurt gelukkig 
al. En ook buiten het parlement. Dezer dagen heeft U in de kranten kunnen lezen 
dat ons Ut~echtse st2tenlid mevrouw Draisma-Paulus zich tot gedeputeerde staten 
van Utrecht heeft gewend met een klacht over louter eenzijdige politieke 
vorr:1ing. Onder het moiJ. van dramatische expressie. Het betrof een subgroep van 
de toneelgroep Centrum. Nee !lOU niet Proloog, Centrum. Die kwam lesgeven op een 
pedagogische academie met de b~doeling het to neel dichter bij jonge mensen te 
brengen. Dat is een mooi idee. Maar het opgevoerde verhaal speelde in ~en lingerie
fabriek, vcor een vergaderi!lg v&n dwans uitgedoste aandeelhouders moet een meisje 
een WJ.nsnekelijk sensueel do.nsje uitvoeren wa:;r~-:.é:n de heren zich verlustigden. 
Da~rna werd het meisje door een hardvochtige direkteur ontslgen en hierna volgde 
een k:1rika tuur van het O!ldervri j s, het geven van ~ijfers en het hele prest.a tie
element in het onderwij. Geheel werd afgerond met discussies in gr~epjes over het 
onderwijs. Het geven van cijfers, de prestaties en wat do.armee samenhangt. Wat het 
niets te maken heeft met toneel, maar alles met ophitsing en bewust aankweken van 
onvrede is duidelijk. Akteurs en aletrices komen dus onder valse voorwendsels 
lesgeven in dramatische expressie. Ze komen de school binnen en trachten vervolgens 
de aanwezige jongeren op te stoken. Mevrouw Draima heeft de moed gehad dit in het 
openbaar aan de kaak te stellen. 



"' Cl c 

! 
E 

"0 c 
111 

I 
Cl 
c 
8 
0 

"' "0 
c 

..!! 
Q; 

..<: 
v z 
Gl 

..<: 
1-

:....:: 
w 
;::: 
Vl 
w 
0 
:....:: 
< 
0 
01:: 
I:..: 
w 
_l 
w 
c.. 
< 
< 
I u 
Vl 

SCHAAP ELEKT R 0. A K 0 EST IE K 

Rotterdam 010 • 36 65 32 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 42 

Band No. 4 

Zij is lerares aan deze pedagogische academie. Onlangs had zelfs de N.R.C. een 
afkeurend stukje over de praktijken van Centrum, maar de overheid slaapt. Of wat 
ik vrees keurt het goed. Mijn vraag aan alle liberalen is dit soort demagogie 
over,:J.l s2n de kaak te stellen. Extreme idealogien raken elknar al tijd in htû.n 
methoden. Het is het opgedrongen denken het is de systematische verdachtmaking 
van bepaalde groepen mensen, thans door lieden van uiterst links en vroeger 
ook door f2scisten geprneft. Zo kweekr men als men hem al lang genoeg mee door 
~aat cnvreden en wantrouwen. Zo polariseer je tussen mensen, zo bereik je dat 
de een zich achtervolgt voelt door de ander. De links gelovigen jongeren voelen 
zich ~edreigd door de zogenaamde vuile kapitalisten. De jongeren die er doorheen 
zien voelen zich bedreigt door hun medestudenten. Hoeveel jongeren durven in een 
eenmaal zo gemanupileerde groep e~ nog voor uit te komen dat zij de leugen doorzien. 
Hoeveel docenten durven gelijk mevrouw Draisma op de trom te slaan. Hoeveel ouders 
durven hun stem te verheffen. Ik schrik van het aantal brieven waarin m~J om 
strikte geheimhouding wordt gevraagd uit vrees voor represailles. Dit is een
voudig geestelijke terreur. 
-Applaus-

Wij leven dames en heren onder het drukkende en grotere gelijk der zich progressief 
noemende. We hebben een periode van verademende ontzuiling meegemaakt. Genfor
meerden en Roomsen verketteren elkaar niet meer. De waterdichte schotten rondom 
groepen zijn neergehaald. En wat zien we nou gebeuren. Nieuwe schotten ontstaan. 
En we gaan meer dan in de duistersta tijd van de religieuze verzuiling op weg 
naar een politieke verzuiling. Ons volk lijkt soms wel verdeeld in zuilen. 
Die elkaar nauwelijks verstaan en de politieke discussie lijkt vaak meer op een 
primitieve stammenoorlog. l.~en kan een zekere verzuring konstateren. Een groeiend 
wantrouwen. De t~on v~n brieven wordt harder. En onheuser. We zijn op zedelijk 
gebied ve~lost van de schijnheiligheid. En men zou zich af kunnen vragen of daar 
de politieke schijnheiligheid voor teruggekomen is. Als een socialistische minister 
altijd op de bres voor de gelijk~ eid ernstig protesteert als hij niet eerste 
klas KLM kan reizen d::m plaats ik een groot vraagteken achter die gelijkeheid. 
-Appl::tus-
M~ar er is winst. De preutsheid, de achterbaksheid zijn weg. Een openlijker 
praten over zaken die vroeger taboe waren. Maar toch vraag ik mij af dames en 
heren of wij juiste evenwicht, de juiste zelfbeheersing die bij een grotere 
vrijheid h'Jort, ws.nt vrijheid verplicht of wij die al veroverd hebben. Men kan 
zich afvragen ik do8 dat beleefd misschien de westerse cultuur waarvan we 
altijd dachten dat die zo verschrikkelijk volwassen was nu pas de puberteit. 
Het laatste is niet ondenkbaar, vele helderziende geesten hebben in de vorig eeuw 
voorspeld dat na de franse revolutie jalouzie zou toenemen. Welboster Jeski geheel 
andere stijlen denkwijze hadden hebben ze veel aandacht besteed aan de rancune 
die toen al naarmate de democratie zich zou ontwikkelen, naarmate informatie en 
wetenschap zouden voortschrijnen en ook de tokkeville nog altijd aktueel wijst 
als socioloog en historicus op dit gevaar. Den Uyl zou model hebben kunnen staan 
voor de narrige afgunstige hoofdperscon uit Dostojewski memoires uit het sous
terrain. 

-Applaus-
Dames en heren, ik wens niet te leven en U ook niet in het sousterrain. En de 

zwakste zijde van het socialisme acht ik het uitbuiten van deze menselijk 
ondeugd. We worden een land van kinnesinne om het in goed Amsterdams te zeggen. 
En dan waarom gebeurt dit alles in Nederland. Zijn we extra kwetsbaar. Waarom zijn 
de soc i:ü is ten hier zoveel zuurder dan bijvoorbeeld in Duitsland. Waarom is 
Nederland ontvankelijker voor indoctrinatie. In andere westerse landen ziet mén 
gelijker of ver gel ijkb'J.arder ver schijnsel en, ma:1.r in geringGre omvang. De niet 
uiterst linkse geloven mag zich in Nederl~nd in vele gevallen in de steek gelaten 
voelen d:Jor de kerkoYJ.. De -:.;:.itzendingc~lV:--n het IKOR zijn v:Jor een Meidend lidm:J.at 
van een kerk van een gm·1o.nte verpolitiekte eenzijdigheid. 
-) .. ppl::ms-
Sommige omroeren trachten vergoeilijkend te spreken over terroristen. De VARA over 
de 1J2,den Meinhofbende. In Brandpunt van verleden week za terdag misschien heeft U 
:tet gezien zagen we zeer begrijpende interviewen. De minister van .!gt, overicens 
v~~rtreffelijk fors uitha2lde tPgen de terroristen van Berlijn en Tel Aviv. 
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~e insterviewer vroeg 1e ~ini8tcr op berispende toon of ~et voor hem d~n 
niet iets ~nders w~s Rls deze mensen hun daden bedreven omdat zij de ma2tTc 
snhappij wilden ver~nderen. Uit verontwaardising over de uitbuiting van de 
derde werled. Misschien kan deze interviewer eens een gesprekje hebben met 
de vrouw vs.n Peter Lorenz. Verleden j a::-1-r :heb ik op de ~ügemene verg:::dering 
in Utrecht serleit voor een hechte verankering in het midden. Daar is onze 
plaats op erend van ons denken, dsar is onze plaats omdat we extreeme ideen 
afwijzen en ik heb het riskante midden genoemd waar afgewogen en gedacht moet 
worden. Waar men het eigen gelijk in discussie wil stellen. Ik zou nergens 
anders willen leven. Het onderschêid ons van uiterst links en uiterst rechts 
en deze dagen stelde ik in de eerste kamer dat de kreet gelijke kansen ook 
door ons geheven een holle kreet is. En dat we beter v~n eerlijke kansen 
kunnen spreken. En vrmui t die uitganestelling ~1e problemen op onderwijsgebied 
kunnen benaderen. De worden gelijke kansen zijn inhoudsloos omdat de ongelijk
heid bij de opvoeders zelf een feit is. Die opvoeders geven hun kennis door 
::-,an hun kinderen. En tegen ouderliefde is geen ideologie opgewg,ssen. En dus 
is de st:1rt ongelijk. En a.ls je d2t heb ingezien d:m moet je dat zeggen. IK 
:heb het gewoon gezegd. Wij hebben die term o'Jk gebruikt. lb.-o.r :üs je d!l.n ontdekt 
dat het een denkfout is d2n mo~t je dat durven toegeven. Wie van die ongelijke 
st<Ht ui tg:c~a. t en r'b.t is r1e rec:tli tëi t die kan n~.mrüijk de problemen VD..."l de ach ter
gestelde pr3ktisch aanpakken. Die k~n e~ht iets doen. En wat was nou zo merkwaar
di,;. ::::le bij'!'l::: P''.ni:?kerit'!:e re:--"ktie v::m de soci'J.li::ten, minister vs.n Keemenade 
voaror die kr:::np~chtig wenste v~st te houden &~n de versleten kreet gelijke 
kansen. W'mt 'l.ls je d~,t eenm-:; .. -::1 gezegd heb, d<:.n r1oet jG d~t ook blijven zeg/jen. 
En het is de tragiek van de onderwijspolitiek van de laatste tient~llen jaren 
dat het uitgangspunt steeds verkeerd is geweest. Men doet daar de reeds 'l~hter

gestelden gr~ot cnrec.ht mee en maakt de ongelijkebeid groter. Het is thans zelfs 
w:?tensch"ppelijk bewezen. Ma~r de socialisten willen er niet aan. En de minister 
V'ln onderwijs hult zich liever in een sociologe jargon wa::',rin strukturen en 
bewustwordingsprocessen een grote rol spelen. De rest zal ik U sparen. Leest 
U het m::.~c,r eens n':!. in de handelin;-en. Deb'ltteren met de minister vcm onderwijs 
is net stoeien met schuimplastic het veert altijd terug. 
-Applaus-
Ach en nou hou ik daar wel van en het zou best leuk zijn als het niet om zoiets 
belo.ngrijks en dierbecars ging als onderwijs. Als ik zeg dat onze plaats in de 
midden is, dan besef ik maar al te goed dat we toch die plaats nog moeten 
bevechten in de ogen van zeer velen. En dat zou ik in mijn laatste redevoering 
U toch nog dringend willen zeggen. Nog steeds wordt niet alleen door linkse 
demagogen maar ook door mensen van naam als bijvoorbeeld de A.R. fraktie
voorzitter in de eerste kamer dhr. Albeda de onechte tegenstellingen in het leven 
gehouden van behoudend en vooruitstrevend. In Elzevier van 8 rnaart suggereert 
hij een -l:egenstelling tussen een ecologiepartij en dan noemt hij de P.P.R. en 
de P.v.d.A. en een produktiepartij en dgn noemt die de V.V.D. voor de christen
denocraten cl~imt hij dan de positie v2n de p~rtij die beiden is. En nu zou ik 
wille~ zegeen dat de V.V.D. dat nou juist bij uitstek is. Maar we moeten het 
~ennelijk no~ duidelijker naken en ik be~oef ~ niet te 3eggen d~t ~e V.V.D. niet 
~lleen ma2r over produktie praat rn2ar immer de juiste afweging heeft voor deze. 
Dit is a.lleen nélg steeds niet voldoenrl.e doorgedrongen, dames en heren. LA. ten we 
ons d,~,t bewust zijn. :Beste vrienden, de V.V.D. stD.at enerzijds in de ogen van 
orrervlakkige beoordela2rs or een schitterend moment in haar geschiedenis. Nog 
nooit zijn we 30 gegroeid, nog nooit hebben we zoveel kiezers en leden gewonnen. 
Ma2r nog ~ooit is onze opdracht zo groot en zo moeilijk geweest. Wij wensen de 
mAximale vrijheid en vrijheden voor de mens, wij eisen de plaats in het midden 
op wij hebben dus de taak te komen met praktische oplossingen die de vr:ijleid van 
de mens ook in de ze hele ingewikkelde maatschappij zo groot mogelijk laat zijn. 
Er zijn wars van klassedenken. Wij verafschuwen de nieuwe schijnheiligheid van 
de klassebewustvliegende socialistische minister. We zijn bereid het eigen gelijk 
in discussie te stellen. Wij weten wat er ond~ks enorme vrijheden grenzen zijn 
aan de permis society een wereld waar alles lijkt te mogen. Wij willen een 
ondogmatische maar wel geïnspireerde politiek vanuit onze eigen identiteit. 
En wij moot<:m de rr:oed opbrengen on te strijdPn tegen onverdraagzame indoctrinatie. 
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Zonder zelf onverdraagz~am te worden. Onder ons Z1Jn mensen van vele geloofsover
tuigingen en ook mensen zonder enige religie. Maar de liefde voor de naasten het 
opkomen voe>r de zwoJ::keren het ls. ten v::m vrijheden W"J.ar dat maar enigszins moge
lijk is, is e>ns gemeenschappelijk idea~l. Het is essentieel voor een liberale party. 
Dat moet mijns inziens de basis zijn voor een nieuw program waarmee wij de winst 
die we ~l boekten ze> zeer moeten vergroten dat den UYL vanzalsprekend uit het 
Cats~uis verdwijnt. 
-Appl'1US-

~~;~~.s~:-heren ik geef thans gr<J.ag het woord aan onze pol i tieke leider Hans Wiegel. 

~evrouw de voorzitter, our frien~ the liberal leader in Great Brittain, dames en 
heren. 

-Ap})l&us-
Wij zijn vanavond terug in Breda. Vijf jaar geleden werd de algemene vergadering 
van 0nze partij ook in deze stad gehouden. Maa.r in ee·n heel andere situatie en 
onder heel ?.ndere oms t.:1ndigheden. Breda, mevrouw de presidente, de stad w2ar onze 
vroegere politieke leider de heer Toxopeus eens in zijn eentje de V.V.D. in de 
gemeetiteraad vertegenwoordigde. Waar onze partij vijf jaar geleden ongeveer 
tweehonderd leden telde en in het voorjaar van 1970 met vier man in de raad zat, 
heeft nu een V.V.D.afdeling met 900 leden. 
-Applaus-
Wordt mede bestuurd door negen liberale raadsleden, wae.rvan er twee als wethouder 
in het dagelijks bestuur van de gemeente zitten. Ik dacht dat dat tekenend was 
tekenend voor de gestage groei van onze partij en voor de explosieve winst die 
de V.V.D. bij de staten- en raadsverkiezingen van vorig jaar overal in het land 
heeft geboekt. Vijf jaar geleden ook mevr~uw de presidente in Breda wijdde onze 
toenmaalige politieke a&nvoerder Geertsema een belangrijk deel van zijn reden 
aan de partijpolitieke vernieuwing, dat moest ook. Want 1970 en ook 1971 de 
verkiezingen daarvan stonden in het teken vo.n de 2fkalving van de gevestigde 
partijen van snel voortg~ande politieke versplintering. Maar wat we bij de 
verkiezingen van 1972 en 1974 hebben gezien was een geheel andere tendens. 
~isten de convessionele partijen in 1972 hun verlies van de laatste tien jaar niet 
2of te stoppen. in 1974 "boekte zij redelijke uitslagen. En ~.nders dan in het 
verleden ging het bij de laatste verkiezingen de kleine komeetpartijen slecht. 
De o:pg':'.s.nde lijn vc.n de P.P.n. leek in 74 verflauwd. D66 en DS70 behaalden vorig 
jaar nog ma~r een enkel procent van de stem~en. Inmiddels in D66 een zachte dood 
gestorven. En :DS 70 ::mtrloft. En de grote winnaars v::n de verkiezingen van 72 en 
74 waren zowel de P.v.d.A. als onze partij. Ons beider politiek handelen werd 
gel~enner~~t do::>r een d1-lideliji.:::e opstelling en do:)r ::>monwonden tao.l, daarvoor werden 
die beide partijen, de P.v.dA en de V.V.D. door de kiezers beloond. Er is mevrouw 
de v::>orzitter een derde verschil met vijf jaar terug. In 1970 was de oogst van 
het convessionele liberale kabinet de Jong rijp. Ik noem slechts de democratisering 
v~n het ondernemingsrecht afkomstig van onze partjjgenoot Polak. De geweldig 
zw:tre opera. tie van beL1.ctingverlaging bevochten door Wi ttever:m, en de woninproduk
tie sterk opgevoerd met onze steun door de anti-revolutionairen miruster Schut en 
nu v:mavond sta?,n wij aan de voorD.vond van wat in politieke termen heet het oogst
jaar van het kabinet den Uyl. In een eerste jaar van een kabinet moet dat kabinet 
inspelen. In een tweede jaar moet het punten op tafel gaan leggen, en programma's 
ontwikkelen, in het derde jaar moet er worden geoogst. En een paar maanden 
geleden mevrouw de voorzitter, zei de minister-president in een gesprek met het 
weekblad Vrij Nederland dat ondanks het feit dat het geen subsidie krijgt redelijk 
wordt verkocht. In dat weekblad zei de minister-president toen hij zich moest 
verdedigen tegenover de stelling dat er nog maar weinig was terechtgekomen van 
de beloften en de plannon van de P.v.d.A. Ja kijk eens, de leuke dingen voor de 
linkse mensen die mag je eigenlijk niet vertellen. Wie zijn nou die linkse mensen. 
Zijn d-:!.t degene die ons kiesstelsel fund2.menteel hebben willen veranderen en die 
ons binnenL:.nds bestuur op de helling willen zetten of zijn dat misschien die 
kiezers die willen ds.t Nederland uit de NAVO treed en ds.t wij onze defensie 
verzw:1,kken of misschien zijn het wel diegene die V3.n een milieupolitiek van 
li~ks zie~ veel ~~dJen voorgesteld. Of misschien zijn het ~nderen, zijn het de; 

w::>ningzoekenden, die in de belofte v~~keerpunt 72 hqdden eeloofd. Of wellicht 
tenslotte zijn het de werkneners ~ie hun werk willen houden en die voor hun werk 
een behoorlijke beloning willen hebben. 
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Ls.ten we o.l die vr:o>gen, al die punten eens op een rij zetten. Mevrouw de voorzi ttei 
een vun, ik d.ed: :_ü :l'=lr:t morgen, een van de belrmgrijkste programpunten v::n het 
k:-_binet de:>1 Uyl, vr:--.s een zod::rüge wijziging vc:.n de grondwet, dat daardo:::Jr zou 
kunnen worden ingevoerd een gerns.tigd districtenstelsen in combinatie met de recht
streekse verkiezing van de kabinetsformateur. Het kabinet dat is nu bekend 
heeft 0p dit punt bakzeil :noeten halen. Een meerderheid in de kamer bestaande 
uit convessionele, de liberale, de kleinere partijen heeft zich kort verleden in 
de tweede kamer onomwonden uitgesproken tegen de rechtstreekse verkiezing van de 
formateur. En wij namen in dat debat het komt niet altijd voor in de politiek 
maar-wij namen in dat debat een wippositie in. Want na de afwijzing door de 2e 
kamer van de gekozen formateur was er een andere meerderheid. Een meerderheid van 
socialisten en liberalen gesteund door de kleine frakties tegen de invoering van 
een districtenstelsel zo:::.ls dat het kabinet voor ogen stond. En de conclusie vm 
alle verhalen over fundamentele veranderingen in ons staatsbestel en ons staatrechi 
is het deze dat de 2e ko.mer nu in kort bestek twee ms.o.l deze hartewens van links 
waarschijnlijk definitief de nek heeft omgedro.aid. 
-Applaus-
Er is cok op een ander terrein op het terrein van de buitenls.ndse politiek nog 
al w::tt teleurstelling vo0r links. Zeker rnevrsuw de presiriente als men 'lan de 
linkerzijde hoort wat wij vinden v:;.n het beleid vo.n de minister V::L."l buitenlandse 
zd~en. Wij bezien dat beleid met wao.rdering. In de loop van de periode is ons 
oordeel over hem gewijzigd. Liet de minister in het begin toe dat andere bewinds
lieden zich met zijn beleidstrerrein bezig hielden en go.f hij wellicht noodgedwonr 
gen meerm::llen toe a:::>n de o.andrang die vanuit de linkervleugel van de partij vs.n de 
Arbeid op hem werd uitgeoefend. Nu is duidelijk dat hij datzelfde geld voor de m±x~ 
minister vs.n defen:::ie de moed heeft zonodig tegen de ultro.-linkse Gchterban van 
zijn partij in te gaan. Van der Stoel en Vredeling. Het komt niet vaak voor dat 
liberale congressen voor socialisten klappen. Van der Stoel en Vredeling, mevrouw 
de voorzitter geven in hun politiek blijk van meer moed dan de minister president, 
want zelfs als de tweede kamerfraktie van de P.v.d.A. uit angst voor het komend 
NAVOcongres van de partij de eigen bewindslieden aanvalt houden zij voet bij stuk. 
En dat moet voor sommige mensen, voor sommige linkse mensen niet een van de meest 
leuke dingen van het leven zijn. Dat convessionele en liberalen beletten dat in 
de tweede kamer moties van links gericht tegen belangrijke onderdelen van het 
beleid Véln de heren van der Stoel en Vredeling worden o.angenomen. Ten opzichte 
van de heer Pronk kan niet hetzelfde worden gezegd. Maar de gedachte gaat er wel 
min of meer de l~atste tijd in een bepaalde :richting. In deze richting, ds.t o.l wil· 
len K. V. P. en A. R. F. zich over het beleid vo.n r:ünister Pronk niet uitspreken 
zoals wij dat doen toch kortgeleden in de kamer duidelijk js geworden dat ook op 
het terrein van de ontwikkelingssamenwerking convessionele en liberalen gezamen
lijk voor een beparld beleid staan e~ vaak dichter bij elk~ar staan dan soms wel
eens wordt gesu;gereerd. Natuurlijk is het zo mevrouw de voorzitter dat over de 
optrekking van de uitgaven beste~d voor ontwikkelingssamenwerking voor 1976, 
ik roep U dan in de herinnering, wordt ten opzichte van de begroting voor 75 
een stijging in d:2t ene hoofdstuk v.~n maar liefst een miljard gero.amd. Op het 
:runt v2.n die stijging denken convessionelen en liberalen niet hetzelfde. En in 
de kamer waren de convessionele partijen niet in dezelfde scherpe bewoordingen 
afkeurenswaardig over het streven met name van minister Pronk om de ontwikkelings
hulp speciaal te bestemmen voor die landen w.::wr een regiem bestaat dat de persoon
lijke goedkeuring van de heer Pronk kan wegdragen. Het neo.kolonialisme zoals 
dat uit die politiek van deze minister spreekt is in ieder geval dat is wel 
duidelijk bij een meerderheid van de kamer in het verkeerde keelgat geschoten. 
Maar wat belangrijker is, ik dacht ook voor de strategie in de komende tijd, is 
de toenemende onrust in linkse kring over het beleid van de heren van der Stoel 
en Vredeling. Dat kun je ook zien. Omdat men in linkse kring soms op een beneden 
de maatse wijze die onlustgevoelens tracht af te reageren. Aan het eind van een 
recent en volledig overleg met het kabinet den Uyl voorbereid bezoek aan een 
aantal landen op het amerikaanse continent heeft zijne koninklijke Hoogheid 
Prins Bernhard ook Mexico bezocht. Tijdens dat bezoek heeft de Mexicaanse rege
ring l:::ten_ weten 1Jereid te zjjn olie s.an ons land te leveTen. U weet allen dJJlles 
en here"l wat da~r op is gevolgd. Een felle en ongefundeerde 3anvs.l op Prins 
:3Rrnh:_::_rd él_sor de ~~e k:J.:-aerfrc-"l:tie van de P.v.d .; .. 



"' E 
li 

"' Cl c 

3 
E 

"0 c 

"' 
I 
Cl 
c 
8 
0 
:; 
0 
Ól c 
ëi 
::::-

"' '"0 
c 

.!! 
Qj 

...r;; 
a:; 
z 

11.1 
...r;; 
I-

~ 
!±! 
1-
Vl 
w 
0 
~ 

< 
0 
a.: 
I
~ 
w _. 
w 
c. 
< < 
I u 
Vl 

l~l 
SCHAAP ELEKTRO. AKOESTIEK 

Rotterdam 010 • 36 65 32 

AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 46 

Band No. 4 

Ik wil daar vanavond dit van zeggen. Dat men in de P.v.d.A. kritiek heeft op 
belangrijkR onderdelen van de buitenlandse politiek van dit kabinet dat weten 
~e. ~aar laat men die kritiek spuien in het parlement. Op de eigen ministers. 
En tijden pnrtijcongre~sen op de eigen politieke leiding. En laat men niet 
~o laks zijn. De ~nlustgevoelens af te reageren op Prins Bernhard, een voor
treffelijk vertegenwoordiger v~n ons land. 
-Appl'lUS-

Toen ik daarnet sprak Dver die handelwijze van de P.v.d.A. mevrouw de voorzitter 
uiteraard zult U begrijpen dat ik daarmee van~elf ben gekomen bij de bestrijding 
van de milieuverontreiniging. 
-Applnus-
Ook hier weinig leuke dingen voor de linkse mensen. Beleid dat de kabinetten 
de Jong en Biesheuvel op dit terrein hebben gevoerd is door de linkse oppositie 
altijd te licht bevonden. En als wij nu kijken naar wat dit kabinet presteert. 
En éÜs we dan denken aan de kritiek van de P.v.d.A. t.oen zij nog in de oppositie 
zat en aan het getrompetter dat zij het allemaal uiteindelijk wel eens beter zou 
gaan doen, dan dacht ik dat wij vanavond het recht zouden kunnen bestrijden van 
de P.v.dA. om zich op te werpen als de milieubeijveraars bij uitstek. En ik 
hoop niet dat ik de liber~le vrouwen kwets als ik vanavond zeg dat het een origi
nè~e bijdrage zou zijn van de regering in het kader van het jaar van de vrouw als 
minister Varrink haar biezen zou pakken. 
-Applaus-
Zoals altijd blijkt staat voor ons àe gelijkwaardigheid van vrouw en man voorop. 
Want de opmerkingen en opvattingen die wij hebben over minister Varrink hebben 
wij ook ten aanzien van minister Gruyters. Mevrouw de presidente misschien nog wel 
meer a:::.n ZlJn 1:tdres. Want anders dan minister Vcrrink die vanaf het begin van h:1::1r 
ministerschar duidelijk heeft weten te maken dat van haar weinig te verwachten 
was, blies de minister van Volkshuisvesting, en het ligt ng,tuurlijk ookeen beetje 
in zijn ~ard hoog v::1n de toren. Wat zijn de feiten. In keerpunt 72 werd er een 
enorme opvoering Yan dw woningproduktie beloofd een kreet van een belofte. In de 
regerinbsverklaringen wsren ~et er nog naar 1 35 -140.000. Reeds toen bij het eerste 
debat met de regering, hebben we gewaarschuwd dat als het kabinet geen speciale 
maatregelen zou nemen d:::.t dan de woningproduktie zich desastreus zou ontwikkelen. 
Onze bGzvraren vrerden vregge',vuifd. Onze VCJorstellen zonder arguw.entatie vs.n tafel 
geveegd. De enige speciale akties die het trio zwaargewicht op volkshuisvesting 
ondernam bestonden mevrouw de presidente uit een in het wildeweg filosoferen 
over de mogelijkeheid, de aftrekb::1::1rheid v:::.n hypothekenrente ongedaan te maken en 
over het loslaten vsn kreten over mogelijk te voeren huui- en subsidiepolitiek. 
Het een leidde tot aarzeling bij hen, die dachten over de aankoop van een eigen 
huis. Het tweede tot terughoudendheid. Begrijpelijke terughoudendheid. Bij de 
pensioenfondsen die tot nu toe een belangrijk deel van de produktie van huur
woningen voor hun rekening hebben genomen. En we zitten nu met zijn allen met 
de brokken. Voor de komende jaren wordt een bouwproduktie van 100-11~.000 
woningen verwacht. Niet meer dan verw~cht. Want de minister spreekt die gedachte 
uit en doet er verder niets aan. Hij legt zich er krachteloos bij neer. Wij zijn 
dan ook, en als ik zeg wij dan spreek ik over de 2e kamerfraktie van de V.V.D. 
een oordeel d&t het gehele kabinet schuld heeft aan de terugval. En dat in 
ieder geval de minister van volkhuisvesting beter kan gaan. 
-Applaus-
En da.t kunnen we ook met kr::1cht van D.rgumenten zeggen. 'N3.nt de P.v.d.A. eiste 
begin 1970 het D.ftreden van minister Schut ondat deze een paar duizend huizen 
minder bouwde do.n W:.C',S geprogrammeerd. En nu kan men dan dacht ik ons gener 
nnredelijke opppositie verwijten als wij nu het aftreden van de huidige bewinds
man verL:mgen. En als ik nu vergelijk, mevrouw de pres i den te, de woningbouw
politiek van de kabinetten de Jong en Biesheuvel en de woningpolitiek van dit 
kabinet en als ik dat in een breder vlak plaats en komt te spreken over de poli
tiek ten .:l3.nzien van de werkeloosheid dan wil ik eerst deze stelling formeren, 
d~t de P.v.d.A. altijd voor zich het :1lleen vertoningarecht opeist als het gaat 
om het opkomen voor de zwakke in de samenleving, voor de werknemers en voor de 
laagst betaalden. En is het dan onredelijk als wij vanavond vragen of dat nog 
geloofwaardig is. Is het nog geloofwaardig dat het kabinet zegt dat het zijn 
doelstelling is de werkeloosheid benenden de 100.000 terug te drukken. 
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En dat het ideaal van het kabinet is, dat ieder die wil werken ook werk heeft • 
V~n harte onderochrijven wij uiteraard die doelstelling, maar net zo goed moeten 
wij vanuit de grond va..."l ons hu.rt zeggen dat dit kabinet te kort schiet, om een 
nog steeds stijgende werkeloosheid en de hoge inflatie te lijf te gaan. En ook 
hier zeggen vre eerlijk dat nat~urlijk het kr:binet den Uyl niet de volledige 
schuld voorde ons.anvaardbare hogs werkeloosheid in de schoenen kan worden geschoven. 
Wij althans doen dat niet, maar we vragen da~rom het kabinet dan ook van zijn kant 
zich niet achter de internationale situatie te verschuilen. Het kabinet klopt zich 
op de borst, omdat het in Nederland beter zal gaan dan in een~antal andere landen 
in West.Euror::::.. ï.:'!c-car er1 als dst zo is, danl:en wij dat echter niet aan de :;?loeg van 
den Uyl, maar aan de ligging van Rotterdam, aan het gas in Groningen, aan het 
ini ti:J.tief V:J.n de nederl2.ndse ondernemers en o.an de sprit van alle die zich voor 
de toekomst van ons l::1nd willen inzetten. 
-Applaus-
Het kabinet, mevrouw de presidente, kan en moet worden verweten dat het niet uit 
o.lle m::c~1t en alle 2iddelen è_e werkelo:Jsheid te lijf ga.at. Em dat zelfs dat geld 
voor de inflatie. In oktober vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen heb ik 
het kabinet verweten met de handen in de lucht te sto.an, Grote boosheid bij de 
minister president. Nu bij het presenteren van de laatste nota zei den heer den 
Uyl, het kabinet is uitgepr::1s.t, ik zou althans niet weten w~t we verder zouden 
moeten doen. Is dat onvermoeen of is dat ~nwil. Wij geloven dat het vooral het 
laatste is. En we hebben da~r vier voorbeelden voor. In de eerste plaats het 
afwijzen van het kabinet van hee verlagen van de vennootschapsbelasting in de 
tweede plas. ts het nu tot st,md brengen van een blijvende en zeer omvangrijke 
verlaging van de loon- en inkosstenbelasting, in de derde plaats het weigeren 
door de regering om de moties olman en die van mijzelf waarin om meer voor de 
regios werd gebraagd uit te voeren en ten slotte het volstrekte gebrek aan begrip 
bij het kabinet. Voor de zorgen waarin boeren en middenstanders zitten. Over die 
vier punten een paar opmerking. Door het bedrijfsleven en door een meerdebeid in 
de tweede kamer wordt al maandenlang gepleit voor algemene maatregelen ter stimu
lering van het bedrijfsleven. En het meest concrete voorstel daarbij is de 
verlaging van de vennootsch~psbelasting. Het kabinet besteed in zijn laatste 
not2. letterlijk geen w8ord :t::m die wens. En wij hameren da:J.rop, niet alleen van
wege de paar hender miljoen die met de noodza~k van verlaging van de vennootschaps
belastin~ gemoeid is, maar ook en voor~l omdat van een dergelijke m2.atregel een 
enor~ psychologisch effect zou uitga:J.n. ~as het kabinet zelf met een voorstel 
ter zake gekomen, dan hadden de ondcrneuers daar moed uit kunnen putten. Dan 
hadden ze kunnen zien dat het. kqbinet begrijpt waar het o~ gaat. En dat het 
kabinet beseft dat een gezond bedrijfsleven wezensvc8rwaqrde is, voor werk en 

a:> welv2art VG_l'l ons allen. Nu mijn tv·wede punt. :Een van de bel2.ngrijkst oorzaken van 
-ot-

' de moeilijkheden van het bedrijfsleven is de stijging van de loonkosten. Afremming 
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daarv2.n de komende tijd is noodzakelijk. Noodzakelijk om de werkeloosheid niet 
verder te doen stijgen. En ook noodzakelijk om de infl:J.tie terug te drukken. Tussen 
beiden ligt een duidelijk verband. De heer Zijlstra, president van de nederlandse 
bank heeft daar onlangs via de televisie onnavolgbaar op zijn heldere wijze nog 
eens duidelijk op gewezen. De werkeloosheid en inflatie moeten beiden en kunnen 
beiden gelijktijdig worden bestreden. Als het kabinet bereid zou zijn met voor
stellen tot werkelijke en blijvende verlaging van de loon- en inkomstenbelating 
te komen dan kan dat ook. Maar het kabinet wil die weg niet op. Maar zegt wel in 
de werkeloosheidsnot:J. dat de stijging van de loonkosten moet worden teruggedrongen. 
Dat kan toch niet veel anders leiden. Dan do.t er voor de werknemers over de zelf
standigen spreek ik straks de komende j:êi.ren geen reele loensverbetering inzit, 
zelfs wordt in linkse kringen ni gesproken over een mogelijke daling van het 
reele inkomen van de werknemers de eerstkomen jaren. Wij ~chten dat onaanva~rdbaar. 
Wij vinden dat een voortgezette groei van het reel vrij besteedbaar inkonen van 
alle burgers, nodig en mog0lijk is. En wij waarderenvanuit onze liberale opvatting 
de wens tot vergroting van het persoJnlijk vrij besteedbaar inkomen hoger dan die 
n.s.ar verdere opvoering van de collectieve uitgaven. En ik voorspel d::m ook 
d~t als ~et k~binet zij socialisme stokraarden znl blijven berijden d~t ons land 
d~n onherroepelijk in het moeras zal komen en ik voorzie dan ook de komende tijd 
grote politie~e on maatschappelijke spanningen. Spanningen die het kabinet zelf 
heeft opgeroepen. En mevrouw de presidente v~navond moet ook dit worden gezegd. 
Dat als het k~~inet weigert de 3tijging van de overheidsuitgaven af te remmen, als 
het de bel:::.stingdruk ve::."der 'Nil opvoeren, 2.ls het de burgers, zelfstandigen en 
w~rkncmers voor jare~ tot een nullijn wil dwingen, dat wij daar de allerscherpste 
oppocitie tegen zullen moeten voeren. 
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Ben oppositie die zeker wee::::kLml: z::ll vinden, cok bij l:iczers die hun heil 
hadden verwocht v~n een kabinet waarin de P.v.d.A. vertegenwoordigt is. 
Mevrouw de presidente mijn derde punt, de speciale problematiek van de regios. 
Wij vinden dat naast algemene maatregelen die ik noemde dat speciale op de 
zwakkere gebieden en op de meest in de knel zittende bevolkingsgroep gerièhte 
maatregelen ommisbaar zijn. En ik roep U in herinnering een van de aanvalspunten 
van de P.v.d.A. toen zij nog in de oppositie zat op het beleid van de kabinetten 
de Jong en Biesheuvel. Dat zocht de P.v.d.A. toen in het verantwoordelijk stellen 
v3n die kabinetten voor de relatief zwakke posities van de regios in het afbreken 
v::m wat Yrij J.an verbetering da:1rvan deden. En ook hier zijn de beloften van de 
P.v.d.A. loze leuzen. Het is haar kritiek op ons heel erg goedkoop gebleken. 
Werkeloosheidscijfers in sommige delen van het noorden van ons land zijn sinds 
de oorlog nog nooit zo hoog geweest, als wij nu in het ·parlement zakelijke 
voorstellen op télfel leggen w::v::ro:m overweegt het ksbinet die da...YJ. niet, anders 
gezegd als wij in ee~ motie vragen om de investeringsaftrek voor de ondernemingen 
in de regies te verbete::::en dan wenst die eerder in een door de 2e kamer aanvaard 
motie Bolman, met een door onze steun aanvaarde motie Dolman is verwoord. Dan 
eisen we uitvoering van die wens, dan eisen we uitvoering van die wens mede omdat 
wij ten tweede male n:1 aanvaardingen van die wens door de kamer via aanvaarding 
V~"'1 de motie Dolman dat de kamer ook in brede kring steunende de motie die wij 
daarover hebben ingedierid. Je kunt dus zeggen dat twee keer aan toe, twee keer 
vlak achter elkaar de kamer die wens heeft uigesproken. Maar aan die wens wordt 
door het kabinet weer geen gevolg gegeven. Het kabinet is zinede blind en horende 
doof. Vertikt het om te doen wat de kamer wil. Bepraat politieke eigenzinnigheid. 
Onwil om te doen waar niet alleen de oppositie maar de meerderheid in de kamer 
op a~ndringt, zw~arder wegen dan de nood in de zwakke regies. Wij keuren dat af 
en we zullen het daar niet bij laten zitten. We zullen bij het komende debat over 
de nota alsnog eisen dat die moties worden uitgevoerd. Dan zal het de partij 
van de Arbeid zijn die moet kiezen of vasthouden aan dat wat zij net als wij 
heeft beloofd en geeist. Of voor mogelijke politieke konsekwenties daarvan terug
schrikken. En ik neera aan mevrouw de voorzitter, dat alle kiezers die in het 
:No:::>rden, het oe sten en het zuiden v:m éms land wonen ~eker ook diegene die 
tot nu toe op de linkse p~rtijen hebben gestemd een en ander met grote belangstel
ling zullen volgen. Uijn vierde punt dat ik zopas noemde dat is het punt met 
betrekking tot de politiek ten aanzien van de zelfstandigen. De voer~eersende 
positie die de P.v.dA. in het kabinet inneemt uit zich ook in onvoldoende 
besef en begrip voor de problern.en van die bevolkingsgroep. De kort geleden 7.000 
mensen trekkende bijecnk0mst v~n de vakbeweging mocht zich in de belangstelling 
van een reeks van bewindslieden met aan het hoofd de minsiter-president verheugen. 
De ruim 30.000 boeren die in het Utrechtse stadion vorig jaar demonstreerde konden 
minister van der Stee zien zitten en horen zeggen dat hij begrip voor hun pro
blemen had. Dat begrip leiden tot een akkoordgaan door de nederlandse regering 
met prijsafspraken in Brussel die onvoldoende zijn om de achterst:md die de boeren 
de laatste tijd hebben opgelopen in te halen. Toen die afspraken gemaakt zijn 
en internationaal niet kon worden bereikt wat redelijk en rechtvaardig was moet 
dat nationall worden verwezenlijkt. Anders zegt. 
-Applaus-

De V.V.D. wil zodanige tegemoetkomingen voor de boeren dat daarmee hun inkomens
achterstand kan worden ingelopen. En wat voor de boeren geld, geld ook voor de 
vissers die te kampen hebben met sterk gestegen kosten en met vangstbeperking. 
Voor de tuinders die geconfronteerd worden met enorm opgelopen stookkosten en 
voor de middenstand. Maar vooral wensen wij een beleid dat zich niet enkel en 
alleen richt op het bieden van steun en bijstand a~n die zelfstandigen die 
dreigen te verdrinken of ~l verdronken zijn. Maar die als leidraad heeft het 
rul~ b~an bieden ~~n het zelfst~ndic ondernemerschap. 
-Appl~-us-

Dst is het 'i'!ezenlijke ve:cschil tussen de politiek van het lcabinet den Uyl en het 
beleid dat wij voorstaan. Een verschil in uitg~ngspunten tussen socialisme en 
liberalis;;w. Het huidit; l~abinet heei't onderne~:ïingsklima~t in ons land enorm. doe:r: 
verslechteren. liet bedrijfsleven groot en klein is daardoor in grote moeilijkheden 
terec~t gekomen. =omrnige in de P.v.d.A. zien nu hun k~ns schoon. 
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Zij zeggen dut het i~ ons huidig stelsel van ondernewingGg0wijze produktie niet 
~ogelijk is sn de werkeloosheid te bestrijden. D2t uit zich in een openheids
beleid dat zich c::Jncentreert op het geld stoppen in en het verkrijgen van een 
Grotere invloed binnen het snel slecht dra~ie~de en soms zelfs ten dode opge
schreven bedrijf, de nog redelijk dr~aiende ondernemingen zij zijn het die 
voor onze toekomstige welvaart essentieel zijn, zij kregen geen lucht zij krijgen 
geen ruimte. Worden alleen met zwaardere lasten geconfronteerd als ook zij in 
de rode cijfers terechtkomen strekt de overheid, strekt dit kabinet zijn vingers 
naar hen uit. En wij beschuldigen dan ook het kabinet den Uyl en misschien doelde 
den Uyl daarop toen die zei dat hij niets kon zeggen over de leuke dingen voor 
de linkse mensen. Wij beschuldigen dit kabinet ervan dat het streeft naar een 
stille socialisatie van grote facetten van onze samenleving. 
-A:rplaus 
Die verschillen die er zijn tussen het liberalisme en de huidige partij van de 
Arbeid zijn ook te vinden in de onderwijpolitiek en in het cultuurbeleid va.n dit 
kabinet. Liberale onderwijs. en cultuurpolitiek richt zich op het onderwijs in 
de vorming van de jeugd tst zelfstandige mensen. ~ot bewustwording en daarmee 
tot echte geestelijke vrijheid, informatie, kennisoverdracht, kwalitatief hoog 
onderwijs en vorrüng dut leid tot eer> samenleving van mondige mensen van kritische 
mensen, van mensen die hun veré:mtwoordel ijkehèid s.o.nkunnen, v2.n echt vrije ::nensen. 
mevrsuw de presidente u hebt in de eerste kamer onlangs gezegd do.t voor jonge 
mense:r_ geen gelijke kansen best·1a:rl. Het zijn vooral socL-_le en :;_:Jsuchologische 
faktoren die een balngrijke mate bepalend zijn voor de ontplooineskansen voor 
de jeugd, maar de o~erheid hebt u ook gezegd heeft wel een balngrijke taak en 
die taak is na~r onze liberale opvattineen om ervoor te zorgen dat elk kind 
dat onderwijs en die vor~ing krijgt, welke bij zinn talenten en vermogens passen 
en ~ie kwalitatief van hoog niveau zijn. Vandaar de hoge prioriteit die wij 
leggen bij het kleuter- en basisonderwijs. Vandaar ons pleidooi voor de vervroe
ging v~n de toelatingsleeftijd tot de kleuterschool. Voor meer aandacht voor 
de bev0rderin[; v::m goed taalgebruik en voor verlenging van de leerplicht. 
V2.ndasr ook de grote huiver wa.:1rmee wij st.:1.:1n ten opzichte van de plannen van het 
kabinet met betrekking tot de middenschool. De middenschool. 
-Applaus-
De middenschool dreigt te leiden tot nivellering tot verkleining van het verschil 
in ontplooingskansen niet lands de weg van vergroting van kansen voor hen die 
een achterstand hebben, maar langs de weg van aanpassing naar beneden toe. 
Zowel een jongen die na zijn basisonderwijs via een goede technische opleiding 
een uitstekend bakwerken zou kunnen worden. Als het meisjê dat het to.lent heeeft 
je kunt jongen en meisje tegenwoordig ook omdrao.ien om briljante cijfers 
gymnasium af te loren. Zij worden als die middenschool zo doorgaat teruggedrukt 
allemaal in de grauwe middelmaat. 
- Applaus-
Ik vctt ons oordeel op het beleid v::m het kabinet als volgt s2.men. Spreiding van 
kennis inkomen en m2.cht dat is in woorden centrale doelstelling van het kabinet. 
Spreiding v~m kennis vertasl t het k::L bi net in de :pol i tieke prakt ijk een verkleining 

van verschillen in ontplooingsmogelijkheden via aanpassing n~ar beneden toe. 
Spreiding van inkomens wordt op dezelfde rnanier vertaalt ook via nivellering 
n:::,2r berwnden. En mevrouw de presidente, van spreiding van macht is geen sprake. 
Dit k8binet wi~- konstant concentratie van Tia8ht in handen van de overheid wil 
de vrijheid vo.n_ de burgers i'!lperken. Hoe lang dit nog door de convessionele 
coalitiepartners wordtgeac8erteerd. En hoe lang een deel van de eigen aanhang van 
de partij van de arbeid dit '!lOg neemt dat moet worden afgewacht. We kunnen wel 
zeggen vanavond dit. D2t na 2 jaar kabinet den Uyl het onweerlegbaar is dat dit 
kabinet op hoofdpunten van beleid volledig faalt. De werkeloosheid is groter 
dan ooit tevoren. En het kabinet kijkt er lijdzaam tegenaan. De woningbouw is 
ingestort. Middenstanders en boeren voelen zich volledig in de steek gelaten. 
En de werknemers worden geconfronteerd met hogere lasten en met de dreiging dat 
zij op hun best de komende jaren niet op vooruit zullen gaan. Niets leuks voor 
de linkse mensen, niet positiefs voor de overgrote meerderheid van werknemers. 
A-Jht0ruitgang voor de meeste zelfstandigen een verslechtering van de positie in 
het aanzien van ons land. 
-A:rpl:ms-
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Mevrouw de ~residente, de strijdpunten van de lsatste jaren gingen in de 
politieke pr'-'oktijk vas.k over materiele run ten, denkt U maar ::1.2n de n'ctcht van 
Schmelzer, J.o.n de schoten v8o::o de boeg v~n de Jont;, o.:;.n de V8.l van het kc.binet 
J3iesheuvel, D2.ctr bet w~.ren -;llem:o.-=tl strijdpunten w:c·_...,.rbij P.v.d.A. en V.V.D. 
tegenover elk~sr st~~n. Fundc.menteel tegenover elkasr stsan. w~~t als het 
G't2t ~D deze vragen, zijn de ?ntwoorden die SOCi~listen en liber2.len daarop geven 
altijd gegrond op ons principiele verschil in uitg2.ngspunten. Wij gronden onze 
politiek op onse overtuiging. D2t w1.s 0e Vrijheid v::m de mens e>ptima::l is. 
Als hij "'ich kan ontplooien, 3-ls een eigen initiCJ.tief wordt gestimulee:r:-d, 
d'-'t d~t in het belang is V':'n zijn toekomst. V~n de toekomst van zijn gezin en 
de hele samenleving. Ontplooing van de mens vergroot zijn vrijheid van 
?ewegen, zijn gevoel va::1 eigenw:->srde en onafh-:tnkelijkheid en zelf.st.::mdigheid 
kucht om zijn levensgeluk.En ik ben er ook van overtuigd d:Jt in de komende 
tijd zich de politieke strijd hierop ook zal toespitsen. En ik zeg vanavond 
ook dit, dat wij met zijn allen, met de convessionelen in die strijd dichter 
bij elkaar staan dan convessionelen en socialisten bij elkaar sta~n. En het is 
onk een strijd die zal worden uitgevochten in de boezem van het kaiinet. En die, 
en dat is misschien voor de toekomst ook veel belangrijker tot verdeeldheid in 
de Partij van de Arbeid kan leiden. En die als ze door de radic~len in de Partij 
van de Arbeid wordt gewonnen zal leiden tot vervreemding van een belangrijk deel 
van de ac~terban van de Partij van de Arbeid ven haar politieke voormannen. 
De minister-rresident, onbetwist de leider van zijn pertij heeft de positie 
gemarkAerd. In zijn l~ter beraAmd gewe>rden, de sm~lle marge van democratische 
~olitiek schre~f de toenmalige oppssitieleider in 197n ik citeer, de eerste eis 
die de meeste burgers &an een p~rtij en aan de regering stellen is dat zij 
hu.n werk en hun inkcm.en niet in gev~.:::.r zullen brengen, in él.e o.;;en nog steeds 
citaat en oren van sonmige r~dic:::.le hervormers zijn dit stellig bijzonder 
platvloerse zaken, n~~r ee' strategie die nikt op maatschappijhervorming kan 
er nqar mijn mening niet omheen. Nu mevrouw de voorzitter, wordt door het 
l::::cbinet den U:Tl de wer:cgel3ge:r:~eid in sevac;T c:;ebracht. Nu kiest den Uyl anders 
bijv~orbeeld ds.n zijn minister va:t fin::.ncien VG":'r epn verdere O:PV::Jerine v~.n de 
collectieve voorzieningen. Dus vo ::Jr bel:.stingverzw-:.ring, voor een nullijn voor 
vele j':ren, voor een vergrotin;:; vc;.n de greep v:m de ove:rheid op de saw~nleving. 
D"t }'ln:::tst he'Tl te.:;enover de wensen V'•.n een gr0ot derü Y'J.~ de tr:odi tionele 
~anhang v~n zijn partij. D hebt, mevrcuw de presidente de teonnalige voorzitter 
van de Partij van de Arbeid, al geciteerd. Hij zei het in· een interview op i mei 
in de nieuwe linie za, onze indruk is d2t wij Partij van de Arbeid wat leden
~,,~~nh::lng betreft steeds minder een h:md:.., rbeidersp'•.rti j worden, diegene die zich 
nieuw :1:1nmelden .sl:igen er niet :1l tijd in de grote P.l"'.atsch3.p}'elijke problemenç 
te vertalen op een ma ier zoals die door de mensen in het dagelijks leven wordt 
gevoeld. Professor Albeda, fraktievoorzitter van de anti.revolutionairen in 
de 1e kamer en een van de wegberijders van het kabinet, formuleerde het langs 
dezelfde lijnen onlangs zo in Elseviers's Magazine. Hij zei ik vindt de P.v.d.A. 
ook niet duidelijk een arbeiderspartij. De verontrusting bij de arbeiders wordt 
in de l'l.é'tste inst:lntie toch overschaduwd door het verl::-,ngen naar een hoger 
inkoTien. En hij veegde d~~r~a::1 toe. De huidige rivilen zijn liber~len en socialist 
en zo is het ook. Er liggen crote kansen voor onze partij. Er ligt de kans 
op doorbr~~k. Een doorbr~ak van onze groe:9ering in de richting van ~iegene 
die om historisch verkla~rb~~r en traditioneel begrijpelijke redenen in het 
verleden de P.v.d.!. hebben gestemd. De politieke strijd het geld voor elk land, 
het geld voor alle tijden zal op het midden worden uitgevochten, dat politieke 
Midden in ons l~nd ligt nu open, dat kan door oris worden veroverd en d~t moet 
donr ons worden veroverd, want de P.v.d.A. verwijdert zich steeds meer van dat 
Midden. De convessionelen verspillen hun tijd aan o~derling gekrakeel ove:r 
pro~edures van de tot st~ndkorning van het C.D.A. ~en aansprekende rolitieke 
koers ontbreet::t. L:~."'tj es wil :1::.. t :bet k-:-.l:linet r'ten Uyl sl J.?gt. 1< -rui zing'l, vvil 
d~t het ~islukt en Andriessen wjl alleen het C.D.A. Uen vergeot 
-ArrLms-
~en vergeet in convessionele kring dat politieke partijen alleen toeko~st 
hebben als ze beschikken nver een goed program. Een niet voor tweeerlei 
uiil et; v~ tb '.re lo -Jrs een :: ... ~.nrrP e'.:':J~-:.re r') l it i el-::e 1 ei. (~,ers. 
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·.'.'ij ?t:l:::'1 VO'):':' r:lie st:ëijd kL::..:-.r. De beitie i'rJ.kties in het :;_;::.rle":'P'1t kri tisere'1 
het beleid van het k~bi'1et waar d:lt nodig is. ~" ~nde:ës d2n de o~positie i'1 ~e 
tijd tegen ~e kabinetten de J0ng en Bicsheuvel. Laten wij het niet bij kritiek 
krcke'1 we niet ~lles :lf wat bet knbi'1et doet. Leggen wij ook al weten dat 
onze waarschuwingen in de wind worden geslagen, onze voorstellen van tafel 
worden geveegd. Elke keer weer. Alternatieven op tJ.fel. We komen steeds naar 
Prinsjesdag met een alternatieve begroting. We m3akten een noodplan voor de 
bouw, we legden tijdens onze i'1terpell3.tie over de werkeloosheid een twintig
tal gedachten voor en we besloten ook in een zo gevoeloge kwestie als de abortus 
niet de reakkelijkste weg te kiezen, maar maakten een eigen wetsvoorstel. En je 
kunt v~n onze p:lrtij goed en kw:1ad spreken en je weet 2ltijd wa2r je met ons 
~an toe bent. Mevrouw de presidente, ik wil ook dit v~n3vond zeggen. N3ast 
het d.3.gelijkse d:::t in de volksverte(!enwoordiging e11. do'Jr het ho'Jfdbestuur v:m 
onze p2rtij wordt gedaJ.n is het noodzakelijk dat we met zijn J.llen vooruit zien. 
Op de kortere termijn n~ nieuwe verkiezingen op de langere termijn naar een 
verdere vert;roting er. v0rbredine v::n onze . .,_.mh:mg. U hebt tijdig ='.-:;.n de comrds
sics V3.'1 onze I'~·rtij het sein gegPven er. v'J'Cr de zo::ter bcmw::",ten':!:-1 bj j elk-;.c,r te 
brenge::è vo:;;:>:' een :r:icuw verkiezingspr0graJ"1. En de 'I'eld.ersti:::l"ting die kortgeleden 
een ~a:1tal zeer ~el~~grij~e rapporte:-1 ~eeft gepr:Jduceerd h0opt dit j~qr nog ~et 
r~pporten te ~o~en over ontwikkelingssamenwerking, over het fiscale winstbegrip. 
Over de ver@ogens~anw~sdeling. En hoopt op nidden lqnge ter~ijn te komen net 
studies over de i~konenspolitiek, de ~rogram~ering en de fin~nciering van de 
socille zekerheid en het Bedi~beleid. En voorts wordt in onze partij gewerkt 
,an een reeks van r~cp:;;orten, ik noe:::l slee~' ts het or.d erwi j s. Ondernemingsrech ten, 
het vr~~gstuk van de studiefinancierin~. Die conmissies van ons doen met zijn 
~ller. vo'Jrbereidend werk. 2e kunnen het ienken van de pr0blemen van deze tijd 
stimuleren.Maar dat zal de partij als geheel moeten zijn. Dat zullen de afdelingen 
moeten zijn, d~t zullen de leden moeten zijn die hun bijdragen moeten leveren 
en die uiteindelijk de beslissing zullen nemen over de vraag of het nederlandse 
volk ons ziet als de partij van de toekomst of niet. Wij moeten met ons allen 
aan de slag. \!Tij moeten ons opmaken voor de strijd opdat we kl3.ar staan 3.ls de 
strijd ontbrand • En laten we ons geen illusies maken. Die strijd zal een zware 
worden. We zullen door onze tegenstanders worden -:;.angevallen omdat men bang is 
voor ons succes. En het z2l daarbij niet alleen gaan of we wel of niet verdere 
zetelwinst boeken. Het zal o'Jk en vooral gaan oe de vraag of wij in st~at zullen 
zijn 'Jm evJn een middelgrote pa.rtij uit te gro~ien tot een grotere pJrtij. Om 
op die mJnier 0nze wezenlijke liberale invloed te vergroten. Mevrouw de voor
zitter, morgen nemen we v?n U afsc~eid, althans als r~rtijvoorzitster. Morgen 
krijgen we een nieuwe voorzitter. llijn ~ollega in de eerste k~mer z~l ook nAmens 
mij norgen een :,_::_nt::>.l woorden teGen U zeE,gen. Ik wil vanavond d.1.arJm. kort zijn. 
J)~t wij de funda~enten in de la~tste jaren heb~en gelegd voor een verdere door
braak hebben we in belangrijke m2te aan U te danken. U hebt onze partij finan
cieel ge7ond ge=~akt, U hebt 'Jn~e organis~tie gestro0mlijnd, U hebt onze leden 
ge~ktivaerd en ge~0tiveerd, U hebt onze ledenwinst opgev~ngen d2t is juist onze 
kr~cht en onze kr~cht is ook onze eenheid. ~r is in de laatste jaren geweest, 
goed overleg tussen ons drieen, tussen U , tussen mijn collega de 1e kamer 
en tussen mij: ~ris ook geweest, dat wil ik van~vond ook zeggen onze onderlinge 
vriendsch~r. Ieder v:n ons drieen heeft gewerkt en werkt steeds voor eigen ver
~ntwo'Jrdelijkheid. We hebben ook, en we zullen ook elkaar 1.ltijd ruimte laten 
om ons eigen beleid en onze eigen visie uit te dragen. We hebben elkaar altijd 
gewaardeerd en we zijn vrienden van elkaars geworden ook dat is onze kracht. 
En tegen de vergadering mevrouw de presidente zeg ik tenslotte vanavond dit. 
Wij zijn een enthousiaste partij, een groeiende partij, we zijn een eensgezinde 
groepering. Maar dat mag geen aanleiding zijn, ik bespeur soms die verhalen om 
~o'n beetje rustig achteruit te zitten, van ja onze groei g3.at toch wel verder 
en we winnen wel als er weer kamerverkiezingen komen zoveel zetels erbij.Dat is 
overmoed, dat is tevredenheid, dat is gevaarlijk en past niet bij het liberale 
karskter. Maar ik zeg vanavond tenslotte ook dit. ~ls wij met zijn allen ons best 
zullen blijven doen, als we ons inzetten ieder op zijn Pigen plaats, op zijn 
manier en n~ar ~ijn verantwo)rdeli kheid, d2n durf ik te ~egge~ wij met zijn 
2llen de V.V.D. hPt liberalisme ~i he~ben de toekomst. 
-Aprl-::.us-
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H2~s, dank je wel, da~k je v0or je insprerende rede, zonder dat we tevoren 
elka~rs ver~~len h~dden Gele~en eindigde we ~llebei met een opmerking om heel 
~~rd te gs~n werken, niet 1c~terover te g~un zitten, rn?ar verder te vechten. 
~e hebben elkaars verhalen n~derhsnd gelezen maar toen waren ze klaar. En toen 
eindigde we op hetzelfde punt en d2t bewijst weer w::ct H::::ns in het slot heeft 
gezsg~, hoe innig die s~~enwerking al die jaren is geweest. En ik geloof dat 
er ~ndere r2rtijen zijn Eans die ~ns d~arom benijden. Het verhaal van de drie 
H-s van de V.V.D., waar een hoop venijn n~tuurlijk bijgehaald werd, dat bewees 
oo}: ee"l stukje ?fgunst. Eet is n2tuurlijk j::crrrner da.t mijn opvolgerheeft die niet 
m2t een H ~egint, meneer A~ntjes zal nu iets ~nders moeten verzi"lnen, maar 
ik ben er ~eker van d? vriendschap zal voortduren. We moeten verder, dat is het 
bevel. zou ik bijn,; wiJlen zeggen, m:J.J.r dr:m in vriendelij::e betekenis v2.n onze 
politieke leider en hij k~~ e~van overtuigd zijn, we g~an verder vanzelf gaat 
het niet d~t hebben we allebei secanst:J.teerd. 
Da~es en Heren U weet het is onze gewoonte om op onze Algemene Vergadering 
een telegr:J.m te zenden aJ.n H:1re 1bjesteit de Koningin. Dat telegrG.m luidt als 
volgt. De Algemene VergG.dering van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
op 14 en 15 maart 1975 in het turfschip te Breda bijeen geeft uiting aan haar 
gevoelens van aanhankelijkheid en trouw aan Uwe Majesteit en haar huis 
V:J.n Someren, KorthalsTAltes. 
-Applaus-
En nu kan ik dan eindelijk, nu ik onder de druk van de omroep uit ben, ik moest 
mij aun een heel stringent tijdschema houden en wij waarderen alleen ma2r als 
de omroep iets van ons uitzend tenslotte, maar nu kan ik eindelijk overgaan 
tot het verwelkomen van onze gasten. Allereerst uiteraard U heeft dat van Hans 
al gehoord de Heer Jeremy ~hough uit Engeland . 
-ApplaUS-
Alvorens ik ~oneer ~hough het woord geef wil ik de ande~e g~sten begroeten. 
Dat is de heer Buchman van de Pa~tij van Vooruitgang uit Belgi~ • 
-}.ppl2U3-
0ud-miY1ister de Koster, ggstheer van mister Though. 
-Applaus-
Dn heer Delpr~t, ons e~elid en zijn echtgenote. 
-!-c::n•l::-,us-
:!Je Eeer Kortr::::..ls ons lid v::tn èe R.-::.?.d v:l:!:l St.::.te 
-!~:!'Pl<:ms-
De ~eer Sidney v:::..n den Berg en zijn echtgenote. 
-}_-ppl:1US-
De Eeer, tevens erelid de heer ~etmeijer en zijn echtgenote. 

~ -- -)l.ppl:.us-
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:!Je IIee~ en r::evrouw Gee~tsen~ .. 
-} .. p:pl --:.1.18. 

~Ji~n vo')rg::.ncer de hce~ v;,n 0er Pols en zijn echtgenote. 
-Lppl~'.US-

Oud stautssecretaris Keijzer. 
-"~ppl-~us-

v~rtegenw~o~difers v~n J.C.V.D. en l.s.v.n. 
'Aprl=:..us-
E"l l~2t but not lcr.st de heer Berkhouwer, oud voorzitter van het Europese 
p,,,rlement. 

T~c: .. "lS vice-v::J-:rz±tter, ik treed terug tGt renningrneeste:r·esse' hij treed terug 
tnt visa-voorzitter, Kees e~n kort wo~rd, ~qrtelijk ~~nk v~or ~lles wat jij 
intern~tion~~l ged~~n hebt voor het aanzien niet alleen van onze p~rtlJ maar 
')Ok voor ons l~~d, dat is niet gering ~eweest, heel veel dank.-
-~\rrl:::us-
!nd now ladies en gentlemen we now welcome in the Netherlands our great 
lïber::.l leader J ere::1,y Though 
Mister 'rhough you ?.re fingh ting :m important battle for li beclisme in Great 
Brittuin 2.nd we in Holland had as many vetes as your party. If you in Great 
Brittain had the same system as we had in the Netherlands we would both 
governed two countrys. 
-Applaus-

I Toespraak Jeremy Thorpe blad 61,62,63 
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Dames en Heren, nu staat er op de agend~ het punt waarover mister ook al even gespr 
ken heeft de Federatie van Liberale partijen. Maar wij hebben vanmiddag als eerste 
punt op de agenda, nadat ik ~et enkele woorden de aanwezigen had begroet, dus 
in onze werkvergadering v.an vanmiddag hebben wij ::1et algemene stemmen een punt 
toegevoegd. Alle afdelingen zijn er ovAr aangeschreven, wij weten dus uit 
de instemmende re2kties dat iedereen het ermee eens is. Ik zou nu willen vragen 
of de heer Geertsema even hier op het 'odium wil komen. 
-Applaus-
U kunt wellicht even plaats nemen op deze stoel. 
Menner Ge~rtsema, in de Algenene VereadPring, in vergadering bijeen 14 maart te 
3redo. heeft ::::et algemene stemmen besloten U te benocr:I~n tJt erelid van o~ze 
rnrtj_j. 

--Appl:.:"..ls.-
J, 1ames e~ haren, nou hou ik op met U te ~eggen want U gelooft geens seconde 
dat we dat echt tegen elku~r zeggen. llollie ~et was decembe~ 1958 de 11e viel het 
laatste kabinet Drees en toen kwanen er tussentijdse verkiezingen en toen ging 
de ~Rrtij ka~erleden kiezen. Kandidaat-kamerleden en toen hadden we ook die 
kopgroep, ik meen van twaalf en da~rna kwamen er wat wisselplaatsen en jij en 
ik kwwmen op de 16e, jij wc..s de '16 e v3.n ~uid-I-Iolland en ik vr3.s de 16e van 
Noord-Hollend en het noorden en het oosten en zuiden h~dden ook een nummer 1 6. 
Wij waren dus twee ven die zestienen. Wij zijn dus in grote losverbondenheid 
onze rolitieke carriere begonnen. Maar jij had daarvoor al een heleboel achter 
de rug. Jij w&s toen al burgemeester geweest. Jij was een hoge ambtenaar bij de 
hesr Schmelzer en op de afdeling, op een spreekbeurt van de afdeling Haarlem 
ontmoette ik je voor het eerst. We kenden elkaar niet eens. We waren allebei 
Liberalen van het eerste uur. En met jouw enorme geluid wist jij toen de zaàl 
of mij indrukwekkende wijze toe te spreken. En ik voelde me naast jou maar een 
heel klein weesjes. 'Np kwamen so.:7len in de fraktie van Oud. Wijlen professor Oud. 
Onze grote staatsman. En ik geloof en zo hoort dat met ~ongeren dat we weleens 
lastig waren. We waren the engry young people in de fraktie toen, dat kan je 
je n::mwelijks meer voorstellen dit establishment, afschuwelijke gedachten. 
'Ne waren erg lastig en we h2.dden kritiek en we wilden van alles lastig en we 
wilden van ~lles anders in de 2e kamer en dit zinde ons niet en dat zinde 
ons niet naar dat kon je bij Oud allemaal zeggen, dat was toch wel erg prettig. 
En we werden herkozen op wat hogere plaatsen. Heel veel hoger allebei, ik geloof 
dat we beiden mogen zeggen, de partij is erg goed voor ons·geweest. En we hadden 
niet te klagen. En jij hebt een hele grote carriere in de politiek gemaakt. Je beni 
mijn fraktievoorzitter geworfen. Ik vond dat bijzonder plezierig. Ik heb er nooit 
spijt van gehad, dat ik mijn stem aan jou gegeven heb als fraktievoorzitter. 
Je bent r:;inister geworden V'ln 3innenlo.ndse Z::-cken. In goede trcdi tie van 'jouw 
fs.::nilie mag ik wel zeggen. Je bent een heel goed minister van Birmenla:ndse 
3aken .;eweest. Je bent weer teruggekomen in de fraktie. Je hebt een soort, 
duiventilspel gespeeld net Toxopeus. Jullie hebben een keer gewisseld dat vond ik 
erg groot van je. Een stapje terug doen en dan weer een stapje heen, dat moet 
je kunnen. Tiat hebben wij eerlijk van je gewaardeerd. Je hebt voor de partij 
behalve als kamerlid, als fraktievoorzitter, als minister ook veel betekend 
als voorzitter van de commissie kiezer, gekozene. Het moet je wel goed gedaan 
hebben dnt veel van jouw aanbevelingen of afbevelingen de laatste weken in de 2e 
kamer hun bevestiging hebben gevonden. Mollie jij bent een van die uitzonderlijke 
figuren waar de partij het altijd van heeft moeten hebben. Het hele leven moet 
het hebben, de hele maatschappij van individuen. Individuen die gedragen worden 
door groepen, dat wel. Want dat is de democratie, je kunt dat allemaal niet in 
je eentje. Jij bent in hoge mate gedrag~n door de partij. Wat jij zei dat had 
een gewei dige .;ewicht en terecht. 1!!ant ;vat je zei h<:td je al tijd verdraaid goed 
·'J\rer n-::.ged;J.cht. Jij lti.l~ :i:··~-: l·· tnt n~c~ ... ts drie u_tlr werkte, :C:2'lr 

wat je d~11 ook de v~lcende d~g zei da~r was geen speld tussen te krijgen. 
Ik l:eb ::1.2 wel eens ':fcevrJ.:;.gs rJC~ het in v:rn1esna:..:.m :n.ogelijk was om '::.1 tijd tot 
's n~chts te we~~en m~3r je redde het je werd burgemeester van Wassena3r, je 
c1eed nog eve" de ':le lcr::ner cl 0,c'.rna~~s-':; het ging c-.lle:n:-::',1 ?<:rfect. 
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~n ze p~~~tten in Wr.ss~n~a~ n0g ~ltijd over hun bur~em~PRte~ Ge2rtsern~, dat 
hel:J je ook ;;oed ged·,:::.!l. Je h<?bt eicenlijk ::;.lles ir je leven goed ced:c.::.n. :Sn d:::.t 
heeft d~n ook sltijd op de r~rtij die indruk geceven van nou jo. als Geertsema 
d~t ~2gt d~n zit d~t in elk2~~ en d~n kunnen we d~t vertrouwen. :Sn dit soort 
~olitieke !eide~s d~~r moet een p?rtij hot v~~ hebben. :Sn toen jij n~~r Arnhem 
ginc toen h~d~en we helem~el niet het ;evoel v~n nou guo.t hij weg. He Geertsema 

~ g:::..:t nie-t uit de ~?.rtij, cUe is cew·o-:m een stuk v::.n d.e p~:.rtij en zo'n vertrouw~m-
~ w~kken~ rotblok zou ik je willen noemen. Je bent helen:::.~ niet weg te denken. 
Cl 
c Het zou een voudig te gek zijn omd~t je nou in Arnhe~ zit, dat je hier alleen maa~ 
8 
~ ~ls een soo~t g~st op de eerste rij mag zitten, dat vJnden we te weinig. En 
:; d::~rc;-:1. vond è.e p8.rtij dco.t jij hoClrde in de rij vs.n onze ereleden. V::mdo~1r do.t de 
~ p~rtij met heel veel genoegen vand~ag dit besluit heeft genomen. Het komt je ten 
{ volle toe~ En we zijn er erg trots op dat we jou, Mollie GeertsemJ mogen noemen 
.,! erelid van de V.V.D. JAV Vvt~ l~IS · 
lij '0ppb.us- 7 
~ l ~=ya het is ernog je verleert het niet zo gauw, dames en heren. Ik wil graag 
~ bekennen dat het praten vanaf een dergelijke kateder voor een algemene vergadering 
~ van de V.V.D. dat ik d2t op zichzelf niet zo moeilijk vind. MaOJ.r toch op dit 
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moment vind ik wel moeilijk want ik heb er in mijn politieke loopbaan nooit zo 
van gehouden wanneer de personen van de politici naar vo~en werden geschoven. 
I~ geloJf niet in persClonsverheorlijking. Ik geloof ~lleen maar in de zaak waarom 
hot ga~t. ~n H~ya heeft er op gewezen d~t ik twee maal vrijwillig ben terug
getreden uit de politieke leiding van de r~rtij omdat ik van menin was do.t er op 
d~t m0rnent opn ~nder beter en n11tti~er verk kon delen. Ik gelnof d3t dat voor 
een politicus nooit een ~roblcem ~oort te zijn. D~t hoort voor hem vanzelfsp~ekend 
te ~ijn. En d?~rmee moot U niet de·ken ~at bij mij de partij voor ~lles gaat. Dat 
is heel beraa1d niet het geval. ryant die keren, gelukkig niet zo veel keren 
maar die ke~en d~t ik voor de v~aag ~en gesteld of ik op een bepa~ld punt het 
elektor~le belang van de ~artij de VClorrang moest gevon of het behoud of he-t 
v~rkrijt;e"l v:.n de liberale invloed 0p het rege~inc;sbeleid is dat VCl0r 'Clij no0it 
een ~unt geweest, 2pr~k ~et voClr mij vanzelf dat de tweede belangrij~er was. 
-.\~;1·~113-

Da~es en ~?re~, ~12 ~ij kijken en w0 hebben he-t v~~d~ug in uiterst welsprekende 
wo~rden gehoord, zowel v~~ Ho.ya ~ls v~n E~ns. ~Qt er terecht komt v~n een k~binets· 
beleid ~~arin de liber~l?n geen invlCled hebben dun zeg ik d~-t ee~ van do ·.ller
voc:::.'n::: .. ::d;:ste t::;.ken die er voor àe V.V.D. is weggelegd, ècie er 'fOOr de politici van 
de V.V.D. vo~r de fr~ktie voor de politieke leiding is we~gelegd is de zorgen dat 
het libe~~lisrne zijn invloed op regeringsbeleid weer he~wint. En da.t zal een 
hele zware tnak zijn 1 maar meer nog h0ezeer ik volmaakt Hans en Haya gelijk geef 
als ze zeggen dat de vleden van het midden wit zijn om te oogsten toch zeg 
ik nog meer kracht dan aan de te verwachten maar alleen met strijd te verkrijgen 
elektorale successen de gewerkt zal moeten worden aan het weerkrijgen van die 
invloed op het regeringsbeleid. En ik weet uit ervaring da.t dat een zware taak 
is. Inderdo.ad d9.t ook de grote steun vraagt van een ieder van de partij voor de 
~oltieke leiding. Het zal de mogelijkheden moeten scheppen om een alternatief 
te bieden voor de huidige regering. En het zal de tQak van de leiding van de 
p:;.rtij, de ta<ck v:;:.n de fr2.kties zijn om de voorw:;.arden te scheppen tot hPt be
rei~en v~m d~.t alterno.~ief. En d2.t betekent ne.tuurJijk niet, ik wil d:::.or geen 
~isverstand over laten best~an, dat betekent natuurlijk niet d~t wij met dat doel 
voor oeen ooit we~kelijk liberale beginsele~ overboord zullen mClgen zetten. Dan zo 
in het lcind met het badwater wegcClien. ~aar het betekent wel. D~t waar dat mogelij 
is wij OClk ruimte zullen ~oeten schep~en voor essentiele verlangens 'T~n ~ndaren 

w~~r we in ~9 toekncst s~~en ons l~nd mee zullen ~oeten regeren. Die twee dingen, 
het niet wegwerpen vnn onze eigen libernle be~inselen en het ruimte scheppen 
VCl'Jr de verl~ngens vo.n ~nderen ~~t kan die gelacf~aardigheid bieden, geloof
w~--._·_;.rdigheid, zowel voor onze ~.·~.nh.ange·rs :~ls voor ::o.nhqngers vo.n de c.ndere p·J.rtijen 
'"a:::.~mee we het regeri:"lgsbel ei cl zullen I'! Oe te:r1 ga.2.n opbouwen. Een gel oofwaa~digheid 
vo~r ons alle~ ~nnhang die ie enige voorw~~rde is vo0r een succesvol ~lternatief. 
D~iüSS en heren noge2,als dc,.t z~l een zv'are t:~.s.k zijn, I"laar ik 1,veet dat Uw nieuwe 
voorzitter~ no.ar voor<:~l ook 1Hegel en van Riel mensen zijn die de f3.ntasie 
hebben om een dergelijke konceptie op te bouwen, maar dnavoor is het wel nood. 
zakelijk dat U als partij onvoorwaardelijk ook bij die moeilijke beslissingen 
'.vaarvan ik 1J voorspel d8.t -z:e zullen komen dc,t U dan ook onvoorwaardelijk achter 
hun s t::: .. 'J. t. 
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:Se is -!;oen v:c-ij CJnel ope;ericht eer;_ p3.rlenent v::m de Europese Gemeensch-::_ppen, de na::1r 
v::n 0n::::e :;J:lrtijge:c;.oo-1: :Serkho,_"Lwer is :;.1 gev:-~.llr:m. Die heeft do.ar j2ren l~nc c:.ls 
lid lo.ter 3ls fraktievoorzitter vo.n de liberalen en de lo.c:.tste twee jc:.ur zeer in 
het bijzender als voorzitter van ~et gehele parlement ~t8d en l::1nd en ik nag wel x~~ 

:-:ecgen c:o':ltine!'l.t no. continent :-fgereisd om op indri!'l.b"ende en E: d::1cht toch ook 
wel S'J.ccesvoJle wijze meer inhe1ud te g0sr. reven ?.an de bevoegdheden en de to.ken 
van dit Europese p~rlement. Wel is er vo.nuit libero.le hoek ?.llang op internationaal 
politiek terrein o.ktiviteit 6ntplooit. Im 1947 is opgeric~t in Oxford de liberale 
i~ternstion~le, die een intensief en goed centact on~erhoud in jaarlijkse c:ongree
sen en ons erelid de heer ~et~eijer i3 degene geweest die als internationale 
nederl&ndse li'oera.al V'J.:1 het eerste ,_,_ur do.J.r j::.renlang de spits heeft afgebeten 
en ons l~nd heeft vertecenwo0rdigt en deze organisatie cee heeft gedragen. Een 
j2r>r of wat terug is in het internation3.le verband van die liberale organisatie 
de vraag ~an de orde gesteld is het niet tijd dat de liberale partijen zich een 
federa. tie verenigen om zodoende een nauwer appara::t t, een nauwere organisatie te 
krijgen. Deze vraag is t'Jen voorgelegd a::1n het bestuur van die liberale interna
tionale en aan de politieke leiders. Ons kersverse erelid de heer Geertsema 
wc:.s toen in hoedrmigheid vo.n poli tie1c leider en vs.n vice. president daarbij a2.nwezig 
en is d ~.n n2. de heer Detceijer de tweede liber~-:.'J.l van bet eerste uur door v::n harte 
deze ~otie dit voorstel te ondersteunen. In het hoofdbestuur van Uw partij i~ de 
gedac:hte in principe gunstig ontvan~en. Men VClnd het de moeite zeker waard om dit 
no.der te onderzoeken. ~n d::ar zijn toen door het hoofdbestuur als o.fgevaardigden 
een werkcom~issie benoemd het tweede kanerlid de heer de Kosten en ik zelf namens 
het partijbestuur. Met ::tfgevao.rdigden uit andere l~nde~ is een ontwerp gemaakt van 
~o'n f?der::.tie. De te~st van deze fednr::.tie voorstellen vindt U in het vergader
nusm0r wat in Uw bezit is. Deze voorstellen ~ijn beh~ndeld in de laatste verg::.derini 
vu:n de lil:Jeralen intern2tioncle in Florence in 01ctober V;J.n dit jao.r. En d::1ar met 
nog eer_ kleinP tcevoe3ing -:;1et :.lgemcnP s-i:El:"len 'l'Jn3enrn:;e11. ~.1'-".c:.r d:::.:aes en heren, de 
beslissing over deze feder&tie ligt uiteraard niet dasr, die ligt in ieder land 
bij de betrokken liberale partij, in dit geval in Nederland dus bij U. De hR~~ 
bedoeling is dat &ls de verschillende po.rtijen in de verschillende zich in de loop 
van dit jo.ar positief zouden uitspreken dqn in het begin voigend jaar januarie
februari 1976 dus een oprichtingsbijeenkomst een oprichtingscangres plaats vindt. 
Ik z~l graag eventuelö vr~gen afwachten of bijxonderheden. Ik geloof niet dat 
het nodig isom die nu nu deze enigszins rumoerig sfeer naast ons zo uitvoerig 
te behandelen. De essentie van de voorstellen vindt U eigenlijk in de 2 belo.ngrijke 
artikelen over het bestuur en over het congres en de s~•enstelling do.arvan. Ik 
zeg met nadruk dat de bedoeling van de oprichters die ook op het co11gres in 
Florence uitdrukkelijk is anderscbreven is d2.t deze federatie meer zal zijn dan 
o.lleen een pr2.~tc~llege wat resoluties kan aannemen of eventueel verwerpen die 
d::.n ter aanbeveling of in een bureaul'lde verdwijnen of bij bep2alde poltici op 
tafel koBen. De l:Jedoeling go.at·verder. De bedoeling is wel d::.t deze federatie 
op het terrein van de euro~ese gemeenschappen en van de europese eenwording 
voor de partijen bindende besluiten z~l kunnen nemen. Uitdrukkeli~k met het 
~ersterkte ~eerderl1eid, die in dit vJorstel is bepaald op 2/3 ondat het met namen 
in een nieuwe org2nisatie en zeker in eon internationale samenwe~ing hoogst 
ongewens~ is om met een gewone neerderheid een dan belangrijke minderheid t~t 

Deev:erkir.c +.e dwin;en. U vini t de bc.stnursregeling var het beshmr in c.rtikel 
12, d::.::.r is v0orgestilild de zetelverdeling die ook inde ~uropese c0mmissie plaats 
vindt hae die is sta::.t er niet bij, ik vcrtel het U hier dat voor de vier grote 
landen, Engeland, Frankrijk, Duitsland, !talie ieder 4 zetels, voor de vier kleine 
l2nden, :Selgie, Denemarken, Luxen~urg en Nederland ieder twee zetels. Te benoe@en 
V<:muit ie''ler lê;nd. Er is ook een jo.J.rlijks congres, dn.t vindt U in ::>,rtikel 2:. 
Do.ar is nu een zrtelverdeling en dus ook een stemmenverdelingverhouding aangenomen 
zoals die plaats vindt op dit moment in Europese Gemeenscho.ppen waarom dat ligt 
voor de hand omdat sen er ao.nsluit bij een langdurig bestaan van het ~ysteem. 
Ik voeg daar even o.~n toe dat een aantal landen waaronder Nederland heeft voorgeste 
on in dP invloed van~ congres ook tot uitdrukking te brengen de relatieve 
invloed die het liberalisme in elk land heeft. En om daar uiting aan te geven, 
het congres , de werkgroep heeft dat in meerderheid niet willen ao.nvaarden, maarç 
heeft het ook niet absolut verworpen, het hoofdbestuur heeft nu voergesteld dat 
U hebt dat de vorige week thuisgestuurd gekregen of misschien bij de ing2ng gekre
gen dqarop ~an o.mnndement in te dienen volgens welk amendement de helft vo.n elk 
Vé~Yl de zetels va.n. elk L,:nd volgen.s di~ sleutel vc"n het europese p::trlenent 
~ordt verdeel~ en de ::.ndere helft in ver~ouding tot de libero.le invloed wQarbij 
-p~ ~i~ cc~ c~p-~g~~0~0PIJ+:~p v~n 1~d ~PL ~-~~-••- lr~~~-~ o~ ~la • d llJ.._,v u __ () ~ ...... ..:..L CJV~.l•L-l'-'""~1:~_,-..._"_ ..... J~~-b- .._.. __ ..//.J ....... Jlt .uJ..~~·-....L.U.l·J..ü!. ~.J.....Lt)Qu ._,J..L ,...".'-'er een ffi]_n.,..er 
t;r0e1t ste~~enpercent~ge ~i~ de l~2tste verkiezingen in elk land voor de liber::.le 
r~rtij uit de 'ous kc~t een evenredig minder groot &antal. 
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Ik he~ zelf , Ik heb zelf de moeilijkheden wel ondervannen in het verleden 
maar ik heb ze kunnen dragen, juist omdat ik altijd Haya heeft daaraan willen 
herinneren altijd in ~et onvo8rwaardelijke steun en vertrouwen van de partij 
hebt gekregen. Ik weet zeker dat Hnns Wiegel van Riel en Uw nieuwe voorzitter 
('lie steun en die vertrcruwen heel, heel hc:crd in de komende tijd nodig zullen 
hebben. Ik geloof c.ls ik da11. tor~h een keer dezelf een heel klein beetje in dP l~u:t 
luc~t mag steken, dan mab ik zeggen als ik ergens dit erelidmaatschar aan verdiend 
~eb ds.n is het miss:::hien a~:n het feit do.t ik Hans Wiegel a:J.n de frakt:i_e heb voor
gesteld ~ls de nieuwe voorzitter en ik geloof en dames en heren U zou mij geen 
groter genoegen kunnen doen, het is eigenlijk een overbodige vra~g maar ik 
zeg ~et omdat ik zie dat er moeilijke ~eslissin~ in de toekomst genomen zullen 
worden. U zou mij geen groter genoegen doen dan wanneer U ook in de toekomst 
~chter mijn opvolger als ee11. man zoudt willen staan. Hij heeft gezegd de toekomst 
i~ aan ~c~ liberalis2e, maar we moeten het dan ook met-elk:J.ar veroveren wat ik 

ls erelid or een bescheiden :pl::1ats c;,~m bij kan dr'lgeYJ z::-.1 ik bijzonder gr::1ag 
• ~artelijk d~nk voor de eervolle ~enoeming. 
l~us-

Da~es e~ heren, ik 2ei U net in ~lJn toespraak tegen de heer Geertsemu dat hij 
onvoorstelb~::r h::-.rd gewerkt heeft, vac::.k tot 's nashts drie uur, ik zou bijna 
zeggen ik geloof dagelijks. U ku~t zich wel voorstellen dat mevrouw Geertsema 
ook wol een heel groot offer heeft gebracht altijd voor de partij. En tj::1 
echtgenotes v2n grote ~annen die worden dan geenerelid mc;,ar ik nag als vrouw 
toch wel zeggen d~t ik er van overtuigd ben wat een man alleen maar totç 
grote prestaties kan komen als zijn echtgenote daar voor de volle honderd procent 
in meeleeft. En dat heb jij Abelchien al die j8.ren gedaan en mag ik daarom namens 
de partij deze bloemen aanbieden. 
-Applaus-
Dames en heren thans even een woord over de orde. 
Het is o-p het ogen~lik tien ov9r tif:m, we hebben nog op de agenaa staan het punt 
de federatie. ~e hebben achter de tafel even met elkaar overlegd, ik geloof 
dat deze zaal niet zo vreselijk geschikt is om de vragen aan de kamerfraktie 
goed tot hun recht te l~ten komen. Ik zou U daarom willen voorstellen nog even 
Uw dorst te bedwingen. I-Iet :punt v:.;,E de :eder·Jt;_e nog te behandelen en morgen
echtend na afhandeling van de huishoudelijke agenda, die heeft nog maar twee 
,unten als ik het uit oijn hoofd goed zeg. De vr~gen aan de k~merfrakties te 
l::ten stellen, da~rna de heer 3outendijke het woord te beven en tussen de middag 
do kamerfraktics te verzoeken te antwoordn. 
D~n geef ik thans het woord aan de ~eer ~lssm2 die dit laatste punt ven deze 
~vond met U ~al beh~ndelen. 
D:l:::les 2~1 I-Ieren l'la de vele oezjt;heden WJ.erbij u ~ebt kunnen luisteren k0mt nu een 
~gend~~unt w~sr~ij U ookzelf weer a2n het werk ~oet al ware het alleen maar dat 
U strc:.ks je. of nee zegt. ~.C:::.::~r ik hoop op meer GOmmentaar. Het runt w::1t nu o:;:: de 
cgend~ st~~~ betref~ het princirebesluit van de V.V.D. tot toetreding t0t een 
:ederc:. tie v:;,n r_e li ber,s_le p:1rti j el'l in de :Suropes e geiT,eenscho.?. De heer Jeremy 
':'hnèlgh her:;ft U 'J.l nj_ tvoering en inoringend. voorgehouden wel~\:e internq ti onal8 
0ntwikkeli~gen er zijn en wat dat ook in de prnktische politiek val'l partijen 
net zich rn,ee~rengt. Hij heeft het gedae1n tegen de ~.c1->tergrond van Engelsm2.n. 
Do.t is toch i0ts andere d:m de o.chtergrond. v::-.n ons ~JederLcmders. De Engelsen, 
de Britten zoals net het kiever zegt in 3nt;elnnd hebben in de 19e eeuw een 
voor;J,anétaande rol gespeeld in de internationale politiek ware de internation2.le 
politiek. Nederland heeft voor de laatste warledoorlog nauwelijks politiek 
van enige betekenis gevoerd. Als wij over politieke kwesties praten wat betreft 
het buitenland dan ging het om het gezantschap bij de Paus, dan ging het misschien 
oom een ook zeer belangrijke kwestie met nog meer achtergrond als delegaties 
naar de stemming in het Sa2.rgebied, maar pas na deze laatste wereldoorlog is er 
van Nederland uit sprake geweest van internationale politiek. In de engere zin 
vanuit ~ederl2nd gespeeld, behdndelt in ons parlement bij de begroting van 
Buitenlandse 3aken en voor 85% vcrricht door een minister van Buitenlandse Zaken. 
Daarnaast is in de vijftiger jaren aan hgt eind Pen ontwikkeling gekomen dat 
er toet ook meer een dire~te ~~uenwerking is ontstasn met name door de verdragen 
v~n Europese GP~ePnschap. 3en ik niet te v2rst2~n door de nic~ofoons, toch wel. 
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Ik ~oop dct U de bedoeling begrijpt. De ex&cten staat U ter formulering is 
d~cht ik iets minder van betekenis. Tenslotte nog dit. U zcu kunnen vragen en 
de v:-:-c~:~~g heb ik ook wel gesteld roe zit dat nu in :::mdere libero.le l::.mden :net 
de liberale p~rtijen ~ldcar. :ijn dat ongeveer dezelfde liberilen ~ls in on3e 
rartij. :-roe zit het in lo.nde"l w::;_arin c.eer ds_n een p::.rtij zich libera&l noemt. 
~at het eerste betreft d&mes en heren, is het velen die die congressen mee
gem~akt hebben altijd weer opgevallen dat hoezeer ook de liberalen uit 
verschillende l&nden d2ar bijeen "v::.ren rüs het ccJ.n het slot van de conferentie 
ging om tP ste~men over resolutie2 over de mees+. uiteenlopende onderwerpen van 
woreldpolit iek Vw'l 2.gressie in bepa:üde deler. vo.n het land op economisch 
t<?rr-ei'l of Gul tureel ter:·ein d.::.t ondu.nks de verschillende ui t.gangsiJunte""l 
die men .dan in de prgramma's meenden te bespeuren bij het stemmen over de reso
luties er altijd toch duidelijk zeer grote overeenstemming was en dat met name 
dacht ik ook de nederlandse daar aanwezigen de indruk hadden dat de liberalen 
uit die andere landen toch dichter bij ons bij d~ V,V.D. stonden dan bij 
verschillende andere politiel~e groeperingen. In to.lie in Engela~d in Duitsland 
in Belgie is het eenvoudig. Da~r is maar een liberale partij in Belige verdeeld 
in een ps.ar t . .:2.lsecties. Mcwr d;.t is niet van betekenis. In Fr::mkrijk lizt de 
zaak z~er ~oeilijk en dat wachte~ wij in spanning af. Daar zijn partijen 
nu eenma~l oen keer sterk niet zo zeer principe p2rtijen en ~eginselpartijen 
m~ar groeperingen rondom een prominent politicus. U ~~Pt daar ook steeds dat 
als er weer eon nieuw roliticus zich afGcheid dat hij onmiddellijk eein eigen 
partij om zich heen krijgt. Het gevolg is daar n~ar dat zullen wij straks wel 
moeten merken dat geen enkele partij zich tot noz toe duidelijk als rartij heeft 
uitgesproken voor de liber2lisme dat uur van de waarheid zal dus nu voor 
Frankrijk en zijn p~rtije~ gelukkig aanbreken. En Denemarken tenslotte zijn 2 
liberale partijen. Een van het midden een die ~ich noemt links liberaal, de 1e 
partij is ~eker ervoor te vin~e~, de 2e weet ik nog niet helemaal zeker. 
'::'cnslc·tt:: è;:.J-:-:es en heren, ik zeg ch.t niet ::-ls een ::crgur:J.~nt voor U on Uw 
jawocr~ te cevon a~n deze voorstellen, m~~r ik wijs wel op een praktisch punt 
~et is toch wel een opv~llen~e zaak en ~ie heaft meer achtergrcnd dan misschien 
iederoen ~ou de~ke~. Dat de liberalen in ~est-enrap::. als eerste politieke 
stroming tot een zod~nige feder~tie hopelijk zullen knDen en deze st~ppen 
hebben gezet. De Christen deneeraten de conservo.tieven zijn in de verste verte 
nog niet zover. Die moeten zelfs in ons land nog binnen onze grenzen federaties 
c::mgaan. De socio.listen ondanks hun internationale verleden, hun internationale 
gedach teng::mg en hun interna ti anale gezang zijn bepaald niet zover met name 
ook niet onze P.v.d.A. in Nederland dat men bereid is tot een groter geheel toe 
te treden. En ik zou het een bijzonder waardevolle zaak vinden waarmee het 
liberalis~e zijn oude traditie bevestigt van in grotere eenheden te willen 
opg~~n. Respect te hebben voor de mening van anderen. Bereid te ZlJn om 
klein nu.c;mceverschillen v::m eigen mening opzij te zetten om tot een groter 
geheel toe te treden. Ik zou het een bijzonder waardevolle znak vinden ook 
gevrcon :pro~agandistigal:1 .s.ls wij doo:!:' de bevestiging vsn dit besluit deze 
liberale ho~ ing ook op dit terrein zouden kunnen onderstrepen. 
-Applc.us-

Dames en heren wie van U wil over dit cnderwerp het woord, hetzij om meningen 
naar voren te brengen of teelichtende vragen te stellen. Ja nenee ten Co.te 
geloof ik uit Hengelo. 
~evrouw de voorzitster darnes efi heren, ten Cate no.mens de afdeling Hengelo. 
Ik 1~c..n hier nao.r voren bre:n.ge!'l dat \Xrij van. uening Zijn d3.t het toet:redeYl 
tot de::e feè.ey:c,tie een uitste'r::ende en bel::cngrijke zack j s. :Men knn dus 
volkor.:en onderstrepen· wc. t hier v2.n dit punt zoeven door de heer To.l sma is 
gezegd. Eet is voor ons een eerste verdere stap om democratisering van de 
Europese Gemeenschappen iets waar een bijzonder grote behoefte bestaat. 
En waaraan mijnheer Berkhouwer ook wol veel zal hechten. Persoonlijk zou 
al U allen willen aanraden om het libero.al manifesto te lezen. Het is een 
voortreffelijk stuk bij de tijd en geeft een uitstekende indruk omtrent de 
:cuivere liberale beginselen zoals ze nu moeten leiden. Onze afdeling heeft 
een s,,_gg<Jstie voor het bestuur om een goede vertaling van dit ;stuk te laten 
maken opdn.t iedereen er gems.kkelijker dan U van kennis kan nemen. 
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Maar wij hebben nog een suggestie. In artikel 9 van de statuten van de fedratie 
is tot onze vreugde een plaats ineeruimd voor de jongeren. Een plaats. ~ij 
vinden dat krenterig. '.'lij vinden dat schriel. Want wij moeten ter>slotte 
onze toekomst bouwen op de jongere ~ensen. En hoe eerder wij hen interesseren 
juist internati~naal voor dit werk, hoe beter dat is. En dan moet U zich 
voorstellen, ik ben eens gaan tellen, dat bestuur van die feder&tie zr:.l 
bestaan uit ongeveer 40 ciddelbare leeftijd dames en heren, hoe moet een 
jnngere zich d~ar voelen. Iemand die er alleen staat, die er misschien wel 
eens zijn stem zal opendoen maar die niet de kans krijgt om eens met een 
ja2.rgenoot uit een :::.nder l:J .. ncl ruggcs:pr:cak te kunnen h0uden, te kunnen overlegger 
en het hem mogelijk te maken om die collega jonGere eens te laten herhalen 
wat hij zelf heeft sezegd. ~ant zoals U weet is dat de beste manier om een 
s:reech beter te laten doordringen. Wij hebben ~anrsn voorgesteld om dat 
aantal v.:..n een te verc:nderen in twee. Ik oenk in deze p3.astijd d3.n ao.n een 
versje, dat de kin~eren van onze twentse bocren zingen als ze de ~oerderijen 
lan~s gu~n o~ eieren op te halen. Ze zeggen dan een ei is geen ei, twee 
eieren is een ei, drie eieren is een p~asei. En nou vraag ik nog niet eens 
een paasei, wat drie is, wij vragen van onze afdeling twee. En ik vindt het 
ja~~er moet ik U zeggen dat het hoofdbestuur heeft gezegd aan U als advies 
dat U dit dexe suggestje iliOet afwijzen. I~ hoop op deze Danier voor onze 
jongere uensen en voor deze nieuwe pGrtij een pleidooi te hebben kunnen 
houden voor zijn goede verdere ontwikkeling. D:mk U wel. 
-Appl:c~us-

Ja nijnheer ?ijzenbeek. 
Wijzenbeek afdeling Brussel. 
Mevrouw de voorzitter in de statuten staat een meer principieel punt wat ook 
reeds onderwerp van discussie geweest is in de vergadering in Florence, 
oktober vorig jaar. Dat is in artikel 12 de derde alinea gaat handelende 
over de voorzitter van de liberale groep in het europese parlement. Ik, het 
gaat er om deze federatie is bedoeld als een soort basisstructuur, als een 
soort grondprincipe om de liberale fraktie in het europese parlement een 
leidraad te geven in haar beleid. Het lijkt mij b~itengewoon onjuist 
Wèln'1eer wij d?.n ::els erendstructuur ::ll voorw:;,arden ;:;aan stellen aan die~ 
fr·üctie z~dat de fraktie zonndig ZO"'J. l:unne:::1 zeggen van 1:ijk 2.ls jullie 
niet met ons of niet met al onze leden willen handelen dan hebben wij jullie 
advies ook niet nodig. ITet i2 ~"J.itengewoon onpraktiEch_o~ hier in de stdtuten 
al vcorw~arden te 3a~n stellen. Ik stel dan oo~ voor oe jn deze, n~dat de 
nederlandse v.v.~. partij deze tweede alinea in het derde punt v~n artikel 
1~ wegl~at. Er is een 2nder punt, nrtikel 11 er wordt gesproken over de 
werkt~len v~~ de ~emee~schap die hele alinea ~an wegsalnten worden, wat de 
werkt~len zijn dat zal zi~t in ie praktijk wel uitwijzen en U vermijd er 
even_tuecl ;:tccilij~:he:ien ;:;ec:; 4.oor te zet;gen alleen Fr.J.ns, Ene;els en Duits. 
1Nie nog vcrè.er. 
IGevrsnw de voo-rzitter mijn n::t::cm is v~n Lc:?e-:.lwen v::.n de :~_:deling Bert;e:-;_ op Zoon:. 
Vtj juichen dit initiatief van h2rte toe. ~eze toetreding tot de federatie, 
~ij willen g~aat; ons volleelig achter het abonneme~t van de afdeling Hengelo 
V!ij zi~n van m'?ning dat de pl:J.ats die de liberale jongeren in onze gelederen 
innemen beter gehonoreerd moet worden en wij vinden dat de jongeren mini;:;aal 
uet twee perJonen vsrtegen~oordigd uoetcn zijn. 
:Jank U vrel. 
"' - :;:pl::ms-

De heer Geertsema, wilt U proberen niet al te veel lawaai te maken. 
De microfoon komt er wel doorheen maar wij moeten proberen de vergadering 
een beetje ordelijk te laten verlopen. Is het mogelijk dat die foyer iets 
minder lawaai maakt of is dat uitgesloten. Er komt hier namelijk levenseroot 
door als een groot gezoem. Mijnheer GeertRema als U desalniettemin het 
woord wilt voeren dan hebt U nu het woor. 
Menner de voorzitter ik zou gr:::.ag een opmerking willen maken over datgene 
wat zojuist de heer ~ijzenbeek heeft gezegd ever het lidmaatschap van het 
daGelijks bestuur. ~e zinsnede die hij aanvecht is namelijk een amendement wat 
doo± de nederlandse fra}:tie in Florence is toegevoegd o.a .. n de statutGn. 
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~ij wet~n ~llem~al d~t dA liberale groep in het europese parlement de staat uit 
liberalen et qppar~nt~. Mensen die dus niet liberaal zijn maar wel tot de liberale 
grner zijn toegetreden in het europese parlement. Wij waren van mening in Florence 
en ik zou d'J.t toch weer met kracht willen onderschrijven dat een lid van het 
d '.tgelijks bestuur v:m de federatie v::1n li berJ.len p:1.rti jen aangesloten hoort te 
·~ijn bij een liberale partij in de gemeenschap. Het is natuurlijk het volledige 
re:-ht vs.n de liber:::.le fr:::.ktie in 'J:o.et europese p·;.rle!'!'lent OUJ. ee'l v<=>.n de r:.ppar:=mtés 
-l:;ot hun v'"'orzi tter te l::>enoeme'l ::::i~_r da~1. z·ü er in de varc;'J.dering v::T. het degelijks 
beshn.1r v:;.n de feder:J. tie van de eur0rese li ber8.1 e p,::.rtij en z:~l een vertegenwoornig
er moeten komen van deze fraktie die wel lid is van een liber~le partij. We 
stellen die eis ~~n ienereen in ~et dagelijks bestuur. Ik geloof niet dat d~t 
~iscri::::ineren1 is o:::: in egn ~ergelijk bestuur -l:;e zegeen wij ~illen daar ::::et 
le1en ~itten V~'l ae liber~le r~rtij. Ik znu u dus drince~ willen ~~nbevelen de 
sucg~s-:il~ ·v-?-:î dt:? }~ec~ 1.'~_rij'3e-n_1:)8e~_: e~ de zj_2nen. ~iet ~:9 te ~.r01Gen. 
D·--,..._k U ~ce~--, ~-~i~"!'l Ar l'l ..... G ,.~r~~dcre s:!~~l:ers .. 
D,"n ?:J.l il: ~Ysn ing~ ~:.n °;' '!:lst geen ge:::egà is. Om te begin!len de o:p:me~ldng vo.P de 
~oer t~n C0ts hit Hengelo en ook ~sneer v2n Leeuwen de pl~~t~ v~n de liber:J.le~ 

j ("Ylije:':'en. 
D~mes e~ ~P:':'en U moat begrijpen e~ goed vco~ cgen ~ouden d~~t ~et ~ier g0 ~t om een 
~e~er~tie v~n libor~le p~rtijen. S'l in prin~ipe volgens de gewone logic~ moeten 
d?.~1 in ~et hes tuur v.:c"n die feder;:-, tie mensen zitten uit ieder van die p:::.rti jen. 
In principe is d~ar geen pln~ts voa~ vertegenwoo~digers van ~ndero groeperingen. 
D~sl:J.niettemin ~eef~ ~et ~ong~es in Florence omdat ze huiten elke twijfel willen 
stelhm d-:tt ,...,':lk jolllt;ero:J. een bijzon_der grote invloed in de politiek moeten hebben 
een zetel ~an een jongeren organisatie op liber~le basis uit deze gemeensch:::.ppen 
willen toekennen. Dut is niet zo~ser geweest omdat dat in Nederland nodig zou 
3ijn. Onze partij is gelukkig. Zeer breed ook wat de leeftijd betreft in sauen
stelling er zij!l ook nog wel partijen in andere landen waar de gemiddelde leeftijd 
~olan;:;rijk ouder ligt en om dus buiten elke kijf te stellen dat de jongeren ook 
meetellen is e?~ ~etel ingeruiod ~an het ~estuur v~n de jongeren. ~et deze 
uitdrukkelijke inte~tie. ~~ar ook net het besef dat d~t eigenlijk niet zoals ik 
net al ~ei lo~isch voortvloeit uit de gedachten v~n de federatie en bovendien 
met cok op de ~chter;rond is het bcp~2l~ niet de bedoeling om d~n straks ook 
een "'rt;-::.nisa.tie hetzij v-:1.11 vrouwen, b?t~dj V'ln "Joe-ren het~ij v:::.n midden_standers 
~et?ij v.-::.n welke be1::mgens:c-oepering dan n o~: in 0_ -::-. t bes tm:_r 'l:::.nwe?ig te dnen zijn. 
Het "blijft de feder:·.tie V'èn de vers~hillende pr~rtijen. Ik ·gelcof n"lt bet ook 
niet ~e bedoclin;:; is d1t er in ~e stemver~oudingen belangrijks veranderingen wnrden 
gebr"l~ht ik d'ècht en ik heb begrenen v~n de jongerenorg~nis2ties zelf en die 
booisch2p ?OU ik zo=eJ de ~eer ten C~te al? de heer V2n ~eeuwen willen meegeven 
à~t ~ij vo1str~k-l:; tevreden ~ijn net daze eene ~etel en bepa~ld geen behoefte 
habben on ~eer zetels in d"lt bestuur in te n~ren. Dit is de reden d"lt ~et 
hno~dbestw1r d~~ ook de u~nnenins van deze notie hegft ontr~den. Wat de heer 
~ij~enbe0k he~ft o~cemerkt is ~~cht ik zeer voort~effelijk donr de heer GeertseTia 
gesteld. ~i~ ~oeten ~e reGel vol~ouden dat clleen die leden die in de~e p?rtij 
en die de fcde~~tie v0ruen lid zijn ock in de bestuurszetels kunnen pl~~tsnemen. 
Wil nog ie~~nd in tweede ~onde hier iets over ze~gen. Niet. 
D~n hebt U ook in h?t n~geko~en stuk gevonden hoe wij U voorstellen de verdere 
0 fwerkinc te doen. Deze vergadering nee~t vanavond een principebesluit zou d~t 
r~i~cipebesluit ~unstig ~ijn d~n vragen wij U verder om machtiging te geven aan 
de ~qrtijraad. Sn eventueel san het hoofdbestuur o~ de verdere afwerking te doen 
pl..,:::ctsvinden. Het Z"'.l U duidelijk zijn dat bij het oprichten van de federatie men 
in un~nimitiet tot iets moet besluiten er zullen ook uit andere landen voorstellen 
koi'len en er zal dus uiteinrislijk een besluit moeten worden genomen. Het zal niet 
mngelijk zijn daarvoor steeds de ~lgemene ledenvergadering bijeen te roepen. 
Jij zouden in een volgende f2se de afwerking graag met de partijraad bespreken 
en de partijra~d kan eventueel als zij dat wenst de l~~tste det'èils aan het 
hoofdbestuu~ overl<1ten. 
-"~·:::>J'l ":'éUS-

IY. stt?l U n~i~~1 vncr 0r1 ~e ~Lle!lde!.:19l'lt ~.ré""~.Y'- ~st !~-:10:dbestu·uT :30ele d:..t i·:J'Jr ~ij Rt~.-::.ks 

r ·_:.~. 'G is t2t?G~li~::t ·-.~ .. n te !l8'"'~C:!l r:10"t ~i.0t "'rer?_-:ek ora ~~-:.t 30 T;J.Of3elijk in b.8"t 
i~tcr~cti~nale verb~nd verwezenlij~t te ~ri~zen ~o~ls in de toelic~tin~ al 
[;'r-?Z'~.Z~ i'l ~=!,_!lYI_~:-: tvij U él'":'_~ 11i~0r~--~~---~- 11.i'?t b"::':;,!.'_d_~Te11 .. Is ~r iRI:l~_~à d~·.é.l~Op te,s8n. 
Il': }:..o·:'T :.r.r.J~w"'l~ .. :.=~-~ik ~~·,-.:ytr::rJ.::::: r~---·~ r..--:-... -t. ;?:e~ ~-,-r;e80YJ.~ S~P.~.~-~'n is 'J.~.Yl[;PTI0;;J.P!1. 

< ?::)1 ;u,-,-
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., Nu k~ij; ik het ~~R~desent uit Een;el~. 
g- 1}il wi~nhc9~ ~e:1. c--1te 1it ~~n11:~·"'.re:n ge~j_0Y1 rr:i~:-1 -t.:Jpli~l--..-ti~.g. 

i :::l':~ bren::; i~: nu het -;:;rincipebesluit zel7° tot tcet:>:"edin; vc.n 
E 

:re-t is ~-i8-t ~et 

de fsder,..tie in 
cev·>.l. 
st<:!r.l::ling 

." c 
ftl 

Is er ie:::1·~-~1d te;e:r è i t besluit.-:;: 
!·.~'?~ ~~lg8~-~n~ 

--"-<rrl ~.lls-
n~n d:nk ik ~ zeer. 
D"':,~e"' <=>'1 he:':'9n ü: :;<:!loc: dr:.t wij ~~,ls J'è?.rtij ocl: ::c.l ::;ing h<=>t d:>.n 'Ylisschien w~,t rom.'Y1e
lig en non~de je hier het geklinkel vnn de cl~zen en de kopjes ~1. We hebben toch 
een histn-isc!l besluit ceno~e:r. ~n we ~ij~ ~~t botre:'t intern2tionale s~::lenwer~ing 

vorde~ drn de nn~ere nederl:nd~e ~~rtij~n. ~nik ~il die p·rtijleden de vice
voor-ittor de heer Talsu~ vanrep u~ar ook allerlei ende-en die zich hiervoor hebben 
ingesp:c,nnen h'rtelijk d~cnken Pü il-: geloof dJ.t de t'lel'\:CDSt· ven het liber0-lisme niet 
3lle~n afhangt vqn w~t we er ve~de:':' in Nederland van naken, m2ar zeker ook wat er 
in Europn vo~r gest~lte a2n gegeven wordt. Want dat is uiteindelijk ~e toekomst. 
D3mss en heren ik heb een telegrac ontvangen w~t ik U toch niet wil onthouden naar 
a[nleiding van het vorige agendapunt. De afdeling WGrfum ondersteunt van harte 
Uw voorstel tot benoeming van meester W.J. Geertsema oud burgemeester van W2.rfum 
tot erelid en feliciteert ho~ hierbij van harte. N~mens de afdelin J. K~ol. 
-Apph.us-

- Dames en heren dan is het zover U m~g nu officieel ~aan feestviere~. ~r zijn al een 
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hoop d~serteu:':'~ dat zie ik heus ~el, ~at begrijp ik ook wel. De cvcnd w2s l~nc. 

Ik wens U een buitenGe~oon gce~ fee2t. Ik ~net U er helaas op wijze~ d~t we morgen 
~rn negen uur weer beginnen en ik m~et dus die ~fgev~Grdigien die bij ~e nOG reste
~ende ;u~ten het woord willen voeren zegzen dat ze of heel kort sneta~ Qlapen of 
d~t ze nu n~~r be~ uaeten. ~a.~r ~at mont0n ~e zelf ~ieze~. ~e zij~ goede liberalen. 
:Srt 1~ c: e 1 ~); ~~ ·2 d. 
- "..p-rl~us--
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Mrs v.So:::1eren-Downer: And now lndies ::md gentlemen, we welcome in the 
Netherl'?.nds ::;. gre::-,t Liberal leader, Jeremy Thorpe. (Appl:::mse) Mr Thorpe, you 
~re fighting an important battle for Liberalism in Great Britain. Had we in 
Holland had as many vetes as your party and you in Great Britain had the same 
electoral system as we have in the Netherlands we would both govern the two 
countries. (Applause) A future closer cooperation between our two parties 
has been drafted. Tonight we will d~scuss the proposals for the federation 
and you have come at the right time. And now ladies and gentlemen, I pass the ~ 
chair to the Liberal lea.der 0f Great Brik.in, Jeremy Thorpe. 
Ap~lause,,,,,"''' 
!.Ir Jeremy Thorpe: ~.1s.d::-.m President, Mr Wieeel, fellow Liberals and following the 
Dublin c: 'Jnference, fellow Eur::Ype::::.as. ( A:ppl:::.use) I must sts.rt wi th two s.p~logies 
The first th:1t I f:J.ce you with my wounds bound up; th::tt I fought the good fight 
and the electrio razor won. (L~ughter) Secend is that I address you in 
English because ;:.·ou will understand very much r.wre of my English th::m you would 
my Dutch, (L2.ughter) Next I salute you, my fella111! Liber::l leader, nat only upo: 
your elcction, but on your magnificent speech. I always believe that the LiberaJ 
leader's speech at the annual conference is the nearest male equivalent to 
giving birth. (Laughter, •. ,:::.ppl-::.use) You go through agony, you go through 
turmoil: the Telief after the event is so great that you forget about it until 
the next year comes roundo (Laughter) But I believe that in that particular 
matter you have competition from your wife and I wish her a very happy outcome 
as far as she is comcerned as well. (Applause) You and I produce our 
children in the Spring, the Liberal leG.der in C2nado. at Christmas" (Laughter) 
The last time that I was privileged to address a Liberal conference outside my 
own country was last April when I shared the platform with Pi~rrc Trudeau in 
Sudbury and I must s~y that I felt as much at home there with fwllow Liberals as 
I feel amongst you here today. I was with Pierre yesterday. Vle had a long 
session talking about Liberal matters, Liberal affairs and he sent to you his 
good wishes for a successful conference snd may I add that I was somehwat 
pleased to hear th~t Hans de Koster had evereome certain o.dministrative 
difficulties which had made it possible for one Liberal le~der to meet snother 
here in Holland. (Laughter ...... applause) Well now fellow Liberals, you have 
~ade a formidable advance here in the Netherlands. You have a bigger vote and 
you have more seats. I have a bigger vote and no more seats. (Laughter) 
In fact, as you Madam President said, I think I come befare you with the largest 
number of Liber~.l votes in the world ::tt five -:md a half milliono And we must 
lesrn from y::m what civilised electoro.l s.:,·stems Lre J.bout·. And I hope that we 
wmll draw our masters to see the benefit of the electoral systems that other 
civilised countries in ~estern Eunope adopt. We have ~ L~bour government about 
which I am not toa enthusiastic and I gather that yourin slightly the same 
pos i ti on. There is however cme way, one thing which we could te ach you and 
that is how we allocate telavision time whenever Ministerial braadcasts are 
m.J.de. (:'\.pplause) l.~J.d::;.m Pre~ident, I offer you our telavision formula if you 
will let us borrow your electoro.l system. (Laughter'"''"""applause) Basically, 
what happens is 2 ~inister makes a broadcast; if it is merely telling people to 
get their children innoculated ~gainst diptheria or to post their pareels early 
for Christmas even the Opposition don 1 t reg:1rd that as controversial. But if 
it is centroversial then the official Opposition have the right to reply the 
next night. But if they ask for the right to reply then the Liberal Party has 
the right also. But so that the Liberals are not given too much influence on 
television, in case they might make too much advantage to themeelves, there has 
to be a three party discussion and the Liberals have to be given two Privy 
Councillors from the other two parties, but we· have the first two minutes of 
the discussion on our own and the last three minutes, with the discussion between 
the three parties in the middle. It is a very strange Anglo Saxon arrangement, 
but i t is better the.n notl1ing o (Laugh ter) Well novt, fellow Liberals, I am 
grateful to you for inviting me to address your annual conference in this 
deli6htful city of Breda" It is always a pleasure to be in the Tietherlands 
where Libero.l der:wcrc~y l::::s such deep roots. It is Ülportant thzt Liberal 
Parties like ours and you are the British Liberals only sister party in the 
Netherl2nds (2pplause) it is right that we should develop friendship and 
cooperBtion. ~ow in the past we could perhaJS afford to think of each other 
:;rimc,rily\:::-,s Dutc.hmen or es J3rito"ls s.n·d· v.re sh.all ~,lw~.ys, I hope, re1:1ain proud. of 
the distidctive qu~lities 'f cur own n~tioms. But in Europe of today and even 
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J110re in the Euro:pe of tomorTow we must think of eo,c:h other pri:-JaTily <:\s 
fellow Li ber:::.l s co:-::I;:i t.J;;ed to tl-c9 c ons -l:;n:tc ti on of cl tr.:te c ommuni ty of Eu:ro:rean 
àe:::ocrc:cies \'l31ich jointl;:,r we m"'.1st try to fir0 wi th Liber&l iYJ.spiratian. 
(Aprl~use) It was in the liag~e in l94A +~~t the ho:pes of Europe's peoples 
whic~ had been ne~rly drowned in the bloed and the despair of the Hitler ye~rs, 
found expreasion in the demand th~t the Europe~n peaples should werk together. 
N1t just to win a wcr agsinst a foul dictatorship, but to secure for themselves 
and their heirs the fruits of permanent, peaceful cooperation. And now, 
thirty years later we are still struggling to make that demand reality. Much 
progress has been made, but until the European community has been given a firm 
democratie foundation we c:annot be sure that it '7ill suri"ive. We need, in my 
view, a directly elected European Parliament with full powers in those matters 
for whic!: the com:w.unity must legislate. (A:pplD-1.-'.se) Weneed it because 
the European P~rliament wil! then have more power to persuade the Council of 
M nisters to ~ct positively and because it will then be a more effective critic 
of the C~nnr1issions c:_ctivity or in::ctivity and ?.bove al_l:::: d.irn~tl;>· elected 
Euro:pe.:,n ParlL,,ment -;rill gi~.cp -l:;r"s comnunity th2.-t 00r2.l authnrity vrhish in modern 
~urcpe~n politics o~ly democratie systems can comm:::nd. And it is because 
w? IJïber~.ls understc~nd this tl:."-_t 0ur role i:r1 the development o: the com..'TI.unity 
is so im:portant. Ot.hers, Soci~,l :Democr:::,ts, 01--,_risti:::,n Derr..ocrats, Conservatives, 
h:::ve :3-lro~_d.)· contributpd much to the cc structinn of the comr:mnity and ""''ill do 
so :c:gé'.~.n. :Sut we Liber:::.ls h:::.ve not cnly been the ;o,dv,-:Y'.ce i;W;-rd of Europec:n 
c ::Jop~ra -ti on, '.Ye h.:.ve s.ls o u~derstaod. th::1 t the corr..muni ty reCJUiFe s ::1 qu~:üi ta ti ve 
chcnge fro'::l the conventiGnal cooperation of tr;_;di tion~a .'Üli:mces however close. 
''!r:c ~c.:~ve re'l lised t}E>.t a cnmmuni ty of n:: ti ons :::.nd of p~@ples c:::;,nnot be bui 1 t by 
c"~rr..issioners ~lone, however able, or by treaties however bindini;. ~here has 
:::s well -to be an extension of Liberal democr2cy right across the fro:r1tiers of 
:s,~ropo. ( !~:P}.'lause) 'md th::;_t is why the working p:;:'rty to which you, Madc:_rr. 
President, alluded, on the proposed faderation of the-~iberal parties of the 
communi ty, ably chaired by our Dutch Liberal colleagu\1,, li'Ir Talsma is of such 
great importonce. We V_berals are getting ready to fight the :f"irst trans
national election in human history and you and I wil~ find as Liberals that is 
2.n exciting prospect. We have already got used t<D helping one another. 
Edsel Toksopas set us all an example when he was President of the Liberal 
International. Hc:ms de Koster made a memorable speech at ~he Scottis.h Liber~l 
conference in 1971. Cornelius Berghact gave leadership on u community level 
as President of the Euro:pe~n Pxrli~ment. And in the forthcoming referendum 
camp~ign in Great Britain we shGll be asking help from our Continental Liberal 
colleagues and we have ulrcudy been prc~ised. it by some of you, by Gaston Toorn, 
Gencher, by Giov:::.n.ni ~.i::;_logodd.i, Cor..missioner Brunner, b~r Danish, :Selgian ::md 
:?renc"b. Libe::.,c._ls. J'To"r y::m will und"lrstand if I say th:;.t this would not be 
the :::cr:propriate ti;:ne or place to canv::,ss the o_rguments for or o_gs.inst Brit3-in 1 s 
continued menbershir of the European Economie Commu:nity. That will cor:1e shortly 
i:r. ny cwr.. cou:r_tr~r -:-.nÇl I fc,ce the ,Tospect V"ith relish. (a.lJrlause) :Sut I 
think it would be rigbt to sa;; thtit those of 'J.s in Britain who are and have 
consistently been com.'tlitted Europ~c_ns are prodoundly gr:tteful for the tolerance, 
for the patience 3.nd f0r the helpf.ulness shown by our eight Europec;,n partners 
over the last :::.gonised ye:::r of so-c:::.lled renegoti2.tion. And if, as I am 
confident, Dritain remains within the community, I hope that then we shall start 
to make a full and constructive contribution to building up the EuropPan 
community of which we are a partndr. (Applause) I believe the referendum in 
Bri te_in to be unnecesse_ry and in :m::my ways undesiro_ble. But i t will at least 
strengthen ties between the Liberals of the co:w.muni ty and be a useful rehears~ll 
for the Europe"l.:n election CD-mpaigns that will be fought, we hope as soon as 
1978 :::.nd certainly withi:r1 the next decade. Of course, there will b~ these 
espe~.ally Conservatives, which I include of course, Socialists, sametimes our 
Soci::tlists are the most conservJ-tive Conservatives we have, (Laughter ••• applause) 
Of course, I am not referrinb' to your political scene. I wouldn 1 t presurne to 
involve myself in an;;r donestic matters, but therc will be Conservatives and 
N~tionalists uho ~ill say th2.t o_ll of this is premature ::tnd in matters outside 
our cwn p~:rties :-:.nd countries poli ticians should always beh3.ve 1 lee deiplo:w.ats 
rather th:::.n derr.ocrats. A rather difficult job for them to discharge, ~ut 

that is wh:::.t they su5gest. l~ Qnswer to th~t is th2t the problemc of the 
co:-::;r;uni t;:;- c::onnot 'l?Y de:'ini tic:~ l;)e t~1e concern of :pg_rty poli tici:::.ns vrorking only 
in their own c:c:untry~--t~is i'J not <1 s:1tte.r· of idealis:r., but of hs_rd, px:r±xxx 

.L • l ~ft- 1\T I t t pr;;.c ~J.c:a.- commoY'.sense. .~,., ; .. ,v, 1o.ink ha t i t is too easil;y inngi:med that 



"' E 
~ 

"' Cl c: 

8 
E 

"'C c: 
111 

I 
Cl 
c: 
8 
0 
'5 
0 
c" 
c: 
ö. 
~ 

UI 
"'C c: 
.!!! 

Q; 
..r: 
'ii z 
G.l 

..r: 
1-

iii 
f! 
] 

~ 
Vl 

c: 
!:! 

co 
'<t-. 

:..: 
w 
i= 
Vl 
w 
0 
:..: 
< 
6 a.: 
1-
:0.: 
w 
_J 
w 
c... 
< 
< 
I u 
Vl 

I~
~ SCHAAP ELEKTRO. AKOESTIEK 0 -41 . Rotterdam 01 0. 36 65 32 

C2, AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 6' 
Band No. 5 

politics ~re =~inly concerned with the co~petition of interests. In fact 
for better or worse, they are nuch more concerned with the clash of prejudices. 
Not o. single Europe~m power had an interest in promoting ei ther World W2.r, yet 
both those w2..rs 2.rose fron Europe:m ri valries. Tod2.y, in my country, i t is 
he.rd to detect .ot single interest v.rhich would benefit even in the short run, by 
our withdro.wal f:::-om the community. And yet c. la:r-ge minority of my fellow-
count:r-ymen rem~in convineed that we should leave. I think there is a belief 
nurtured by the nemory of the ~plendid but involuntary isolation of 1940 that we 
are better off on our own. But even in 1940 how much we owed to these on the 
Continent, some of them here tonight in this hall, who kindled the flame of 
of resi3t2.nce on the Continent of Europe. In fact, of confse, all our history 
is proef that the fate of our islands is inextricably inuolved with that of the 
rest of that of Western Europe. I am proud that it should be so. (Applause) 
The motto of our Royal House, like yours, is in F:r-ench. We were first 
civilised by the Romans; we then bec~me An~lo Saxóns, who are not as the 
Go.ullists seeQ to imagine, a kind of Affie:r-ican (laughter), but they a:r-e people 
who co.me fron northern Germo.ny and fron your part of Europe. ~hen we English 
---I'm not rczlly ~nglish, I'm 3:::'itish--=but the English of whom I'm qu~rter, 
had a rough tiue from the Danes and thcn we were ccnquered by the Norn~ns 
coming fron Fr~nce, l~rge parts of which, we in our turn, ruled for centuries. 
Anrl I ::..l"l'' .. ;ys think thcc t w:.s 2. probler1 wi th Genero.l de G.otulle, he still resented 
it. ~he Reno.issance ilnd the Reformation were ~uropean experiences which we 
E'~-:.--!-rec1. ~~c .. sw-u.c Yrar: :=l Dutc}J.lilJ.n c~nd wl;.2.t r11ore Europea.n figurc can ::rou fir .. d 
'Yhether :t:.e w::~.s living in. C,c;,mbridge or in Rotterd2.m? Our Stuart Court was 
"'wbolisbed not onlJ b~r :Ihnisb and Frnech queen,s, but by Dutch ijainters s.nd when 
we cuLle to establish the suprenacy of our Parlianentu~y covernment in the 
glcrious revolution of 1688 vre diri not cl::J i t un::1ided. The House of Comm:ms 
~as initiated by a Frenchman, Simon de ~ontfort, in the midrile of the thirteenth 
century. Its supremacy was established at the end of the seventeenth century 
wi th the decisive o.ssistance of a :Dutchman, Vfilliam of Orange. And the Whig 
Party, from which the modern Liberal Party decends, enlisted the aid of Dutch 
William as he was known and it was in his reign that many of the ~oundations 
of British liberty were laid, freedom of the Press in 1694, the Bill of Rights 
in 1689 :md so you can see the inte:r-vention of the Dutch in British politics 
~~s both cruciill and beneficio.l to British Liberalism which is one eeason that 
3ritish Liber~ls attach such high value to having your aid in the future. 
(Applause) So finally, I wa.nt to srty this; it is to JPi?understand, I believe, 
all our history to deny we ar"' Eur0;eans. It is the fulfillment of the best 
tr~ditions of the Dutch and the British people, as indeed of all the nations of 
the cor1munity to ests.!:Jlish unit.:>r in Cl_iversity and b::se both on deuocr;:;.cy. Th.::.t 
is what we h::ve be~n to do. ~:!:.:J.t is why we nust continu9 te do it together. 
Your invit~tion to me as leader of y~ur British sister parties--for we have 
~utonouous partins in England, Scotland, Wales and Northern Ireland--is one 
:::1ore step ::ücmg the ro:d of Liberal achieve:nent in tb:~ CClJ:nuni ty we sre buildimg. 
':'his coc.~uni ty cz;n only be sec11red by the Li beral methods ::1nd tl1e Li ber::ü val ues 
that were ~crn in Europe and which it is our duty and our honour to uphcld. And 
so ~ellnw Li~erals, tonisht I thank you for your invitation; I salute this great 
Dutch Libe:::'~l Party on its formida!:Jle advance; I wish you well; o.nd if I rnay 
be modest, berdering on arrogance, I hope for the benefit of our peoples and I 
hope for the benefit of Europa, that our two count:r-ies will not have to wait 
long befere thsy have the !:Jlessing of Liberal governments in control of their 
affairs. (Applause) 
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Ik wil nu voorstellen deze vergadering nu te laten beginnen en wij zijn 
gisteren blijven steken bij het huishoudelijk gedeelte, middenin de be
handeling van de punten 10 en 19 van Zevenaar - de financi3le punten zal 
ik maar zeggen - ik zou daarna 20 Spijkenisse willen doen. De rondvraag 
en vervolgens de vragen aan de Kamerfrakties. Daarna wou ik de agenda 
volgen dan hebben de leden van de frakties voldoende tijd om zich te be
raden op hun antwoord. Is de afgevaardigde van Zevenaar in de zaal? 
Ik ben bang dat Quorum er niet is, hebben we niet nee. Bent u van de 
afdeling Zèvenaar? Zevenaar heeft dus gisteren uitvoerig het punt toege
licht, maar omdat de zaal toen al wat leeg was, hebben wij Zevenaar ge
vraagd in een paar minuten een samenvatting te geven. Diegene die gisteren 
al weg waren naar de borrel en die wellicht er nu zitten, maar echt een 
paar minuten, want we hebben een propvolle agenda en het moet klaar. Gaat 
uw gang. 

Mevrouw de voorzitter, dames en heren W1J zijn uit Zevenaar gisteren van 
de~e middagvergadering wel enigzins teleurgesteld teruggekeerd, want de 
met zeer veel zorg geschreven tekst van onze voorzitter ging vrijwel de 
mist in aangezien de zaal leeg was. In iedergeval staat de tekst op de 
band en ik wou dus ook die tekst niet herhalen, maar ik wou toch voor de
genen die niet aanwezig zijn geweest zeer in het kort die voorstel nr. 
18 van ons op het agendapunt enigzins toelichten. Dat voorstel behelsde 
de wijziging van de verdeelsleutel en wij hebben daar zeer veel bereke
ningen voor gemaakt, die op een uitmuntende wijze in het partijblad zijn 
gedrukt, waarvoor onze dank, maarsindsdien is er weer een heleboek ver
anderd want we hebben inmiddels het verslag van de secretaris gekregen 
over het jaar 1974 en toen hebben we een begroting gemaakt daarop geba
seerd en die wou ik u dus heel in het kort toelichten. De totale inkom-
sten wat wij dus zouden willen noemen de contributiepot, die bedraagt 
2t miljoen gulden. Dat is dus een heleboel geld en die is onderverdeeld, 
dames en heren, en dat rond ik nu dus even af, daarvan krijgt het partij
blad 575.000 gulden, daarvan krijgen de 18 kamercentrales het niet geringe 
bedrag van 284.000 gulden, daarvan krijgt het hoofdbestuur 846.000 gulden 
en u als afdelingen 790.000 gulden, samen 2t miljoen. Nu is ons voorstel 
afgewezen, evenals het voorstel van Utrecht, op grond. van twee overwegingen, 
in de eerste plaats dat de organisatie om de ledenopvang op te vangen, 
moet de organisatie uitgebreid worden, dat kost verschrikkelijk veel geld 
en daar wordt dan bij genoemd altijd de zelfde, de welkomstbrief en uit
breiding van de telefooncentrale en uitbreiding van het personeel, dat 
hebben we dus in Utrecht gehoord, dat hebben we nu in Zevenaar gehoord. 
Het nare is dat bij deze overwegingen geen enkel cijfertje Qeschikbaar 
is gesteld, zodat u dus ook als vergadering toch ook helemaal niet kunt 
beoordelen of dit nu juist is. Het tweede is dat men wil dus graag aller
lei lang gekoesterde plannen tot uitvoering brengen, maar ook daarvan is 
geen cijfertje bekend en wij vinden dat in Zevenaar toch een beetje on
commerciël, dat de plannen worden afgewezen zonder gestaafd te zijn met 
enig cijfermateriaal. En we hadden natuurlijk gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheid om onder de agenda punten 3 en 4 van onze vergadering de 
penningmeester en de ledenvoorlichtingscommissie allerlei bij ons levende 
vragen te stellen, dat hebben wij bewust niet gedaan omdat wij van mening 
zijn dat van te voren, als we geen financiël jaaroverzicht komt dit gewoon 
oeverloos gepraat is. En het merkwaardige is dat de afdelingen moeten alles 
zelf betalen, de folders,de affiches, zelfs de ledenaanmeldingskaarten, de 
kadercursussen moeten betaald worden, de abonnementen op de informatiedienst 
die op 80 gulden per jaar komen, enfin mevrouw de voorzitster, alles moet 
betaald worden dus wij vragen ons nu af waaraan gaan die twee en een half 
miljoen gulden nu eigenlijk op? En dat is eigenlijk het kardinale punt van 
deze hele zaak. Ik maak het dus zeer kort wat die voorzitter van ons heeft 
gezegd, hij heeft mij gevraagd om Z1Jn verontschuldigingen aan te bieden, 
mevrouw de voorzitter, dat hij er niet was, maar hij heeft vrij moeten 
nemen voor gisteren en dat kon vandaag niet. Dus ik wou het kort maken ik 
wou dus een conclusie zetten dat wij gezegd hebben wat de opbouw van de 
partij be~reft, staan wij op het standpunt en de voorzitter, het gaat niet 
om de pol1tiek, maar uitsluitend om de organisatie in veren1gingsverband 
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en u bent dus eigenlijk allemaal leden van die vereniging. En wij voelen 
ons in deze opvatting gesterkt door de uitspraak van Mevrouw van Sommeren 
in het partijblad van 7 maart dat het om een vereniging gaat en ~oals ik 
zeg we staan dus op het standpunt dat evenmin als men een degelijk huis 
kan bouwen op onsolide fundamenten, men verwachten Nan dat een partij sterk 
zal worden en blijven, wanneer men deze onvoldoende gelegenheid geeft de 
groei vanuit de voet der organisatie en dat zijn de afdelingen, groot en 
klein, de meer dan 500 afdelingen, die gezamenlijk de VVD in Nederland 
vormen en die dus steunpunten zijn van onze partij. Zoals het nu een beetje 
gaat heb je het gevoel dat het allemaal van bovenaf komt, maar wij zijn 
van mening dat elke organisatie althans een kans moet hebben om van de voet 
uit te groeien. En tenslotte dus zijn wij van mening dat door het uitblijve~ 
van overtuigend cijfermateriaal niet aangetoond is dat de 18 kamercentrales 
het in het begin van mijn toespraak genoemde bedrag van ca. 40.000 gulden 
en het hoofdbestuur het bedrag van 60.000 gulden niet kunnen missens, ter
wijl de afdelingen een verhoging van hun inkomsten broodnodig hebben. Dat 
heb ik dus in zijn speech even overgeslagen, maar waar het dus op neer komt 
is dat de kamercentrales, het partijblad derft niets, dat blijft hetzelfde, 
de kamercentrales derven ca. 40.000 gulden en dat is maar 1/16 %van die 
totale contribut{epot, terwijl het hoofdbestuur derft 60.000 gulden dat is 
2,6% van de totale contributiepot. De 500 afdelingen, dat is toch echt 
helemaal niet erg veel, die krijgen 100.000 gulden of 4,2%. Dus ik vind 
dat dat een zeer re3el en helemaal niet overdreven, en in dit verband is 
het misschien nog wel even aardig om te vermelden dat in het jaar 1971 
de contributie 12,50 gulden bedreeg, dat er toen een voorstel is gekomen, 
dat"is in de grote jaarvergadering in Nijmegen behandelt, dat die contri
butie verhoogd zou worden tot 40 gulden, en er is een voorstel van de 
afdeling, ik sta mevrouw de voorzitter, als ik het fout zeg dat hoor ik 
dat, toen heeft de afdeling Rijswijk een verdeelsleutel ingevoerd en daar 
leidt ik dus uit af dat voor 1972 kamercentrales helemaal niets kregen. 
En als ze nu een bedrag krijgen van 284.000 gulden dat zouden wij toch 
wel eens willen weten waaraan al dat geld wordt uitgegeven en dus, dames 
en heren afgevaardigde, u bent de hoogste macht in de partij ik hoop dat 
u dit voorstel van ons, ik heb dus eigenlijk twee voorstellen tegelijk be
handelt, maar, mevrouw de voorzitter ik zou toch wel ·graag willen dat die 
afzonderlijk behandelt werden wat stemmen eventueel betreft, dat u die wilt 
steunen. Dank u zeer. Applaus. 

Mijnheer Kardinaal ik heb gisteren goed gevonden dat u de andere spreker 
van uw afdeling, die uit äichzelf 19 aan de orde stelde, ik had zelf alleen 
18 aan de orde gesteld, maar hij ging ook over 19 praten, toen heb ik ge
zegd nou u mag best over 19 praten. 

Wie vraagt nog verder het woord over 18 en 19. Gisteren heeft de spreker 
van Zevenaar tegelijkertijd 19 aan de orde gesteld, dat heb ik goed ge
vonden, dus daar kan ik moeilijk op terugkomen, dus dan hebben de andere 
sprekers ook dat recht. Gaat uw gang. 

Verwaaie, afdeling Driebergen: Mevrouw de voorzitter, ik wilde een kleine 
toelichting geven, erg groot is niet nodig, het heeft uitgebreid in Vrijheid 

en Democratie gestaan, op het amendement wat de afdeling Driebergen-Rijsen
burg heeft ingediend op het voorstel van Zevenaar. Het is eigenlijk iets 
dat er naast zou kunnen staan. Het is een bepaling dat wij uitgaan van •en 
iets andere uitgangsstelling, n.l. dat het hoofdbestuur wel behoefte heeft 
aan een bedrag waarmee zij moet kunnen werken. Het voorstel komt er in het 
kort op neer dat de afdelingen hun tegoeden in rekening-courant houden bij 
het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur heeft de beschikking over een grote som 
geld die zij kan gaan beleggen. Het verschil tussen het rendement van die 
belegging en het gemiddelde van de rekening-courant wat een normale afde
ling, waarneer zij hun gelden gewoon bij een bank teboek hebben staan, 
dat verschil komt ten goede van het hoofdbestuur en wij menen in de afde
ling Dtiebergen-Rijsenburg dat het wel degelijk zo is dat het hoofdbestuur 
nodig heeft om over een groter geheel van middelen te kunnen gaan beschik
ken in afwijking wat de afdeling Zevenaar heeft gezegd vinden wij dat dit 
geheel niet ondoorzichtig is maar dat het hoofdbestuur juist vanuit de~e 
vergadedng gesteund moet worden, doordat zij de beschikking moet krijgen 



., 
OI c 

i 
E 

1! 
lU 

~ 
OI 
c 
8 

., 
"0 
c 

..!! 
t 

..c 
Gi 
z 
V 

..c 
1-

E ., 
"0 

.!i 
ö 
01:: 

:><: 
UJ 
j:: 
Vl 
UJ 
0 
:><: 
< 
0 
01:: ...... 
:><: 
UJ 
_l 
UJ 

a... 
< 
< 
I u 
Vl 

I~
·~ SCHAAP ELEKTRO· AKOESTIEK 0 ". . Rotterdam 010 • 36 65 32 

a AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Deel II Blad No. 3 

Band No. 7 

over een grotere hoeveelheid geld. Daar wilde ik het in eerste instantie 
bij laten. Applaus • 

De volgende spreker. 

Mevrouw de voorzitter, mijn naam is Slijpe uit Schiedam. Even een aantal 
punten waarom een arbeidersgemeente als Schiedam tegen het voorstel van 
Zevenaar is. Wij vinden in Schiedam dat een centrale besteding van alle 
gelden een zo groot mogelijk rendement heeft. Wij vinden dat een nadere 
regeling van subsidie van het hoofdbestuur voor die noodlijdende afde
lingen gewenst is en dat misschien ten koste van de binnenvattende kamer
centrales. Wij vinden in Schiedam dat het voorstel Driebergen zijn posi
tieve kanten heeft alleen zou de bij 100.000 leden de 28.000 gulden extra 
inkomsten voor het HB weg vloeien naar een nieuwe funktionaris die deze 
regeling op moet gaan zetten. Kortom wij vinden dat het voorstel van 
Zevenaar niet gestemt moet worden, omdat daar de kleine gemeenten te wei
nig profijt van hebben en dat Driebergen door de punten die ik zo net heb 
aangehaald een onhaalbare zaak is. Dank u wel. Applaus. 

Ja, volgende spreker. Dank u wel. 

Mevrouw de voorzitter, mijn naam is Rauberda van de afdeling Wis uit de 
Achterhoek. Ikwil alleen praten over de verdeelsleutel die de afdeling 
Zevenaar met zoveel moeite opnieuw bestudeerd heeft en wil dan graag het 
volgende bij u in overweging geven. Het oppoetsen van een verdeelsleutel 
zal niet helpen de totale koek in de partij te vergroten. Wij als afde
ling stellen dan ook voor om die voorstel van Zevenaar aan te houden en 
een opiniepeiling te houden in deze vergadering overeen contributie ver
hoging per eerst mogelijke datum. En als ik het goed heb begrepen zou dat 
kunnen zijn 1 · januari 1977. Ik laat graag het houden van een opiniepeiling 
hierover, waarbij dan nog aangetekend zou kunnen worden dat de contributie 
verhoging een speciale behandeling zou kunnen bevatten voor groepen onder 
de 27 jaar en voor hen die al aan hun pensioen bezig zijn, de leden van 
boven dl zestig. 

Dank u wel, U stelt dus voor een ~piniepeiling in deze vergadering over 
een contributieverhoging per 1 januari 77, dat kan pas op de volgende 
vergadering aangenomen worden. Ik voel daarvoor dat zullen we zodadelijk 
doen als alle sprekers geweest zijn. 

Broersen, afdeling Eindhoven. Wat betreft punt 18 willen wij ons als 
afdeling geen enkel oordeel aanmatigen, omdat ons namelijk de kriteria 
ontbreken om dat oordeel te geven. Wie zijn wij dat we kunnen bepalen of 
het hoofdbestuur voldoende gelden heeft of niet. Het is namelijk wel zo 
dat wij diepgaand gedebatteerd hebben over punt 19 en willen we een zinnig 
woord in de toekomst zeggen over punt 18 over dat onderwerp, dan zullen wij 
de gelegenheid moeten hebben om het basismateriaal in te zien om wel een 
zinnig oordeel te vormen. Wij hebben het ia Eindhoven vrij principieel be
naderd, we zeggen altijd dat we openbaarheid van financiMn moeten hebben 
en dat we dat alleen willen beperken, indien we daardoor geschaad gaan 
worden. wij zien niet in dat indien punt 191laangenomen wordt, onze be
langen daardoor geschaad zouden zijn. De motivering van het hoofdbestuur 
dat democratie een kwestie van delegatie is, daar kunnen wij volledig 
mee instemmen. Democratie is delegatie, maar degene die delegeert zal wel 
de gelegenheid moeten hebben om te controleren of die delegatie of dat 
vertrouwen geschaad wordt of niet. En daarom is het een essenti~le nood
zaak dat er openbaarheid komt van de financi~n, temeer omdat de algemene 
vergadering een instituut is wat het niveau van de contributies vast moet 
stellen omdat de algemene vergadering het instituut is wat het budget 
vast moet stellen. En als er geen enkel inzicht is dan is het dachten wij, 
een holle frase omdat aan een vergadering over te laten. Applaus. 



"' E s 

"' OI c 

1 
E 

"lJ c ., 

! 
OI c 
8 
0 
:; 
0 
c" 
c 

~ 
"lJ c 
OI 

OI 
c 

"ê 
~ 

Cl: 

E ., 
"0 

Q; 
:g 
Cl: 

:><: 
w 
;::: 
Vl 
w 
0 
:><: 
< 
0 
Cl: 
1-
:..<: 
w 
_J 
w 
c.. 
< 
< 
I 
u 
Vl 

1~
1 SCHAAP ELEKTRO. AKOESTIEK 0 4 Rotterdam 01 0. 36 65 32 

{2 AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 4 

Band No. 7 

Zijn er nog meer sprekers? Dan geef ik nu het woord aan de penningmeester.t 
Oh, daar komt nog een spreker aan. 

Zijlstra, van de afdeling Groningen. Ik zou nog eventjes heel kort willen 
toelichten waarom die amendementen van de afdeling Groningen ontstaan Z1Jn. 
Het is ons vaak gebleken dat wanneer mensen in het begin van het jaar lid 
worden. Ze krijgen een acceptgirokaart, ze betalen om welke reden dan ook 
niet, dat de toezending van Vrijheid en Democrati•saltijd maar doorgaat. 
En aan het eind van het jaar dan worden die mensen verwerkt, om weer lid 
te worden en dan is men niet bereid om de cmtributie over het afgelopen 
jaar alsnog te voldoen, ze zeggen nou ja, vooruit ik blijf wel lid met 
ingang van het volgend jaar en zo is het in de praktijk mogelijk om om 
het andere jaar de contributie te betalen en bijna doorlopend Vrijheid en 
Democratie te ontvangen. Dat vinden we zonde en daarom zouden we willen 
dat het hoofdbestuur in deze iets rigoreuzer optrad omdat wanneer toezen
ding van Vrijheid en Democratie na bijv. 3 maanden wordt gestaakt, de af
deling zelf kan proberen die mensen toch lid te houden en dan kunnen ze 
Vrijheid en Democratie weer opnieuw ontvangen wanneer ze betaald hebben. 
Het gaat zo'n hoop tijd mee heen en zo'n hoop nummers. En dan het tweede 
punt, dat is een heel klein puntje, het is eigenlijk een beetje ongeluk-
kig geformuleerd, zoals het hier staat, we zouden alleen maar willen dat 
het hoofdbestuur ietsje duidelijker aangaf dan nu gebeurt, dat al het ex
tra geld dat men overmaakt ten goede komt aan de afdeling. Dat staat nu op 
zo'n briefje met lettertjes daar onderaan en dat vinden we een klein beetje 
te rommelig, ik weet niet of de mensen dat allemaal goed lezen, dat er dus 
op een of andere manier, door het in een kadertje te zetten, iets duidelijke! 
gesteld werd. Dank u wel. Applaus. 

Ik geef thans het woord aan de penningmeester. 

Dames en heren, ik heb gisteren uiteen gezet dat het met de financien van 
de centrale kas niet zo best gesteld is, omdat wij de contributie maar 
eens in de 4 jaar, of daaromtrent, kunnen verhogen. Je kan dat niet elk 
jaar doen, terwijl de inflatie voortschrijdt. We zijn natuurlijk geholpen 
geweest bij de financiën, dat geldt voor de afdelingen, de kamercentrales 
en het hoofdbestuur, door de toename van het aantal leden, desalniettemin, 
heeft, zoals u gisteren gehoord heeft, de centrale kas een tekort gehad 
van 55.000 gulden in 1974, maar dat was een verkiezingsjaar. We hebben een 
begroting voor 1975 en die zullen we als er een strikt financieel beleid 
is ongeveer sluitend kunnen houden, de inflatie gaat verder en drijft de 
kosten op. Wat is er nu aan de hand, Zevenaar zegt we moeten een andere 
verdeelsleutel hebben en dan ga je de koek een ietsje anders verdelen. 
Het gaat dan ten koste, volgens het voorstel Zevenaar, van het hoofdbe
stuur, wij zouden 65.000 gulden of daaromtrent moeten missen, een bedrag 
dat we stellig niet kunnen missen. Ik dacht dat de afdelingen met een 
gulden ongeveer een gulden per lid en vooral de kleine en middelgrote 
afdelingen die het moeilijkhebben, financieel, niet voldoende soulaas 
zullen krijgen van die extra gulden om het nou wel goed te doen en om 
nou wel al die dingen te doen die ze zouden willen doen, zonder dat ze 
aldoor een beroep op de leden moeten doen om dat werk con amore te ver
strekken. Ik dacht dan ook dat de verdeling, mevrouw de voorzitter, van 
die koek ons niet zoveel verder zou kunnen brengen en zoals ik gisteren 
al zei zullen wij nolens volens door de kosteninflatie tot een verhoging 
van de contributie moeten komen. Ik schat die contributie verhoging op 
ong. 25%, dat wil zeggen boven de huidige 40 gulden nog een tientje en 
ik zag dan pas in 1977 hogere inkomsten voor de kamercentrales, afdelingen 
en hoofdbestuur zouden kunnen komen. Als u het volgend jaar goedkeurt gaat 
het in 1977 in. Er is natuurlijk nog een mogelijkheid om in davergadering 
van mei tot contributieverhoging te beslissen en ik vind in dat verband 
de suggestie van de opiniepeiling of die contributieverhoging bij u aan
vaard zou worden, die vind ik bijzonder interessant. Ik dacht dames en 
heren, dat wij er goed aan zouden doen om nu niet in te gaan op het voor
stel Zevenaar, niet op een oppoetsing van die verdeelsleutel te komen, 
mijn opvolgster zal zeker het punt van de verdeling van de contributies 
hoog op haar lijstje hebben om het eventuele verandering in de verdeel-
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sleutel te komen, maar ik moet u vooraf al zeggen dat dat toch onvol
doende soulaas zal geven dat de werkelijke mogelijkheid om wat financiele 
armslag te krijgen, ligt in de contributieverhoging. Verder zou ik de 
afdeling Zevenaar en alle andere afdelingen willen zeggen dat het zoals 
in andere afdelingen gebeurt mogelijk is om die contributie nu alsvast 
te verhogen, u kunt daarbij aan~ leden zeggen, die komt toch help ons 
nu en betaal hem een jaar eerder en dan heb u niet een gulden per lid 
extra, maar 10 gulden. Althans in de jaren dat wij dan die contributie
verhoging als VVD dan niet hebben. Ik vond het een interessant voorstel, 
voorzitter, om van Driebergen, om te zeggen laten we die gelden nou 
maar poolen en laten we ze dan op deposito zetten en een hoge rente vor
deren. De rente-voet is wel aan het zakken dames en heren maar in elk 
geval wanneer je hetop 9 maanden, 6 maanden of 3 maanden vastzet dan 
krijg je een renteinkomst, maar nou is het bij de kleine en middenafde
lingen zo dat ze dat helemaal niet kunnen, tenminste dat dacht ik zo, 
omdat, ik geloof dat het mijnheer Niarchos of Onnasis was die zei je 
kan wel vèel geld lenen, maar je moet af en toe ook afbetalen. En ik 
dacht dat de afdelingen zodra ze contributies hebben beginnen om schuld
eisers af te betalen om daarmee weer crediet te krijgen. Maar indien er 
afdelingen zijn die zeggen, nou we kunnen wel per kwartaal betaald worden 
dan is dat een interessante gedachte om 4 xper jaar 1 kwart van de con
tributie vanuit Den haag aan u over te maken en daarvoor krijgt u dan 
rente-inkomsten. Interessant idee, ik weet niet of het praktisch is, me
vrouw de voorzitter. En ik weet niet of er afdelingen hier zijn die zich 
spontaan aanmelden voor een dergelijke regeling. Dan, mevrouw de voor
zitter, is er gesproken over het financiele jaarverslag en of dat niet 
openbaar, d.w.z. met meer openheid, zou kunnen geschieden. Men denkt daar 
bij aan een verslag in V&D, U weet dat dat niet onze gewoonte is geweest 
u weet dat het mijn taak is geweest, om u elk jaar zoveel cijfers te geven 
en een uitleg over die cijfers dat u een idee hebt hoe de financien van de 
partij ervoor staan. Er is eigenlijk geen enkele politieke partij in nader
land die dat allemaal openbaar maakt, ik dacht dat dat ook niet zo nodig 
was. Er is een accountant en er is een kascommissie en u krijgt tenslotte 
van de penningmeester telken jare een overzicht hoe het gesteld is. Wat 
zou u met die cijfers willen doen. U zou hoogstens weer gaan kijken naar 
de verdeelsleutel, of die wel goed is en u zou daaraan kunnen morrelen. 
Ik dacht niet dat we daar zoveel verder mee komen. Het staat natuurlijk 
iedere afdeling vrij en ook de kamercentrales, om zich eens te melden. bij 
de penningmeester en te zeggen kunnen we niet eens opening van zaken 
krijgen. Ik heb geen bezwaar tegen die openheid en het is geen gewoo~te 
dus waarom zouden wij iets doen wat andere partijen niet doen, terwijl 
we het onder elkaar wel kunnen regelen. Conclusie, mevrouw de voorzitter, 
ik geloof niet dat het voorstel Zevenaar een goed voorstel is, ik geloof 
niet dat we daar verder mee komen. Ik geloof dat u het zou moeten afwijzen 
dames en heren, maar tegelijkertijd weet ik van mijn opvolgsters dat dit 
een punt is dat bij haar hoog op het lijstje staat om aan te pakken. 
Het echte soulaas mevrouw de voorzitter, komt uit de contributieverhoging 
hoe hoger die komt, hoe beter. En ten slotte, dacht ik, mevrouw de voor
zitter in de afgelopen jaren eenzeer zuinig beleid hebben gevoerd, dat 
we veel meer taken op ons hebben genomen, wij hebben ook dit jaar met de 
kascommissie niet alleen gepraat over de cijfers, maar op de wijze waarop 
de gelden beheerd worden en besteed worden en ik dacht dat de kascommissie 
zich daar volkomen mee kon verenigen. Dit was het, mevrouw de voorzitter, 
ik wilde er geen erg lang verhaal van maken. Ik geloof dat we allemaal in 
dezelfde boot zitten en we moeten zien via contributieverhoging eruit te 
komen. 

Dank u wel. Ik moet helaas wederom namens de bnandweer weer vermelden 
dat er niet gerookt mag worden. Ik vind het ook erg vervelend voor u, 
maar er is niets aan te doen. 
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Vraagt nog een spreker over dit punt het woord? 
Krijger, mevrouw de voorzitter namens de afdeling Wiegum. Ik ben hier 
gekomen om namens de afdeling te stemmen voor de voorstel van Zevenaar. 
Niet dat wij in de afdeling Wiegum zagen dat ons dat uit onze financiele 
perikelen zou halen, maar omdat wij in ons achterhoofd hadden, dat dan 
het hoofdbestuur wel met een voorstel zou komen tot contributieverhoging, 
landelijk. En nu ik zie dat het misschien die kant op kan gaan, zou ik 
alleen nog maar willen vragen, liefst zo gauw mogelijk, de minister is 
ons toch altijd al voor met het verhogen van de kosten, dus kon een en 
ander 31 mei zijn beslag krijgen, dan zou ik dat zeer plezierig vinden, 
wij hebben meer inkomsten nodig, wij zijn niet zo'n sterke groep en ook 
niet, hebben niet zoveel draagkrachtige leden en het zou ons zeer welkom 
zijn. Dank u. 

Danku wel. Volgende spreker. 

Roost, afdeling Den Helder, mevrouw de voorzitter, ik ben een beetje ver
baasd als ik denk aan gisterenavond, waarbij we twee uitstekende sprekers 
gehad hebben en dat we om de haverklap de handen op elkaar konden krijgen, 
vanwege de mededelingen die daar gedaan werden, dat het nu gaat over een 
zaak van de contributieverhoging, waarbij ik me kan voorstellen dat het 
van het grootste belang is dat er voldoende geld in kas is om de nodige 
akties te voeren, dat er dan niet op de zelfde wijze, in de vorm van een 
~cclematie, ook meteen spontaan zeggen, dat op de kortst mogelijke ter
mijn de contributieverhoging er door zou moeten komen. Applaus. 

Meijeran, Naarden. Mevrouw de voorzitter ik neem aan dat onze afdeling 
geen enkel bezwaar zou hebben om 31 mei voor een hogere contributie te 
stemmen en ik ben overigens niet door onze penningmeesteresse gemachtigd 
maar ik zou me kunnen indenken, dat ze ook voor het idee, betaalt u de 
contributie aan ons maar in 4 gedeelten en betaal er wat rente bij als 
u dat last en u dat administratief kunt uitwerken, dat u van ons die me
dedeling zou kunnen verwachten. Niet iedere afdeling is even armlastig 
en we kunnen dan ook moeilijk oordelen of de verdeelsleutel een herzie
ning zou behoeven. We kunnen dat te minder beoordelen omdat we eigenlijk 
geen enkel inzicht hebben in de cijfers van het hoofdbestuur. En dat maakt 
het dan ook wel heel moeilijk om te zeggen hoe ligt dot. Een van de argu
menten van de penningmeester was, het is nog nooit vertoond wat Zevenaar 
in punt 19. voorstelt, dat lijkt me een wonderlijk argument, want je hoeft 
alleen maar een voorstel te doen, naar aanleiding van iets dat nog niet 
bestaat. Je hoeft nooit voor te stellen iets te doen wat al in gebruik is. 
Applaus. En dat geen andere partij het doet, vind ik ook geen argument. 
Wij spreken in onze regio meestal over de zich progressief noemenden, als 
wij diegenen bedoelen die zich progressief noemen en dan kan er geen enkel 
bezwaar zijn dat wij ook eens iets werkelijk progressiefs doen en dat we 
dan eens wat vertonen, wat andere partijen niet doen. Maar overigens kan 
ik mijn gemoede niet indenken welk bezwaar er zou zijn om dat gene wat de 
penningmeester ons gisteren heeft voorgelezen om dat te publiceren, het 
zou geen enkel nut hebben, want het is een beetje zonde van het papier dan 
als financieel rekening en verantwoording, het is een stukje verslag, maar 
wat in de agenda staat als rekening en verantwoording, hebben we gisteren 
niet gehoord, daar stel je je iets anders bij voor. Ik meen, de vorige 
jaarvergadering hebik niet gehoord, dat we twee en drie jaar terug nog 
wel enige cijfers kregen die we, jawel ik heb ze wel eens opgeschreven 
tijdens het voorlezen, en dan merkte ik wel dat links en rechts niet de 
zelfde telling hadden, maar dat kon zijn dat je iets verkeerd verstaan 
had, het kon ook zijn dat niet alles werd verteld. Ik dacht dat zeer voor
zichtig moet zijn met al je middelen en onmacht op tafel te leggen, maar 
ik heb goede hoop, mevrouw de voorzitter, nu nog, dat gezien het feit dat 
u nu voorzitter werd u er geen geheim van heeft gemaakt dat de partij een 
tekort had, u meende dat u u er niet voor hoefde te schamen, we hebben 
twee ronden Haya-tientjes gehad en daarmee was het tekort weg. Ik hoop 
dat onze nièuwe penningmeesteresse, die straks gekozen moet worden, maar 
dat staat al vast, dat onze nieuwe penningmeesteresse niet de euvele moed 
zal hebben, maar gewoon,normaal zal kunnen komen tot een redelijk verslag, 
wat enig inzicht geeft zonder bepaalde geheimen bloot te leggen. 

• 
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Er hoeft geen specificatie van diegenen die giften geven, of wat dan ook, 
maar een beeld waar de middelen voor gebruikt worden, een beeld waar ze 
vandaan komen en dan een overiichtje erbij van de cijfers van vorig jaar 
en de begroting voor het nieuwe. We hebben een congres ondernemingsrecht 
gehad we hebben een aantal dingen ingevoerd ten aanzien van de verantwoor
dingsplichten van publieke genootschappen, ik dacht dat een politieke par
tij ook wel enige publieke verantwoording mag doen en zeker interne ver
antwoording,en dat je als kamercentrale om de beurt bij de penningmeester 
zou moeten gaan vragen, lijkt me een zeer ondoelmatige methode. Dank u wel. 

Dames en heren, voor dat ik het woord geef, moet ik eerst iets over deij 
orde zeggen, de zaal is nu wat voller om 9.00 uur wij gaan hierna nog 
behandelen het voorstel van de afdeling Spijkenisse, dan de rondvraag 
daarna wilde ik de vragen aan de frakties laten stellen, zodat die dan 
voldoende tijd hebben om zich op het antwoord voor vanmiddag te bezinnen 
en dan wilde ik doorgaan met de rest van de agenda. Maar we hebben nog 
wel een hele forse agenda voor vanmorgen, dus ik wil alle sprekers vragen 
kort te spreken en zou een ander al gezegd hebben waar u zich alleen maar 
bij hoeft aan te sluiten, volstaat u dan met dat te zeggen. Ik vind het 
erg vervelend als het beleid kamerfrakties, of andere punten in het ge
drang moeten komen. Gaat uw gang. 

Juffrouw Breedveld, Lekkerkerk. Ik wilde een ding zeggen en ik geloof dat 
dat gewoon terecht is, dat er elk jaar gewoon rekening gehouden moet wor
den met de inflatie die plaàts vind, als we nu net rond komen, met het 
~eld, is de verwachting volgend jaar, dan vraag ik me af of de heer Wiegel 
zijn goede voornemens uit kan voeren, want dan kunnen we geen eens een 
verkiezingscampagne gaat uitvoeren. En ik wil daarom zeggen waarom niet 
nu een contributieverhoging die rekening houdt met de inflatie. Dat wilde 
ik alleen zeggen. Applaus. 

Mevrouw, de voorzitter. Ik ben een beetje laat gekomen, dus als ik in~her
halingen val, dan zegt u het maar, dan verdwijn ik zo. Maar ik meen opge
merkt te hebben dat hier geventileerd dat nog nooit de cijfers van de 
rekening zijn gepubliceerd. Dan is er toch een stoornis in het geheugen 
van vele ouderen, want ik heb een jaarboekje, en ik m.oet nu uit mijn hoofd 
citeren, ik meen van '62, de cijfers die de heer van der Berg op de ver
gadering heeft voorgelezen, gepubliceerd gezien. En ik wilde weten wat de 
ervaring was, waarom dit niet herhaald is. Dank u wel. 

Dank u wel. Mag ik nu het woord geven aan de penningmeester. 

Mevrouw de voorzitter, om met de laatste vraag eerst te beginnen. Die 
cijfers stonden vroeger wel eens in het jaarboekje, dat is zeer juist. 
Die zijn niet elk jaar in het jaarboekje verschenen, aleen maar zo af 
en toe, en er is geen bezwaar tegen om dat nog eens te doen, Mijn beleid 
t.a.v. de openheid over de financien is volledig een besluit van het hoofd
bestuur, dat is nou niet iets waarvan u moet denken dat doet die penning
meester maar op zijn eentje en die bepaalt wel wat je wel en n~ t mag 
weten. Zo is dat niet. Maar dit is overwogen in het hoofdbestuur. Ik dacht 
persoonelijk, maar ik wil natuurlijk niet voorgrijpen, op wat mijn op
volgsters met ret hoofdbestuur beslist, ik dacht persoonlijk dat we wel 
wat meer openheid konden betrachten. Nu is het met die cijfers, ik heb 
u in het verleden wel meer cijfers gegeven, in het jaar verslag van de 
penningmeester, en dan werd er tegen me gezegd, nou~ja, u smijt zo met 
die cijfers om ons hoofd heen, dat kunnen we niet allemaal volgen en 
vertel ons nou maar hoe het is. En dat heb ik dus gisteren geprobeerd 
om u een duidelijk beeld te geven hoe de staat van de financien van de 
partij was. Je kan het natuurlijk nooit iedereen naar de zin maken, maar 
ik geloof wel dat verschillende sprekers het de penningmeester en zijn 
opvolgster zeer naar de zin hebben gemaakt, mevrouw de voorzitter, door 
contributieverhoging voor te stellen en het viel mij ontzettend mee, ei
genlijk voor het eerst in mijn penningmeesterschap dat je zo iets mee
maakt, dat er geklapt wordt bij het contributieverhoging, ik mag u daar 
wel zeer voor bedanken. Applaus. 
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Dames en heren, mag ik dit punt afsluiten. Maar nu moet ik Zevenaar wel 
vragen wat ze met het voorstel doen onder de toezeggingen van de huidige 
penningmeester, die dat heeft u wel begrepen ook namens äe volgende pen
ningmeester heeft gesproken. Zevenaar wat doet u met het voorstel? 

Ja, mevrouw de voorzitster dat is een ietwat moeilijke vraag. We zijn 
natuurlijk zeer verheugd dat dit voorstel ergens iets los heeft gemaakt 
en het is natuurlijk, onze voorzitster is hier ook niet, en ik heb dus 
alle argumenten aangehoord. Er is een ding, daar wou ik op wijzen wat 
bepaald niet juist is. Wij hebben nooit voorgesteld dat de cijfers ge
publiceerd zruden worden in het blad. Wij hebben voorgesteld dat die 
eventueel vertrouwelijk aan de afdelingen zouden worden gestuurd. En 
ik vind, er zijn ook sprekers, die gezegd hebben dat is helemaal voor 
een bedrag van 2fmiljoen met een grote vereniging van 88.000 mensen 
toch helemaal geen onredelijke vraag. Maar er is dus gesuggereerd, en 
dat is nou het merkwaardige van de hele zaak, dames en heren, dat wij 
maken een voorstel en daar komt uiteindelijk uit een hartelijk applaus 
voor een contributieverho;ing en dat is toch wel ergens een beetje merkwaard 
maar in ieder geval, ik zou u dus willen vragen om aan deze vergadering, 
dit hoogste lichaam te willen vragen op de een of andere manier is men 
voor openheid van die cijfers of is men daar niet voor en dat is dus het 
kardinale punt is deze zaak en als we daar het antwoord op hebben dan 
stel ik voor dat wij deze twee voorstellen intrekken. Applaus. 

U stelt dus voor dat de vergadering zich uitspreekt voor meer openheid 
en dan trekt u uw voorstel in. Wij zijn inderdaad tot meer openheid be
reid, in de geest zoals mijnheer Kardinaal dat heeft voorgesteld. Ik heb 
daar geen moeite mee, zeker niet als die contributie inderdaad verhoogd 
wordt en je niet zo verschrikkelijk moet lopen bedelen, dat is erg ver
velend natuurlijk. Ik zou willen proberen om met hand opsteken te stemmen 
is men voor dat voorstel voor meer openheid ten opzichte van de afdelingen 
zoals mijnheer Kardinaal het bedoelt, wie daar voor is zou ik willen vragen 
de hand op te steken. Dan beloof ik u op deze plaats nog als voorzitter 
De opinie-peiling over de contributieverhoging. Het bindt tot niets, u 
heeft het thuis niet met uw afdelingen kunnen bespreken. Dus wij kunnen 
u moeilijk daarop gaan nagelen, maar ik vind het een ·aardig idee van de 
afgevaardigde van de afdeling Wis om dit hier gewoon is een keer te doen 
Het zou contributieverhoging zijn en dat klopt ook met de inflatie van 
25%. Wie zou een dergelijke contributieverhoging redelijkr..-winden. Even 
de tegenproef. Nou, dan moet ik u zeggen met de penningmeester dat ik 
heel erkentelijk ben voor deze medewerking van de partij. Ik zie nog de 
vorige penningmeester met de plasjes in de handen en eenheel triest ge
zicht op een vergadering om contributie-verhoging vragen, dat was mijn
heer van de berg en werd erg gemort in de zaal en ik moet zeggen we zijn 
deze vergadering erg erkentelijk dat mag ik namens de huidige penning
meester nog wel zeggen. Wij zullen zien dit zo spoedig mogelijk in het 
vat te gieten. Dan mag ik nu overgaan naar punt 20. het voorstel van 
de afdeling Spijkenisse. Mag ik niet overgaan naar 20? Punt 20 Spijke
nisse. 

Mijn naam is Polman van de afdeling Spijkenisse. Mevrouw de voorzitter, 
dames en heren, het behoeft geen betoog dat in een democratische poli
tieke partij die zowel vrijheid als democratie in haar vandel voert, 
het principe van vrijheid van meningsuiting van belang wordt geacht. De 
gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na het verschijnen van het 
artikel van Dr. R.W.de Korte in Vrijheid en Democratie over de VVD toe
komst perspectief, hebben de afdeling Spijkenisse m& zorg vervuld ten 
aanzien van die vrijheid van meningsuiting. Het verloop van deze ge
beurtenissen is in het kort opgenomen in de toelichting van het aan 
de orde zijnde voorstel in de beschrijving. Alvorens nog wat nader op 
details in te gaan willen wij duidelijk stellen, dat het ons nu niet 
gaat om de inhoud van het artikel de Korte, hoe belangrijk dan ook. 
Maar om de wijze waarop in deze zaak is gehandeld. Eerst door de re
dactie, maar vooral door het hoofdbestuur. De redactie maakt een on
eigenlijk g~bruik van argument plaatsgebrek, dit argument wad gebruikt 
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als reden waarom zes reacties op het artikel de Korte niet werden ge
plaatst. In werkelijkheid handelde de redactie op uitdrukkelijk verzoek 
van het hoofdbestuur. Op zich is het oneigenlijke gebruik al kwalijk 
maar erger vinden wij echter, dat het hoofdbestuur - wanneer het haar 
goeddunkt - op de stoel van de hoofdredacteur kan gaan zitten om het 
redactionele beleid aan haar wensen aan te passen. Het hoofdbestuur 
heeft in feite beslist om de reacties op het artikel de Korte af te han
delen zoals is gebeurd. D.w.z. alleen naam en standpunt van de schrijver 
vermelden. Dit optreden van het hoofdbestuur als redactie schept voor 
ons een griezelig precedent, een andere kwalijke zaak vinden wij dat zo
wel hoofdbestuur als redactie van mening waren dat, omdat er middels een 
officiele standpuntverklaring van het hoofdbestuur en kamerfrakties over 
dat artikel de Korte was gepubliceerd, niet tot plaatsing van het inge
zonden stuk zou moeten worden overgegaan. In dit ingezonden stuk werd, 
zoals in de toelichting al is vermeld, gevraagd om plaatsing van alle 
reacties op het artikel de Korte. Is dan nadat het hoofdbestuur gesproken 
heeft de mening van andere partijleden niet meer relevant of van belang 
voor andere partijleden, je zou het haast zeggen. Het HB zegt in haar ad
vies op dit voorstel dat in deze zaak is voorzien, omdat er al lang een 
beroepsprocedure bestaat, er is dus geen behoefte aan verdere richtlijnen. 
Maar zij gaat daarmee in feite voorbij aan de kern van de zaak voor onze 
afdeling. Voor ons is niet zozeer het punt van belang, dat ons ingezonden 
stuk niet is geplaatst, de kern voor ons is de inhoud voor ons stuk waar
aan zowel door de ·redactie als door het HB is voorbij gegaan. Wij vroegen 
met redenen omkleed om de reacties van het artikel de Korte alsnog te 
plaatsen. Op de~e vraag is nu in feite nog steeds geen antwoord gegeven. 
Wij vinden dat voor een goede meningsvorming kritiek onontbeerlijk is. 
En onze kardinale vraag is nu, bepaald nu het hoofdbestuur wanneer er 
kritiek gegeven moet worden? Wij vonden bovenstaande situatie en gebeur
tenissen voldoende reden om deze zaak ter beoordeling aan de algemene 
vergadering voor te leggen, middels het aan de orde zijnde voorstel. Wij 
zijn ook van mening dat de gedachten en voorbereidingen om te komen tot 
een herstructurering van de partij-organisatie ter verbetering van de 
communicatie van beneden naar boven, een goede voedingsbodem zou zijn, 
waarop voorgestelde richtlijnen zouden kunnen worden ·ingepast. Als nader 
overeen te komen termijn voor de opstelling van deze richtlijnen staat ons 
voor ogen een periode van 6 tot 10 maanden. Dit zou een behandeling in 
de volgende vergadering mogelijk maken. Wij verzóeken u als u het met 
ons eens is, uw adhesie met dit voorstel te betuigen. Ik dank u. 

Mijnheer Hemmes uit Utrecht. Mevrouw de voorzitter, dames en heren, ik 
spreek namens de gehele kamercentrale Utrecht en mede namens Haarlem. 
Ik moet u zeggen dat ik zal respecteren, uiteraard hetgeen wat u gezegd 
hebt, n.l. dat we niet voortdurend in herhalingen zullen vallen. Maar ik 
wil wel onderstrepen dat datgene wat Spijkenisse naar voren heeft gebracht, 
dat dat uit het hart gegrepen is, van de kamercentrale Utrecht en Haarlem. 
Maar wij vinden toch nog dat er een paar andere kanttekeningen gemaakt 
moeten worden. En mijns inziens valt deze zaak voor ons ook nog in andere 
delen uiteen. Deel 1 is dat wij uiteraard uitdrukkelijk het verzoek van 
het bestuur het HB van de partij niet kunnen waarderen en afkeuren. Punt 
2 is dat het antwoord wat u geeft in Vrijheid en Democ~ati• ook niet heb
ben gewaardeerd, omdat wij nou eenmaal in onze partij dachten dat we bij 
een commentaar op een voorstel niet op formele punten moeten ingaan. Het 
deed ons erg onaangenaam aan dat u zegt, ja, je kan toch in beroep gaan. 
Die mogelijkheid stond open en dat is niet gebeurt. Dat is een formeel 
argument dat wij niet kunnen waarderen. Punt 3 is dat als men een afwij
zing krijgt, dat men toch op zijn minst moet weten op welke manier men 
eventueel in beroep zou kunnen gaan. Dus vermelding van termijn en be
roepsinstantie vinden wij uitermate belangrijk, dat is een goede rechts
regel in ons democratisch land en ik vind dat die ook in onze partij ge
handhaafd moet worden. En punt 4 is dat als je dan in bereep gaat, dan 
moet je bij een redactieraad komen die geheel of ten dele is samengesteld 
uit dezelfde mensen die in de redactie zitten en dat vinden wij ook een 
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onaanvaardbare zaak. Applaus. Wij vinden het nog steeds in onze rechtstaat 
een heel groot goed dat wanneer je in beroep gaat, je bij een onafhanke
lijke beroepsinstantie komt. Applaus. 

De heer Lachappelle. Mevrouw de voorzitter, het is niet m1Jn bedoeling in 
te gaan op de inhoud van het artikel van de heer de Korte, noch op de 
overwegingen van het HB, die er toe hebben geleid dat op basis van dit 
artikel geen verdere discussie in Vrijheid en Democtratie konden ontstaan. 
Ik wil echter wel graag namens de redactie enkele kanttekeningen maken bij 
voorstel Spijkenisse, omdat het mij nuttig voorkomt dat men in deze dis
cussie ook weet hoe de redaktie over bepaalde zaken denkt. In dat voor-
stel wordt van het HB gevraagd om in overleg met de redaktie bindende 
richtlijnen vast te stellen en bekend te maken, regelende de vrije menings
uiting door partijleden in Vrijheid en Democratie, en in het bijzonder 
over het huidige beleid en de toekomst van de partij. Het gaat mij om twee 
punten, nl.l om die bindende richtlijnen en om de positie van het HB ten 
aanzien van de redaktie. Wat die bindende richtlijnen betreft spreken wij 
in feite over het beleid t.a.v. de ingezonden stukken, ieder van u zal be
grijpen dat niet elk ingezonden stuk zonder meer in ons blad afgedrukt kan 
worden. De gang van zaken is, sinds mijn optreden als hoofdredakteur vanaf 
1 april 1966, de volgende: de redaktie leest en beoordeelt alle ingezon-
den stukken. Een deel komt naar haar mening niet voor publikatie in aan
merking, daarvoor kunnen verschillende redenen zijn, maar die zijn zelden 
of nooit van politieke aard. Wij hebben er geen moeite mee een ingezonden 
stuk te publiceren waarineen standpunt wordt vertolkt dat afwijkt bijv. 
bij de visie van de tweede kamer fraktie, van het hoofdbestuur, of van 
welke partij instantie dan ook. Maar natuurlijk komt het voor dat een 
ingezonden stuk dermate onsamenhangend of onbenullig is, dat men met pu
blikatie noch de schrijver, noch de lezer een dienst zou bewijzen. Er zijn 
betogen bij gelardeerd met uitvoerige citaten, soms zelfs in een vreemde 
taal. Er komen af en toe buitengewoon gecompliceerde en specialistische 
artikelen binnen, we krijgen te maken met hele essey's die met de beste 
wil van de wereld niet tot een kort betoog zijn te bekorten. Als de re
daktie meent dat een artikel om een van die redenen niet geschikt is voor 
publikatie krijgt de inzender daarvan bericht, meestal binnen enkele dagen. 
Is het ingezonden artikel erg lang en wil de redaktiè, zich zelf niet wagen 
aan een bekorting, terwijl ze wel van mening is dat het aangesneden oneer
werp in de opinierubriek een plaats verdiend, dan wadt het artikel aan de 
inzeneer geretourneerd met het verzoek om het zelf te verkorten. In een 
aantal gevallen herschrijft of bekort de redaktie het ingezonden stuk zelf. 
En soms, maar helaas niet al te vaak, kan het zonder meer precies zoals 
het geschreven is worden gepubliceerd. Bij dat alles staat wat de redaktie 
betreft voorop dat zoveel mogelijk inzenders een kans moeten krijgen en 
tenzij dat men toewil naar een blad dat vrijwel uitsluitend zou bestaan 
uit ingezonden stukken, impliceert dit standpunt dat paal en perk gesteld 
moet worden aan de lengte van die stukken. Wij weken dat ook in elk blad 
de stringente opzicht te beperken tot max. 300 woorden, een verzoek waar
aan slechts zelden gevolg wordt gegeven. Om mogelijk misverstand der zaken 
weg te nemen wil ik uitdrukkelijk opmerken dat te voren geen enkel overleg 
plaats heeft tussen de redaktie en het HB over het wel of niet opnemen van 
bepaalde ingezonden stukken, noch over de vorm waarin ze gepubliceerd wordt. 
De redaktie voert terzake een volstrekt autonoom beleid en de opinie ru
briek is voor het hoofdbestuur bij het verschijnen van het blad een even 
grote verrassing als voor elke andere lezer. Ik ben van mening dat deze 
vrijheid dat men die aan de redaktie moet laten en dat men niet moet pro
beren om welke wijze ook bindende richtlijnen vast te stellen met betrek
king tot de opinie-rubriek. Poogt men dat wel te doen, dan zou men in een 
grote reeks van ~tails moeten voorzien, zoals naar ik hoop duidelijk is 
geworden uit voorbeelden die ik u gaf, ik zou daar gemakkelijk nog een 
aantal vragen bij kunnen opwerpen, zoals hoe vaak mag dan 1 scripent over 
een onderwerp schrijven. Wie beoordeelt of een discussie op een gegeven mo~ 
ment afgesloten kan worden enz. De praktijk zal als men bindende richt
lijnen opstelt ongetwijfeld leren dat er toch altijd gevallen zijn waarin 
zij niet voorzien. 
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Er zal een instantie moeten komen die die richtlijnen intepreteerd en ik 
kan mij in de dagelijkse praktijk nauwelijks anders voorstellen dan dat 
die instantie de redaktie is. Het hoo~t naar mijn overtuiging tot taak 
van de redaktie een beleid te voeren, ook ten aanzien van de ingezonden 
stukken. De enige richtlijn die men de redaktie zou kunnen geven, is dat 
zij zowel mogelijk ingezonden stukken schrijvers aan bod laat komen en 
dat zij de stukken niet dient te beoordelen op de politieke strekking 
ervan. Naar mijn beste weten gebeurt dat sinds jaar en dag, u hoeft 
slechts te kijken naar de omvang van de opinierubriek en naar de aard 
daarvan.Ik heb daarom wat dat betreft aan de daaraan voorgestelde binden-
de richtlijnen geen enkele behoefte. Er is zo als het hoofdbestuur terecht 
gesteld heeft een mogelijkheid om beroep in te stellen bij de zgn. redaktie
raad. Daarin, dit is ter verd~delijking van degenen die het niet weten, 
onder meer zitting de voorzitter van de Stichting Vrijheid en Democratie 
de heer Talsma, vertegenwoordigers van de Tweede Kamer fraktie de heer 
van Ardennen, het hoofdbest~ur, aardige coïncidentie de heer de Korte en 
van het Algemeen Secretariaat. Voorts zitten in de redaktieraad de ere
leden van de VVD de heer D~tmeijer en abspoel, beiden journalist, de 
voorlichter van de tweede kamer fraktie de heer Rijnsburger, de hoofd
redakteur van het AD de heer van der Vet en een Haagse journaliste, mevr. 
Dijkman. Het is dus beslist onjuist dat de redaktieraad overwegend zou be
staan uit de redaktie van Vrijheid en Democratie, de enigste die daar van 
de redaktie inzit dat ben ik en verder bestaat het college dus uit aller-

lei mensen die niet de redaktie van ons blad vormen. Ik dacht ook dat dat 
een gevarieerde samenstelling is, overigens hecht ik er aan op te merken 
dat deze redaktieraad destijds op advies van de redaktie zelf in het leven 
is geroepen. Als iemand meent dat zijn stuk ten onrechte niet of op onjuiste 
wijze verkort gepubliceerd is, dan kan hij in beroep gaan bij de redaktie
raad en tot nu toe is dat tweemaal voorgekomen in beide gevallen heeft de 
redaktieraad de klager in het ongelijk gesteld. Ik ben wel tot de conclu
sie gekomen dat de bereopsmogelijkheid niet voldoende algemeen bekend is. 
En ik zeg dan ook graag toe dat we daaraan iets zullen doen. Een tweede 
kanttekening betreft de positie van het HB t.a.v. de redaktie. En daarmee 
kom ik dan zijdelings op de procedure die verhoogd is bij de reakties 
op het arktikel van de heer de Korte. Het HB heeft na:het verschijnen van 
dit artikel, waarvan het, ik zou haast willen stellen, natuurlijk van te 
voren niet op de hoogte was, overwegingen gehad die het noopte zich daar
van tot op zekere hoogte te distantieren. Over de aard van die overwegingen 
en de juistheid spreek ik niet. Zij zijn mijn verantwoording niet en doet 
er voor mijn betoog ook niet toe. De consequentie van het standpunt van 
het hoofdbestuur was dat de redaktie gevraagd heeft, het HB heeft de redak
tie gevraagd. Op de hoogte gesteld te worden van de binnenkomende reakties. 
Bovendien waren er ook raakties rechtstreeks bij het hB zelf binnengekomen. 
Het HB heeft zich toen over die hele affaire gebogen en heeft vervolgens 
de redaktie gevraagd te volstaan met afdrukken van slechts een reaktie. 
Aan dat verzoek heeft de redaktie gedaan en ik moet bekennen dat zij daar 
geen moeite mee heeft gehad. Het steeds weerkerende misverstand is, te 
menen dat vrijheid en democratie een volstrekt onafhankelijk blad is. Dat 
is het.niet, en de redaktie is zich dat ook bewust. Het is het officiele 
partijorgaan van de VVD, dat tenslotte wordt gegeven onder de slotverant
woording van het HB. De redaktie is binnen zekere grenzen autonoom, maar 
grenzen Z1Jn er wel, als ik morgen in ons blad een campagne zou ~eginnen 
die in tal van punten het VVD beleid scherp aanvalt, dan zal ik naar ik 
aanneem overmorgen door het HB, dat mij dan ook nog tenslotte heeft be
noemd, op mijn vingers worden getikt en terecht. Het HB, moet naar de me
ning van de redaktie de vrijheid hebben om die redaktie te verplichten be
paalde artikelen in ons blad op te nemen. Uit journalistieke overwegingen 
zit ik er helemaal niet op te wachten om bijv. een heel blad te wijden 
aan de stukken voor de~e vergadering. Ik zou het HB wel willen zeggen ver
geet dat maar, dat komt er niet in. Maar het is begrijpelijk dat men der
gelijke publicaties eist. In ander opzicht kan er een situatie ontstaan 
dat het HB de publikatie van een bepaald artikel verlangd, die vrijheid 
moet het naar miin -menà'ng hebben. Omgekeerd geldt dan hetzelfde er kun-
nen overweg1ngen voor at hoofdbestuur zijn, een bepaald artikel te weren. 
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Met andere woorden, ik betwist het HB niet dat het invloed heeft op de 
redaktie. E~n andere zaak is de frequentie waarmee dat gebeurt. Als het 
zo zou zijn, dat het HB'bij wijze van spreken, dag in, dag uit bepaalde 
richtlijnen zlu geven. Richtlijnen bovendien waarmee de redaktie het 
niet eens zou kunnen zijn. Dan was ik als hoofdredakteur bijzonder gauw 
vertrokken. Dan ontstaat immers de sfeer van, als je het allemaal zo veel 
beter weet, doe het dan maar zelf. De aardigheid gaat er dan vanaf en 
ik geloof dat het ook niet gemakkelijk zou zijn in een dergelijke situatie 
journalisten bereid te vinden om de verantwoording voor het blad te dragen. 
Als ik echter overweeg dat ik in bijna 9 jaar eenmaal een verzoek van het 
HB heb ontvangen om een bepaalde beleidslijn te volgen, en dat is dan ge
weest inde kwestie artikel de Korte, en eenmaal een verzoek van de toen
malige voorzitter van de tweede kamer fraktie heb .ontv~gen om in een ver
kiezingsnummer een bepaald artikel weg te laten, dan kan ik slechts zeggen 
dat degenen die de bestuurlijke en politieke verantwoording hebben in de 
partij t.a.v. de redaktie een uiterst terughoudend beleid voeren, getuigend 
van wijze zelfbeperking en ook daarom geloof ik dat er geen behoefte is 
aan het voorstel van de afdeling Spijkenisse. Dank u. 

Mijn naam is Hofman, kaM&PY&&P~~~~eP-YeR-ée-eeA~Pe*e voorzitter van de 
kamercentrale Haarlem. Mevrouw de voorzitter, uit de woorden van de 
voorzitter van de kamercentrale Utrecht zou iets anders opgemaakt kunnen 
worden dan wat hij gezegd heeft. Hij heeft gesproken dat hij sprak namens 
de hele kamercentrale Utrecht en Haarlem. Ik neem aan dat hij gesproken 
heeft namens de gehele kamercentrale Utrecht en de afdeling Haarlem. Indien 
dit anders is, verneem ik het graag van hem. 

Dank uwel mijnheer Hofman, ik geef nu het woord aan de heer de Korte. 

Mijn naam is een aantal keren genoemd, in het betoog van diverse heren 
en ik geloof dat het ook daarom zeer nuttig is, dat in dit geval van mij 
een zekere toelichting en reaktie komt van de sprekers die zich hË r heb
ben aangemeld. Ik moet in de eerste plaats zeggen dat de zeer dûidelijke 
uiteenzetting van de heer Lachappelle op zijn situatie, geloof ik zaken 
t.a.v. Vrijheid en Democratie zeer verhelderen. Ik geloof dat we daarvoor 
zeer dankbaar moeten zijn, dat hij deze zaak zo duidelijk uit de doeken 
heeft gedaan. De afdeling Spijkenisse heeft een voorstel ingediend waarin 
zij tot uitdrukking brengen hun zorg voor de meningsuiting, de vrije me
ningsuiting in Vrijheid en Democratie. Ik heb gevoeld dat er een tweeerlei 
zorg in zat, n.l. ten eerste de zorg t.a.v. het puMt dat door mij, a titre 
personnel, aan de orde is gesteld en de vrije meningsuiting in de toekomst 
in Vrijheid en Democratie. Ik geloof naar aanleiding van wat de heer La
chapelle heeft gezegd dat het heel duidelijk is dat het toch wel te her
leiden is op dit ene geval, waarbij zwaarwegende redenen zijn geweest van 
het hoofdbestuur om te doen wat procedureel volkomen juist is. Daarvoor wil 
ik nog even in de herinnering roepen wat er omstreeks juli alzo in de Neder
landse politiek gebeurde, toen ik deze persoonlijke bijdrage aan Vrijheid 
en Democratie leverde. De VVD had toen juist twee zeer succesvolle verkie
zingscampagnes achter de rug, bijzonder succesvol voor de VVD. 6r zat een 
zware schaduw over die verkiezingen en dat is dat de radicalen in het re
gionaal bestuur en het lokaal bestuur hebben gepoogd om ook daar het con
fliktmodel aan onze nederlandse samenleving op te leggen. En in een bepaald 
aantal gevallen is het hun ook gelukt. En o wee, die gemeenten waar dat 
gelukt is, u weet het, we kennen die gemeenten, Amsterdam, Vlaardingen, 
daar zijn problemen ontstaan die moeilijk recht te trekken zijn. De VVD 
heeft in de campagnes tijdens die ver~iezingen, heel duidelijk aangedrongen 
tussen samenwerking tussen con~~E~Sïteve partijen. En het is ook heel dui
delijk dat waar de redelijke PVDA-bestuurders in het lokaal bestuur de me
dewerking hebben gegeven aan het model wat wij voor naderland het beste 
vinden, dat daar de burgers een optimaal bestuur hebben gekregen. Aller 
wegen is in die tijd in de VVD en ook daarbuiten de vraag gerezen van 
hoe zou je die verderfelijke polarisatie op het lokale niveau kunnen bij
buigen. Ik wil u in herinnering willen roepen dat er een bijzonder belang
wekkend artikel is verschenen, of een brochure is verschen~nA van onze po
litieke leider Wiegel, geloofwaardigheid van een alternat~eT. 
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Dat heeft buitengewoon aangesproken, juist voor die mensen, die zeiden 
de polarisatie moet bijbuigen en onze bijdrage daaraan, de bijdrage van 
de heer Wiegel, is daarbij uitermate positief geweest en ook als zodanig 
ontvangen. Mijn eigen kleine bijdrage is toen geweest in Vrijheid en De
mocratie, althans daar is enige interpretatie-verschil opgetreden, het 
artikel "Ons toekomstperspectief". Het enige wat ik er nog van zou willen 
zeggen, is dit ik heb toen gesteld dot het heel duidelijk is dat er 3 
stromingen~in de politiek in Nederland zijn, die een heel belangrijke en 
steeds belangrijker rol gaan spelen t.o.v. de kleine partijen. Ik heb ook 
gezegd dat willen wij als liberalen onze toevloed kunnen uitoefenen, dan 
zal dot moeten in samenwerking met anderen, maar daar heb ik een grote 
mits bijgezegd en die mits bestond hieruit dat dat alleen kan als anderen de 
vertegenwoordigende democratie aanvaarden. En dat, dames en heren, was nu 
juist met de PVDA die op dat moment de radicalen in de PVDA die de Neder
landse politiek, althans de politiek van de PVDA beheersen, steeds en ook 
toen is niet het geval, zij hebben het terugroeprecht ingesteld, en zij 
hebben bovendien aan andere portijen opgelegd dat zij in een minderwaardige 
positie deelname moeten uitmaken van een democratisch bestel wat vernederend 
is, niet alleen voor die anderen, maar ook voor ons hele bestel. Nochrnaals 
er is op grond van het artikel, in mijn geval, waarin heel duidelijk bedoeld 
is geweest dat er geen sprake van samenwerking zou kunnen zijn met de radi
calen van de PVDA, die dit model oplegden, maar dat er alleen sprake zou 
kunnen zijn van mogelijke wijze van opties tot samenwerking met redelijken 
uit de PVDA. Daarom heeft ook samenhangend het hoofdbestuur gezegd omdat 
er de dreiging was dat er een wig, tussen mijn artikel en de algemene be
leidslijn van de partij, dat die een wig ertussen zou worden, doordat ande
ren buiten de partij daar ongegronde en ongezonde interpretatie van hadden. 
hebben wij gezegd dan zou het onjuist zijn als wij niet de discussie in een 
samenvattende wijze voeren en om die reden is ook in overleg tussen het HB 
en mijzelf gezegd, we vinden het het beste voor iedereen en voor de partij, 
dat er samenvattend op wordt gereageerd en ik moet zeggen dat ik bijzonder 
blij was met nog weer eens een herhaling van het partij standpunt dat de 
VVD op het punt gestaan heeft steeds en ook nu staat, op dat moment dat die 
uitspraak gold, dat de VVD samenwerking met conservatieven en redelijke 
PVDA'ers zeker niet in de toekomst uit de weg wilde gàan en daarbij is toen 
ook duidelijk het verband gelegd naar bijv. mensen in de Bondsrepubliek als 
Schmidt, als Brandt waar de VVD zich zeer wel zou kunnen vereenzelfigen als 
samenwerkings aankomen, maar niet de radicalen van de PVDA die op dit moment 
en op dat moment de wind in de PBDA lieten varen. Ik geloof dat de uitspraak 
van het hoofdbestuur, in deze zin, en ook de heer Wiegel heeft gisteren 
nog weer eens heel duidelijk gesteld dat de politieke strijd op het midden 
zal worden gevoerd en ook de uitspraak waarbij wij positief hebben gewaar
deerd wat positief was in het beleid van onze tegenstanders, ik wijs op 
het pléidooi voor de her.en Vredeling en ae-Ae~eR van der Stoel en datgene 
wat wij negatief beoordelen ook als zodmig naar voren brengen. Ik geloof 
dat daarom die uitspraak zo goed is geweest, indertijd nog weer van het HB 
een samenvattende uitspraak om tweeerlei redenen. De eerste redenen is dat 
onze partij een fantastische doorbraak maakt naar vele groepen in onze ne
derlandse samenleving, maar vooral naar die groepen waar ook gisteren de 
afdeling Eindhoven nog een duidelijke greep op zou willen hebben. Dat zijn 
de lagere inkomensgroepen, dat zijn degenen die in de volkswijken wonen, 
maar ik geloof dat ik mag zeggen dat het Wiegel voor het eerst gelukt is 
om daar onze aanhang in te vergroten. En ik zou willen zeggen dat juist 
uitspraken, die nog weer eens onderstreept en zoals gisteren ook in de reden 
van mevrouw van Sommeren en in de rede van de heer Wiegel naar voren is ge
komen, onderstrepen dat wij met redelijke constructieve mensen altijd een 
weg weten te vinden op de weg naar samenwerking, dat dat heel belangrijk is 
om de drempelvrees te overwinnen van hen die we nu misschien nog niet bin
nen gehaal hebben. Maar die zijn rijp om te oogsten dat doet de handenar
beidende aanhang van de PVDA die nu staat af te glijden van de PVDA en ik 
geloof dat juist zo'n uitspraak als toen dat die bijzonder nuttig in dat 
verband is geweest. Ik geloof dat er ook nog een andere reden is, dat het 
~estuur van ons land tendeert naar stromingen, de belangrijkste stromingen 
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in de minderheid zullen komen. Minderheid wil zeggen dat er geen meerder
heid zal gevormd kunnen worden op basis van een politieke richting. Ook 
in die zin is het belangrijk dat wij van onze kant kunnen, en gisteren ge
toond hebben, een ook naar aanleiding van mijn artikel, hoe constructief 
wij ons kunnen opstellen. Ik wou dit toch nog even zodanig aan u voorstel
len omdat dit voor mij moverende redenen waren om dat artikel te schrijven. 
En om dat dit voor mij moverende redenen zijn geweest waarom ik bijzonder 
blij was met de opstelling van het hoofdbestuur waarin een sa~nvattende 
reaktie hierop kon worden gegeven om te voorkomen dat ongezonde en onge
gronde interrasse buiten de partij, en die was er, op dit artikel gegeven 
zou worden. T.a.v. het punt wat gisteren door de heer Markuzen is opgebracht 
over dit onderwerp, die vroeg is er wel eens de neiging geweest naar een 
enquete over zulk soort:politieke zaken, ik kan u zeggen, ik geloof dat 
daar geen behoefte aan is, wij zullen nu, zoals wij gehoord hebben, werken 
naar een nieuw program, dat nieuwe program betekent dat de bouwstenen door 
de partij zullen worden aangedragen, die zullen formeren wat wij voor de 
toekomst willen en ik geloof dat in die zin de afdeling bij amendering e.d. 
zullen kenbaar maken in welke richting de gevoelens gaan. En in die zin ge
loof ik dat ik de heer Markuzen kan zeggen, in die zin hebben wij geen be
hoefte aan een enquete. T.a.v. het voorstel van Spijkenisse, ik moet u zeg
gen ik vind het zeer simpathiek, dat zij zulke zorg hebben voor de vrije 
meningsuiting in de partij en in Vrijheid en Democratie, ik hoop dat ik 
hiermee heb toegelicht, met dit speciale geval, dat het een speciaal ge-
val is geweest. Ik geloof ook dat uit de toelichting van onze hoofdredak
teur de heer Lachappelle, dat er heel duidelijk naar voren is gebracht dat 
alleen in heel speciale gevallen als duidelijk blijkt dat bepaalde politieke 
meningsvormingen dat die dreigen door de buitenwacht niet met ons, die niet 
ons welgezind is, dat in zulk soort gevallen het HB wel degelijk het recht 
moet~·hebben om een bepaalde richting aan de ingezonden mededelingen te kun
nen geven. Het is dus een speciaal geval, ik zou zeggen voor de toekomst 
uit de punten door heer Lachappelle naar voren gebracht, zou ik willen 
zeggen hebben wij als hoofdbestuur geen behoefte aan verdere bindende re
gels omdat h& beleid met name van de hoofdredakteur bijzonder zou ver
moeilijken. Applaus. 

De heer Talsma. Mevr. de voorzitter dames en heren, nog een kort woord 
namens het hoofdbestuur en redaktieraad tot slot. De heer Lachappelle heeft 
al uitvoerig uiteengezet en op een bijzonder heldere en volstrekt de in
stemming van het HB hebbende wijze hoe de gang van zaken is. Ik hecht eraan 
om ook de kant van het HB te verklaren, dat wij de allergrootste waardering 
hebben voor de heer Lachappelle en zijn mede redakteuren in het beleid wat 
zij voeren. Ik herinner er nog eens even aan dat ons partijblad niet alleen 
is een opinieblad, maar ook een mededelingenblad, ook een propagandablad, 
ook een vergadernummer, ook een blad waarin nieuws uit de afdelingen moet 
komen en tenslotte een in hoofdzaak blad wat levendige inhoud moet hebben. 
Deze welhaast onmogelijke taak en in elk geval voor iedere echte journalist 
zoals de heer Lachapelle, bijzonder moeilijke taak wordt op een voortreffe
lijke manier vervuld. En met name ook het punt wat hij zo duidelijk heeft 
geschetst van de verhouding tot h& HB. Het is inderdaad niet zo dames en 
heren, ik geloof dat we dat duidelijk moeten stellen, dat het blad Vrij
heid en Democratie een volstrekt onafhankelijk orgaan is, waar iedereen 
vrijelijk in kan zeggen wat hij wil, zonder dat daar een zekere mate van 
partij invloed blijft. Er staat uitdrukkelijk in de regeling, het blad 
'Nordt uitgegeven door en onder verantwoordelijkheid van het HB. Het heeft 
het is terecht gezegd, in de praktijk bijna nooit kwesties gegeven of een 
stuk wel of niet moest worden geplaatst, het is ook uitdrukkelijk het be
leid van het HB altijd geweest dat afwijkende opinies juist wel naar voren 
komen om de open en duidelijke en verhelderende discussie te bevorderen. 
Het enige waar tot nog toe het beleid op gericht is geweest is het onder
steunen van het beleid van de redaktie, te lange stukken of onbegrijpelijke 
of te moeilijke stukken worden bekort of niet opgenomen. Ons blad is nu 
een keer het verbindende orgaan tussen ons 80.000 leden het heeft nu de 
laatste tijd een nieuwe vorm gekregen, die nog weer strakkere eisen stelt 
~de opmaak en beknoptheid en daar moet een zekere ordening in plaats 
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vinden. Het is zoals de heer Lachappelle heeft gezegd twee keer voorge
komen dat een inzender niet tevreden is en die is toen terecht gekomen bij 
de redaktieraad, die redaktieraad heeft verschillende taken, maar die is 
niet in de eerste plaats als beroepsinstantie opgezet, die is in de eerste 
plaats opgezet als advies voor de redaktie vanuit de verschillende hoeken 
van onze partij die met dit blad te m~en hebben, dat is dus HB, kamerfrak
tie, propagandacommissie, voorlichting en wat dies meer zij, aangevuld met 
een aantal onafhankelijke deskundigen uit de journalistiek. Toen is mede 
aan deze raad opgedragen de taak om te beslissen over eventuele ontevreden
heden over niet of te kort opgenomen stukken, dit alles onder ook uiteinde
lijke verantwoordelijkheid van het HB, maardat heeft nog nooit hoeven te 
spelen en onder uw volstrekte recht om dat ter vergadering dan daarna nog 
weer ter discussie te stellen. In het geval van Spijkenisse, of beter ge
zegd de raakties op het artikel van de heer de Korte, was de situatie in 
praktische zin deze, dat er zoals u gelezen hebt nog 6 anderen brieven 
waren binnengekomen, 3 ondersteunend en betwistend plus een uitvoerige 
uiteenzetting van de heer Abspoel, waarin hij de verschillende punten waar
in ook die anderen inzenders meenden sommige historische feiten van de 
heer de Korte te moeten corrigeren of aanvullen waren samengevat. Wij waren 
toen van mening dat in het artikel van de heer Abspoel voldoende tot uit
ing kwam wat er hierover gezegd moest worden en het ~s niet zo dat die 
andere stukken niet zijn opgenomen omdat die inhoud óns niet welgevallig 
was, maar om de reden dat wij meenden dat deze reaktie voldoende in dat 
ene stuk had plaatsgevonden. Toen is, dat kunt u inderdaad als een klein 
verzuim zien, is direkt ook aan die inzenders meegedeeld dat zij zich bij 
de redaktieraad in bereep konden vervoegen anderzijds moet ik stellen dat 
de~e ook zelf niet te kennen hebben gegeven, dat zij met dit niet plaatsen 
niet akkoord waren. Dat heeft wel gedaan de afdeling Spijkenisse, ik geloof 
dat een van de inzenders een lid van de afdeling was. En toen had mder
daad gezegd kunnen moeten worden, ik wil dat graag toegeven, u kunt zich 
bij de redaktieraad vervoegen. Het is ook niet het geval dat de kwestie 
als ik het zo mag noemen, de kwestie die de heer de Korte aangesneden heeft

1 

daarna nooit meer aan de orde is geweest, in tegendeel, u zult in verschei
dene nummers nadien steeds weer nieuwe beschouwingen hebben gezien, met 
nieuwe punten, waarin werd teruggegeven op bepaalde visies van de heer de 
Korte, het enige wat dus met die 6 artikelen, die dus uiteindelijk niet 
gepubliceerd zijn, aan u is onthouden is de eerste spontane reaktie op 
dat artikel. Ik wil u graag toezeggen dat we dat in de toekomst nog iets 
zorgvuldiger zullen bekijken. Wat betreft die bindende regelen is al ge-

zegd door de heer Lachappelle en het HB sluit zich daarbij aan dat dat. in 
deze vorm een niet aanvaardbare zaak moet worden geacht, wel geloof ik dat 
het goed is en dat wil ik u graag toezeggen, dat ~j als ik het zo mag 
zeggen het statuut van de redaktieraad nog eens wat nader bekijken. De 
redaktieraad is, zoals ik net heb geschilderd opgezet als een soort expi
riment, en heeft toen niet direkt een officiele status gekregen, en die 
funktieneert naar mijn mening bijzonder goed, maar het is misschien juist 
ook in het licht van deze kwestie om nog eens iets nader te bekijken of 
die raad een iets officialere status km krijgen. Ik wil graag toezeggen 
dat we daar bij een volgende gelegenheid u verslag over doen. Maar, dames 
en heren, ik hoop dat u van mij wilt aannemen en dat u dat ook uit de 
praktijk van ons blad wilt ervaren dat hier op geen enkele manier de 
vrij zware woorden van een griezelig beleid van het HB of de rechtstaat 
die in gevaar zou zijn aan de orde is. Wij doen onze uiterstè~best en dat 
blijft zo om in de rubriek ingezonden stukken alle geluiden, zeker ook de 
meest kritische op te nemen. Ik wil namens het HB aan u voorleggen dat wij 
hopen dat u in het licht van de toeli~hting zoals die namens de heer La
chapelle namens de redaktie en door mij namens het HB gegeven is, aan
leiding zult kunnen vinden om de motie van Spijkenisse niet aan te nemen. 

Dames en heren, ik moet nu werkelijk voort, want ik krijg het bijzonder 
benauwd als ik kijk hoe groot de agenda nog is en we hebben nog de be
langrijke redevoering van de heer Zoutendijk. Ik moet nog een keer vragen 
om een hele snelle behandeling van de agenda. Want vanmiddag hebben we 
geen tijd over. Vraagt Spijkenisse nog het woord? Erg kort als het kan. 
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Spijkenisse moet wel mevrouw de voorzitster, want vooral door, ik moet 
een beetje achterstevoren beginnen, door mijnheer Talsma twee dingen be
weerd die onjuist zijn. •n de eerste plaats is geen van de schrijvers 
van deze reekties lid van de afdeling Spijkenisse, dus er is geen bin
ding in dit opzicht. In m tweede plaats hebben wij de rechtstaat niet in 
gevaar gesteld, nergens. Ik wou verder de heer Lachappelle danken voor 
zijn zeer duidelijke uiteenzetting, dat moet ik dus ook duidelijk stellen 

van de vooral over de beroepssituatie, de beroepsprocedure. Wij blijven 
wel van mening dat de, en ook gehoord de toelichting op de redaktieraad, 
dat wij de redaktieraad een orgaan vinden wat ons toch, wat erg duister 
is in onze partij, voorschriften betreffende benoeming, de hele werking 
van de raad daar ligt gewoon niets van vast en daar blijven wij bij dat 
we dat een moeilijk te verteren zaak vinden. De heer de Korte is ingegaan 
op zijn artikel, in feite, wij vinden het jammer dat deze inderdaad ook 
weer d~delijke toelichting toch niet op schrift heeft kunnen verschijnen 
in Vrijbeid en Democratie. Wij vinden dat het HB in haar toelichting op 
ons voorstel de nadruk heeft gelegd op die beroepsprocedure, weliswaar ook 
in relatie tot ons stuk, voornamelijk, maar wij zouden onze handelswijze 
met berekking tot dit voorstel laten afhangen, toch wel, van een verklaring 
van bestuur en redaktie dat zij in principe duidelijk willen uitspreken 
het feit dat V&D een forum zal moeten kunnen zijn, ook voor controfessiele 
opinies en wij hopen dus dat het bestuur daartoe bereid is ook in verband 
met de gisteren gevoerde discussies over dat probleem van het meer discus
sieren in V&D. Ik zou graag het bestuur willen uitnodigen om eventueel 
zich hierover te willen uitspreken, daarna zullen wij graag zeggen of wij 
ons voorstel wel of niet in stemming zullen brengen. Nee, ik wou graag een 
verklaring van het bestuur of zij van mening zijn dat Vrijheid en Democratie 
9~~ een forum moet kunnen zijn voor controfessiele opinies. 

~~~heren, ik wil daar graag meteen op inhaken. Dit zeg ik 100% toe, 
ik dacht dat ik het al gezegd had, dat ons streven is een forum te zijn, 
maar dat is volstrekt de bedoeling. Ik had over de andere punten goeder
trouw begrepen dat er een lid van Spijkenisse was, daar bedoel ik niets 
onvriendelijks mee, maar dan wijs ik er nog iets sterker op dat de inzen
ders geen van allen hebben geprotesteerd, maar de toezegging van het forum 
dat is het belangrijkste, die heb ik pertinent en uitdrukkelijk gegeven. 

Nou,,dan trekt hiermee de afdeling Spijkenisse zijn voorstel in. Applaus. 

Dank u wel Spijkenisse. Dan is dit punt 20 hiermee afgehandeld. Nu staat 
er nog het punt, moet u nou over een ingetrokken voorstel, nee echt, inge
trokken is afgespröken, het spijt me wel. Als het ingetrokken is, maakt 
het geen onderdeel van m beraadslaging meer uit, echt niet, dat kan heus 
niet. Punt, volgende punt is nog de rondvraag. Heeft iemand iets wat bij 
~en van de andere agendapunten aan de orde gesteld kon worden? Dus dat 
onder geen enkel ander valt. Niemand, dan zoals ik straks gezegd heb is 
nu de beurt aan, ja toch nog rondvraag? Als het kan heel kort,want hierna 
komen de vragen. 

Het is wel aan de orde gesteld bij punt 18 en 19, met het in de mist ver
dwijnen van het amendement Driebergen, bij het intrekken van het voorstel 
Zevenaar, zijn de amendementen Groningen ook de mist in verdwenen. Ik wil 
nu nog vragen of het HB toezeggingen wil doen om zuiniger opte treden met 
het toezenden van V&D, c.q. strenger op te treden tegen niet betalende 
leden en duidelijker kenbaar wil maken bij de acceptgirokaarten dat wie 
een extra bijdrage overmaakt, geheel ten goede komt aan de eigen afdeling. 

Hier staan we volstrekt welwillend tegenover, als dit uitvoerbaar is, ik 
vind het bijzonder redelijk. Nog iets voor de rondvraag? 

Mevrouw de voorzitter, ik heb nog een vraag voor de rondvraag, ik zou n.l. 
gehoord alle discussies die er gisteren en vandaag hebben plaats gehad, zou 
ik u willen vragen of het voor de VVD niet een goede zaak was als leden van 
het DB of van het HB, geen stukken a titre personelle in het partijblad 
plaatsten? 
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Ja, ik vind het een beetje moeilijk. Ik zou zelfs kunnen zeggen, het is 
in strijd van artikel 7 van de grondwet. Ik vind het erg moeilijk, applaus. 
Niets meer voor de rondvraag. Nog een mijnheer Markuzen. 

Mevrouw de voorzitter, graag aandacht voor het punt dat nog niet aan de 
orde is geweest, het schijnt dat er wel eens zaken aan de orde komen in 
de democratie waarover wat ruchtbaarheid ontstaat. Vandaar mijn verzoek 
aan het HB om mocht er voortaan weer een relletje ontstaan, om deze zaken 
niet te laten liggen tot er op een jaarcongres eindelijk eens een afdeling 
met een protest· komt, maar de zaken meteen in het krantje zelfL in het par
tijblad aan de orde ~e stellen en af te ronden, zodat we niet ~ot een jaar-
congres hoeven te wachten, hoe de zaken eigenlijk hebben gelegen. 

Dit is gebeurd in V&D, maar legt men zich er niet bij neer, dan heeft men 
altijd het recht om dit in de volgende vergadering-aan~ orde te stellen. 
Maar wij proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk, anders zouden wij wel 
4 à 5 dagen algemene vergadering moeten houden,~~sseA~~~ae als we tussen
tijds niet een heleboel zaken regelden. Mag ik constateren dat de rondvraag 
is afgelopen. Ja, echt kort mevrouw, want we komen in tijdnood. 

MevrouvoJ de voorzitter, dames en heren, mijn naam is mevrouw Verkerk uit 
's-Gravenzande, ik zou graag over de opiniepeiling van de contributiever
hoging het volgende willen zeggen, zou het niet mogelijk zijn, dat als wij 
inderdaad beogen een brede volkspartij te worden, en ook leden te willen 
aantrekken bij de minder draagkrachtige mensen, en zeker bij die m~nsen die 
op het ogenblik werkeloos zijn, om na te gaan of het mogelijk zou zijn omi~ 

een contributie-inning op poten te zetten, die naar rato van inkomen kan 
worden uitgevoerd. Applaus . 

U heeft in V&D gelezen dat dat een persoonlijke voorkeur heeft, ik heb echter 
wel gezegd het moet technisch mogelijk zijn, dus mijn persoonlijke voorkeur 
heeft het maar we gaan ons er straks in verdiepen of dat mogelijk is. 
Mag ik nu constateren dat de rondvraag is afgelopen. Dan zou ik nu willen 
beginnen aan het punt vragen stellen aan de kamerfrakties. Ik zie een hele
boel tweede- en eerste kamerleden, willen derwragenstellers zich in de 
richting ~an het spreekgestoelte bewegen, ja kamerleden in de startblokken, 
de eerste vraagsteller. 

Rouwenda, afdeling Wis. Wij hebben gemeend de volgende vraag aan de tweede 
kamer fraktie te mogen voorleggen. In het licht van de voortschrijdende 
inflatie en in het afgelopen jaar toegenomen werkeloosheid in het land, 
geeft de tweede kamer fraktie naar onze mening weinig en onvoldoende aan
dacht aan de monetaire politiek in de ruimste zin, zoals aan de binnen
landse geldhoeveelheid, de recycling van oliedollars, en de internationale 
investeringen met dergelijke dollars. 

Mijnheer van Tets. Mevrouw de voorzitter, het spijt me dat ik in de alge
mene vergadering voor het laatst met deze woorden, mevrouw de voorzitter, 
kan aanheffen. Het spijt mij ook da~vö& vertrek, wat ik zeer betreur, maar 
waar ik begrip voor heb, een lichte schaduw is gevallen. Onze partij is 
het gelukkig niet de gewoonte om elkaar voor vuile vis uit te maken wanneer 
we het niet met elkaar eens zijn. Ik hoop toch dat de signalen die van ver
schillende kanten zijn gegeven ook van verschillende kanten zullen zijn op
gevangen. Mevrouw de voorzitter, het zou jammer zijn als u bij deze laatste 
keer, dat u voorzit en waar ik moet zeggen u op de vingers zou moeten tikken 
omdat ik buiten de orde ben, en dat was ik tot nu toe. Ik haast me dus ook 
om mijn vraag te stellen aan~ tweede kamer fraktie. Ik zou n.l. iets wil
len vragen over de steun die men heeft gegeven aan de motie van de heer van 
Gorkum van de PPR, een motie die beoogde zo spoedig mogelijk te komen tot 
een registratie van 63 en 64 jarigen, die genegen zijn hun plaats af te 
staan aan jongere werkelozen. De heer van Gorkum, mevrouw de voorzitter, 
is iemand van wie ik hoge verwachtingen koester. Ik koester hoge verwach
tingen omdat ik altijd het gevoel heb dat er nog heel wat mensen zijn die 
hun stem hebben gegeven aan~ PPR en dat misschien nog geneigd zijn te doen 
maar die eigenlijk in een dergelijke club helemaal niet thuishoren en de 
zeer .extreme zienswijzetvanbd~ heer van tGor.kumd qls die ,goe,d in de publi
C1~e1~ Romen, Kunner er oe 1Jdragen da ZlJ at gaan 1nz1en. 
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Ik dacht dat de fraktie daar misschien rekening mee had moeten houden. 
U weet wel dat in de motie, de woorden zo spoedig mogelijk zijn ingevoegd, 
woorden waar je van alles van kunt denken. Ik begrijp ook wel dat het wel 
eens fijn is om minister Boersma naar huis te laten gaan met de motie aan 
zijn broek, die die niet prettig vind. En ik weet ook wel dat de argumen
ten van het idee dat in de motie schuilt, het idee is overigens niet van 
Van Gorkum, maar van Riemen, dat dat idee op zichzelf misschien helemaal 
nog zo gek niet is. De reden dat ik mijn vraag stel, mevrouw de voorzitter,f 
is ook niet om te horen waarom men die motie heeft gesteund, maar om de 
fraktie nogeens de gelegenheid te geven om hier publiekelijk uiteen te 
zetten, wat zij met die steun niet heeft bedoeld. Ik vraag ditdaarom omdat 
het gevaar wat ik zie in deze zaak, is dat er een suggestie vanuit gaat dat 
het een eerste stap zou kunnen zijn op een weg naar vervroegde pensioenering 
en ik vind het een gevaarlijke suggestie, omdat ik de indruk heb dat we in 
dit land bezig zijn elkaar in woord en geschrift aan te praten dat dat een 

goede zaak zou zijn zonder dat we de kosten daarvan eigenlijk kennen, laat 
staan weten hoe we daar ruimte voor zouden moetenmaken. Als we praten over 
v~vroeging van 65 naar 63 jaar moeten we goed beseffen dat we in wezen 
praten over een reeele loonsverhoging van 8 ~ 10 procent op een moment dat 
een reeele loonsverhoging van 1t~ aan de orde en aanvechtbaar is. En wan
neer er een psychose zou ontstaan dat het een goede zaak zou zijn om tot 
vervroegde pensioenering te komen, niet alleen tijdelijk in het kader van 
de werkeloosheid, maar meer algemeen, en die aandrang is er, een psychose 
die er toe leidt dat dat over ons komt als indertijd de vrije zaterdag, dan 
geloof ik dat we op de verkeerde weg zijn. Natuurlijk is het wenselijk als 
zodanig, het is ook begrijpelijk, dat wanneer de 40-urige werkweek is be
reikt de gedachten in die richting gaan. Het is begrijpelijk dat ols we zien 
hoeveel mensen er op 65-jarige leeftijd in de WAO lopen, de gedachten in 
die richting gaan, maar we moeten er voor oppassen dat we geen illusies op
wekken. Het is iets om naar te streven, maar dat zal buitengewoon geleide
lijk moeten gaan en we moeten het doen omdat we het ook willen, omdat we 
ook weten wat we er voor willen laten, bijv. 5 jaar reeele loonsverhoging. 
Bijvoorbeeld de progressie in de kinderbijslag, bijv. enig eigen risico, 
als we dat zo doen dan kan het heel geleidelijk wel eens mogelijk zijn. 
Maar als we het over ons heen laten komen, dan kan het zich alleen maar 
ontladen in een inflatie en met name in dat soort inflatie dat tot grotere 
structurele werkeloosheid leidt, want dit is nu typisch een maatregel 
die leidt tot hogere arbeidskosten, maar niet tot hogere consumptie, dus 
tot meer structurele werkeloosheid. Mevrouw de voorzitter, ik vind die 
steun dus dubieus, ik hoop dat het antwoord van de fraktie met hun uitleg 
in de zelfde richting zal gaan, die ik heb aangeduid. 

Dames en heren, even voor de verdere orde van de vergadering, mag ik even 
weten wie zijn daar vragenstellers, ik wou even weten hoeveel het er zijn. 
Mag ik dan zeggen, dan is de aanmelding nu gesloten, maar ik mag u .• 
Ik moet helaas dan zeggen max. 3 minuten per persoon en ik hoop minder 
want dan is het nog kiele-kieleilmet de rest van de agenda. 

Mevrouw de voorzitter, bij de behandeling van de begroting van buitenlandse 
zaken, wordt ieder jaar door de tweede kamer fraktie enkele vragen gesteld 
betreffende het stemrecht van Nederlandse ambtenaren in het buitenland die 
worden dan door de minister vriendelijker wijze ontwijkend beantwoord. De 
situatie is nu langzamerhand zo geworden dat die onhoudbaar is geworden. 
De desbetreffende nederlandse ambtenaren in het buitenla~ zijn achterge
steld bij ambtenaren van andere landen die in het buftenland werken die wel 
stemrecht in hun eigen land hebben en bij de militairen is thans de situa
tie zo geworden dat bij de in Duitsland gelegerde troepen de dienstplich~ 
tigen wel het stemrecht hebben, de beroeps- en vrijwillig diendende mili
tairen het stemrecht niet hebben. Dit zal natuurlijk allemaal wel weer 
piekfijn juridisch in orde zijn, maar de maatschappelijke situatie is vol
ledig onaanvaardbaar.Zeer veel leden, oh pardon, ik .spreek namens Den Haag, 
prive, van onze defensiecommissie en de commissie voor de buitenlandse po
litiek dringen er dan ook op aan dat de beide kamerfrakties eventueel in 
overleg met de andere frakties maatregelen hier nemen. Wij hadden al ge-
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dat bij de juist gepasseerde behandeling van de begroting van buitenland
se zaken, dat zou worden gedaan, dat men desnoods ook nog de minister van 
binnenlandse zaken, die dit onderwerp ook aangaat, dan bij de desbetref
fende begrotingsbehandeling had uitgenodigd, om tot zaken te komen, want 
ook op deze wijze wordt de poging van sergant-majoor van Werkhoven, een 
van de leden van onze defensiecommissie die in Seedorf tracht onder de 
militairen een afdeling van de VVD op te richten, niet erg bevorderd. 
En deshalve mevrouw de voorzitter, verzoek ik de beide kamerfrakties er 
alles aan te doen om dit te bewerkstelligen. 

Verstegen, afdeling Laren/Blarikum. In onze afdelingsvergadering zijn twee 
punten aan de orde gekomen die geleid hebben tot een voorstel waar.· ik kort
heidshalve 2 alinea's uit zal citeren. De ene gaat over de noodzaak om 
aandacht te besteden aan de energie. Gelet op de ongenuanceerde en ondes-

kundige ees;w~~eA-e~e-~eAeMeA-we~eeA uitspraken die vernomen worden uit 
kringen van regeringspartijen en de 3 vakcentrales, is het van het grootste 
belang dat de tweede kamer leden van de VVD zich op adequate W1JZe op de 
betreffende kamerdebat voorbereiden. Gaarne willen wij weten hoe de fraktie 
zich op deze materie inwerkt, met welke ter zake deskundigen zij reeds kon
takt heeft gehad of denkt kontakt op te nemen. Het is ons bekend dat leden 
van de vaste commissie voor kernenergie zaken, over het afgelopen jaar her
haaldelijk uitnodigen gehad hebben van energie-deskundige groeperingen in 
Nederland, waaronder het Nederlands atoomforum, het Kon. Instituut van In
genieurs, doch dat zij aan deze uitnodigingen geen gevolg hebben gegeven. 
Daarop zou men graag een antwoord willen vernemen. Het andere onderwerp is 
de VVD en het milieu. WQar naar aanleiding van enkele overwegingen, een 
van de alinea's luidt, zonder te stellen dat iedere groepering die strijdt 
tegen het milieu-bederf in alle opzichten gelijk heeft, is het spijtig te 
constateren dat de VVD in het algemeen nalaat zich anders dan in vage en 
vrijblijvende bewoordigen over dit onder'.nJerp te ui ten. Het is alsof de VVD 
enigzins onwillig meedoet aan een politiek modeverschijnsel. En een conclu
sie wordt gevraagd of, het is dringend gewenst dat de VVD zich diepgaand 
bezig gaat houden met het vinden van positieve antwoorden op vragen betref
fende milieubeleid en -behoud in ons land. De volledige vragen zijn in een 
afschrift overhandigt. 

Mevrouw Sikman uit Den Haag. Mevrouw de voorzitster, vorig jaar is lang de 
Haagse afdeling aan de gemeentefraktie het een en ander gezegd over de 
spreiding Rijksdiensten. We komen hieroo terug. Opmerking vooraf, laat er 
geen misverstand bestaan dat wij ook voor een zekere spreiding zijn, omdat 
wij mening dat een evenwichtig beleid in zake de Nederlandse volkshuisves
ting dit noodzakelijk maakt, de steden niet meer alleen lokaal mogen denken, 
spreiding vanuit het westen naar noord, oost en zuid verantwoord en gewenst 
is, de werkeloosheid in het westen minder is dan in de andere delen van het 
land. Waarom komen wij erop terug, omdat de kamerfrakties hebben toegezegd 
dat voor een beleid dat van een zo wezenlijke invloed is op de stad waar de 
met name de Rijksdiensten gevestigd zijn, moet gekomen worden tot een ana
lyse van de consequenties van zo'n ingreep. Dat het onbegrijpelijk en on
aanvaardbaar is, dat een Haagse overheid van regering naar parlement wordt 
gestuurt en vice versa en dat van een wezenlijk overleg, laat staan inspraak 
geen sprake is. Dat het niet juist is dat een probleem op te lossen voor een 
landsdeel zonder de analyse te geven wat de consequenties zijn voor het an
dere landsdeel, dat speciaal de overplaatsing van de centrale direktie van 
de PTT extra problemen zal geven, omdat met het verdwijnen van deze dienst 
technische en administratieve arbeidsplaatsen toeleverende bedrijven in 
Den Haag verloren zullen gaan, dat een beter oneerbouwde benadering van 
een noodzakelijke maatregel als spreiding noodzakelijk en onafwendbaar is 
en dat vrijwilligheid bij deze overplaatsting voor liberalen een wezenlijk 
criterium is. Verreden jaar hebben beide kamerfrakties toezeggingen gedaan, 
o.a. dat een analyse van de consequenties van zo'n ingreep zou moeten wor
den gemaakt, en dat met de problemen van de overplaatsing van de centrale 
dir~tie van de PTT met die problemen die die met zich meebrengt rekening 
zou worden gehouden. We weten allemaal wat er het afgelopen jaar gebeurt 
~. mijn verhaaltje resulteert in twee vragen, ten eerste wat hebben de 
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kamerfrakties gedaan om deze toezeggingen van vorig jaar te honoreren, 
ten tweede wat is hun beleid voor de toekomst. 

Rulman, afdeling Tilburg. Tijdens de laatste algemene vergadering is er 
in mijn afdeling een vraag gesteld over het steunen door de frakties van 
de motie Roethof t.a.v. het uit de sfeer van het wetboek van strafrecht 
halen van bepaalde vormen van hulpverlening aan minderjarigen. Dit steunen 
heeft bij een aantal ouders enige verontrusting gewekt. Ik heb geprobeerd 
deze verontrusting weg te nemen, doch miste de deskundigheid om daarin te 
slagen en de vraag is gaarne aan de frakties om het steunen van deze motie 
toe te lichten, opdat deze ongerustheid weggenomen kan worden. Mijn tweede 
vraag is, de samenwerking tussen instellingen van wetenschappelijk onderwijs 
en het ovarige tetiere hogere beroepsonderwijs laat nogal eens te wensen 
over, met name voor I/Jat betreft de ideeen die binnen de boezem van deze in
stellingen leven en de vraag van een aantal leden van mijn afdeling is welke 
maatregclan denkt onze fraktie te nemen om deze samenwerking aktief te be
vorderen. 

Mevrouw de voorzitter, ik ben mevrouw Maris uit Zeeland. Gisteren zijn er 
verschillende dingen aan de orde gekomen en onder andae is gesproken over 
het feit dat de VVD een soci0al beleid moet voeren, dat we de zwakke groepen 
in de samenleving moeten beschermen. Ik wil nog even in herrinnering roepen 
een paar dingen uit de rede van de heer Wiegel. Met recht heeft hij gezegd 
dat dit kabinet geen begrio heeft voor de positie van de ~elfstandigen, en 
met recht heeft hij gezegd dat dit kabinet geen besef heeft van de moeilijk
heden van met name de boeren en middenstanders. En wanneer ik het dan even 
bij de boeren mag houden, ik geloof dat het geen betoog behoeft dat de boeren 
de laatste jaren behoorlijk tot de zwakke groepen in Ele samenleving en deze 
groep heeft de laatste jaren zijn vertrouwen en hoop gesteld op de VVD. De 
VVD is volgens hen de partij voor hun problemen. Donderdag verscheen er in 
de dagbladen publicaties n.a.v. het verschijnen van het rapport van de 
Telder-stichting naar een liberaal landbouwbeleid. Bijv. in de Volkskrant 
stond een kop "Alle boeren oude stijl moeten verdwijnen" vindt de WD, en 
in dit verband zou ik daarom de kamerfrakties het volgende willen vragen. 
Waren de frakties op de hoogte van het verschijnen van dit rapport en vooral 
waren defrakties bedacht op de mogelijke nadelige gevolgen voor onze partij 
van deze publikatie en vooral vanwege het tijdstip van de publicatie omdat 
de stemming onder de boerenbepaald geladen te noemen is. Dan ik heb vernomen 
dat de voorbereidingen van dit rapport ongeveer 5 jaar geduurd hebben, heeft 
men overwogen om dit rapport ook niet te publiceren omdat bepaalde dingen 
daarin achterhaald zijn. En dan mijn belangrijkste vraag onderschrijven de 
kamerfrakties het beleid zoals dit neergelegd is in het rapport van de Tel
der-stichting. 

Verweij, afdeling Driebergen. De eerste vraag betreft de eventuele aan
sluiting van spanje en, portugal bij de EEG, heeft de fraktie daar een stand
punt over, de tweede vraag betreft de subsidie. De overheidssubsidie aan 
politieke partijen. Wat is het standpunt van de fraktie daaromtrent en kan 
de fraktie geen klaarheid geven over de geruchten die de ronde doen dat 
ook CRM zichnop dit gebied sterk wil maken. 

Markuzen Zaanstad. Mevrouw de voorzitter in de eerste plaats mijn waarde
ring voor het fraktiebeleid, h« oppositiebeleid in het algemeen, gesymbo
liseerd in twee uitstekende redevoeringen die gisterenavond hebben mogen 
houden. In de eerste plaats, ik heb met enorme waardering de aktiviteit 
van de heer Berkhouwer gevolgd als voorzitter van het Europese parlement. 
Ik geloof dat hij als eerste voorzitter er in geslaagd is, althans wat ons 
land betreft, dit parlement wat meer te brengen bij wat men noemt de massa. 
Wij hebben met grote waardering gezien, gehoord, gelezen zijn denkbeelden 
omtrent de democratisering van dit parlement, wij zouden graag willen weten 
wat de fraktie als geheel op korte termijn denkt te ondernemen om deze denk
beelden te realiseren. In de tweede plaats ik heb tot mijn smart in V&D ge
mist, een optreden van de fraktie bij de begroting van buitenlandse zaken 
over de zaak Israel. De heer Berkhouwer kennende kan ik me eenvoudig niet 
voorstellen dat hij daar zijn mond heeft gehouden. Graag zijn mening over 
deze zaak namens de hele fraktie en niet als persoon, als dat kan. 
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I de derde plaats, de heer Kea heeft niet voor de eerste keer weer ge
s~roken over een liberale ··vakbond en daar is het voor entegen over ge
hoord. Ik geloof dat op het eerste gezicht dit een aantrekkelijke gedachte 
is, maar dat bij nader inzien zo iets een noodsprong moet zijn. Men moet 
zoiets pas gaan oprichten als het echt niet anders kan. Als men met infil
traties met pogingen om de invloed in bestaande organisaties uit te breiden, 
als men dan met het hoofd tegen de muur loopt, pas dan moet men met het 
oprichten van een dergelijke organisatie beginnen en dan zelfde geldt voor 
het onderwijs. Is het niet een goede zaak wanneer de onderwijscommissie 
VVD-leden met schoolgaande kinderen, oproept zich meer ter beschikking te 
stellen voor oudercommissies en eindelijk eens goed tegengas te geven zo
als dat heet, voor bewegingen die hier en daar duidelijk merkbaar zijn, 
bijv. in Zaanstad. In dit verband zou ik graag willen weten, twee maanden 
geleden woensdag morgen uitzending van de nederlandse schoolradio over de 
vara, dat was toeval, dat ging over proloog, en nu wil ik d~delijk stellen, 
dat ik het niet op een lijn zal zetten met mevrouw van Venendaal die deze 
zaak enigzins naief heeft aangepakt, of proloog nou een communistische cel 
is ja ofnee, dat interesseert mij geen donder, het gaat mij erom dat pro
loog politiek tonee brengt, uiterst eenzijdig en daarom niet in aanmerking 
mag komen voor regeringssubsidie, dat is mijn standpunt. Maar in deze uit
zending werd aan de leerlingen het een en ander over proloog medegedeeld, 
laten we zeggen niet onpartijdig en tenslotte werd de kinderen gezegd, als 
jullie nou nog wat meer over proloog willen weten, of als jullie proloog 
willen zien, dan moet je dat eens vragen aan je juf of je meester en ten
slotte werd er een telefoonnummer medegedeeld waar men onmiddelijk kon gaan 
bellen. Ik wou vragen hoe is dit mogelijk in het kader van de nederlandse 
schoolradio. Tenslotte aandacht voor de heer Den Uil, hij is een of twee 
weken geleden in een van die aardige programma's z.o. of z.i. of de rode 
haan, ik weet het al niet meer is hij lovend, nationaal, omschreven als 
Ome Joop, dat doet mij denken aan de bank van lening of iets dergelijks, 
maar wij hebben mogen zien dat hij in een boekje wat door de heer Van der 
Werf over hem is geschreven, dat hij weer eens van mening is veranderd, 
op een zeer belangrijk punt. Hij ziet nu weer als ideaal een driedeling 
in de nederlandse politiek. Links, uiteraard, alles wat zich links progres
sief enzo mag noemen, in het midden ziet hij dan wat -gedoogde confessionelen 
en rechts ziet nij de VVD en wat dies meer zij. Dat wil zeggen, de bedoeling 
is heel duidelijk, de VVD moet naar rechts worden gedrukt. Ik wou graag 
weten heeft de fraktie een duidelijke strategie om dit te voorkomen, want 
zo iets gebeurt sneller dan men denkt en met name wou ik weten heeft men 
denkbeelden om uiterst bekwame lieden als de heer de Brouw weer in de 
partij terug te halen, dat zou een grote aanwinst zijn. 

Went uit Zoetermeer, mevrouw de voorzitter, ik wou twee vragen stellen op 
het gebied van de ruimtelijke ordening, als ik goed ben ingelicht is dat 
de portefeuille van de heer Scherpenhuizen. In de eerste plaats wou ik 
aan de orde stellen dat minister Gruijters de groei van kleine kernen wenst 
te belemmeren, naar mijn gevoel hebben zijn plannen tot gevolg dat deze 
kernen, niet kunnen voldoen aan de woningbehoefte van de plaatselijke be
volking en ik heb sterk de indruk dat kleine gemeenten daardoor in grote 
moeilijkheden gebracht worden. Ik wou graag het standpunt van de fraktie 
hierover horen. Tweede vraag betreft het volgende. Recent is een heeft 
een ambtelijke werkgroep van volkshuisvesting een rapport opgesteld waarin 
geconcludeerd wordt dat in Zoetermeer nog een vijfde nieuwe woonwijk moet 
worden bijgebouwd, waardoor Zoetermeer geen 100.000 inwoners, maar 125.000 
inwoners zou krijgen. Dit rapport mevrouw de voorzitter, heeft in Zoeter
meer grote beroering gewekt. Gevreesd wordt dat het leefmilieu in Zoeter
meer wezenlijk aangetast zal worden, wanneer dit door gaat. Thans bestaat 
reeds een tekort aan goede voorzieningen aan sociaal cultureel en onder
wijs gebied, met name wat de bouw betreft, met de aanleg van een tweede 
rijksweg naar Den Haag is nog steeds niet begonnen, zodat de verkeersw 
congestie zo langzamerhand onaanvaardbare vormen begint aan te nemen. Ver
der is de financiële planning tussen Rijk en Zoetermeer slecht geregeld, 
met name de lange termijn planning. Mijn vraag is deze zou een basisakkoord 
tussen Rijk, Provincie en Zoetermeer omtrent al deze zaken geen uitkomst 
kunnen bieden. Gaarne het standpunt van de fraktie hierop-
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Van Essen, Drummen. In het kader van de werkgelegenheid worden volgens 
mij werkzaamheden uitgevoerd die gedaan worden onder het mom van de werk
gelegenheid, maar geheel iets anders beoogen. Bijv. de uitbreiding van het 
aardgasnet, momenteel worden in verschillende delen van het land de super
onrendabele gebieden aangesloten, op het aardgasnet. Hiermede wordt de 
werkgelegenheid nauwelijks gediend omdat hiervoor weinig manuren nodig zijn. 
Ik vraag mij af of het nodig is dat deze gebieden worden aangesloten omdat 
er alternatieve mogelijkheden aanwezig zijn. De energiemarkt is vanaf de 
opkomst van het aardgas zeer in beweging. De kolenboeren zijn hierdoor reeds 
ter ziele, de laatste is reeds opgenomen in het Van Rappardmuseum van Paul 
van Vliet, de olieboeren zijn ook voor een groot gedeelte afgevoerd en de 
vloeibaar gas boeren gaan er achteraan. Met behulp van subsidie worden deze 
energiebronnen om zeep gebracht. De werkgelegenheid bij deze tak van indus
trie neemt zienderogen af door deze gesubsidieerde.oneerlijkeconcurrentie • 
Wanneer alle alternatieve mogelijkheden zijn uitgemoord dan is er vrij spel 
voor de monopolie houdende aardgasleverancier om de prijzen te verhogen. 
Ik wil hierbij de kamerleden verzoeken dit probleem eens grondig te bestu
deren omdat deze politiek in het dagelijks leven zo om zich heen grijpt dat 
ht voor de toekomst catastrofale gevolgen kan hebben. Ik ben altijd bereid 
over·lcifit onderwerp nadere inlichtingen te verstrekken. Ik dank u. 
Van Alfen-de Veer, afdeling Eindhoven. Mevrouw de voorzitter, in het kader 
van de werkzaamheden van een van de politieke studiegroepen van de afdeling 
Eindhoven werd eniQzins systematisch ingegaan op de verschijningsvormen 
stromingen en groeperingen welke in die studie geacht worden een wezenlijk 
gevaar voor de democratie in Nederland te zijn. Alhoewel hier gisteren door 
u, mevrouw van Sommeren, krachtig en onontbonden aan dit verschijnsel gere
fereerd is zou de ~fdeling Eindhoven niettemin naar aanleiding van ije~door 
haar getrokken conclusies een vraag aan de fraktie willen stellen als volgt: 
met het oog op de toekomst van de democratie in Nederland bestaat er reden 
voor zorg over het binnensluipen van eenzijdige en overheersende linkse 
voorlichting op plaatsen waar zulke eenzijdige voorlichting niet verwacht 

mag worden. Aangezien deze aktiviteiten worden bekostigt met d~elbegrotingen 
van de rijksbegroting bestaat de behoefte om meer inzicht te verkrijgen 
over hetgeen de fraktie in het verleden gedaan heeft en of wat zij zich 
voorstelt te gaan doen in de toekomst om een dam op té werpen aan deze 
eenzijdig.georienteerde voorlichting. Heeft de VVD hierover studiesen/of 
publicaties geïnitieerd zo, ja hoe stelt de VVD zich voor deze te hanteren. 
Als Eindhovenaren denkt u aan rode jeugd, proloog, studium generale van 
de TH over het marxisme, gaan deze zaken ons zeer ter harte. 

Ten Wolde, afdeling Breda. Mijn vraag richt zich met betrekking tot de 
eerste kamer fraktie over de internationale toestand met betrekking tot 
het terrorisme. Ik heb begrepen dat de algemene beschouwingen in de eerste 
kamer, eerst in juni a.s. zullen plaatsvinden. Gezien de actualiteit van 
het vraagstuk van het nationale terrorisme, ondanks weer sterk in het nieuws 
gebracht door de zaak Peter Lorenz, is mijn vraag wat is het standpunt van 
de eerste kamer fraktie met betrekking tot deze problematiek en ook de, 
haar mening omtrent het handelen van de minister president in deze zaken. 

Mijnheer Dop, van de afdeling Nijkerk. Mevrouw de voorzitter, ik heb een 
vraag aan de tweede kamer fraktie. Graag zou ik willen vragen aan de fraktie 
hoe de VVD ten opzichte staat van de werk- en rusttijden van de militairen, 
c.q. ambtenaren. 

De heer Verweij, Ik zou uw aandacht willen vragen voor een probleem van 
een heel zwakke groep in onze samenleving. Dat zijn de bejaarden en daar 
wordt veel over gesproken. Maar in die bejaarden zit een groep die door 
sociale of medische oorzaak naar een bejaardenhuis zijn gegaan.uOe prijzen 
in een bejaardenhàis zijn tot zulke hoogten gekomen dat daarbij een refe
rendaris met 40 dienstjaren niet meer zelf de kosten van zijn pension kan 
betalen. Welnu er is hier een discrepantie tussen de mensen die in een 
bejaardentehuis zitten en in een verpleeginrichting. De mensen die in een 
bejaardentehuis zitten en een beroep op de bijstandwet moeten doen, dienen 
daarbij hun hele vermogenin te leveren tot 6.000 gulden, de mensen in een 
verpleeginrichting krijgen,moeten een beperkte bijdrage leveren, nadat zij 
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een jaar in die verpleeginrichting verblijven. Welnu ik zou de fraktie wil
len vragen om middelen te zoeken om aan deze~onrechtvaardige toestand een 
eind te maken, want er zijn werkelijk een groot aantal bejaarden die zich 
in morele strijd bevinden, dat zij na een spaarzaamleven nu hun hele ver
mogen moeten inleveren en hun hand moeten ophouden bij de bijstandswet. 

Dames en heren, de vragen zijn gesteld. Ik hoop nu in een snel tempo de 
agenda af te handelen, zodat we voldoende tijd hebben voor de ongetwijfeld 
interessante inleiding van de heer Zoutendijk. Ik kom nu aan de verkiezing 
van de leden van het dagelijks bestuur, punt 21. Verkiezing van een voor
zitter, wegens tussentijds aftreden van H.W. van Sommeren-Downer te Rotter
dam moet in de vakature van voorzitter worden voorzien. Het hoofdbestuur 
stelt voor deze vakature-kandidaat Mr. F. Korthals-Altes te Rotterdam, die 
zich bereid heeft verklaard deze kandidatuur te aanvaarden. Tegen-kandidaten 
zijn niet ingediend. 
Verkiezing van een ondervoorzitter. Wegens periodieke aftreden van de heer 
A. Talsma, te Exsen, die zich herkiesbaar heeft gesteld,moetnde vakature 
van ondervoorzitter worden voorzien. Het hoofdbestuur stelt voor deze 
vakature-kandidaat de heer Mr. H.P.Talsma. Tegenkandidaten zijn niet inge
diend. 
Verkiezing van een algemeen secretaris. Wegens tussentijds aftreden van 
de heer F. Korthals-Altes te Rotterdam, moet in de vakature van algemeen
secretaris worden voorzien. Het hoofdbestuur stelt voor deze vakature kan
didaat de heer W.A. van den Berg, te Doorn, oud-vporzitter van de kamer
centrale Limburg, die zich bereid heeft verklaard deze kandidatuur te ver
klaren. Levensbeschrijving is afgedrukt in V&D van 25 januari. 
Verkiezing van een penningmeester. Wegens periodieke aftreding van de 
heer A.J.W.Caron tè Wassenaar, die zich niet herkiesbaar heeft gesteld moet 
in de vakature van penningmeester worden voorzien. Het hoofdbestuur stelt 
voor deze vakature kandidaat H.W. van Sommeren-Downer te Rotterdam, die zich 
bereid heeft verklaard deze vakature te aanvaarden. 
v;rkiezing van een lid van het dagelijks bestuur. Wegens periodieke aftre
ding van de heer R.W. de Korte te Wassenaar, secretaris voor de voorlichting, 
die zich verkiesbaar heeft gesteld, moet in een vakature voor het dagelijks 
bestuur worden voorzien. Het hoofdbestuur stelt voor deze vakature kandidaat 
de heer Dr. R.W. de Korte. 
Dan staat er als punt eventuele verkiezing van een achtste lid, dat is sinds· 
gisterenmiddag geworden "verkiezing". Verkiezing van een achtste lid van 
het dagelijks bestuur. Indien, de algemene vergadering is akkoord gegaan 
met wijziging van art. 18, lid 2 van de statuten, zodat uitbreiding van het 
dagelijks bestuur met 9 leden nu mogelijk is. Nu heeft het hoofdbestuur be
sloten het aantal leden van het dagelijks bestuur te bepalen, voor dit jaar, 
op 8. Het hoofdbestuur stelt voor deze achtste plaats van het dagelijks be
stuur kandidaat, zijn mede-lid, Ir. T.Talhamer, te Waalre, die zich bereid 
heeft verklaard deze kandidatuur te aanvaarden. Aangezien tegenkandidaten 
ontbreken zijn alle benoemingen ingevolge art. 49, lid 1 uit het huishoude
lijk regelement zonderstemming geschieden. 

Ik stel mij voor om vanmiddag bij het eerste punt de betrokkenen welkom 
te heten, uitluiden, te bedanken, etc. en ik zou het verder bij deze for
mele afhandeling vanmorgen, willen laten. 

Wij zijn thans gekomen aan de bespreking van het beleid van de redaktie 
van Vrijheid en Democratie, mag ik net als bij het beleid kamerfrakties 
even de vingers zien van degenen die vragen hebben bij dit punt. 
Zouden deze vragenstellers even naar voren willen komen op het gebruike
lijke plekje. Ik zie nog steeds niemand, ik zie wel dorstigen weglopen 
voor meer koffie, ongetwijfeld, dat mag ook hoor, maar waar blijven nou 
die vragenstellers. Koffiedrinken? Twee vragenstellers, tel ik dat goed, 
niemand achter in de zaal die in niet zie. Ja, mevrouw gaat uw gang. 

Ik heb vanmorgen de heer Lachappelle horen praten over de redaktie, maar 
ik zie eigenlijk bij de redaktie alleen maar zijn naam staan. En ik zou 
eigenlijk willen vragen of dat er bepaalde kritiek is en anders zou ik 
g~qag willen weten wie nog meer in de redaktie van Vrijheid en Damocratie 
ZlJn opgenomen. · 
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Dank u wel. De tweede en tevens laatste vragensteller, ik geloof dat ik 
dat mag constateren. Mijnheer Lachappelle u zal, er is zo weinig kritiek 
op uw beleid, ik zou maar meteen komen. 

Mevrouw de voorzitter, Den Heijer is mijn naam, afdeling Drunen. Wij hebben 
van de week het HB al op de hoogte gesteld van de zienswijze vmde afde
ling Drunen op het door de redaktie van V&D gevoerde beleid. Maar ik wilde 
het hier aan de vergadering nog eens kenbaar maken. Voorop willen wij stel
len dat het nieuwe jasje waarin het twee-wekelijks verschijnend periodiek 
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is gestoken, zeker voor wat 
betreft hanteerbaarheid en overzichtelijkheid een belangrijke verbetering 
betekent. Een verbetering die zeker een compliment aan de geestelijke va
der(s) rechtvaardigt. Echter, voor wat betreft de lay out van ons partij
orgaan maken wij ons ernstige zorgen. Tegen de achtergrond van moderne 
marketing opvattingen, komt het ons voor dat dit blad wanneer het bij boek
handel of kiosk te koop zou worden aangeboden, zeker tot de zogenaamde 
"winkeldochters" zou behoren. Ons inziens wordt de sombere weinig verfris
sende layout eerder afstotend dan nieuwsgierigheid prikkelend. Als proga
ganda materiaal is V&D daardoor naar onze mening ondanks de actualiteit van 
de inhoud, en dat willen wij duidelijk voorop stellen, ongeschikt. Wij 
vragen ons af of een frisser uiterlijk, met professionele foto's, van onze 
toch zo eminente partijpolitici, ons blad niet tot een propaganda middel 
bij uitstek kunnen promoveren. Waarbij wellicht kosten bespaard zouden 
kunnen worden bij het overige propaganda materiaal. 

Het is natuurlijk begrijpelijk dat mensen die kritische geluiden laten 
horen, dat die dat gewoon vertellen, dat is ook heel juist, maar ik wil 
toch even tot spreekbuis maken van al die leden die me de laatste tijd 
hebben gezegd, wat ziet het er veel beter uit, wat is het een vooruitgang, 
en natuurlijk er zijn kinderziektes er zijn een paar foto's geweest die 
ik ook niet zo mooi vond, dat mag ik zeggen, want ik was zelf het lijdend 
voorwerp, maar ik moet toch zeggen dat in zijn algemeen dat ik toch ook in 
de partij heel veel geluiden gehoord heb, die het een geweldige vooruitgang 
vinden. De laatste spreker heeft volstrekt gelij~ er zijn nog dingen te 
verbeteren, maar daar gaat ongetwijfeld de heer Lachappelle het woord over 
voeren. De heer Lachapelle. 

Mevrouw de voorzitter, u heeft mij geen spreektijdverkorting opgelegd, 
maar ik hoop mij zeker binnen 3 minuten te kunnen houden. De eerste vraag 
betrof uit wie bestaat eigenlijk die redaktie, welnu dat zijn een aantal 
namen die ik u graag wil noemen. Waarnemend hoofd-redakteur is, de heer 
Hafkamp, hier aanwezig, lid van de afdeling 's-Gravenland, daar zeer ak
tief gaat langs alle deuren om VVD-leden te winnen en dat met succes. 
Daarnaast, hij is oud-journalist overigens, zijn er een aantal anderen 
journalisten bij betrokken, de heer D's. Janssen uit Zeist, sinds kort 
de heer Merks uit Badhoevendorp, en als opmaak-technisch redakteur de 
heer Bruin uit Amsterdam. Dat wij de namen van de redaktieleden niet in 
elk blad afdrukken, dat is inderdaad een welbewuste taktiek, het is nog 
steeds zo dat wanneer journalisten werken aan een dagblad en zij daarnaast 
een nevenfunktie vervullen dat dan de hoofdredakties van die dagbladen 
niet altijd op prijs stellen dat dat zo duidelijk in de waarheid komt. 
DAt is een policy die vrijwel in elke krant gevolgd wordt, vandaar dat wij 
niet al te scheutig zijn met het vrmelden van namen. 
Het doet mij enigzins leed dat de afgevaardigde van de afdeling Drunen zegt 
dat hij het partijblad een weinig verfrissende opmaak vindt hebben. Als hij 
dat nou gezegd zou hebben over de bladen van de afgelopen jaren, dan zou ik 
dat wel met hem eens zijn. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet helemaal 
aanvoel waar die kritiek t.a.v. de nieuwe verschijningsvonm nou eigenlijk 
op gebaseerd is, tenzij hij eigenlijk zou verwachten dat wij de financille 
middelen hebben om een soort van Panorama te maken met een mooie cover in 
vier kleuren en al dat soort van dingen. Technisch kan dat allemaal wel 
maar financieel niet, we moeten tenslotte ondanks dat budget van een half 
miljoen, nog wel de centjes in de gaten houden en het gekozen procede heeft 
nu een keer een aantal beperkingen.Ik dacht als ik dat mag afmeten uit, aan 
de reakties die ik bij de verschijning van de eerste bladen"in de magazine-
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vorm heb ontvangen, dat er over het algemeen vrij positief over gedacht 
wordt en daar ben ik erg blij mee, evenals met de waarderende woorden van 
u, mevrouw de voorzitter. Dat er soms bij de overschakeling en experimenten 
die we gehad hebben, hier en daar wat vreemde dingen gebeuren, dat had ik 
persoonlijk, niet anders verwacht en natuurlijk heb ik het nodige te horen 
gekregen over de foto van de drie prominenten op de eerste pagina van de 
eerste magazine. Ik blijf volhouden dat dat een foto geweest is die in 
ieder geval tot gevolg gehad heeft dat er over het blad alom gepraat is, 
wat in de 6 jaren daarvoor nooit het geval was. Applaus. Bovendien was het 
een bepaald professionele foto, hij is door een beroepsfotograaf van naam, 
die regelmatig foto's in de telegraaf heeft staan, gemaakt en de drie be
trokkenen waren dacht ik duidelijk herkenbaar. Hij is niet geensceneerd ge
weest, wat een aantal mensen heeft gedacht. Tot slot wil ik nog een opmer
king;makên omdat daar gisterenmiddag op gezinspeeld is, de foto binnenin 
met de grote vier, het onderschr:i :'t waaraan een a·antal mensen zich wat ge
stoten heeft, dat is een misser · .weest, in die zin, dat de redaktie maar 
dan ook geen moment heeft gedr · dat dit deze wat troubelachtige gevolgen 
zou kunnen hebben. Als je nou achteraf dat je zonder enige bijbedoeling een 
dergelijke foto hebt gepubliceerd, dan gelooft niemand je natuurlijk, maar 
zo is het wel gebeurd, daar b~eft helemaal niets achter gezeten, noch achter 
het feit van de foto, noch vhter het onderschrift. Niemand heeft er ook van 
geweten, behalve ik. Ik ~eo die fout gemaakt en ik vind het achteraf erg 
jammer, maar niettemin dacht ik dat dèze vier betrokkenen toch wel met recht 
de grote vier van de VVD genoemd kunnen worden. 

Ik dank de heer Lachappelle voor de verdediging van zijn beleid en ik wens 
hem veel succes met het nog overwinnen van de kinderziektes en de verdere 
uitbouw van het plan. Overigens de bewuste foto waar we dan geen van allen 
zo gelukkig mee waren, die buitenop stond, waar men al het grapje de drie 
van Breda voor heeft bedacht, en dat heeft toch wel Farce Majeur gehaald, 
ik heb het niet zelf gezien, maar het schijnt bijzonder geestig te zijn ge
weest en het gebeurt toch zelden, mijnheer Lachappelle dat ons partijblad 
doordringt tot het televisiescherm endat is er dan toch wel mee bereikt, 
maar goed we waren niet gelukkig met de foto, maar dat mag wel eens een 
keer nietwaar. Hartelijk dank mijnheer Lachappelle en verder veel succes. 

Dan kom ik aan punt 22. Voorstel herziening regelement kandidaatstelling 
eerste kamer. Een niet gering punt en daarop is reeds ingediend een voor
stel, wat ik zou willen noemen een orde voorstel, door Den Haag. Den Haag 
stelt n.l. uitstel voor, dat betekent een orde voorstel, orde gaat altijd 
voor de behandeling heb ik geleerd, dus ik zou den haag willen vragen even 
dit voorstel toe te lichten, voor we tot de behandeling overgaan ~oet hier 
over gestemt zijn namelijk. Juffrouw Gunter u spreekt namens Den Haag? 
En Hengelo stelt het ook voor. 

Irma Gunter, afdeling Den Haag. Mevrouw de voorzitter, de afdeling Den Haag 
onderstreept, met de commissie die het ontwerp ontworpen heeft en met het HB, 
het belang om de inspraak der partij bij de verkiezing van de eerste kamer
leden goed te regelen. De afdeling is het met de commissie en het HB eens 
dat dit de enige manier is om een zo evenwichtig mogelijk samengestelde 
eerste kamer te krijgen. Evenwichtig, zowel wat betreft de regionale sprei
ding, als wat betreft de deskundigheid, desalniettemin stelt de meerderheid 
van de afdeling den haag toch voor om de behandeling van dit ontwerp tot de 
volgende vergadering uit te stellen. En wat is nu de reden hiervan, het 
heeft de afdeling in meerderheid ten zeerste verbaasd dat de statenleden, 
de meest direkt betrokkenen bij de verkiezingen, niet gehoord zijn. Daar 
toch de stotenleden het kiescollege van de eerste kamer zijn en hoogst 
waarschijnlijk zullen blijven~was het voor de afdeling in meerderheid een 
vanzelfsprekende zaak geweest dat deze stotenleden als meest betrokkenen 
eerst gehoord waren en dat met hun mening rekening gehouden zou zijn in het 
ontwerpregelement dat thans de algemene vergadering wordt voorgelegd, zodat 
tenminste hun mening aan de afdelingen kenbaar zou zijn gemaakt, dit nu is 
niet gebeurt. En daarom stelt de afdeling u in meerderheid voor om dit ver
zuim, want als verz~im zien wij dit toch wel, alsnog te herstellen en de 
behandeling van het regelement tot een volgende algemene vergadering uit te 
stellen. De afdeling Den Haag stelt daarom op dit moment de algemene ver
gadering voor de behandeling vm het regelement uit te stellen tot een vol-
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gende vergadering en eerst alsnog de stotenleden in vergadering bijeen te 
roepen en hun op- en aanmerkingen over het regelement te horen. Dank urwel. 

Vraagt nog iemand het woord over dit ordevoorstel van Den Haag en Hengelo? 
Ja, over dit ordevoorstel, ja mijnheer Makreel. 

Mevrouw de voorzitter, het is mogelijk dat het een oordeel over dit voor
stel niet formeel is gevraagd aan de vereniging van staten- en raadsleden. 
Daar staat tegenover dat ik er toch wel aan wil herinneren dat bijna twee 
jaar geleden de stotenleden bijeen zijn geweest in het provinciehuis in 
's-Hertogenbosch, en dat een van de punten die toen op de agenda e~e-~een 
van de vereniging van staten- en raadsleden stond, was de herziening op 
het regelement van de kandidaatsstelling van de eerste kamer. Het voorstel 
was er toen nog wel niet, maar de vereniging van staten- en raadsleden was 
daarmee duidelijk attent op dat deze zaak speelde en ik dacht dat de ver
eniging van staten- en raadsleden alle gelegenheid had gehad om zich hier
over te buigen. Helemaal afgezien van de vraag of de zaak volstrekt formeel 
juist gespeeld is, vindt ik het toch een beetje flauw om nu dit argument 
te gebruiken om om uitstel te vragen. 

Broersen, afdeling Eindhoven. Mevrouw de voorzitter, als Eindhoven zijn we 
van mening dat dit voorstel vandaag toch behandelt moet gaan worden. Het 
is n.l. een aantal jaren achter elkaar al een punt geweest van bespreking 
op de landelijke vergaderingen. Vorig jaar zijn we vanuit deze vergadering 
tot het voorstel gekomen om een commissie te gaan formeren die deze pro
blematiek ging onderzoeken. De vergadering was opdat moment van mening 
dat zoals het tot nu toe reilde en zeilde niet de gewenste· ·vorm had en dat 
de partij daar meer inspraak in zou moeten hebben. Dat is een principiele 
uitspraak geweest in de vergadering van vorig jaar. Dat de vereniging van 
staten- en raadsleden na een jaar tot de ontdekking komt dat ze daar op in 
moeten haken vind ik een betreurenswaardige zaak. Het gaat vandaag over het 
vormgeven van een regelement en niet meer over het principe of de partij 
meer inspraak in de procedure moet hebben. Daarom zou ik vandaag willen voor 
stellen omtoch tot behandeling over te gaan. 

Mevrouw Slember. Mevrouw de voorzitter, ik zou als voorzitster van de 
vereniging van staten- en raadsleden, toch graag even een korte opmerking 
willen maken. Natuurlijk heeft dit voorstel onze aandacht gehad, maar ik 
moet u wel zeggen, dat ook wij pas in de beschrijvingsbrief kennis hebben 
kunnen nemen van de uiteindelijke tekst die ook u is voorgelegd. Wij heb
ben toen wel in de vereniging daarover gesproken, wij zijn benaderd door 
verschillende statenleden, wat doen we daar mee. We hebben datin een tweede 
bestuursvergadering opnieuw bekeken en het merendeel van het bestuur was 
het er over eens, kwam tot de conclusie, dat het eigenlijk een partij aan
gelegenheid was, meer dan een kwestie van de vereniging. De stotenleden 
zijn natuurlijk lid, zowel van de partij en daardoor bij ons, maar men vond 
dat het eigenlijk op de weg gelegen had, of van het HB of van de commissie, 
om de stotenleden te horen. Nu kunt u zeggen, u maakt zich er wel erg ge
makkelijk van af, maar we weten allemaal dat dit een hele moeilijke zaak is. 
Zowel in het DB, als in het HB, als dus bij ons in het bestuur, lopen de 
meningen erg uiteen. Ik geloof niet dat het juist is op dit moment op de 
verschillende opvattingen over de grondwet, over het recht van de stoten
leden te praten, want ik denk dat ik dan buiten de orde ben, maar ik ge
loof dat we dit toch nog een keer met elkaar moeten bespreken in het bij
zijn van de commissie en het DB, om te trachten een hele principiele zaak 
van de statenleden, nader te bekijken. Ik ben toch bang dat we nooit tot 
een eensluidend standpunt komen, want de nuances zijn heel groot. 

Ik geef nu het woord aan de heer Korthals-Altes. 

Mevrouw de voorzitter, dames en heren• de opmerking die door de afge
vaardigde van de afdeling Eindhoven is gemaakt, is volstrekt juist, het 
is een besluit geweest van de algemene vergadering in 1972 om een commi
sie op te stellen die zich over het onderwerp, kandidaatstelling eerste 
kamer, zou beraden en voorstellen~eou doen aan de algemene vergadering. 
Het HB mocht die commissie samenstellen en het HB meent dat het bij die 
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samenstelling, gestreefd heeft naar voldoende inspraak zowel van de kant 
van de statenleden, als van de kant van een eepste kamerlid, dat was een 
oud eerste kamerlid, de heer de Vries die voorzitter was van de commissie, 
en dat er derhalve bepaald wel sprake is geweest van een evenwichtige af
weging binnen de commissie. De commissie heeft gerapporteerd aan het HB en 
het HB heeft over het rapport van de commissie beraadslaagd, het heeft daar· 
over met de commissie van gedachten gewisseld, nog een aantal alternatieve 
voorstellen voorgelegd en bij die beraadslagingen was de voorzitter van 
de vereniging van staten- en raadsleden aanwezig, omdat sinds een jaar of 
twee, het HB uit oogpunt van een zo goed mogelijke communicatie, ook met 
de Ver. van staten- en raadsleden, de voorzitter van de Ver. van staten-
en raadsleden uitnodigt voor vergaderingen van het HB. Maar er is nog meer 
gebeurt, wij hebben op 9 april van het vorig jaar een vergadering gehad 
in Utrecht met de statenleden, een vergadering van het DB met de stoten
leden over het onderwerp kandidaatstelling voor de eerste kamer. Het agen
dapunt was dus, wie zouden bij komende eerstekamer verkiezingen, die in 
juli hebben plaatsgevonden, als kandidaten naar voren geschoven m~ten 
worden. Bij de opening van die vergadering die onder voorzitterschap van 
de onder-voorzitter stond, want onze voorzitter was zelf door het HB als 
kandidaat genoemd, heeft de onder-voorzitter heel duidelijk gezegd dat de 
stotenleden vermoedelijk voor de laatste maàl in deze samenstelling met het 
dagelijks bestuur van gedachten wisselden, omdat er voorstellen ter tafel 
waren gebracht door de commissie van de Vries tot herziening van het rege
lement en vervolgens is in die vergadering een uiteenzetting gegeven van 
de voorstellen die de commissie de Vries heeft gedaan. Bij die gelegenheid 
is-niet gevraagd, mogen we dat allemaal nog eens zien, krijgen we nog tijd 
voor nadere inspraak, wij hebben omdat er ook niet om gevraagd is, de zaak 
vervolgens afgehandeld in het HB, zoals in de toelichting te zien, zijn er 
over een paar technische punten, is er nog beraad geweest, en heeft de 
commissie nog wat wijziginten, op voorstel van het HB, aangebracht. Maar 
vanaf dat moment stond vast dat de voorstellen van de commissie in de 
algemene vergadering moesten worden gebracht. Uiteraard is er in het HB 
uitvoerig gediscussieerd over de vraag of grondwet en kieswet toelieten 
datgene wat de commissie voorstelde. Maar het standpunt van de commissie 
was op dat punt volstrekt duidelijk en eensluidend,.men handhaafde de 
voorstellen en het HB heeft zich daar in overgrote meerderheid aë~~erge
steld. Maar de problematiek die aan de orde was, is in het HB bepaald zeer 
duidelijk aan de orde geweest en ook met de commissie heel duidelijk be
sproken. Toen de beschrijvingsbrief verscheen waren alle afdelingen en alle 
centrales verplicht om tussen de pèriode van verschijning en 7 maart hun 
standpunt te bepalen en amendementen in te dienen. Nu gaat het er eerlijk 
gezegd bij het HB niet helemaal in waarom dat wel van de afdelingen mag 
worden gevraagd, die voor een vaak voorhen vreemde materie staan en waarom 
niet ook binnen diezelfde periode de vereniging van staten~ en raadsleden. 
hun standpunt bad kunnen bepalen en dat dan de zaak vandaag bespróken zou 
kunnen worden met het standpunt van de vereniging van staten- en raadsleden. 
De stotenleden zijn bij deze procedure duidelijk een partij, omdat ze kies
orgaan zijn, maar de algemene vergadering van de partij stelt de regelemen
ten vast en de afdelingen moeten dus een standpunt bepalen en alle anderen 
betrokkenen hadden dat in dezelfde periode ook kunnen doen. Wij hebben 
daarover dus in het HB uitvoerig beraadslaagd en we zijn hoewel de menigen 
over het regelement hier en daar verschillen, het overgrote merendeel van 
het HB staat er achter dat wil ik heel duidelijk zeggen, maar het HB was 
unaniem in zijn oordeel dat het wel moest worden behandeld, omdat wanneer 
wij alle voorstellen die voor een algemene vergadering gedaan worden tel
kens maar uitstellen, wij ook niet tot zaken kunnen komen. Stel en dat is 
n~ denkbeeldig, dat er in het komende jaar in verband met Suriname, of 
om een andere redenen een grote wetsherziening moet komen, en er komt ka
merontbinding, dan zouden wanneer wijdit volgend jaar pas gaan behandelen 
weer een jaar achterlopen en hoe men nu ook over het voorstel mag denken 
het is naar onze mening rijp om beslist te worden. Dank u zeer. Applaus. 

Wie vraagt nog het woord over het orde voorstel? Mijnheer de Vries. 
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Mevrouw de voorzitter, het is misschien goed dat ook de commissie even 
haar standpunt inzake dit punt laat horen. De commissie zou het betreuren 
Als tot uitstel werd overgegaan. Wijzjn volkomen overtuigd van de conven
tionele punten die hier en daar liggen, maar die worden niet opgelost 
door uitstel. De zaak is al uitgesteld. Toen er een commissie in inge
steld heeft zij vrij snel gewerkt in de hoop dat het reglement reeds kon 
worden toegepast bij de verkiezingen nu een jaar geleden. Dat is mislukt. 
Omdat er nog wat overleg met het hoofdbestuur nodig was. Als ze het weer 
uitstellen. De heer Korthals-Altes heeft er al uitdrukkelijk op gewezen. 
En zelfs als het in mei is dan zou dat misschien nog tot de meivergadering 
zou uitstellen, zou het misschien ook al te laat zijn en ik neem aan dat 
U er in de meivergadering er ook geen ruimte voor heeft. De commissie 
zou het dus zeer betreuren als het werd uitgesteld. Want net als de heer 
Korthals-Altes ook opmerkte zal er waarschijnlijk kamerontbinding komen, 
als de Uyl niet op een andere manier valt. En dat zou dus jammer zijn. 
Dat het conventioneel is mevrouw de voorzitter, mag ik misschien demon
streren door een zin die in belanghebbende tussen aanhalingstekens 
mij gisterenavond zei. Ik heb volkomen gelijk, maar ik hoop niet dat je 
het krijgt. Ja ik zal nu toch het ordevoorstel, nog steeds over het orde
voorstel, wel de laatsté, dan wou ik het toch in stemming gaan brengen. 
Ja mevrouw de voorzitter, den Ouden, Alblasserdam, lid van de verenigde 
Staten en raadsleden en tevens lid van het bestuur. Het bestuur van de 
vereniging van Staten en raadsleden, mevrouw de voorzitterheeft wel haar 
mening kenbaar gemaakt. Wij hebben namelijk daarover een brief geschreven 
aan het hoofdbestuur, maar wij kunnen namelijk niemand horen omdat dus de 
vereniging van staten en raadsleden niet in staat is amendement in te 
dienen. En ik dacht dus dat dat ook een geweldig punt was waar hier niet 
aan de orde komt. Namelijk wij kunnen wel horen maar kunnen zelf geen 
verdere stappen ondernemen. Dat is de taak van het hoofdbestuur. Het is 
op zichzelf waar en ik geloof ook juist dat in de zin van goed dat de 
vereniging van staten en raadsleden niet het recht van amendement heeft, 
dat komt aan de afdelingen toe. De mening van de vereniging van staten 
en raadsleden is het hoofdbestuur heel duidelijk geworden door de brief. 
We hebben die brief ook dacht ik zeer uitvoerig en heel duidelijk beant
woord. We hebben gezegd geen uitsteL En wat betref.t dat principHUe 
punt waarop misschien de vereniging een amendement had willen indienen 
daarvan kunnen wij toch in ieder ge•ál zeggen. De vereniging had dan wel 
het recht niet, maar de afdelingen hadden het wel. En de afdeling Hengelo 
heeft daarvan gebruik gemaakt zodat dat principi~le punt waar het nu allemoe 
om draait is het advies wel of niet bindend, moeten de stotenleden stemmen 
zoals geadviseerd is, moeten ze een lijst indienen zoals geadvisaérd is 
of mogen ze daar van afwijken. Dat principiile punt komt aan de orde wanneer 
men het maar behandeld. Maar wanneer we het uitstellen komt het ook niet 
aan de orde. Ja, ordevoorstel nog steeds. 
Mevrouw de voorzitter,gezien de toelichting vind ik geen aanleiding om 
deze zaak uit te stellen van behandeling, dat is toch wel een nette zin 
dacht ik. 
-Applaus-
Het is echt de laatste spreker, dames en heren, ik moet nou heel streng 
worden, want dit loopt fout. Echt hoor we komen zo'n tijd te kort. 
Gaat Uw maar gauw menéer Ginjaard. 
Ik zal het even heel kort maken, mevrouwde'voorzitter. 
Het isnatuurlijk inderdaad zo dat de plannen die het hoofdbestuur had en 
dat de plannen van de commissie bekend waren, sprekende namens de afdeling 
Rijswijk, vindt de afdeling Rijswijk echter dat het feitelijk toch wel 
de taak van het hoofdbestuur zou zijn geweest om de statenfrakties te 
horen. Ik geloof dat het argument dat de statenfrakties het wisten niet 
juist was. Ik geloof dat het heel duidelijk de taak van het hoofdbestuur 
was geweest om de voorstellen vooraf aan de statenfrakties ter kennis te 
brengen en hun mening daarover te vragen. 
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Tenslotte Z1Jn zij volgens de huideige regelen formeel het kiezersvolk 
en het lijkt mij heel duidelijk een punt van democratie dat dat kiezers
volk in de gelegenheid wordt gesteld hun meningen kenbaar te maken. 
-Applaus-
Hier is in feite al op geantwoord, meneer Ginjaard. Het hoofdbestuur heeft 
daar nueenmaal een andere mening over en meent dat er wel de juiste 
communicatiekanalen zijn voor de stotenleden om hier tijdig op te reageren. 
Maar het blijft wel eens nietes en er is dus geen nieuw element. Ik zou 
nu toch tot stemming over willen gaan. 
Aan de orde is dus het ordevoorstel van de afdeling den Haag. Ik heb 
begrepen nu niet meer van Hengelo. Dus alleen van den Haag om behandeling 
uit te stellen. Daarvoor moeten we stemmen. Is het mogelijk dat de leden 
die in de gangen lopen ook even binnenkomen er is stemming. 
Ja gaarne allemaal binnen. We gaan proberen met hand opsteken, als het 
niet lukt moet het schriftelijk. Wie is voor uitstel. Een deel van den 
Haag, niet Rotterdam, niet Amsterdam. Wie is tegen uitstel. Ik vindt 
een schriftelijke stemming overbodig. Bent U dat met mij eens. Duidelijke 
meerderheid voor behandeling. 
-Applaus-
Mag ik vragen wie er als spreker bij dit punt Z1Jn. 
Dr.fe, slechts drie. Jufrouw Gunter ga uw gang. 
Drie sprekers.Doet U het vooral kort want U weet mijn moeilijkheid. 
Mevrouw de voorzitter om misverstanden te voorkomen. Thans spreek ik niet 
namens de afdeling den Haag, maar namens het bestuur van de vereniging van 
staten en raadsleden. Om tebeginnen wil iktoch benadrukken dat ook het 
bestuur het belang inziet van een goed reglement dat die inspraak geregeld 
wordt. Wij vinden het buitengewoon belangrijk dat de partij mede gaat 
spreken bij de kandidaatstelling van een eerste kamerfraktie. Daar mag 
geen misverstand over bestaan, over de mening van het bestuur te dezer. 
Voorts wil het bestuur graag aan Uw bestuur dank zeggen voor het feit 
dat U haat amendement of min of meer het verzoek van de vereniging heeft 
overgenomen de statenfraktie te verduidelijken en dat U een amendement 
hierop ingediend zijn. We zijn daar erg verheugd over. Thans ons princi
piMle punt mevrouw de voorzitter en dat is het bezwwar, het is daarnet 
al even aangeduid door de heer Korthals-Al tes tegen ·artikel 10, waarin 
de stotenleden verplciht worden overeenkomstig artikèl 9 opgemaakte 
lijsten in te dienen. Mevrouw de voorzitter, ingevolge artikel 92 van de 
grondwet zijn de stotenleden het kiescollege van de 1e kamer. 'Een omstandig
heid die volgens.onze tweede kamerfraktie nu ook zo moet blijven gezien 
de opstelling van deze fraktie bij de behandeling van de nota grondwets
herzieningsbeleid op 21,22,23 januari j.l. Alleen de stotenleden hebben 
het recht hun kandidatenlijsten in te dienen en wanneer er nu een partij 
ten aanzien hiervan bindende richtlijnen gaat geven dan schend volgens het 
bestuur de partij de grondwet en kieswet, want die grijpt dan in op een 
taak die uitdrukkelijk in grond-'en kieswet aan de stotenleden is voor
behouden. 
-Applaus-
Dan wil graag U op nog een artikel W1JZen, namelijk artikel 140 der grondwet, 
dat bepaalt dat de stotenleden stemmen zonder last en ruggespraak. Met andere 
woorden, de stotenleden msten zelf hun standpunt kunnen bepalen over de 
indeling der kandidatenlijsten, moeten zelf kunnen beslissen op wie ze 
kunnen stemmen. Maar mevrouw de voorzitter, wanneer nu de partij besluit 
een kandidatenlijst op te stellen, waarin meneer A niet voorkomt, de 
stotenleden wel willen en waarop de stotenleden zouden willen hebben 
stemmen, dan betekent dat mevrouw de voorzitter dat er indirekt wel degelijk 
last aan de stotenleden worden gegeven want de stotenleden kunnen niet 
op meneer A. stemmen omdat hij niet op de lijst gezet is. 
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En ter dezer, mevrouw de voorzitter, wil ik ook opmerken dat ook de 
commissie niet konsekwent is, want watzegt de commissie, de commissie 
zegt, de stotenleden blijven natuurlijk vrij om op nummer 10 van de lijst 
te stemmen. Maar ze trekken dan niet de redenering door dat de stoten
leden ook vrij moeten zijn om o~~de kandidaat te stemmen die ze op 
de lijst hadden willen zien geplaatst worden. 
-Applaus-
Naar mijn mening kunnen derhalve de statenladen nooit verplicht worden 
de lijsten in te dienen. Waar de grondY en kieswet de kandidaatstelling 
in banden van de statenleden, kunnen de statenladen zelfs weigeren aldus 
opge•aakte lijsten in te dienen en kunnen zij ook andere lijsten indienen. 
Wij moeten niet vergeten, mevrouw de voorzitter, dat er een tegenstelling 
is tot de 2e kamerverkiezing. Bij de kamerverkiezingen, daar is iedereen 
kiezer en daar staat ook iedereen vrij om een kandidatenlijst in te 
dienen. Maar dat is nu niet bij de 1e kamerverkiezing. Ik heb meermalen 
gezegd. Grond- en kieswet legt dit in handen van de statenleden. En daarom 
kan naar de mening van het bestuur het reglement niet verder gaan dan de 
stotenleden te verzoeken de overkomstige artikel 9, opgemaakte lijsten 
in te dienen. 
-Applaus-
Dan wil ik, mevrouw de voorzitter graag nog twee opmerkingen maken. 
In de toelichting op het reglement staat dat het wenselijk is de leden 
van provinciale staten niet alleen inspraak te geven bij het tot stand 
komen van kandidatenlijsten, maar hen ook daarover te laten meebeslissen • 
Dat woord wenselijk vinden wij als bestuur onjuist gebruik. Het is gewoon 
een eis om de stotenleden mee te laten beslissen. En ik vind het dan ook 
zeer betreurend ·dat bijvoorbeeld een artikel 3 ook de statenfrakties niet 
de bevoegdheid krijgt namen voor de groslijst in te dienen. En tenslotte 
mag ik Uw bestuur in overweging geven. De commssie waarover artikel 9 
meen ik, ja, waarover artikel 9 spreekt, om deze commissie nader in het 
reglement toe te lichten. In de toelichting staat wat de taak van deze 
commissie is, maar wil je voorkomen dat deze commissie te grote bevoegdheder 
gaat krijgen, vind ik het toch wel, vind het bestuur gewenst dat deze · 
toelichting ook in het reglement verwoord wordt. Dank U wel, mevrouw de 
voorzitter. 
Dank U wel, juffrouw Gunter. 
Zijn er inmiddels nog meer sprekers gekomen. 
Mag ik nu even nog precies weten, wie spreken er bijdit punt. Vijf. 
Dan moet ik nu echt spreektijdbeperking gaan invoeren. Het spijt mij 
ontzettend. 2-3 minuten per persoon. Ik wordt steeds krapper. 
Mevrouw de voorzitter, dames en heren. Ik ben geen grondwetspecialist, dus 
op die zaken zou ik niet in willen gaan. Ik mag alleen met de constatering 
beginnen dat op dit moment een reglement hebben wat door de partij vol
ledig is geaccepteerd. Wat ook is geaccepteerd door de vereniging van sta
ten en raadsleden. Waar we tot nu toe geen bezwaren op hebben binnengekre
gen. In dat reglement staat dat partijen bij de kandidaatstelling ten 
eerste de kiesgroep die tot verkiezingen overgaan, ten tweede de kies
•·~~•groepen die niet bij de verkiezing betrokken zijn • Dat zijn 
namelijk alle stotenleden die zitting hebben in de provinciale staten en 
ten derde is het hoofdbestuurpartij. Dus als een ~iia~i••zprincipieel 
geluid wilt laten horen dan zou dat ook ten aanzien van het huidige 
reglement zijn. Daar hebben we nog nooit eerder een principiele discussie 
over gehad. Daarom verbaast het de afdeling Eindhoven dat de vereniging 
van staten en raadsleden nu dit stokpaardje gaan berijden. Het is een 
punt waarin de afdeling Eindhoven niet verder op is ingegaan. Zij heeft 
zich daarom ook alleen willen beperken bij de amendementen. Wat betreft 
de amendementen is het eerste punt door het hoofdbestuur opgenomen name
lijk de afgevaardigden tevens te laten kiezen in de vergadering van de 
voordracht. 
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De drie anderepunten Z1Jn door hoofdbestuur verworpen. Wat ons namelijk 
bijzonder bevreemd. Als ik namelijk tot artikel 6 lid 3 overgaat, daar 
staat niet bepaald waaruit de kandidatenlijsten vastgesteld moeten gaan 
worden. Ik dacht dat het wenselijk was dat als er een kandidaatstelling 
plaats vindt dat er nadrukkelijk gesteld wordt uit welke lijsten dat 
moet gebeuren en dat we niet met de mogelijkheid geconfronteerd worden 
dat er staande de vergadering nog weer mensen aan toegevoegd gaan worden. 
Kunt U nu afronden. 
Het 2e amendement dat is wie of er van de partijraad gerechtigd zijn. 
Wij blijven als afdeling van Eindhoven van mening dat leden of dat ereleden 
bijzonder verdienstelijke mensen zijn, maar niet representatief voor de 
partij, dat deskundige benoemd door de partij ook geen afspiegeling vormen 
van het kiezersvolk of van de leden en ten derde vind ik het onwenselijk 
dat kandidaten voor de eerste kamer gekozen gaan' worden door leden van de 
tweede kamer. En het derde punt is dat het schriftelijke verkiezing willen 
hebben. We dachten dat het wenselijk was, dat conform het huishoudelijk 
reglement over personen ten allen tijde schriftelijk gestemd wordt. 
Dank U wel, volgende spreker, Meneer Plaghuis. 
Mevrouw de voorzitter, dames en heren. Ik spreek namens de afdeling 
Borssele, Middelburg en Vlissingen, daar heb ik een mondelinge volmacht 
gekregen. Wij zijn er sterk voor om het voorstel van de commissie en het 
hoofdbestuur te volgen in die zin dat het woord bindend vervalt. Dat 
kunnen wij motiveren. Wij vinden het advies van onderop vinden we democra
tie bevorderend en ook van belang voor de stotenleden die uiteindelijk 
zonder last, verdere last en ruggespraak hun kandidatenlijsten uitbrengen. 
Door het woordje bindend zou er inderdaad een conflict komen met artikel 
140 en wij gelov~n dat wij het voorstel geheel kunnen volgen zonder het 
woord bindend. Nog een ding wou ik er aan toevoegen. Op de laatste bijeen
komst van de kamercentralevoorzitters ging het dagelijks bestuur mee met 
het laten vallen van het woordje bindend. Kregen wij de indruk, dat meen 
ik van wel. En nou blijkt dat het hoofdbestuur voltallig het woord bindend 
wil handhaven. Wij hadden gemeend dat het dagelijks bestuur een dermate 
invloed zou hebben op het hoofdbestuur dat het hoofdbestuur in deze wel 
mee zou gaan. Het spijt ons dat dat niet zo is. Dank u. 
Vlissingen is Vlaardingen wordt hier gezegd. Het was namens Vlaardingen, 
ik constateer het even voor de notulen. Vlissingen toch ook. 
Gaat Uw gang meneer ten Cate. 
Ten Cate, afdeling Hengelo. Wij hebben een brief geschreven. Ik zal heel 
kort zijn, mevrouw de voorzitter bij onze schrijven volkomen het uit
stekende betoog van de afgevaardigde uit den Haag. Met een ~leine toevoeging 
de bedenkingen tegen het huidige artikel 10, vinden dacht ik ook steun in 
bladzijde 5 van de beschrijvingsbrief van deze vergadering waarbij wordt 
gesproken over het verkiezingsprogramma en waarin uitdrukkelijk van de zijde 
van het bestuur terecht wordtgesteld dit laatste zou in strijd zijn met 
het beginsel van volledige zelfstandigheid van volksvertegenwoordigers 
tegenover de staatkundige partij waartoe zij behoren, artikel 6 lid 3 
van het beginselprogram. Dat wou ik eraan toevoegen. Dank U wel meijnheer 
ten Cate. 
Mijnheer Blauw. 
Mevrouw de presidente, dames en heren. Heel kort namens de kamercentrale 
Groningen kunnen we voor een groot gedeelte meegaan met het voorstel, maar 
het bindende aspect zouden wij er graag uit willen halen. Dat ie opmerking, 
2e opmerking zou ik U willen vragen of het mogelijk was dat de fraktie van 
de 1e kamer indeze ook een standpunt zou verkondigen. aan de vergadering. 
Er heeft zich al een spreker aangemeld uit de 1e kamer. 
Ja mijnheer Hamm, daarna mijnheer Hemmes. 
Mijnheer Hemmes U bent daar de laatste van de rij toch. 
Zijn er nog meer sprekers daar. Ja gaat uw gang meneen hamm. 
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Ja, mevrouw de voorzitter, dames en heren, sprekend namens de kamercen
trde Amsterdam, zou ik willen vragen om het bindend advies als zodanig 
eruit te halen, wij willen wel een advies, maar dat mag niet bindend zijn • 
Voor amendement Hengelo betekent dat dan. 

De heer('E:mmes. Mevrouw de voorzitter, dames en heren, namens de kamercen
trale Utrecht, had ik een aantal opmerkingen waarvan de eerste deze is. 
Bij ons is het gevoelen geweest dat niet voldoende de betrokken stotenleden 
zijn gekontakteerd en met name is er een groot bezwaar geuit dat de vere
niging van staten- en raadsleden niet op de hoogte is gesteld van deze 
hele gang van zaken. Men vindt dat een, ik kom zo even op uw interruptie, 
bij een voorstel om z'n minst de vereniging van staten- en raadsleden 
hierin niet alleen moet worden gekend, maar dat er nauw overleg moet zijnT 
En punt twee is dat op grond van staatsrechtelijke bezwaren, de stoten
leden, en ik spreek nogmaals namens de hele kamercentrale, dat die be
zwaar hebben tegen dit·voorstel en zij zouden zich dan ook willen aan
sluiten als het gaat om bindende of niet bindende bij het adviserende karak· 
ter en bij het niet bindend zijn van de voordracht. 

De heer de Wilde. Mevrouw de voorzitter, dames en heren. Ik wil in de 
eerste plaats dit zeggen dat gevraagd is door gronin,gen wat het oordeel is 
van de eerste kamer fraktie. Ik moet stellen, en dat komt niet omdat wij 
geen oordeel hebben, maar wij wensen geen fraktie oo"deelmJit te spreken. 
Alleen al daarom omdat wij geacht zouden kunnen worden een partij te zijn, 
want uiteindelijk gaat het er om of de stotenleden met een bepaalde vrij
heid van aktie als zij de eerste kamerleden kiezen of dat een zaak gaat 
worden meer gebondenheid vanuit de partij. Dit is een zaak waar wij dus 
als fraktie niet over willen praten. Ik wil u wel het volgende zeggen, en 
dan sta ik hier· dus als liberaal, en als liberoals partijgenoot, maar bo
vendien met een twintig jarige ervari~ in de eerste kamer. En ik heb dus 
gezien de moeilijkheden die er waren om op een ordelijke wijze tot een be
paalde samenstelling te gaan komen voor degenen die gekozen moeten worden • 
Ik moet u wel zeggen dat ging vaak wat onordelijk, maar aan de and~e kant 
kemt'het toch altijd wel weer goed terecht. Waar het mij om gaat in deze 
zaak, is tweeerlei, dus in de eerste plaats is dat een grondwettelijke 
zaak en in de tweede plaats is het een uiterst liberale zaak op dit mo
ment. De grondwettelijke zaak, het is zo dat in de·grondwet staat dat 
die stotenleden uiteindelijk zonder last of ruggespraak ageren. Ik zou 
kunnen zeggen, om met moderne termen te spreken, dat deze stotenleden 
eenmaal als een vertegenwoordiger aangewezen, dat ze dan vrij zijn, maar 
ook totaal vrij zijn, als vertegenwoordiger om te handelen en dat speelt 
in deze tijd waarin we zo zien dat er een bepaalde ontwikkeling is dat 
partijen bindeode grepen hebben op vertegenwoordigers, u weet het hoe het 
met die linkse partijen staat, daar wordt tegenwoordig.zelfs de term "te
ruggeroepen" genoemd van wethoueers die er zitten. Nee, het is zo vanuit 
die andere verantwoordelijkheid van dat je vertegenwoordiger bent, moet 
je in vrijheid kunnen handelen. Dat staat niet alleen in ee grondwet, het 
is ook nog gezegd, dat we het kunnen vinden in ons regelement, dit is een 
volkomen liberale gedachte en ik zou het ontstellend betreuren als in deze 
tijd waarin we de ellende zien van alle mogelijke college's, program colle
ge's, waar de· ·vertegenwoordigers als touwtjes eenvoudig in handen zitten 
uiteindelijk van het partijsecretariaat misschien, dat wij dat hier zouden 
gaan propaganderen. En daarom ben ik daar bijzonder op tegen. Applaus. 
Wat de grondwet betreft zou ik u dit willen zeggen, dat degenen, ik sta 
in de opvatting dat wel degelijk de grondwet dit verbiedt, ik kan u zeg
gen, daar als u naleest door degenen die over staatsrecht geschreven heb
ben er is niet veel van te vinden, maar u zult ook de naam van Oud vinden, 
die vind dat het niet kan en ook de naam van Buys die het niet kan en u 
zult zien van de overgang van het districtenstelsel naar het vertegen
woordigers stelsel, dan zult u tegelijkertijd zien dat bij van Houten, 
dezelfde gedachtengang zit. Nu is het een moderne opvatting, en een mo
derne opvatting die ik bijzonder odieus vindt, dat de grondwet die kun 
je naast je neerleggen, want de grondwet is niets anders van een weer-
slag van wat op dat moment in de maatschappij leeft, dit noemen wij in 
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de eerste kamer de waan van de dag. Een jaar of vier geleden toen stond ik 
hier te praten over het bestaan van de eerste kamer en toen was er een 
commissie, er was een gedeelte en die vonden de eerste kamer weg moest. 
En anderen die vonden weer dat de eerste kamer wat zijn rechten betreft 
uitgehold moest worden, dat was drie, vier jaar geleden n.l. de grote 
mode mevrouw de voorzitter, denk aan de commissie Cals-Donner. Nu op het 
ogenblik is de behandeling geweest en wat blijkt algemeen de tweede kamer 
die vind dat de eerste kamer in zijn tegenwooridge waarde moet blijven be
staan. En die tweede kamer, dat wil ik zo stellen, die krijgt zijn kracht 
juist door het feit dat enerzijds vanuit onze partij leiding gegeven wordt 
en anderzijds dat hij, grondwettelijk, regionaal is opgebouwd. Want dat is 
een liberale gedachte. Wij leven niet in een maatschappij van eenheidsworst 
maar het is een pluriforme maatschappij, dat wou ik zeggen. Applaus. 

Ik heb gehoord dat namens de commissie de heer van der Vliet het woord 
zal voeren. 

Mevrouw de voorzitter, de commissie heeft zijn oorsprong gevonden, het is 
misschien goed, om dat in de herinnering te brengen, aan een voorstel van 
de afdeling Amsterdam, die bepaalde bezwaren hadden geconstateerd bij de 
consitutie van de eerste kamer, in het verleden en die zei daar moet de 
partij een grotere invloed op hebben. Dat is het uitgangspunt geweest, 
de commissie was unaniem van mening, hoewel zij zoals u opmerkte uniform 
was samengesteld, dat deze opvatting van Amsterdam waardering behoefde en 
heeft dus in die geest haar voorstellen ingediend, het voornaamste punt 
is, ik meen dat er een algemene overeenstemming in deze zaal is, dat men 
wel vind dat de partijorganen, welke dat dan ook mogen zijn, wat meer in
spraak in de samenstelling of in het noemen van namen enzo moet hebben. 
Het voornaamste-punt waarop dit zich baseerd is, moeten de statenladen 
daaraan gebonden worden ja, dan nee. En daarbij speelde de grondwet een 
rol, daarbij wordt Oud aangehaáld, daarbij wordt ook Buis aangehaald, dat 
is mij allemaal niet onbekend, maar tegenover deze opvatting kan men toch 
stellen, dat het staatsrecht voortdurend in beweging is en toch op die 
manier wel een andere inhoud kan krijgen, dan door de makers van de grond
wet is bedoeld. Er staat ook altijd nog in de grondwet dat de Koning de 
ministers benoemd en ontslaat naar welgevallen, ik_geloof dat deze bepa
ling niet meer naar letterlijke zin wordt toegepast en zo is het met meer. 
De grondwet spreekt ook niet over politieke partijen en die zijn er toch 
en als de eerste kamer fröktie, in wezen toch het gezicht van de partij 1 

bepaald naar buiten, dan zal toch de politieke partij daar invloed op 
moeten uitoefenen. Neemt men het bindend karakter weg, dan zal het gevolg 
zijn, dat we het eigenlijk misschien net zo -,goed niet zouden kunnen doen, 
want dan zou toch de chaos misschien compleet worden. De,ene provincie 
doet het wel, da andere zou het niet doen en het wordt toch echt niet 
meer aanvaard, dat de leden van de provinciale staten als zodanig tot een 
betere keuze van eerste kamer leden in staat zullen zijn, dan de overige 
kiezers. Als u de kandidaten lijsten bekijkt die ingediend zijn inde ver
chillende provincies, en dan moet u eens tellen hoeveel statenladen er op 
die lijsten staan. Het is toch wel vreemd dat men dan niet een ruimere 
blik daarop heeft en ook buiten hun eigen kring gaat zoeken. De heer de 
Wilde heeft nog aangehaald de regionale vertegenwoordiging, ik geloof dat, 
dat is de vertegenwoordiging van de eigen provincie, ik geloof niet dat 
dat op het ogenblik nog zo leeft als in de tijd van de zeven prövincien, 
want ook de tweede kamer bijv. is behoorlijk regionaal gespreid en het 
systeem wat de commissie voorstelt komt toch ook, brengt toch helemaal 
die regionale vertegenwoordiging in het minst niet in de war. Ik geloof 
dat het eigen recht van elk statenlid, elk statenlid zegt op de bepaling 
van zijn keuze toch tegenwoordig niet meer aanspreekt. OOk de eerste ka
mer moet een zo getrouw mogelijke kopie zijn van de politieke opvattingen 
van de bevolking zelf en dus moeten die statenladen die opvattingen ook 
zo getrouw mogelijk weergeven en die opvattingen worden geformuleerd door 
de politieke partijen en die kunnen dan ook het beste aangeven wie die 
opvattingen tot uiting dienen te bragen in een eerste kamer. Naar onze 
mening geeft art. 140 van de grondwet daar geen beletsel voor, om de 
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stotenleden te binden aan de opdracht van een partijorgaan, want naar het 
moderne gevoelen van staatsrechtgeleerden die wij geraadpleegd hebben is 
dit art. 140 alleen bedoeld voor stemmen in de staten zelf, in ieder ge
val is het artikel beperkt tot een stem over een voorstel en heeft het 
geen betrekking op het .indienen van een lijst. En als niet meer wordt 
aanvaard dat het kleine aantal stotenleden een eigen, beslissende invloed 
hebben op de keuze van de personen die zitting hebben in e~n der kamers, 
dan is het toelaatbaar en zelfs wenselijk dat zij bij die stemmen dan ook 
de gevoelens van de partij die hun heeft afgevaardigd vertegenwoordigen en 
die tot uiting brengen. En als die partij, wat volgens ons voorstel het 
geval is, de kandidatenlijst op democratische wijze vaststelt dan wordt 
ook oprecht gedaan aan de decentralisatiegedachten die wellicht mede aan 
de huidige grondwettelijke regeling der grondstelling? Ik meen dus dat 
het wenselijk is het bindend karakter wel te handhaven dat is het voor
naamste punt dat naar voren is gekomen enkele andere kleinigheden zijn van 
principieel veel minder belang, zijn naar voren gekomen. Ik wil even wijzen 
op wat mevrouw de voorzitster van de vereniging van staten- en raadsleden 
heeft aangevoerd, die technische commissie. Uie technische commissie is 
uitsluitend bedoeld, echt een rekencommissie, u weet dat men wel eens kan 
uittellen dat het voordeliger is voor de kieswet om met een lijst uit te 
komen of met twee kandidatenlijsten, dat het wel eens wenselijk is met 
andere partijen in overleg te treden over een ruil van een stem, dat is 
iets door een aantal technici en dat is echt vakwerk, computerwerk zou ik 
haast zeggen, gedaan moet worden en wij menen dat dat rustig aan het HB 
kan overlaten om als dat het geval is daarvoor de juiste mensen uit te 
kiezen. Wat de amendementen van Eindhoven betreft, daarbij is de commissie 
in grote lijn wel bereid mee mee te gaan, alleen wat art. 7 lid 6 betreft 
dat is de kwestie wie van de partijraad meestemt, daar kan ik u dit van 
vertellen dat de commissie een voorstel heeft ingediend, aanvankelijk al
leen de stemgerechtigde leden van de partijraad, dus conform het voorstel 
wat nu ingediend is, dat na overleg met het HB dat door de meerderheid van 
de commissie aanvaard is om deze redaktie te nemen die er nu staat, dus 
de commissie tilt aan dit puÄt bepaald niet zwaar. Ik geloof dat ik het 
hierbij mag laten. 

Dank u wel. Het woord is nu aan de heer Korthals-Altes. 

Mevrouw de voorzitter, dames en heren, naar aanleiding van de ingediende 
amendementen en gemaakte opmerkingen, zou ik namens het HB de volgende op
merkingen willen maken. Wij zijn er dus met de vereniging van staten- en 
raadsleden volkomen eens over de wijziging van de laatste streepje onder 
artikel 1. De omschrijving van het woord statenfraktie zou wat moeten wor
den aangepast en ik geloof dat we het er unaniem over eens kunnen zijn 
dat het wijzigingsvoorstelvan het HB zou moeten worden aanvaard. Eveneens 
is dacht ik iedereen het er over eens dat het amendement van de afdeling 
Eindhoven op art. 7 lid 5 vooral op art. 3 lid 1, n.l. dat ook de afge
vaardigde moet worden aangewezen dat dat moet worden aanvaard. De andere 
voorstellen van Eindhoven is het HB, daar denkt het HB anders over, wij 
zijn n.l. van mening dat wat betreft het amendement op art. 7 lid 5 dat 
dat een onnodige beperking opleverd, de groslijst mag n.l. tot het laat
ste ogenblik het materiaal zijn waaruit men zoekt en wanneer je de kamer
centrales en de verdere organen gaat beperken tot de lijsten die al eerder 
zijn opgesteld, dan kun je in laatste instantie te weinig rekening houden 
met nieuwe ontwikkelingen. Ik kan me n.l. heel goed voorstellen dat er een 
aantal mensen op de groslijst staan die op een zeker moment minister zijn 
die worden dan niet op de advieslijst opgenomen, want ministers kunnen niet 
in de eerste kamer zitten, dan valt het kabinet, daarna gaat de procedure 
verder en dan is het zeer wel denkbaar dat een volgend orgaan dat over die 
kandidatenlijst gaat beraadslagen, dat die bijzonder graag nu juist wel een 
aantal van die ministers of staatssecretarissen in aanmerking zou willen 
laten komen voor de eerste kamer. Dus het amendement op art. 7 lid 5 
dat beperkt onnodig de volgende vergaderingen en het kan ons voor problemen 
stellen, je kunt veel beter de groslijst als basismateriaal blijven houden. 
Wat betreft het niet geven van stemrecht aan de groepen in de partijraad, 

zijde de ereleden, de 15 door het HB benoemde leden en de tweede kamer 
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leden, Eindhoven zegt deze mensen moeten geen stemrecht hebben, het HB 
denkt daar anders over wil n.l. die vergadering zinvol zijn en ~et voor 
de betrokkenen aanvaardbaar zijn om in de vergadering mee te denken en 
mee te praten, dan moet men die mensen ook stemrecht geven, temeer in 
het geval wanneer het de lijst die wordt vastgesteld niet een bindend 
karakter zou krijgen, dat is aan u vergadering om dat te beslissen, te 
meer in het geval wanneer het geen bindend karakter heeft, is het van 
belang dat een zo groot mogelijke groep die lijst heeft opgesteld zodat 
er een zo groot mogelijk gezag aan die lijst wordt toegekend. Zou de 
partij besluiten om stotenleden in uiterste instantie vrijheid te geven 
dan doet de partij ook verstandig om de adviezenlijst die aan de stoten
leden wordt voorgelegd een zo groot mogelijk gezag te geven en dus het 
amendement op art. 7 en 6. van eindhoven niet aan te nemen. Wat betreft 
art. 7. lid.8, een bindend voorschrift om over de eerste plaatsen schrif
telijk te stemmen, ook daar is het HB tegen. U moet zich n.l. goed voor
stellen dat in zo'n vergadering ontzagelijk veel stemmingen moeten plaats
vinden, zo'n vergadering duurt lang, maar de vergadering mag zelf de stem
procedure bepalen. Als de vergadering zelf zegt wij willen over die eer~e 
plaatsen schriftelijk stemmen, dan kan dat, maar als de vergadering zegt 
laten wij, omdat we er duidelijk een meerderheid is, of omdat er duidelijk 
unanimiteit is over de eerste plaatsen, stel dat het gaat om een aantal 
herkiezingen van zittende leden, die overal zijn gekandideerd, dan is het 
volstrekt zinloos om een vergadering op te houden door verplichte stemming 
schriftelijk voor te schrijven. Nogmaals die vergadering mag zelf beslissen 
en als de behoefte bestaat dan kan er schriftelijk worden gestemt, ook in 
dit opzicht is er naar onze mening geen reden om die vergadering tevoren 
in een keurslijf te binden. Dan kom ik nu op enige opmerkingen die juffrouw 
Gunter heeft gemaakt namens het bestuur van de vereniging van staten- en 
raadsleden. Zij heeft gezegd wij zouden toch wel juist vinden wanneer ook 
de stotenleden het recht hebben om mensen voor de groslijst te noemen wel-

nu dat is geen enkel probleem, want alle leden van de partij hebben dat 
recht gekregen, ieder individueel lid en aangezien onze stotenleden alle. 
maal nog lid zijn van de partij hebben zij dus dat recht. Ik geloof dus 
dat aan dat bezwaar tegemoet gekomen is, dat dat geen bezwaar is. Volgende 
opmerking, en die is ook door een aantal andere afgevaardigden gemaakt, 
dat is de kwestie van de al dan niet bindendheid van het advies. En daar
over had ook volgens de kamercentrale Utrecht gericht hadden moeten zijn 
aan het HB, maar aan de vereniging van staten en raadsleden. Welnu het 
punt van het al dan niet bindend zijn van het advies. Daarover heeft 
Hengelo een voorstel ingediend, maar omdat het hier een bijzonder moeilijke 
materie was, Henglo zegt die redaktie baart ons wat zorgen, wij doen u 
het voorstel dat u in art. 10 bepaald dat advies niet bindend is. Daarover 
heeft het HB beraadslaagd, het HB heeft toen gezegd in de eerste plaats 
is het overgrote meerderheid wel degelijk voor het bindend karakter van 
het advies, maar het HB is wel bereid om de discussie in de algemene ver
gadering zo zinnig mogelijk te laten verlopen en dus het amendement Henge
lo zodanig te formuleren aan de werkelijke strekking daarvan kan worden 
voldaan. Nu had het geen ~in naar de mening van het HB en de afdeling Henge
lo is daarin meegegaan, om in art. 10 te zeggen dat het advies niet bin
dend was, neen, wil men stotenleden de uiteindelijke vrijheid geven dan 
moet je in art. 9 zetten dat niet het HB of een commissie die lijsten op 
stelt maar dat de stotenleden dat zelf doen, dan hebben ze daarmee de 
uiteindelijke vrijheid gekregen, die men ze wil geven in het geval dat het 
advies niet bindend zou zijn dus al diegenen die tegen dat bindende advies 
zijn die zouden dan moeten stemmen voor het amendement Hengelo art. 9 lid 
1. Ik zeg er nogmaals uitdrukkelijk bij en dat in verband met de opmerking 
van de heer Pluijgers dat het merendeel van het HB, de overgrote meerder
heid bepaald wel voor het bindende karakter is en dat bet DB alleen heeft 
meegedeeld dat een aantal leden van het DB daar zelf anders over denken, 
maar het is maar goed dat het DB niet helemaal in zijn eentje helemaal de 
dienst uitmaakt en dat er een HB is dat in zijn geheel beslist. En de al
gemene vergadering heeft, en dat is nog veel beter, de uiteindelijke be
slissing. Dat over de kwestie van het bindend zijn. Nu de grondwettelijke 
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kant van de zaak. Daarover is ook in het HB uitvoerig gediscussierd. Wij 
hebben daar advies over gevraagd aan een aantal mensen die naar ons oor
deel tot oordelen bevoegd waren over deze grondwetinterpretatie. En de 
adviezen die wij daarover binnen hebben gekregen, zijn tegenstrijdig, met 
andere woorden u zoekt het zelf maar uit. De heer de Wilde heeft heel dui
delijk betoogd het naar zijn oordeel bepaald wel in strijd zijn met de 
grondwet. Wij hebben aan een staatsrechtgeleerde gevraagd wat hij ervan vond 
en die meende dat het wel kan en zo gaat het nu eenmaal met dit soort van 
argumenten het is bijzonder moeilijk om daarvoer een eensluidend oordeel 
te krijgen. Wij zullen daarover zelf moeten beslissen. Ik geloof mevrouw 
de voorzitter dat ik thans alle ingediende amendementen en de aan de orde 
gestelde onderwerpen heb besproken, samenvattend zou ik dus willen zeggen 
het bestuur vraagt aanvaarding van het wijzigingsvoorstel van het HB op 
art. 1, aanvaarding van het amendement Eindhoven art. 3, lid 1. Het HB 
vraagt verwerping van de andere amendementen van Eindhoven en het HB als 
geheel vraagt verwerping van het amendement Hengelo, maar ik wil er de 
aandacht op vestigèn dat diegenen die een bindend karakter aan het advies 
willen ontnemen, zouden moeten stemmen voor dat amendement Hengelo. Ik 
dank u. 

Ik geef~het woord aan de heer Bellefante. 

Mevrouw de voorzitter. Als het nu zou moeten gaan over het bindend of niet 
bindend zijn van deze lijst die volgens art. 7 wordt vastgesteld. Als daar
over een amendement moet worden geformeerd, wat Hengelo niet heeft gedaan, 
Hengelo vond dat blijkbaar nogal lastig om dat in te werken en nu heeft 
zojuist mijnheer Korthals-Altas het gedaan, die heeft gezegd dan moet je 
dat in art. 9 inwerken. Ik vind dat een bijzonder ongelukkige oplossing, 
want art. 9 gaat over die technische commissie en die mag natuurlijk hele-

maal niets meer ~~anderen aan de besluiten die in de vergadering van, de 
gecombineerde vergadering van de partijraad zijn genomen, als men dat niet 
bindend karakter wil opnemen, dan zou ik hier een welomschreven amendement 
op tafel willen leggen en dat heeft geen enkèle afdeling gedaan en heeft 
het aan het hoofdbestuur •••• 

Dat ligt er inderdaad 

••••• overgelaten iets te doen wat ik nu voor het eerst hoor. Dat is toch 
geen goede manier van werken, mevrouw de voorzitter. Dus ik zou het bij
zonder prettig vinden als deze zaal het zogenaamde amendement Hengelo zou 
verwerpen. Als ik dan nog iets mag zeggen over het amendement Eindhoven 
het HB heeft zich verenigd met het eerste van die amendementen en daar 
bestaat ook mijns inziens geen bezwaar tegen, maar de redaktie is niet 
helemaal zoals hij moet zijn, noch van het eerste, noch van het tweede, 
noch van het derde en kunnen wij aan de redactie nog iets veranderen, na
dat in principe die voorstellen eventueel zijn aangenomen, want anders 
moet ik u vooral waarschuwen tegen amendement van Eindhoven op art. 7, 
lid 6 waar iets instaat wat voor mij volstrekt onbegrijpelijk is, maar ik 
geloof dat u dat amendement niet gaat aannemen dus voor mij is het bezwaar 
dan minder groot. Ik vraag dus aan het HB kunnen wij de redactie nog ver
beteren, want ik ga deze vergadering niet vervelen met redacties als even
tueel die amendementen van Eindhoven worden aangenomen. Dank u. 

Mevrouw de voorzitter, een korte opmerking over het amendement Hengelo. 
Het amendement Hengelo, is wel degelijk aan alle afdelingen rondgeschreven. 
U vindt het heel duidelijk iD_de laatste mededelingen, wat is er gebeurt? 
Er is echt niet gemanupuleerd of iets anders, de afdeling Hengelo heeft 
gezegd wij willen dat wijzigén, maar het kwam er opneer dat men dat tech
nisch niet kon beschrijven, dat ·is de afdeling volstrekt niet kwalijk te 
nemen want het is een moeilijke zaak, het HB heeft dus gezegd, hoewel wij 
tegen de strekking zijn, zullen wij - dat hoort in een partij als de onze
kunnen wij ons wel met de juiste redactie belasten, die redactie heeft het 
HB ontwerpen, aan de afdeling He~gelo voorgestelt en de afdeling Hengelo 
heeft vervolgens verklaard, wij Vdnden dat inderdaad ons amendement en 
het is dus niet een ondergeschoven kind, maar een erkend kind, dat hier 
voor u ligt. Dat wat betreft de opmerking van de heer Bellefante. 



UI 
Cl c 

1! 
E 

"0 c 
ftl 

j 
Cl 
c 
8 
0 
'5 
0 
0. c 
ëi 
~ 

-{; 
c 

..!!! 
à:i 

..s::. 
a; 
z 
lil 

..s::. 
I-

:>.! 
w 
ï= 
Vl 
w 
0 
:>.! 
< 
à 
Cl: 
1-
:>.: 
w 
...J 
w 
Cl... 
< < 
I 
u 
Vl 

I~
~ SCHAAP ELEKTRO· AKOESTIEK 0 41 Rotterdem 010. 36 65 32 

f2 AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Bied No. 37 

Bend No. 10 

Het is n.l. zo dat wij, afdeling Hengelo,uiteindelijk de vrijheid willen 
geven aan de kamerleden en dat heeft tot nog toe geen enkel probleem op
geleverd wanneer het gaat om technische hulp, want inderdaad wordt de com
puter gebruikt bi.j het uitrekenen hoeveel lijsten er moeten worgen inge
diend en die adviezen nemen de stotenleden heus wel ter harte. Ret gaat 
ons er allemaal om om zoveel mogelijk mensen in de eerste kamer· te krijgen. 
En wanneer dat te bereiken is door drie lijsten of vier lijsten in te 
dienen in plaats van een, dan doen we dat natuurlijk en wanneer je stemmen 
kunt ruilen met een andere partij dan doen we dat ook. Dat loopt tot nog 
toe perfect en daar hoeft dus, wat dat betreft, geen enkele zorg over te 
zijn, wat de redactie-wijziging van Eindhoven betreft, ik geloof dat we 
daar als dat nodig is op 31 mei dan nog even over kunnen praten, maar dat 
we nu in ieder geval principe-uitspraken zouden moeten doen. 

Mijnheer Makreel wilde nog een technische aanvtllling geven, wellicht daar
na juffrouw Gunter, hij zegt dat hij het in 1 sekonde kan. 

Ik wilde uw aandacht erop vestigen, mevrouw de voorzitter, dat als het a
mendement Hengelo wordt verwerkt op de manier die ons nu is voorgelegd via 
art. 9 eerste lid,waardoor dus i.p.v. de technische commissie die dus de 
zaken kan verwerken de statenfrakties dat weer afzonderlijk moeten gaan 
doen, een van de belangrijkste elementen van dit wijzigingsvoorstel vervalt, 
n.l. te zorgen dat de bepalingenvan de kieswet en de mogelijkheden die ons 
gegeven zijn om door die goed te hanteren, maximaal resultaat te behalen, 
dit element niet meer in deze wijziging zit en dat betreur ik buitengewoon. 

Mevrouw de voorzitter, heel kort 3 opmerkingen en een vraag aan de heer 
Korthals-Altus. De heer Korthals-Altus zegt de stotenleden hebben wel het 
recht om namen voor de groslijst op te geven, want elk individueel lid kan 
dat. Ik dacht, mevrouw de voorzitter, maar misschien ben ik abuis, dat dat 
een recht van de afdelingen was en dat is dus iets anders dan dat de staten
frakties het recht krijgen. Punt 2, mevrouwde voorzitter, heb ik het idee 
dat er steeds een spraakverwarring is, er wordt steeds weer gesproken over 
de vereniging van staten- en raadsleden die niet gehoord zou zijn,het gaat 
om de stotenleden die niet gehoord zijn, dat is iets anders dan de vere
niging van staten- en raadsleden. Derde punt het amendement Hengelo, zijn 
de meningen verdeeld hoe dat zou moeten. Ik dacht d.at het ook zou kunnen 
door in art. 10 gewoon te wijzigen, dat de statenfrakties worden verzocht 
de indiening overeenkomstig art. 9 opgemaakte lijsten in te dienen want 
dan is het bindende element eruitgehaald. Applaus. 

Mevrouw de voorzitter ik hoef langzamerhand niet meer te zeggen wie ik 
ben. Dan zal ik alsnog herhalen kamercentrale Utrecht en ik spreek tevens 
namens de statenfraktie van Gelderland. Ik geloof, ik heb gehoord net van 
de heer Korthals-Altus, dat de mededeling van kamercentrale Utrecht een 
fabeltje zou zijn. Ik wil bepaald geen discussie van welles-nietes hebben 
dat is het meest onzinnige wat men op zo'n vergadering kan hebben, maar ik 
wil alleen zeggen dat de kamercentrale Utrecht zich heeft laten voorlichten 
door de vereniging van staten- en raadsleden en ik dacht dat dat het enige 
orgaan was dat ons het beste zou kunnen voorlichten, maar er is een heel 
andere zaak. Het woord onzorgvuldigheid is gisteren ettelijke malen gevallen 
en is ook vandaag weer gevallen. Ik moet nogmaals zeggen dat ik het een 
onzorgvuldige gang van zaken vindt, wanneer eind maart stotenverkiezingen 
worden gehouden en wanneer op 9 april, terwijl al deze mensen nog in een 
vacuum zijn, nog niet zijn geïnstalleerd, dat op 9 april, uitgerekend on
geveer een week na de verkiezingen dat er dan een vergadering wordt ge
houden, zoals mijnheer Korthals-Altus schrijft, bovendien hebben meester 
Talsma en ondergetekende tijdens de vergadering van 9 april 1974, die voor
namelijk was gewijd aan de kandidaatstelling voor de verkiezing van de 
eerste kamer, uitvoerig mededeling gedaan met betrekking tot de voorstel
len van de commissie Van der Vliet, Geen der aanwezigen stotenleden heeft 
toen gevraagd over nader beraad over deze materie. Het gaat om zorgvuldig
heid, u had toen moeten begrijpen dat dit geen basis is voor uw voorstellen.! 

aroersen afdeling Eindhoven. Ik heb net al 9esteld dat ik geen staatsrecht
~eleerde ben, maar dat ik tot de constater1ng gekomen ben dat die ook 
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nógal van gedachten wisselen óver deze problematiek. Ik wil dus over bin
dendheid geen uitspraak doen, ikdacht wel dat als we zouden komen tot een 
advisering van de statenleden, dat het wenselijk was die advisering zo 
zuiver mogelijk te houden en dan dat recht alleen te doen gelden voor de 
partijraad. Het lijkt me eigenlijk een rare situatie dat een college waar 
de helft uit bestaat uit statenleden, dat die zichzelf gaat adviseren. 
Als het toch een advies gaat worden, stelt ik de vergadering voor, maar het 
zal hoogst waarschijnlijk buiten de orde zijn, omdat het geen amendement 
geweest is, maar als het toch een advies is dan zou ik zuiver aan de partij 
voor willen houden en de statenladen buiten deze zaak willen laten. T.a.v. 
de amendementen zou ik het volgende willen opmerken: de mogelijkheid om ten 
allen tijde nog leden aan te dragen wordt door het HB beperkt tot zittende 
ministers en staatssecretarissen, ik zou dit dan tot jurispredentie willen 
verklaren, zodat niet te pas en te onpas Jan, Piet en Klaas toegevoegd zul
len kunnen worden, dan zou ik dat in willen trekken. Het tweede punt is, 
de kiesgerechtigde mensen van de partijraad, ik dacht dat over dat probleem 
vorig jaar of eer vorig jaar uit den treure gesproken was. Wij hebben toen 
in tegenstelling tot het advies van het HB gesteld dat de partijraad repre
sentatief is, als daarin door de representatieve mensen gestemd wordt. Wij 
hebben de partijraad uit willen breiden met politiek deskundige mensen, zijh• 
de de fraktieleden uit de eerste en tweede kamer. Wij hebben de partijraad 
ook willen uitbreiden met deskundigen, mensen, dus de vijf die door het HB 
benoemde leden, dathebben wij geaccepteerd, dat die als deskundigen, als 
adviserende mensen t.b.v. de partijraad werden opgenomen. Toen is ook in 
tegenstelling tot het advies van het HB gesteld dat we het stemrecht 
moeten beperken, de adviezen gehoord hebbende van de mensen van de eerste 
kamer en van de deskundigen door het HB benoemd, dat we de stemming over 
moeten laten aan de daartoe aangewezen mensen. T.a.v. de schriftelijke 
stemming wi 1 ik ·een deel meegaan, ik dacht toch dat het over personen dat 
we dat niet bij handopsteken moesten bepalen, ik zou het voorstel terug 
willen brengen dat als een derde deel van de vergadering schriftelijke 
stemming wenst, dat dan een schriftelijke stemming gehouden moet worden, 
zodat intimidatie, wat op alle niveau's voorkomt, daardoor vermeden gaat 
worden. 

Aan intimidatie doen we niet. Zijn er nu nog sprekers. Nee, dan is de laat
ste die antwoord de heer Korthals-Altus en dan wou ik proberen tot stemming 
over te gaan. 

De eerste vraag van juffrouw Gunter kunnen de statenladen namen noemen, 
in art. 2, lid 1 staat dat het HB de leden van de partij uitnodigd aan het 
bestuur van hun afdeling de namen te noemen van de personen die zij kandi
daat wenst te stellen. De uitnodiging kan geschieden door een aankondiging 
in het partijorgaan, en voorzover ik dan verder zie, maar ik kan mij vergis
sen, dan gaat inderdaadvervolgens de vergadering van de afdeling voorlopig 
kandidaten stellen en daaruit wordt dan de groslijst opgesteld. Ik had het 
dus in dat opzicht niet helemaal juist en ik geloof dat wij hoewel er geen 
amendement is verstandig zouden doen nu, in art. 4 lid 2 toe te voegen aan 
de tweede zin: de gros bevat voorts andere personalia, nee wacht eens. 
In art. 4, lid 2 staat de groslijst bevat een alfabetische volgorde van de 
namen van de door de afdelingen opgegevenvoorlopige kandidaten en dan loopt 
het hier in de war, want dan is er een regel uit gevallen, maar dat wordt 
bedoelt dat het HB daaraan namen mag toevoegen. En als we daar nu een amen
dement invoegen dat het HB tevens de namen toevoegd, dus verplicht, die 
zijn opgegeven door de statenfrakties, dan geloof ik dat de commissie daar
tegen geen bezwaar zal hebben en dat ze dan aan de wensen van de vereniging 
zijn tegemoet gekomen. Is dat juist. Dus u moet rekening houden met een a
mendement, zo meteen bij de stemming, op art. 4, lid 2. Dan wat betreft het 
tweede voorstel van de verenigde staten- en raadsleden die dat gaat naar 
onze mening, van het HB, verder dan wat het HB zelf had uitgedokterd, ik heb 
er geen bezwaar tegen om art. 9,lid 1 te handhaven zoals het er sta~ en dan 
in art. 10 i.p.v. het amendement Hengelo te zeggen de sta~enfrakties worden 
verzocht de lijsten in te dienen. Alleen gaat mij dat wel wat ver ten op
zichte van degene die zeggen, wij willen juist wel dat het verplicht is, 
want nu is het nog vrijblijvender geworden. De vergadering zal dus maar 
moeten kiezen tussen 9 lid 1 en art. 10 zoals de vereniging het heeft voor
gesteld. 
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Dan ten slotte nog over een opmerking dat wij vorig jaar kort na de stoten
verkiezingen een vergadering hebben gehouden op 9 april. Ik vrees dat de 
heer Hennes zich alweer eigenlijk tot het verkeerde adres heeft gericht, 
wanneer hij zegt het HB had de vergadering toen niet mogen uitschrijven, 
want die mensen waren net gekozen. Het zijn nu eenmaal de termijnen van het 
huidige regelement en de termijnen van de kieswet die wij in aanmerking heb
ben te nemen en je moet een vergadering houden op het ogenblik dat de be
slissingen nog genomen kunnen worden en niet wanneer de kandidatenlijsten 
al bijna zijn ingediend. De praktijk leert dat er altijd langdurig overleg 
nodig is tussen de stotenleden over de indiening van de lijsten, en wanneer 
wij na 9 april hadden vergaderd, dan zouden wij naar alle waarschijnlijkheid 
veel en veel te laat zijn gekomen. Het moest dus eenvoudig, wij hebben als 
hoofdbestuur de kieswet niet bedacht, de kieswet schrijft ons wel de ter
mijnen voor die we in acht moeten nemen. 

Ikzou nu tot stemmen over willen gaan. Er is dus geen derde termijn. Ik 
geef het woord aan de heer Korthals-Altus. 

Dan zouden we eerst gaan stemmen over de amendementen. Het wijzigingsvoor
stel van het HB op art. 1 laatste alinea. Aangenomen met algemene stemmen. 
Amendement Eindhoven op art. 3, lid 1., dat voorschrijft dat ook de afge
vaardigden in een ledenvergadering moeten worden benoemd. Dan constateer 
ik met veel plezier dat dit amendement is aangenomen. Dan is er het amende
ment van het HB dat zojuist is geformuleerd op art. 4, lid 2, waarin nader 
te formuleren zal worden voorgeschreven dat het HB verplicht is aan de 
groslijst toe te voegen de namen voor de statenfrakties zijn genoemd. 
Dan is ook dat amendement aangenomen. Dan kom ik op het amendement Eindhoven 
op art. 7., lid 5. dat is dus die beperking, ik meende dat dat is ingetrok
ken door Eindhoven, gelet op dat hier onder andere mee bedoeld zijn diege
ne die op een zeker moment niet en daarna wel in aanmerking komen, nee, 
dan moeten we toch nog over het amendement stemmen. Het amendement is ver
worpen. Amendement Eindhoven op art. 7, lid 6. Eindhoven handhaaft het a
mendement en het HB is daartegen en de commissie is in meerderheid tegen. 
Het amendement is verworpen. DAn het amendement Eindhoven op art. 7,lid 8 
om de vergadering verplicht voor te schrijven over de eerste plaatsten 
schrift& ijk te stemmen en de beslissing daarover ni«aan de vergadering 
over te laten. Ik constateer dat een zeer grote meerderheid tegen is. 
Nu komen we bij art. 9 of art. 10., daar zou ik eigenlijk eerst voordat 
we over de plaats waar het amendement zou moeten worden aangebracht, een 
stemming willen houden over de vraag wie is voor het principe dat als die 
lijst is vastgesteld voor dat orgaan, stotenleden en partijraad en HB, dat 
dat een bindende lijst is die dan ook zo wordt ingediend en wie is er voor 
dat dat een vrijblijvende lijst is waarvan de staatsleden :•egen afwijken. 
Die vraag zou ik eerst sec willen voorleggen. Ik geloof dat ik mag consta
teren dat men daar tegen is, of verlangt er iemand stemming met briefjes? 
Niemand dan is dat de vraag of het een bindend advies is die is ontkennend 
beantwoord, het is •••• U vraagt schriftelijk stemming? Wilt u dan dan zou 
ik nog een keer de proef willen houden en dan mag u op het poduim komen om 
te kijken of u niet toch overtuigd zou kunnen zijn dat een schriftelijke 
stemming nodeloos oponthoudt geeft, want dat duurt een half uur. Komt u 
maar even kijken. Bent u het toch wel met me .eens dat dat een meerderheid 
is. 

Als een van de andere grotere afdelingen akkoord gaat, dan trek ik mijn 
voorstel in. 

Amsterdam heeft zeer d•idelijk gezegd dat ze tegen het bindend advies zijn~ 
Wie wil nog meer schriftelijke stemming behalve mijnheer, ons programma 
komt wel in de war. Ik zou een opmerking willen maken, wij hebben het uit
voerig gehad gisteren over de vraag of wij niet meer aan meningsvorming 
of opinievorming of het praten over essentialia zouden moeten hebben. Ik 
vermoed dat deze stemming uitloopt op zo'n 900 tegen 300 en dan ben ik nog 
erg voorzichtig, het kost ons een half uur vergadertijd, maar natuurlijk 
zullen wij dat allemaal precies afwegen, als men dat wil. Maar het is ook 
van belang dat wij voldoende tijd hebben voor andere agendapunten. Vraagt 
Den Haag inderdaad schriftelijke stemming. Ja, dan zou ik aan de voorzitter 
moeten overlaten opwelk moment wij dat dan doen. Of u nu wil onderbreken en 
stemmen, bijv. in de gang, zodat de heer Zoutendijk kan beginnen. 
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We zitten met een geweldige moeilijkheid, we hebben behalve dit nog een 
heel ander belangrijk onderwerp, de redevoering van de heer Zoutendijk, 
over een van de meest aktuele, knellende problemen van deze tijd. Ik zou 
het toch wel treurig vinden als die niet gehouden zou kunnen worden. WE 
moeten dus samen tot een oplossing komen. Ik zou willen voorstellen dat 
nu de heer Zoutendijk gaat spreken, de stemming is dan vlak voor de lunch 
in de lunchtijd zullen wij de stemmen tellen endan krijgt u daar na de 
lunchtijd de uitslag van. Kunnen we daar mee akkoord gaan? Applaus. 
Dan··geef ik nu het woo~d aan de heer Zoutendijk, lid van de eerste kamer. 

Mevrouw de voorzitter, dames en heren, het doet mij bijzonder veel genoegen, 
mevrouw de voorzitter, dat ik vandaag nog onder uw leiding het woord mag 
voeren over de problemen van milieu en schaarste. U was het immers, die mij 
nu zes jaar geleden, ontdekte temidden van de politiek daklozen en overhaal
de mee. te doen met de werkgroep Toekomst van de VVD, zonder dat dit enige 
verplichting van lidmaatschap met zich zou brengen. We zijn toen met die 
toekomst niet klaar gekomen en ook nu na het verschijnen van het rapport 
van de Telder Stichting "Milieu, groei en schaarste", moet gesteld worden 
dat de toekomst nog geen verleden tijd is. Nog evenals toen geldt ook nu 
dat vanuit de liberale beginselen van vrijheid en verantwoordelijkheid tot 
een opde toekomst gericht beleid gekomen kan worden. Dit is de voornaamste 
conclusie die getrokken kan worden uit de omvangrijke studie die door een 
commissie van de Telder-stichting onder mijn voorzitterschap is verricht. 
Grote dank ben ik overigens verschuldigd aan de leden van de commissie die 
niet ophielden opvattingen van anderen, en trouwens die zij liever zelf 
verdedigden, van uiterst kritisch commentaar te voorzien. Deze dank geldt 
ook de secretaris, de heer Rund, die steeds weer in staat bleek, een onge
loofelijke hoeveelheid feitenmateriaal en achtergrond informatie uit bin
nenlandse en buitenlandse tijdschriften te vergaren. De heer Langmans, e
veneens lid van genoemde commissie, heeft de vorige jaar vergadering ge
sproken over het energiebeleid en in het kader van die voordracht een plei
dooi gehouden voor het verrichten van studies betreffende het te voeren 
beleid wanneer wij weer regeringsverantwoordelijkheid zouden moeten dragen. 
Het ging hem daarbij niet in de eerste plaats om voorbereiding van concrete 
beleidsmaatregelen, doch hij vroeg zich primair af hoe op basis van de li
berale beginselen tot een attractief beleid gekomen zou kunnen worden dat 
een groot deel van onze bevolking zou kunnen aanspreken. Een dergelijk be
leid aldus Langmans, kan niet alleen een vasthouden aan het verleden zijn. 
In een wereld die snel veranderd, zullen ook wij voor veranderingen moeten 
openstaan. Willen we niet overspoeld worden door de gebeurtenissen en wil
len we de andere helft van ons land niet blijvend van ons vervreemden. 
Dit is precies wat onze commissie bij haar studie voor ogen stond, vandaar 
dat in het rapport uitvoerig wordt ingegaan op de beleidsuitgangspunten en 
dat geen gedetailleerde voorstellen zijn gedaan t.a.v. op korte termijn te 
treffen wettelijke en andere maatregelen. De commissie heeft zich daarbij 
niet beperkt tot die opvattingen of voorstellen waar unanimiteit over be
stond, doch heeft gemeend ook meer contraversiele gedachten te moeten rap
porteren, zodat binnen en buiten onze kring de discussie hierover een aan
vang zal kunnen nemen. Ik zal die contraversiele punten niet alle noemen, 
er zijn in deze jaarvergadering immers reeds voldoende verhitte discussies 
geweest. Mevrouw de voorzitter, het is welbekend dat gedurende de laatste 
jaren een toenemende ongerustheid is ontstaan over de achteruitgang van 
het leefmilieu en de dreigende schaarste aan energie en grondstoffen. DE 
problemen verbonden aan ongeremde en ongecontroleerde groei, zijn min of 
meer plotseling in het centrum van de belangstelling gekomen. Het eerste 
rapport aan de Club van Rome, is daarbij versnellend gewerkt en heeft 
daarbij mede toe bijgedragen dat het vooruitgangs optimisme bij velen is 
gekeerd in cultuurpessimisme, een gevoel dat het goede leven voorbij is 
en dat de mensheid binnen afzienbare tijd ten onder zal gaan. De nog vers 
in het geheugen liggende eliacrisis van rond 1973 werd door velen gezien 
als een bevestiging van genoemde pessimistische visie. Toch is het nog 
maar ruim 8 jaar geleden dat futurologen ons de meest zonnige toekomst in 
het jaar 2000 voorspelden, dat de toenmalige minister van economische zaken 
de heer Den Uil, in zijn groeinota de geneugten van de economische groei 
bezong. Dat de PVDA het verkiezingspad opging met de leuze iedereen zijn 
eigen auto.en dat D'66 in haar eerste partijprogramma met geen woord repte 
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over de problemen van milieu en schaarste. Economische groei noemde als 
een der eerste doelstellingen van h~ sociaal economisch beleid. U ziet 
ook zich progressief noemende partijen, kunnen zich wel eens vergissen 
met betrekking tot het in de naaste toekomst te voeren beleid. Om dat te 
kunnen constateren hoef je trouwens keerpunt maar te vergelijken met de 
werkelijkheid van vandaag. De studies van de Club van Rome confronteren 
ons primair met iets dat bij ons al lang bekend is, n.l. de eindigheid 
van de aarde en de onmogelijkheid daardoor om maar door te blijven groeien. 
Voor de praktische politiek is deze theoretische constatering echter van 
weinig belang, daar gaat er om hoe urgent de problemen van milieu en schaar
ste zijn. Zeker met andere knelpunten die zich op dit moment voordoen, daar
om is ze zoveel meer gedetailleerde en realistische, zgn. scenario-analyse 
van Mesarowitsch en Pastel die u in het onlangs verschenen 2e rapport aan 
de Clubswan Rome kunt vinden, politiek van zoveel meer belang. De gevaren 
van d~ exponentiele groei, de optredende vertraging bij tegenmaatregelen, 
en van de sub-optimalisering moeten er toch duidelijk worden onderkend. 
Het is de verdienste van de Club van Rome dat wij ons van deze gevaren be
ter bewust zijn geworden. Over exponentiele groei hoef ik nauwelijks meer 
te praten. Het blijft echter altijd instructief zelf eens uit te rekenen 
wat de gevolgen op langere termijn zijn, van een constante jaarlijkse pro
centuele toename. Berekent u bijv. eens wat het minimumloon zal zijn over 
50 jaar. Bij 10% inflatie per jaar, of hoe groot de bevolking van Mexico, 
thans ca. 60 miljoen zal zijn over 60 jaar met 3t% groei per jaar. De ver
traging vindt feitelijk plaats op drie wijzen. Door het te laat onderken
nen van een op den duur gevaarlijk groeiverschijnsel, door dat nog geruime 
tijd kan duren dat tegenmaatregelen genomen word«\ omdat democratische be
sluitvormings procedures nu eenmaal langzaam werken en doordat het na het 
treffen van de maatregelen nog geruime tijd zal duren voor bedoelde groei 
tot stilstand zal zijn gekomen. Suboptimalisering tenslotte ontstaat wanneer 
een probleem uit zijn verband gerukt wordt, wanneer de externe faktoren, 
d.w.z. de realties van het probleem in studie met de buitenwereld verkeerd 
geschat of geheel buiten beschouwing gelaten worden. Een voorbeeld hiervan 
wanneer de maatschappelijke kosten van milieu verontreiniging niet aan de 
produktieprocessen in rekenigg worden gebracht, omdat lucht en water nog als' 
vrije goederen worden beschouwd, zal de kostprijs van de produkten te laag 
zijn en marktverstoring optreden. Het door ons onderschreven begrip de ver
vuiler betaald, mits op de juiste wijze toegepast, dient nu om deze vorm van 
sub-optimalisering zoveel mogelijk te voorkomen. Dit zou in theorie ook 
voorkomen kunnen worden door een vergaand gecentraliseerde besluitvorming, 
in een economisch stelsel waarbij de produktiebeslissingen centraal door 
de overheid genomen worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat discussies 
over het economisch stelsel de invloed van de milieu en schaarste weer hoog 
zijn opgelaaid.· In het in 1972 uitgekomen en nu al weer bijna vergeten rap
port van de commissie Mansholt, aan het zgn. permanente overlegorgaan van 
de PVDA, D'66 en PPR, wordt gepleit voor nationalisatie van sommige bedrijfs· 
takken. Ditrapport waaraan de huidige minister-president en twee ministers 
hebben medegewerkt, staat vol tegenstrijdigheaen. Enerzijds wordt gesteld 
dat beslissingenop een zo hoog niveau moeten worden genomen, dat al diege
nen die er gevolgen van kunnen oneervinden in gelijke mate vertegenwoordigd 
moeten zijn, zodat externe effecten niet langer extern zijn maar als het 
ware in een besluitvormingsproces op dat niveau kunnen worden geintergreerd. 
Toepassing van dit principe leidt tot een verregaande centralisatie van de 
besluitvorming met alle bekende daaraan verbonden problemen, zoals concen
tratie van macht, bureaucratie, onvolledige informatie, vanwege lange com
municatielijnen, gebrek aan medewerking van de decentrale niveau's, te 
grote complexiteit der problemen, gebrek aan motivatie bij de basis en 
verstarring. Anderzijds, en wellicht gedeeltelijk ter compensatie van de 
massa-concentratie door centralisatie wordt aangedrongen op democratise
ring van de besluitvormings-proces. Dat bedoelde democratisering blijkens 
tot nu toe opgedane ervaring niet altijd tot een verbetering van de kwa
liteit van beslissingen leidt, dat de besluitvorming ernstig wordt ver
traagd, dat veel mqnipulatie mogelijk is en ook plaatsvindt en dat het 
moeilijker worden impopulaire besluiten te nemen, die voor het terugdringen 
van milieubederf en het afremmen van de behoefte aan consumptiegoederen 
toch nodig zullen zijn, dat wordt buiten beschouwing gelaten. 
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Hoe het overheidsapparaat moet worden georganiseerd om machtsmisbruik en 
willekeur te voorkomen, hoe de democratische uitvoering der beslissingen 
zou moeten plaatsvinden, daar wordt stilzwijgend aan voorbijgegaan. Over 
de grote werkgelegenheidsproblemen, die een plotseling afremmen, ombuigen 
of stopzetten van de economische groei zal veroorzaken wordt niet gespro-

ken, een onduidelijk en niet gedefinieerd begrip economisch nut, wordt inge
voerd, de noodzaak van een vergaande inkomensnivelering en vermogensher
verdeling wordt uitvoerig uiteengezet, totdat de problemen van milieu· en 
schaarste daarbij wel eens zouden kunnen toenemen i.p.v. afnemen, vanwege 
toenemende consumptie, afnemende beschikbaarheid van investeringsmiddelen, 
en afnemende prikkel voor creatieve mensen om tot oplossing der problemen 
bij te dragen, daar wordt met geen woord over gerept. In navolging van 
uitlatingen van Madows wordt Nederland als gidsland ten tonele gevoerd, 
doch met het stellen van een voorbeeld aan de wereld is niemand gebaat, 
de grondstoffen voorraden zullen daardoor nauwelijks langer toereikend 
zijn, het buitenland zal dankbaar profiteren van onze verminderde concu
rentiepositie en ondernemingen zullen naar het buitenland uitwijken. Kort
om Nederland zou zich er belachelijk door maken. In het algemeen worden in 
het rapport Mansholt de problemen van milieu en schaarste duidelijk onder
geschikt gemaakt aan de door de opst•llers blijkbaar gewenste maatschappij
veranderingen. Het rapport heeft inmiddels zijn weg gevonden naar bureau
la, ijskast en prullemand. Vergeef me mevrouw de voorzitter, dat ik zo ~t
voerig ben ingegaan op het rapport van Mansholt, Den Uil en de zijnen, maar 
het zijn dit soort rapporten die naast bepaalde redevoeringen er mede toe 
bijdragen, dat ondernemingsklimaat steeds slechter wordt in Nederland en 
de gevolgen daarvan in de vorm van langdurige structurele werkeloosheid 
merkbaar zullen zijn. Bij een bespreking van een liberaal milieu en schaar
ste beleid zij voorop gesteld, dat men vanuit een liberale invalshoek zo
wel kan streven ·naar een zo schoon mogelijk milieu als randvoorwaarde een 
redelijke voorziening met goederen en diensten, als naar een zo hoog mo
gelijke produktie van goederen en diensten, met als randvoorwaarde een 
dragelijk milieu, hetzelfde geldt overigens voor hen die zich vanuit de~ 
socialistische invalshoek met deze problemen bezig houden, wat beide groepen 
scheidt is de wijze van benadering van de problemen. Van socialistische 
zijde de bemoeizacht van de overheid en nivelleringsdrang, van liberale 
zijde de neiging de individuen gesteund door een op de juiste wijze fun
gerend prijsmechanisme zoveel mogelijk in vrijheid te laten beslissen. 
Van socialistische zijde het geloof in de almacht van de overheid en het 
wantrouwen tegen vrije ondernemers, van liberale zijde het vertrouwen in 
de creativiteit en inventiviteit van vrije mensen en de vrees voor bureau
cratie, geldverspilling, willekeur en machtsmisbruik bij een grote over
heidsbemoeienis. Applaus. Er zullen ook in onze kring mensen zijn die een 
schoon milieu de hoogste prioriteit geven en die om deze doelstelling te 
bereiken heel goed zullen kunnen samenwerken met sommige socialisten en 
er zullen andere liberalen en socialisten zijn voor wie stijgende materiele 
welvaart en vermijden van werkeloosheid zwaarder weegt. Ik wil het libera-

lisme bepaalt niet vereenzelfigen met het streven naar een maximale produc
tie van goederen en diensten, onder opoffering van een schoon milieu. Even
min trouwens als het omgekeerde. Wat zijn nu onze voornaamste conclusies 
in de eerste plaats dat ons maatschappelijk stelsel bij uitstek geschikt 
is om de problemen van milieu en schaarste aan te vatten. Vanwege de 
scheiding tussen de publieke en privaat sektor heeft de overheid de moge
lijkheid de regels te stellen om te controleren, waaraan de particulieren 
ondernemingsgewijs produktie dient te voldoen. Diegene die gemeenschaps
eigendom van produktiemiddelen, overheid produktie, arbeiders zelfbestuur, 
of toetsing van investeringen aan het algemeen belang nastreven kunnen in 
de milieu en grondstoffen problematiek geen enkel werkelijk argument vin
den ter bevestiging van hun opvatting. In tegendeel een zelf-producerende 
overheid zal veel mineer geneigd zijn straffe regels te stellen omdat bud
getaire overwegingen dit zullen bemoeilijken, bovendien ontstaat in dat 
geval de situatie, dat de overheid zichzelf zou moeta controleren. Wanneer 
men stelt dat deze problemen op1rte lossen zijn door een adequate overheids
organisatie in het bijzonder door een goede funktieschijf, dan stellen wij 
daar tegenover dat nog nergens ter wereld is aangetoond dat dit op bevredi- ; 
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gende W~Jze zou kunnen envooral dat de gewenste funktiescheiding in ons 
huidige stelsel vanzelf aanwezig is. De milieu en grondstoffenproblemen 
hebben dan ook niets te maken met het zogenaamde kapitalistische stelsel 
In communistische landen doen deze problemen zich evenzeer voor, zo niet 
in sterkere mate voor. In die landen is de situatie in wezen ernstiger 
omdat de democratische tegenkrachten ontbreken en de belangen van de be
volking veelal ondergeschikt worden gemaakt aan die van de staat zoals de 
machtshebbers die zien. De problemen hebben dan ook niets met ons stelsel 
te maken, dat wij daar plotseling mee geconfronteerd zijn, vind uitslui
tend zijn oorzaak in het explosieve karakter van exponentiele groei. Daar
om zijn de beschikbare instrumenten niet tijdig gebruikt. In ons maatschap
pelijk stelsel heeft de overheid n.l. vele instrumenten tot zijn beschikking 
voorlichting, heffingen en subsidies, stimuleren van research, financieren 
van bepaalde investeringen, vergunningen, ge- en verboden, deze instrumen
ten zijn nog lang niet alle optimaal aangewend.· Er is dan ook geen enkele 
reden om op dit moment verdergaande dwangmaatregelen over te gaan. Het is 
overigens opvallend, mevrouw de voorzitter, in hoeveel gemak bij zgn. pro
gressieve partijen door sommigen over dwangmaatregelen gedacht wordt. We 
mogen geen auto's meerhebben, we mogen niet meer economisch groeien, grond
stoffen en energie moeten gerantsoeneerd worden, er mogen geen particuliere 
ondernemingen meer zijn, er mag niet meer dan zoveel verdiend worden, men 
mag geen tweede huis meer hebben, enz. Het is ieders goed recht er bepaal
de opvattingen opna te houden, doch men moet niet doen alsof de problemen 
van milieu en schaarste die dwang noodzakelijk maken. Applaus. Verbods
bepalingen zullen ongetwijfeld nodig zijn, bijv. als anders de gezondheid 
voor de staat van mens, dier en land in gevaar komt. Gf.in situaties van 
accute schaarste, maar elke nodeloze vrijheidsbeperking moet venmeden wor
den, door een betere toepassing van de reeds genoemde instrumenten, zal 
bereikt kunnen worden dat het prijsmechanisme beter gaat functioneren. 
Tot voor kort werden lucht, water en bodem immers als vrije goederen be
scouwd, waarin men straffeloos en kosteloos allerleid vuiligheid kon depo
neren. Door de hieraan verbonden kosten aan de vervuilers in rekening ge
bracht zal de overheid niet alleen de middelen verkrijgen, de vervuiling 
te elimineren en eventuele schade te compenseren, doch zullen de producen
ten bovendien gestimuleerd worden om minder vervuilende produktieprocessen 
en produkten te ontwikkelen, terwijl produkten die -bij de fabricage of het 
gebruik veel vervuiling tot gevolg hebben vanzelf duurder worden en daar
door minder afgenomen zullen,worden. Op basis van een beter werkend prijs
mechanisme zal de produktie vanzelf in milieu-vriendelijke richting worden 
omgebogen, waarmee de zozeer gewenste selectieve groei verkregen zal zijn. 
Dit is wat wij bedoelen als wij het principe de vervuiler betaalt onder
schrijven. Wij zljn er stellig van overtuigd dat er geen gedetailleerde 
planning, geen gedetailleerde voorschriften beter zullen kunnen werken dan 
het prijsmechanisme. Dat immers gebaseerd is op de p~soonlijke voorkeur 
van zeer velen en dat niet de problemen van bureaucratie, vanwillekeur en 
verstarring en met zich meebrengt. Wij zijn er ook van overtuigd dat een 
geleidelijk strenger wordend overheidsbeleid in de vorm van geleidelijk 
hogere heffingen en strengere .. ,rnilieu kwaliteitseisen, de industrie de in
ventiviteit en creativiteit zal weten op te brengen om nieuwe minder ver
vuilende processen te ontwikkelen zonder al te hoge extra kosten. De na
druk moet daarbij op het woord geleidelijk liggen, niemand is er imm~s 
mee gebaat dat door een plotselinge sterke stijging der heffingen of een 
plotselinge grote verscherping van de normen bepaalde industrieen hun pro
duktie moeten staken. De belangen van het milieu zullen steeds terdege 
afgewogen moeten worden tegen die van de werkgelegenheid en als er dan 
in sommige gevallen bijv. door een tengevolge van een eerder genoemde ont
wikkeling, ontstane verandering in het consumptiepatroon, productieprocessen 
gestaakt moeten worden, dan zal voor een adequate afvloeiings- en omscholing; 
regeling moeten worden zorggedragen. Wat ik zojuist gesteld heb met betrek
king tot de milieuproblemen, geldt in gelijke mate bij het grondstoffenbe
leid. Door het leggen van een heffing op de prijs kan het verbruik van een 
grondstof worden tegengegaan. Daardoor zal enerzijds het zoeken naar nieuwe 
vindplaatsen en het verbeteren van de winningstechnologie worden gestimu
leerd, terwijl anderszijds de middelen ter beschikking komen alternatieven 
tot ontwikkeling te brengen. Ook hier is geleidelijkheid van belang om 
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plotselinge verstoringen te voorkomen, terwijl met de internationale con
currentie positie van onze industrie rekening moet worden gehouden. Boven
dien zal voorkomen moeten worden dat ongewenste substitutie effecten op
treden, d.w.z. dat het terugdringen van het verbruik van een bepaalde 
schaarse grondstof een niet gewenste toename van het gebruik van een ande
re grondstof ten gevolge heeft. Dit toont reeds aan dat dergelijke maat
regelen feitelijk alleen in internationaal verband genomen kunnen worden. 
En dat een beleid van langere termijn aan de heffingenteÄ grondslag moet 
liggen. Ook zal het mogelijk moeten zijn in speciale gevallen tegenover de 
heffing een in de tijd aflopende subsidie te stellen ter willen van het 
behoud van de werkgelegenheid. Een en ander in het kader van een indica
tief meerjarenplan en niet afhankelijk van de stand van 's Rijks financien. 
Daarom ook dat wij de vorming van een tweetal fondsen aanbevelen, een miliet 
fonds en een energie- en grondstoffenfonds tevoeden door de reeds genoemde 
heffingen alsook door een deel der extra aardgosbaten in deze fondsen te 
storten. Uit het milieufonds zullen dan de eliminatiekosten der vervuiling 
en de compensatiekosten voor geleden schade betaald moeten worden, alsmede 
subsidies voor de ontwikkeling van milieu-vrieRdelijke produktieprocessen 
en produkten en eventuele omscholingskosten wanneer dat noodzakelijk zou 
zijn. Het gebruik van een deel ~er extra aardgasbaten ter stimulering van 
een meer milieu-vriendelijke produktie, onder behoud van de werkgelegenheid 
komt ons meer zinvol voor op de langere termijn dan het zonder meer ver
hogen van de overheidsuitgaven, ter financiering van een aantal rode stok
paarden waaraan het kabinet Den Uil de voorkeur geeft. Applaus • 
Het tijdelijk voordeel van de hoge aardgasbaten zou op die manier worden 
uitgebuit, om het nadeel ten gevolge van de hoge bevolkingsdichtheid te 
stellen strengere milieu-eisen te compenseren. Hierdoor kan Nederland een 
belangrijke voorsprong verkrijgen bij de ontwikkeling van een meer milieu
vriendelijke produktie en zour~ns aardgasvermogen worden aangewend om te 
investeren in toekomstige welvaart. Een idee dat de heer Langman vorig jaar 
ook reeds noemde. Uit het energie- en grondstoffen fonds zal de ontwikke
ling van nieuwe bronnen van bestaan moeten worden gesubsidieerd, zal de 
ontwikkeling van alternatieve grondstoffen moeten worden betaald, zullen 
maatregelen tot stimulering van een zuiniger gebruik en de ontwikkeling 
van terugwin processen moeten worden gefinancieerd. Dit fonds zal het mo
gelijk maken een op de lange termijn gericht energie- en grondstoffenbe
leid te voeren, dat er mede op gericht moet zijn, de kwetsbare afhankelijk
heid van enkele produktielanden te verminderen, wat betreft nieuwe energie 
bronnen hebben wij in het bijzonder de aandacht gevestigt op de grote mo
gelijkheden van moderne processen van steenkolenvergassing, de overslag van 
zgn. steenkolensmurrie en het omzetten daarvan in gas, kan een belangrijke 
nieuwe aktiviteit van het Rijnmondgebied worden, waarbij wij tevens hebben 
gewezen op de mogelijkheid deze aktiviteiten uit te voeren op een in de 
Noordzee te bouwen kunstmatig eiland. Er blijken n.l. zo grote hoeveelheden 
steenkool in de wereld te zijn, dat de energie voorziening daarmee tot het 
eind van de volgende eeuw kan worden veiliggesteld~,De steenkolenvoorraden 
zijn veel meer gespreid over de wereld en bevinden zich juist niet in de 
arabische landen, die als een totaal der fossiele brandstoffen bekijken, 
tot de energie-arme landen gerekend·•·moeten worden. Daardoor zal de kans 
op politieke chantage, wat we ruim een jaar geleden hebben meegemaakt, 
veel kleiner worden. Ik heb al-even de mogelijkheid van een kunstmatig 
industrie-eiland in de Noordzee genoemd. Op een dergelijk eiland zou een 
belangrijk deel van de toekomstige industriele expansie kunnen plaatsvin
den die voor het veilig stellen van welvaart en werkgelegenheid noodzake
lijkis. Wij denken daarbij ook aan het lossen en opslaan van vloeibaar 
aardgas aan de reparatie van manmoettankers, aan procesindustrieen, aan 
installaties voor hetopwekken van windenergie, aan installaties voor het 
verwerken van afval en het terugwinnen van grondstoffen, aan dewateront
ziltings installaties enz. Natuurlijk zullen aan deze industrieen ook miliel 
eisen gesteld moeten worden, de zee mag immers nimmer een vuilnisvat wor
den. Doch deze eisen kunnen wat betreft loozing van gevaarlijke stoffen, 
wat betreft stank en lawaai, van andere aard dan die voor dit dichtbevolkte 
centrum. De door particulieren ontwikkelde plannen tot het bouwen van een 
of meer van dergelijke kunstmatige eilanden dienen dan ook alle aandacht te 

krijgen. Spoedige beslissing zou van grote, psychologische betekenis zijn, 
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voor het ondernemingsklimaat in ons land en een belangrijke stimulans voor 
de werkgelegenheid. Het negatieve en soms discriminerende instrument van 
de investeringsheffing zou gevangen kunnen wor~en door het positieve in
strument van selektieve subsidiering bij vestiging op het eiland, waarmee 
met betrekking tot de congestie-verschijnselen in de Rijnmond op den duur 
hetzelfde bereikt zou zijn. Applaus. Wij achten het gewenst dat de regering 
op korte termijn serieuze aandacht gaat besteden aan de bestuurlijke, tech
nische, economische en milieu-hygienische aspecten van de plannen en dat 
bij gebleken technische-economische realiseerbaarheid een voortvarend be
le2d gevoerd gaat worden. Mevrouw de voorzitter, ik heb reeds gesteld dat 
verdere groei van de produktie noodzakelijk blijft, maar dat dit in veel 
sterkere mate een milieu-vriendelijke groei moet zijn. En dat de vervuiling 
per eenheid produktie belangrijk zal afnemen. Hetzelfde zal moeten gelden 
voor het gebruik van energie en grondstof per eenheid produktie. Wij zijn 
ervan overtuigd dat dit bereikt kan worden door.een betere werking van het 
prijsmechaniek, d.w.z. door de maatschappelijke kosten van de vervuiler en 
van het roofbouw plegen op eindige voorwaarden aan de producenten in reke
ning te brengen. Blijft over de groei van de bevolking in Nederland, zowel 
als elders'in de wereld, wij zijn van mening dat deze groei zo snel moge
lijk gestopt moet worden en dat alle oorbare middelen daarbij te baat moet 
worden genomen. Wij zijn er ons ook van bewust dat aan een verdubbeling van 
de wereldbevolking niet meer te ontkomen zal zijn en dat dit ontstellende 
problemen met zich mee zal brengen. De wereldvoedselvoorziening, een verdere 
vernietiging van het natuurlijk leefmilieu, hongersnood en epidemieen die 
wellicht niet meer te vermijden zijn. De berekening van Mesarowitsch en 
Pastel in het tweede rapport aan de Club van Rome geven dit duidelijk aan • 
De onverantwoordelijke uitlatingen van sommige politieke en religieuze 
leiders komen daardoor in een scherp daglicht te staan. Applaus. 
Ook Nederland zal zo snel mogelijk een officiele bevolkingspolitiek moeten 
gaan voeren, dat dit niet meer nodig zou zijn omdat bij het huidige vrucht
baarheidscijfer de bevolkingsgroei wel vanzelf zal ophouden verwerpen wij, 
omdat niemand weet wat er zal gebeuren wanneer het huidige cultuurpessimis
me weer omslaat in een vooruitgangsoptimisme. Bovendien zal door de toene
mende welvaart, het ruimte beslag per inwoner steeds groter worden en 
daarmee het gevoel van overbevolking, thans reeds aanwezig bij 70% van de 
bevolking, met instemming. hebben wij dan ook het li.beraal manifest aange
haald wanneer dat stelt, liever een maatschappij met 10 miljoen mensen 
waarin voldoende ruimte voor een ieder zal zijn, dan een land van 18 mil
joen mensen voor wie het gevoel zich vrij te kunnen bewegen en ontplooien 
niet zal zijnweggelegd. Op de instrumenten van een bevolkingspolitiek zal 
ik nu niet ingaan. Zij zijn uitvoerig beschreven in hoofdstuk 6. van het 
rapport. Wel zou ik er nog op willen wijzen dat de netto-immigratie van 
20 tot 30 duizend personen per jaar, ca. 25% van de totale bevolkingstoe
name zoals de laatste jaren gebruikelijk voor een overbevolkt land als 
naderland onaanvaardbaar is. Applaus. De import van gastarbei~ers zal dan 
ook moeten worden stopgezet. Dit kan bereikt worden door de maatschappelijke 
kosten van de aanwezigheid van gastarbeiders inclusief de congestiekosten 
aan de werkgevers in rekening te brengen, alsook door het werk voor Neder
landers aantrekkelijk te maken, bijv. door de beloning te verhogen en de 
arbeidstijden te verkorten. Hierdoor zullen mechanisatie en automatiserirg 
van vele eenvoudige werkzaamheden bevorderd worden, hetgeen zal leiden tot 
een kleiner aantal arbeidsplaatsen op hoger geschoold niveau. En gezien de 
steeds groter wordende kloof tussen het niveau van het onderwijs en het 
niveau van de werkgelegenheid een gunstig neveneffekt is. Het bevolkings
probleem is mondiaal, er zal dan ook alleen in internationaal verband tot 
een oplossing kunnen worden gekomen. Het zijn de internationale aspecten 
van de milieu- en grondstoffenproblematiek, die ons de meeste zorgen baren. 
Ondanks alle goede bedoelingen van internationale organisaties, ondanks 
veel belovende intentieverklaringen en ondanks enkele op zichzelf nuttige, 
maar moeilijk controleerbare verdragen, blijft de grensoverschrijdende 
vervuiling door gaan en vind de geleidelijke vergiftiging van de oceanen 
nog steeds plaats. Het ontbreken van een internationale rechtsorde van 
effectieve middelen om de nakoming van verdragen af te dwingen en de sterke 
optimalisering uitgaande van meer dan 150 souvereine staten, is hiervan de 
oorzaak. Nederland zal met alle mogelijke middelen er naar moeten streven 
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dat een effectief mondiaal milieu-en grondstoffenbeleid wordt geformuleerd. 
En dat de verschillende landen zich verplichten aan dit beleid mee te wer
ken, internationale arbitrage bij verschillen moet daarbij geregeld zijn. 
Bij de samenwerking moet voor ons land allereerst aan europese gemeenschap 
en de OECD gedacht worden. Een bevredigende regeling voor de Rijn en zijn 
zijrivieren kan daarbij een testcase zijn voor de europese samenwerking. 
De voor ons land ontoelaatbare verontreiniging van de Rijn zal opnieuw 
krachtig aan de orde gesteld moeten worden. Mevrouw de voorzitter, onze 
commissie heeft zich ook afgevraagd in hoeverre de huidige bestuurlijke 
organisatie van het overhädsapparaat berekent is op de complexe milieu-
en grondstoffenproblematiek, bij het milieubeleid zijn een achttal depar
tementen betrokken, zodat de coordinatie uiterst moeizaam verloopt, de 
oliecrisis leidde tot paniekreacties en tot de constatering dat de infor
matie ontbreekt voor een effectief beleid in dergelijke omstandigheden. 
De milieu-wetgeving loopt erg stroef tot nu toe·en de reeds aanwezige wet
ten zijn slecht op elkaar afgastemt wij hebben in het midden gelaten of 
dit falend milieubeleid zijn oorzaak vindt in de gebrekkige organisatie dan 
wel in een wellicht minder bekwame minister, vermoedelijk in beide. 
Van meer belang is echter dat bij de huidige organisatie snel reageren van 
plotseling veranderende omstandigheden en geïntegreerde beleidsvoobereiding 
en beleidsvorming uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk zijn. Wij hebben di
verse alternatieve uitvoerig bestudeerd en zijn daarbij tot de conclusie 
gekomen dat het geen aanbeveling verdiend milieubedervende en bewakende 
aktiviteiten volledig te scheiden en dat een apart ministerie voor ruimte
lijke ordening en milieubeheer dus moet worden afgewezen. Verder dat de be
voegdheden van de minister voor Volksgezondheid en Milieuhygiene moeten 
worden vergroot en dat deze bewindsman de eerst verantwoordelijke moet zijn 
voor alle wetgeving die met de kwaliteit van het milieu te maken heeft, 
vandaar dat wij liever spreken vanVolksgezondheid en Milieubewaking. Ook 
menen wij dat een meer geïntegreerde beleidsvoorbereiding bereikt zou kun
nen worden door een verdergaande samenwerking tussen de voorlopig weten
schappelijke raad voor het regeringsbeleid en het centraal plan bureau. 
Daarbij denken wij aan de vervaardiging van het nederlandse versie van 
het oomputermodel van Mesarowitsch en Pastel als mede aan een jaarlijks 
te publiceren milieu- en grondstoffen meerjarenplan van indicatieve aard, 
dat als leidraad kan dienen bij de voorbereiding vah beleidsmaatregelen. 
Tenslotte menen wij dat een nadere studie naar de wenselijkheid van een 
zelfstandig bestuursorgaan een milieu en grondstoffen commissie bij wet 
in te stellen en onder meer met de specifieke bevoegdheden om binnen het 
kader van de bestaande wetgeving en uitvoeringsbesluiten snel te reagaen. 
op onverwachte omstandigheden dat een dergelijke studie alle aandacht 
verdiend. Door vol administratief op de kroon, doelmatigheid zowel als 
rechtsmatigheid in het betreffende wet op te nemen, zal de betrokken 
minister toch een uitspraak moeten doen waardoor de ministeriele verant
woordelijkheid in werking treedt. Bij een dergelijke constructie kan ook 
een betere controle ontstaan op de beleidsvoorbereiding, mocht een ombuds 
man eindelijk werkelijkheid worden, dan zal deze zich ook bezig moeten 
houden met het toezicht op de kwaliteit van het bestuur van een eventuele 
milieu en grondstoffen commissie. Een ombudsman kan een goed tegenwicht 
vormen tegen een te grote macht van zelfstandige bestuursorganen, het is 
dan ook niet verwonderlijk dat in een land als ZWeden waar de ombudsmannen 
geaccepteerd instituut is er veel minder bezwaren zijn tegen zelfstandige 
besturen. Tenslotte wil ik er nog de aandacht op vestigen d~t er grote 
verschillen in de wereld zijn wat betreft de beschikbaarheid van voedsel 
energie en grondstoffen. Lang voordat er op wereldschaal sprake zal zijn 

van tekorten, kan dit op bepaalde plaatsen in de wereld wel degelijk het 
geval zijn, door sterke overbevolking, natuurrampen, gebrekkige distrubutie 
en grote verschillen in welvaart. Dit blijkt ook duidelijk uit de studies 
van Mesarowitsch en Pastel, het ontbreken van duidelijke regels waarin de 
nationale samenwerking zal veel eerder een groot gevaar inhouden van het 
ontstaan van grote rampen, dat het ontstaan van grondstoftekorten op wereld
schaal. Politiek bezien is crisisbeheersing van veel grotere urgentie dan 
beheersing van de economische groei, de aandacht zal zich derhalve niet 
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primair moeten richten op problemen die zich pas oplange termijn zullen 
voordoen en daarom politiek op dit moment niet relevant zijn. Mevrouw de 
voorzitter er wordt de VVD wel verweten dat zij alleen maar overal tegen 
is. Er wordt wel gesteld dat wij geen oog hebben voor structurele veran
dering van de maatschappij en dat wij zelf geen oplossingen aandragen voor 
de grote problemen waarvoor ons land, waarvoor de wereld, zich gesteld ziet. 
Dit verwijt is nimmer terecht geweest. Hetgeen een ieder kan beamen die de 
moeite neemt de handelingen van de beide kamers der staten-generaal door te 
lezen, doch na het verschijnen, nu kort na elkaar, van vier rapporten van 
de Telder Stichting en ik noem ze even Kunst, zinnig subsidieren, Naar een 
Liberaal Landbouwbeleid, Universiteit, Democratie en Wetenschap, en dan 
ons rapport milieu groei en schaarste, na het verschijnen van deze vier 
rapporten, is er geen enkele reden meer om dit te stellen. En dan noem ik 
nog niet eens het Liberaal Manifest en de Brochures van de tweede kamers 
fraktie, als liberalen moeten wij duidelijk stellen waarvoor wij staan. 
Als liberalen moeten wij openstaan voor noodzakelijke veranderingen en 
moeten wij het nieuwe propageren en accepteren als het beter is, niet als 
het alleen maar anders is. In ons rapport hebben wij getracht duidelijk 
te zijn, wij hebben niet getracht ~e problemen te verdoezelen en te doen 
alsof er niets aan de hand is, we hebben getracht realistisch te zijn en 
we hebben daarbij opnieuw ontdekt dat de liberale maatschappij opvattingen 
een uitstekend uitgangspunt zijn voor een milieu- en schaarste beleid. 
Applaus. 

Ik zou tegen de heer Zoutendijk willen zeggen, beste Guus heel hartelijk 
dank voor dit buitengemeen boeiende verhaal op een buitengewoon hoog 
niveau. In de loop van de ochtend, dames en heren, kreeg ik wel angst dat 
dit verhaal in de knel zoukomen en u begreep dat ik daarom af en toe heb 
moeten jagen, maar wij vonden het zo uitermate belangrijk dat de heer 
Zoutendijk dit betoog heeft kunnen houden als, presentatie van het rapport 
van de Telder-stichting waarover hij het heeft gehad en ook wel als pre
sentatie van de twee andere rapporten, over het algemeen zou ik eerst hem 
willen bedanken voor het zeer vele werk wat hij en zijn commissie aan dit 
rapport heeft gedaan, maar ik wil ook de medewerkers van de Telder-stich
ting bijzonder bedanken, de secretaris van de commissie de heer Rund, maar 
ookzeker de directeur van de Telder-stichting de heer van Aarse 1 hij 
vervult een hele belangrijke funktie daar en in die. hele integratie speelt 
hij een buitengewone grote rol. Ik vind dat wat hier gepresteerd is 
daarvoor mag de partij wel buitengewoon dankbaar voor zijn. Het zijn geen 
partijstandpunten, maar we hopen wel dat deze rapporten toch bouwstenen 
zullen zijn bij de discussie over de buitengewoon belangrijke onderwerpen 
die hier aan de orde zijn gesteld. De partij hoeft het er helemaal nË t 
mee eens te zijn, kan er een andere mening over hebben, dat zal straks 
wel blijken als we ons verkiezingsprogram gaan maken, maar wanneer je bij 
het maken van een programma over zulk materiaal kunt bescmkkèn heb je al 
een betere uitvalsbasis dan wanneer je dit niet heb. En dat is het grote 
winstpunt op dit ogenblik. Heel hartelijk dank, Guus alle andere van de 
Telder-stichting, met name ook de heer van Aarse en nog heel veel succes 
met de vele arbeid die de partij de komende maanden van u gaat verwachten 
bij het verder aandragen van anaere bouwstenen. Succes Telder-stichting 
veel dank. Applaus. 
En nu geef ik nog even het woord aan de heer Korthals-Altus. 

Dames en heren, een paar technische mededelingen over de lunch en het 
nieuwe begin van de vergadering vanmiddag. In de eerste plaats de mede
deling dat diegene die om stemming per briefje hadden gevraagd over het 
al dan niet bindend advies, die hebben dat verzoek ingetrokken en zich 
neergelegd en ook de overtuiging gekregen dat de meerderheid van de ver
gadering duidelijk voor een niet-bindend karakter van dat advies was. 
Wij hebbenvervolgens even beraadslaagd met de commissie van de Vliet en 
met juffrouw Gunter van de vereniging van staten- en raadsleden over de 
vraag of we nu vandaag nog over Hengelo of artikel 10 zouden maten gaan 
stemmen, dat dreigt haastwerk te worden waarbij we fouten gaan maken ons 
voorstel is nu om over de keuze de plaats waar dat in het regelement moet 
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worden opgenomen om daar overleg te plegen met de commissie van de Vliet, 
die er wel tegen is, maar die ons technisch zal kunnen bijstaan met de 
vereniging van staten- en raadsleden en het HB en dat we u op 31 mei hope
lijk het unanieme amendement zullen kunnen voorleggen waarin tot uiting 
komt datgene wat de vergadering heeft besloten en dat dan ook op 31 mei de 
eindstemming wordt gehouden. Ik hoop dat u zich daarmee kunt verenigen. 
WdQnt het zou heel vervelend zijn wanne~r we bij dat amendement onzor~g~v·u~l---

1g zoudenhandelen. De lunchpauze heb 1k begrepen 1s van half twee tot 
vijf over twee, kwart over twee beginnen we echt. Ik wens u een smakelijke 
maaltijd. 

Dames en heren zoudt u uw plaatsen willen innemen. Ik moet u nogmaals 
namens de brandweer die het mij heel vriendelijk vroeg, verzoeken niet 
te roken, dat mag nu eenmaal niet in deze zaal en zelfs de eigen vriende
lijke brandweer van breda moet zich aan de regels houden, dus wilt u het 
niet doen. 
Dames en heren ik neem aan dat iedereen op het ogenblik zijn zetel heeft 
ingenomen voorzover men nog staat een zetel zoekt daarachter in de zaal 
is nog plaats, daar voorin trouwens ook. Aan de orde is, ik heropen dit 
laatste deel van de Algemene Vergadering. 
Aan de orde is de overdracht van het voorzitterschap, ik heb vanmorgen 
bij de verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur die allemaal 
plaatsvonden bij hamerslag omdat er geen tegenkandidaten waren, heb ik 
aangekondigd dat ik vanmiddag nog enkele woorden zou richten tot de 
betrokken. Allereerst wil ik een welkom toevoegen aan ons nieuwe dagelijks 
bestuurslid de heer Talhamer, gisteren heeft de partij goedgevonden dat ons 
dagelijks bestuur werd uitgebreid en vandaag is de door het HB in de even
tuele vakature gekandideerde de heer Talhamer gekozen. Ton, ik ben blij 
dat je onze gelederen komt versterken, want als er een ding duidelijk is 
geworden dan is het wel dat het werk steeds zwaarder wordt. Wellicht zal 
straks het HB ook nog voorstellen de 9e plaats, waartoe regelementair de 
mogelijkheden nu zijn geschapen, te vervullen. We zijn erg blij dat je 
er bij bent, het niet geringe werk, ik geloof dat je dat wel hebt gemerkt 
gedurende deze algemene vergadering, met ons te delen. En dan een afscheid 
de heer Caron gaat ons verlaten, ik kan nog net niet zeggen mijn voorganger 
dat kan ik straks pas zeggen, Naut werd penningmeester toen ik voorzitter 
werd het was allemaal niet zo feestelijk wat we vonden en ik ga niet terug 
in het verleden, dat is helemaal niet nodig, maar je hebt het met de jouw 
eigen blijmoedigheid, en die gaf mij ook weer moed, op je genomen en je 
zei altijd weer, ach nog eens een tientjesaktie, nog eens dit en nog eens 
dat - je had altijd erg praktische oplossingen - dan redden we het best. 
Nou hebben we het gered, het is niet jouw schuld dat we het afgelopen jaar 
weer sluiten met min 50.000 gulden. Ik wil beloven dat ik mijn uiterste 
best zal doen dat in te halen, dat ben ik wel aan jou verplicht, want onder 
jouw bewind is het gat gevuld, zijn we er samen uitgekomen. Ik dank je voor 
je vriendschap, ik dank je voor alles wat'je voor de partij hebt gedaan en 
je bent een mens met zo verschrikkelijk veel belangstelling en zoveel an
dere hobby's dat op een gegeven moment jij niet meer zag, hoewel je dus 
gepensioneerd was en daar allerleid geweldige verwachtingen van had, die 
zullen we allemaal wel hebben, dat je het niet meer verenigbaar achtte. 
Op dat moment heb je tegen mij gezegd, sorry Haya het kan niet meer, ik 
ga weg, ik heb daar alle respect voor gehad, ik begreep dat, ik wil je 
aleen maar namens de partij heel erg danken voor de serieuze en vooral 
~lijmoedige wijze waarop je het niet geringe financiele probleem van de 
partij tegemoet bent gekomen. Naut het ga je goed. Applaus. 
Tegen de twee blijvers in het DB, de heren Talsma en de Korte, zou ik 
willen zeggen hartelijk dank voor alles wat jullie gedaan hebt, hartelijk 
dank voor de bereidheid om hiermee door te gaan, ik zelf voel me een beetje 
een deserteur, ik verlaat mijn plaats ik doe een stap terug, jullie blijven 
op dezelfde plaats zitten en ik geloof dat, dat wil ik nogmaals zeggen, dat 
hebben we deze twee dagen toch wel gemerkt, dat het heel wat is op het o
genblik om het op je te nemen. Rudolf de propaganda die zo ongelooftelijk 
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belangrijk is, Henk Vrijheid en Democratie, het vervangen van de voor
zitter en het aanhoren van haar, straks zijn zorgen en het delen daarvan
Fijn dat jullie willen blijven, de partij heeft jullie zonder enige tegen
kandidatuur, zonder enig morren, herkandideerd, ik geloof dat de partij 
daar goed aan heeft gedaan. Ik ben blij dat jullie willen blijven. Applaus. 
Nou dan is het dan zo ver. Ik heb gisteren al gezegd in de huishoudelijke 
vergadering waarom ik op een gegeven moment meende dat het beter was weg 
te gaan. Ik wil er helemaal niet op terugkomen en bovendien hou ik niet 
van sentimentele verhalen. Ik kan u wel zeggen, wat ik geloof, dat hoeft 
~ helemaal niet met me eens te zijn, dat de voorzitter die een beetje de 
postzegel van de partij werd, die uitdrukking is uit Tros-aktua, dat die 
weggaat, want ik geloof niet dat dat goed is, dat is mijn prive-mening. 
En dat prive-mening dat wil ik in zoverre nader toelichten ik heb in mijn 
afscheidspeech gisteravond geciteerd wat Anelien Cappijne in de tweede 
kamer heeft gezegd over die prive-sfeer, ze heeft gezegd er is ergens een 
circel om je heen waar je niet binnen mag komen. En dat was ten eerste 
omdat ik het een uiting vond gegrondvest op onze meest essentieel liberale 
beginselen dat ik dit citeer, maar ik wil wel tegen Anelien zeggen dat ik 
het ook heb geciteerd omdat ik hierin terugvond datgene wat voor mij aan
leiding is geweest om weg te gaan. Die circel daar stel ik n.l. hoge prijs 
op, en ik geloof iedere liberaal, en als je dan het postzegeltje bent ge
worden, dan wordt die circel regelmatig doorbroken op campings, in winkels 
op straat en dat moet je allemaal leuk vinden, dat moet je gewoon vinden. 
Een mens is ijdel genoeg om het een tijdje leuk te vinden, heus dat heeft 
iedereen, maar als het te lang duurt dan denk je op een gegeven moment, 
verdikkeme, als ze maar denken in de winkel dat ik voor me beurt ga, dan 
is het al de VVD die dat heeft gedaan en dat is zo drukkend, zo verschrik
kelijk drukkend, ik liet wel eens vijf mensen voor me gaan, want dan hadden 
ze me bekakenen dan hadden ze over me gekletst en dan had ik niet eens 
ae mogelijkheid meer om te zeggen, ja nu ben ik aan de beurt. Dithuishoude
lijke voorbeeld maakt u misschien duidelijk dat ik me wel eens erg geremd 
voelde in mijn vrijheid, geremd ook in het praten, in het schrijven, dat 
is ook de reden waarom ik vanmorgen dat art. 7 van de grondwet aanhaalde, 
die vrijheid van meningsuiting, als ik iets zeg is het ineens weer de VVD. 
Volkomen ten onrechte dat is helemaal niet waar, ik ben er zelf ook nog. 
En het is die overweging geweest, van ik ben er zelf ook nog en ik wil 
gewoon vrij leven, ik ben erg op mijn vrijheid gestelt, die mij er heeft 
toe gebracht om tenslotte te z~ggen, nou eens even een stapje terug. 
Misschien is dan die circel, waarover Anelien heeft gesproken, weer een 
beetje hersteld, er zijn er ook die zeggen dat is een illusie, vergeet het 
maar, nou ik ben zo'n optimist dat ik geloof dat het mogelijk is. Ik wil 
overigens wel tegen de partij zeggen dat ik ongeloofelijk dankbaar ben 
dat ik in de eerste kamer zit, ik heb toch wel gemerkt in di~ 6 jaar, dat 
ik meer een politiek dier ben dan ik oorspronkelijk had gedacht, ik kan 
die politiek niet missen en ik was erg dankbaar toen de partij mij kandi
deerde voor de eerste kamer. Ikvoel me daar buitengewoon gelukkig en ik 
wil op deze plaats daar de partij voor bedanken dat ze me deze kans hebben 
gegeven. De eerste kamer is niet hetzelfde als de tweede kamer, maar het 
is wat rustiger, het is misschien wat meer in de tweede hand, in het leven 
van ieder mens komt het moment dat hij dat wel prettig vind, dat moment 
is er voor mij en ik ben daar erg gelukkig en we hebben daar een reuze 
goede fraktie waarin ik me erg thuisvoel. Ik ga dus niet helemaal weg. 
Ik blijf in de eerste ka.er, en ik blijf penningmeester. Ik heb u gisteren 
uitgelegd waarom ik die beslissing genomen heb, het is dus eigenlijk hele
maal geen afscheid en ook dat is een reden om geen sentimentele verhalen 
te gaan houden. Ik wil gewoon zeggen, al die vrienden in de partij, ik ga 
ze niet met name noemen, reuze bedankt voor het vertrouwen dat jullie in 
me gesteld hebben, ik heb me altijd op het standpunt gesteld, je moet het 
me gewoon in mijn gezicht zeggen, als ik het fout doe. Ik zal heus wel 
fouten gemaakt hebben en het is me ook in mijn gezicht gezegd en dat heb 
ik altijd alleen maar gewaardeerd en ik zou in het bijzonder willen danken 
de leden van het HB, de voorzitters van de kamercentrale, last but not leas1 
de le~en vqn de beide frakties en h~Q fraktieyQorzitters, d~ drie H's~an 
de VVD zullen er straksn1et meer Z1Jn, het Z1Jn dan twee H s en een F. 
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Wat ze daar weer op zullen verzinnen, dat weet ik niet, dat komt nog wel. 
Maar die andere twee H's die wil ik dan toch heel hartelij danken voor de 
formidabele samenwerking, de wijze waarop we steeds met elkaar overlegd 
hebben, de wijze waarop we met elkaar grappen konden maken, ik vind dat 
erg belangrijk want politiek wordt eigenlijk steeds belastender, steeds 
zwaarder, en het is toch echt wel aan hun te danken, dat ik het 6 jaar 
heb volgehouden. En dat mag ik toch op deze plaats wel eens even memoreren. 
En dan tenslotte alle mensen van de Koninginnegracht, er is geen kwestie 
van dat je als voorzitter van een partij ook maar een stap kunt verzetten 
als je niet een perfecte samenwerking hebt met het apparaat, het apparaat 
dat dagelijks de partij draaiende houdt. Heel veel dank voor jullie vriend
schap voor de geweldige wijze waarop jullie ontvingen als ik in de put 'zat 
waarop jullie alle dingen deden waarvan ik dacht dat ze nodig waren. 
Het is aan alle hier genoemden te danken dat ik me werk heb gedaan, of ik 
het wel of niet goed heb gedaan hoeft vandaag n.iet beslist te worden. Ik 
heb natuurlijk fouten gemaakten er zijn ok dingen niet gelukt zoals'ik ze 
me had voorgenomen. Het is dan ook bepaald niet zo dat mijn opvolger, zo
als wel eens gezegd wordt, in een opgemaakt bedje komt, dat kom je in de 
politiek helemaal nooit meer, want er zijn natuurlijk weer nieuwe ontwik
kelingen, nieuwe problemen, waarmee hij te maken zal krijgen. Het zijn he
lemaal geen geringe problemen, de democratie verlevendigd steeds meer men
sen willen meepraten, een algemene vergadering, u hebt het vanmorgen ge
merkt, het gaat steeds meer tijd kosten, daar zit ook een positief punt 
in, steeds meer mensen die beraden zich, die denken over wat er aan de 
orde is, dat vereist een nieuwe stroomlijn waar de nieuwe voorzitter mee 
te maken krijgt. Frits ik was bijzonder blij toen jij ja zei, toen jij 
je jawoord gaf, op mijn vraag zou je mij willen opvolgen. En ik was nog 
blijer toen alle leden van het DB en vervolgens het HB jou kandideerden. 
Frits ik laat je een levendige partij achter en als ze tegen mezeggen, nou 
maar er is de laatste jaren wel geweldig veel gebeurt, en dan weet ik wel 
op zo'n dag dat ze afscheid van je nemen is het net of ik dat allemaal heb 
gedaan, dat is onzin, want als er een is die in dit alles een geweldige 
aanzet heeft gehad dan ben jij het. En dat was ok de reden dat ik jou de 
ideale opvolger vond. Er is de laatste tijd wel veel gebeurt, maar echt 
niet dank zij mij, dank zij zoveel mensen en toch wel allereerst dank zij 
die algemene secretaris. Frits jij moet wel een man zijn die helemaal geen 
last heeft van frustratie, toen ik voorzitter werd toen zeiden ze tegen mij 
nou maar dat dat DB wil werken onder een vrouw dat begrijpen we niet. Er 
waren echt mensen die dat zeiden hoor. Nou ik heb van jou nooit gemerkt dat 
je dat vervelend vond. en dat vind ik erg knap dat je er eigenlijk nooit 
een punt van heb gemaakt, dat was zes jaar geleden nog niet zo gewoon als 
nu,~w~ leven snel. Frist ik wil volstaan met te constateren dat je eigen
lijk al die jaren al een heel groot stuk van mijn werk erbij gedaan hebt. 
Het is helemaal niet aan mij te danken. En als ze dan zeggen Haya heeft 
zo verschrikkelijk veel gedaan voor de partij, dan zeg ik, dan toch samen 
met het DB uiteraard en. allereerst met de algemeen secretaris, zo is dat 
nou eenmaal in een vereniging. Heel veel dank voor de wijze waarop we het 
samen hebben mogen doen, het waren voor m1J zware jaren, dat heb ik in 
V&D al gezegd, maar het waren ook jaren waarin ik enorm veel heb geleerd 
waarin ik vrienden heb gekregen, nieuwe vrienden. De laatste maanden waren 
niet zo gemakkelijk, de laatste maanden zijn nooit makkelijk en ook in die 
laatste maahden heb ik heel veel goede vrienden nog in de partij erbij ge
kregen, die begrepen met welke moeilijkheden ik zat. Jij begreep ze je hebt 
alles altijd met me gedeeld aan problemen en we waren het eigenlijk ook 
altijd eens. Altijd, op een doodenkel punt, ik heb dat op een vorige ver
gadering wel eens gezegd, wij verschilaan altijd van mening over hoeveel 
tijd het koste om van de ene naar de andere vergadering te rijden, maar 
dat is dan ook het enige waarover we het niet eens waren dames en heren 
En we kwamen toch weer altijd op tijd, met andere:Moorden, Frits had al
tijd weer gelijk en dat moest ik hem wel toegeven. Dames en heren het is 
voorbij, ik heb een geweldige tijd gehad. Reuze bedank, ik ga helemaal 
niet weg, ik blijf gewoon in andere funkties en we blijven net zulke goede 
~~3~nden dan we tot nu toe zijn geweest. En ook in mijn nieuwe funkties, 

huidige funkties mag ik nu bijna zeggen hoop ik steeds meer nieuwe 
vrienden te krijgen. Alleen in vriendschap kun je een partij leiden, 
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altijd zijn anderen jalours op de geweldige eensgezindheid in de VVD, in 
die betonnen kop, zoals Biesheuvel dat eens heeft genoemd. En dan ben ik 
er trots op deel te hebben uitgemaakt van die betonnen kop, waar de tegen
standers niet in kunnen prikken, omdat we goede vrienden waren en die 
vriendschap Frits, heb je al die jaren meegedeeld en ook de andere leden 
van het bestuur. Ik heb die hamer die ik hier in mijn handen heb niet zo 
verschrikkelijk veel gebruikt, het is geloof ik niet goed als een voorzit
ter vaak moet hammeren, en dan is er iets fout ik heb hem gisterenmiddag 
geloof ik een keer gebruikt, dat hebben ze me gezegd, ik was het me niet 
eens bewust, vanmorgen zat ik met de plasjes in de handen, mag ik wel zeg
gen, dat we nog toe konden komen aan het uitstekende verhaal van Zoutendijk 
enzelfs toen heb ik hem niet gebruikt. Ik zou je deze hamer willen over
handigenals symbool, en ik hoopdat je hem net zo weinig nodig zult hebben 
als ik. Frits het ga je goed. Applaus. 

Ons aller Haya, deze aanspreektitel, met een h~el duidelijk bezittelijk 
voornaamwoord ons aller, gebruik ik echt niet zonder reden, 6 jaar ge
leden op 29 maart 1969, aanvaarde je het voorzitterschap en omschreef je 
de taak van een partijvoorzitter. Devoorzitter is een centrum waar ideen 
binnenkomen, waar ideenwisseling georganiseerd wordt in wisselwerking met 
alle partijleden, de voorzitter moet helpen inspireren, de ideen verder 
ontwikkélen en tot uitvoering brengen, de voorzitter moet veel kontaken 
met de gehele partij hebben dat was zo zei je je sterke voornemen, bij 
dat voornemen is het niet gebleven. Je hebt ons in die 6 jaar vaak en 
in sterke mate geïnspireerd. Ik denk daarbij aan de openingsredevoeringen 
van de algemene vergaderingen, de vergaderingen van de partijraad, de 
verkiezingstournees, de vergaderingen met het HB en met de voorzitters van 
de kamercentrales, de besprekingen met eesturen van kamercentrale$en af
delingen, te veel om volledig te zijn. Die inspiratie, veelvuldig en op 
hoog niveau, het zou op zichzelf reeds voldoende zijn, voor grote dankbaar
heid van de partij voor datgene wát je hebt gedaan. Maar daarnaast heb je 
ook met je voornemen om kontakten te hebben met ieder partijlid dat kon
takt wilde en met de kiezers, ook dat voornemen heb je volledig ten uit
voer gelegd en daardoor ben je in~ afgelopen jaren een beetje bezit ge
worden van onze partij, de partij heeft een beetje bezit van je geoomen en 
daarom zei ik ons aller Haya, dat was je kracht als voorzitter, het geheel 
aan de partij toebehoren, maar het heeft inderdaad.ook het einde van je 
voorzitterschap betekent. Dat bezit zijn van de partij dat is gaan benauwen 
we zouden kunnen zeggen dat er een conflict ontstond tussen de bezitsdrang 
die onze politieke tegenstanders de liberalen zo graag toedichten en jou 
vrijheidsdrang die naar onze mening de liberalen siert. Of om er met je 
eigen woorden van gisteren en wat je nog niet kon weten ook van vandaag 
te zeggen, maar dat bewijst alleen maar weer dat wij vaak dezelfde gedach
ten hebben, tevelen dreigeen te ver door te dringen in de circel van je 
innerlijke prive-sfeer die onaangetast moest blijven. En dat was een van 
de aanleidingen voor je om het partijvoorzitterschap neer te leggen na 
die zes jaar en die zes jaar van je voorzitterschap die hebben de partij 
enorm veel betekend. ER is ook heel veel gebeurt, ze hebben offers van 
je gevraagd, want tweemaal trad in die periode een nieuwe voorzitter van 
de tweede kamerfraktie op, tweemaal waren in die periode verkiezingen van 
staten- en raden in '70 en '74, de eerste keer 15 zetels winst, de tweede 
keer 51 zetels winst. De tweede kamer fraktie ook tweemaal verkiezingen 
werd in die tijd vergroot van 17 naar 22 zetels, gebaseerd op ruim 1,2 
miljoen stemmen, 14t% van de kiezers en dat p~centage steeg vorig jaar 
nog tot bijna 19 bij de Statenverkiezingen. De stijging van het aantal 
leden vormt eenhoogtepunt van deze reeks. Het is inde laatste twee jaar 
meer ~an verdubbeld, r~m 38.000 op 1 januari 1973 tot ruim 81.000 vandaag. 
Van derde 'partij in grootte, werden wij tweede, en dat alles dat heeft 
een geweldige inspanning gekost en dan vragen wij als liberalen, was er 
dan wel beloning naar prestatie. Alleen in die zin dat de prestaties wer
den beloond naar succes. Succes bij de ledenwinst, succes bij de kiezers
winst, succes bij de zetelwinst. Ook de partijfinancien hadden je aandacht 
als voorzitter, de tientjes akties van Haya, ze maakten een eind aan de 
ongezonde situatie waarin de partij 6 jaar geleden bleek te verkeren. 
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Een negatief vermogen, en bracht een gezonde financiele basis en een 
schuldenvrij partijsecretariaat, het Thorbecke huis, als onbelast positief 
vermogen. OOk hier was wel beloning naar prestatie, maar de beloning was 
voor de partij en niet voor je zelf. Op dat punt de financieA heb je ge
lukkig je laatste woord nog niet mogen spreken, de financiele successen
reeks moet echt worden voortgezet. Het sterk verbeteren van de corrmunicatie 
niet alleen via de daardoor ingestelde kanalen, maar rechtstreeks met ieder 
lid, met iedere kiezer die je aandacht vroeg, heeft de verhoudingen binnen 
onze partij zo spreekwoordelijk goed gemaakt, maar de keerzijde is geweest 
dat de belasting te groot werd, het nam bezit van je, vandaar ons aller 
Haya, als lof voor je werk en als voornaamste oorzaak van je aftreden, er 
waren nog meer p~soonlijke redenen, uitsluitend persoonlijke redenen, voor 
die beslissing, je gezondheid eist een ingreep die bij kinderen weinig op
zienbarend is maar voor volwassenen bepaald geen kinderspel is, daar zijn 
de deskundigen het over eens. De wissel die op je gezinsleven werd getrok
ken, het werd allemaal te zwaar en een dergelijk-e funktie als jij vervuld 
hebt, de opvatting die jij daarvan had, en de toewijding waarmee jij je 
gegeven hebt, die wijze is een dergelijke funktie eerlijk gezegd slopend. 
Je wist dat voor heel velen verborgen te houden, zelfs degenen die in partij
verband de nauwste contacten met je onderhielden, zij dachten geèn van allen 
aan opvolgingsproblemen en toen je half december de ondervoorzitter en mij 
volstrekt onvoorbereid plotseling je vaste voornemen kenbaar maakte, van
daag af te treden en dat plan ook onmiddelijk kenbaar te maken, toen waren 
wij in hoge mate verslagen. Gisteren is het woord geschokt genoemd, dat 
gold ook voor ons. Je voorzitterschap was n.i. ook voor ons een vanzelf
sprekendheid geworden. Een onmisbaargegeven. Slechts heel weinigen was bekene 
dat je vorig jaar, toen je herverkiezing aan de orde was, met de gedachte 
hebt gespeeld je niet opnieuw kandidaat te laten stellen. Maar de beide 
fraktievoorzitters wisten zoveel bezwaren daartegen in te brengen, dat je 
zwichtte en ze hielden wel met enige tegenzin, rekening met de mogelijkheid 
dat je niet de volle termijn van drie jaar zou aanblijven, maar een aftreden 
nu, een jaar na de herverkiezing, het was een complete, een schokende ver
assing. En er was ook niet meer over te praten. Het was een hoogst persoon
lijk besluit en dat moesten wij respecteren. Dat laatste spoortje vrijheid, 
de vrijheid om af te treden, is je eigenlijkniet gegund maar we hebben hem 
wel gegeven. Toen ik twee jaar geleden werd herkozen als algemeen secreta
ris heb je daaraan enige vriendelijke woorden willen wijden en ook vermeld 
dat wij nooit over enig punt een konflikt hebben gehad en vandaag, ik kon 
dat niet weten, want dit zijn de enige redevoeringen in een politieke partij 
die niet worden ui~ewisseld, tevoren, heb je dat ook weer vermeld en ik kan 
nog steeds bevestigen dat we het over alles eens waren, maar dat er een 
slepend conflict geweest is al die jaren lang. En dat was het conflict over 
het tijdstip van vertrek, daar werden we het nooit direkt over eens, we 
reden altijd samen al jaren lang, voor dat iemand zich van enige energie
schaarste bewust was, samen naar vergaderingen en ik wilde altijd later 
vertrekken dan jij. Als ik tien over half zeven wilde vertrekken dat moest 
het van jou om half zeven en dat probleem heb ik altijd kunnen oplossen 
door toe te geven, en omdat ik altijd te laat ben kwam ik toch altijd op 
het tijdstip dat ik in mijn hoofd had. En nu moet ik bekennen dat probleem 
over het moment van vetrek dat heeft in december zijn hoogtepunt bereikt, 
ik had graag gezien dat je ook als voorzitter veel later was vertrokken 
maar deze keer had ik het niet in de hand, te laat komen hielp niet. Het 
ging op het door jou voorgestelde moment en ik blijf van mening dat het 
te vroeg is. Applaus. Te vroeg weg, maar wel 6 volle jaren voorzitter ge
weest een tijd van grote bloei van de partij en van de partijleden, een 
tijd waarop je echt wel met grote trots mag terugzien en de partij van 
haar kant met grote dankbaarheid voor het vrijheidsoffer dat je gebracht 
heb. In die tijd heeft de VVD zich geweldig ontwikkeld en is zij echt een 
liberale partij gebleven, ons wordt vaak het etiket conservatief opgeplakt 
wij worden vergeleken met de conservatieven in Engeland. Liberalen ik zeg 
het straks ook nog, zijn vooruitstrevend en zij zijn voorlopers. In Neder
land waar volgens Heijnen alles 100 jaar te laat komt, heeft de liberale 
partij al bijna 6 jaar een vrouwelijke voorzitter, toen de Torrey's in 
Engeland Margret Teeher als vrouwelijke politieke leider kozen, was dat 
6 jaar later. 
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Ook dat is een veeschil en er was nog een verschil, n.l. dat Margret Teeher 
Heath had verslagen reageerden zij met de mededeling: awAe~-~e-e~M~a•A~e 
~~-~e~~·~ee "There is no sympathy in polities". Ook dat is bij ons libe
ralen anders, hoewel je aftreden ons teleurstelt, is er grote sympathie 
voorjouw in onze liberale politiek. Applaus. 
IN het partijleven is het moment van afscheid maar een moment, te lang 
terugblikken kan ook weer niet, maar toen je als voorzitter optrad ben 
je na de reden waarmee je hetvoorzitterschap aanvaarde toegesproken door 
de toenmalige minister Polak, namens de bewindslieden en door o~erelid 
Detmeijer, hij oud-algemeen secretaris, bood je toen een boeket blauwe 
bloemen aangeboden. Mag ik nu, intussen ook oud-algemeen secretaris, je 
wederom als symbool van het altijd frisse liberalisme een boeket blauwe 
bloemen aanbieden. Applaus. 
Het partijleven gaat verder, het komen en gaan van nieuwe leden van het 
HB kan een moment opleveren van een korte terugblik op datgene wat be
reikt is, maar er is meer aanleiding om vooruit te kijken, naar datgene 
wat o~ te doen staat. De enorm gegroeide partij vraagt een hechte orga
nisatie, met duidelijke communicatie-kanalen, de meningsvorming moet 
voortdurend worden gestimuleerd en de komende verkiezingen moeten worden 
voorbereid, het is de belangrijkste taak van een politieke partij voort
durend met de toekomst bezig te zijn en haar plaats in die toekomst te 
bepalen. Wie aan plaatsbepaling denkt, denkt direkt aan links, rechts of 
midden. Veel misbruikte en ook vaak onduidelijke begrippen in onze Neder
landse politiek, oorspronkelij~ noemden wij onszelf links, in tegenstelling 
tot de rechtse en confessionele partijen, liberalen zaten ook links van 
de kamervoorzitter, met de socialisten en de confessionelen zaten en zitten 
nog rechts in de kamer. Maar vandaag noemen politieke tegenstanders ons 
graag rechts, ons daarmee afschilderend als behoudend. Maar wat doen wij 
zelf? Wij claimen het midden. De confessionele partijen doen dat ook, vele 
dolende oud D'66ers, oud OS '70ers doen dat eveneens, er lijkt heel veel 
belangstelling voor dat midden. Verwonderlijk is dat ook niet, op wat uit
zonderingen na, is ons volk n.l. niet tot extreme standpunten geneigd, 
wij Nederlanders zijn van huis uit gematigd, we houden niet alleen de kerk 
in het midden, maar ook onze maatschappelijke en politieke overtuiging, 
wij dreigen ons weleens door opinieleiders, die proberen tot stammenoorlogen 
op te hitsen, tot extreme standpunten en wij worden daardoor wel eens over
schreeuwt, maar in doorsnee is de Nederlander niet tot extremisme geneigd. 
Wie dan toch meent ons rechts te moeten neemen, vergeet dat in ons land, 
ik ben het helemaal eens met de heer van Riel, die dat opmerkte in een in
tervieuw in het eerste magazine nummer van V&D, dat in ons land de socio
logische basis voor een conservatieve partij ontbreekt. Een rechtse partij 
vraagt een sterk hirarchisch opgebouwde kerk, die door een groot deel van 
het volk wordt aanvaard, invloedrijke adel een nog niet verstedelijkte 
maatschappij. Een enkele rechtse agitator die het leggen van een metrobom 
heeft geïnspireerd heeft daarvoor als would-be politicus ons land nooit 
voet aan de grond gekregen. Wie de VVD politiek plaatst in internationaal 
bijv. Europees verband, bemerkt al gauw dat onze standpunten niet verschil
len van andere liberale partijen wier plaats in het midden niet wordt be
streden. Wie het liberaal manifest van 1947 leest,afgedrukt in het ver
gadernummer van vrijheid en democratie, en de daarop volgende declaration 
van 1967 aan de vaststelling waarvan ik zelf heb mogen meewerken, die ziet 
volledige overeenstemming in beginsel, uitgangspunt en benaderingswijze 
van liberalen uit 20 verschillende landen. De engelsen, hier gisteren 
duidelijk aanwezig, de duitse en de belgische liberalen, deze laatste ook 
aanwezig hebben dit manifest en deze verklaring evenzeer gesteund als bijv. 
de nederlandse, de israelische en de indiase liberalen. Ook de discussies, 
waaraan ik dus voor een deel heb deelgenomen, werden vanuit dezelfde visie 
en overtuiging gevoerd. Wij besloten gisteren tot het aangaan van een fede
ratie met onze zusterpartijen in de Europese Gemeenschap en evenals hun 
plaats in het politieke midden is, is de onze dat, de verschillen in soor
ten links bij onze socialisten zijn heel wat groter dan de verschillen 
tussen de liberalen in de hele wereld. Onze positie in het midden is door 
de groten leden- en kiezerswinst alleen nog maar sterker verankerd, die 
kiezers kwamen niet van rechts naar ons toe, en evenmin trokken wij hen 
uit het midden weg naar rechts, het bleven precies dezelfde mensen die 
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voorheen stemden op confessionele partijen, op D'66, D5'70 en ook de PVDA. 
Er waren zeer veel nieuwe kiezers bij, jongeren van 18 tot 25 jaar in het 
algemeen niet bij uitstek rechts georienteerd deel van ons volk, die posi
tie van de VVD als partij in het midden, bij uitstek volkspartij, plaats 
ons voor grote verantwoordelijkheden. Want zelden zijn er in dat midden 
meer kiezers buiten hun eigen schuld dakloos geworden, dan thans het ge
val is, dakloos omdat hun partij ontplofte zoals 05'70 vier jaar geleden 
nog goed voor acht kamerzetels, 2t jaar geleden voor 6, dakloos omdat hun 
partij bij gebrek aan fundament naar links verzakte. Ik bedoel D'66, in 
1971 nog goed voor 11 zetels en in 1972 voor zes, of dakloos omdat hun 
partij haar waardigheid verloor door zonder recht van programmatische in
breng tot jaknikkers te gaan fungeren voor hetkabinet Den Uil. Ik bedoel 
de KVP en de ARP, tenminste dat is tegenwoordig goed gebruik, de ARP van 
Aantjes en Boersma. Applaus. Ook hier gaat het om grote aantallen kiezers 
dakloos in het midden. En wie zal zich hun lot aantrekken. Twee weggelopen 
voorzitters van D5'70 of Drees die geen dak maar alleen maar stokpaardjes 
te bieden ·heeft. D'66 houdt ze evenmin een dak boven het hoofd, nu gebleken 
is dat bouwen niet de grootste gave van de heer Gruijters blijkt te zijn. 
Applaus. En het CDA heeft zichzelf een jaar uitstel moeten ·verlenen. Een 
vertaaluitstel ik kom daar straks op terug, nee dames en heren, het lijkt 
er meer op dat onze vroegere volkshuisvestingsspecialist Wiegel hier aan 
het werk moet gaan en wij met hem. De brede midden volkspartij door onze 
afgetreden voorzitter als toekomst ideaal geschilderd, moet nu verder van 
de grond komen. De leden- en kiezerswinst zojuist genoemd, mogen ons niet 
voldoende zijn, het moet een begin blijken van een verdergaande groei en 
daarvoor zullen wij met Hans Wiegel en achter hem de handen uit de mouwen 
moeten steken. Applaus. 
Zijn eerste rede tot de algemene vergadering in 1972 besloot Hans Wiegel 
met een citaat van onze oud-minister president Korthals. Aldoor weer de
zelfde gedachten de heer Geertsema heeft het gisteren weer geciteerd, en 
het citaat luidde: "De velden zijn wit om te oogsten", en Hans Wiegel voegde 
daaraan toe: "ik ben er van overtuigd dat wij liberalen die oogst binnen 
zullen halen", en dat is hem gelukt op 29 november van datzelfde jaar en 
opnieuw bij de staten en raadsverkiezingen vorig jaar. Maar nu op dit ogen
blik moet er eerst een nieuw gewas verbouwd worden voordat de velden weer 
wit staan om te oogsten. Het zaad, de vele dakloze kiezers, is er in over
~oed, maar wijzelf als VVD zullen er voor moeten zorgen dat het gewas kan 
groeien en dat onze kamerkandidaten voor de volgende verkiezingen dm de 
oogst binnen mogen brengen. Binnenbrengen onder o~ dak de VVD. En wat staat 
ons dan te doen en wat hebben wij te bieden. In de eerste plaats staat ons 
te doen het ontwerp van een nieuw verkiezingsprogramma, het HB heeft in fe
bruari het startsein gegeven. De inbreng van partijcommissies hopen wij 
tegen de zomer te hebben ontvangen en de partij zal in haar geledingen over 
die inbreng haar standpunt moeten bepalen en verdere bouwstenen voor het 
program moeten aandragen. Het laatste volledige programma dateert van voor 
de verkiezingen in het voorjaar 1971. Dat is natuurlijk op tal van punten 
achterhaald, de energiecrisis en de grondstoffencrisis, maar te noemen. 
Daarna is het liberaal manifest gekomen, geen volledig program, maar wel 
een toekomstvisie en een toekomstvisie is voor een partij als de onze on
ontbeerlijk bij het ontwerpen van een nieuw program. Wij beschikken sinds 
kort over een aantal belangrijke studies van de Telder-stichting, over 
landbouwbeleid en milieu- en schaarstebeleid, een aantal bouwstenen is er 
dus al. Met al dat materiaal en vooral ook met uw inbreng, met uw medewer
king en meedenken, zullen wij op korte termijn een ontwerpprogramma moeten 
opstellen dat door de gehele partij behandeld gaat worden, geamendeerd wordt 
en wordt vastgesteld. Het moet een program zijn dat zeer velen aanspreekt. 
Basis is voor vergroting van onze aanhang, maar ook basis voor samenwerking 
met anderen en voor een samenwerking door een samen met anderen op te stel
len regeringsbeleid. Ik zeg uitdrukkelijk een samen met anderen op te stel
len regeringsbeleid. Want wij liberalen menen niet~dat wij zo de wijsheid 
in pacht hebben dat wij ons program zonder meer als regeringsprogramma 
zouden kunnen willen inbrengen in een regeringscoalitie zoals dat door de 
PVDA wel is gedaan. Wij liberalen, ik citeer weer mijn voorgangster, stellen 
de redelijkheid voorop, willen uitersten vermijden, willen de echte pro
blemen met realiteit tegemoet treden. Wij willen samen met anderen de pro
blemen bevechten, samen met anderen het leefniveau en -klimaat verbeteren, 
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ons gaat het niet om de macht ter wille van de macht, daarin verschillen 
wij van de socialisten of de linkse drie in ruimer verband gezien. Want 
waar zij de meerderheid hebben grijpen zij de macht, alleen, zondèr in
vloed van anderen te dulden, de macht houdt hen in zijn greep. Maar machts
honger kan ook n~et3gestild worden dus men wil steeds meer. De totstand
koming van het kabinet Den Uil is daar een voorbeeld van. De vereiste steun 
van coalitiepartners werd niet gevraagd of door onderhandelingen van het 
regeringsprogramma verkregen, het linkse program Keerpunt werd hen opgelegd. 
ARP en KVP slikten het tenslotte, nadat eerst Boersma en De Gaay Fortman 
waren overgelopen. Zelfs slikten zij dat hun CDA-fusiegenoot de CHU niet 
mee mocht doen. Na de formatie bleek het zo. DEn Uil probeert Keerpunt 
uit te voeren met het confessionele program als zijlicht en in de kamers 
is het exact hetzelfde, ofhet nu een huurdebat is over de aanmelding van 
bepaalde verhogingen of een werkeloosheidsdebat, Den Uil legt zijn wil op. 
Aantj~s en Andriessen protesteren wel, maar sli~ken alles, de protesten 
van Aantjes werden zelfs smadelijkweggelachen. In provincie en gemeenten 
is het ook al niet ander, de meerderheidscolleges deden hun intreden en 
daarbij de ongebreidelde macht van het dagelijks bestuur. Colleges van 
B&W en van gedeputeerde staten, de polarisatie een uitvinding van links 
neemt daardoor zorgwekkende vormen aan. Groepen van ons volk, van huis uit 
gematigd worden tegen elkaar opgezet, fijn is anders. Ik noem een paar 
voorbeelden, Amsterdam aktiegroepen lopen B&W voor de voeten, na een door 
rechts geïnspireerde en mislukte bomaanslag, geven B&W met uitzondering 
van wethouder Van Duin, die zijn verstand gebruikte en op mij uiterst libe
raal over kwam, B&W geeft een communice uit, tegen beter weten in, dat 
gericht is tegen die aktiegroepen. Dat was polarisatie, maar sterker nog 
het was zelfs onrechtmatig, een onafhankelijke rechter dwong burgemeesters 
en wethouders de verklaring terug te nemen. Overigens is het de vraag hoe 
lang het meerderheidssysteem zal blijven bevallen. Politieke strijdlust die 
men voorheen kon botvieren op medewethouders van andere politieke gezindten 
leidt nu tot onderlinge strijd. Vannacht is de Amsterdamse PVDA-fraktie in 
twee delen uiteen gevallen, vijf leden willen niet meer pratenrmet de 
andere 12. Applaus. Een ander voorbeeld Rotterdam, taxichauffeurs belemmerer 
de borrelbus te rijden, ik keur dat volstrekt niet goed, maar in een recht 
staat moet dan politie, justitie en rechterlijke macht worden ingeschakeld 
om resp. de orde te herstellen en de schuldigen te .straffen. Maar zo niet 
in Rotterdam, wethouder Mentink net op tijd weer terug van D'66 naar de 
PVDA, vertelt twee dagen later voor de radiorubriek hier en nu, dat hij 
zo nodig de taxivergunningen wel zal intrekken. Rechter in eigen zaak met 
als straf de economische doodstraf. Hij had toch echt beter moeten weten 
hoe in ons land tegen overtredingen moet worden gereageerd, want toen hij 
dat zij, was hij even lang advocaat als ik. Applaus. Maar u moet zich dat 
eens even voorsteller, taxichauffeurs ageren, ze hebben dat heus niet van 
zichzelf geleerd, zij ageren tegen door hen niet gewenste ontwikkeling, 
en worden bedreigd met intrekking van hun vergunning. Wat zou links hebben 
laten horen als tijdens de bezetting van het Maagdenhuis in 1969 minister 
Veringa met intrekking van de collegekaart een studieverbod zou hebben ge
dreigd. Applaus. En minister Veringa had in 1969 meer aanleiding om niet 
te weten wat akties waren dan wethouder Mentink. Het opleggen van een ecces 
sieve boete aan Oxyrain Gemie in Rotterdam, zonder enig onderzoek naar de 
vraag of wel enige veiligheidsnorm was overschreden is een ander voorbeeld 
van, wie niet doet wat ik wil gaat voor de bijl. Volgens NRC-Handelsblad 
zouden alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen in acht genomen zijn en 
ook gewerkt hebben en zou zelfs niet zijn onderzocht of de zich ontwikke
lende gaswolk wel enig gevaar heeft kunnen opleveren. En deze voorbeelden 
ontleen ik nu aan de landelijke pers. Maar hoe gaat het in allerlei andere 
gemeenten. Ook daar wordt door meerderheidscolleges de macht geisupeerd 
en ongebreideld uitgeoefend. De staten- en raadsleden hier in de zaal zul
len mijn voorbeelden uit eigen ervaring met vele andere voorbeelden kunnen 
aanvullen. Er zijn ook nog voorbeelden op ander gebied waar onze partijge
noten, en ik denk nu met name aan de vrouwen, over mee kunnen praten. 
Dat is het socialistische ellebogenwerk in de organisatie van het jaar van 
de vrouw en de machtsgreep op de landelijke vrouwenorganisaties. Applaus. 
Het werkelijke doel emancipatie, moet wijken voor het streven naar socia
listische machtsposities. De reden kan niet zijn dat socialistische vrouwen 
daar meer verstand van hebben, van de emancipatie of van organisatiewezen, 
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dan liberale. Het tegendeel lijkt mij waar, want de liberale vrouwen ston
den mede aan de wieg van de emancipatiebeweging, dat is een historisch 
gegeven. De VVD en voorafgaande liberale partijen zijn altijd het voorbeeld 
geweest van het streven van gelijkgerechtigheid van vrouwenen mannen. Al 
heeft dan zelf de VVD nog nooit beleefd dat de helft of meer van de fraktie
leden vrouwen waren, vergelijkenderwijs stond de VVD-fraktie altijd aan de 
top. En ik maak ook nog melding van de honderden vrouwelijke staten- en 
raadsleden, maar hun invloed in de landelijke vrouwenbewegingen en de eman
cipatie is, voorzover het van de Rooie Vrouwen afhangt omgekeerd evenredig 
aan hun werkelijke betekenis in strijd voor de gelijkheid van rechten voor 
mannen en vrouwen. Wij wensen hen sterkte en uithoudingsvermogen in de 
strijd voor gelijkheid van rechten voor liberale en socialistische vnouwen. 
Applaus. En wij verwachtten de confessioneel georganiseerde vrouwen aan 
onze zijde. Tegen de situatie van staten- en raden waarbij de meerderheid 
haar wil oplegt, vorming van meerderheidscolleges, strijden liberalen en 
confessionelen ook al zij aan zij. Beiden zijn voor afspiegelingscolleges 
al dan niet met een programma. Het kan ook niet anders of ook in de lands 
politiek moet het confessionele partijen meer bevrediging geven samen met 

coalitiepartners een program te mogen opstellen en op basis van gelijkwaar
digheid een beleid te voeren, dan op het program van de grootste minder
heidspartij teslikken. Het getij keren kunnen wij met 22 zetels alleen 
en zonder hulp niet. Ook de confessionele partijen kunnen dan met 48 zetels, 
nog alleen niet. Daarbij komt nog dat zij, hoewel zij in provincies en ge
meenten samenwerken als CDA, in de kamer hun kracht verminderd hebben, heb
ben laten verminderen, door op last van de PVDA de CHU te laten vallen • 
Het CDA als eenheid opererend bleek bij de staten- en raadsverkiezingen 
niet zonder succes. Ten opzichte van de daaraan voorafgaande kamerverkie
zingen was van enig herstel sprake. Indien men nou zou denken dat met spoed 
verdergewerkt zou worden met het CDA ook op nationaal niveau die heeft het 
mis. Zelfs nadat uit opiniepeilingen, ik denk aan de enquete Lagendijk, 
bleek dat door het gescheiden optreden de afbrokkeling van KVP en ARP fa
taal was, kwam erondahks dat in het CDA geen schot. De CHU die winst op 
korte termijn zag, voelt niet voor een gemeenschappelijke lijst, kandaar 
ook niet voelen zolang de twee zusterpartijen het kabinet steunen waar de 
CHU niet eens in mocht. De enige redding voor ARP en KVP lijkt mij te zijn 
dat ze het snel met de CHU eens worden. Dat betekent in dit geval toegeven 
aan een aantal gerechtvaardigde wensen van de CHU, maar niet alleen toe
geven want het zou ook betekenen het herwinnen van het zelfrespect door 
een einde te maken aan de onwaardige slikvertoning in het parlement. 
En behalve van partij-politiek belang, het spoedig operationeel maken van 
CDA, is naar o~e mening ook een landsbelang gediend met het totstandkomen 
daarvan, want alleen daar zijn er alternatieve regeringsmogelijkheden. 
Alleen dan kunnen de CDA-politici met de VVD samenwerken in gelijkwaardig
heid de onèerworpenheid ontvluchten waarin de KVP en de ARP zich thans 
hebben begeven. Want ook als wij straks na een volgende overwinning als 
de grootste partij van een alternatieve coalitie uit de stembus zouden 
komen, dan zal men niet te maken heben met door macht gebiologeerde libe
rale partij, want een liberaal is niet op macht uit, maar op de vrije ont
plooiing van al zijn medeburgers zonder onderscheid. Socialistische ver
handelingen gaan over macht en machtspreiding, de slogan van het kabinet 
Den Uil, verspreiding van macht, kennis en inkomen. Spreiding een verhel
derend woord bij het begrijpen van de socialistische visie, want bij sprei
den gaat men kennelijk uit van een konstante, niet te vermeerderen hoeveel
heid deze konstante hoeveelheid van macht, kennis en inkomen die zou alleen 
anders verdeeld moeten worden, door de een te geven wat men eerst de ander 
heeft afgenomen. Een verschuiving binnen een statische hoeveelheid. Maar 
de liberaal gaat uit van bewegelijkheid, van dynamiek, kennis en inkomen 
zijn n.l. te vermeerderen en de ovemeid moet maatreglenen stimulanzen 
scheppen waarbij die groepen vallen van ors volk die nu .. slecht zijn verdeeld 
met kennis en inkomen meer verkrijgen. Geen spreiding maar groei. 
En die groei moet gericht zijn op diegenen die tekort komen, geen nivelle
ring door de hoogsten naar beneden te drukken ter opheffing van de met 
kennis en inkomen minder-bedeelden. En tegenover de grote macht en macht
koncentratie stellen wij als liberalen de vrije ontplooiing en ook daarbij 
kennen wij de overheid een belangrijke rol toe. 
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Zij moet bevorderen dat zoveel mogelijk mensen zich vr~J kunnen ontplooiien 
en de garantie geven dat de vrijheid niet wordt misbruikt, want de vrijheid 
naar onze liberale begrippen, ~e vrijheid in gebondenheid, vrijheid die 
haar beperking vindt, daar waar de vrijheid van een ander in gevaar dreigt 
tekomen. Machtsuitoefening bevindt zich daarmee op gespannen voet, zelfs 
gespreide macht. Maar op een punt moeten wij bundeling van alle kracht 
dringend wensen en eisen en dat is het punt van onze zelfverdediging. De 
verdediging van onze vrijheid, defensie zowel tegenover mogelijke bedreiging 
van buiten, tegen terreur en ondermijning van binnenuit. Applaus. 
Datzullen naar mijn overtuiging een aantal uitgangspuÁten moeten zijn van 
het a.s. verkiezingsprogram waarover wij gaan spreken, dan zal er ook in 
onze maatschappij naar onze overtuiging nog heel veel moeten veranderen. 
Het liberaal beraad heeft destijds vastgesteld dat het liberalisme hervor
mingsgezind moest zijn. Van die hervormingsgezindheid moet ons nieuwe kies
program doortrokken zijn, het moet onder andere _die vergroting van de 
vrije ontplooiingsmogelijkheden op allerlei terrein uitwerken binnen het 
kader van de beperkingen die schaarse goederen als grondstoffen en energie 
en ongerepte natuur ons opleggen. Maar het is niet de hervormingsgezindheid 
van Arie Groeneveld en van sommige socialisten die ervan uitgaan dat de 
hele maatschappij zou moeten worden afgebroken. Er zijn bepaald nog wel een 
aantal instellingen en instanties met name in onze rechtstaat die de moeite 
van het voortbestaan woord zijn. Applaus. 
Ons nieuwe program moet er opgericht zijn duidelijk te maken aan hele grote 
groepen kiezers dat wij uit zijn op het hervinden van harmoniemodellen. 
Een van de grondvesters van het na-oorlogse liberalisme, ons ere-lid Stikker 
heeft de harmonie tussen werkgevers en werknemers krachtig bevorderd van 
zijn visie, maar dan aangepast aan het intussen sterk verlopen getij, zul
len wij opnieuw moeten uitgaan, zoals ook onze huidige politieke leiders 
en onze afgetreden voorzitter van die visie uitgingen en hun politieke stel
lingnemingen aanpasten aan de partij. Oud heeft tijdens de jaarvergadering 
in 1956 in alle duidelijkheid gezegd, juist de kracht van het liberalisme 
hij zei het socialisme is veel minder dan het liberalisme bereid de bakens 
te verzetten als het getij verloopt, dat komt doordat het liberalisme een 
beginsel en het socialisme een dogma is. Krachtens dit dogma wordt van 
socialisatie alles verwacht en steeds weer is de conclusie dat er nog niet 
genoeg gedirigeerd wordt. Stikker zelf gaf bij de oprichting van de partij 
met andere woorden dezelfde visie weer toen hij zei dat de VVD moest zijn 
een sterke progressief gezinde partij die allen omvat voor wij geestelijke 
vrijheid primair is, sociale gerechtigdheid een plicht en die het econo
misch leven niet willen zien verstarren in een keurslijf van een socialis
tische dogmatiek die moet eindigen in staatsabsolutisme. Met deze visie 
voor ogen en met als roeping een onderdak ~e vormen voor alle kiezers van 
het midden, ongeacht hun geloofs- en levensovertuiging, gesteund in klare 
taal waarmee Hans Wiegel onze actuele politieke stellingnemingen onder 
woorden brengt moeten wij als partij ons program formuleren. Applaus. 
En dat eist wil het werkstuk echt een werkstuk van ons allemaal zijn, een 
perfecte organisatie en een maximale wil tot samenwerken en samendenken. 
Daarover kan het HB helaas niet met al onze ruim 80.000 leden rechtstreeks 
van gedachten wisselen, de communicatie moet noodgedwongen gekanaliseerd 
worden, maar dan ook goed, met maximale doorstromingsmogelijkheden. Daarover 
gaan wij op 31 mei verder vergaderen. En daarover hoop ik voor die datum 
samen met de nieuwe leden van het DB aan wie u vandaag uw vertrouwen hebt 
gegeven met de besturen van de kamercentrales overleggen. De partij staat 
voor een grote en een grootse taak die wanneer we het gezamenlijk goed 
aanpakken ook een dankbare taak kan zijn. Het HB en het DB en met name de 
vandaag nieuw gekozen en herkozen leden van het DB hopen en vertrouwen op 
uw steun. Dat de vergadering het voorstel van het HB heeft willen volgen 
mij daarbij een bijzondere taak op te dragen, stemt mij tot dankbaarheid. 
Ik zie de verantwoordelijkheid van onze partij ten opzichte van ons land 
zeer zwaar. Mijn taak in onze samenwerking binnen de partij zie ik als 
een coordinerende en niet als een vanbovenaf leidende, als wij allen ver
vuld zijn van de wil tot samenwerking, zullen wij achter onze politieke 
leider Hans Wiegel, de leden van de tweede kamer fraktie en de straks te 
kiezen nieuwe kandidaten een periode van grote bloei tegemoet gaan, ons 
verder ontwikkàen als volkspartij, strevend naar vrijheid en democratie. 
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Dames en heren, zelden zal een voorzitter zich zover van de agenda hebben 
moeten afbegeven dan ik nu ga doen, tenzij u bereid bent dit allemaal on
der artikel 24 van de agenda te vangen. Want er zijn een aantal sprekers 
die het woord hebben gevraagd. In de eerste plaats de heer van Riel die 
spreekt namens de beide frakties in de Staten Generaal. 

Mijnheer de President, ik acht het mij een eer namens de beide kamerfrakties 
het woord te mogen voeren, dat woord zal kort zijn en zal in tweedelen uit 
een vallen een officieel en een officieus deel. Bij dat officiele woord 
mevrouw moet u mij geen sentiment, gevoeligheid en dankbaarheid verwachten, 
ik ben mijn carriere op mijn 23 jaar bij de afdeling dubieuze debiteuren 
van R.Mees & Zoonen begonnen om voor die taak uitzonderlijk geschikt ge
acht werd karakterologisch, aangezien de Drentenaar is groot gebracht bij 
turf, jenever en achterdocht. In de tweede plaats heb ik de partij die 
tot op een half uur geleden door u werd gepresideerd gedurende 30 jaren 
geobserveerd en in de derde plaats heb ik in d~ laatste zes weken nog 
een bepaalde post, doctorale cursus meegemaakt die mij er de voorkeur aan 
doet geven tot een echte officiele en ook ware opsomming van uw verdiensten 
te bepalen. Die verdiensten zijn uitzonderlijk en buitengewoon geweest 
u bent een van de tweede kamerleden, ik begin bij het begin, die door uw 
optreden in verband met de manmoetwet en de verschillende televisieproblemen 
de geesten van het nederlandse volk het fundament hebt gelegd voor een 
succes dat Wiegel later waar gemaakt heeft. Het groeien van politieke par
tijen is tendele het gevolg van het incident tot op een bepaalde hoogte 
boven anderen begaafde leider, maar die man komt alleen tot zijn rechten 
tot zijn succes als anderen van te voren ervoor gezorgd hebben dat de 
geesten rijp zijn geworden. Tweede punt uw lidmaatschap van mijn fraktie 
is direkt een groot succes geworden, ik verraad geen geheim wanneer ik zeg 
dat een van de eersten politici van Nederland op de eerste bijeenkomst van 
de kadercursus gezegd heeft dat uw rede over het onderwijs, in de eerste 
kamer, terstond moest worden gedrukt in het belang van de VVD en dat hij 
zich daar persoonlijk achter de inhoud van die rede volledig stellen wilde. 
Het derde politieke punt mevrouw is de wijze waarop u ondanks uw politieke 
loopbaan en een niet onsuccesvolle, dat heb ik al gezegd, Wiegel en Mij 
steeds onze volledige persoonlijke en politieke vrijheid gelaten hebt. 
U hebt ons advies gegeven op grond van uw ervaring~ uw inzicht, wanneer 
wij dat vroegen. Nooit een opinie opgedrongen, maar gezegd ik deed dat zo, 
of ik zou dat zo doen, alleen na informatie doe dat liever niet of doe dat 
liever wel. Dergelijke kunnen plaatsbepaalden kunnen afscheid nemen van een 
machtspositie die zich met eigen prestaties verworven is, komt niet zo 
buitengewoon veel voor en is op zichzelf en naar ik meen objectief reden 
tot grote dankbaarheid. Applaus. 
En dan mijnheer de voorzitter richt ik het woord tot lieve Haya, een tot 
aal ander woord dat meteen omvat Jan van Sommeren, eenmaal een ook naar 
buiten groot man, in onze partij. Later degene die je voortreffelijk 
heeft raad gegeven en je in al je problemen, voor zover hij dat kon, opge
vangen heeft. In de tweede plaats Bart-Jeroen die nu volledig zal kunnen 
profiteren van de grote pedagogische talenten en ook het verdraagvermogen 
dat zijn moeder zoveel getoond heeft. Als Bart-Jeroen eenmaal een grote 
plaats in de Nederlandse politiek inneemt en dat hoeft volstrekt niet in 
de VVD te zijn, want bij de haverklap mevrouw is de laatste weken gezegd 
dat hier wederom het oude liberale nepotisme zijn intrede had gedaan, ik 
hoop dus eigenlijk erg dat de grote talenten van Bart-Jeroen niet in de 
Vorm van nepot maar in de vorm van eigen verdiende roem eenmaal binnen 
Nederland tot wer-king zullen komen en dan in de derde plaats Marie-Louise 
die je het leven zoveel makkelijker gemaakt heeft, die op allerlei plaatsen 
heeft vervangen en die een hele grote rol in de VVD heeft gespeeld, al 
weten weinig mensen dat en zij zelf het allerminst. Mevrouw u gaat door 
met het beheren van ons geld, een taak die u, naar mijn bescheiden opvat
ting uitnemend ligt, wij zullen zuinig worden bestuurd, de aandriften van 
de heer Altes zullen worden ingeperkt maar u zult de partij ook als penning
meester in een nog mooiere konditie achterlaten dan zij nu is. Dan een 
enkel woord tot mijnheer Korthals-Altus. Wiegel en ik hebben ons er vol
komen van onthouden om in de interne meningsverschillen op welke wijze dan 
ook positie te kiezen, waarom omdat u mevrouw zich niet met onze zaken 
bemoeide en wij u ook alleen hadden teadviseren als u om onze mening vroeg. 
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Mijnheer Altus is als triomfator uit dat meningsverschil naar voren ge
komen. Ik heb mij, dat mag ik nu het gebeurd is zeggen, daarbuitengewoon 
over verheugd, aangezien hij een zeer hoogstaand karakter, een grote toe
wijding en grote eerlijkheid met een bijzonder goed verstand kombineerd 
en dan ook nog bereid is om voorzitter te worden van een politieke partij, 
een van de meest tijdrovende en nu, dat mag ik na 30 jaren zeggen, ondank
baarste, leidende funkties die men in dit land kan bekleden en ook de 
Koningin-Moeder en de Koningin, Mevrouw Korthals-Altus Senior en Mevrouw 
Korthals-Altus Junior, dank ik. Mevrouw Korthals-Altus Senior omdathet 
haar zoon is die daar zit en mevrouw Korthals-Altus Junior omdat zij goed 
gevonden heeft een zelfde soort offer te brengen als Jan van Sommeren ge
bracht heeft. Dank u zeer. Applaus. 

Mijnheer van Riel heel hartelijk dank. Het woord is nu aan de voorzitster 
van de organisatie Vrouwen in de VVD, mevrouw Detmeijer. 

Lieve Haya, Namens de vrouwen in de VVD wil ik hier heel graag toch tot 
jouw het woord voeren. Dat toch dat betekent dat het n.l. eerst zo was dat 
ik van het DB de instructies had gekregen dat er verder door niemand het 
woord gevoerd mocht worden vanwege tijdgebrek. Helemaal logisch vanwege de 
agenda die nog niet afgewerkt is, ik zal het ook heel kort maken. Maar het 
is wel de eerste oppositionele daad die de vrouwen in de VVD gepleegd heb
ben, het is over het algemeen niet een oppositiegroep in de partij. Even 
ter geruststelling van de nieuwe voorzitter, vooralsnog beschouw ik het 
niet als een precedent dat we zullen voorzetten, tijdens uw voorzitterschap. 
Vooralsnog. Haya ik wou je toch namens de vrouwen in de VVD heel erg dank 
zeggen voor alles wat je gedaan hebt en onze bewondering uitspreken. Onze 
bewondering voor het elan en voor het vuur en voor de hartstochtelijke lief
de waarmee je je in gezet hebt voor de liberale zaak en als je dat in 
bloemen wil symboliseren, dan zou je dat moeten doen, dat vuur die elan, 
die liefde, met rode bloemen, rood is niet alleen de kleur van het socia
lisme. En dat was. ook de bedoeling geweest, maar ik heb opgebeld naar Breda 
en ik heb het niet kunnen zien wat daar bezorgd werd, want ze waren wit. 
Nou is dat niet zo verschrikkelijk, want ook daarvoor is wel een heel goed 
beeld voor te vinden. Haya ik zou zeggen het symbool hiervan is het symbool 
van de onbedoezelde, het blanke, het reine ideaal van het liberalisme waar 
voor je je zal blijven inzetten. Nou wou ik toch no.g iets hieraan toevoegen 
De heer Van Riel heeft er ook al opgewezen. In ons beginselprogramma daar 
staat heel uitdrukkelijk dat wij niet willen discrimineren tussen de sexen 
en als ik dan denk wat u gisterenavond zei, toen Molly Geertsema tot ere
lid werd benoemd, wat u toen zei tegen mevrouw Geertsema, dan moet ik nu 
wel precies hetzelfde zeggen tegenover jouw man, tegenover Jan die het 
mogelijk heeft gemaakt dat jij~dat allemaal hebt gedaan, die het mogelijk 
heeft gemaakt dat jij i.p.v. zijn Haya, ons aller Haya werd. Haya ik wil 
je dan graag even witte bloemen geven. Ik had je rode willen geven. Je 
hebt blauwe gekregen van de nieuwe voorzitter, dit worden witte, tezamen dus 
rood-wit-blauw, de nationale kleuren. De kleuren van de nationale zaak waar
voor je je nog heel lang zult blijven inzetten. Haya met hartelijke dank. 

Het woord is aan~ voorzitster van de vereniging van Staten- en Raadsleden. 
Mevrouw Slemper. 

Mevrouw van Sommeren, Haya, nu mevrouw Detmeijer over die witte kleur ge
sproken heeft, sta ik een beetje moeilijk met mijn bonte kleur, maar ik 
geloof dat dat een symboliek is van de zovele eigenschappen die jij hebt. 
De, alle talenten die jij bezit heb je ingezet voor ons allemaal en wij zijn 
daar, ook als vereniging van staten- en raadsleden, bijzonder dankbaar voor. 
Wij hebben altijd een bereep op je kunnen doen en wij, het is natuurlijk 
fout om je nu alweer voor volgende dingen te vragen, maar wij weten je 
blijft er nog, je bent er nog en wij hopen vanharte dat de samenwerking 
even prettig blijft, in je nieuwe funktie, als je tot nu toe geweest zijn. 
Ik zou ook tot de nieuwe voorzitter willen zeggen, dat wij hopen dat wij 
op dezelfde manier een bereep op uw kunnen doen, wij zullen dat beperken, 
niet zoals we een aller Haya gemaakt hebben, een aller Frits maken, ik ge
loof dat we ons die beperking moeten gaan opleggen, maar we zijn er toch 
van overtuigd, dat ook de vereniging van staten~ en raadsleden bij u een 
bijzonder plekje zal krijgen. hartelijk dank dat u deze zware taak hebt 
willen aanvaarden. Applaus. 
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Ja dames en heren, door de woorden van de laatste spreker voel ik me dan 
enigzins gesterkt, want het dreigt inderdaad alweer uit de hand te lopen. 
En het is bijna zo dat voor dat de kamerfraktie aan de beurt zou kunnen 
komen er nog 80.000 wachtenden voor hen zijn, want ik heb hier op het 
lijstje staan na de vereniging van staten- en raadsleden, de afdeling Rijs
wijk, de JOVD, de afdeling Breda, een vertegenwoordiger van de kamercentra
les, en ik zag nog de heer Mees a titre personel, maar dat hebben we van
ochtend afgeschaft, het spijt me erg, ik wou daar beginnen te kappen en 
nu graag de afdeling Rijswijk in de gelegenheid te stellen iets te zeggen. 

Mevrouw Haya van Sommeren, ik sta hier voor u als een volslagen onbekende 
en dat is ook de bedoeling, want ik sta hier niet als voorzitter alleen van 
de afdeling Rijswijk, maar ik ben afgevaardigde van 10.000 partijgenoten 
die mij gevraagd hebben hier als hun tolk op te treden. Mevrouw van Somme
ren als zijn wij onbekenden voor u, wij kennen u allemaal zeer goed, niet 
alleen kennen wij u, wij hebben u leren waarderen. Wij hebben u leren be
wonderen, we hebben u gezien als gezicht op de t.v., heel dikwijls als 
stem, maar altijd als het hart. Een warm kloppend hart. Toen uw aftreden 
bekend werd toen hebben wij in Rijswijk gezegd daar kunnen we het niet zo 
bij laten. Maar overbescheiden als wij altijd zijn, hebben wij een volle 
maand gewacht om te kijken of iemand een inititatief nam, waar wij ons bij 
koroen aansluiten. Maar toen er niets gebeurde hebben wij het zelf maar ge
nomen, wij hebben een brief geschreven Mevrouw van Sommeren aan alle afde
lingen met het verzoek 10 cent per lid te willen voteren om u een huldeblijk 
aan te bieden. En daarop zijn zoveel spontane reacties binnen gekomen dat 
we hedenmiddag om 12 uur de stand hebben kunnen opnemen met 220 afdelingen, 
omvattende 40.000 leden, vandaar dat ik kan zeggen, ik spreek namens 10.000 
ik kan u die 220 afgevaardigden moeilijk hier op het podium brengen. Wij 
hebben dus een loting verricht en daaruit zijn 3 afdelingen gekozen die 
vandaag met mij het huldeblijk van uw partijgenoten zullen overhandigen. 
Dat zijn geworden, de afdelingen Goes, Hogezand-Sappermeer en Leusden. 
Toen kwam het moeilijke punt van wat voor wensen heeft u, wij hebben ge
tracht daar achter te komen, dat bleek heel moeilijk, maar als ik goed ben 
ingelicht, dan bent u idolaat van puur zilver, dat kwam vrij aardig voor 
mij uit, want ik dacht er is een oud gezegde, spreken is zilver en zwijgen 
is goud. Als penningmeesteresse, kunt u zwijgend voor het goud zorgen, 
laten wij voor het spreken het zilver aanbrengen. Applaus. Als wij straks 
dit plateau overhandigen, plus nog enige bijbehorende artikelen, dan moet 
ik het teruggeven, want we hadden geen tijd om ~ in te laten graveren. 
Aan Haya van Sommeren, uit waardering voor haar inspirerende leiding van 
de partij, 1 april 1969- 15 maart 1975, de dankbare VVD-leden. Applaus. 
Ik ben er nog niet helemaal, op het moment dat wij het geschenk kochten, 
woensdagmiddag, dachten wij dat wij er waren, maar nog steeds brengt de 
giro tientallen overschrijvingen, zodat u na afsluiting volgende week nog 
een enveloppe overhandigt krijg, daar moet u dan zelf maar een beschikking 
voor vinden. Maar u kunt er met uw gezin een aardig vakantiereisje van 
maken. Mag ik in de handruk die ik u thans kom overhandigen, de dank ver
tolken van 10.000den VVD'ers wat u als voorzitter voor hen allen betekent 
heeft. Applaus. 

Het woord in nu aan de voorzitter van de jongeren-organisatie Vrijheid 
en Democratie. 

Mijnheer de voorzitter, vorige sprekers hebben u verteld dat zij het kort 
zouden houden, zij hebben dat niet gedaan. De JVD houdt zich aan"de af
spraken dus ik zal het wel doen. Op de allereerste plaats mijnheer de voor
zitter, wil ik u van harte gelukwensen met uw benoeming vandaag als voor
zitter van de VVD. Wij hebben respect voor het feit dat u in een zo moei
lijke tijd bereid bent gevonden, de leiding van de VVD op u te nemen, een 
moeilijke positie omdat de VVD op dit moment in de oppositie zit, een moei
lijke positie ook, omdat de VVD op dit moment een grote ledenaanwas te ver
werken was. Mevrouw van Sommeren er zijn vandaag al vele lovende woorden 
over u gezegd, wij kunnen die alleen maar onderstrepen, wij kunnen u alleen 
maar veel succes wensen met uw verdere werk. Toen wij nadachten als JVD I 
over uw afscheid, zijn wij op een idee gekomen. Wij hebben dat cadeau 
lange tijd geleden besteld, het is echter helaas niet op tijd aangekomen, 
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n.l. de val .van,·,het kabinet. Applaus. Ondanks het feit dat deze vrome wens 
niet in vervulling is gegaan, hebben wij dan toch willen denken aan een 
klein cadeautje. U weet dat wij net zoals de VVD ineen karige financiele 
positie zitten, vandaar dat wij onze cadeautjes altijd enige beperkingen 
op moeten leggen. Wij hebben ook altijd de gewoonte, als wij cadeautjes 
geven om dit cadeautjes een wat praktisch karakter te geven, omdat we dan 
hopen dat de lieden die die cadeautjes ontvangen in de toekomst nog eens 
wat denken aan de VVD. We hebben die cadeautjes ook vooral op uw beide ge
zinnen willen betrekken, u mevrouw van Sommeren, als moeder van Sommeren, 
we hopen dat uw zoontje u nu wat meer gaat zien, een klein cadeautje voor 
uw zoon. Mijnheer Korthals we hebben een klein cadeautje voor uw drie kin
deren en wij hopen dat wie dat gaat krijgen in goed liberaal overleg opge
lost gaat worden. Ik heb voor u beiden een t-shirt van de JVD meegenomen en 
ik wens u daar veel plezier mee. Applaus. 

De VVD is de enige partij die de schone was buiten hangt. 
Nu geloof ik dat de voorzitter van de kamercentrale Gelderland namens de 
andere 16 kamercentrales het woord heeft gevraagd. 

Mevrouw van Sommeren, mag ik u namens de voorzitters van de kamercentrales 
hartelijk dank zeggen voor de wijze waarop u altijd met ons samen hebt ge
werkt, voor de bijzonder plezierige vergaderingen die we gehad hebben en 
de uitstekende wijze waaraan u aan deze vergaderingen leiding heeft gegeven. 
En ook aan de hele partij. U weet er is gesproken over de rode bloemen uit 
de liefde, de vrouwen zijn wat naar de andere kant doorgeschoten, die hebben 
de witte genomen, wij dachten als goede middenpartij in het midden te blij
ven en bieden u hierbij een bos roze anjers aan en ook nog heel hartelijk 
dank. 

Dank u zeer. En tenslotte de afdeling Breda. 

Mijnheer de voorzitter, als bestuur van een afdeling waar een jaarvergade
ring wordt gehouden voel je je altijd een klein beetje gastheer van die 
hele zaak, hoewel je met de organisatie heel weinig te maken hebt. Toch is 
het in die hoedanigheid als gastheer dat ik hier het woord gevraagd hebt, 
en u wilt me toestaan, mijnheer de voorzitter, dat ik het woord rechtstreeks 
tot mevrouw van Sommeren richt. Mevrouw van Sommeren u begrijpt dat wij met 
trots luisterden naar de opsomming die de heer Wiegel gisterenavond gaf van 
de groei en het succes van de afdeling Breda. Wij onderkennen heel wel dat 
wij het tij natuurlijk mee hadden, de deconfectionalisering hier met name 
het Zuiden, heeft een groot vacuum gemaakt, waarin van alles mogelijk was. 
Het is echter een vergissing te denken dat een vacuum zich vanzelf opvult 
op de wijze waarop je dat zelf juist vindt. Om een politiek vacuum op te 
lossen zoals hier bestond, was nodig een dynamische partij met een krachtigj 
bestuur en een groot enthousiasme onder de leden. Mevrouw van Sommeren u 
en uw bestuur hebben gezorgd voor de dynamiek in de partij en voor de stuw
kracht van het bestuur. Het enthousiame van de leden moesten wij hier zelf 
vinden en dat hebben wij gevonden. Dat enthousiasme van de leden is in be
langrijke mate gestimuleerd door de grote regelmaat waarin deze partij haar 
algemene vergaderingen hier in Breda hield, daarmee was nl het gevoel van 
het achtergesteld zijn, wat in Brabant heel sterk leeft, daar achter de 
Moerdijk zijn ze nog nooit verder gekomen dan de tijd dat ze nog generali
teitsland waren, maar deze hele duidelijke presentatie van de VVD, hier in 
het Zuiden, waardoor de zuidelijke leden de bruisende levenskracht van de 
partij aan den lijve konden voelen, heeft ons geweldig geholpen bij het 
enthousiamse hier bij onze leden en een verrijking van het succeswat we 
hier bereikt hebben. En daarvoor mevrouw van Sommeren,namens de afdeling 
Breda, een klein presentje als blijk van erkentelijkheid voor de vergade
ringen die u hier, in onze stad, met zoveel succes heeft gepresideerd. 

Ja beste vrienden, dat is het aller moeilijkste moment, ik ben echt wel 
ik·ben niet zo gauw verlegen dat weet u best, maar dat ben ik nu toch 
wel, want ik dacht, nou ja ze zeggen misschien wel dank je wel, maar ik 
had dit echt niet gedacht, dat denk je niet door. Maar , mijn opvolger 
die wil ik het niet moeilijk maken, dus ik wil heel kort spreken. Met 
een paar woarden toch weergeven wat ik voel. Om bij de laatste spreker 
te beginnen, mijnheer van der Goes, het is voor mij, en ik weet, voorde 
hele partij, altijd geweldig fijn geweest om hier te vergaderen in dit 
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Zuiden, het gezellige Zuiden, en hier in dit Turfschip, we zijn langzamer
hand zo groot geworden dat we nog maar in een paar zalen kunnen, maar ik 
moet zeggen dat Turfschip is toch wel een van de hele dierbaren. Ik zou 
omgekeerd Breda willen danken voor alle gastvrijheid en heel in het bij
zonder voor het bijzonder mooie schilderij dat ik hier van u hebt ontvangen 
Het is een hele goede herinnering aan al deze vergaderingen hier, die nog 
door vele gevolgd zullen worden, dat weet ik zeker, in mijn huis zal hangen. 
Mijnheer Blos, de cassé-voorzitters hebben altijd in mijn hart een heel 
speciale plaats ingenomen. Ik heb altijd gezegd met goede centrale-besturen 
run je die partij. Als die partij steeds groter wadt, zul je gedecentrali
seerd moeten gaan werken. Ik denk dat ik het altijd zo gezien hebt. En laat 
ik nou mijnerzijds de cassé-voorzitters danken voor het begrip dat ze altijd 
hadden voor onze problemen, de wijze waarop ze onze ideeen verwerkten, war
op ze zelf ideeen aanbrachten. Ik heb het kontakt met de cass~voorzitters 
altijd als een grote rijkdom beschouwd en de dank hoort van mij uit te gaan. 
En dan de JOVD, met de JOVD hebben we in groeiende mate hele goede kontak
ten gekregen. Ik geloof dat een partij diezo'n goede verhouding met z'n 
jongeren heeft, dat die daar van haar kant erg gelukkig mee moet zijn. 
En de twee t-shirts die door onze junioren gedragen worden, daar ben ik 
van overtuigt, misschien dat ze er nog in moeten groeien, maar ik denk als 
ze een keer gewassen zijn dat dat best lukt, want dan krimpt dat een beetje 
en dan past dat best, dan geloof ik dat onze kinderen, die van Frits en 
mij nu al heel tijdig reklame willen maken voor de JOVD, dat zullen ze on
getwijfeld willen, daar ben ik van overtuigd. En dan Rijswijk, ja ik zei 
het al, ik ben er enorm verlegen mee, ik weet niet hoe u er achter bent 
gekomen dat ik hier zo veel van hou en het is heel erg mooi, ik wil Rijs
wijk heel erg danken als initiatiefnemer, maar al die 10.000den leden die 
hier aan mee hebben gedaan, die zal ik echt niet vergeten, maar daar kan 
ik dan iedere keer aan denken, als ik deze mooie zilveren voorwerpen in 
mijn huis zal gebruiken. Heel, heel veel dank leden voor dit ongeloofelijke 
geschenk. En dan mevrouw Slemper, beste jet, ook voor mij zijn altijd de 
kontakten met de vereniging van staten- en raadsleden buitengewoon plezie
rig geweest, ik heb wel eens schertsend opgemerkt, het schijnt langzamer
hand wel of er in de regelementen staat dat er een vrouw voorzitter moet 
zijn, we waren min of meer collega's niet waar. Nou is dat voorbij, maar 
ik ben ervan overtuigd dat je, we discrimineren nou een beetje naar de 
andere kant, dat je met mijn opvolger even fijn zult samenwerken als wij 
dat altijd hebben gedaan. De vereniging neemt een ongelooftelijk belang
rijke plaats in binnen departij en ik heb mijnerzijds de grootste bewon
dering voor de wijze waarop jij dat doet. Jij gaat niet weg, neemt geen 
afscheid vandaag, dus ik kan nog niet al die mooie dingen tegen je zeggen, 
maar mag ik tussentijds zeggen dat ik je erg dankbaar ben geweest voor de 
wijze waarop jij de vereniging leidt. En dan Norma, de vrouwen in de VVD 
ja, ook die nemen een heel speciale plaats in mijn hart, ik heb wel eens 
bekend als jong partijlid, hield ik niet van de vrouwenorganisatie, maar 
ik ben er steeds meer op gesteld geraakt. Ik heb steeds meer gezien wat 
een belangrijk werk jullie doen. Het is zo hooghartig om te zeggen, acht 
zo'n vrouwenorganisatie, waar heb je dat nou voor nodig, maar je heb het 
erg nodig en ik heb eigenlijk door jou geleerd hoe je hem nodig heb en 
de wijze waarop._jij dat daar bestierd en de wijze waarop je met de partij 
samenwerkt heeft mij omgekeerd met grote dankbaarheid vervult. Je kunt er 
van op aan norma dat onze vriendschappelijke relatie blijft uiteraard be
staan, maar ook mijn kontakten met de vrouwen in de VVD, dat spreekt hele
maal vanzelf. En dan kom ik bij mijn fraktievoorzitter, ik wil het niet 
in een officieel en een officieus deel verdelen, mag ik het dan helemaal 
officieus doen. Beste fraktievoorzitter, beste Harm heel veel dank voor 
wat je gezegd hebt, ook vooral aan het adres van diegene die op de eerste 
rij zitten. Je hebt volstrekt gelijk en je kent me erg goed en je wist 
ook precies wat je zei, dat zij een ongeloofelijk belangrijke rol hebben 
gespeeld in deze zes jaar en ik vind het erg fijn dat je dat gezegd hebt 
en via jou kan ik dus tegen hun zeggen, welbedankt, het was reuze fijn, 
ze hebben geweldig meegeleefd, we hebben ook veel gelachen thuis, dat 
weet je wel. Enfin zonder steun thuis red je het allemaal niet, ik vind 
het fijn om in je fraktie te zitten, ik heb al gezegd in mijn inleiding, 
ik voel me er als een vis in het water en ik was ook erg gelukkig met de 
opmerkingen van de collega uit de KVP-fraktie over mijn verhaal inzake 



.. 
E 
li 

.. 
OI c 

i 
E 

-g ., 

I 
OI 
c 
8 

." 
"'0 
c 
10 

1i 
..J:. 
Q) 
z 
Gl 

..J:. 
1-

~ 
w 
i= 
Vl 
w 
0 
~ 
< 
0 
~ 
1-
~ 
w 
...J 
w 
0... 
< < 
I u 
Vl 

1~
1 SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK 0• Rotterdam 010-366532 

a AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 63 

Band No. 11 /1 2 

onderwijs. Het is alleen maar goed geloof ik als je op een gegeven moment 
ontdekt dat je het met de andere partij eens bent en daar zijn we natuur
lijk in de eerste kamer altijd sterk aan bezig om die bruggen te slaan en 
depclariserend te werken. Ik was ook blij met jouw adhesie aan mijn verhaal 
dat is toch een beetje griezelig mijn eerste verhaal in de senaat en toen 
jij zei nee dat is uitstekend, dat is erg goed zo, nou toen ging ik ook met 
groot vertrouwen naar dat spreekgestoelte, want die eerste keer vond ik het 
toch wel eng in de senaat. Nog mijn dank voor je morele steun, dank voor 
alles wat je deze jaren hebt gedaan. 
Dan Frits, ik heb straks bij mijn afscheidsrede gezegd, jij hebt er precies 
evenveel aan gedaan als ik, en dat wil ik nog een keer herhalen, ik wil 
je heel hartelijk danken voor wat je tegen mij hebt gezegd, maar ik wil de 
partij gelukwensen dat ze een voorzitter hebben, als jij. Ik zei straks al 
ik was blij met je ja-woord, maar, ik moet zeggen, nou je daar zit, ik ben 
er al helemaal aan gewend. Jij bent de voorzitter, je hebt er alle kwali
teiten voor, je bent ongeloofelijk trouw en integer en ik weet dat alle 
leden voor zover ze het nog niet persoonlijk hebben ervaren, dat de komende 
jaren zullen ervaren. En het is erg belangrijk dat iedereen kan zeggen onze 
voorzitter, daar kan je van op aan, dat is een geweldige vent. Frits, dat 
ben je en ik laat jou in het volste vertrouwen de partij achter en ik hoop 
op een wat bescheidener positie goed te maken wat ik je heb aangedaan en 
je naar allerbeste geweten te steunen in je enorm zware taak, hartelijk 
dank en veel succes. Applaus. 

Dames en heren, wij moeten verder, het wordt een race tegen de klok en 
het is toch geen ondankbaarheid van mijn kant, wanneer ik diegenen die 
bij dit afscheid van onze voorzitter, ook vriendelijke woorden aan mijn 
adres hebben gericht van harte dank zeg. De steun, zowel uitgesproken als 
niet uitgesproken, van iedereen kan ik mij alleen maar verheugen in het 
belang van de partij. Dames en heren, we hebben vanochtend verkiezing ge
had van nieuwe HB-leden, de algemeen secretaris die daar al overjarig zat 
wordt nu opgeruimd en het is tijd voor een nieuwe algemeen-secretaris de 
heer W.J.A. van den Berg uit Driebergen. Mag ik hem vragen op het poduim 
te komen zijn rechtmatige plaats in te nemen en mag ik er aan toevoegen 
dat wij in het DB en HB bijzonder verheugd zijn met deze versterking van 
de leiding van de partij. De heer van den Berg, hij is historicus en hij 
is werkzaam in het onderwijs, dat geeft hem grote verplichtingen wat grote 
historici in het onderwijs gingen hem voor, de ene is nu burgemeester van 
Leiden en de andere van Utrecht. U ziet je hebt het maar voor het kiezen. 
Wij zijn erg blij dat hij zich bereid verklaard heeft deze taak op zich 
te nemen, uiteraard hebben wij hem niet verteld dat het een zware taak was, 
dat merkt hij wel. Welkom. De heer Talhammar is vanochtend als nieuw lid 
van het DB gekozen. Hij is al een bekende in het HB en we weten dus wat 
we aan elkaar hebben. Wij zijn bijzonder verheugd dat hij onze gelederen 
nu op het podium komt versterken. Applaus. 
Het is gisteren al even genoemd, maar met name voor wat betreft de orga
nisatie van de kadercursussen, de informatie-dienst e.d. verwachten wij 
veel van de versterking die de heer Talhammar ons in het DB komt geven. 
Herverkozen zijn vanochtend de ondervoorzitter Henk Talsma en de secreta-

ris van de organisatie Rudolf de Korte. Ik heb aanleiding even iets langer 
stil te staan bij Henk Talsma. Hij is de oudste rot in het HB, want hij 
heeft zelfs nog de jaren van proffessor Oud meegemaakt, en behoorde toen 
uiteraard tot de angry young man, maar zo zijn we. allemaal begonnen, hij 
heeft al een aantal jaren het onder-voorzitterschap bekleed en vooral de 
laatste maanden is dat voor hem geen sinecure geweest. Hij heeft heel vaak 
moeten invallen, hij had daarmee te maken met de huidige voorzitter en wat 
ik zo bijzonder in hem gewaardeerd heb, was de grote sportiviteit, waarin 
hij ook altijd mijn mening vroeg en net deed alsof ik er al zat, en als 
er iemand die wist dat dat niet waar was, dan was hij dat wel. Dat heb ik 
geweldig in hem gewaardeerd en dat hij ook bereid geweest is zich nog een 
keer te laten herverkiezen, hoewel hij van de zommer toch met plannen rond
liep om het er nu maar eens bij te laten, dat stellen wij bijzonder op 
prijs. Als ik me bedenk wat een werk er verzet is voor V&D voor contributies 
waar hij zich jaren mee bezig heeft gehouden en het laatste jaar met name 
voor het totstandkomen van de statuten van de federatie, maar hij heeft ,_ 

dat gisteren wel behandeld, maar in alle bescheidenheid er niet bij kunnen '" 
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zeggen dat hij de voorzitter was van deze internationale commissie. Dan 
mag ik toch wel zeggen, hij heeft voor de partij buitengewoon veel gedaan 
en W~J zijn bijzonder verheugd dat hij dat nog enige tijd wil voortzetten. 
Applaus.Als er een funktie in het DB van groot belang is dan is dat de 
funktie van de man die verkiezingen en ledenwerfcampagnes moet voorbereiden 
dat loopt op het ogenblik uitstekend, het enige wat we nog nodig hebben zijr 
verkiezingen, dan kan Rudolf nog harder werken. En ik hoop dat hij gauw de 
kans krijgt. Ik geloof dat we nu eindelijk kunnen terugkeren naar de be
schrijvingsbrief die u·is aangekondigd. Punt 25 van de agenda, het antwoord 
van de kamerfrakties op de vragen over hun beleid gesteld. Het is u bekend 
dat in deze vergadering, de eerste kamer het eerst spreekt en daarna de 
tweede kamer. Mag ik vragen of de heer van Riel namens de eerste kamerfrak
tie het woord wil nemen. 

~ ?Mijnheer de voorzitter, aangezien ik min of meer vertrouwd ben met de tra-
:~ dities hier weet ik dat een aantal leden van de tweede kamer fraktie het 
~ zich een voorrecht achten de partij van voorlichting dienen. Onder die om-
~ standigheden zal ik een aantal punten eenvoudig laten liggen, die ik al-
~ leen zal aangeven dat ik ze opzettelijk laat liggen. De monetaire politiek 

is apriori voor mij te moeilijk, terwijl in de tweede kamer ongetwijfeld 
een aantal mensen zitten die hier om zo te zeggen alles van weten, i.p.· 
daarvan wil ik iets zeggen, heel kort, over een opmerking die gisteren 
middag gemaakt is door een afgevaardigde van Eindhoven over de volksere 
voorstelling. Dat aanvalsfront is duidelijk. Ook dat de partij er volle-
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dig achterstaat. Ook dat de eerste kamerfraktie er achter staat, ook dat 
ik er achtersta. Maar men moet onderscheid zo min als de slager op de hoek, 
hoewel hij een ondernemer is, denkt voelt en ontwikkeld is, als de direk
teur-generaal van de Koninklijke Petroleum Mij. zijn twee arbeiders het
zelfde. Deze massa is in wezen precies even ongedifferentieerd als de 
massa der middengroepen. Men moet wel buitengewoon goed weten over wie men 
het heeft. Nu heb ik hier een heel interessant blaadje voor me, de zgn. 
Haagse Post. Dit blaadje is niet interessant vanwege wat de redacteuren 
schrijven, maar vanwege de ongewilde inzichten die de auteurs van inge
zonden stukken ons verschaffen. Ik lees u voor van pag. 4, het gaat over 
mijnheer van den Doel en dan schrijft mijnheer Jos van der Molen, de ar
beiders die ik ken denken in de eerste plaats aan hun eigen portemonnaie 
En wanneer dan straks die vervolksing verlangd wordt dan moet u ook nog 
eens denken aan wat gisterenavond gezegd is, staan achter Wiegel en Van 
Riel. Als dan misschien tiij het intellectueel wat links denkende deel 
van de partij het idee opkomt dat wat gesteld wordt niet helemaal bekor-
ing in hun ogen vind, dan is denkbaar dat ze met een deel van het ver
volkingsproces te maken hebben. Laat men zich dat duidelijk voor ogen 
stellen. Het toespreken van volksmassa's, het winnen van volksmassa's voor 
de VVD is niet hetzelfde als het winnen van linkse intellectuelen voor de 
VVD. Een groot deel van de politiek bestaat uit de analyse van de zgn. 
Wauws curve, de spreiding van ~nkwijzen en houdingen over grote statistisch 
bepalende massa's. Wilt u het eenvoudig zeggen, u moet in de politiek kun
nen optellen, aftrekken en vermenigvuldigen en rekenen. En dat gebeurt in 
onze partij bijzonder veel, anderen vinden daar dan een onderwerp van kri
tiek in. Dat mag, kritiek is goed, het is ~ang niet altijd te accepteren. 
Maar laat ze in doorsnee en bij hoge voorkeur wel enigermate deskundig 
zijn, wanneer men de vervolksing van deze partij wenst. De 63-jarigen, 
ja mijnheer van Pets weet precies hoe ik erover denk, we hebben daarover 
op de Maas gesproken en mijnheer Rietkerk was daarbij. Maar aan deze zaak 
en in deze staat sta ik wat de financieel-economische waarschuwing betreft 
aan de kant van mijnheer van Pets, maar er is ook nog een ander aspect. 
Stelt men zich goed voor dat uit de toplaag en de semi-toplaag van de mij 
bijna iedereen gaat wanneer het hem bevalt, na het 60ste jaar, en dat het 
wel vermoeiend is om manager te zijn, maar als ik nog 40 jaar lang niet 
meer weet wat een spoorkaartje koste en wat je op een brief moet plakken. 
Er zit ook een heleboek gemak, minder slijtage, in leidende funkties on
danks die beroemde extra verantwoordelijkheid, dan in de strijd van dag 
tot dag, die de loonarbeider en de lagere kantoorbediende te voeren heeft. 
Laten wij liever er eens over nadenken of wij een economische en sociaal- . 
verantwoorde oplossingen vinden, dat de mensen vrijwillig gaan in een be- : 
paalde fasering die in onze maatschappelijke ontwikkeling is in te passen. 
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Want er zijn ook een heleboel mensen die op hun 63ste volstrekt niet 
weg willen en dan doet men een groot stuk sociaal werk wanneer men hen 
laat blijven, kortom het probleem is niet als een abstract wetenschappe
lijk vraagstuk gesteld, maar vraagt om analyses in tal van richtingen. 
Het stemrecht van de internationale antwoorden vraagt grondwetwijziging 
zal meen ik in de eerste kamer niet op verzet stuiten en omdat men de po
sitieve formulering prettiger vindt, terecht, ook veel medewerking zal 
ontmoeten. Kernenergie zijn we nog niet mee klaar. U hebt de heer Zouten
dijk gehoord. U kent zijn opvatting, de mijne wijken op dit ogenblik, 
in verband met de internationaal-politieke overwegingen en de rapporten 
die ik over de kolenvergassing heb, nogal af. De heer Zoutendijk en ik 
zijn dus geloof ik niet onbescheiden, beiden verstandig genoeg om het 
eens te worden. Het rapport over de landbouw. Lijkt mij, voorzover mijn 
capaciteit mijn beoordelingsvermogen, in bedrijfs-economische zin juist. 
Maar wij leven in een tijd van sociaal-liberal.isme op allerlei manieren 
wordt op het ogenblik tegemoet gekomen aan die groepen in de samenleving 
die slecht uit het toerekeningsproces, het beroemde economische toereke
ningsproces, naar voren komen. Ik kan mij volledig indenken dat dat deel 
van de landbouw wat in bedrijfs-economische zin moeilijk rendabel te maken 
is, als groep om zijn rechten vraagt en maatschappij, waarin t.a.v. de 
landbouw strikte bedrijfs-economie geldt die nergens anders meer geldt, 
stuit op natuurlijke afkeer bij een belangrijk, voor de toekomst van Ne
derland, misschien op een moment bijv. van een nieuwe bezetting, doorslag
gevend deel van de bevolking. Subsidies aan politieke partijen worden 
door ons verworpen. Israel heb ik me net al te ver vooruit gestoken, uit 
een oogpunt van voorzichtige internationale-politiek, iri mijn toespraak 
ten gelegenheid van de algemene beschouwingen in de eerste kamer, heb ik 
mij voor 100% achter Isreal gesteld, aangezien ik daar reeale machtsover
wegingen voor zag naast een sterk uitgesproken subjectieve voorkeur waar 
men een enkele keer van mag doen blijken. De Brouw terughalen, over mijn
heer Den Uil kom ik aan het eind, wij kunnen elke 45 gulden contributie 
uitstekend gebruiken en de heer de Brouw heeft nooit iets gedaan waarom 
je hem als lid van de VVD niet zou willen aanvaarden. Wij hebben een groot 
aantal oud D'66ers in ons midden, waarvan ik er enkele, het voorrecht heb · 
goed te kennen. De VVD is een zo merkwaardige liberale partij, dat je er 
ook eens een keer uit weg lopen mag. Dat is volst~ekt geen reden om iemand 
later niet meer tergg te nemen. Er is een nog grotere figuur die ons dat 
ook geleverd heeft, dat mag allemaal. Dus meldt mijnheer de Brouw zich aan 
hij is van harte welkom. Applaus. Zegt u dames en heren, een waardevolle 
man, dan is mijn antwoord dat zal toch in de loop van vele jaren moeten 
blijken, die ervaringen zijn niet overdreven gunstiger geweest noch prak
tisch nog wat een bepaalde souplesse in de omgang in de kring zijner col
lege betrof. Maar zeer VVD-gezinde afdeling zoals Warfum, die dat mooie 
telegram aan mijnheer Geertsema stuurde, zou misschien een lidmaatschap 
als zevende man in het bestuur van de afdeling, gezien zijn uitnemende 
omgangsvormen, te overwegen zijn. Van kleine kernen en Zoetermeer weet 
ik door de aard van mijn beroep wel wat af. Ik zwijg om de heer Scherpen
huizen de gelegenheid te geven zijn actuele en beter gefundeerde kennis 
ten beste te geven. Linkse voorlichting niet dan met walging sla ik iedere 
morgen de Volkskrant op om te zien wat er nu weer is gebeurd. En toch 
dames en heren ik vind subsidies aan Proloog, de tientallen daarbij be
horende clubs, specifieke bijdragen aan de vorming van de werkende jeugd, 
alles voor rekening van de belasting betaler een volledige vervalsing van 
de parlementaire democratie. Applaus. Maar klapt u niet te snel ik zou het 
nooit willen verbieden onder twee omstandigheden niet, het mag geen recht
streeks revolutionair karakter dragen, en in de tweede plaats er moet 
een lager publiek-rechterlijk lichaam zijn met bijzonder gezonde financien 
dat geen steun van iemand nodig heeft en dat bij meerderheid van stemmen 
hiertoe besluit. Ook hierin hoort een als liberaal volstrekte plaatseLijke 
autonomie te respecteren.Maar aan al die voorwaarden moet voldaan zijn, 
en iedere subsidie uit de kas van de .. lheer van Doorn, lees de uwe en de 
mijne, is een totaal andere aangelegenheid. Het is een zaak die in zijn 
omvang gelijk staat aan het verbieden van het zwemmen op zondag,er zijn 
bepaalde kleine lokaliteiten waar men strikt eigen opvattingen huldigt 
en dan moet men zich daar ook bij neerleggen, wanneer dat eens een keer 
tegen ons keert. 
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Hoewel mevrouw Feder tientallen jaren jonger is dan ik, weet zij alles 
van bejaarden eh zal u daar straks aangenaam over bezig houden. Nu het 
terrorisme. De mij toegedachte hoofdschotel. Mijn persoonlijke neiging als 
liberaal gaat altijd uit tot enige consideratie met gestoorden. En gestoor
den zijn niet alleen mensen die in inrichtingen zitten. Gestoorden zijn 
heel dikwijls mensen in wie zich door allerlei persoonlijke levenstragiek 
denk aan mevrouw Meinhoff, onoplosbare interne conflicten ontwikkeld hebben 
Bij niet intellectuelen uit zich dat dikwijls in het scheermes door de hals 
van de minares of de wettige echtgenote. Bij wel intellectuelen, voor ~lles 
georganiseerden, wordt men lid van een terreurgroep. Aansprakelijk zijn deze 
mensen voor de vormgeving als individu maar zeer tendele. Als u ziet op wel
ke wijze aanzien van het gezag in Nederland door de heer Pronk naar beneden 
is gehaald, dan hoeft het u niet te verwonderen, als gedesequilibreerde 
geesten menen dat in West-Europa alles kan. Het kan mij niets schelen dat 
mijnheer Pronk dronken in een auto gaat zitten, .dat is een strafbaar feit, 
gelijk een hoop andere strafbare feiten. Maar dat kan een aantal mensen in 
deze zaal ook overkomen. Mij niet want ik kan niet autorijden, maar ik ben 
op mijn 68ste nog best in staat op illegale wijze een meisje ergens lastig 
te vallen of iets dergelijks. Als men zoiets doet wat nogmaals bij mij nim
mer tot verachting als zodanig van een ander mens aanleiding geeft, verwacht 
ik dat wanneer hij een hoge positie bekleed hij ogenblikkelijk de konsakwen
ties trekt ook wanneer het niet in de Telegraaf komt de volgende morgen. 
Wie zoiets doet, dames en heren, kan heel rustig een man van eer blijven, 
maar dan heeft hij de volgende dag te zeggen, ik ben nog best een redelijke 
Nederlander maar het vertrouwen wat men mij gaf ben ik niet meer waard. 
Dat kan ik misschien over een paar jaar weer eens waard worden, maar ik heb 
ook, er zijn geen eeuwige zonden, maar ik heb nu te verdwijnen. En het el
lendige, het weerzinwekkende in deze situatie is, dat mijnheer Pronk eerst 
tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld moet zijn, anders hoeft 
hij niet te gaan. Misdaden, dames en heren, ook misdaden bij recidiven, 
worden herhaaldelijk begaan door hoogst intelligente hoogst werkzame en 
zelfs creatieve mensen. Maar het is nooit het motief, h& verzwaard alleen 
het feit, wanneer iemand van groot talent zich op die manier vergeet. En 
de Westerse samenleving gaat werkelijk niet ten gronde aan de krachten van 
Zuid. Geen sterfelijk verstandig mens die daaraan denkt en de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika zijn tegen de Sovjet-Unie als het er echt op aan 
komt nog in alle opzichten opgewassen. Maar West-Europa gaat wel ten gronde 
als wij nog maar heel kort doorgaan met het tolereren van het wangedrag 
van onze bestuurders. U moet eens even denken dat in zijn krant het Vrije 
Volk uit Rotterdam over de heer Den Uil stond, in verband met de zaak Mans
holt, een bedrieger, en dan moet u eens even voorstellen wat de reaktie 
van de heer Wiegel of van mij of van mevrouw Van Sommeren geweest zou zijn, 
als men dat van ons gezegd had. Dat wij reactionaire prullen zijn, haters 
van de arbeider, dat wordt al 80 jaar tot het normale spraakgebruik. Maar 
dat is totaal iets anders als dat je eigen blad zegt dat je een bedrieger 
bent. Dat heb ik dus niet gezegd, dat heeft het Vrije Volk gezegd. In die 
wereld leven wij. Het is ook helemaal niets nieuws twee kamerleden wier 
namen ik uit menselijke hoffelijkheid niet noemen zal, hebben terstond de 
konsekwenties uit hun daden getrokken, een minister heeft terstond de kon
sekwentie uit deze daad getrokken, hoewel die gevallen minder ernstig lagen. 
Maar nu is het met Nederland zover gekomen, nu zijn wij zo diep afgezakt 
dat een definitieve veroordeling tot gevangenisstraf noodzakelijk is om een 
socialistische minister omdat de man werklust, werkkracht en hersenen heeft, 
tot wijken te brengen. Hier lopen de morele werelden totaal uiteen en hier
over is ook geen gesprek meer mogelijk. Geen reden om de heer Pronk.te ver
achten, hij is niet slechter en vermoedelijk ook niet zwakker dan ik, maar 
hij mist de moed om voor zijn fouten te staan en dat dames en heren, is 
een van de achtergronden voor alles wat op Baader-Meinhoff lijkt. Geen di
rekt verband is het ondermijnen van het gezag, het idee dat alles kan. 
Ook geen doodstraf, dames en heren, een schijnprobleem. De doodstraf staat 
in Nederland, wanneer er bepaalde oorlogswetten gelden,op wel dertig feiten, 
waarom in vredestijd een doodstraf die wij afgeschaft hebben, wij liberalen. 
Moeten wij als Duitsland, West-Falen, zoals voor 1853, weer een slagers, 
een mislukte slagersknecht als beul gaan huren met twee assistenten, moeten 
er 12 ongelukkige marechaussees oprukken, de helft van de karabijnen onge
laden om zoals dat gebeurt is bij Ir. Mussert, de man dood te schieten 
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dan mag even een moedig officier aantreden om hem een nekschot achter het 
oor te geven, omdat hij nog leefde. Zijn ook hier niet'interinsieke grenzen 
van menselijkheid, die men in oorlogstijd, terwille van het voortbestaan van 
de staat, eenvoudig schenden moet. En tenslotte dames en heren, als Duits
land, Nederland, FraKrijk en Engeland niet veel harder worden dan is het 
eind is Israel en zonder dat wij het zelf willen voltrekt zich de escalatie 
van laat de mariniers maar komen en gooi de dynamietladingen maar door de 
ruiten naar binnen. Niet omdat wij dat willen, maar omdat wij gedwongen wor
den, ter redding van onze staat, te grijpen naar wel effectieve middelen, 
anders als de doodstraf. Want als men uiteindelijk tegen gijzelenden zegt ' 
gij gaat de weg en wij offeren de gijzelaars, dan is op datzelfde ogenblik 
de macht van de gijzeling gebroken als instrument, maar die escalatie kan 
men alleen voorkomen door in de West-Europese landen in internationaal ver
band bereid zijn met de uiterste scherpte op te treden en voor de algemene, 
en in mijn ogen perverse redenering, dat deze mensen vrijheidsstrijders 
in dienst van de derde wereld zijn, de deur niet open zet. Dank u zeer. 

Dank u zeer, mijnheer van Riel. Dames en heren de leden van de tweede kamer 
fraktie zullen in alfabetische volgorde antwoord geven. U weet dat de pro
paganda-commissie naar aanleiding van de gebruikelijke gang van zaken, heeft 
verzocht de discussie over het beleid van de kamerfraktie een eind te laten 
nemen met het laatste aantwoord van de heer Wiegel. Aan de andere kant blijk· 
er altijd toch behoefte te bestaan aan re- en dupliek. Ik wilde daarom dit 
voorstel doen. Iedereen zal zo kort mogelijk spreken. De kamerleden wordt 
verzocht in overleg met hun fraktievoorzitter de spreektijd nog verder te 
beperken tot 3 minuten. Ik geef toe dat h~ onze eigen schuld is dat het 
zo laat geworden is, maar we kunnen niet anders. Wanneer dan na dat alle 
kamerleden behalve de heer Wiegel hebben gesproken er toch nog aanwezigen 
zijn die zeggen ik moet nog een repliek, dan kan dat dan houdt de heer 
toch het laatste woord. De heer Wiegel zal zelf antwoorden op de vraag van 
de heer Markuze, dus die hoeft dan niet te vragen waar die gebleven is en 
de anderen vragenstellers wordendan beantwoord door de overige kamerleden. 
De eerste spreker is de heer Van Ardennen. 

Mijnheer de voorzitter, mevrouw Sikman heeft gevraagd naar beleid inzake 
spreiding, spreiding van Rijksdiensten dan en niet van kennis en macht, 
voor van het afgelopen jaar en in de toekomst. En dan kan ik hier herhalen 
wat ik vorig jaar gezegd heb, die lijn houden wij vast, zullen wij ook in 
de toekomst vasthouden. Uiteraard altijd in het licht van sociaal-economisch 
omstandigheden. Dat het ons gaat om een evenwichtige afweging van belangen 
van de streek die geeft en de streek die moet ontvangen en dat er rekening 
gehouden wordt in zeer sterke mate met gerechtvaardigde belangen van de 
werknemers, de ambtenaren, die dat betreft. En ik herhaal de kritiek die 
wij in de commissie voor het spreidingsbeleid hebben gericht tot de rege
ring over haar voornemens in een brief voorlopig uiteengezet aan~ kamer, 
althans zo werd het later geïnterpreteerd, waarin men verder ging dan de 
in de kamer overeengekomen eerste fase, met grotere getallen, waarin n~ets 
terecht kwam van inspraak en overleg met de organisaties van de ambtenaren, 
niets mijnheer de voorzitter, ik herhaal dat. De organisaties stellen zelf 
het vorige kabinet ten voorbeeld aanm heren die op het ogenblik de mond 
vol hebben van d~mocratisering in een beleid dat de gemakkelijkste weg 
kiest door een grote dienst te willen oppakken. En het is duidelijk dat 
er dan van vrijwilligheid helemaal niets terecht kan komen en bij het ves
tigen van nieuwe diensten wat ook nog wel gebeurd, helemaal niet aan het 
spreidingsbeleid denkt. Daar hebben wij vragen over gesteld, ik denk aan 
de stichting ??ontwikkeling. Nu heeft na die kritiek na de discussies in 
de kamercommissie, het kabinet een nadere nota toegezegd waarin dan de be
leidsvoornemens werkelijk zullen worden uiteengezet. Die nota wordt gedurig 
uitgesteld, het is nu weer ongeveer 1 april, maar ik kan toezeggen mijnheer 
de voorzitter, dat wij van onze kant, als die nota er eindelijk zal zijn, 
een fundamenteel debat over het spreidingsbeleid zullen eisen. Wij gaan dat 
niet uit de weg. En daarbij moet mij nog een ding van het hart. De econo
mische struktuur van ons land is duidelijk in de laatste jaren zozeer ver
slechterd, dat ook die zaken bij het spreidingsbeleid een rol zullen moeten 
gaan spelen, wellicht in sterkere mate dan tot nu toe, want het zou wel eens 
kunnen zijn dat wij in onze nationale economie meer belang hebben bij een 
uitstralingseffect van zeg maar het Rijnmond gebied, ten bate van andere 
re io's. 
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Dat is nog niet uitgewerkt, maar ook hier zal dat een rol moeten spelen. 
En tenslotte, een regionaal beleid, wij hebben dat al bij het spreidings
debat in aug. 73 gezegd, een regionaal beleid moet een nationaal beleid 
zijn, het moet het hele land omvatten en het moet duidelijk alle taken 
naast elkaar zetten en tegen elkaar afwegen. De kamerfraktie zit er voor 
het nationaal belang, wij zitter er niet voor deelbelangen, die van Den 
Haag of van het Noorden of van de ambtenaren. Wij zitten er voor alle 
neaérlanders en wij zullen ons best doen om die belangen voor alle nader
landers ook bij dit moeilijke probleem naar evenwicht te behartigen. 

De heer Berkhouwer. Mijnheer de voorzitter, de eerste vraag van de heer 
Markuze ging over de democratisering van de europese gemeenschappen. Ik 
dacht dat wij daar met ons driemanschap uit de tweede en eerste kamer con
tinue aan hadden gewerkt en dat wij nu metterdaad het einde van het afge
lopen jaar hebben gezien dat aan het Europese Parlement het laatste woord 
is gekomen met betrekking tot het budget, zodat wij de begroting in haar 
geheel thans kunnen verwerken. Terwijl wij medezeggenschap hebben gekregen 
over de vaststelling van grote fondsen, als bijv. nu het regionale fonds 
dat er door is gekomen, ten bedrage van 20 miljard gulden. Wel mijnheer 
de voorzitter, Spanje, Portugaal en de EEG. 74 heeft ons de bevrijding ge
geven van de dictatuur in Griekenland en Portugal, t.a.v. Portugal is op 
dit moment mijnheer de voorzitter, onze grote zorg dat we verzeilen van 
de regen van een rechtse dictatuur naar de zondvloed van een linkse mili
taire gunta. Na 40 jaar, 40% van het budget te hebben besteed aan het leger 
bevind zich de economie van Portugal in een rampzalige toestand en het zal 
aan onze EEG zijn om die economie de helpende hand te bieden en daartoe 
hebben wij dringende stappen gezet. Wat Spanje betreft, mijnheer de voor
zitter, Spanje zal alleen tot de EEG kunnen toetreden als vanuit SpanJe 
vrij gekozen spaanse volksvertegenwoordigers als leden van het europese 
parlement naar Strassburg kunnen komen. Tenslotte onze fraktie inzake Is
rael bij de laatste behandeling begroting buitenlandse zaken. Mijnheer 
de voorzitter, wij hebben daar traditioneel en niet aflatend opnieuw op 
de bres gestaan voor de goede zaak van Israel en wij hebben ons opnieuw in
tensiefingezet voor ~sp. het recht van Israel op een bestaan in een land 
dat is beschermd door veilige grenzen. Voor Israel's gelijke recht van 
toegang tot de euromarkt blijft op gelijke voet als andere landen aan de 
middenlandse zee en ten derde voor spoedige inwerkingtreding van het han
delsaccoord dat tot stand gekomen is tussen de EEG en Israel. En tenslotte 
mijnheer de voorzitter, hebben wij ons op het standpunt gezet indien wij 
culturele akkoorden hebben met allerlei totalitaire staten inkl. de sovjet 
unie dan valt het niet in te zien waarom wij geen cultureel akkoord zouden 
kunnen aangaan met het land Israel waar de oudste bronnen van onze bescha
ving liggen. Ik dank u. 

De heer Dees. De vraag van de heer Rulman over de samenhang tussen het 
wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs is goed voor een 
aantal spreekbeurten. Ik wil daarom kort en fragmentarisch een paar punten 
eruit halen. De fraktie is er al jarenlang voorstander van dat een grotere 
samenhang tussen het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonder
wijs tot stand komt. Drie tal redenen. In de eerste plaats is die samenhang 
nodig om de schaalvergroting in het tertieel onderwijs in goede banen te 
leiden.In de tweede plaats sluit die samenwerking aan op een feitelijke 
groeiende situatie waarbij het wetenschappelijk onderwijs steeds meer ver
maatschappelijkt en het HBO steeds meer een wetenschappelijk karakter krijg· 
In de derde plaats, ik vind dat zelf het belangrijkste motief, is die sa
menhang nodig om de zeer gevarieerde maatschappelijke behoefte aan afge
studeerden en ook gevarieerde onderwijsvraag van aspirant-studenten om die 
te bevredigen. In het verleden zat er ontwikkeling in het beleid ter zake 
de toenmalige minister van onderwijs heeft een voor-ontwerp van wet inge
diend, waar terecht bezwaren tegen zijn gekomen, maar op dit moment moeten 
we vaststellen dat er bij staatssecretaris Klein een traagheid in het be
leid zit, dat is vervelend, enerzijds omdat dat hier en daar leidt tot wat 
wildgroei, anderzijds omdat de instellingen van WBO en HBO niet weten waar 
ze aan toe zijn. We hebben dat en ik dacht dat dat de achtergrond Nan de 
vraag vm de heer Rulman was, een dag of 10 geleden een standpuntsbepaling 
van de Tilburgse Hogeschool Raad waarin werd gesteld dat men de samenwarkin 
met het hoger beroepsonderwijs in het Brabantse niet meer zag zitten. 



." 
Cll c 

i 
E 

"'0 c .. 
~ 
Cll 
c 
8 

"'0 c .. 
Cll c 

"'Ë 
~ 

0.: 

"' "'0 
c 

.!! 
Q; 

..t: 
Q; 
z 

Q) 
..t: 
I-

iii 
~ 
1ii 

..:>< 

8: 
(/) 

c 
~ 

co 
'OI" -~ 

lol 
!:!:::! 
1-
(/) 
w 
0 
lol 
< 
0 
0.: 
I
lol 
w _. 
w 
a.. 
< 
< 
I 
u 
(/) 

1~ 
.. ~ SCHAAP ELEKTRO· AKOESTIEK 0 41 Rotterdem 010 • 36 65 32 

L2, AFDELING CONGRESREGISTRATIE 

Blad No. 69 

Bend No.12 

Ik vind dat een uitermate betreurenswaardige zaak, speciaal ook in Brabant 
geloof ik dat het nodig is om een samenwerking tussen wetenschappelijk on
derwijs en HBO van de grond te krijgen. Een ander voorbeeld waar het wel 
lukt werd Groningen en Leeuwaraen, waar de samenwerkingsprojekt tussen de 
sociale wetenschappen wordt opgezet. Samenvattend moet ik zeggen, mijnheer 
de voorzitter, dat .de samenwerking tussen WBO en HBO stagneert dat is on
duidelijk voor de betreffende instellingen, het geeft ook grote problemen 
bij de behandeling in de kamer van de wet herstructurering wetenschappelijk 
onderwijs en ik zou- als conclusie prof. Groenman willen citeren, die heeft 
gezegd dat vele punten van de staatssecretaris disonanten in het klein zijn. 

De heer Evenhuis. Mijnheer de voorzitter, het was bekend dat de problemen 
voor wat betreft de landbouw in Zeeland groot waren en zijn,ik heb het af
gelopen dinsdag zelf aan den lijve mogen ondervinden. En zij vraagt in dit 
verband naar onze opvattingen over de studie die door de Telder-stichting 
is gemaakt. In de eerste plaats wil ik dit zeggen dat de studie voor reke
ning van de Telder-stichting zelf is, die kent daarin duidelijk een eigen 
verantwoordelijkheid. De fraktie was van de studie wel op de hoogte maar 
feitelijk is dat minderrnlevant, natuurlijk zullen wij de uitkomsten van 
deze studie eerst bekijken en in de fraktiecommissie en in de landelijke 
landbouwcommissie. De raakties die in de kranten naar voren zijn gekomen 
kwamen mij, althans van sommige bladen, wat al te eenzijdig voor, waar 
de nadruk werd gelegd, als zou de VVD tegen te kleine bedrijven zijn, te
gen te kleine bedrijven van dit moment, dan is dat niet juist. Wij vinden 
en dat komt uit de nota duidelijk naar voren, dat de gezonde bedrijven ge
handhaaft moet~ blijven, goede bedrijven groot en klein die hebben een we
zenlijke funktie. Slechte bedrijven groot en klein die verdwijnen vanzelf • 
Maar waar het in de studie omgaat is dat in een periode van zeg maar 30 jaar 
een sociaal-verantwoorde aanpassing aan de veranderde omstandigheden wordt 
bewerkstelligt en als mevr. Mares dan een relatie legt tussen zelfstandi
gen en de VVD, dan zeg ik dit. De VVD is een politieke partij, beginselma
tig gefundeerd, die niet de taak heeft te eenzijdig belangen van bepaalde 
groepen te behartigen, maar ik wil er ook dit onder verstaan. Zelfstandig
heid is een van de belangrijke elementen bij de zelfontplooiing van het 
individu en ik zeg er dan bij dat dat nog eens het belang benadrukt dat 
ook de liberalen en in dit geval de Telder-stichting met de studies over 
juist deze elementen van zelfstandigheid gaat komen. Ik wil ook zeggen dat 
de boeren zelf in deze een grote verantwoordelijkheid hebben, meer dan ooit 
nu de boeren geconfronteerd worden met kostenstijgingen, inflatie en noemt 
u maar op, meer dan ooit is het van belang dat de boeren hun eigen kracht 
gaan bundelen en dat er een goede verstandhouding is en blijft bestaan 
tussen de boeren en aan de basis en in hun organisaties. Mijnheer de voor
zitter, mag ik nog een paar opmerkingen maken afsluitend over de lijn van 
de fraktie, want die is natuurlijk ook in het geding. Ik ga dan even voor
bij aan het zeer belangrijke punt van de voorwaarden waaronder inkomens 
van zelfstandigen, maar in dit geval specifiek van boeren, tot stand komt 
ik denk daarbij aan de geldontwaaring, ik denk daarbij aan het fiscale en 
sociale systeem dat van land tot land in europa verschilt en direkte kon
sakwenties heeft bij gelijke prijsstelling op europees niveau in de uit
komstensfeer, die dan verschillend is, dan wil ik dit zeggen voor twee 
zaken die heel wezenlijk zijn voor het landbouwbeleid, dat is iets over 
het struktuurbeleid en dat is iets over het markt en prijsbeleid. IK zeg 
er dan dit van het structuurbeleid mag niet te eenzijdig worden benadrukt, 
dat toont de gang van zaken met het structuurbeleid in de afgelopen jaren 
meer dan ooit aan. De heer van Riel heeftal op de heer Mansholt geduid, 
ik wil er in die zin op duiden toen het memorandum inzake de hervorming 
van de landbouw in de EEG verscheen voor de jaren 70-80 dat men toen op 
het standpunt stond dat in die 10 jaar een 5 miljoen hectare uit de pro
duktie zou moeten worden genomen op een totaal van 70 miljoen. En een an
dere groep in Frankrijk was van mening dat er ong. 16% van de agrarische 
produktie uit de roulatie moest worden genomen en als ik dan vandaag aan 
de dag zie dat de heer Lardincis van mening is dat het areal moet worden 
uitgebrèid met zo ong. 50 miljoen hectare, dan benadrukt dat in sterke 
mate de betrekkelijkheid van een te eenzijdige benadrukte en te ondoor
dachte structuurpolitiek. Bovendien is het zo dat de zelfvoorzieningsgraad 
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in Europa en bovendien de niet-koopkrachtige vraag in de wereld nog zeer 
W31 aanwezig is en met name de laatste in sterke mate. Het markt- en prijs
beleid, ook dat verdient een enkel woord, vandaag op deze bijeenkomst, 
waarom omdat wij vinden dat we in elk geval in een gezonde landbouw het 
inkomen van de boeren uit de markt moet komen. Inkomenstoeslagen gelden 
trouwens voor de hele sektor van de zelfstandigen wijzen wij af. En ik wil 
zeggen de Zeeuwse klein-fruitteler die weten tot hun schade wat een sektor 
gewijze toepassing van de inkomenstoeslagen regeling betekent. En als u 
dan kijkt naar het europese markt- en prijsbeleid dan wordt er wel eens 
gezegd dat dat nogal duur is. Ik en als je dan praat over een bedrag van 
zo'n 30 miljard dollar, dat zijn de kosten van het europese markt en prijs 
beleid, dan lijkt dat erg veel, dat is het ook het is 50% van de totale 
opbrengst van de agrarische waarde maar deze kanttekening moet er bij ge
maakt worden. Als je van die 13 miljard bijv.die begroting van 1975 dan 
zie je dat in de huidige marktsituatie 5 miljard van dat bedrag uitgetrok
ken wordt niet als producentensubsidie, maar als consumentensubsidie, met 
name op de suikerprijzen in dit geval, laag te houden. Ook dat is een stukje 
markt- en prijsbeleid. Mijnheer de voorzitter, onze conclusie is deze, dat 
in de afgelopen jaren het markt en prijsbeleid te slap is geweest, dat heeft 
zich vorig jaar duidelijk gewroken en dit jaar kun je je afvragen of de 
prijsstelling wel op het juiste niveau is geweest, althans onze fraktie ·. 
e~YeA-eYe~•~~~e heeft dat duidelijk aan de minister van landbouw en aan 
het kabinet kenbaar gemaakt, dat dat beneden de maat was en ik zeg dan de 
heer van Riel na, als hij wijst op een stuk sociaal-liberalisme, dan is er 
voor liberalen in die situatie in 1975 een vraag aan de orde, die wij 
moeten beantwoorden, wat heeft een bevolking, wat heeft een ~gering over 
voor een garantie, voor een gegarandeerde voedselproduktie • 

De heer Geurtsen. Mijnheer de voorzitter, mag ik eerst even een andere pet 
opzetten en zeggen dat de woorden over de zelfstandigheid door mijnheer 
Evenh~is gesproken, mij uit het hart gegrepen waren. Ik sta hier om de 
vraag van de afdeling Tilburg te beantwoorden over de houding van de frak
tie met betrekking tot de motie Roethof. EEn motie over de hulp aan minder
jarigen. Ik ben blij dat die vraag gesteld is, omdat dat de mogelijkheid 
biedt een gerezen misverstand uit de weg te ruimen. Een misverstand dat 
met name door de publiciteit is ontstaan. Wanneer je eerst in de krant leest 
dat Roethof voorstelt om wat ik in mijn vriendelijke buien maar blijf noemen 
de alternatieve hulpverlening te legaliseren en dan als een van de middelen 
pretendeert dat je maar straffeloosheid moet voorschrijven als ~e minder
jarige maar tenminste 12 jaar oud is en je leest dan een week later dat 
de VVD de motie Roèthof gesteund heeft, dan kan dat leiden tot een misver
stand, alsof de VVD vindt dat de 12-jarige kinderen maar hun gang moeten 
gaan. Dat is natuurlijk niet het geval, tussen het indienen van de ideeen 
van de heer Roethofen de stemming over zijn motie, is er uiteraard een uit
voerige behandeling geweest, waar de VVD-fraktie zich heel uitdrukkelijk 
verzet heeft tegen de voorstellen die de heer Roethof gedaan heeft om tot 
een inpassing van die alternatieve hulpverlening te komen. Wat wij wel ge
constateerd hebben is dat de staatssecretaris van justitie, zich baserend 
op een arrest van de hoge raad een regeling tot stand wil brengen die in
houdt dat als die alternatieve hulpverlening nou maar melden aan een ambte
naar van de raad van de kinderbescherming dat de betroffen minderjarige 
zich onder hun ~oede bevindt, dat dan onder alle omstandigheden straffe
loosheid van die hulpverlener zou moeten zijn verzekerd. Wij hebben ons 
op het standpunt gesteld dat het niet aan de administratie, niet aan de 
ambtenaren van de kinderbescherming moet zijn om te beoordelen of straffe
loos minderjarigen aan het gezag kunnen worden onttrokken, maar dat het 
de onafhankelijke rechter moet zijn, die moet beoordelen of oneer omstan
digheden juist of onjuist is gehandeld. Dat is de reden geweest, waarom de 
VVD-fraktie aan VanAcht gevraagd heeft om art. 280 van strafrecht zodanig 
te wijzigen dat de rechter aan die beoordeling zou toekomen onder afwijzing 
van de gedachten die de staatssecretaris heeft ontvouwd. Niet de admini
stratie, de onafhankelijke rechter zal moeten beoordelen of de belangen 
van minderjarigen, of de belangen van de betrokken ouders in voldoende 
mate in acht genomen zijn, ja dan nee. Naar de letter steunden wij om dat 
in de motie gevraagd werd, de wetswijziging de motie Roethof, naar de geest 
verwierpen wij de gedachten en heel uitdrukkelijk ook met zoveel woorden 
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die de heer Roethof als vertaling in de kamer had neergelegd. 

De heer Joekes. Mijnheer de voorzitter voor de vragen van de afdeling Wis 
is de fraktie eigenlijk wel dankbaar, de vragen over de monetaire politiek. 
Het is een moeilijk onderwerp, maar we proberen het te behandelen. De af
deling legt zeer terecht een verband tussen de voortgaande inflatie en de 
werkgelegenheid als achtergronden van dit probleem. Ik kom daar aan mijn 
slot op terug. De kritiek van Wis die richt zich op het feit dat wij te 
weinig aandacht aan deze politiek zouden geven in onze fraktie. Ons bezwaar 
nu is, mijnheer de voorzitter, dat het kabinet daaraan te weinig aandacht 
geeft, Ik kan dat gelukkig illustreren, want als de agenda van de tweede 
kamer volgens plan was uitgevoerd, dan had u mij j.l. woensdag al namens 
de fraktie in de kamer kunnen horen zeggen, het verhaal was toen al door 
de fraktie goedgekeurd en ik citeer een zin, het is mijn indruk dat tegen
woordig de regulering van de binnenlandse geldhoeveelheid eens het instru
ment om de conjuctuur bij te sturen, wel erg onder§eschikte rol speelt, 
voor ons is de inflatie met de werkeloosheid nog altijd het grote sociaal
economische probleem. Ik zie niet welke rol de regulering van de geldhoe
veelheid nu in de spreiding van de inflatie speelt. Einde van het citaat. 
De agenda van de kamer, zoals gezegd, liep in de soep, daar is niet over 
te treuren, want a.s. woensdag zal ik dezelfde woorden tegen de minister 
van financien uitspreken, in die vorm. Ik beloof de afdeling Wis, wij 
blijven diligent, wat de internationale monetaire politiek betreft zal ik 
minister Duizenberg woensdag o.a. vragen om te helpen waken tegen een te 
grote fragmentatie, een te grote veelheid van verschillende samenlopende 
plannen om die internationale monetaire politiek te voeren. Want, mijnheer 
de voorzitter, hoe vrijer het internationale geldverkeer, des te meer is 
daarmee de welvaart gediend en van de armen en van de rijken landen. Dat 
is een stuk klassiek liberalisme wat vandaag noggeldt. Verder zal ik erop 
aandringen, in hetzelfde vlak, dat de door de regering aangekondigde beleid
nota over de investering van oliegelden nu snel wordt afgerond en gepubli
ceerd. En dat wordt wel tijd nu ruim 16 maanden na de oktober oorlog in 
het midden-oosten. En ik zou tegen de afdeling Wis willen zeggen, wij heb
ben geen principiele bezwaren tegen arabische investeringen in ons land, 
we zijn in dat opzicht een open land geweest en terecht, maar er hangt nu 
wel een hoeveelheid potentieel investeringskapitaal boven de markt. Mijn 
collega Van Ardennen heeft daar bij de begroting economische zaken al op 
gewezen dat dat zijn weerga niet vindt en dat dat tot extra voorzichtig
heid maant. Wij willen dus een bèleidsstandpunt van de regering en wij 
zullen daar over mee discussieren. En ik zal daarbij ook heel nadrukkelijk 
heel nadrukkelijk de minister van financien volgende week uitnodigen, om 
het standpunt,~an de nederlandse regering met betrekking tot de arabische 
poging om allerlei joodse bedrijven te boycoten volstrekt ondubbelzinnig 
uiteen te zetten. Ik wens daarover een standpunt van de nederlandse regerin~ 
niet alleen incidenteel t.a.v. een reis van een minister naar het midden
oosten, maar principieel in zijn algemeenheid. Applaus. 
Ik voel me daardoor gesterkt door dat applaus mijnheer de voorzitter, ik 
voeg eraan toe dat wij evenmin gele sterren wensen op fabrieken of banken 
als op personen. Afsluitend de afdeling Wis ziet dat wij op al deze pro
blemen zeer attent zijn, wij voelen ons nogmaals gesterkt door de belang
stelling voor deze zaken, ook uit de nederlàndse gemeenten waar het inter
nationale geldwezen een wat minder prominente rol speelt, maar dat is mis
schien een flauwe opmerking. Voor mij is uiteindelijk hoofdzaak deze en 
zo kom ik op mijn uitgangspunt terug, het kabinet meent kennelijk dat infla
tie en werkeloosheid elkanders concurrenten zijn, als het ware. en wij weter 
dat verder voortwoekerende inflatie bij alle andere sociale onrechtvaardig
heden uiteindelijk alleen maar steeds meer capabele en werkwillige mensen 
uit hun banen gooit en de strijd tegen de inflatie hoe weinig in de mode 
ook, tegenwoordig, hoe bitter moeilijk ook, die zullen wij als liberale 
fraktie in de kamers op alle fronten hardnekkig blijven voeren. Dank u 
zeer •. 

Juffrouw Cappeijne. Het is een weldaad om weer eens als mejuffrouvJ te 
worden toegesproken en niet als het lid of als mevrouw. Mijnheer de voor
zitter, dames en heren, ik mag de vraag beantwoorden van de heer Snapper 
over het kiesrecht dat gegeven moet worden aan beroepsmilitairen die in 
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het buitenland gelegerd zijn en aan nederlandse ambtenaren die in dienst 
zijn van volkenrechtelijke organisaties. Mijnheer Snapper was een beetje 
teleurgesteld, dat de motie die hij had helpen voorbereiden in de commissie 
van buitenlandse zaken van de partij, tenslotte niet is ingediend. De reden 
daarvan is, dat dat onderwerp eigenlijk niet bij de begroting van buitenland· 
se zaken thuishoorde, maar bij de begroting van binnenlandse zaken, omdat 
de minister van binnenlandse zaken, hetzij een wetsontwerp voor wijziging 
van de kieswet moet indienen, hetzij een wetsontwerp voor wijziging van de 
grondwet. En nu heeft minister de Gaay Fortman die nooit zoveel toezegd, 
heeft toch de toezegging gedaan om nog voor de verkiezing van, wellicht 1977 

of nog vroeger, dat kiesrecht voor die groepen reeds bij wetswijziging moge
lijk te maken. Maar wij willen als partij veel verder gaan, wij willen kies
recht voor alle Nederlanders in het buitenland en dat staat ook in het ver
kiezingsprogramma dat u vele jaren geleden hebt aangenomen. Wij wachten dus 
het wetsontwerp voor wijziging van de grondwet af, als daar niet het kies
recht voor alle nederlandars in hetbuitenland inzit dan zullen wij of een 
amendement of zelf een initiatief-voorstel indienen en dan zal ik graag ge
bruik maken van het inzicht van de heer Knappert en van de gedachten die 
in onze partijcommissie voor buitenlandse zaken leven. Dan nog een zeer be
langrijke vraag van mijnheer Verwey, over het vraagstuk van de bejaarden 
die met moeite allerlei geld hebben gespaard voor hun oude dag en dan als 
ze in een bejaardenoord zitten bemerken dat dat spaargeld geheel op gaat 
aan de steeds stijgende prijzen in bejaardenoorden. Daar is niet zoveel aan 
te doen, ten eerste door de inflatie niet en in de tweede plaats niet omdat 
de zorg voor bejaarden in bejaardenoorden zeer àrbeidsintensief is. Door 
het provinciaal bestuur worden die prijzen gecontroleerd en nu heeft de 
heer Verwey eigenlijk gezegd, je moet een vergelijking maken met diegenen 
die in een verpleegtehuis zitten, en je moet in de richting gaan van een 
volksverzekering. Nu is op het ogenblik de neiging erg groot om daar aller
lei voorzieningen te zeggen nou laten we daar maar geen gelden voor uit trek· 
ken op de rijksbegroting, maar laten we dat maar afwentelen doordat we pre
mies vragen van de betrokkenen. Dat is misschien een aardig iaee voor vele 
anderen maar wijals VVD houden de premiedruk die al veel te hoog gestegen 
is scherp in de gaten en wij zouden die gedachten dus niet willen volgen, 
wel is er de mogelijkheid om het vrije vermogen dat men in stand kan laten 
zonder dat men dat eerst moet opsouperen, voor men aan bijstandsverlening 
teekomt, om dat vermogen op te trekken. _Dat gebeurt ook reeds door de 
regering, dat juichen wij van harte toe. Een gedachte zou kunnen zijn om 
te zeggen dat we dat bedrag indexeren zodat het niet telkens achteraf be
hoeft te worden aangepast. Maar ik moet toch wel wijzen op een benadering 
in de vraag van de heer Verwey die ik niet kan volgen en dat is de gedachte 
dat het een zo vernederende zaak is, om bijstand te ontvangen. Ik geloof 
dat we van die benadering afmoeten, want als we dat gevoelsmatig nog steeds 
blijven vasthouden, dan maken we van de bijstandswet nog steeds de armenwet 
en dan gaan wij niet uit van het principe wat wij als liberalen ook volmon
dig hebben aanvaard, n.l.dat het krijgen van bijstand een recht is en dat 
moeten wij steeds in het oog houden. Tenslotte hebben een aantal sprekers 
de aandacht gevestigd op het probleem van de politieke vorming, en sommige 
hebben daar Proloog bij genoemd. Proloog is daar eigenlijk maar een klein 
onderdeel van, een verschijnsel, wat eigenlijk ook behoort in het grotere 
vraagstuk wat nou eigenlijk vormingstheater is. Er zijn n.l. allerlei to
neelgezelschappen die een soort van mengvorm tussen vorming en toneel be
oefenen en waar nog helemaal niet van vast staat wat dat nu eigenlijk is 
en/of dat gesubsidieerd zou moeten worden en onder welke voorwaarden. Wij 
zullen daar als tweede kamer over discussieren, nadat wij van de heer vAn 
Doorn de zoveelste nota zullen hebben ontvangen, n.l. die over toneelbe
stel. Maar het principe van de politieke vorming is veel belangrijker en 
ik heb het genoegen gehad bij de begroting van CRM daar enkèle woorden aan 
te mogen wijden. Ik heb aan het kabinet gevraagd of het van plan was om 
politieke vorming te gaan sturen in een bepaalde richting, n.l. in die van 
een socialistische cultuur politiek. Ik vroeg dat ni& geheel onschuldig 
doch naar aanleiding van een rede die staatssecretaris Meijer, die dit ook 
in het bijzonder aangaat, dat onderdeel van het beleid, gehouden had bij 
het socialistisch instituut. En het antwoord van beide bewindslieden was 
natuurlijk ontkennend, allicht wat dat zouden hun confessionele gedogers 
natuurlijk nooit aanvaard hebben. 
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Maar ik heb tevens de bezorgdheid uit gesproken dat het in de praktijk 
wel eens in die richting zou kunnen gaan. De politieke vorming die men 
vermoedelijk voorstaat zal zich bewegen op vele terreinen van wat men 
tegenwoordig welzijnswerk noemt. Dat zal doordringen tot in het onderwijs 
tot in de vorming en steeds verdergaande vorming ook voor volwassenen. 
Dat zal in allerlei organisaties doordringen, bijv. vrouwenorganisaties, 
jongerenorganisatie op allerlei gebied en het zal ook daar plaatsvinden 
waarmen doet aan zgn. samenlevingsopbouw dat is dat men het sociale en 
culturele leven tracht te stimuleren in allerlei streken en dorpen en ge
deelten van steden en dat brengt het gevaar met zich mee dat zonder dat 
namen van politieke partijen of politieke beginselen duidelijk herkenbaar 
zijn, dat toch een heel stuk beleid wordt gepolitiseerd. Nu heb ik aan de 
minister en de bewindslieden gevraagd, wat verstaan jullie eigenlijk onder 
vorming, je kan het op twee manieren beschouwen. Je kan het zien als een 
soort van neutrale kennisoverdracht, waarbij je _zo obj actief mogelijk uit
een zet feiten en meningen van anderen waar je ook bij kan zeggen dit is 
bijv. mijn liberale mening, waarbij je dus duidelijk ook afstand neemt van 
je eigen mening. Of je kunt aktiveren en een niet-objectieve weergave ver
strekken en eigenlijk datgene wat je zelf vindt, dat moet gebeuren als een 
eis voorschrijven, als een norm als een waarde die gestuurd moet worden. 
Welnu daar heb ik het antwoord v~ de bewindslieden op gehad, dat ik die 
scheiding helemaal niet moest maken, dat objectiviteit in politieke vorming 
niet mogelijk was en dat iedereen vrij moest zijn om op eigen wijze poli
tiek te vormen. Daar ben ik het opzichzelf mee eens, want het raakt onze 
geestelijke vrijheid en dat is een van de belangrijkste beginselen van onze 
nedermndse gemeenschap en het is ook een van onze belangrijkste liberale 
beginselen. Ik vind dat iedereen vrij moet zijn zijn eigen mening naar voren 
te brengen en uit te dragen, maar een heel ander punt is of men een eventu
eel eenzijdige mening moet kunnen uitdragen en daarvan de steun van de over
heid ontvangen. Dat vind ik niet, daarom hebben wij ook als fraktie, als 
enige fraktie in de tweede kamer gestemd tegen het verstrekken van subsidie 
aan politieke partijen en daarom zullen we ook heel scherp controleren hoe 
die politieke vorming in de toekomst vorm zal krijgen of daar waarborgen 
worden gesteld, dat er niet een eenzijdige voorlichting zal zijn en ik hoop 
dat ik daarbij mag rekenen op uw aller belangstelling en steun, dat u ons 
regelmatig bericht als u in aanraking komt met eenzijdige politieke weergave 
dat wij dat kunnen signaleren, maar wij zetten er wel iets anders tegenover, 
want dit is natuurlijk toch een proces dat doorgaat. Wij moeten de geeste
lijke vrijheid hoog houden en wij moeten zelf als positieve tegénprestatie 
onze liberale beginselen op objectieve manier overdragen aan anderen en hen 
de vrijheid laten om die beginselen te aanvaarden en daarnaar te handelen. 
Applaus. 

Dan de heer Keja. Mijnheer de voorzitter, wat de vraag betreft over de 
standpunten van de VVD op het gebied van de werk- en rusttijdenregeling 
kan ik kort zijn. Het is in de eerste plaats natuurlijk een kwestie van 
het georganiseerde overleg, maar omdat dat nogal lang duurt, hebben wij 
al enige keren in de tweede kamer eropaan gedrongen dat hier met spoed 
zo'n regeling komt. Het is natuurlijk een begrijpelijke zaak voor de dienst
plichtige militairen, maar ik geloof ook wel dat we mogen zeggen dat het 
een hoogst noodzakelijke zaak is voor de beroeps-militairen die niet een of 
anderhalf jaar verstoken blijven van zo'n regeling, maar 30 tot 40 jaar en 
daarom hebben wij er.zolang op aangedrongen. Ik wil wel erbij opmerken dat 
we. er goed op moeten toezien dat dat niet ten koste van de investeringen 
zal mogen gaan bij het defensie-apparaat. En dan kom ik op een vraag van 
de heer Markuze uit Zaandam. Ik ben verschrikk~lijk blij dathij die vraag 
gesteld heeft, mijnheer de voorzitter, want die had betrekking op het feit 
dat ik niet een maar meerdere malen gesproken heb over een liberale vakbond. 
Daar heeft hij bij opgemerkt dat het op het eerste gezicht een aantrekkelijke 
zaak is maar dat het een noodsprong moet zijn, als het eenmaal niet anders 
kan. Wel ik grijp nu met twee handen deze kans aan om te zeggen dat ik geen 
enkele maal gesproken heb over een liberale vakbond en dat ik het ook zeker 
niet een aantrekkelijke gedachte vind. Ikheb me daar duidelijk enige keren 
over uitge~proken, maar ik herhaal het hier nog graag. Het is zo dat ik wel 
vind dat elke werknemer die zijn hersenen gebruikt of lid van een vakorga- ~I 
nisatie is, in ieder geval moet kunnen zijn. En daar draait het eigenlijk om. 
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Er ZlJn op dit moment drie vakcentrales in Nederland en dat moet eigen-
lijk ruim voldoende zijn om daar een keus uit te kunnen maken. Al is d~ 
tot mijn spijt niet zo. Het tegendeel is eerder waar, op dit moment, ne
derland telt ongeveer 4 miljoen werknemers en daarvan is een derde deel 
maar georganiseerd. De rest blijft buiten schot, natuurlijk omdat er 
vermoedelijk een aantal mensen zijn die zeggen laten de anderen het maar 
opknappen ik hou dat geld in mijn zak, maar het blijkt ook steeds duide
lijker dat een heleboel mensen zich gewoon niet thuis kunnen voelen bij 
die organisaties zoals er nu bestaan. En die zich niet thuis kunnen voelen 
doordat die vakcentrales een regelmatig verpolitiekt standpunt innemen en 
ook verpolitiekt handelen, het kost geen enkele moeite, het kost alleen te 
veel tijd om met bewijzen te komen, er zijn regio uitspraken van allerlei 
mogelijke politieke voorlieden en ik denk ook aan de momenten waarop de 
vakorganisaties zich bemoeien met bijv. de hoogte van de defensiebegroting
en, of ik denk aan de keren dat ze oordelen uitspraken politieke druk uit
oefenen over de verdeling binnen de begroting van CRM, dat zijn naar mijn 
idee zaken waarmee ze niets te maken hebben. Dat behoort in het parlement 
te gebeuren. Maar het wordt pas heel erg als er dan toch een groot aantal 
goed willende VVD'ers zijn die de welwillendheid kunnen opbrengen om toch 
zelfs een bestuursfunktie in zo'n vakbond aan te gaan en dan van alle ~n
ten worden tegengewerkt om hun politieke kleur ik denk aan een bond van het 
NVV, waarvan men van die kant tegen mij gezegd heeft dat ong. 60% van hun 
aanhang op de VVD gestemd heeft. Wel diezelfde bond presteerde het dat toen 
een bestuurslid, een a.s. bestuurslid, een VVD'er bestuurslid zou worden, 
dat toen die zelfde bond nota bene de ledenlijst van die bond in handen 
speelde van de PVDA om op zo'n manier gedaan te krijgen dat zoveel mogelijk 
socialisten in de zaal zaten om die VVD'er weg te stemmen. Kijk als het zo 
moet gaan, dan zeg ik is die wereld zo politiek, daar kunnen wij ons niet 
meer in thuis voelen. Dat is de reden dat ik zeg, geen liberale vakbond, 
want dan zijn we net zo, dan gaan we ook weer de zaak verpolitieken maar een 
niet-politieke vakbond een neutrale vakbondwaar elkewerknemer zich in thuis 
kan voelen. Dat lijkt mij een heel goede zaak en dat wil ik tegen de vakbon
den zeggen, daarvoor is het nu vijf voor twaalf. Applaus. 

De heer Porteijnne. mijnheer de voorzitter, er zijn een aantal vragen ge
steld op het terrein van de energiepolitiek, dit buitengewoon belangrijke 
deel van het algemene beleid, niet alleen van de regering maar ook van de 
VVD-fraktie, ik zou nog eens willen onderstrepen dat dat ons zeer bijzon
der ter harte gaat, dat is het al toen wij voor de energiecrisis, de olie
crisis meer in het bijzonder, waarschuwden voor met name het gebruik van 
alternatieve energiebronnen. Wijhebben dat alleen maar herhaald bij het 
ontstaan van de oliecrisis en een van die alternatieve energiebronnen is 
inderdaad de kernenergie. Wij staan daar en ik mag daar duidelijk zeggen, 
gematigd positief tegenover. Wij vinden dat de kernenergie een kans moet 
hebben binnen het totaal van de alternatieve energiebronnen, wij vinden ook 
dat de veiligheid en milieufoktoren daarbij een belangrijke rol moeten 
spelen, wij vinden niet dat ongenuanceerd, zoals de vragensteller ook zei, 
tegen de kernenergie moet worden aangeschopt, en wij vinden ook dat als wij 
spreken over kernenergie dat er rekening moet worden gehouden met het feit 
dat wij ons niet als Nederland in een isolement moeten begeven t.o.v. andere 
landen die allemaal met de kernenergie op grote schaal beginnen. Ook terwil
le van de werkgelegenheid en toekomstige mogelijkheden van onze industrie 
en wij zullen dat standpunt ook verder vervolgen bij de behandeling van de 
energienota zoals we dat ook tot uitdrukking gebracht hebben in het binnen
kort te verschijnen voorlopig verslag. Wat betreft de controverse, als het 
een controverse is, waarover de heer Van Riel heeft gesproken, tussen hem
zelf en de heer Zoutendijk, t.a.v. het rapport van de.Telder-stichting, 
scharen wij ons voorlopig aan de kant van de heer Van Riel. Wat betreft 
de inspraak waarover ook vragensteller heeft geïnformeerd, van deskundigen, 
zeg ik dat wij op zeer brede schaal op uiterst brede schaal ons laten infor
meren door alle deskundigheid die in Nederland aanwezig is. En die deskundig
heid is zeer veelzijdig, dat is binnen de partij grote deskundigheid, er 
zijn studiegroepen aan de gang, we laten ons daar allemaal laten informeren 
wij gaan zelf op pad als het aan de orde is op een objectieve voorlichting 
te geven over mogelijkheden van de kernener~e in algemene debatten, bijv. 
ook voor vrouwenorganisaties, en daarnaast kan het gebeuren, dat onze 
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fysieke aanwezigheid bij bepaalde gebeurtenissen niet altijd mogelijk is, 
maar zoveel mogelijk wordt overwogen. Inspraak van alle deskundigheid stel
len wij op prijs en ik zou het op prijs stellen als die ook verder ons zou 
kunnen bereiken. Dan t.a.v. het aardgas, ik heb nota genomen van de harte 
kreet van de heer van Essen op dat punt. Ik zou willen zeggen dat het aard
gas en de positie van metname Gasunie en andere organisaties, niet zo mono
polie-achtig zijn als men wel denkt er is een uiterst kritische begeleiding 
met name van de prijssituatie t~o.v. dit geheel door de tweede kamer en 
met name de VVD-fraktie. Ik wil u er aan herinneren dat wat de aardgasprijze 
betreft, vroeger voor mijn tijd een gelijklopen van olie, kolen en aardgas
prijzen is beslist, dat moet nu gelijk lopen, vandaar uiteraard de situatie 
van de verhoging van de aardgasprijzen, waarbij wij overigens akkoord gaan 
en dan heeft de geachte spreker gezegd wij moeten die aardgasnet niet verder 
uitbreiden. Ik kan een andere opvatting weergeven van andere streken in ons 
land, waarmee men zeg wij willen wel op het aardgas aangesloten worden, wij 
willen daar zelfs een zekere subsidie voor ontvangen, in het ~der van de 
hele energievoorziening,allemaal zeer moeilijke vraagstukken waarbij ik 
bovendien herinnerd wordt aan het feit dat bij het voorlopig verslag over 
de energienota ons hebben ingezet, u zult dat binnenkort zien, voor een 
herkansing van bepaalde aspecten van de kolenmarkt en daarover heeft de 
laatste afgevaardigde gesproken. Het is zo dat wij vroeger toen het aard
gas kwam ons al hebben ingezet voor alternatieve mogelijkheden voor de 
kolenhandel om over te gaan op andere energievormen. Die zijn in veel op
zichten ook inderdaad aangebracht. Wij zullen met onze opvattingen over de 
eventuele herkansing van de kolen tegelijkertijd ook dienen het algemeen 
belang van de energievoorziening en dat van de geachte spreker in het bij
zonder • 

Dé heer Rietkerk. Niets t.a.v volgende sprekers persoonlijk, maar in het 
algemeen, het .wordt voor degenen die wat verder van Breda af wonen erg 
laat,dus beperk u zoveel mogelijk. 

Dat spreek wat viugger voorzitter, de heer van Tets heeft nog recht op 
een antwoord van de tweede kamerfraktie op zijn vraag over de vervroegde 
pensionering. Laat ik direkt beginnen met hem gerust te stellen. Toen wij 
voor de motie Van Gorkum hebben gestemd, hebben wij bepaald niet gedacht 
aan vervroegde pensionering over de gehele linie. De reden daarvan heeft 
hij zelf al duidelijk aangegeven. Dit zou tot een zodanige loonkostenstij
ging leiden dat we daar alleen maar op het punt van de werkgelegenheid het 
paard achter de wagen mee zouden spannen. Dat wil ik dus heel duidelijk 
voorop stellen. Waarom hebben wij in de kamer toch deze motie gesteund, 
om de volgende reden, wij hebben gesteld toen, dat wij vinden dat er al
les aan moet gebeuren om de hoge werkeloosheid terug te dringen met alle 
mogelijke middelen. ~Wij hebben plannen ingediend voor globale maatregelen 
maar dachten dat het ook nodig is om ook juist in dat persoonlijke vlak 
na te gaan wat er aan mogelijkheden zijn om extra arbeidsplaatsen met name 
voor jongeren te scheppen. En als er nu ouderen zouden zijn, die bereid 
zouden zijn om vrijwillig terug te treden, op dezelfde voorwaarden waarop 
de jongeren werkeloosheidsuitkering genieten, dachten wij, en ik onderstreeJ 
het woord vrijwillig, dat dat een goede zaak zou kunnen zijn. Wij vonden 
dat dat vraagstuk behoorde te worden onderzocht, de minister was zeer te
rughoudend om financiele reden die we met hem als bezwaar onderschrijven 
wanneer het de richting uit zou gaan, als de heer van Tets heeft aange
duid. Ik heb dus duidelijk gezegd dat wij dat niet willen, maar dat wij 
het erg belangrijk vinden dat die zaak op zijn mogelijkheden wordt onder
zocht, dan zo dat er wellicht zonder loenskostenstijging van een verwisse
ling van positie in het bedrijfsleven, op basis van vrijwilligheid, sprake 
zou zijn. Dat is de reden geweest waarom wij, deze motie ~ie we aanvanke
lijk niet konden steunen, na wijziging op ons verzoek, hebben gesteund. 
Ik heb het gevoel dat dat ook effect heeft gehad, want in de werkgelegen
heidsnota die naar ons toe gekomen is, heeft de regering aangekondigd 3 
deskundigen aan te wijzen om dit vraagstuk uitvoerig verder te onaerzoeken. 

Mijnheer Scherpenhuis. Voorzitter twee vragen over de ruimtelijke ordening, 
die samen toch wel een heel groot deel van het veld van die r~mtelijke 
ordening omspannen. De eerste vraag van de heer Went wat is de houding 
van de VVD t.o.v. die klëine kernen. 
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Wij hebben bij de begroting duidelijk aandacht besteed aan met name die 
kleine kernen. Niet omdat wij niet in het licht van de tweede nota cen
tralisatie, deconcentratie van wonen enz. niet een beperking zouden kun
nen aanvaarden van de kleine kernen. Maar omdat wij op dit moment toch 
een aantal andere zaken bij die kleine kennen willen ~trekken. De poli
tiek van minister Gruijters is een van een plotseling verscherpend beleid 
t.o.v. de kleine kernen. Een memorie van toelichting, een orienteringsnota 
stelt hij vrij snelle en harde maatregelen voor. Wij vinden deze plotse
linge en harde ingreep niet juist. Wij hebben een groot aantal argumenten, 
een er van is o.a. het hoofdstuk kleine kernen in de orienteringsnota nog 
herschreven moet worden. En daar wachten wij dan maar op. In de tweede 
plaats hebben wij juist een tijdelijk soepeler beleidvoorgesteld voor de 
kleine kernen omdat wij vinden dat daar nog een deel van de woningbouw 
produktie gerea kan worden. Omdat wij vinden dat kleine kernen een recht 
hebben op afronding, omdat wij vinden dat ook kleine kernen het recht heb
ben van een goed en leefbaar klimaat en een verzorgingsapparaat in stand 
moeten kunnen houden, dat is geent op een bepaald aantal inwoners en ook 
willen wij in die kleine kernen behouden de natuurlijke groei. Voorzitter 
dat betekent niet dat wij een wild-groei voorstaan, we willen wel ingrijpen 
daar, we willen wel beperkingen maar dan na een gefundeerde discussie. 
In het verleden hebben wij in juni 74 heeft collega de Beer bij een motie 
gevraagd aan minister Gruijters om t.o.v. die kleine kernen een tijdelijk 
soepeler beleid voor te staan, dat is toen afgewezen. De regeringspartijen 
gingen er nret in mee. In het kader van diezelfde noodgedachten, red de 
woningbouw, heb ik zelf in december weer een motie ingediend en ook daarin 
gingen de confessionele partijen niet in mee. Wat wij dus willen geen wild
groei, maar verantwoord aanpassen van de kleine kernen. Voorzitter de 
tweede vraag kan ik mij vanuit Zoetermeer heel duidelijk voorstellen. De 
heer Went heeft een paar moeilijkheden gesignaleerd. Hij zegt nou komt daar 
een ambtelijk rapport voor een verdere groei. Ons leefmilieu wordt aange
tast, onze invaarstructuur is nog niet akkoord, men ziet die VVD-fraktie in 
een basis-akkoord daar iets mee te doen. Weer dat magische woord basis-ak
koord dat is een afspraak die gemaakt kan worden tussen de verschillende 
overheidsniveau's over het instrumentarium dat ingezet kan worden bij een 
aanta1 beslissingen, het tempo van bepaalde beslissingen, financiering van 
bepaalde beslissingen voor dat gebied waarop zo'n akkoord overeenstemming 
dus voor mijn gevoel gaat slaan. Overeenstemming tussen rijk, provincie en 
gemeenten. De Gruijters wil dat pas in een later termijn doen, als de ver
stedelijkingsnota aan de orde is, maar die verstedelijkings nota moet wach
ten op de orienteringsnota en wij vinden dat met name voor deze duidelijke 
groeikernen, o.a. Sappermeer, d.m.v. basisakkoorden nu al een stuk duide
lijkheid moet komen. Datdaar een stuk duidelijkheid gaat komen over de 
financiering, over de fasering, over het tempo van het bouwen zowel als 
over de toch wat pijnlijke zaak, ik noem maar rijksweg 14, tweede verbin
ding enz. dat daar dus een stuk duidelijk in een gesprek tussen rijk, pro
vincie èn gemeente. Dat is ook de reden waarvoor wij kort geleden in de 
kamer gestemd hebben voor een motie waarin nadrukkelijk gevraagd werd om 
de invoering van basisakkoorden. 

Mevrouw Smid. Voorzitter Annelien heeft daarnet zo'n dringend beroep op 
ons gedaan om te stellen, laten we er wat tegenover stellen, niet aleen 
maar kritisch maar laten we iets doen. Ik dacht dat dat nergens zo goed 
van toepassing was als op het terrein wat de vragensteller de heer Mar
kuze met oudercommissies heeft aangestreept. Als er een gebied waar we 
nu werkelijk daadwerkelijk als liberaal iets kunnen gaan doen, dan is 
het met name daar. Ik dacht wel dat daar de opmerking die Haya gisteravond 
heeft gemaakt, met name in het onderwijsorganisatie wat te slaperig zijn 
geweest, ons zouden moeten opwerpen om werkelijk aktief deel te gaan nemen 
in oudercommissies. U kunt niet volstaan met te zeggen daar heb ik geen tijd 
voor, en vervolgens dan kritische opmerkingen te maken, t.a.v. de inhoud 
van het onderwijs en t.a.v. de onderwijsgevenden. Beide punten kunt u be
invloeden maar dan in de goede zin van het woord wanneer u deelneemt, wan
neer u aktief bent in de oudercommissies. U kunt het, lijkt mij, vergelijken 
met een ondernemingsraad. U verliest het recht op opmerkingen aanmerkingen 
te maken wanneer u er niet aktief mee bezig bent of in ieder geval uw me
ni~ daar laat horen. En dat lijkt mij zeker voor VVD-leden een taak die 
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om over oogsten te spreken, onmiddelijk opgepakt moet worden. De heer Mar
kuze heeft eigenlijk in zijn pleidooi voor deelname in oudercommissies 
het voorbeeld aangegeven waarom we het moeten doen, n.l. de schoolradio . 
Een school is niet verplicht om een schoolradio aan te zetten. De school
radio opzich als particuliere stichting daar kunt u verder weinig aan doen. 
Maar u kunt wel op de school waar uw kinderen op gaan daar zoveel invloed 
hebben dat u uitmaakt of de schoolradio aan of afgezet_gaat worden. En 
wat betreft de opmerking over het telefoonnummer. De heer Kan heeft altijd 
gezegd de mooiste nummers op radio en tv zijn giro en telefoonnummers. 

Mevrouw Veder. Graag wil ik iets zeggen over het jeugdbeleid van de tweede 
kamerfraktie, waarbij ik de heer Tuinman vervang die wegens familieomstan
digheden afwezig moet zijn. Er is gevraagd naar de opstelling van de frak
tie en naar beleidsdaden van de fraktie. De opstelling zou ik kort willen 
schetsen als, wij zoeken niet meer onze kracht in inc~dentele vragen, naar 
ieder~ lozing, naar iedere calamiteit, die met vragen komen. Wij zoeken ook 
niet onze kracht in een hetze tegen het bedrijfsleven. Wij zoeken wel te 
bevorderen de samenwerking met het bedrijfsleven en het stimuleren tot een 
milieugerichtbeleid. Wij streven met name name naar de opbouw van een ge 
coordineerde wetgeving, naar een goede toepassing daarvan. Wij hebben op 
het beleid van de laatste jaren grote kritiek. Ik zal een paar punten noemen 
Ik zal daar echter niet te diep op ingaan. De hinderwet moet worden gewij
zigd, het vergunningenbeleid in Rijnmond is sterk ten achter, aan de ver
ontreiniging van de Rijn wordt bijzonder weinig gedaan. Het wetgevend be
leid is enorm vertraagd. Drie wetten, eigenlijk 3t wet zouden er al heb-
ben moeten zijn en blijven nog steeds achterwege, maar behalve die kritiek 
hebben wij ook voorstellen gedaan. U herinnert zich misschien nog dat ik 
de eerste ben geweest die heeft de aandacht hebt gevestigd op de moeilijke 
internationale situatie bij de verontreiniging van de Rijn en de suggestie 
tot een ministersconferentie heb gedaan. Die is in overweging genomen. 
Ik heb ook twee moties ingediend, een over het secretariaat van de inter
nationale Rijncommissie, die is aangenomen. Het is te betreuren dat alles 
wat door het vorige kabinet is opgebouwd in het Rijnbeleid, tijdens dit 
kabinet weer gegint af te brokkelen. Een tweede punt is het heffingenbeleid 
op het gebied van de waterverontreiniging. Ik ben ook de eerste geweest 
die gepleit heeft voor een heffingennota waarin zou worden bekeken of de 
heffingengrondslag bij de waterverontreiniging nog wel de juiste is. Wij 
hebben ook herhaaldelijk gewezen op de inkonsekwentie van een aantal ak
tiegroepen die aktie voeren tegen de milieuverontreiniging maar weigeren 
te betalen als het aankomt op het financieren van het milieubeleid. En ik 
geloof dat we in dit verband wel onze geestverwant de gedeputeerden van 
Utrecht sterkte mogen wensen in zijn strijd tegen dat aktiecommittee Het 
Man wat doelbewust de inning van de heffingen bestrijd. Het laatste initia
tief wat wij hebben genomen dat is een motie bij de laatste begrotingsbe
handeling waarin wij bij monde van de heer Tuinman gevraagd hebben om fis
cale faciliteiten voor het bedrijfsleven wanneer men investeringen moet doen 
t.b.v. het milieu. De motie is nog in behandeling en wij hopen erg dat hij 
het zal halen. De frakties en de hele kamer wordt gehandicapt door de af
wezigheid van beleid die wij ervaren van de zijde van minister Vorrink. 
De gang is er uit de wetgeving staat praktisch stil en uit haar handen komt 
bijzonder weinig beleid. En het moet nogeens herhaald worden dat de PVDA 
al haar pretenties absoluut niet waar maakt. De VVD staat niet stil. Wij 
kunnen gelukkig bogen op rapporten en studies en initiatieven en ik zou 
zeggen zodra er meer aanknopingspunten zijn in het beleid zullen wij daar 
tenvolle gebruik van maken. Applaus. 

Dames en heren, er is een recht van repliek het is ook half 6. We krijgen 
nog een korte interventie van de heer van Riel en dan tenslotte de heer 
Wiegel. Mag ik vragen diegenen die nog vind dat ze of onvoldoende zijn be
antwoord en repliek hadden willen voorkomen, willen zij voorzover mogelijk 
proberen dat schriftelijk af te doen. Voorzover niet mogelijk krijgen ze 
nu het woord. Maar u begrijpt dat de voorkeur uitgaat naar schriftelijke 
afdoening metde betrokken kamerleden vanwege het gevorderde uur. Wie vraagt 
nog het woord voor de replieken met de kamerleden. Mijnheer Verwey een post
zegel kost 45 cent en na 1 april 50. Nee ik zeg het maar omdat de heer van 
Riel het niet meer wist. 
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Mijnheer de voorzitter ik wil heel kort reageren op de opmerki~en van 
Mej. Cappijne omdat ze dacht ik voorbij gaat aan het doel wat ik heb 
willen zeggen. De bedoeling die ik had, is ~e wijzen op het feit dat 88% 

van de mensen die in eajaardenoorden wonen bijstand genieten, daar is 
de bijstandswet niet voor, natuurlijk is er een recht op bijstand, maar 
als je je hele leven spaarzaam hebt geleefd, dan vindt ik dat er een an
dere mogelijkheid moet zijn, niet kan zijn, maar moet zijn om deze mensen 
op een andere manier in hun onderhoud te doen voorzien, dan een beroep 
te doen op de bijstandswet. Dank u wel. 

Dank u zeer, vooral ook omdat u het zo kort en zo duidelijk geeegd hebt. 

Polman-Tuin, afd, Soest-Soesterberg. IK wilde hierbij graag als afdeling 
Soest-Soesterberg me distantieren van de uitlatingen die de heer Van riel 
gedaan heeft n.a.v. de relatie die hij gelegd heeft tussen een strafbaar 
feit ~an de heer Pronk en de Baader-meinhoff bende in Duitsland. Wij vinden 
dit een relatie die absoluut niet getrokken kan worden. Dat dus in het 
kort. Ik kan ook nog mededelen dat ik gemerkt heb dat de JOVD hier een 
hoofdbestuL'rsverklaring over uitgegeven heeft. Dank u. 

Dank u zeer, dan is eerst het woord aan Mej. Cappeijne, nee niet nodig? 
Dan de heer van Riel. 

Mijnheer de voorzitter, het is niet de eerste keer dat ik constateren 
moet hoe slecht sommige mensen luisteren. Applaus. Ach, de afdeling Soest 
heeft eventueel recht op zijn ideeen als ik daarop heb,dat spreekt hele
maal vanzelf. De afdeling Soest doet wel verstandig dan eerst goed te 
luisteren. Wat ik gezegd heb is niet dat mijnheer Pronk, de minister, enig 
kontakt onderhoudt met de Baader-Meinhoffgroep, daar enige aansprakelijk
heid voor draagt, het gaat mij er alleen om, en dat hou ik vast, afgevaar
digde van Soest, daar blijf ik voor 100% bij, dat een minister die niet 
de konsekwenties trekt uit een daad die een overheidsdienaar, een recht
streekse dienaar van de Kroon, past, meewerkt aan het ontstaan van bepaal
de psychologische situaties in de maatschappij die onevenwichtige mensen 
geneigd tot revolutionaire gezindheid, in plaats van het afsnijden van de 
hals van hun vrouwen en kinderen, animeren kan tot revolutionaire gewei
daden, door het verlies van het vertrouwen in de overheid. Ik heb zelfs 
het woord - dat herinner ik mij heel goed - indirekt verband nog gebruikt 
en de aanwezigheid van een al dan niet indirekt causaal verband is iets 
waar ik qua methode het recht op heb, om mijn gedachtengang te lanceren, 
omdat ik daarmee n.l. niemand beschuldig. Dat zou ik wel gedaan hebben wan
neer ik een vooruit- , ik weet niet of u jurist of zo iets bent , maar als 
ik een vooruitzienbaarheids verband van de kant van de heer Pronk uit ge
construeerd had. Maar dat heb ik volstrekt niet gedaan. Dank u zeer mijn
heer de Voorzitter. 

Dank u wel mijnheer van Riel. 
Dan is 'het woord aan de heer Wiegel. 

Mijnheer de voorzitter, rest mij een vraag. De vraag gesteld door de heer 
Markuze die herinnert heeft aan een onlangs gedane uitspraak door de mi
nister president dat hij voorziet, verwacht in de toekomst een drie-deling 
in de nederlandse politiek, confessionelen, socialisten en liberalen. De 
heer Markuze heeft erbij gezegd, is dat niet wat in strijd met datgene wat 
we uit andere monden, vanuit de PVDA, horen. Daar heeft hij gelijk in. 
De heer van Thijn, de fraktie-voorzitter van de PVDA, heefter geen enkele 
twijfel over laten bestaan. Dat hij uiteindelijk wil naar twee gr~te groe
peringen in de nederlandse politiek, socialisten en liberalen, en heeft 
met name ook ter verdediging van het standpunt van zijn fraktie dat moest 
worden ingevoerd in de vorm van een districtenstelsel tesamen met de ge
kozen formateur, als argument voor dat beleid heeft hij juist aangevoerd, 
dat hij het noodzakelijk achtte, dat die twee blokken er zouden komen en 
dat niemand op de politieke wip zou komen te zitten. Misschen is het wel 
zo dat de heer Den Uil zich bij die uitspraak in dat boekje minder laat 
leiden, door datgene wat hij net als de heer van Thijn wenselijk zou achten 
dan door datgene, misschien deze richting dat hij zegt en denkt ik moet de 
confessionelen op dit moment toch niet al te zeer voor het hoofd stoten. 
Meer tactiek dacht ik, dan strategie van de huidige minister-president. 
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En de heer markuze heeft er een vraag aan toegevoegd. Hij heeft gezegd, 
kijk eens als die driedeling wordt gemaakt door de minister-president, 
dan betekent dat natuurlijk in zijn opvattingen dat de VVD als rechts 
moet worden betiteld, dat de VVD naar rechts moet worden gedrukt. EN 
de heer Markuze heeft gevraagd, wat is onze strategie daar tegenover 
en hij heeft er een kort persoonlijk vraagje aan toegevoegd, wat doen 
we met de heer de Brouw. Mijnheer de voorzitter, de heer Van Riel heeft 
daar al passende woorden over gesproken, ik heb daaraan niets toe te voegen. 
Ik had het aardiger gevonden, en ik had het ook politiek belangrijk geacht, 
als men niet zou hebben gevraagd wat gebeurt er met de heer de Brouw, maar 
wat gebeurd er bijv. met de heer Berger, ik vindt dat een van de weinigen 
mensen in de actuele politiek van DS'70 van wie ik het buitengewoon zou 
betreuren als hij nu zijn partij is ontploft, uit de politiek zou verdwij
nen. Een man met een enorm gevoel voor politieke verhoudingen, een man met 
een enorme bestuurlijke ervaring, een bindend element, dat was hij ook tus
seh de fraktievoorzitters die trachten het kabiriet Biesheuvel te schragen 
en ook een man die vanuit zijn politieke verleden juist heel goed kent die 
groep van onze bevolking waar wij ons in de toekomst op zullen moeten rich
ten, in belangrijke mate. En ik herhaal wat ik zopas heb gezegd, ik zou het 
buitengewoon betreuren als de heer Berger, nu DS'70 waarschijnlijk binnen
kort niet meer zal bestaan, de politiek verlaat. Een man dacht ik van 
buitenge\vone kwaliteiten. Applaus. En ik wil er nog dit aan toevoegen en 
dan gaat het om de strategie. Er zijn op dit moment zichtbaar grote ver
schuivingen op politieke krachtenveld. D'66 en DS'70 zijn ontstaan en heb
ben bij het ontstaan ook de bedoeling gehad om een deel van de dolende 
kiezers in het midden op te vangen. Ze zijn er niet in geslaagd. De con
fessionele partijen affischeren zichzelf steeds als midden-partijen. Ik 
ga dat niet bestrijden, laten we vandaag aardig voor elkaar zijn. Maar ik 
geloof wel dat we dit kunnen constateren, dat er in datmidden van de Ne
derlandse politiek een vacuum ligt. De vacua hebben de gewoonte dat ze 
altijd vlorden opgevuld en het gaat er nu maar om, welke groepering in staat 
zal zijn om het vacuum op te vullen. Concreet gezegd, zijn het de confes
sionelen, is het de PVDA, zal het de VVD zijn, die in staat is dat midden 
te bevechten. En ik herhaal wat ik gisterenavond heb gezegd. Doelbewuste 
strategische politiek van de VVD zal moet~zijn om de dolende kiezers in 
het midden en de aarzelende kiezers die nu nog stemmen op de PVDA, om dit 
te bereiken, daarvoor hebben wij nodig een politiek die duidelijk is, 
die aansprekend is vooral voor de redelijken en de gemachtigde PVDA-kiezers 
En u moet in dat kader ook zien onze mening over het beleid van de minis
tersvan der Stoel en Vredeling. Onze mening en onze alternatieven t.a.v. 
het beleid van minister Gruijters. Onze opvattingen over de bestrijding 
van de werkeloosheid, onze gedachten tegen de nul-lijn voor vele jaren 
zoals die in links-radikale-socialistische kring leeft. Dat zijn de zake
lijke argumenten allemaal niet alleen bbYanstaande argumenten, maar alle
maal onderdelen van de strategische koers, die we moeten uitzetten en ik 
herhaal ook mijnheer de Vooriztter, vanmiddag, dat dat niet zo eenvoudig 
zal zijn. We zullen gevJeldige psychologische barrieres juist bij diegenen 
die altijd hun heil hebben gezocht bij àe PVDA, die de PVDA groot hebben 
gemaakt, die een~partij was, een gematigde partij, o.l.v. de vroegere 
minister-president Drees. Voor diegenen is het een geweldige psychologische 
barriere om op een gegeven ogenblik niet aleen te zeggen ik ben het mis
schien op dat en dat punt meer eens met de huidige VVD, dan met de PVDA, 
maar om daar ook de politieke consequenties uit te zetten, maar we zullen 
het moeten proberen. En als de heer Den Uil probeert en anderen doen dat 
in socialistische kring ook, van onze politiek te zeggen, kijk eens dat 
is de politiek van een conservatieve partij, is dat toch een ander geluid 
dan in het verleden, vroeger werden wij versleten voor de partij van de 
kapitalisten. Dat kan men niet meerals men .kijkt naar onze kiezersaanhang 
als al onze kiezers kapitalist waren leefden we in. een welvarend Nede.r
land. Dus nu moet men een ander etiket kiezen, en dat etiket is het ver
sleten etiket van het rechts en conservatief zijn. Versletten etiketten, 
het zijn botte wapens waaruit alleen maar, dacht ik, blijkt dat als onze 
tegenstanders die wapens hanteren, ons met die wapens willen aanvallen 
dat men dan de eigen kiezers onderschat. Wij onderschatten de kiezers niet •1

' 
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Wij willen de overtuigen met argumenten en niet met het plakken van etiket
ten op de voorhoofden van onze politieke tegenstanders. En we moeten ze 
vooral ervan overtuigen dat geld voor de kiezers die tot nu toe confessio
neel stemde. Dat geld met name ook voor de kiezers die tot nu toe P.v.d.A. 
hebben gestemd. Dat hun toekomst, hun geestelijke toekomst, hun materiele 
toekomst en de toekomst van hun kinderen bij ons bij de ~.V.D. van nu 
in betere handen is dan bij de huidige P.v.d.A. En om voor een keer plag
giaat te plegen laat ik daarmee afronden. Om dat te bereiken dient die 
doorbraak te realiseren. Dat is het doel waarnaar wij streven. Dat is ons 
huidig ideaal. 
-Applaus-
Dames en heren U die tot het lange eind bent gebleven bent al bezield van 
het heilig ideaal. Ik dan U allen zeer hartelijk die inderdaad deze verga
dering tot het eind hebben willen meedoen. Aan het slot van deze vergadering 
wil ik in de eerste plaats dank brengen aan de áfdeling Breda, die ons zo 
gastvrij heeft ontvangen. 
-Applaus-
Tenopzichte van het talloze andere afdelingen, die dachten dat zij nu wel 
eens aan de beurt waren en dat Breda nog lang niet aan de beurt was, wil 
ik dit zeggen. Er is een groot probleem waarmee wij worstelen. Sinds wij 
zo gegroeid zijn de kleren die ons vroeger pasten, zijn ons nu te klein 
geworden. Vorig jaar in Utrecht hadden v.Jij een hal waarin meer dan 1000 
mensen konden. Gisterenavond hadden wij een hal waarin 1450 mensen zaten • 
Als dit zo doorgaat betekent dit eenvoudig dat we dan allerlei vergader
zalen waar wij vroeger wel inkonden nu te klein zijn. Daar komt een tweede 
probleem bij. De vergaderruimte in ons land wordt wel steeds groter, dat 
er komen meer vergaderzalen, maar de grote vergaderzalenwaar wij inkunnen 
die zijn nog betrekkelijk gering in aantal en die zijn ook aantal zeer 
lang van te voren bezet. We hebben dus vorig jaar al de grootste moeite geha 
om voor vandaag Breda te huren. We hebben voor volgend jaar, dat hebben 
we vorig jaar gedaan beslag kunnen leggen op den Haag. OOk niet aan de 
beurt maar een van de weinige plaatsen waar wij in passen. Voor het jaar 
daarop zijn we wat dat betreft enigszins vooruitziend Rotterdam. En ik 
begrijp heel goed dat bijvoorbeeld het noorden van het land zegt 'wanneer 
komen jullie weer als het mogelijk is daar een voldoende grote zaal te 
vinden dan zullen wij dat zeker niet laten. En miss~hien dat er tussentijdse 
congressen zijn waar we ook in het noorden ook in het verdere zuiden en 
in het oosten van het land ons echt zullenvertonen. De komende vergadering 
is op 31 mei. Ik hoop dan allemaal weer te zien. Ik wil nog iets zeggen. 
De jaarvergadering is een hoogtepunt in het partijleven, het is ook een 
hoogtepunt wat hoeveelheid werk betreft. Voor de Koninginnegracht. 'Dat geld 
voor allen die op de Koninginnegracht werken. Voor juffrouw van Everdingen 
die met de organisatie van amendementen en voorstellen al meer dan een 
half jaar bezig is. Voor de adjunctysecretaresses die daar nauw bij betrok
ken z1jn, voor mevrouw van der Loo die daar ook bijzónder veel aan te doen 
heeft, maar vooral ook op een dag als vandaag voor de heer Tenburgen-Cate 
die de perfect lopende organisatie in handen heeft gehad. 
Veel dank aan de Koninginnegracht. 
-Applaus-
Dames en heren wij gaan er nu echt een eind aan maken. Het is tien voor 
zes. U kunt nog net de nieuwsberichten van zes uur horen en zien wie 
het gehaald het communique van de J.O.V.D. of de slotrede van Hans 
Wiegel. 
-Applaus-
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