
.. . Heren
overleg ... 

Op de bovenste foto 
Van der Pols, Stikker 
en T oxopeus (van links 
naar rechts gezien), op 
de onderste foto luisteren 
Molenaar (rechts) en 
Van Riel (links) vol 
aandacht naar een 
boeiend betoog van Mr. 
]. de Wilde. 
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.. . Applaus ... 
Wiegel applaudiseert, 
met zijn medecongres
leden, voor Van Riel en 
Korthals Altes en Hcrya 
van Someren geven Riet
kerk een ovatie . 

.. . 'Meet 
the press' ... 

De wijze waarop politi
ci zich verstaan met de 
media is de afgelopen 
veertigjaar nogal veran
derd. Op de volgende 
pagina het beeld van 
Oud die een persconfe
rentie in 19 5 5 geeft, en 
Rietkerk die enige ja
ren later door de pers in 
de Tweede Kamer 
wordt ondervraagd. 





... Onderonsje . .. 
Korthals Altes en Wie
gel bestuderen de stuk
ken en Haya van Some
ren en Zoutendijk over
leggen op de stoeltjes in 
de Rerste Kamer. 
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.. . Onder de pal-
men ... 

Het podium tijdens 
partijcongressen wordt 
meestal opgefleurd met 
enig groen. Dat is in de 
loop der jaren nauwe
lijks veranderd, als 
moge blijken uit deze 
foto's. Boven Oud, Van 
der Pols en Stikker, on
der Nijpels en Kam-



... Wisseling van 
de wacht ... 

Bij het overgaan van de 
voorzittershamer in an
dere handen, hoort een 
filicitatie. Hiernaast 
ontvangt Geertsema 
(rechts) die van T oxo
peus, op de onderste foto 
krijgt Kamminga 
(ünks)eenjêrmehand
druk van Korthals Al
fes . 
. . . Europarle-

mentariërs . .. 
Voor veel kiezers is het 
Europariement ver weg. 
Europarlementarièrs 
moeten dan ook vaak 
veel uitleggen. Getuige 
de foto's op de volgende 
pagina gaat dat Berk
houwer (boven) en 
Nordgoed af 

MILAN KONVALINKA 





... Victorie ... 
Kopstukken hebben niet alleen kopzorgen, maar kennen ook momenten van intens geluk. 

FOTOBURO MEYER 


