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Î,.~ ALGEMENE VERGADERING 

notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
Volkspartij voor Vrijheid pn Democratie, gehouden op zaterdag 
10 december 1966 in "Nusis Sacrum" te Arnhem. 

1 • o.~J}.1_nv door de y oorzitter. 

De Voorzitter, Ir.K.van der Pols, opent de vergadering om 
10.30 uur v.m. met een woord van welkom -aan de aanwezigen, in 
het bijzonder tot de ere-Voorzitter, Prof.~;.P.J.qud, die 
enige dagen geleden in goede gezondheid de tachtigjarige leef
tijd heeft mogen bereiken. Spreker wil niet nalaten de heer 
Oud hiermede namens alle aanwezigen heel hartelijk geluk te 
wensen. (Applaus). 

Vervolgens stelt de Voorzitter voor het volgende telegram 
te verzenden aan Hare Hajesteit d.e Koningin . 

. ''De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, op zBtsrdag 10 
december 1966 in Arnhem in Buitengewone Algemene Vergadering 
bijeen, betuigt Uwe Najesteit haar aanhankelijkheid en trouw 
en wenfJt H:J.ar geluk :11et de ondertrouw van Haar dochter Prinses 
Margriet. 

Van der Pols, voorzitter, 
QuarJ.es van Ufford, secretaris." 

De vergadering sluit zich met applaus bij dit voorstel aan. 

2. ]2er~n.rç Vl1!~notulencommissie voor de Buitengewone 
A1geme:ne Vergadcr~n1< ~ l 0 dS?cembt~r 1 St6 ._ 

De Voorzitter stelt voor in deze commissie te benoe~en 
mejufi'rouv; T-:-üofrneestcr te Rotterdam, G. J. van der Noordaa te 
Zwolle en W,Verwey te Hijsbergen. 

De vergadering gaat hierL!E.:de akkoord, de betrokkenen aan
vaarden hun benoeming. 

3. J?esQrejdn~; _vrm het beslui "t van de '{erkj.ezingsraad en defini
_:!!iey_~':....Y..S...f.i.SJtdl.i[J;e: ~an clc door de Vo=h_k:>N'rti.i voor Vrijheid_ 
.€..!L1Lemocr_a ti.:; :i.n_ te dLncn kanuidatoüi ;j sten voor de tn 1907. 
te houden verkiezing van leden van de Tweede Kam~r der 
Sta tc.ll:-Genera~al. ---· 

Alvorens deze hoofdschotel van de agenda in detail aan de 
orde te stellen wil de Voorzttter er nog eens met nadruk op 
wijzen hoe belangrijk d"ë"Z8Verga(fering is en hoe belangrijk 
de functie is die de aanwezigen in deze vergadering bekleden. 
Zij dragen een bijzondere verantwoordelijkheid, die samenhangt 
met de essentie van het democratisch bestel. De aanwezigen in 
deze zaal treden op als vertegenwoordigers van hen, die actief 
meewerken aan de politieke beleidsvorming i~ ons lànd. 
Over de heden aan de orde zijnde kandidaatstelling is reeds in 
verschillende kringen beraad ge-voerd: in het Dagelijks Bestuurs 
in het Hoofdbestuur en in droJ Verkiezj.ngsraad. De uiteindelijke 
beslissing wordt nu door deze Buitengewone Algemene Vergadering 
genomen. 

U allen, zo gaat de Voorzitter voort, hebt kennisgenomen 
van het resultaat·van de beraadslagingen in de Verkiezingsraad. 
Dat is een van de elementen voor Uw overwegingen. U hebt daar
over in Uw eigen kring gesproken en de meningen in Uw omgeving 
verkend. Ook hier, vandaag, zullen nog elementen voor deze 
meningsvorming worden aangedragen. De discussies en mededelingen 
in deze vergadering behoren mede tot de wetenschap die zal 
moeten leiden tot Uw besluitvorming, waarbij U stemt naar vrije 
overtuiging zonder bindend mandaat. 

De Voorzitter gaat thans over tot behandeling van de beslui
ten van de Verkie-zingsraad, die luiden als volgt: 
a. in iedere kieskring zal eei-1 afzonderlijke lijst worden 

ingediend. 
De vergadering gaat hiermede zondor. stemming akkoord. 
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b. op alle lijsten zal de eerste plaats worden ingenomen door 
Mr.E.H.Toxopeus. 

De vergadering geeft met applaus te kenne.n zich ook hiermede 
te verenigen. 

c. op de plaatsen 2 tot en met 25 zullen op elke lijst dezelfde 
kandidaten worden geplaatst, echter op de plaatsen 2 tot en 
met 10 in wjsselende volgorde, voor elke lijst door de be
treffende kamercentrale zelve te bepalen. 

De vergadering verenigt zich hiermede zon~er stemming. 

d, op de plaatsen 26 tot en met 30 van de lijsten in iedere 
kieskrinB zullen naar voorkeur die vijf kandidaten geplaatst 
worden, die in die kioskring de grootste bekendheid en aan
trekkinGskracht bezitten. De bezcttin~ dezer plaatsen zal 
voor elke lijst aan de betreffende kamercentrale worden 
overgelaten. 

·ook hiermc;de gaat de vergadering zonder stemming akl::oord. 

e. de kandidatenlUsten,voor zover het betreft de plaatsen 
2 tot en met 25, zullen luiden als volgt: 

2 tot <::n met 10 (in alfabetische volgorde): 

Mr.Dr.C.Berkhouwer, 
Mr.W.J.Geertsema, 
~rs.Th.H.Jookes, 
I1.J .:iCeyzer, 
Nr.I<'.Portbeine, 
Mevr.G.V.van Domeren~Downer, 
Ir ,lJ, 3. 'l'uijnrnan, 
1'rof .Dr.H.J. lvi tteveen, 
R.Zegerin~ Badders. 

11. Mevr.Mr.B.Veder-Smit, 
12. G.Koudijs, 
13. Dr.K.van Dijk, 
14. H.J.L.Vonhoff, 
15. Mr.H.E.Koning~ 
16. H.J.de Koster, 
17. Mr.J.G.Rietke~k, 
18. H.Wiegel, · 
19. Mr.J.F.G.Schlingemann, 
20. Mr.A,Geurtsen, 
21. Mevr.Mr.M.N.W.Dettmeijer-Labberton, 
22. Mr.E.P.M.Geradts, 
23. L.H.de Beer, 
24. Drs.G.N.V.van Aardenne, 
25. Drs.C.van der Sluijs. 

De Voorzitter ~telt eerst aan de orde de plaatsen 2 tot en 
met 10. 

Het besluit van de Verkiezingsraad wordt voor zover het deze 
plaatsen betreft zonder stemming door de vergadering overgenomen, 
zodat de bezettin6 van deze plaatsen op de kandidatenlijsten 
aldus is vastgesteld. 

Alvorens de discussie te openen over de bezetting van de 
plaatsen 11 tot en met 25 deelt de Voorzitter mede dat de heren 
J,C,Corver en M.Visser conform artikel 11, lid 3f, van het regle
ment op de kandidaatstellinc, voor led en van de 'l'wcede Kamer der 
Staten-Generaal hebben verzocht in deze vergadering·in de gele
genheid tu worden gesteld inlichtingen te verstrekken. 

De Voorzitter geeft in verband hiermede thans eerst het woord 
aan de heer Corver, die spreekt als volgt. 

De heer J.C.Corver te Heemstede. 

Mïjnheer de Voorzitter, dames en heren. Nu het laatste oor
deel ·Over de kandidaat~:>telling voor de Tweede Kamer voor onze 
partU in deze vergadering vandaag wordt geveld, stel ik het op 
prUs dat ik hier nu nog even de gelegenheid heb om iets te zog
gen. In de Verkiezingsraad is het voorstel van het Hoofdbestuur 
om mij op plaats 13 van de kandidatenlijst te stellen 
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- tooll bli :ikhA.ru· wo 1. oen o~u~ul;:p;.lfl,<t tu - lll"' t lll<->E>rd"rhoid v~nl 
stemmen verworpen • .De hele gang van zaken in de Verkiezings
raad en daarvoor heeft mij verbaasd, maar ook diep teleurge
steld, en ik zal U zeggen waarom. 

Toen ik nog in mijn ambtelijke functie als hoofdinspecteur
directeur van de arbeidsvoorziening in Noord-Holland werkzáam 
was had ik vaak te maken met ontslaggevallen. Ontslaggevallen 
die moesten worden behandeld op de arbeidsbureaus die onder mlj 
ressorteerden. Bij de behawieling van zo'n ontslaggeval werd 
er altijd zorgvuldig op toegezien dat degene die ontslagen zou 
worden langdurit:; en grondig werd verhoord over zijn ontslag, 
daarin werd gekend en de gel.egenheid kreeg zich daartegen te 
verweren. Gebeurt dat ergens in het ·land tegenwoordig niet zorz·· 
vul.dig, dames en heren, dan is de partij er maar al te vlug 
bij om het kwalijk te nemen als een Krunerlid van een andere 
fractie eerder :i.s met het stell.cn van vragen aan de Minister 
daarover. Het is nu eenmaal zo dat dat stellen van vragen 
vaak een wedloop is. 
Nu :6Ul t U zcl:';gen, dat is toch een heel andere verhouding, dat 
zijn werknemers die beschermd moeten worden tegen onjuiste 
ontslagpraktijlcen. Inderdaad, dat j_s een hoel andere verhouding. 
Waar het hier v'l.ndaag om gaat is het kandidaat stellen van Uw 
vertrouwensmannen van de partij, van onze partij, want zo zie 
ik do betrekking tussen een partij en haar vertegenwoordit;ers. 
Wij zijn degenen die U eens Uw vertrouwen heeft gegeven om Uw 
beginselen en Uw denkboelden in de praktische politiek te ver
werk8lijken, om mee te helpen wetten te maken en te veranderen 
in Uw geest. Uw vertrouwensmannen en zo ziet men het ook in 
andere partijen. \·JannC::cr ee:n van do leden van bijvoorbeeld de 
Tweede Kamerfractie van een andere partij zijn werk niet doet 
op de manier of in de geest zoals dat van hem verwacht mocht 
worden of op oen manier die gec,n waardering kan oogsten dan 
wordt door vertegenwoord:Lgers van die partj_j lang voor de kan
dida<ltstellini; met zo iemand gesprokon on dan wordt hij in de 
gelegenheid gesteld) wanneer daarvoor grondiz,e redenen zijn, 
om zijn zetel ter beschikking te stellen. Zo gebeurt het bij 
de Partij van de Arbeid nog, ik heb da 1.. van de week nog gr;ver .L
fieerd na de krantenberichten over de kandidaatstelling bij 
de Partij van de Arbej_d nu. Zo gebeurt hot ook bij andere par·· 
tijen. Zo gebeurde het ook altijd bij de K.V.P., maar daar is 
men nu door de verwarring die nu in de K.V.P.-gelederen is 
ontstaan tot een soort methode van koppen snellen gekomen. 
Bij ons in de V.V.D. gaat het zo. Wanneer bij ons een groep 

'in den lande of een blok een kandidaat niet meer wil of niet 
meer gebruiken kan, dan houdt die groep die het ontslag of 
do liquidatie van die kandidaat wil hem buiten alle overleg. 
Men pleegt geheim overleg buiten hem en buiten zijn centrale 
om om geen enkel risico te lopen dat hij zich nog zou kunnen 
verantwoorden of zou doen rechtvaardigen. Dat mag volgens 
de reglementen van onze partij. Wij zijn geen werknemers die 
gehoord moeten worden. Wij zijn de vertrouwensmannen van de 
partij. 

Toch heb ik het gevoel dat ik een dergelijke behandeling 
aan Uw partij niet hel;) verdiend. Ik heb U vertegenwoordigd 
voor de oorlog - maar daar zal ik nu maar niet over pDaten - , 
vlak na de oorlog in de gemeenteraad van Vl.i~singen, ik ben 
vele jaren bestuurder :i,..nUw afdelingen geweest, in 1958 en 1959 
ben ik verkozen tot Uw vertrouwensman op drie manieren: in de 
gemeenteraad van Heemstede als raadslid en tegelijkertijd als 
wethouder,wat ik nog ben, als lid van de Provinciale Staten 
van Noord-Holland, een functie di8 ik niet op me heb kunnen. 
nemen, omdat ik niet alles'tegolijk kan doen, en als lid van 
de Tweede Kamer. Ik heb naar dat Kamerlidmaatschap nooit zelf 
gestreefd, maar toon h~t zover was gekomen - ik aarzelde om 
die functie te aanvaarden omdat ik er een dierbare ambtelijke 
functie voor moest opgeven - hebben onze toenmalige partij-
en fractievoorzitter Prof.Oud, een delegatie uit de Kamer
fractie, mijn centrale en het Hoofdbestuur een dringend beroep 
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op mij gedaan om mlJn benoeming te aanvaarden. Daar ben ik voor 
gezwicht en tot nu toe heb ik daarvan nooit spijt gehad. Maar 
als men dan nu mijn kandidatuur zo maar van de tafel veegt ten 
aanschouwe van het gehele politieke forum zonder dat ik in de 
gelegenheid ben geweest tot een gesprek met diegenen, die dan 
zoveel bezwaren tegen mij hebben, en mij alleen maar overblijft 
een beroep op een tweederde meerderheid van Uw vergaderinG te 
doen, mag ik, geloof ik, vragen: waarom? Nen heeft mij dat niet 
gezegd. · 

Ik heb mij in de Kamer o.a. bezig moeten houden met de niet 
spectaculaire en weinig dankbare por.tefeuille van Sociale Zaken. 
Ik noem U daarvan enkele voorbeelden. Met de loonpolitiek, 
waarvan na de oorlog nog niemand precies heeft uitgevonden hoe 
dat moet. Met de sociale verzekeringswetten. Ik noem U de kinde~
bijslagwetten waarover de ene helft van de partij precies anderz 
denkt dan de andere helft; ik heb dat indertijd in vele afde
lingen zorgvuldig afgetast. Ik noem U bijvoorbeeld de optrekking 
van de AOW tot een sociaal minimum waar economische overwegingen 
tegenov<:r overwegingen van socj_ale rechtvaardigheid sto.nden. 
Er waren andere weinig spectaculaire maar wel belangrijke onder
werpen als de arbeidsongeschiktheidswet en vele andere. Zaken 
ook vaak die in onze partij zelf omstreden zijn en waarvan het 
moeilijk is het iedereen naar de zin te maken. De drie fractie
voorzitters, onder wie ik heb gewerkt, hebben mij wel willen 
steunen. Zij hebben mij dagelijks gadegeslagen en kennen mijn 
werk. Ik ben hen daar dankbaar voor. 

Ook met U, mijnheer de Voorzitter, heb ik vcrscheidene malen 
over mijn politieke stellingname gesproken en U hebt zich altUd 
met die stellingnar:~e kunnen verenigen. Haar ik heb het ook aan 
anderen gevraagd en ik heb niemand gesproken die,althans openlUk 
tegen mijzelf,bezwaren tegen mij heeft willen inbrengen. 
Men heeft mij gezegd - en ik heb dat natuurlijk uit de tweede 
hand, -omdat men j_n onze partij helaas nu eenmaal veel uit de 
tweede hand moet horen - dat ik wel eens een slechte spreekbeur~ 
had gehouden. Groningen had daarover een klacht. Ik herinner m.a 
dat. Ik herinner me die spreekbeurt en ik weet ook nog wel hoe 
dat kwam, maar ik zal daar nu niet op ingaan, want ik hield die 
spreekbeurt zes jaar geleden, dat was dus ruim voor de vorige 
verkiezingen, en Groningen he~ft mij in die jaren niet de gele
genheid gegeven om mij daarvoor te revancherGn. 

_ Men hef·lft mij gezegd dat ik niet al tijd tegen Minister 
Veldkamp opgewassen zou zijn. l'1inister Veldkamp is een van de 
zittenblijvers in kabinetten van verschillende samenstelling 
en hij heeft, deskundig als hij ongetwijfeld is, maar ook glad 

. en onberekenbaar, in die kabinetten van verschillende signatuur 
bijna altijd zijn zin helemaal weten door te drijven. Dat bete~ 
kent dat ook Ministers niet altijd helemaal tegen hem opgewassen 
waren en nog deze week is het gebleken hoe koppig hij kan zijn, 
toen hij om de tien gulden eigen risico bij de Ziekenfondswet 
pas op het allerlaatste moment kapituleerde tegenover een geheel 
vol talliw en eenstemmige Kamer. 

Er zijn andere niet spectaculaire maar wel belangrijke onder
werpen die in de Kamer behandeld moeten worden. Ik noem U 
ambtenarenzaken en pensioenen en ik herinner mij dat de heer 
Geertsema, toen hij destijds zijn fractie-voorzitterschap aan
vaardde, zei: "Een van de vreugden - ik weet niet of hij zei: 
een van de weinige vreugden - hierbij is, dat ik nu die inge\vik
kelde pensioenwetten aan Gorver kan overdragen, want daar heb ik 
als fractie-voorzitter gelukkig geen tijd me~r vöor". 

Dames en heren, ik heb ook dat werk graag gedaan zoals ik 
ook het vele extra werk graag gedaan heb als secretaris van 
onze fractie, nu een jaar of vijf, zes. Ook dat heeft vele 
moeilijkheden opgeleverd wegons het gebrek aan ervaren hulp 
dat we daarbij ·aanvankelijk hadden. Ik meen dat ik ook in die 
functie de fractie-voorzitters en de fractie naar mijn beste 
weten heb bijgestaan. 
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Ik zal niet·te veel tijd van U vragen. Natuurlijk heb ook ik 
fouten gemaakt, natuurlijk ben ook ik tekort geschoten. Maar 
ik weet alleen dat ik mijn werk net veel ple~ier,en ik geloof 
dat ik mag zeggen met grote toewijding,heb gedaan en dat ik 
noch in ~ijn politieke noch in mijn persoonlijke leven dingen 
heb gedaan die de toets van Uw eerlijke, van Uw liberale kritiek 
niet zouden kunnen doorstaan. 

Ik hoop dat deze vergadering tegenover haar eens geroepen 
verteGenwoordigers zal handelen op een manier die een liberale 
partij waardig is. Er blijft daarbij voor mij 6~n lichtpunt, 
één ding kunt U mij niet afnemen: dat is mijn geloof in liberaJ~ 
beginselen. Ik dank U zeer. (Applaus). 

De Voorzitter zegt de heer Corver dank en deelt mede dat 
een di~cussie o~er datgene wat hij zojuist in het midden heeft 
gebracht buiten zijn aanwezigheid moet plaatsvinden. Hij stelt 
echter wel de vraag of een der aanwezigen een feitelijke inlich
ting van de heer Corver verlb.ngt. Dat blijkt niet het geval te 
zijn. 

De Voorzitter vraagt de heer Corver vervolgens de zaal te 
willen verlaten, doch nog korte tijd in het gebouw te blijven, 
voor het geval alsnog de vraag naar een feitelijke inlichting 
opkomt. 

Hierna geeft hij het woord aan de heer M.Visser te Arnhem, 
die apreekt als"volgt. 

l1 . V i s se _c • 

Mijnheer de Voorzitter, dames en here11. ~venals vier ja~~ 
geleden voel ik mij gedwongen om in de vergadering waarin U 
gezanwnlijk de definitieve b.mdidatenlijst voor de verkiezingen 
van de Tweede Kamer moet vastntellen enkele minuten van Uw tijd 
te vragen. Zowel nu als toen mocht ik dat ~oen om~at ik reeds 
deel ui t'Jaak van de 'l'weede Kamerfrnctie van ons aller VVD. In 
januari 1963 meende de Verkiezingsrand mij voor een toen niet 
verkiesba~r te achten plaats te moeton voordragen en de Algcrnenr 
Vergade~ing nam toen op reglementair voorgeschreven wijze met 
een ruime overschrijding van de vereiste twee-derde meerderhe~~ 
het besluit om mij toch op een verkiesbare plaats kandidaat te 
stellen. Uit de nu door de Verkiezingsraad aan U overgelegde 
voordracht zoudt U v:ellich t op kunnen maken dat Uw keuze van 
vier jaar geleden een verkeerde keuze is geweest. Het is voor 
!hij niet eenvoudig om U van het tegendeel t·e overtuigen en ik 
zal dat dan ook niet trachten te doen. U hebt straks nog alle 
gelegenheid, nadat ik deze zaal weer verlaten zal hebben, daar-

. over en dus over mijn aandeel in het werk van onze Tweede Kamer
fractie vragen te etellen aan twee mensen dj_e dat werk van zeer 
nabij hebben kunnen gadeslaan, de heren Geertsema en Toxopeus 
die hier aanwezig zijn. Ik kan slechts zeggen dat ik mijn bost 
heb gedaan om Uw keuze niet te beschamen. Indien ik dan toch 
niet heb voldaan aan de verwachtingen die U meende te kunnen 
stellen dan kan ik daarover slechts mijn spijt betuigen en 
slechts zeggen: ik ben niet anders. Maar omdat ik mij niet 
bevrust ben mij ooit anders aan U te hebben voorgedaan dan zoals 
ik ben, durf ik een ieder recht in de ogen te kijken en straks 
met opg~heven hoofd naar huis te ~aan. 

Ik zou het hierbij al kunnen laten, rüjnheer de Voorzitter, 
maar dan zou ik misschien met een zekere wrok vertrekken. It 
heb echter bijna negen jaar deel uitgemaakt van de Tweede Kamer
fractie, ruim zeventien jaar ben ik lid van de Arnhemse gemeente
raad en zesendertig jaar lang heb ik op de bres gestaan voor het 
liberalisme. Het is een groot deel van mijn leven geweest. Dat 
alles met ~rok de rug toekeren kan ik niet en zal ik ook niet 
doen. Het liberalisme zoals wij dat in onze VVD belichaamd zien 
is te mooi om er niet voor te blijven strijden. Dat moet dan wel 
op een faire wijze gebeuren, anders konden de resultaten wel 
eens tegenovergesteld zijn aan onze verwachtingen en nu moet j~ 
tot mijn spijt vaststellen dat die strijd ook binnen onze part~ 
niet altijd even fair is gevoerd. De Verkiezingsraad heeft 

z.o.z. 



- 6 -

mij nu van de kandidatenlijst geschrapt en ook de Landelijke 
J:.iiddenstandscommissie heeft uit eigen beweging een advies 
uitgebracht aan het Hoofdbestuur waarbij mijn naam niet genoend 
wordt. Van geen van de leden van deze beide partijorganen, die 
mij niet terugwensen, is mij ooit gebleken dat mijn werk onvol
doende was. Het ~ad op deze .wijze mijns inziens dan ook geen 

. zin om daar zelf naar te gaan informeren bij de Verkiezingsraad, 
,dezelfde die tevoren al beslist had dat er voor mij geen plaats 
·.op de kandidatenlij st zou worden ingeruimd. 

Over de bespreking in de Landelijke Hiddenstandscommissie 
is de kleine groep daar aanwezigen zeer nadrukkelijk geheim-

; houding opgelegd en ik acht dat fatsoenlijke mensen onwaardig. 
Als. er gerechtvaardigde bezwaren zijn moet mcin di~ ópenlijk 

·ook tegen de betrokkene durven uitspreken. Het wekt nu de indruk 
van een achterbaks gedoe waarvoor een liberaal zich behoort 
te schamen. 

Ik heb mijn hart toch even moeten luchten en ik ben daar 
van opgeknapt. U allen, gezamenlijk de VVD vertegenwoordigend, 
gaat straks de kandidatenlijst voor de aanstaande ~f'weede Kamer
verkiezing vaststellen. Ik zal U niet vragen mij alsnog op een 
verkiesbare plaats te brengen. Dat is verder geheel Uw zaak. 
Ik zou U wel op het hart willen binden dat op een kandidaten
lijst van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie een echte 
middenstander niet mag ontbreken lapplaus). Er zijn er verschil
lende kandidaat gesteld. Ook al heeft de Verkiezingsraad ze niet 
geadviseerd, U hebt het recht dat alénog te doen. U mag dan 
niet vervmchten een toppoliticus te krijgen, die professor in 
de economie of sociologie is. Ook geen jurist met uitzonderlUke 
kwaliteiten. Een middenstander brengt zijn ej_gen kwaliteiten 
in, evenals een landbouwer en een militair en zoveel anderen. 
Wil de VVD het contact met de gewone man niet verliezen, dan 
zal tenminste 66n zo'n gewone man op een verkiesbare plaats 
dienen te staan (applaus). 

In 1949, toen j_k voor het eerst kandidaat werd gesteld 
voor de Arnhemse gemeenteraad, schreef ik in ons verkiezings
krantje: de VVD is wat U en ik erv~~ zullen maken, een volks-
partt j. . 

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik hoop dat het zo 
ook nu zal zijn, en zou als slot slechts willen opmerken: 
laat U bij Uw besluitvormin~ niet leiden door mijn persoonlijke 
omstandigheden. Dat is een zaak die een middenstander zelf 
oplost. Ik dank U zeer (applaus). 

De Voorzitter zegt de heer Visser dank en vraagt ook hem 
nog enige tijd in het gebouw te blijven voor het geval de 
behoefte zou blijken te bestaan aan het vragen van feitelijke 
inlichtingen. 

Nadat de heer Visser de zaal heeft verlaten, geeft de 
Voorzitter het woord aan de heer 
Mr.E.H.Toxopeu~, die vooropstelt in wat hij thans gaat zeggen 
tevens de mening van de heer Geertsema te zullen vertolken. 
Spreker wil eerst een algemene opmerking maken, nl. dat men 
zittende Kamerleden, naar zijn gevoelen, slechts dan van de 
lijst dient af te voeren wanneer zij volstrekt niet hebben 
voldaan aan de in hun gestelde verwachtingen, kort gezegd: 
wanneer zij het dus uitgesproken slecht hebben gedaan, of wel 
wanneer zich een nieuwe kandidaat voordoet die zo zeer met 
kop en schouders boven het zittende Kamerlid uitsteekt, dat 
men deze nieuwe kandidaat voor die bepaalde zetel wel nemen 
moet. 
---wadat spreker daarnaast de menselijke kant van deze niet 
gemakkelijke zaak nog even heeft aangestipt, gaat hij over tot 
een uiteenzetting van de motieven die het Hoofdbestuur hebben 
gebracht tot het plaatsen van de heren Oorver en Visser op de 
num~ers 13 en 14 in zijn advies aan de Verkiezingsraad. Deze 
nummering stemde geheel overeen met de adviezen die door spre
ker en de heer Geertsema aan het Hoofdbestuur werden uitgebraclrt. 
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De heer Geertsema heeft langer met de heren Corver en Visser 
samengewerkt dan spreker, en ook onder wat andere omstandig
heden - er was toen nog geen sprake van een fractiesecreta
riaat - zodat aan het oordeel van de heer Geertser.Ja dan ook 
veel meer gewicht moet worden toegekend. Hij heeft langer nog 
dan spreker deze beide fractieleden waargenomen, zowel in de 
Kamer alsook buiten de publiciteit in commissies, in de fractie 
en bij het voorbereiden van de diverse werkzaamheden. Op grond 
hiervan zijn de heer Geertsema en spreker ervan overtuigd, dat 
de plaatsen 13 en 14 hun toekomen. Beiden hebben met ~rote toe
wijding, ijver en nauwgezetheid hun arbei'd in de Kamer verricht. 
Bij het opstellen der kandidatenlijst gaat het er om de toekom
stige fractie zo goed mogelijk uamen te stellen. Spreker wil 
met naûrul( verzekeren, dat bij h.::t advies, door hem en de heer 
Geertsana uitgebracht, in alle objectiviteit daarnaar is ge
streefd. 

De heer J. H. Hui sm1.m te Haren, voorzitter van de kamereen tral e 
Groningen, wil een feitelijke onjuistheid rechtzetten. De heer 
Corver heeft gezegd, dat thans kritiek wordt uitgeoefend op 
een door hem zes jaar geleden in Groningen gehouden spreekbeurt. 
De kritiek, waar het naar sprekers mt:ning om gaat,betreft echter 
een twee jaar geleden door de heer Oorver voor de drie noorde
lijke centrales gehouden spreekb8urt te Heerenveen. i:Jpreker 
hoopt dat men zal willen geloven dat de partij een Kamerlid 
niet zonder ;neer naar huis stuurt na één onvoldoende spreek
beurt. 

De hoer W. Ver'tl!Ef... te Rij sberc;en, spr0ekt woorden van lof over 
het werk van de heer Oorver mE:t betrekking tot de Sociaal
Economische Commissie. Na een wat aarzelend begin heeft de 
heer Corver, zeker de laatste jaren, mat zeer veel enthousiasme 
aan hot werk van de:3e Cernmissie deelgenomen. De sarnrmwerking 
met de heer Corver was goed on spreker kan getuigen van diens 
grote deskundigheid op dit gebied. 

De heer J;Kok te Bst en Opijnen, sprekende niet als afgevaar
digde van een afdeling maar als lid van de VVD, wijst er op dat 
het voorlopig ontwerp van het Hoofdb8stuur alle zittende Kamer
leden, voor zover deze zich beschikbaar hadden gesteld,op 
verkiesbare plaatsen vermeldt,doch dat na de vergadering van 
de Verkiezingsraad twee Kamerleden op de lijst ontbre·ken. 
Met de heer Toxopeus stelt spreker dat men wel gegronde redenen 
moet hebben om een zittend Kamerlid van de lijst af te voeren. 
Ook uit politiek oogpunt kan dit onverstandig zijn. Andere 
politieke partij en lmnnen hiervan in hun verkiezinr;scampagne 
gebruik maken. In de Verkiezingsraad heeft zich nu, volgens 
spreker, blokvorming voorgedaan. Te veel is daar gelet, wellicht 
onbewust, op personen die uit werkgeverskringen afkomstig zijn, 

.te weinig op het belang van het samenstellen van een fractie, 
die van alle markten thuis is. 

Spreker betreurt het in hoge mate dat de Verkiezingsraad 
een kandidaat als de heer Visser niet meer op de lijst heeft 
geplaatst. Op deze lijst komt thans geen enkele middenstander 
voor. Is de kritiek op de heer Visser gefundeerd, dan moet me11 
met gefundeerde bewijzen komen. Deze zijn tot heden aan spreker 
nog.niet geleverd. De heren Corver en Visser zijn, zoals men 
dat noemt, doorgelicht. Hebben degenen, die hen dit hebben aan
gedaan, zich zelf al eens laten doorlichten en het resultaat 
daarvan blootgesteld aan de publiciteit? Hebben zij wel eens 
met <.leze beide heren samengewerkt? Weet men wel wat zij voor 
onze partij hebben gedaan? Spreker betwijfelt dit sterk. Hij 
kent de heer Visser beter dan de heer Corver, daarom wil hij 
speciaal over de heer Visser nog zeggen dat deze als Kamerlid 
niet heeft geschroomd alles aan te pakken. Middenstandszaken, 
grenswijzigingen van gemeenten, woningbouwbeleid en zelfs 
defensiezaken. Moet men, zo vraagt spreker zich af, nu werke
lijk jongeren op de lijst plaatsen alleen maar omdat zij jong 
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zijn? Het spreekt vanzelf dat het een goede zaak is de jongeren 
een reële kans te geven, maar de heer Visser is een gewone mant 
wij zijn een volkspartij. Hoe"t!en wij deze gewone man nu aan de 
dijk zetten? 

Spreker zou tenslotte gaarne van het bestuur horen welke 
motieven hem ertoe hebben gebracht de heren Corver en Visser 
wel op een verkiesbare plaats te zetten. 
De heer J.E.van Hulst te Bloehlendaal, wil een woord spreken ten 
behoeve van de heer Visser. Gedurende diens jarenlange lidnaat
schap van de Tweede Kamer heeft hij het daaraan verbonden werk 
goed gedaan. Hij is een echte r:üddenstander en hij heeft zijn 
eigen zaak opecgeven ten behoeve van het·Tweede Kamer-werk. 
Voor de kiezers is hij een aantrekkelijke en bekende figuur. 
Hij svreakt hun taal en voelt hun aan. De heer Visser heeft een 
be.langrijke bijdrc1ge geleverd aan de invoering van de VVD in de 
kringen van de beter 15eschoolcle arbeiders. 
De heer A.Melaard te Oesterbeek neemt het eveneens op voor de 
heer Visser .. :>prt;ker herinnert aan de aanvankelijk door de 
kamercentrales op;;estelde lijsten, waaruit conclusies ten aanzien 
van bepaalde kandidaten werden getrokken, die niet gegrond 
waren. De centrale Amsterdam bijvoorbeeld had als enige centrale 
een niet-zittend Kamerlid op de tweede plaats gesteld, uitslui
tend met het doel voor deze kandidaat een verkiesbare plaats 
te bemachtigen, doch zeker niet omdat zij bijvoorbeeld aan 
Prof.Witteveen minder waarde toekende dan aan deze kandidaat. 
Hadden alle centrales op deze wijze gehandeld, .dan. was een 
kandidatenlijst tot stand gekomen waarop vele onbekenden voor
kwamen terwijl anderen, die hun sporen hebben verdii:ind en 
bekendheid bij de kiezers hebben gekregen, geruisloos zouden 
zijn verdwenen. Grotere waarde hecht spreker, en met hem zijn 
afdeling, aan het oordeel van de fractie-voorzitter. Is spreker 
goed geïnformeerd, dan is er e(m kongsi gevormd met het doel 
bepaalde personen op een al of niet verkiesbare plaats te krij
gen. Goede Kamerleden dreigen hiervan de dupe te worden. :àpreker 
acht dit minder correct. 

Vervolgens gaat spreker nader in op de kwaliteiten va;n de 
heer Visser. Ook hij acht hem de aangewezen man om onze volks-
·partij in de Tweede Kamer te vertegenwoordigen. De afdeling 
Oasterbeek vreest dat het niet kandidaat stellen van de heer 
Visser de VVD alom in den lande vele stemmen zal kosten. 

De afdeling Zeist sluit zich bij monde van haar afgevaardigde 
bij het betoog van de vorige spreJ-::er aan. 
De heer G.D.D.Nelis, afgevaardigde van de afdeling Arnhem;· 
licht hetgeen de afdeling Arnllem over deze kwestie onlangs 
op schrift heeft gesteld nader mondeling toe en sluit zich 
voorts aan bij het betoog van de heer Toxopeus. De afdeling 
Arnhem steunt het voorstel van het Hoofdbestuur dat tot stand 
is gekomen op grond van adviezen van de fractie-voorzitters. 

De heer Mr.W.J.Hutfiers te Heenstede, sprekende namens de afde
lingen Heemstede en Haarlem, verzoekt de vergadering dringend 
de heer Gorver een verkiesbare plaats te geven. Sprèker wijst 
op de gang va11 zaken in de Verkiezingsraad. Verschillende 
groepen wilden een nieuwe kandidaat op een verkiesbare plaats 
brengen. Daar is alles voor. Een aantal centrales poogde dat 
streven te co8rdineren. Daar is niets tegen. Om voor de nieuwe 
kandidaten een zekere verkiesbare plaats te bereiken wordt een 
aanval gedaan op enige zittende Kamerleden die naar het oordeel 
van het Hoofdbestuur en van de voorzitters van de Kamerfracties 
voor herverkiezing in aanmerking komen. Dat is op zichzelf 
geoorloofd. Bij het vooroverleg tussen centrales worden de cen
trales, waaruit de te verwijderen zittende Ka~erleden voort
komen, bewust buitengesloten. Dit acht spreker al minder elegant. 
Maar volstrekt onaanvaardbaar acht spreker het dat in dit geheim 
vooroverleg ter wille van dezè combine een objectief door het 
Hoo~dbestuur en de Kamerfracties als mindere aangewezen 
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kandidaat wel wordt gehandhaafd en de twee daarboven geplaatste 
kandidaten niet worden gehandhaafd. Spreker meent dat de Alge
mene Ver6adering dit zal moete.r1 rechtzetten. Het Hoofdbestuur 
heeft welbewust-in de volgorde 13, 14 en 15 aanbevolen de heren 
Corver, Visser en Van Dijk. :0e hoer Toxopeus heeft hi.er al 
gezegd dat het voorstel.van het üoofdbestuur weloverwogen is 
geweest en dat het goed is geargumenteerd. Hier is oqk al namens 
de Sociaal-Economisch2 Col:l:-:J.issie gezegd dat de heer \Jorver 
volgens die Commissie gehandhaafd moet blijven. Spreker sluit 
zich da~1.rbij van harte aan. Hij verzoekt de ver.5s.dering met 
klem het voorstel van het Hoofdbestuur te volgen. 

I'levrouw H. 1-~.. Bleck('r-van Stvrum te VJ.aardin,~en heeft uit de door 
de heren Corver ~IJ Visser verstrekte inlichtingen begrepen dat 
geen persoonlijk gesprek ~et hen is gevoerd. Zij zou graag willen 
weten waarom dit niet is gebeuró. Zonder gegronde redenen is 
naar haar menins de?.e hanr:~elwi j ze onze partij inderdaad onwaar
èlig. 

De heer Drs.H.van de nuit te Utrecht zou graag zowel door een 
vertcgenwÖÖrdic;er van de };andeli jke fil:Lddenstan::lscommissie als 
door de heer Visser zelf toe~elicht willen zien hoe het contact 
was tussen de heer Visser en de L.H.C. MGt nmne zou spreker 
willen weten of Je heer Visser in zijn contacten ~et de L.M.C. 
ooit de indruk heeft gekre~en dat zijn kandidatu~r voor de 
Tweede Kamer in de loop van de jaren steeds minder goed kwam 
te liggen. 

Ook de heer llrs.H.H.de Jon;:e te Nieuwerkerk a/d IJssel. zou een 
inlichting van de.heer Visser wi1len krijgen, nl. of de ~ubli
catiec~ in verschillende persor.:;anen inzake de uitlating door de 
heer Vis0er op de avond van cle gemeenteraadsverkiezingen, dat 
de gunstige uitslag vc.n de Boerenpartij in Arnher;:; hem niet 
onwelgevallig was en dat de cloor de Boerenpartij behaalde zetels 
eigen1ijk bij de zetels van de V. V . .D. konden \·torden opgeteld, 
inderdarid door de heer Visser op deze wijze is gedaan. 

De heer A.J.N.Horstmeier te Velp mede sprekende namens de 
afdeling tJteehderen, is benieuwd naar de argumenten die ertoe 
geleid llebben om de heren Corver en Visser van de kandidaten
lijst af te voeren. 

De heer G.D.D.Nol:is te Arnhem deelt mode dat naar aanleiding 
van· de u"i tlatingen van de beer Visser op de avond van de raads
verkiezingen een gezamenlijke verklaring door het bestuur van 
de afdeling Ar·nhem en de heer Vis:.;;cr in de Arnhemse kranten is 
gepubliceerd. 

De Voorzitter meent dat de heer Visser de gevraagde inlichtingen 
beter zelf kan verstrekken. 

De heer Visser wordt teruggeroepen in de vergadering, waarna 
de Voorzitter eerst het woord geeft aan de heer Van de Ruit 
om zijn vraag aan de heer Visser ten aanzien van diens relaties 
met de L.M.C. thans rechtstreeks aan de heer Visser te stellen. 

De heer Van de Ruit geeft aan dit verzoek gevolg. 

De heer M.Visser antwoordt dat de vergaderingen van de L.M.C. 
door hem als Kamer1id zo veel mogelijk altijd zijn bijgewoond 
wanneer het Kamer-werk dat niet verhinderde. Spreker heeft 
in de vergaderingen dezer Co~missie nooit gemerkt dat men daar 
bepaalde verwachtingen van hem had, waaraan hij niet voldeed. H~ 
he cft volstae.n r:J.c't op bepaalde wetsontwerpen een toelichting 
te goven voor zover hem dat gevraagd werd. Hij heeft echter 
altijd gemeend zich niet ~e mogen vastleggen op datgene wat in 
de L.l'l.C. als het meest wenselijke \verd gezien, omdat hij als 
Kamerlid nu eenmaal een andere positie inneemt dan een lid van 
de Middenstandscommissie .Een Kamerlid mo·3t nu eenmaal met meer 
omstandigheden en meer argumenten rekening houden; een Kamerlid, 
tevens middenstander, kan nu eenmaal niet uitsluitend voor de 
middenstandsbelangen opkomen; hij heeft tegelijk het algemeen 

z.o.z. 



- 10 -

belang te behartigen. Spreker heeft nooit gemerkt dat men 
hier bezwaren tegen had en kan zich ook niet voorstellen dat 
men die zou hebben. 

De Voor~~itter dankt de heer Visser, vraagt of de heer Van de 
Ruit noB nadere inlichtin~en wensts hetgeen niet het geval 
blijkt te zijn, en geeft vervolgens het woord aan de heer 

Drs.H.H.de Jonr;e te lJieuwerk8rk aan de IJssel, die zijn vraag 
met betrekking tot de uitlatingen van de heer Visser op de avond 
van de raadsverkiezingen -chans rechtstreeks aan de heer Visser 
stelt. 

De heer N.2_isser antwoordt als volgt: "Op de avond van de eerste 
juni nn een vrij lanGe da~ als voorzitter van het stembureau 
werd een persconferentie bijecn~ercspen, waarbij de fractie
voorzitters werd gcvrnagd hun eerste indruk te geven over de 
ui tfüag van de gerneenternau::JVerkiezin(:',en. Op die avond bleek 
'dat de Partij van de Arbeid drie zetels in ~rnhe~ had verloren, 
dat de Katholieke Volkspartij in procenten van het aantal uit-
gebrachte stemmen was teruggelopen ondanks het feit dat het dorp 
~lden, overwegend rooms-katholiek, erbij was gekoocn, en dat ook 
de protestants-christelijke fractie procentueel achteruitgegaan 
was. De VVD was met één procent voorui tgee~aan. Daarnaast was de 
Bocrenpartij mot drie zetels in de raad gekofficn. Ik heb toen 
gezegd dat deze uj_tslag 1nar mijn Licninc; een belcmgrijke ver
schuj_ving naar rechts was. Ik bliji' dat ook nu nog zeggen, al 
betekent dat natuurlijk niet, zoals dt! lijstaanvoerder van de 
P.v.d.A.-fractic toen meende te moeten opmerken, dat ik daarmee 
_de Boerenpartij en de VVD op á6n hoop gooide. Ik heb getracht 
dat duidelijk te maken 66k aan de journalisten, maar de lijst
aanvooreler van de f.v.d.A. drong er zo op aan dat deze journa
listen zouden opschrijven dat de hser Visser de VVD en de 
Boerenpartij op ~6n hoop gooide, u~t dit is opgeschreven en mijn 
protesten daartegen teloor zijn ~eeaan. Ik heb in de afgelopen 
week in de gemeenteraad van Arnheo lJij de behandeling van de 
gem8entebegrotinG lJij de al;.:;ernune politieke èeschouwingen gezegd 
dat de Boerenpartij een extremistische partij is. ~at-meende ik 
ook toen, dat meen ik nu nog, en äaaruit blijkt wel dat·ik ze 
niet op één hoop ~ooi. Ik blijf het zo zien, en ik heb dat ver
klaard gezamenlijk met het bestuur van de afdeling Arnhem, dat 
de vvDeen centrwnpartij is. Ik blijf dat ook nu nog.zo zien, 
en ik blijf stellen dat de Boerenpartij een groep is die eigen
lijk haar doel is voorbijgeschoten. Wanneer deze mensen wat meer 
kennis zouden nemen van wat VVlJ-crs ov0ral in dEO- vertegenvlüorcli
gendc lichamen bereikten, wat ze daar verkondigen, hoe zij hun 
beginselen uitdragen, dan zouden zeer velen die nu op de Boeren
parhj gestemd hebben hun stem aan de VVD gegeveYl hebben. In 
deze geest heb ik dit ook in de gemeenteraad deze week verkon
digd. Ik meen dat hier niets geen onduidelijkheid bij is 11

• 

(applaus). 

De Voorzitter dankt de heer Visser die vervolgens de vergadering 
verlaat. 

De heer A.den Older te Ede wil namens zijn afdeling onder de 
aandacht van de vergadering brengen dat met de heer Visser altijd 
prima is samengewerkt. De heer Visser heeft altijd zeer waarde
volle adviezen gegeven; hij is een terzake kundig man en de 
afdeling Ede zal de kandidatuur van de heer Visser steunen. 

De heer J.H.Fnber te Soest zou graag van de voorzitter van de 
Ivlidûenstanclscommissie horen hoe deze over de heer Visser denkt. 

De heer Ilir.H.P.'l'alsma te .Enschede, voorzitter van de Landelijke 
Middenstandsconunissie, stelt voorop dat de heer Visser een op 
zichzelf zeer sympathiek betoog heeft gehouden, oaar dit sympa
thieke betoog op zichzelf mag toch niet met zich meebrengen dat 
de vergadering daardoor haar nuchter zakelijk oordeel achter 
zou stellen bij haar gevoelens van sympathie. 
De heer Visser heeft gezegd dat het met name met de uitspraak 
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van de Niddenstandscommissie over C::e meest gewenste kandidaten 
uit de sfeer van het midden- en kleinbedrijf niet fair zou zijn 
toegegaan, en dat dat geweest is een. achterbaks gedoe. Spreker 
kan het daarmee niet eens zijn, want de be~preking in de Midden
standscommissie is bepaaldelijk naar zijn gevoel op een juiste 
manier gevoerd. In een uitvoerig betoog schetst spreker de gang 
van zaken in de L.H.C., waarbij hij er op wijst dat reeds in een 
eerder stadium de voorlopige kandidatenlijsten door de Karoercen
trales waren opgesteld, en dat daaruit reeds een duidelijke 
aarzeling in de partij bleek ten a anzi8n van de geschiktheid 
van de heer Visser. Ook in het Hoofdbestuur bestond geen eenstem
migheid over zijn kandidatuur. Dat in de L.M.C. over de midden
standskandidaten zou worden gesprok~n is door spreker zelf aan 
de heer Visser verteld. Over het result~at der besprekingen is 
geen g8heimhoudinB op~elegd. Spreker heeft alleen tegen de leden 
van de Commj_ssie gezegd dat niet alle kleine persoonlijke punten 
die in dat beraad genoemd waren naar buiten moesten komen. Dat 
was niet ten opzichte van de heer Visser bedoeld, dat was meer 
ten opzichte van de hele partij bedoeld; het resultaat van de 
Commissie was belan;<;rijker dan de preciese ge.Jctailleerde opmer
kingen voor en tege~. Daar zit dus niets achterbaks in; de bedoe
ling daarvan was alleen om een juiste, openhartlee en duidelijke 

.. gedachtenwisseling te krijgen. De stemmin~on zijn schriftelijk 
gehouden, en uit de uitslag daarvan bleek duidelijk dat men de 
heer Visser niet als een geschikte kandidaat zag. Spreker kan 
bovendien de verzekering geven dat men juist in de Middenstands
commissie heel stèrk de behoefte voelt aan iemand uit de prak-. 
tijk van het,middenstandsbedrijf, en daaraan in principe nog de 
voorkeur geeft boven iemand die de praktijk wel kent, maar meer 
uit een functie in het organisatieleven, mits de bekwaamheden 
gelijk zijn. De ComQissie heeft echter uitdrukkelijk de mening 
uitgesproken dat de bekwaamheden dienen te prevaleren, en als 
zodanig is de conclusie tot stand gekomen. Nu kan men wel zeggen: 
ja, maar die Commissic heeft het dan verkeerd gedaan. Spreker 
vindt niet dat men kan zeggen uat in deze CommüJsie niet de stem 
van de middenstand spreekt, die het meest tot oordelen bevoegd 
is en dus inderdaad het meest de zakelijke merites van de kwestie 
bekijkt. 

In deze vergadering is de vraag gesteld welke punten van 
bezwaar tegen de heer Visser worden aangevoerd. Spreker gelooft 
dat men het zo moet stellen, dat in het algemeen men niet het 
gevoel had dat de heer Visser in staat was om met voldoende 
grondigheid, met voldoende inzicht de problemen te behandelen. 
Spreker noemt het niet-houden van een interpellatie over het 
bouwbeleid van Minister Bogaers; het maken van fouten bij de be
handeling van het wetsontwerp over het ontwikkelings- en sane
ringsfonds voor de middenstand; de weinig gelukkige manier waarop 
hij bij de behandeling van een rnpport over de PBO zijn mening 
naar voren bracht; zijn uitlatingen over bouvNraagstuk..l<:en bij een 
bezoe~ van de fractie aan Twente, toen hij eigenlijk meer het 
beleid van Hinister Bogaers verdedigde dan dat hij specifiek 
liberale punten naar voren bracht. 
Spreker hoort tot zijn genoegen dat de kwestie in Arnhem nu is 
opgelost, maar van 1 juni tot nog niet zo heel lang geleden 
heeft die kwestie toch grote beroering gegeven. Het is natuurlijk 
waar dat men na een vermoeiende dag wel eens wat minder verstan
dig handelt, maar het gin5 hier over de gemeenteraadsverkiezin
gen en de grootste schok over de winst van de Boerenpartij is 
al gekomen bij de Statenverkiezingen. Spreker gelooft dat een 
Kàmerlid toch eigenlijk wel zoveel oordeelsvermogen moet hebben 
dat hij weet wanneer hij vermooid i3 en wanneer niet, en wanneer 
hij we1 en wanneer niet aan oen persconferentie moet deelnenen. 
Spreker vindt elk van deze punten niet zo vreselijk belangrijk, 
maar het zijn toch allemaal facetten van minder gelukkig optre
den. En het zijn geen uitzonderingen op een algemeen gunstig 
oordeel. Ook in de L.!I1.C. heeft spreker niet .de indruk gekregen 
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dat de heer Visser met grote diepgang en kundigheid over de hem 
toevert:r;ouwde din,;en sprak. 
Hij is het met alle sprekers eens dat de heer Visser voortreffe
lijke eigenschappen heeft en gezien kan worden als de gewone man 
in de beste zin van het woord; h1j betreurt het met deze spre
kers dat er niE::t meer mensen van dit type in onze fractie zitten; 
maar deze op zichzelf juiste, wenselijke en sympathieke over
wegingen mogen toch niet het zakelijk oordeel vertroebelen. 
De samenwerkin;; van de h<::er Vif;ser met de Hicldenatandscommissie 
was goed; er zijn nooit onaangenaamheden of ~ebrek aan samen
werking te constateren geweest~ woar voor een ~oed verstaander 
was het toch beslist duidelijk dat men_niet altijd zijn inzich
ten deelde, 
Spreker besluit :net er bij de vergaderin,s op aan te dringen 
zich str~<s bij de sternminB niet te veel door sentimenten te 
laten rP~eren. [iet voor niets staat er in onze stat~ten dat 
deze verbadering het uiteindelijk oordeel velt en dat alleen 
kan doen met eeL meerderheid van tweederde. Daar~ee is uitdruk
kelijk bedoeld te voorkonen dat beschouwingen en meningen die 
zich in maandcnlunge voorbereidinBeD hebben ontwikkeld onder de 
invloed van een op zichzelf syr:lpCJ.thiek en lJI'ettie:; aandoend sen
timent zouden worden verstoord. ~preker doet een beroep op de 
vergadering zich niet door dergelijke sentioentcn te laten lei
den. Het is de taak van deze verg~dering os in de fractie de 
beste man op de beste plaats te krijgen; dnt alleen geeft ons 

_een krachtige fractie en een krachtige partij. 

De hoer l'1r.F.Kortlw.l;3 Altes voelt zich geroepen één punt recht 
te zetten":ü.-n,-·Eet--beiöoë;-mn de heer Tulsma, nl. dat de uitla
tinG van de hoer Visser op de eerste juni tot op de dag van 
vanclaag zijn sporen in Arnheu zot.t hebben nagelaten en onoplos
bare moeilijkheden teweeg zou hebben gebracht. Hier is bij de 
heer Talsma kennelijk een kleine vergissin~ in het spel. De 
uitlating van de ·heer Visser op de een:ote juni heeft in Arnhem 
inderdaad opzien gebaard, 8aar de zaak is diezelfde maand juni 
volledig uit de wereld geholpen in een gesprek in de ledenvex·
gadering van de afdeling Arnhem. 

Spreker wil er voort~ nog op wijzen dat de Algemene Vergade
ring vier jaar geleden met een ruimschoots tweederde ~eerder
held zijn vertrouwen heeft gegeven aun de heer Visser. Dat is 
een zeer belangrijke uitspraak geweest. Heeft de heer Visser, 
zo vraagt spreker zich af, zodanige fouten gemaakt, dat de 

·partij op die beslissing, die toen met overtuigende meerderheid 
genomen is, zou moeten teruBkomen? Spreker heeft dat nog niet 
gehoord. Hij heeft begrepen dat een meerderheid van de Verkie
zingsraad van oordeel was dat de heer Visser had teleurgesteld. 
Maar dat is het risico, dat de partij vier jaar geleden met 
tweederde meerderheid heeft genomen. De vergE.dering moet thans 
wederom met tweederde meerderheid beslissen en dat is een heel 
zware barricade. Zij moet zich daarbij laten leiden door recht
vaardige overwegingen, en bij die rechtvaardige overwegingen 
behoort men ook te betrekken dat deze vergadering vier jaar 
geleden een uitspraak hüeft gedaan die men niet zo maar kan 
herzien. 

De heer Mr.W.J.Goertscma te Wassenaar wil over ~~n onderdeel 
van het botoog van de heer Talsma een opmerking maken, omdat 
deze betrekking heeft op de periode waarin hij het voorzitter
schap van de fractü, bekleedde: het afzien van het houden van 
een interpellG.tie over het bouwbeleid van Hinister Bogaers. Het 
is namelijk niet zo dat de heer Visser die interpellatie niet 
aandurfde, maar dat spr~ker daar persoonlijk enige bedenking2n 
tegen had, aangezien de heer Visser op dit terrein niet voldoen
de was gespecialiseerd. Dit gold echter evenzeer voor de andere 
leden der fractie. Spreker· acht het dus niet juist wanneer dit 
punt hier ten nadele van de heer Visser wordt uitgelegd, die 
zich juist bereid toonde, alhoewel geen speciali~ z~nde, de 
fractie te helpen door dit onderdeel voor zijn rekening te 
nemen. 

- 13 -
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Nadat de kandidatuur van de heer Visser·nog is gesteund door 
de afdelingen Zandvoort, Soest, Ed0 en Papendrecht houdt de 
hoer Dr. E .Nordlohne te 's-Gravenl1E<.ge, parlementair journalist, 
éen beschouwing over het optreden van de heer Visser in de 'l'weede 
K;uncr. Sprd~ur vrijst er op dat men niet alleen in de Kamer wat 
kan prestoren op grond van creatiave deskundighoid, al is dat 
belangrijk, maar dat evenzeer persoonlijke charme een rol 
speelt. Juist door de persoonlijk~ appreciatie die men kan heb
ben voor een lici van de oppositionele minderheid kan deze min
derheid no~ wel ~ens wat boreiken. De heer Visser bezit deze 
charme, en weet bij de mensen met wie hij te rnaken heeft een 
goede persoonlijke sfeer te cre~ren. Daarenboven heeft hij 
bepaald gevoel voor politiek. 

De hcc.,r l~'l~. G. C. '-'i:.!:..ll_P:'!:Jk te vlassenear had aanvankelijk niet de 
bedoeling om in d2zL vcrgaderin~ het woord te voeren. Nu er 
echter uit de vergad~r1ng de zeer )ertinentc vra~g Bekomen is 
dat diegenen, die zich ni~t opgesteld hebben v66r de kru~ida
tuur van de heer Corver, zich zullen uitspreken, iB hij wel 
genoopt Onl Ü. ts te zeggen; teEl€ Cr Oind.Jt er. Verschillende afde
lingen in deze zaal zijn - spreker noemt rntt name Den Haag, 
Rotterdam <::n AmGtcrdr:na - die how uitdrukkolijk gevraa~d hebben 
om als it::ma.YJ.d die; het '.1crk2n van de Kar:1erfractie van nabij kàn 
vol.::;on, e::.1 in het bijzond:-o:c het v~t:ork van do Kamerfractie op 
het sociaal/poli tickG terrein m;..:de uit hoofde v21 zijn eit"'en 
functie moet volgen, enkel~ opr:Jerkingen daurovcr te maken. 

Spreker wil vooropstellen dut hij ~rote waarderinG heeft 
voor de wijze waarop de heor Corver vandaag in deze vcrgadering 
zijn betoog, zijn pleidooi gehouden hooft. Het waardige betoog 
van do heer Corver wil hij op geen enkel punt ook maar aantasten. 
Evenmin heeft lüj iets te ze[;gen over hrJt punt v:m de toewijding. 
De hoer Toxop~us heeft daarover ges~roken; het is duidelijk dat 
de heer Corver een man is die in de periode wa~rin hij het Kamer
lidmaatschap heeft vervuld Jat werk met toëwijding heeft ver
richt. Naar dan lwmt sprekc;r a<J.n een volg;oncl punt, nl. of hij 
inderdaad de beste man op deze plaats in de fractie is. En dat 
is hot moeilijke punt. Men heeft voor deze plaats mensen nodig 
die wanneer zij voor de fractie optreden het oor van de· Karner 
weten te krijgen. En dat is nu juist het zwakke punt in het 
optreden van dit Karnerljcl. Hij heeft het in deze acht jaar niet 
waarge:;maakt om het oor van de Kamer te krijgen over zaken die 
in de hele landspolj. tiek zo'n bela::.1grijke rol spelen. En het 
is de vraag in hoeverre de partij ermee gediend is dat een toe
gewijd man terutstreedt om zich te lat0n vervangen door ien1and 
die misschien in staat zal blijken met meer deskundigheid op te 

·treden, en in deze bui tengeEwen ingewikkelde maturie weerwerk 
te kunnen leveren aan bijzond('r knappe ministers als de heer 
Veldkamp. In dit opzicht dacht spreker dat het falen inderdaad 
wel bewezen is. De heer Van Hiel zal zich onget>"lijfeld herinne
ren een bijeenkomst op de Pietersberg waar de heer Corver v66r 
en spreker na de pauze o~trad, en waar spreker werkelijk de 
noodzaak zag om fouten te redress.eren in het betoog van de 
heer Corvcr. Dat zijn geen }rettige dingen om te vertellen,.maar 
als de vergaderin~ vraagt of er feiten zijn, of er bewijzen 
zijn voor die ondeskundigheid of Eiot voldoende deskundigheid, 
dan is dit er á6D van. ~ie overigens de Handelingen van de Twee
de Kamer le.::lst, ziet hoe dit Kamerlid in eerste instantie een 
redolijk betoog op tafel weet te leggen, maar in de repliek er 
niet weer aan te pas komt. Daar ligt eigenlijk de oorzaak van da 
moeilijk~ beslissin~ die deze ver~;'dering moet nemen: moet deze 
toegewijde man met een na3r sprekt:.:r:·s mening onvoldoende beheer
sing van de materie g•3handhaafd worden, of moet de partij bij 
een beperkt aantal zetels in een fractie zeggen: als we deze 
man daar weer zien verschijnen dan zitten we weer met een ver
tegenwoordiger die het o zo· goed doet naar zijn kunnen, inaar is 
zijn kunnen voldoende? 

z.o.z. 
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De heer Hr.H.P.Talsma te Enschede \·lil naar aanleidinG van door 
enige sprelzer:~ ge:na:1kte ·opmerk-in::, en enige punten uit zijn in eer
ste instantie Behouden betoo~ nog wat verduidelijken. Hij ver
klaart nadrukkelij:-c dat àls de heer Visser weer in de Kamer zou 
komen en daar wederom als ;3pecialist voor middenstandszaken zou 
optreden 9 hij op de volledige saraanwerking met de I,.J<I. C. zal 
kunnen rekenen. Voorts zet hij nader uiteen hoe hij de heer 
Visser dire.::t persoonlijk van het standpunt van de L.H.C. in 
kennio heeft gesteld. 

Zijn slotopmerking is dat de vergadering niet moet denken 
dat hij haar beeft willen overtuigen. Zijn bedoeling is alleen 
om de juiste feiten naar voren te brengen, waarop de vergade
ring zelf kan kiezen. 

E~n spreker heeft gezecd: als iemand in de Kamer meermalen 
een fout maakL .is dat. niet zo erg. S:pre\:er is h:.:;t daarc'lC<::: vanuit 
mbnsolijk oogpunt eens, maar hij vraagt zich toch af wat dan wel 
het cri terililll i.s waaraan een Kamerlid moet voldoen. 

De heer Ilr.~_:§.._._.t:f_?.1.Q?i_Q.E..eus wil nog een enkel woord zeggen. T·~n aan
zien van de heer Corver is gesproke~ over de beste man op de 
b6ste plaats. ~preker wijst er op dat dit altijd zal moeten wor
den afgewacht. Men knn er nooit zeker van zijn of een nieuweling 
straks meer het J_ehoc-c van de Km,:er zal hebben dan zijn voor
ganger. Daar komt bij dat het voor 9en liberaal nooit een popu
laire zaak zal zijn on loonzaken en sociale wetgeving te behande
len in het parlcnent. Zelfs in de V.V.D. liGgen daarover de me
ningen vaak zo verdeeld dat het h8el Dooilijk is om een duidel~k 
concreet standpunt naar voren te brengen. Het is bepaald niet 
het meest dankbare WGrk in de Kamer. 

Wat de heer Visser betreft herhRhlt spreker van mening te 
zijn dat deze in de tocko;nstige fractie moeilijk zal kunnen 
worden gemist, temeer daar het ÜJ. de bedoeling liGt dat de heer 
Visser zich straks mode met de twtk van Mej.ten broecke Hoekstra 
gaat belasten, een taak die zeer veel toewijding vraagt en boven
dien zeer ondanlcbaar is: het onderzoeken van zeer vele klachten 
van kiezers die zich tot de fractie richten. De heer Viseer mag 
dan geen academicus zijn, op die c;rond Ü3 hij destijds ook niet 
gekozen. Hij is niot de man van de theorie, maar de man van de 
praktijk, en de mensen van de praktijk zien in hem hun vertegen-
woordiger. · 

De heer Nr.H.van Hiel te 's-Gravenhage, heeft behoefte nog iets 
te zeggen-tëi~van de heren Visser en Corver. Hij vraagt de 
aandacht van de vergadering voor twee aspecten. 

Wat het eerste asrJect betreft, sluit de heer Van Riel zich aan 
bij hetgeen de heer l\]ordlohne heeft gezegd. Het e,aat bij Kamer
leden niet alleen OD scherpzinnigheid, om de mo~elijkheid tot 
snelle ontleding van situaties te kmmen komen. De menselijke 
kant speelt in de politiek een minstens even grote rol. ~preker 
heeft juist wat deze kant betreft veel met de heren Visser en 
Corver te maken gehad; beiden zijn uitnem~nde liberale Kamer
leden, ui tne::1ende teahl.werkers. Dat een Kamerlid 9 dat op zijn 
manier liberale belangen in een bepaald verband moet behartigen, 
in specialistische kennis niet altijd is opgewassen te~en een 
minister mot een heel departement achter zich of tegen een in
sider, vindt spreker minder belangrijk. 

Het tweede aspect is de kwestie van het menselijk beleid. 
Tegenwoordig is het overal in elk goed gerund groot bedrijf ge
woonte, dat men de mensen zegt wat men op hen tegen heeft, dat 
men dat mot hen bespreekt en hun vraagt hoe zij daar eventueel 
zelf verandering in denken te brengen. Het onbevredigende gevoel 
dat nu achterbl~ft is dat in dezG zaal alleen de heer Talsma 
... en dat vond spreker flink van hem - de moed heeft gehad om 
precies te zeggen hoe do dingen stonden. Men kon daardoor over
tuigd zijn of niet, maar dat heeft de vergadering tenminste ge
hoord. Ten aanzien van beide heren blijft echter toch min of 
meer het gevoel over dat men in een liberale partij staat of 
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valt aan de hand van manipulaties die achter de rug van betrokke
ne plaatsvinden. Geen grote werkgever die zichzelf respecteert 
durft zich dat meer te veroorlQven._Sprcker kan niet begrijpen 
dat in een liberale partij mensen op deze basis met vele jaren 
trouwe dienst nog van een kandidatenlijst kunnen worden verwij
derd. 

De Voorzitter :neent dat dit probleem thans voldoende van alle 
kantëlï'Tstö"ëgelicht en stelt voor de vergadering voor de lunch 
te schorsen,opdat daarna tot de ste~Jmingen ká.n worden overgegaan. 

Na heropeninG van de verEadering stelt de Voorzitter aan de 
orde de vervulling van plaots nr. 11, waarvoor de Verkiezings
raad heeft voorgedragen Mevrouw Mr.~.Veder-Scit. 

Zonder stemming gaat de vergadering met deze voordracht 
akkoord, zodat plaats nr. 11 op de kanclidátecüijDt zal worden 
ingenomen door j:Jevrouw l·lr ~~..: Veds~S:::ü_~. te Leeuwarden. 

Vervolgens stelt de Voorzitter a<m de orde de vervulling 
van plaats nr. 12, waarvoor de Verkiezin~sraad voordraagt de 
heer G.Koudijs. 

Uit de vergadering wordt als tegen-kandidaat gesteld de heer 
P.J.Griep te Den Helder, ~apitein-Luitenant ter Zee. 

Besloten wordt tot stemr.;ins tussen de heren Koudtjs en Griep. 
De uitslag van deze stemminG is als volgt: de hoer Koudijs - 421 
stemlllen 1 d.e heer Griep - 183 stef:lmen, blanco - 1 stem, zpdat 
plaats nr. 12 zal worden ingenomen door de hCoer G.Koudijs te 
Doorn. 

Plaats nr. 13; voordracht Verkiezingsra9.d de beer Dr.K.van Dljk. 
Aanvankeli j:Y~ wordt voor deze pla:tts uit de ver,:_,:adering als 

tegen-kandidaat gesteld de heer J.C.Corver, doch deze kandidatuur 
wordt na een uitvoeri 5 e discussie weer ingetrokken. 

Zonder stemmins wordt bEosloten plaats nr. 13 te doen innemen 
door de heer Dr.K.van Dijk te Roden. 

Plaats nr. 14; voordracht Verkiezingsraad de heer H.J.L. 
Vonhoff. Er worden geen teGen-kandidaten gesteld; zonder "sterm:;i~1g 
wordt besloten plaa. ts nr. 14 te doen innemen door de he.er 
H.J.L.Vonhoff te Amsterdao. 

Ook voor plaats nr. 15 wordt zonder stemming de voordracht 
van de Verkiezint;sraad deze plaats te doen innemen door de heer 
Mr.H.E.Konin~ te Rotterdas door de vergadering aangenomen. 

Plaats nr. 16; voordracht Verkiezingsraad de heer H.J.de 
Koster. 

Als tegen-kandidaat voor deze plaats wordt gesteld de heer 
M.Visscr 1 zodat een stemmin~ moet wordan gehouden. De uitslag 
van deze sterr~ing is als volgt: de heer De Koster - 298 stemmen, 
de heer Visser - 296 stemmen, blanco - 11 sterrunen, zodat plaats 
nr. 16 op de kandidatenlijst zal worden ingenomen door de heer 
H.J.de Koster te Wassenaar. 

l)laats nr. 17; voordracht Verkiezingsraad de heer Mr.J.G. 
Rietkerk. 

Uit de vergadering worden als tegen-kandidaten gesteld de heren 
J.C.Gorver en M.Visser. 

De Voorzitter stelt voor thans eerst door een stemming tussen 
de heren Corver en Visser te doen uitmaken wie van hen beiden 
de tegen-kandidaat tegen de heer Rietkerk zal zijn en over deze 
stemming te doen beslissen met gewone mE:erderheid van stemmen. 

Dit voorstel, dat wordt ondersteund door de ere-Voorzitter 
Prof .lVlr. P.J. Oud, wordt doo"r cle vcrgadering aanvaard. 

De uitslag van de stemming is: de heer Corver - 324 stemmen, 
de heer Visser - 262 st8mEwn) zodat thans een steraming dient 
plaats te vinden tussen de heer Rietkerk en ~e heer Corver, waar
bij dan wederom met tweederde meerderheid zal worden beslist. 

z.o.z. 
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De uitslag van deze stemming is: de heer Rietkerk - 389 
stemmen, de hE:cr Corver - 195 stem::1en, zodat plaats nr. 17 zal 
worden ingenomen door de heer _Mr.J.G.Rietkerk te Rijswijk. 

Plaats nr. 18; voordraebt Verkiezingsraad de beer H.Wiegel. 
··Er worden geen tegen-kandidaten gesteld. Zonder stemming wordt 

voor plaats nr, 18 aan5owezen de heer H. -,'fiegcJ~ te Amsterdam. 

Plants nr. 19; voordracht Verkiezin,:;~sraad do heer Nr.J.F.G. 
Schlin~_;omann ... 

Als tegen-kandidaat wordt gesteld de hoer Visser, zodat een 
stemming noodzakolijk is. De uitsl~~ van deze stem~ing is, dat 
op do hoer ~ichlingemann worden ui t:.ebrrtcht 325 stemmen en op de 
boor Visser 257 st(jril.:r::en, zodat pL1.::o ts nr. 19 zal vmrden ingeno
:r;lerl door d-e heer fif'.J.F.U.Sch~irl.'.ec~::~:n .. n te Goes. 

Plaats nr. 20; voordracht Ve:cki~zj_rF,sraad de heer Hr.A. 
Geurtsen. _ 

Uit de ver~adering wordt voor deze plaats voorgedragen de 
heer Nr.E.P.M.Geradts, di~ op de vcordracl1t van de Verkiezings
raad pla8.ts 22 innce:n.t. Het is der::1~llve noodzakelijk een stemming 
te houdon tussen de l1eren Geurtsen en Geradts. De uitslag van 
deze stCJ:JffiÜl(, is: op cl~! hcc:r Geurtsen 2.ijn uitgebracht 198 stcm
men7 op de heer Geradts 341 stcL~8~, blanco 3 stommen. 

Do heer ~eradts heeft dus juict niet de tw~cdsrdc meerderheid 
behaald, zodat plaat;s nr. 20 \:Oni t ingenomen doo::.· de heer 
Mr.A.Geurtsen te ochiedam. 
~-·-~---" 

Plaats nr. 21; voordracht Verkiezingsraad Mevrouw Mr.M.N.W. 
Dettmeijer-Labberton. ir worden gc~n te3cn-kandidaton gesteld, 
zodat zond.:or 3 temming pla.:l t s nr. 2 î zal worden ingenomcm door 
I•I8Y.f!2..1:!-..W l"ir: H.H. v:. Dnt tmci j er-I~ab b.:,l:..t.ClE. te 's-Gravenhage. 

Plaats nr. 22; voordracht Verkiezingsraad de heer Mr.E.P.M. 
Geradts. Ook hiervoor worden ~een tegen-kandidaten gesteld, 
zodat ook plaats nr. 22 zonder ste~ming zal worden bezet door 
de heer l'1I~]~.l'..!J'I.Geradts te Hoenllc21d. 

Plaats nr. 23; voordracht Verkiezin~sraad do heer L.M.de 
Beer. 

Aanvankelijk wordt voor deze pl3ats uit de vergadering als 
tegcn-kandida;;tt gesteld de heer J . .B.Th.Hugenholtz, docp ::lange
zien blijkt dat deze kandidatuur vrijwel geen ondersteuning 
vindt, wordt zij weer inGetrokken. 

Zonder stemminG wordt vervol ~en:.:; voor plaats 23 aangewezen 
de heer L.M. de Beer te Utrecht. 

Plaats nr. 24; voordracht Verkiezingsraad de heer Drs.D.M.V. 
van Aardcnne. 

Ook hier wordt als tegen-kanclid.aa_t v;ederom do hoer Hugen
holtz genoemd, doch wederoL wordt deze kandidatuur direct weer 
ingctrokkcn. 

Zonder ste~~inb wordt voor plaats 24 aangawazen de heer 
Drs.G.JJ.V.van Aardarme te Dordrecht. 

Plaats nr. 25; voordracht Verkiezingsraad de heer Drs.C.van 
der Sluijs. ~r worden ~een tegen-kandidaten gesteld, zodat zonder 
stemming voor plaats 25 wordt aan~ewczen de heer Drs.Ç.van der 
Sluij~ te Doetinchem. 

De Voorzitter stelt vast dat hiermede de taak van deze ver
gaderinG is voltooid. Er zijn uitvoerige discussies geweest en 
alle stemEJin{~,en zijn met een ovcrtuig~.:mcie m.:,erclerheid tut stand 
gekomen. Sprek0r Gelooft dus wel te mogen zeggen dat de kandi
datenlijst 7 die deze Algemene Ver;;ad.erjng aan d·.:; partij en aan 
het volk van Nederland gaat voorleggen op een juiste.en democra
tische wijze is samen~esteld. Spreker is de vergadering zeer 
erkentelijk dat zij da~raan· een zo zorgvuldige medewerking heeft 
verleend. 

De heer Drs.A.van Boven te ·'s-Gravenhage meent namens alle 
aanwezigen te mogen s)reken indien hij de Voorzitter·van deze 
vergadering hartelijk dankt voor diens leiding. 
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De Voerzitter zegt dank voor deze vriendelijke woorden en 
sluit vorvolGêns deze Buitengewone Algemene Vergadering, na er 
op te hebben t~uwezen d:1t op 6 en 7 januari 1967 opnieuw een 
Buitcn~owone Algemene Vergadering zal worden gehouden, en wel 
ter vaststelling van h13t Verkiezingsprogram. 


	VVD_ALV_december1966_1-17_0001.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0002.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0003.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0004.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0005.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0006.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0007.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0008.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0009.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0010.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0011.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0012.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0013.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0014.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0015.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0016.tif
	VVD_ALV_december1966_1-17_0017.tif

