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tape la. 

Voorzitter. 
Ik heet U allen van harte welkom hier en open de 93ste algemene 
vergadering. 
Voordat wij overgaan tot datgene waarvoor wij vandaag eigenlijk bij elkaar 
zijn gekomen wil ik nog een aantal andere dingen met U doen. 
In de eerste plaats zou ik, niet alleen de vele vertegenwoordigers van 
afdelingen en centrales, hier van harte welkom willen heten maar ik wil in 
het bijzonder welkom heten ons erelid Hans Wiegel. (applaus). 
Ik wil ook welkom heten de praktisch voltallige commissie van Aardenne, 
hartelijk welkom, (applaus) en natuurlijk oud Voorzitter de heer Ginjaar, 
fractievoorzitter van de Eerste Kamer zie ik die van de Tweede Kamer, 
die hebben we nog niet, die komt straks (gelach), oké hartelijk welkom 
allemaal. 

We hebben gisteren met elkaar een wijziging in het huishoudelijk 
reglement tot stand gebracht waardoor wij in de gelegenheid waren 
gisteren reeds om electronisch te gaan stemmen. U zult daar direct enige 
uitleg over krijgen zodat U weet hoe dat in zijn werk gaat en we zullen 
ook één proefstemming straks houden, zodat U daar ook goed mee kunt 
omgaan. 

Alvorens we dat gaan doen wil ik een stembureau benoemen en ik zou 
graag de volgende leden willen vragen om daarin zitting te nemen: De 
heer Hazelhofff uit Veendam als voorzitter, Mevrouw van Velzen-Nelissen 
uit Hoofddorp en de heer Ditewig uit Veldhoven. Kan men Uw 
instemming verkrijgen, dank U. 
Als reserve leden: Mevrouw Kunst uit Nunspeet en de heer Hendriks uit 
Venlo. Mag ik de leden van het stembureau vragen achter mij op deze 
capitooltafel plaats te nemen. U ziet ook vandaag hebben we de opstelling 
waar de in de campagne mee door Nederland reizen en de capitooltafel 
maakt daar altijd een belangrijk onderdeel van uit dus ook die is vandaag 
hier. 

Dan wil ik U graag voorstellen om een notulencommissie te benoemen die 
er uiteraard op zal toezien dat deze vergadering op de juiste wijze wordt 
vastgelegd en ik zou daarin aan U willen voorstellen aan de heer Emmens 
uit Zoetermeer, de heer Goudriaan uit Oudekerk a/d IJssel en de heer 
Slijpen uit Halsteren. Accoord, dank U. 

Dan wil ik nu aan de heer Steenmeijer vragen om U bij de hand te nemen 
en de electrische stemprocedure uit te leggen. De heer Steenmeijer heeft 
het woord. 
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Dat bij de hand nemen zal dan in figuurlijke zin moeten gebeuren, dames 
en heren. Het is een nouvoté die wij hebben. Sommige van U hebben het 
de vorige vergadering, gisteren, al uitgeprobeerd meer een groot aantal van 
U zal voor het eerst met het electronisch stemmen kennis maken dus 
misschien is het goed om daar een paar dingen over te zeggen. 

In de eerste plaats U hebt allemaal bij binnenkomst Uw stemkaart 
gekregen, ik neem aan dat U ook even gecontroleerd heeft of dat deze de 
juiste stemwaarde heeft en dat die ook de juiste kleur heeft en de kleur is 
oranje. 

Ja oranje, gisteren was het geel die moesten worden ingeleverd. 
Vandaag is het oranje dus kunt U met de gele niks doen, dus let U 

daarop, oranje vandaag.Dat is duidelijk. 

Als er gestemd gaat worden is de procedure alsvolgt; U krijgt in de eerste 
plaats op het scherm, dat scherm, krijgt U de namen van de kandidaten te 
zien met daarvoor een nummertje 1 t/m 9, als er zoveel kandidaten zijn 
tenminste, en er is ook altijd nog een nummertje om blanco te stemmen. 
Die nummers 1 t/m 10 corresponderen met de knopjes op Uw stemkastje. 
We gaan dat zo dadelijk even met behulp van een proefstemming even 
oefenen dan ziet U hoe dat gaat. U neemt Uw oranje stemkaart U duwt 
hem in de gleuf in Uw stemkastje, als het goed is dan gaat er een groen 
lampje branden naast de woorden "vote now" en dan kunt U stemmen 
nadat ook de voorzitter heeft gezegd dat dat kan gebeuren. U stemt 
eenvoudig door te drukken op het knopje van de kandidaat van Uw keuze, 
dat kan dus eigenlijk niet mis gaan. Mocht U zich bedenken of mocht U 
het verkeerde knopje ingedrukt hebben geen nood dan doet U het gewoon 
over, dan drukt U gewoon op het knopje wat U wel had willen hebben. 
Voor de zeer vergeetachtige onder U is er ook nog de mogelijkheid om te 
kijken wat U gedaan hebt door te drukken op het knopje "last vote" en 
dan ziet U wat U gestemd hebt, maar het verzoek van het stembureau is 
om dat niet te vaak te doen want dat kost nogal wat extra tijd. U kunt 
rustig de tijd nemen, niet voor iedereen is er een stemkastje dus U zult het 
even met een paar buren moeten delen, iedereen doet dat rustig op zijn 
tijd. Wij wachten totdat de stemming helemaal afgelopen is, als we de 
indruk hebben dat dat zo is vraagt de voorzitter heeft iedereen gestemd, 
komen er uit de zaal geluiden dat dat niet zo is dan wachten we nog even 
en het einde van de stemming wordt ook aangekondigd. 

Nou als dat gebeurd is dan ziet U na een paar seconden, het is werkelijk 
een wonder van techniek, ziet U de uitslag van de stemming verschijnen en 
dat is eigenlijk alles. 

Vragen hierover, nee dan gaan we een proefstemming houden. We 
hebben daartoe een aantal fraaie kandidaten uitgezocht, ik zal ze 
op het scherm laten verschijnen, we hebben 7 kandidaten 1 is Karel 
Appel, 2 is Isaac Israels, 3 Rembrandt van Rijn, 4 Pieter 
Mondriaan, 5 Frans Hals, 6 Vincent van Gogh en 7 Jacob Vermeer. 
Meer kandidaten hadden we niet en dus is het eerstvolgende knopje 
voor de blanco stem en dat is dus 8. Dus we hebben 7 kandidaten 
daar kunt U uit kiezen U kunt ook blanco stemmen. Staan die al op 

2 



het scherm, oké dan ga ik U nu zeggen en dat zal ik bij de 
stemmingen steeds doen, er kan nu gestemd worden. 
Er zijn nog steeds mensen die op deze knop drukken, dat mogen zij 
niet doen. 
U moet dus niet drukken op dat langwerpige rechtsonderaan het 
kastje zittende streepje want dat heeft U vandaag niet nodig, dat is 
voor het geluid en dat hebt U niet nodig vandaag. Heeft iedereen 
zijn stem uitgebracht. Dat is ook de kreet die ik steeds zal 
gebruiken, heeft iedereen zijn stem uitgebracht, accoord dan is de 
stemming nu gesloten. Stembureau 
Mevrouw de voorzitter ik constateer dat er een herstemming moet 
plaatsvinden tussen de eerste 4 kandidaten. 
Oké dat gaan we nu doen, we gaan herstemmen tussen Rembrandt 
van Rijn 1, 2 Pieter Mondriaan, 3 Vincent van Gogh, 4 Karel Appel 
en dus is de Se voor de blanco stemmen. Ik ga U nu weer zeggen: 
er kan nu gestemd worden. Wij zien hier op de computer dat er 
nog steeds mensen zijn die gebruik maken van dat streepje daar 
rechts onderaan Uw kastje dat moet U niet doen dat is de 
microfoon, dat moet U niet doen. Heeft iedereen zijn stem 
uitgebracht, ja dan is de stemming nu gesloten. Ja dat is te laat ik 
heb gezegd dan is de stemming nu gesloten maar goed ik zal er 
goed op letten straks. Stembureau. 
Voorzitter er is geen meerderheid voor een kandidaat dat betekend 
dat er herstemming tussen de eerste twee kandidaten moet 
plaatsvinden. 
Nou dat belooft wat. We gaan nu stemmen tussen 1 Pieter 
Mondriaan en 2 Vincent van Gogh de 3e is voor de blanco stem. Er 
kan nu gestemd worden. Mag ik nog een keer zeggen dat er nog 
steeds mensen zijn die op dat streepje rechtsonderaan zitten te 
drukken, die zwarte toets, daar moet U echt van afblijven. Alleen 
op de nummertjes drukken en Vote of last vote a.u.b. Heeft 
iedereen zijn stem uitgebracht, ja dan is de stemming nu gesloten. 
Nou dat lijkt mij in dit jaar van Mondriaan een fantastische uitslag. 
De heer Mondriaan is dus gekozen. 
Ik dank U wel. 

Voorzitter. 
Dan heb ik een vierde technische mededeling. Er is nog een beperkte 
mogelijkheid om deel te nemen aan de lunch, als U dat wilt dan wordt U 
verzocht aan de balie daarvoor een kaart te kopen. Wie het eerst komt wie 
het eerst maalt en ik hoop dat iedereen zoveel mogelijk blijft lunchen hier 
want we hebben na de lunch natuurlijk de hele ploeg die straks hier naar 
toekomt en het lijkt me goed als we dan met een volle zaal zijn wanneer 
zij komen. Ik wens ons allemaal een plezierige en goede vergadering toe 
en ik ga over tot punt 2 van de agenda. 
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2. Gelegenheid voor de zittende leden die zich bereid hebben 
verklaard de kandidatuur in overweging te nemen om het woord te 
voeren en inlichtingen te geven zo daar om gevraagd wordt. De 
zittende leden hebben te kennen gegeven niet van deze mogelijk
heid gebruik te maken zodat ik verder kan gaan met punt 3. 

3. Allereerst besluit over het technische advies en de technische 
inrichting van de kandidatenlijst. 
U heeft de tekst daarvan in de beschrijvingsbrief aangetroffen. 
Verlangt iemand daarover het woord. Dat is niet het geval dan is 
aldus besloten. 

3a. Vaststelling van de vier combinaties van kieskringen. Dat 
gaat over de plaatsen 40 t/m 44. Ook daarvan heeft U kennis 
kunnen nemen. Wil iemand daarover het woord voeren zo 
nee, dan is aldus besloten. 

Dan ga ik nu over tot het punt vaststelling van de in te dienen 
kandidatenlijst. Ik begin met te zeggen dat de op de groslijst 
vermeldde kandidaten de dames Brilstra en Rempt en de heren de 
Bakker, la Boom en Manusama te kennen hebben gegeven hun 
kandidatuur in te trekken en het hoofdbestuur heeft mede naar 
aanleiding van het advies van de Partijraad besloten een aantal 
wijzigingsvoorstellen in te dienen en in verband met het 
terugtrekken van een kandidaat op plaats 45 stellen wij U voor de 
kandidaten 46 t/m 60 één plaats hoger te plaatsen, dat is één 
wijzigingsvoorstel van het hoofdbestuur. In de tweede plaats heeft 
het hoofdbestuur een wijzigingsvoorstel ingediend voor de heer P.M. 
Blauw, Piet Blauw op plaats 17. In de derde plaats heeft het 
hoofdbestuur een wijzigingsvoorstel ingediend voor Mevrouw van 
Heemskerck voor plaats 26 en tenslotte een wijzigingsvoorstel van 
het hoofdbestuur voor de heer J.D., Jan Dirk Blaauw, voor plaats 
31. Dan gaan wij nu over tot de lijst en we beginnen bij plaats 1. 

Het hoofdbestuur heeft op de ontwerp kandidatenlijst de heer Frits 
Bolkestein voorgesteld, oké ik kan U mededelen dat de afdeling 
Maasdorpen haar voorstel om de heer Linschoten hiervoor te kandideren 
heeft ingetrokken (applaus) zodat er daarmee geen wijzigingsvoorstellen 
zijn op het voorstel van het hoofdbestuur voor plaats 1 en de heer 
Bolkestein is gekozen op plaats 1. (applaus). Gerlof kijk eens even, 

muziek. 

Zo na deze verrassende uitslag gaan wij door. Ik wil voordat wij overgaan 
tot plaats 2 eerst even tot U als vergadering iets zeggen over hoe het 
hoofdbestuur gekomen is tot de lijst zoals die thans voor U ligt. 
Er is en dat gold ook voor gisteren de Europese lijst, is er een commissie 
ingesteld de bekende commissie van Aardenne, die aan de hand van een 
aantal criteria ons geadviseerd heeft als hoofdbestuur hoe wij tot een 
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goede lijst zouden kunnen komen. Daar hebben een aantal criteria een 
grote rol gespeeld en ik noem ze U even steekwoordsgewijs: 
- een goede verhouding generalisten specialisten 
- een goede verhouding tussen nieuw en oud dus continuïteit in de 

fractie en vernieuwing 
- een goede verhouding tussen mannen en vrouwen en leeftijden en een 

regionale spreiding. 

Dat zijn zo kort gezegd de belangrijkste criteria geweest waar de 
commissie van Aardenne zich mee bezig heeft gehouden. 
Ze hebben ons geadviseerd en het hoofdbestuur heeft de namen die op 
hun advieslijst voorkwamen en dat was geen makkelijke taak kan ik U 
verzekeren, in een volgorde gezet waarbij voor het hoofdbestuur van groot 
belang was de mate van vernieuwing die zou gaan optreden in de nieuwe 
fractie en een ander criterium dat voor ons van groot belang was was het 
aantal van 1/3 vrouwen te bereiken en met name hebben we daar gekeken 
naar de eerste 30 plaatsen. Wij vonden dat we daar 1/3 vrouwen bij 
zouden moeten zien te plaatsen en dat alles natuurlijk zonder afbreuk te 
doen aan de kwaliteit want dat was iets wat natuurlijk voorop stond, dat 
had ik U eerder al gezegd. We hebben daar uitvoerig in de diverse stadia's 
mee overlegd gepleegd met kamercentralevoorzitters. We hebben ook 
goed gekeken naar de wijzigingsvoorstellen zoals die door de afdelingen 
zijn ingediend. We hebben een besloten partijraad in januari daarover 
gehad en vervolgens heeft het hoofdbestuur zich nog eens herbezonnen om 
zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan en tot een zo goed mogelijk 
afgewogen lijst te komen en dat heeft geresulteerd in het zijn vier 
wijzigings-voorstellen, maar ik laat die ene van het opschuiven van plaatsen 
nou maar even weg, tot de drie wijzigingsvoorstellen zoals ik U die zojuist 
heb genoemd en dat betrof de plaatsen 17, 26 en 31. 
De heer Piet Blauw, Mevrouw Heemskerck en Jan Dirk Blaauw. Als we 
dan kijken naar het resultaat van het voorstel van het hoofdbestuur dan 
constateren wij dat wij opnieuw kijkend naar die eerste 30 met name dat 
we daar 10 vrouwen bij hebben geplaatst dus dat is l/3 en daar waren we 
erg op uit dus daar zijn wij als hoofdbestuur vinden dat een goede zaak. 
De verhouding oud/nieuw is in ons voorstel 12 nieuw en 18 oud, als ik het 
zo oneerbiedig mag aangeven, en bij die nieuwe dat is dan inclusief de 
heer Remkes die, ach nog maar zo kort in de kamer zit, dat wij die 
gevoeglijk bij het aantal nieuwe hebben begrepen. En zo zijn we tot die 
lijst gekomen. Ik wil nog even in blokken door die lijst lopen. 

- De eerste 1 t/m 5 nou de lijst aanvoeder is duidelijk en de nummers 
2 t/m 5 dat zijn ook diegene die nu al avond aan avond als VVD-team in 
het land optreden. 

- Als U kijkt t/m 10 dan is daar een stuk continuïteit verschenen 
waarvan wij denken dat dat goed is om een nieuwe periode mee in te gaan 
en op plaats 10 komt dan de eerste nieuwe vervolgens en dat is een vrouw 
en dat stemt ons zeer tevreden en het is een vrouw van hoog niveau. 

- Op de plaatsen 10 t/m 20 ziet U dat behalve de in onze ogen 
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nieuwkomer Remkes en redelijke nieuwkomer van Hoof die draait ook 2 
jaar zoiets mee .. 2% jaar. Dat op 19, ik ga nu even uit van plaats 17 die wij 
ingevoegd hebben, dat we vandaar 19 tot 23 weer met de vernieuwing zijn 
begonnen en vervolgens ziet U vanaf 23 tot 30 is het een beetje wisselend 
oud/nieuw. 

Daar is ook de heer Cherribi ingevoegd omdat ook dat aspect naar onze 
mening belangrijk was en zo ziet, wat ons betreft, de lijst met name 1 t/m 
30 er zeer evenwichtig zeer goed uit en wij zouden dan ook graag aan U 
willen adviseren om dat aldus te doen. 

Goed dat was van mijn kant een poging om nog eens in globale 
termen aan te geven hoe wij naar de lijst gekeken hebben en hoe 
wij de lijst zouden willen verdedigen en vervolgens is nu het woord 
aan de vergadering om aan te geven of U het daarmee eens bent of 
niet. 
Goed ik ga naar plaats 2. Op onze ontwerp kandidatenlijst staat 
daarvoor gekandideerd Mevrouw Terpstra, er is 1 wijzigingsvoorstel 
ingediend afdeling Eemsmond, die de heer Piet Blauw voor plaats 2 
wil kandideren. Gaat Uw gang. 

Mijn naam is Gil....afgevaardigde van de afdeling Eemsmond. Nu U de 
heer Piet Blauw op plaats 17 hebt gezet trekt de afdeling Eemsmond haar 
kandidaat Piet Blauw op deze plek terug. (applaus). 

Dank U daarmee is het wijzigingsvoorstel van tafel en is Mevrouw 
Terpstra benoemt op plaats 2. (applaus). 
Oké dan gaan we naar plaats 3. Op onze lijst komt daarop voor de 
heer Dijkstal, ik tref 1 wijzigingsvoorstel aan dat is afdeling Winsum 
die de heer Linschoten voor plaats 3 wil kandideren. 
Is er iemand daarvan. 
Wordt ingetrokken. 
Dank U. Daarmee is de heer Dijkstal gekozen. (applaus). 
Ik kom bij plaats 4. Ons voorstel is Mevrouw Jorritsma-Lebbink 
daarvoor te kandideren. Geen tegenkandidaten, daarmee is 
Mevrouw Jorritsma gekozen. (applaus). 
Plaats 5, op onze lijst staat daar de heer Linschoten. Ik heb 2 
wijzigingsvoorstellen, afdeling Haarlem die de heer Weisglas 
hiervoor kandideert en de afdeling Winsum die de heer Dees 
kandideert. Wil iemand daar iets over zeggen. 
Winsum wordt ingetrokken. 
Winsum wordt ingetrokken, dank U. Geldt dat ook voor Haarlem. 

Mevrouw de Voorzitter het is dan pas geldig wanneer het mondeling wordt 
bevestigd. Als U dat nou aanhoudt dat werkt makkelijker. 

Maar ik begrijp niet wat U daarmee bedoeld. 

Zolang het niet mondeling wordt bevestigd is het niet aan de orde. 
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Nou ik ga ervan uit dat U dan zegt ik trek het in. En dat 
heeft U dus gedaan nu, ja hij is wel van Haarlem. U heeft 
het ingetrokken. 

Nogmaals ik ga gewoon uit van de reglementen die U zelf op poten heeft 
gezet een voorstel is alleen dan geldig wanneer het in deze vergadering 
mondeling wordt bevestigd. Ik kijk naar Uw eigen bestuurslid Mevrouw 
van Dijk, want die heeft het zelf op poten gezet. 

Oké daarmee is de heer Linschoten gekozen. (applaus). 
Oké plaats 6, Heer Lohuys spreekt vanuit de zaal is niet te 
verstaan. Kijk even naar de reglementen mensen, wil iemand van 
achter de tafel dit even toelichten. 

Mevrouw van Dijk. 
Ja ik wil dit wel even toelichten. Het ging mij wat erg snel door de bocht 
eerlijk gezegd. Een schriftelijk amendement is hier volledig geldig en ik 
denk dat het hier volkomen juist is om aan te geven of het in blijft staan 
dan wel wordt ingetrokken. (applaus) Wij kunnen we niet automatisch van 
uitgaan als er niemand opstaat, dat het dan ook ingetrokken is ik denk dat 
dat niet juist is. (applaus). 

Oké ik ben bij plaats 6, daarvoor heeft het hoofdbestuur 
gekandideerd de heer Dees. Ik heb hier een aantal 
wijzigingsvoorstellen. In de eerste plaats van de 
afdeling Andijk, die de heer van Hoof kandideert. 
afdeling Borssele, die de heer Jan Dirk Blaauw kandideert 
afdeling Haarlem, kandideert Jan Franssen 
afdeling Heemstede, ook Jan Dirk Blauw 
afdeling Renkum, Weisglas 
afdeling Voorhout, Mevrouw Heemskerck. 
Wil iemand daar iets over zeggen. 
Renkum trekt in, Borssele trekt in, Heemsteden trekt in, Haarlem 
trekt in, hij leert het toch, (applaus) nou heb ik nog Andijk en 
Voorhout, Voorhout trekt in, Andijk is er niet, vraagt iemand 
stemming, ja er moet gestemd worden, oké dan is 1 de 
hoofdbestuurs kandidaat de heer Dees en 2 is de heer van Hoof en 
dan is het 3e knopje voor de blanco stem. Staat het op het scherm, 
op mijn scherm staat het niet, 1 de heer Dees, 2 de heer van Hoof, 
ja en 3 blanco. 
Oké we gaan stemmen, er kan nu gestemd worden. Heeft iedereen 
zijn stem uitgebracht, nee ga rustig Uw gang. Heeft iedereen zijn 
stem nu uitgebracht, hoor ik nog nee, oh ja daar zijn ze nog bezig. 
Iedereen gestemd nu, oké dan is de stemming nu gesloten. 
Stembureau. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar de heer Dees voor benoemd. 
Dank U. (applaus). Oké dan ga ik naar plaats 7, het hoofdbestuur 
kandideert daar de heer Jan Franssen, ik heb 2 
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wijzigingsvoorstellen. Afdeling Haarlem die de heer Korthals voor 7 
kandideert en de 
afdeling Renkum die Mevrouw van Heemskerck hier kandideert. 
Haarlem trekt in, Renkum ook dan is daarmee de heer Franssen 
benoemd gekozen. (applaus). 

Plaats 8 hoofdbestuurskandidaat is de heer de Korte. Ik heb een 
aantal wijzigingsvoorstellen ik begin met de 
afdeling Aalsmeer die de heer Piet Blauw kandideert 
afdeling Doetinchem, de heer Kamp 
afdeling Eindhoven, de heer Weisglas 
kamercentrale Friesland, de heer te Veldhuis 
kamercentrale Haarlem, de heer Weisglas 
afdeling Haarlemmermeer, de heer Piet Blauw 
afdeling Heemstede, de heer Vos 
kamercentrale DenBoshook de heer Weisglas 
ik wil iets zeggen over de afdeling Leidschendam maar ik heb 
eigenlijk net zo lief dat zij dat zelf doen, is er iemand van de 
afdeling Leidschendam, dus niet alleen dit wijzigingsvoorstel maar 
alle wijzigingsvoorstellen van de afdeling Leidschendam zijn 
ingetrokken. Goed zo. Goed dat zullen we goed bijhouden. 
afdeling Maasdorpe, Piet Blauw 
afdeling Renkum, Piet Blauw 
afdeling Voerendaal, Mevrouw Verbugt. 
Dat is een hele reeks. Wie wil daar iets over zeggen. 
Wacht even kamercentrale Friesland trekt in. Heer Schut. 

Ja voorzitter in de afdeling Eindhoven is een heel duidelijk signaal 
gekomen dat men, en dat was 80% van de aanwezigen op de 
ledenvergadering de heer de Korte duidelijk op een andere plaats wilde als 
vooraan op de lijst. Dat hebben wij vertaald in ons amendement en 
naderhand hebben wij kunnen vaststellen dat dit landelijk niet zo leeft als 
dat het bij ons leeft en dus hebben wij besloten dit amendement in te 
trekken maar tevens trekken wij als consequentie alle amendementen in 
tot en met plaats 17. 

Oké ik vraag aan de mensen hier achter de tafel om dat even goed 
te noteren alle amendementen van de kamercentrale Eindhoven. 
Oké Eindhoven en Friesland hebben we gehad. Wie nog meer, ik 
was voor ja, kamercentrale Den Bosch trekt het voorstel in, 
Renkum trekt in, ik begin bij Aalsmeer trekt in, Doetinchem trekt 
in, is er niet dus die laten we even staan. Kamercentrale Haarlem 
trekt in, Haarlemmermeer trekt in, Heemstede trekt in, Maasdorpe 
handhaven, Voerendaal trekt in, heb ik het dan goed dat ik alleen 
Maasdorpe heb, ja dat betekend dat er gestemd moet worden. Ik 
heb, maar U moet mij corrigeren als ik het niet goed heb, ik heb als 
1 de Korte hoofdbestuurskandidaat en 2 Piet Blauw afdeling 
Maasdorpe. Kan het op het scherm. Ja ik zie hem 1 de Korte, 2 is 
Piet Blauw en 3 is blanco. Er kan nu gestemd worden. 
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Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, accoord ik hoor een nee, heeft 
iedereen zijn stem uitgebracht, ja dan is de stemming nu gesloten. 
Stembureau. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar de heer de Korte voor benoemd. 
Dank U. (applaus). 

Mevrouw de voorzitter, ja ga Uw gang, ik heb een orde voorstel. Ik zou 
gezien ook het resultaat van de laatste stemming, excuus mijn naam is 
Nawijn afdeling Heemstede, gezien de laatste stemming zou ik U willen 
voorstellen te vragen aan de zaal of er iemand is die tot en met plaats 
nummer 20 stemming zou willen. Als ieder moment iedereen steeds alles 
intrekt als er geen stemming gewenst is, zoals de afdeling Den Bosch ook 
heeft gezegd tot en met nummer 17, zou ik denken dat dat een goed 
voorstel is. 

Nee ik zou de vergadering willen voorstellen om dat ordevoorstel 
niet voor te gaan en dat moet reglementair ook (applaus) en als er 
snel ingetrokken wordt en ik heb begrepen dat er al een aantal 
ingetrokken zijn, dan zijn we daar zo doorheen. Dus ik begrijp uit 
het applaus dat de vergadering dit voorstel van mij overneemt. 
Dank U. Dan ben ik bij plaats 9, daar is door het hoofdbestuur de 
heer Weisglas gekandideerd er zijn een aantal wijzigingsvoorstellen 
afdeling Haarlem heeft Mevrouw van der Stoel hier gekandideerd 
kamercentrale Haarlem heeft de heer Korthals gekandideerd 
Den Bosch en Leidschendam zijn ingetrokken 
afdeling Renkum heeft de heer Korthals ook hiervoor 
gekandideerd. 
Mag ik vragen Haarlem, trekt in, kamercentrale Haarlem trekt in, 
afdeling Renkum U trekt in, ik verstond het niet helemaal, Oké dan 
is de heer Weisglas op plaats 9 gekozen. (applaus). Dan kom ik bij 
plaats 10, daar staat als hoofdbestuurskandidaat Mevrouw van der 
Stoel en ik heb de volgende wijzigingsvoorstellen: 
ondercentrale Den Bosch en Ommelande, de heer van Erp 
afdeling Eindhoven is ingetrokken 
kamercentrale Friesland is voorbij 
afdeling Haaren stelt de heer van Erp voor plaats 10 
afdeling Haarlem, de heer van Hoof, intrekken 
afdeling Kollemerland, de heer Piet Blauw, 
afdeling Leidschendam is ingetrokken 
afdeling Leidschendam, de heer Remkes is ingetrokken 
afdeling Mook en Middelaar, de heer Piet Blauw 
Afdeling Renkum, de heer Remkes, niet lachen jij, (gelach) 
afdeling Rosmalen, de heer van Erp, uit de zaal wordt iets geroepen 
is niet te verstaan, tuurlijk ben ik ontzettend voor 
afdeling Schipluiden en Den Hoorn, de heer Piet Blauw 
afdeling Vlijmen, de heer van Erp 
afdeling Vught .en Helvoirt ook de heer van Erp. 
Goed ondercentrale Den Bosch en Ommelande, wordt 
gehandhaafd, ja 
afdeling Haaren handhaven, Mook en Middelaar handhaven, 
Renkum intrekken, Rosmalen nee blijft, Schipluiden en Den Hoorn 
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trekt in, Vlijmen blijft, Vught en Helvoirt blijft ook. Oké dan heb ik 
als ik het goed zie 3 kandidaten, Mevrouw van der Stoel als 1 
hoofdbestuurskandidaat, 2 de heer van Erp en ik heb nog de heer 
Piet Blauw staan, 3 kandidaten heb ik hier. 

Voorzitter zou ik ook nog wat mogen zeggen. Tine van der Stroom is mijn 
naam. Ik spreek hier als voorzitter van de Organisatie van Vrouwen in de 
VVD en ik zou graag juist bij deze kandidaat nummer 10 naar voren 
willen brengen dat naar mijn mening vanaf deze plaats op de lijst zo 
ontzettend duidelijk wordt wat het hoofdbestuur voor ogen stond bij het 
samenstellen van de lijst en bij het verdelen van de kandidaten. Namelijk 
het tot stand brengen van een evenwichtige lijst van mannen en vrouwen 
die gerecruteerd zijn uit de 60 mensen die van de commissie van Aardenne 
het keurmerk meegekregen hebben het keurmerk van kwaliteit en die met 
elkaar kunnen aanvullen tot een ondersteunend beleid van mannen en 
vrouwen in de Tweede Kamer. (applaus). Voorzitter ik denk dat de 
vrouwen die op deze lijst staan die kwaliteiten ook kunnen leveren die 
ondersteuning naar evenwichtigheid van mannen en vrouwen omdat alle 
vrouwen op deze lijst hun sporen maatschappelijk en politiek verdiend 
hebben. Zij zijn volksvertegenwoordiger geweest zij staan allemaal met hun 
benen midden in het leven en ik denk dat we dat heel hard nodig hebben 
en ik zou de vergadering willen vragen dat als er wijzigingsvoorstellen 
ingediend worden die er toe gaan leiden dat vrouwen gaan glijden op de 
lijst dat we daar voor zullen waken en zullen bewaken dat wij die 10 van 
die 30, wat onze voorzitter geroepen heeft handhaven en dat we daar 
uiteindelijk op uit komen. Ik dank U wel. (applaus). 

Dank U Mevrouw van der Stroom. Wij beschouwen dat als een 
ondersteuning van het hoofdbestuursvoorsteL Zie ik daar nog 
iemand staan. Meneer ten Broek. 

Ja mevrouw de voorzitter, ten Broek kamercentrale Amsterdam. Ik zou 
ook de vergadering graag nog in overweging willen geven alle argumenten 
die zijn gewisseld de afgelopen maanden rondom de samenstelling van 
deze lijst althans het voorstel wat nu voor U ligt. Er is een hele intensieve 
procedure gekozen om de kandidaten zeer uitgebreid te onderzoeken te 
kijken naar wat een optimale combinatie zou kunnen zijn en we hebben 
ook zowel met de verschillende afdelingen als in de verschillende overleg 
rondes die zijn geweest inclusief de partijraad uitgebreid van gedachten 
gewisseld en één van de elementen is ook het aspect vernieuwing geweest. 
Eén van de elementen zou ook moeten worden ingevuld door op de eerste 
plaatsen van de kandidatenlijst te kijken of die vernieuwing gestalte zou 
kunnen worden gegeven. Dat kan op een uitstekende wijze met 
kandidatuur van Mevrouw van der Stoel en ik zou U ook van harte willen 
aanbevelen om deze kandidatuur te ondersteunen. (applaus). 

Dank U ik heb hier 3 kandidaten staan Mevrouw van de Stoel als 
hoofdbestuurskandidaat nr. 1, Piet Blauw 2, de heer van Erp 3 en 
de 4e is dus blanco. Goed ik ga U vragen om nu te stemmen. Er 
kan nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, roept 
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U a.u.b. hardop nee dan als dat niet zo is, heeft iedereen zijn stem 
uitgebracht ik hoor geen nee, dan is de stemming nu gesloten. 
Stembureau. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar Mevrouw van der Stoel voor 
benoemd. (applaus). 
Dan is Mevrouw van der Stoel gekozen op plaats 10. Ik ga naar 11, 
de hoofdbestuurskandidaat is de heer Korthals. Ik heb de volgende 
wijzigingsvoorstellen: de eerste 2 zijn weg 
afdeling Haarlem, de heer Remkes 
afdeling Renkum, Mevrouw Kamp 
afdeling Rijnwoude, de heer Piet Blauw 
afdeling Voerendaal ook de heer Piet Blauw. 
Haarlem trekt in, Renkum trekt in, Rijnwoude is er niet, 
Voerendaal trekt in. Heb ik alleen Rijnwoude over niemand van, 
dan gaan we dus stemmen. Plaats 11, 2 kandidaten, de 
hoofdbestuurskandidaat de heer Korthals en de 2e kandidaat de 
heer Piet Blauw, en nummer 3 is dan voor de blanco stemmen. Oké 
Korthals 1, Piet Blauw 2 en 3 blanco. Er kan nu gestemd worden. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht. Nee, heeft iedereen zijn stem 
uitgebracht, weet U het niet. 

tape la 2e kant. 
Ja dan is de stemming nu gesloten. Stembureau. 
Ik verklaar de heer van Erp voor benoemd. 
De heer van Erp op plaats 16. Dank U stembureau. Nou gaan we 
naar 17, de kandidaat van het hoofdbestuur op de ontwerplijst was 
de heer van Rey. Wij hebben een wijzigingsvoorstel ingediend als 
hoofdbestuur om op plaats 17 de heer Piet Blauw te zetten. 
(applaus) daar moet dus wel over gestemd worden maar ik ga eerst 
even doorlopen of ik bij de wijzigingsvoorstellen behalve de vele die 
er waren voor Piet Blauw of daar nog andere namen op voorkomen 
die dan al dan niet moeten worden toegevoegd. Dat is 
afdeling ondercentrale Arnhem, de heer Kamp, trekt in. 
afdeling Bergen op Zoom, Mevrouw van Heemskerck, trekt in. 
kamercentrale Den Haag, Mevrouw de Vries, 

Voorzitter om formele redenen willen we graag dit amendement toch in 
stemming brengen om in een later stadium het recht te houden daarop 
terug te komen. 

Dank U. dan de afdeling Haarlem, de heer Jan Dirk Blaauw, 
handhaven. 
afdeling Heemstede, de heer Pluckel, trekt terug. Van Erp is 
gekozen. 
afdeling Maasdorpe, Mevrouw Verbugt, trekt terug, hoor ik dat, ja. 
afdeling Noordwijkerhout, de heer van der Doel, trekt in. Mag ik 
enige stilte in de zaal want we moeten goed in de gaten houden wie 
de, op wie er gestemd moet worden. 
afdeling Stad Delden, de heer Hessing 
afdeling Vlist, Mevrouw van Heemskerck 
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afdeling Waalre, de heer van der Doel 
afdeling Zaanstad, Mevrouw de Vries, handhaven. 
Oké nou dan gaan we even kijken. Ik heb dus de volgende 
kandidaten. 
1. Van Rey, 2 Piet Blauw, 3 Mevrouw de Vries, 4 de heer Jan Dirk 
Blaauw, 5 de heer Hessing en 6 van Heemskerk en dan is 7 blanco. 
Ik zie dat ik de heer van der Doel niet meer heb genoemd, hij is 1 
keer ingetrokken volgens mijn informatie door de afdeling 
Noordwijkerhout maar ik heb hem nog staan bij de afdeling Waalre. 
Dus als dat gehandhaafd wordt dan moet die naam eraan worden 
toegevoegd. Oké is de computer zover. 

Voorzitter, ja heer Buining. Kamercentrale Groningen voorzitter. Om de 
geloofwaardigheid niet te verliezen als VVD en om in lijn te blijven met 
wat we besloten hebben over het programma zou ik van harte Piet Blauw 
op deze plek willen aanbevelen. (applaus). 

Is de computer zover. Jongens kijk ook even goed na of we alles zo 
hebben. Oké het staat nog niet op het zaalscherm. 
Oké ik stel voor dat de computer, wat ik op het podiumscherm zie, 
ook op het zaalscherm zet. Gaat het naar het zaalscherm, ja oké ik 
kan het iets eerder zien dan U. Van Rey 1 en Piet Blauw moet 2 
staan, dat maakt niet uit. Ik zou graag P.M.Blauw op 2 willen, nee 
dat is alfabetisch, oh ja dat is alfabetisch dat kan de computer niet. 
Maakt niet uit, van Rey 1, 2 Jan Dirk Blauw, 3 Piet Blauw, 4 van 
der Doel, 5 van Heemskerk, 6 Hessing, 7 Mevrouw de Vries, 8 is 
blanco. Het gaat alfabethisch .. 

Ja mevrouw de voorzitter ik vind het best dat het alfabethisch gaat alleen 
is het natuurlijk wel gezien laten we zeggen het feit dat ook het 
hoofdbestuur gemeend heeft op de berichten vanuit de achterban dat de 
heer P.M.Blauw als landbouwspecialist laten we zeggen op plaats 17 
geamendeerd moet worden dat wil ik dan wel even benadrukken dat 
P.M. Blauw nu op plaats nummer 3 dat dat de door het hoofdbestuur 
gekandideerde kandidaat is. 

Wij adviseren U ook om knopje 3 in te drukken. (gelach). Oké dan 
staan de namen er allemaal op, ons advies ligt er. Vooral knopje 3 
indrukken volgens ons maar U bent daar volstrekt vrij in. Er kan nu 
gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht. Ik hoor nog 
een nee, ja gaat Uw gang, klaar iedereen oké dan is de stemming 
nu gesloten. Stembureau. 
Voorzitter ik verklaar de heer P.M.Blauw voor benoemd. (applaus). 
Dank U stembureau. Dat is plaats 17 de heer P.M.Blauw. Wij gaan 
naar, mag ik wat stilte het is belangrijk voor de voortgang dat ik 
goed met U kan communiceren, niet mee eens, nou niet dan. Punt 
18 daar stelt het hoofdbestuur kandidaat de heer van Rey die is één 
plaats opgeschoven komende van 17 naar 18, dat is reglementair de 
2e wordt Mevrouw Voûte-Droste die stond er al. Dan ga ik de zaak 
even doorlopen de wijzigingsvoorstellen. 
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afdeling Castricum, Mevrouw de Vries, handhaven. Blauw die is er 
uit. 
kamercentrale Den Haag, Mevrouw van Heemskerck, 

... om dezelfde formele redenen als daarnet om in een later stadium de 
kandidaat te kunnen stellen we willen die kandidaat graag handhaven. 

Goed, afdeling Haren, Mevrouw van Heemskerck, intrekken 
afdeling Heemstede, Mevrouw de Vries, die staat er al bij 
Castricum, 
wacht even Heemstede trekt in hoor ik, wat zegt U, ja dit was 
Haren met één a. Ik zal dat erbij zeggen, het is niet ingetrokken 
dus. Oké dat is weg, kamercentrale Den Bosch, de heer van Rey, 
nou dat is hoofdbestuur ook al, 
Katwijk, mevrouw van Heemskerck, handhaven staat er al. 
afdeling Maasdorpe, Mevrouw de Vries die staat er ook al, nee dat 
is een andere Mevrouw de Vries, oh wacht even Mevrouw 
Mr. B. ja dat moeten we goed uit elkaar houden, ja Bibie de Vries 
is dat. 
afdeling Maasdorpe, Bibie de Vries laten we dat goed uit elkaar 
houden 
afdeling Utrecht, Jan Dirk Blaauw, handhaven, formele handhaving 
begrijp ik, ja 
afdeling Zeist de heer Jan Dirk Blaauw, handhaven 
afdeling Wassenaar handhaaft, ja maar ik had hem ook al bij de 
kamercentrale Den Haag dus die naam komt al op het scherm zo 
voor. 
Oké dus ik heb hier als kandidaten de heer van Rey, Mevrouw 
Voûte, Mevrouw J de Vries, dus dat is Monique de Vries, Mevrouw 
van Heemskerck, Mevrouw Bibie de Vries en Jan Dirk Blaauw. Oké 
is de computer zover. Ja ik zie ze al, nu het scherm nog, ja daar zijn 
ze, nou 1 van Rey, 2 Jan Dirk Blauw, 3 van Heemskerck, 4 Voûte
Droste, 5 Monique de Vries, 6 Bibie de Vries, 7 blanco en 
kamercentrale Dordrecht wij adviseren dus om knopje 1 in te 
drukken. Oké dan gaan we stemmen. Er kan nu gestemd 
worden.Heeft iedereen zijn stem uitgebracht. Even opletten heeft 
iedereen zijn stem uitgebracht, ja dan is de stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik constateer dat geen van de kandidaten de 
meerderheid hebben behaald zodat een herstemming tussen 4 
kandidaten nodig is. Van Rey, Voûte, van Heemskerck en J.M.de 
Vries. 
Oké stembureau wij gaan herstemmen tussen de 4 hoogste. Dat is 
van Rey 1, 2 Voûte-Droste, 3 Mevrouw van Heemskerck en 4 
Monique de Vries en 5 wordt dan de blanco stem. Het advies is 
knopje 1 in te drukken wat ons betreft. Ja ja wat ons betreft, oké er 
kan nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, bijna 
hoe is dat, heeft iedereen zijn stem uitgebracht, ja dan is de 
stemming nu gesloten. 
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Mevrouw de voorzitter ik constateer dat wederom geen 
meerderheid is behaald zodat een herstemming tussen 2 kandidaten 
noodzakelijk is. 
Voûte en van Rey. 

Dank U stembureau, wij gaan nog een keer stemmen 1 Voûte
Droste, 2 van Rey 3 is blanco, stilte graag, en ons advies is knopje 2 
in te drukken, goed oké wij gaan stemmen, er kan nu gestemd 
worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, nee. Heeft iedereen 
zijn stem uitgebracht, ja dan is de stemming nu gesloten. 
Voorzitter ik verklaar Mevrouw Voûte-Droste voor benoemd 
(applaus). 
Öké, voorzitter, ja 

Voorzitter ik heb een punt van orde. Ja meneer de Jonge. Ik maak een 
klein beetje bezwaar tegen een uitdrukking die U aldoor gebruikt en daar 
wou ik U even op wijzen. U bent hier voorzitter van deze vergadering, ik 
maak die opmerking nu even omdat er nu geen stemming aan de orde, U 
zegt aldoor bij de stemmingen ons advies is knopje 1 of knopje 2 in te 
drukken. U bent hier voorzitter van de vergadering ik vind dus dat U 
eigenlijk die uitdrukking "ons advies" hier niet moet gebruiken. Ik denk dat 
het wel correct is als U zegt het advies van het hoofdbestuur is kandidaat 1 
of 2, (boe geroep vanuit de zaal) ik zeg het ook nog daarom omdat U ook 
nog voorzitter van de Partijraad bent en de Partijraad zoals U weet heeft 
een advies uitgebracht dat ook op een aantal punten afwijkt van de 
volgorde zoals wij die hier behandelen en de voorkeur die het 
hoofdbestuur heeft. Ik wou U daar toch op wijzen ik vind dat correcter. 

Dank U, wij gaan naar plaats .. 

Voorzitter ik maak bezwaar tegen wat de spreker voor mij hier naar voren 
brengt. U ziet hier niet als voorzitter van de Partijraad U zit hier als 
voorzitter van de Partij onze VVD en U heeft volgens mij heeft U het 
volste recht om te zeggen "ons advies is", want U zit hier niet namens de 
Partijraad, U zit hier als voorzitter van de Partij. (applaus). 

Dank U, wij gaan naar plaats 19. Goed daar is de kandidaat van het 
hoofdbestuur de heer van Rey, 2 is de heer Kamp, dan ga ik naar 
de wijzigingsvoorstellen kijken 
afdeling Beverwijk/Wijk aan Zee, Jan Dirk Blaauw 
afdeling Delft, Klein Malekamp 
afdeling Heeze, Mevrouw van Heemskerck 
Hellevoetsluis, de heer Klein Molekamp, handhaven hoor ik, 
Krimpen a/d IJssel, Mevrouw van Heemskerck 
Leerdam, Klein Malekamp 
Leidschendam de heer Hoogervorst, is ingetrokken. 
Maassluis, Klein Molekamp, handhaven 
Ouder Amstel, Piet Blauw is weg 
Afdeling Renkum, Mevrouw Essers, ingetrokken. 
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afdeling Spijkenisse, de heer Klein Molekamp, handhaven. 
afdeling Utrecht, Mevrouw Heemskerck, intrekken 
Cederic, Klein Malekamp 
Zwolle, van Heemskerck, handhaven. 
Oké dan heb ik van Rey, de heer Kamp, J.D.Blaauw, Klein 
Molenkamp, 
Mevrouw van Heemskerck, dat zijn ze volgens mij. Even op de 
computer wachten. Hoever zijn we computer. Ja ik zie ze al daar 
zijn ze ook in de zaal. 1 van Rey, 2 Jan Dirk Blaauw, 3 Mevrouw 
van Heemskerck, 4 H.G.J. Kamp, 5 Klein Malekamp en 6 is blanco. 
Ja, dan gaan we stemmen, waarbij oké de hoofdbestuurskandidaat is 
van Rey, en er kan nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem 
uitgebracht. Hoor ik nee, iedereen ja, dan is de stemming nu 
gesloten. 
Mevrouw de voorzitter de heer van Kamp verklaar ik tot benoemd. 
Oké dan gaan we nu naar plaats 20. Het hoofdbestuur zet de heer 
van Rey in vervolgens de heer Hessing, die stond daar al. Dan ga ik 
nu de wijzigingsvoorstellen doorlopen met U. 
afdeling Alkmaar, Mevrouw van Heemskerck 
afdeling/ondercentrale Arnhem, Mevrouw van Heemskerck, trekt in. 
Baarn, Jan Dirk Blaauw 
Berg, Jan Dirk Blaauw, ingetrokken. 
Ondercentrale België, de heer Beels 

Voorzitter is het absoluut noodzakelijk om een kandidatuur te handhaven 
om er later weer op terug te komen. Ja, ik bedoel, zouden wij het recht 
verliezen om de heer Beels op een lagere plaats opnieuw voor te stellen 
als we hem nu niet handhaven op deze plaats. Anders handhaven we. 

Ja dat klopt dat is ook wat de heer van Haze-Winkelman straks zij 
om formele redenen. Beels dus ondercentrale België. 
afdeling Buuren, Mevrouw van Heemskerck 
afdeling Haarlem, de heer Schrotenboer, intrekken 
afdeling Haarlemmermeer, de heer Pluckel, intrekken 
afdeling Kampen, de heer van Rey, die staat er dus al. 
afdeling Maarn/Maarsbergen, Jan Dirk Blaauw, handhaven 
kamercentrale Tilburg, Heer Beels, die staat er, 
afdeling Voorburg, de heer Hessing, die staat er 
West Zeeuws Vlaanderen, de heer van Rey 
Oké dus ik noem even op, ik heb hier van Rey, Hessing, Jan Dirk 
Blaauw, Mevrouw van Heemskerck, de heer Beels, dat zijn ze 
volgens mij. Oké computer. 

Voorzitter, ja, mijn naam is Berkhof van de afdeling Maarn/Maarsbergen. 
Wij hebbelfop de 20ste plaats Jan Dirk Blaauw gekandideerd. De afdeling 
Maarn/Maarsbergen is van mening dat de grote regio Utrecht de hele 
provincie Utrecht met meer dan 1 miljoen inwoners nog geen verkiesbare 
plaats heeft en roept de vergadering op de kandidatuur van de heer 
Blaauw te ondersteunen. Wij willen allerminst terug naar een 
districtenstelsel maar we vinden dat zo'n belangrijke regio goed 
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vertegenwoordigd zal worden door de persoon Jan Dirk Blaauw. Dank U. 
(applaus). 

Mevrouw de voorzitter, Thijs kamercentrale Limburg. Wordt tijd dat wij 
ons nu verheffen. We hebben van een zekere volgzaamheid gegeven tot 
dusverre en dat slaat ook op het resultaat van de rijpe beraadslagingen in 
de partijraad en als ik daaraan mag refereren dan vraag nu de vergadering 
eindelijk voor zover nog aandacht voor alle mogelijkheden die er voor de 
partij voor het land en voor Limburg in de persoon van Jas van Rey zijn 
opgesloten. Hij met zijn prettige combinatie van brutaliteit, inzicht en ijver 
kan ons ook in de komende periode een heel eind op dreef helpen. 
(applaus). 

Heer Tirion. Gelderland en mede namens Haarlem ondersteund van Rey 
op deze plaats en wij zullen bij 22 voor Jan Dirk terugkomen. (applaus). 

Oké ik heb het hier al op het scherm staan, graag op het 
zaalscherm. 1 van Rey, 2 Jan Dirk Blaauw, 3 Beels, 4 van 
Heemskerck, 5 Hessing en 6 blanco. Oké niemand meer dan gaan 
we stemmen waarbij het hoofdbestuur U adviseert vooral knopje 1 
in te drukken. Er kan nu gestemd worden. Oké heeft iedereen zijn 
stem uitgebracht. Hoor ik nee, iedereen zijn stem uitgebracht, dan is 
de stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar de heer van Rey voor benoemd. 
(applaus). 
Dank U stembureau. Wij gaan naar plaats 21. Daar zet het 
hoofdbestuur de heer Hessing in, vervolgens staat er de naam van 
de heer Hoogervorst. Dan ga ik weer even de wijzigingsvoorstellen 
doorlopen, graag stilte in de zaal, 
afdeling Alblasserdam/Nieuw Lekkerland, van der Doel 
afdeling ondercentrale Arnhem, van der Doel, trekt in. 
Beverwijk/Wijk aan Zee, Mevrouw van Heemskerck 
Buuren, Jan Dirk Blaauw 
Delft, van der Doel, handhaaft. 
kamercentrale Dordrecht, van der Doel 
Driebergen/Rijsenburg, Jan Dirk Blaauw 
afdeling Ermelo, van der Doel, 

Voorzitter, -waar bent U -rechts, dank U. Mijn naam is Baars afdeling 
Ermelo. Wij handhaven formeel met recht om er later op te kunnen 
terugkomen. 

Dank U heer Baars. 
Kamercentrale Friesland, Hessing, die staat er al 
Gennep, Hessing staat er, van Rey is weg, Hessing staat er 
Hoorn, Mevrouw Monique de Vries 
Kampen, Hessing 
afdeling Korendijk, Klein Malekamp 
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afdeling Leidschendam is allemaal weg 
kamercentrale Limburg is weg 
Maasdorpe, Jan Dirk Blaauw 
kamercentrale Overijssel, Hessing staat er, Franssen is eruit 

kamercentrale Rotterdam, Mevrouw van Heemskerck 
stad Delden, Jan Dirk Blaauw 
Voerendaal, van der Doel 
WestVoorne, van der Doel, ingetrokken, van Rey is eruit. Dan heb 
ik over Hessing, nee want dat is de kandidaat die het hoofdbestuur, 
dat was een leuke. Hoogervorst, van der Doel, van Heemskerck, 
Jan Dirk Blaauw, Monique de Vries en de heer Klein Molenkamp. 

Klein Malekamp wordt ingetrokken door Korendijk. 

Die valt dan weg, ja dan valt die naam eraf, dus dan heb ik ze 
opgenoemd. Ja ik zie ze staan, 1 Hessing, 2 Jan Dirk Blaauw, 3 van 
der Doel, 4 van Heemskerck, 5 Hoogervorst en 6 Monique de Vries 
en de 7e plaats is voor de blanco stem. Dan gaan we stemmen, er 
kan nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, heeft 
iedereen zijn stem uitgebracht, nee, ja, allemaal ja, oké dan is de 
stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar de heer Hessing voor benoemd. 
(applaus). 
Öké dan gaan we naar plaats 22. Het hoofdbestuur zet de heer 
Hoogervorst in vervolgens Mevrouw Verbugt dan ga ik weer 
amendementen doorlopen en ik zal de namen noemen die voor de 
heer Jan Dirk Blaauw zijn. 
Bedum, Bellingwedde, de Bilt, Bilthoven, Dalfsen, Barendrecht, 
Delfzijl, Castricum, Enschede, dan heb ik er 2 voor Hoogervorst die 
staat er al. 
kamercentrale Haarlem, Jan Dirk Blaauw 
Den Helder, Jan Dirk Blaauw, Hoogervorst staat er 
ondercentrale Heuvelrug zuid, Jan Dirk Blaauw 
Hoogezand Sappemeer, Jan Dirk Blaauw 
Kampen, Jan Dirk Blaauw 
de Marne, ook, Kamercentrale Overijssel ook, 
afdeling Papendrecht, Klein Malekamp 
kamercentrale Rotterdam, Mevrouw Monique de Vries 
afdeling Schermer, Jan Dirk Blaauw 
kamercentrale Utrecht, Jan Dirk Blaauw 
Voerendaal, Jan Dirk Blaauw en ook West Zeeuws Vlaanderen, 
Wijk bij Duurstede en Zijpe, Callantsoog. Ik begrijp dat wij hebben 
Hoogervorst hoofdbestuurskandidaat en Mevrouw Verbugt, Jan 
Dirk Blaauw, de heer Klein Malekamp en Mevrouw Monique de 
Vries, 
nee nee die is niet ingebracht 
U kunt dat mondeling inbrengen, hij staat niet bij het schriftelijk 
ingediende wijzigingsvoorstel maar U kunt hem, U kunt dat doen, 
stt. 
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Heeft U dat voorstel al eerder als schriftelijk wijzigingsvoorstel 
ingediend, ja dan kunt U hem mondeling, ik heb alleen de afdeling 
niet verstaan, -Zwolle- Ja oké, Mevrouw van Heemskerck. 

Mevrouw de voorzitter de afdeling Delft wil van de gelegenheid nu gebruik 
maken om de kandidaat de heer Klein Malekamp in te zetten, mondeling. 
Het is een uitstekende kandidaat met goede affiniteit met het bedrijfsleven. 
Wij denken dat de Tweede Kamerfractie deze kandidaat hard nodig heeft 
en daarvoor willen wij de vergadering vragen om ons te steunen bij de 
kandidaat de heer Klein Molekamp. 

Hij was al ingezet door de afdeling Papendrecht dus hij staat op de 
lijst. 

Heer de Jonge. Ik heb nog geen stroom. Voorzitter dit de plaats waar we 
toch vanuit de kamercentrale Utrecht en een groot aantal andere plaatsen 
in het land en kamercentrales de heer Jan Dirk Blaauw naar voren zouden 
willen brengen. Wij waarderen allemaal grotelijks de vernieuwing die het 
hoofdbestuur heeft gebracht en die de vergadering tot nu toe heeft 
gebracht in de kandidatenlijst maar in Jan Dirk Blaauw om die lager te 
zetten met enig risico dat hij niet in de Tweede Kamer terecht zou komen, 
zou je een kandidaat weggooien die 16 jaar ervaring. Begonnen als 
Defensiespecialist heeft die zich inmiddels veel breder ontwikkeld is ook 
niet alleen bereid en niet alleen in staat maar ook bezig reeds andere 
portefeuilles heeft hij tot zich getrokken, buitenland, Verkeer en 
Waterstaat, Kampioen voor de Betuwelijn kortom dames en heren, we 
wilde U krachtig aanbevelen de heer Jan Dirk Blaauw op deze plaats te 
nemen. (applaus). 

Heer Schut. Ja voorzitter U heeft, ik heb in het begin van de vergadering 
na plaats 8 gezegd dat wij tot en met 17 onze amendementen intrekken. 
Wij hadden hier ook een amendement voor de heer Blaauw en dat 
handhaven wij. U heeft het niet opgenoemd want ik neem aan dat U ze 
allemaal doorgestreept hebt, maar we handhaven in elk geval ons 
amendement en we steunen de heer Blaauw in deze. 

Wacht even, die mevrouw en dan U ook maar graag bij een 
microfoon he want het is niet te verstaan anders. 

Mevrouw te Pape, afdeling Capelle a/d IJssel. We zouden de heer Klein 
Malekamp heel graag ondersteunen vooral omdat wij zijn kennis over het 
bedrijfsleven heel ~graag in de lijst terug zouden willen zien. 

Dank U. Nee wacht even Mevrouw van Leeuwen die meneer die 
was echt eerst. Gaat Uw gang. 

Dank U wel mevrouw de voorzitter. Mijn naam is .... ? van de afdeling 
Bladel en Neder. ... Ik wou de aandacht vragen voor Mevrouw van 
Heemskerck die is namelijk de grootste operatie deze eeuw voor de 
krijgsmacht tot een goed einde gebracht namelijk het diensplichtvraagstuk 
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Daar heeft ze goed mee overweg gekund dus ik zou willen vragen aan de 
hele vergadering hier om laten we zeggen de continuïteit te handhaven en 
mijn advies .... van de afdeling Bladel Mevrouw Heemskerck te kiezen. 
(applaus) 

Dank U. Mevrouw van Leeuwen. 
Afdeling Rotterdam ondersteund de heer Klein Molekamp. Ik wou daarbij 
nog even de nadruk leggen op het feit dat hij een buitengewoon capabel 
statenlid is gebleken in de afgelopen. Daar ook de portefeuille Ruimtelijke 
ordening goed heeft kunnen integreren met de belangen van het 
bedrijfsleven en vergeet U niet de Betuwelijn begint op de Maasvlakte. 

Dank U. Heer Voskuilen. 
Namens de kamercentrales Den Helder en Haarlem zou ik de vergadering 
met klem willen verzoeken de heer Jan Dirk Blaauw zeer goed steeds nog 
ingevoerd in de Marine bij werkbezoeken krijg je de tranen in de ogen van 
de aandacht die hij krijgt en de relaties die hij heeft. Ik zou met klem 
willen verzoeken zet Jan Dirk Blaauw op 22. 

Oké heb ik nog meer mensen. Nee ik zie het al op mijn scherm, nu 
graag op het zaalscherm, de namen. Hoogervorst 1, 2 Jan Dirk 
Blaauw, 3 van Heemskerck, 4 Klein Molekamp, 5 Mevrouw 
Verbugt, 6 Monique de Vries en 7 is voor de blanco stem. Ja dan 
gaan we nu stemmen. Er kan nu gestemd worden. Heeft iedereen 
zijn stem uitgebracht, heeft iedereen zijn stem uitgebracht ik hoor 
geen nee, dan is de stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar de heer Jan Dirk Blaauw voor 
benoemd.( applaus). 

tape 2a. 
open voor zover ze relevant zijn en dan niet bij de drie namen 
staan. 
kamercentrale Gelderland, Mevrouw Essers, mag ik enige stilte 
afdeling Leidschendam, is allemaal ingetrokken 
afdeling Maastricht, Mevrouw van Heemskerck 
kamercentrale Rotterdam, de heer Beels de rest is weg. Ik heb de 
volgende namen, de heer Hoogervorst, Mevrouw Verbugt, de heer 
Cherribi, Mevrouw van Heemskerck, en de heer Beels en Mevrouw 
Essers. 
Nog een keer Hoogervorst, Verbugt, Cherribi, Essers, van 
Heemskerck en Beels. 

Voorzitter, afdeling Ermelo wil graag mondeling de heer van den Doel 
hier amenderen. 

Kamercentrale Gelderland trekt op dit moment Mevrouw Essers op 23 
terug want we hebben twee keer ingediend zoals U weet dus we komen op 
26 alsnog terug voor plaats 27. 
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Afdeling Ermelo trekt dan ook het amendement voor de heer van den 
Doel in. 

Van den Doel weg en Essers weg. Ja 

Mevrouw Buzeman, graag zou ik de kandidatuur van de heer Hoogervorst 
bepleiten. Ik ken de heer Hoogervorst als een financieel economisch 
deskundige bij uitstek die heel goed in het team van de Tweede Kamer 
past. Hij is daar ook al tegenaan hij is beleidsmedewerker van de Tweede 
Kamerfractie. Als zodanig heeft hij ook al uitstekend werk verricht hij kan 
goed schrijven hij kan goed spreken. Ik ken hem uit mijn Bestuur en ook 
daar vervuld hij een voortreffelijke functie. Ik kan U niet anders dan hem 
van harte aanbevelen. (applaus). 

Dank U heb ik nog meer sprekers. Nee dan vraag ik de computer 
om de namen op het scherm te zetten en dat zullen dus worden 
Hoogervorst, Verbugt, Cherribi en Mevrouw van Heemskerck en 
Beels. Ik zie de namen al nu de zaal nog, ja daar zijn ze. 1 
Hoogervorst, 2 Beels, 3 Cherribi, 4 van Heemskerck, 5 Verbugt en 
6 wordt de blanco stem. 
Oké we gaan stemmen voor plaats 23. Er kan nu gestemd worden. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, heeft iedereen zijn stem 
uitgebracht, ik hoor geen nee, oké dan is de stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar de heer Hoogervorst voor 
benoemd. 
(applaus). 
Dank U. Wij gaan naar plaats 24. Het hoofdbestuur zet Mevrouw 
Verbugt in. 2e de heer Cherribi en nu ga ik doorlopen de 
wijziginsgvoorstellen voor zover relevant 
afdeling Alblasserdam/Nieuw Lekkerland, Mevrouw Monique de 
Vries 

Verbugt staat er in. Monique de Vries ook door kamercentrale 
Dordrecht. 
afdeling Eemsmond, de heer Boertjens, ingetrokken. 
afdeling Maasdorpe, Mevrouw van Heemskerck 
kamercentrale Tilburg, Mevrouw van Blerck-Woerdman 
afdeling, WestVoorne, Mevrouw Monique de Vries 
Nou dan heb ik Verbugt, Cherribi, ik heb Monique de Vries en ik 
heb Mevrouw van Heemskerck en Mevrouw van Blerck-Woerdman. 
Ja iemand daarover. 

Ja voorzitter. Ik wou graag een warm pleidooi houden voor Monique de 
Vries. Tot nu toe hebben we het 1/3 criterium niet gevolgd. Er zijn als ik 
goed tel hebben we nog geen Y4 op dit moment vrouwen op de lijst. 
Bovendien Monique de Vries is een onderwijsspecialiste zij heeft twee 
ingangen in het onderwijs vanuit de praktijk. Zij is raadslid en is daarin 
verantwoordelijk voor onderwijs. Verder heeft zij ook veel ervaring als 
schoolbestuurslid dus met het uitgangspunt bevoegd gezag. Monique heeft 
een grote ervaring binnen de partij 

20 



- mag ik enige aandacht -
als voorzitter als oud-voorzitter van de vrouwen in de VVD. Ik geloof dat 
dit de juiste plaats is om Monique de Vries te kandideren. 

- Mag ik even zeggen, het hoofdbestuur kandideert Mevrouw 
Verbugt. 

- dat is in ieder geval een geruststelling. 

De heer Thijssen. Inderdaad dames en heren en het zou zo fijn zijn als 
Nelly Verbugt, maar de reglementen laten dat niet toe op dit ogenblik 
naast mij zou staan, voorzover U dat nog niet gelukt zou zijn U zou haar 
moeten zien. (gelach) en dan gaat het en dat is natuurlijk dan toch de 
inhoudt, om iemand die in al in eerste jaar van haar kamerlidmaatschap 
van deze fractie de zware taak kreeg en die taak met succes heeft vervuld 
om 2 zware begrotingen door de kamer te halen althans daarvan de 
nadelen onder de aandacht van de mensen te brengen. Het is een meid 
met inzicht en zij heeft de prettige combinatie van bijna Westerse 
voortvarendheid met Limburgse charme. Ik beveel haar graag in Uw 
aanbeveling aan. 

Zie ik de heer Kroskinski staan. Mag ik enige stilte. 
Ja Haarlem en Den Helder steunen steunen onze Limburgse vriend graag 
in deze. (applaus). 

Oké ik heb de namen al op het scherm, nu voor de zaal. Namen 
graag naar de zaal. Jongens namen naar de zaal, oké 1 Verbugt dat 
is ook het advies van het hoofdbestuur, 2 Van Blerck-Woerdman, 3 
Cherribi, 4 Mevrouw van Heemskerck, 5 Mevrouw Monique de 
Vries en 6 wordt de blanco stem. Oké dan gaan we stemmen, er 
kan nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, ja 
dan is de stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar mevrouw Verbugt voor benoemd. 
(applaus). 

Dank U, dan gaan we nu naar plaats 25. Het hoofdbestuur zet daar 
de heer Cherribi in, 2 Bibie,- Cherribi en Bibie - 2 Bibie de Vries 
en dan noem ik op voorzover relevant 
afdeling ondercentrale Arnhem, Mevrouw Monique de Vries 
ondercentrale Den Bosch I Ommelande, de heer Bol 
afdeling Haaren, Bol 
ondercentrale Kop van Noordholland, Mevrouw van Heemskerck 
afdeling Leidschendam, de heer Passtaars is ingetrokken 
afdeling Maasdorpe, de heer van den Doel 
afdeling Nijmegen, Mevrouw Essers 
Rosmalen, de heer Bol 
afdeling Vlijmen, Bol 
afdeling ondercentrale Wassenaar, Monique de Vries 
afdeling Winsum, de heer Keur ingetrokken oké dus even 
recapituleren, ik heb Cherribi als advies van het hoofdbestuur, 2 
mevrouw Bibie de Vries, 3 Mevrouw Monique de Vries, 4 de heer 
Bol, wie trekt Bol in, de afdeling Haaren en de afdeling Rosmalen 
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maar ik heb hem ook bij Den Bosch nog staan en ondercentrale 
Den Bosch/Ommelande dus trekt terug en ik heb ook nog Vlijmen 
staan voor de heer Bol. Oké dus de heer Bol 4, 5 Mevrouw van 
Heemskerck, 6 de heer van den Doel en 7 Mevrouw Essers
Huiskamp. 

Nijmegen trekt Essers in op deze plaats. 

Essers ingetrokken dus ik blijf bij 6 dat was van den Doel. 

Mevrouw Buzeman, de kamercentrale Den Haag wil hier graag mondeling 
terugkomen op haar ingediende amendement en Mevrouw Sari van 
Heemskerck hier stellen. (applaus). 

Oké maar staat er al in bij de namen, 

Is het goed dat ik dat even toelicht. Wij willen het namelijk even graag 
toelichten. Wij zijn zeer aangenaam getroffen dat het hoofdbestuur zo'n 
gehoor heeft gegeven aan de stoet van amendementen die voor Mevrouw 
van Heemskerck is ingediend maar plaats 26 leek ons toch een beetje 
riskant of juist een beetje overmoedig. Mevrouw van Heemskerck heeft 
zo'n schat van kennis opgebouwd op verschillende terreinen, maar ik wil 
vooral wijzen op haar kennis op het terrein van Defensie haar grote 
toegankelijkheid voor Defensiemensen en ook haar, ja ook haar opkomen 
voor Defensie wat vooral de laatste tijd wel heel erg onder vuur ligt. Wij 
vinden dat de VVD als een partij die graag afficheert dat ze opkomt voor 
Defensie iemand met zoveel kennis en ervaring en zoveel goede contacten 
niet op zo'n riskante plaats als 26 moet zetten. Ik roep alle mensen die 
zoveel amendementen hebben ingediend voor Mevrouw van Heemskerck 
om haar op een safe plaats te krijgen op om op deze plaats efficiënt hun 
stemmen op haar uit te brengen. (applaus) 

Wie zei voorzitter, ik zei dat, oh ja daar. Mijn naam is Balemans van de 
kamercentrale Utrecht. Ik heb het genoegen om met Mevrouw van 
Heemskerck al geruime tijd te mogen samenwerken als secretaris van de 
Partijcommissie Defensie en ik wil dan ook mede namens kamercentrale 
Utrecht van harte onderstrepen dat wij Den Haag graag hierin zullen 
willen volgen. Mevrouw van Heemskerck is draagt niet alleen kennis aan 
toegankelijkheid zowel voor de Krijgsmacht als voor de politiek als voor 
het veld bezorgde militaire ex militaire en burgers ten aanzien van de 
Nederlandse Defensie maar paart dat ook nog aan een charme waardoor 
ze in staat is om een Defensie belangen optimaal te behartigen zowel in de 
Tweede Kamer a1s in het veld en we staan bij Defensie in de komende 
jaren nog voor hele grote en zware operaties we hebben Mevrouw van 
Heemskerck daar heel hard nodig. (applaus). 

Laten we proberen naar elkaar te luisteren. 

Stil, Mevrouw de voorzitter de afdeling Wassenaar had hier Mevrouw 
Monique de Vries gekandideerd die wil dat opschorten naar een volgende 
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plaats en hier ook Mevrouw Heemskerck, die wij eerst op 18 hadden 
gekandideerd, hier inbrengen. Ik wil graag Mevrouw van Heemskerck niet 
op haar Defensieportefeuille, dat is nou al toegelicht, maar Mevrouw van 
Heemskerck heeft ook een culturele portefeuille en daar waar de VVD 
niet altijd een hoge prioriteit aan cultuur heeft gegeven daar is Mevrouw 
van Heemskerck, vormt daar een grote uitzondering op ik citeer hier: 
graag iemand die er iets van toch wel mag weten dat is de directeur van 
het Mauritshuis de heer Dupark, ook een van onze leden, hij zegt in een 
brief aan het hoofdbestuur, Het was en is des te verheugender te ervaren 
dat Mevrouw van Heemskerck niet alleen met groot enthousiasme maar 
ook met een voortreffelijke kennis van zaken de belangen van de 
Nederlandse Musea in de Tweede Kamer behartigd. Door de naderende 
verzelfstandiging en dat is toch iets wat de VVD graag wil, vergt dat juist 
gedurende de afgelopen jaren veel inspanning. Het is in deze door zeer 
deskundig optreden van Mevrouw van Heemskerck zowel in de kamer als 
in de vaste kamercommissie dat heeft er voor gezorgd dat de Rijksmusea 
met een veel geruster hart de verzelfstandiging in gaan. Dank zij haar 
werden ook enkele cruciale toezeggingen gedaan door de Minister van 
WVC in aanvulling op het wetsvoorstel voor de verzelfstandiging van de 
Rijksmusea. Een eventueel wegvallen van Mevrouw van Heemskerck uit 
de Tweede Kamer zou echter verregaande gevolgen kunnen hebben, 
immers juist na de verzelfstandiging zal de controlerende rol van de 
Tweede Kamer ten aanzien van het cultuurbeleid van nog groter belang 
worden. Er staat thans veel op het spel te weten het welzijn van het 
Nederland Cultureel Erfgoed. Hij meent dan ook, ook namens vele andere 
collega's te spreken als hij vriendelijk en dringend vraagt om Mevrouw van 
Heemskerck een veel hogere plaats te geven. Het zou een verlies zijn om 
haar niet meer bij het Binnenhof tegen te komen. (applaus). 

Dank U, Mevrouw de voorzitter dames en heren ik wil een pleidooi 
houden voor Mevrouw Bibie de Vries. Fiscaaljuriste een specialisme wat 
wij niet in de fractie hebben op het moment en wat toch een beetje schril 
afsteekt als wij kijken naar CDA en PvdA die met een Vermeent en 
Vreugdenbil wat dat betreft wel een specialist hebben. Ik wil daarom ook 
nog eens benadrukken dat Bibie de Vries uit het bedrijfsleven komt zij is 
een eigen kandidaat van de Commissie van Aardenne, ook dat wil ik nog 
eens benadrukken en ook de heer Bolkestein hebben we wel eens horen 
zeggen dat het fiscaalspecialisme in de fractie naar voren zou moeten 
komen. Daarom een pleidooi voor Bibie de Vries een goede vrouw met 
fiscaalspecialisme. Ik dank U. (applaus). 

Dank U nog iemand daar. Ja voorzitter, zonder iets af te doen aan de 
kwaliteiten van béide dames de Vries zou ik hier toch een pleidooi willen 
houden voor Sari van Heemskerck. Zij heeft haar sporen al verdiend zowel 
op cultuurgebied als op defensiegebied en ik denk dat dit een juiste plaats 
is voor Sari van Heemskerck. (applaus). 

Oké, ja de heer van Heukelum zie ik daar en dan ga ik naar rechts. De 
kwaliteiten van alle kandidaten zullen ongetwijfeld hoog zijn maar horend 
naar de geluiden die we horen vanuit de kamercentrale Drente zeker 
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mevrouw van Heemskerck steunen- pas op Jan- bijna afgeschoten hier. 
(gelach). 

De heer Buining zie ik staan. Ja voorzitter ook Groningen ondersteund 
Sari van Heemskerck, ook namens de Duitse afdelingen die deel uitmaken 
van de kamercentrale Groningen en van deze Duitseafdelingen maken veel 
militaire lidmaatschap uit dus graag steun voor Sari van Heemskerk. 

Oké ik wou de discussie sluiten ik zie de namen al en nu ook de 
zaal. 1 Cherribi en dat is de kandidaat van het hoofdbestuur, 2 Bol, 
3 van den Doel, 4 van Heemskerck, 5 Bibie de Vries, 6 Monique de 
Vries en 7 is dan voor de blanco stem. Oké wij gaan stemmen, er 
kan nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, is dat 
nu wel gebeurd, heeft iedereen zijn stem uitgebracht, ja dan is de 
stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar Mevrouw van Heemskerck voor 
benoemd. (applaus). 
Oké, nou gaan we naar plaats 26, het hoofdbestuur zet daar de heer 
Cherribi in vervolgens Bibie de Vries vervolgens de heer van den 
Doel en ik ga nu de wijzigingsvoorstellen voorzover relevant 
doorlopen. 
afdeling Delft, de heer van Dijk 
kamercentrale Gelderland, mevrouw Essers-Huiskamp, handhaven 
om formele redenen op 27 komen we terug. 
afdeling Voerendaal, de heer Cornielje 
oké dat zijn ze, dus Cherribi dat is de kandidaat van het 
hoofdbestuur, Bibie de Vries, van den Doel, Johan van Dijk, Delft 
trekt in, niet Johan van Dijk dus. Mevrouw Essers-Huiskamp, wordt 
die gehandhaafd en de heer Cornielje. Oké computer. 

Voorzitter, afdeling Wassenaar wil de heer Cherribi voorstel van het 
hoofdbestuur graag ondersteunen. (applaus) 

Voorzitter, ik denk dat het hoog tijd is dat er iets wordt gezegd over van 
den Doel als defensie specialist geafficheerd staat dat wil ik dadelijk nog 
even wat corrigeren. Nu er twee andere mensen geplaatst zijn die ook dat 
affiche enigszins hadden is er des te meer reden om over van den Doel te 
praten namelijk de heer Blaauw gaat vooral zich bezighouden met 
buitenlandse zaken en Betuwelijnen en dergelijke. Ik heb zojuist begrepen 
dat mevrouw van Heemskerck cultuur ambieert, het duurde lang maar het 
was een duidelijk betoog. - Stilte graag -. Ik heb het vermoeden dat er in 
feite op dit moment kijkend naar de toekomst niet naar het verleden, nog 
geen echte defensiespecialiteit in de fractie is en dat kan een partij als de 
VVD zich absoluut niet veroorloven. De kandidaat die door de Commissie 
van Aardenne als eerste was genoteerd boven de ander genoemde namen 
voldoet in alle opzichte aan de eisen en de criteria die genoemd zijn. 
Deskundigheid vooral. Jeugd er is dus een nieuwe impuls in de fractie 
aanwezig, zijn leeftijd bovendien geeft aan dat er en continuïteit wordt 
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gewaarborgd. Van den Doel is 41 jaar ik kan U wel zeggen dat hij over 2 
weken wordt bevorderd tot kolonel dus het is geen broekje in de zin dat 
die zich niet waar kan maken. Vervolgens op dit moment- verstaat U mij 
wel - ik versta u prima gaat U door . 

Vervolgens is van belang dat er een Gelderse kandidaat wat aandacht 
krijgt en geplaatst wordt, er is er op dit moment nog maar 1 geplaatst, en 
Gelderland is de provincie met de grootste achterban denk ik op het 
terrein van Defensie. De heer van den Doel die heeft jarenlang in de 
landmacht geopereerd op verschillende niveaus zoals U allen zult weten is 
hij sinds een drietal jaren medewerker aan het internationaal Instituut 
Clingendael en als zodanig ook regelmatig te zien en te horen op televisie 
en radio waarom het gaat om het toelichten van de gehele ingewikkelde 
problematiek die zich met name in Oost en Centraal Europa afspeelt. Ik 
zal U niet langer vermoeien maar ik wil afsluiten met de uitspraak dat de 
beste defensiespecialist die erop dit moment in het land is voor ons 
beschikbaar is mits we hem nu kiezen. Dank U. (applaus) 

Dank U. Heer Tirion. Voor alle duidelijkheid wij vinden ook dat zo 
langzamerhand een Gelderse kandidaat moet gaan komen, maar niet op 
deze plaats maar op plaats 27 anders krijgen we daar misschien 
onduidelijkheid over en wij steunen hier Cherribi namens de kamercentrale 
Gelderland. 

Dank U, nog iemand daar. Voorzitter Balemans Utrecht wij steunen hier 
het voorstel om Cherribi hier te handhaven maar daarnaast wil ik een 
opmerking maken over wat er gezegd is over de kandidaten die op dit 
moment de Defensieportefeuille beheren in de Tweede Kamer en die 
inmiddels al gepasseerd zijn op de lijst. Natuurlijk kunnen we gaan praten 
over allerlei geruchten wie wel of niet andere beleidsterreinen gaan 
indienen maar dat is straks aan de nieuwe fractie om dat vast te stellen. Ik 
vind de geruchten en de suggesties die hier gesteld zijn niet terechte 
daarnaast heb ik wel en dat spreekt weer tegen dat beleid, van Mevrouw 
van Heemskerck begrepen dat zij wel degelijk Defensie blijft ambiëren dus 
wat dat betreft is het ook niet voor niks dat op die argumenten Sari van 
Heemskerck onder andere hier op die lijst is verschenen. (applaus). 

Dank U, zie ik nog meer sprekers. Ja wel voorzitter,de heer van Voskuilen. 
De kamercentrales Haarlem en Den Helder vinden dat op deze plaats 26 
dat de heer Cherribi die niet hoger of lager, zoals U wilt op de lijst kan 
komen. Wij moeten deze groepering op zin minst op deze plaats liever 
zelfs hoger maar _zeker niet lager op de lijst plaatsen. (applaus). 

Hoger lijkt me wat moeilijk maar. ... ik, ga Uw gang, nee hiervoor 
staat nog iemand. 

Voorzitter afdeling Bladel en Nederzult weet niet wat verkiesbaar is en wat 
niet verkiesbaar bij deze verkiezingen. Wij sluiten ons graag aan bij de 
afdeling Ermelo de kandidaat van den Doel, Theo van den Doel was de 
enig academisch gevormde militair die afstand kan nemen, nee pardon 
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even corrigeren, een van de weinige academische gevormde militaire en ik 
heb vrijwel al zijn stukken van Clingendael gelezen dat zit echt goed in 
elkaar. De man weet waar hij het over heeft. 

Ik denk dat je met een dergelijke kandidaat niet alleen een winst zou zijn 
voor de VVD fractie maar tevens voor de hele volksvertegenwoordiging. 
Dat was wat ik wilde zeggen, ik dank U zeer. 

Dank U, heer de Grave, ik kom zo daar. Mevrouw de voorzitter wij 
hebben als partij en ik geloof altijd terecht gewijgerd te stellen als excuus 
kandidaten maar nu hebben wij een Nederlander van Marokkaanse 
afkomst met grote inhoudelijke kwaliteiten die vaak onder hele moeilijke 
omstandigheden altijd het liberale geluid heeft verdedigd. Een man ik kan 
U dat bevestigen met groot gezag in die kringen. Ik zou de partij willen 
zeggen dat de partij zich groot onrecht zou aandoen als deze uitmuntende 
kandidaat niet op deze plaats wordt gekozen. (applaus). 

Iemand nog, nee voorzitter ter rechterzijde van U, 

Voorzitter ik denk dat het verstandig is mij even te conformeren aan de 
voorzitter van de kamercentrale Gelderland en te stellen dat de Gelderse 
kandidaat op plaats 27 besproken zal gaan worden dus volgen wij Uw 
advies. 

Dank U, de heer van Aardenne. Dank U wel mevrouw de voorzitter. Ik 
heb er behoefte aan om enkele woorden te zeggen omdat ik een 
misverstand constateerde bij een van de sprekers die noemde dat de 
commissie van Aardenne iemand hoog op een bepaalde plaats had gezet. 
Wij hebben aan het hoofdbestuur een alfabetische lijst uitgebracht van een 
45 kandidaten die naar onze mening allen geschikt waren. We hebben daar 
wel een oordeel bij gegeven, de voorzitter heeft dat ook gerelaveerd, een 
oordeel in de zin van zeer goed, goed, cq voldoende maar dat is een 
vertrouwelijk oordeel geweest dat het hoofdbestuur mee kon laten wegen 
in zijn oordeelsvorming. Ik kan U zeggen dat waar nu allen zittende 
kandidaten inmiddels de revue gepasseerd zijn er zeker een groot aantal 
nieuwe kandidaten zich voor deden die naar onze mening als zeer goed te 
kwalificeren zijn. Maar ik zou hier toch met enige nadruk ook de naam 
van de heer Cherribi onder Uw aandacht willen brengen. Wij hebben de 
heer Cherribi ontvangen in een laat stadium van de procedure, dat is zo, 
wij hebben in een zeer zorgvuldige procedure vergewist van zijn kwaliteiten 
en wij hebben hem toen aan het hoofdbestuur kunnen aanbevelen in die 
zin dat het aan hç_t hoofdbestuur was om hem aan de lijst toe te voegen 
hetgeen daar is geschiedt. Ook de andere nieuwe kandidaten die nu gaan 
voorkomen daar zitten er een aantal bij die in onze renking hoog scoren 
maar die renking moet ik U onthouden want reglementair geven wij alleen 
een alfabetisch advies en is het aan het hoofdbestuur om daar een 
conclusie uit te trekken en ieders verantwoordelijkheid moet altijd duidelijk 
worden vastgelegd. Dank U wel. (applaus). 

26 



Dank U ik ga U de namen opnoemen die voor plaats 26 in 
aanmerking komen waarvan de hoofdbestuurskandidaat de heer 
Cherribi is dat is nummer 1 Cherribi, 2 Cornielje, 3 van den Doel, 4 
Essers-Huiskamp, 5 Bibie de Vries en de 6 zal de blanco stem zijn. 
Oké dan gaan we nu stemmen, er kan nu gestemd worden. 
Oké heeft iedereen zijn stem uitgebracht, nee hoor ik, hoor ik nee 
nog, dus iedereen zijn stem uitgebracht, nog nee, wel ja nu dan is 
de stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar de heer Cherribi voor benoemd. 
(applaus). 
Öké kom ik aan plaats 27. Het hoofdbestuur zet Mevrouw Bibie de 
Vries in vervolgens van den Doel daarna Cornielje en ik ga kijken 
welke relevante wijzigingsvoorstellen ik U nog op noem, dat is de 
afdeling Aalsmeer, de heer Vos 
afdeling Beemster, de heer Pluckel 
afdeling Castricum, Mevrouw Essers-Huiskamp 
kamercentrale Friesland, de heer van den Doel staat er al in 
afdeling Maasdorpe, Mevrouw van Blerck-Woerdman 
afdeling Menaldumadeel, de heer Keur, ingetrokken. Vos heb ik al 
genoemd, heer Cherribi is uit, 
kamercentrale Rotterdam, de heer Keur 
afdeling Utrecht, de heer Kokshoorn, om formele redenen 
gehandhaafd 
Hoogervorst is eruit, Mevrouw Essers is genoemd, dat zijn ze, dus 
de hoofdbestuurskandidaat is Mevrouw Bibie de Vries, vervolgens 
van den Doel, Cornielje, Vos, Pluckel, Essers-Huiskamp, van 
Blerck-Woerdman en Kokshoorn en Keur. 
Rotterdam trekt Keur in, dus Keur eruit, laten we even zorgen dat 
ik het kan horen want het is daar zo'n ontzettend geroezemoes. 
Oké computer graag de namen. 

Mevrouw de voorzitter, ja ga Uw gang. De Bakker, kamercentrale 
Dordrecht. De heer Klein Malekamp is een enkele keer reeds ingezet. 
Diverse specialisme is al de revue gepasseerd maar met name de affiniteit 
naar het bedrijfsleven. De heer Klein Malekamp is een kandidaat die in 
het hele Rotterdamsegebied ook zeer bekend is. Dat is iets dat we ook nog 
zeer nadrukkelijk onder Uw aandacht willen brengen. Bedrijfsleven is van 
groot belang om in dit land de welvaart te verdienen is een goeie 
aansluiting met het bedrijfsleven achten wij van bijzonder groot belang. De 
heer Klein Malekamp heeft dat profiel bij uitstek hij heeft een ruime 
statenervaring dat is ook al door een andere kamercentrale aan de orde 
gesteld, er zijn vele nieuwe kandidaten die nu ingezet gaan worden, maar 
meneer Klein Malekamp is een kandidaat die de algemene vergadering 
zeer nadrukkelijk aanbevolen wordt. 

Dank U, U zet hem dus in voor plaats 27. Dank U, wie nog meer, 
de heer Tirion. 
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De kamercentrale Gelderland heeft van begin af aan twee zeer ervaren 
politici ingezet namelijk de heer Kamp en Mevrouw Essers en van den 
Doel ingezet voor het geval defensie onvoldoende aan de bak zou komen. 

Nu zeg maar, Sari op een goede plaats staat en Jan Dirk op een goede 
plaats staat en achter de tafel zelfs de heer Bolkestein die ook niet 
onbekend is met Defensie binnen is vinden wij het hier de plaats gekomen 
om Marijke Essers in te zetten dan kunt U ook het getalscriterium wat zo 
belangrijk is weer een beetje ophalen. 

Mevrouw de voorzitter, ik wou toch nog een keer terugkomen op de 
capaciteiten van de heer van den Doel. Ik denk dat hij de deskundigheid 
heeft die op dit ogenblik nodig is. Er is een relatie nodig tussen de interne 
en externe veiligheid daar heeft hij uitdrukkelijk inzicht in gekregen hij is 
namelijk breder gevormd dan alleen op defensie. Hij is Internationaal 
werkzaam geweest en hij heeft veel vertrouwen in de organisatie en als ik 
kijk naar het beleid zoals dat bijvoorbeeld door D'66 wordt gevoerd dan 
constateer ik dat het afsnoepen van het electoraat ook gebeurd omdat zij 
zich aangesproken voelen door mensen die daar verantwoordelijk zijn en ik 
denk dat van den Doel daar iemand voor is die dat zal kunnen. De 
krijgsmacht bevind zich in een hele moeilijke fase en ik denk dat die fase 
straks nog moeilijker zal worden door allerlei omstandigheden en dan is 
het goed dat daar een jong iemand is die zich speciaal daarop richt en ik 
zou nogmaals mijn grote voordeel voor hem naar voren willen brengen. 

Dank U ik ga naar links, gaat Uw gang. 

Mevrouw de voorzitter mijn naam is Nieuwkerke afdeling Apeldoorn. Wij 
willen van harte de kandidatuur van Marijke Essers ondersteunen en ik 
denk niet dat ik uitvoerig hoef toe te lichten haar ervaring op zowel 
landelijk, kamercentraleniveau als plaatstelijkniveau raadslid, 
fractievoorzitter en momenteel wethouder, maar met name wat mij nu is 
opgevallen er worden bijzonder veel specialisten aanbevolen ik denk dat 
met name Marijke haar sporen verdiend als generalist met een brede 
belangstelling voor zowel het bedrijfsleven als de socialesector ook een 
gezicht van de VVD. Het is een vrouw die uitstekend beleidsmatig kan 
denken strategies inzicht heeft en een analytisch vermogen. Iemand die 
uitstekend in een team kan functioneren, we mogen spreken van 
inspirerend leiderschap een open critische houding en zeker heel belangrijk 
ze durft haar functioneren crities ter discussie te stellen. Ik denk zeker 
binnen onze partfj een zeer goede aangelegenheid. Wij onderschrijven haar 
van harte ik denk een vrouw van formaat. 

Dank U, gaat Uw gang. Mevrouw de voorzitter, mijn naam is Luc Ordons 
en ik wil graag het volgende aan U en de aanwezigen onder de aandacht 
brengen. De uitdaging waarin wij in Nederland voor geplaatst zijn , zijn 
economische uitdagingen. De fiscaleproblematiek is een sleutel tot het 
aangaan van die uitdaging. Mevrouw de Vries, fiscaliste en werkzaam in 
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het bedrijfsleven mag om die redenen niet ontbreken op de lijst van de 
VVD op deze plaats. Ik dank U. 

Mevrouw de voorzitter gisteravond riepen wij hier vol enthousiasme ons 
programma is werk, werk en nog eens werk. We hebben een heleboel 
specialisme opgenoemd die betaald moeten worden het wordt nu tijd voor 
Klein Molekamp, werk, werk en nog eens werk. (applaus). 

Voorzitter het blijft tijd voor veiligheid en daarom kan ik als voorzitter van 
de VVD defensiecommissie de kandidatuur van de heer van den Doel van 
harte ondersteunen. Dank U wel. 

Mevrouw de voorzitter - niet te veel meer - als ik het aanhoor hebben we 
toch allemaal voortreffelijke kandidaten dus wat maakt het eigenlijk 
allemaal uit. Maar zonder Uw kandidaat Bibie de Vries af te kraken 
integendeel ik zal er straks ook zeker steun voor geven zou ik toch willen 
pleiten voor Marijke Essers. Essers is een allround politica die al jaren in 
het vak en in de partij meeloopt. De partij kent en die in Apeldoorn 
voortreffelijk werk heeft gedaan als wethouder, allround politica door de 
wol geverfd dus ik zou U met klem willen adviseren om Mevrouw Essers 
op deze plaats te steunen. 

Dank U, ik zie geen sprekers meer, ja 

Jawel mevrouw de voorzitter, ik wil er toch nog even op wijzen dat het is 
hier net al genoemd, wij moeten in dit land weer aan het werk en dan 
moeten voorwaarden voor geschapen worden die dat werk mogelijk 
maken. Ik vind de actie van de kamercentrale Gelderland heel aardig 
bedoeld maar om nu een kandidaten die door de Commissie van 
Aardenne niet hoger ingeschaald was dan plaats 42 nu plots, nou in ieder 
geval op een advieslijst en we hebben ook nog eens een keer zo'n 
matrixmodel gehad, ..... van de commissie van Aardenne volstrekt uit haar 
voegen getrokken, wij hebben geen schaal gemaakLik herstel mij, de 
advieslijst van het hoofdbestuur waarbij denk ik het hoofdbestuur heel 
duidelijk gekeken heeft naar de adviezen van de commissie van Aardenne 
dat de kandidaat Mevrouw Essers door het hoofdbestuur op de advieslijst 
op plaats 42 gezet is en dat nu laten we zeggen Gelderland omdat men 
vind dat er al voldoende defensiespecialisten aanwezig zijn die move maakt 
om een kandidaat van plaats 42 in de plaats van van den Doel te stellen, 
dat gaat mij wat t_e ver en dan spreek ik met Mevrouw van Leeuwen van 
de kamercentrale Rotterdam mee, het gaat hier om werk, werk, werk alles 
wat uitgegeven moet worden in Nederland daar hebben we inmiddels al de 
kandidaten voor zien passeren en nu gaat het erom om het geld binnen te 
halen om die uitgaven mogelijk te maken. Klein Molekamp. 
(applaus). 

Mevrouw de Pape afdeling Capelle ondersteund de heer Klein Molekamp, 
a.u.b. contacten met het bedrijfsleven. 
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Mevrouw de voorzitter kamercentrale Haarlem steunt mevrouw Essers als 
we werk werk werk roepen ja dan is het prachtig maar Mevrouw Essers 
werkt aan de opleiding van juist die mensen die in het bedrijfsleven verder 
moeten. 
Ik denk dat het werk dan ook zeer op de plaats is bij haar namelijk. Dank 
U wel. 

Heer Voskuilen. Zonder in herhaling te vallen wil ik wat Mevrouw Essers 
betreft namens de kamercentrale Den Helder nog een ding toevoegen, zij 
heeft ook politieke ervaring en ik denk dat dat ook van belang is in de 
Tweede Kamer, wethouder van Apeldoorn is een zeer goede positie om op 
te schuiven en heeft behoorlijk wat ervaring brengt zij mee. 

Voorzitter er zijn al een aantal pleidooien gehouden voor de heer Klein 
Malekamp ik geloof dat dit de juiste plaats is voor een dergelijke 
specialist. Ik sluit mij dan ook gaarne aan bij de vorige sprekers. (applaus). 

Heer Thijssen. Mevrouw de voorzitter mag ik dan het evenwicht weer zien 
te herstellen. Limburg heeft een zwak voor Mevrouw Essers en dat heeft 
er niets mee te maken dat wij even Apeldoorn gebeld zouden hebben 
(gelach) maar omdat wij ons hebben weten te overtuigen uit diverse 
omschrijvingen dat mevrouw grote kundigheden meebrengt in de kamer en 
ik denk dat het haar tijd is om daar nu dan ook in te komen. 

Ja voorzitter, ik ben Marian Hugens en ik kom uit Apeldoorn. Ik heb in 
een aantal besturen gezeten in de loop der jaren met Marijke Essers, ik zit 
nu in de steunfractie in Apeldoorn en ik kan U getuigen Marijke is een 
uitermate plezierige collega een keiharde werker inhoudelijk sterk ze is 
generalist ze maakt zich zeer snel nieuwe dingen eigen en last but not least 
ze is in staat om werkelijk op lange of korte termijn een visie te 
ontwikkelen over bepaalde zaken en het lijkt mij van groot belang. Kortom 
Marijke Essers is een kandidaat die onze fractie in de Tweede Kamer niet 
kan en niet mag missen. 

Dank U, de laatste. Ik zou graag nog het voorstel van het hoofdbestuur 
voor de heer van den Doel willen ondersteunen. Als vice-voorzitter van 
Clingendael heb ik onlangs begrepen dat de heer van den Doel die nog 
maar een paar jaar daar werkt, de meest productieve wetenschapsschrijver 
is op het ogenblik. Hij is zeer actief ik beveel U hem zeer aan. (applaus). 

Dank U, de laatste is er nog iemand daar. Dat is de allerlaatste dan. 
Mevrouw de voor_zitter ik wil toch even erop wijzen dat de kandidaat van 
het hoofdbestuur hier naar mijn mening Mevrouw Bibie de Vries is maar 
dat even ter recht zetting van- dat is ook zo - wat daar net gezegd werd. 

Oké ik sluit de discussie af. De kandidaat van het hoofdbestuur is 
inderdaad Mevrouw Bibie de Vries ook mede op advies van de 
fractievoorzitter die haar specialiteit als zeer gewenst in de nieuwe 
kamerfractie beschouwt. Ik ga U de namen opnoemen die voor 
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plaats 27 gekandideerd zijn. Dat is 1 Bibie de Vries, 2 Van Blerck
Woerdman, 

3 Cornielje, 4 van den Doel, 5 Essers-Huiskamp, 6 Klein 
Molekamp, 7 Kokshoorn, 8 Pluckel, 9 Vos en ze kunnen nog net 
allemaal op het kastje 10 is dan de blanco stem. Goed wij gaan 
stemmen, er kan nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem 
uitgebracht, nee ga rustig Uw gang. Heeft iedereen zijn stem 
uitgebracht, iedereen ja dan is de stemming nu gesloten. 
Voorzitter nu geen van de kandidaten de meerderheid heeft 
behaald is een herstemming tussen de eerste 4 kandidaten nodig. 
Mevrouw Essers, 

...... .4 van den Doel en de Se is de blanco stem. Advies van het 
hoofdbestuur is Mevrouw Bibie de Vries. Oké wij gaan stemmen, er 
kan nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, nee 
is dat nu wel het geval, iedereen zijn stem uitgebracht, ja stemming 
gesloten. 
Mevrouw de voorzitter er is weer geen meerderheid dus dat 
betekend dat er opnieuw gestemd moet worden tussen Mevrouw 
Essers en Mevrouw Bibie de Vries. 
Dank U, wij gaan nog een keer stemmen. 1 Mevrouw Essers
Huiskamp, 2 Bibie de Vries en de 3e is nu de blanco stem. Er kan 
nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, nee ga 
rustig Uw gang. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, ja oké dan is 
de stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar Mevrouw Bibie de Vries voor 
benoemd. (applaus) 
Oké we gaan naar plaats 28. Het hoofdbestuur zet van den Doel in. 
Vervolgens Cornielje en vervolgens ga ik de relevante 
wijzigingsvoorstellen aan U voorleggen. Mag ik a.u.b. enige stilte 
dan gaat het wat vlugger. 
afdeling Beverwijk/Wijk aan Zee, de heer Mens 
afdeling Haarlem, Mevrouw Monique de Vries 
afdeling Kampen, de heer Rijpstra 
afdeling Leidschendam, Monique de Vries 
afdeling Maasdorpe, ook Monique de Vries 
kamercentrale Overijssel, Rijpstra zit er in 
Oké recapitulerend van den Doel de hoofdbestuurskandidaat, 
Cornielje, de heer Mens, Mevrouw Monique de Vries, de heer 
Rijpstra klaar. Oké accoord. 

Overijssel trekt Rijpstra in. Rijpstra eruit. Overijssel trekt Rijpstra in maar 
ik heb er nog een. 

De afdeling Leende trekt de kandidatuur van de heer Mens op deze plaats 
in maar behoudt zich het recht voor om op een latere plaats daarop terug 
te komen. Welke afdeling Beverwijk. 
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Mevrouw de voorzitter mag ik op dit moment - ja mevrouw Buzeman -
Monique de Vries inzetten voor deze plaats zij is al verscheidene malen 
ingezet. Wij hebben haar vel eerder al aangemeld en komen daar nu op 
terug met een uitgebreider verhaal. 
Monique de Vries is dus allang actief in de VVD ze heeft vele kanten ze 
is voorzitter van de Vrouwen in de VVD geweest zoals ook al vermeld is 
door anderen. Ik ken haar onder meer als lid van onze 
gemeenteraadsfractie waar zij een uitmuntende rol vervult, zij doet 
onderwijs en cultuur en nog vele andere dingen die ook buitengewoon 
nuttig zijn voor het maatschappelijk leven. Zij is ook bij uitstek een 
onderwijsspecialist en zij geeft zelf ook les. Ik kan U verzekeren dat zij een 
goed bestuurder is en dat heeft ze ook al vele jaren gedaan en een 
buitengewoon prettig iemand om mee om te gaan. Ik denk dat deze plaats 
voor haar in de kamer uitstekend zou zijn en voor de kamerfractie een 
aanvulling. (applaus). 

Dank U, mag ik even vragen de kamercentrale Overijssel heeft de 
heer Rijpstra ingetrokken maar ik heb hem nog wel een keer bij de 
afdeling Kampen staan blijft die gehandhaafd, ja dan blijft die 
gehandhaafd want hij komt twee keer voor. Dan wat wie zei dat 
net, dan Beverwijk over de heer Mens, trekt U dat helemaal in, 
voor deze plaats maar dan zoals in andere gevallen dan moet het 
formeel meelopen 
dat was de afdeling Leende, formeel inderdaad moet die dus 
meelopen want Leende wilde graag op een later tijdstip hier op 
terugkomen. 
Maar Leende heb ik hier niet bijstaan op deze plaats. Leende heb 
ik hier niet staan ik heb alleen Beverwijk/Wijk aan Zee staan 
dan sta ik op de verkeerde plaats te kijken 
Oké heeft Beverwijk daar iets op te zeggen, Beverwijk laat 
meelopen. Oké 

Voorzitter afdeling Wassenaar heeft eerder een voorstel voor Monique de 
Vries gehandhaafd en willen nu alsnog inzetten op deze plaats. 

Maar die staat er al bij, ja. Heer Weijering. 

De kamercentrale Overijssel stelt om formele redenen hier de heer 
Cornielje. Ik denk dat we nu ook een beetje aan regionale spreiding van 
kandidaten moeten denken. - staat er in. Gaat Uw gang daar rechts. -

Voorzitter afdelin~ Ermelo zult U begrijpen ondersteund gaarne het 
voorstel van het hoofdbestuur voor de kandidatuur van de heer van den 
Doel. 

Heer Tirion. Het zal duidelijk zijn dat op deze plaats uiteindelijk toch 
Marijke Essers toch terug zal moeten komen. We zetten haar in namens 
de kamercentrale Gelderland en ik geef een dringend advies om dat te 
volgen. 
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Essers erbij, verder nog iemand. 

Afdeling Zaanstad. Voorzitter er is ons toegezegd 1/3 van de nieuwe 
fractie zou bestaan uit vrouwen. Wij zijn bij plaats 28 er zitten 7 vrouwen 
in. Ik stel voor hier Monique de Vries die dus niet alleen gespecialiseerd is 
in onderwijs maar bovendien ook nog eens een keer een vrouw is met 
visie. (applaus). 

Dank U. ik heb U gezegd dat het hoofdbestuur dat criterium in 
haar voorstel heeft gehanteerd maar het is natuurlijk aan de 
vergadering om dit te realiseren of niet. Ja gaat Uw gang. 

Heer Mackaay. Mevrouw de voorzitter op de eerste plaats hechten wij er 
voorkeur aan de voorkeur die in Gelderland leeft daar hebben we geen 
probleem mee om dat te honoreren. In de tweede plaats wil ik een 
dringend advies geven om geen kandidaten uit de zogeheten c categorie op 
de lijst te plaatsen daar is in de kamercentrale Leiden de meest grootste 
meerderheid voor en U begrijpt waarop ik doel. 

Zijn er nog meer sprekers. Oké dan heb ik de volgende namen op 
mijn lijstje staan. Ik heb weer Pieter Mondriaan maar dat kan dus 
niet jongens en Karel Appel, we hadden Mondriaan al gekozen. 
(gelach). Oké de heer van Aardenne heeft het woord. 

Dank U wel, ik constateer voor het eerst vandaag dat op relei namen die 
op het blauwescherm gaan verschijnen er een staat die wij als commissie 
niet geschikt achten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Ik wil 
U dat niet onthouden. We hebben drie lijsten gemaakt, de tweedelijst die 
namen zullen aan het slot kunnen voorkomen mensen die wellicht geschikt 
zouden zijn, U kent het reglement, maar de naam van de heer Mens stond 
bij ons op de derde lijst en ik kan U dan ook alleen maar namens de 
commissie, de commissie is daar volstrekt unaniem in als dat niet dubbel 
op zou zijn zou ik het zo willen zeggen, alleen maar adviseren om geen 
naam uit de C lijst en dus ook niet van de heer Mens te steunen. Dank U 
(applaus). 

Dank U, kunnen de namen die ik hier al zie ook al voor de zaal 
verschijnen. Dat zal zijn, 1 van den Doel de 
hoofdbestuurskandidaat, 2 Cornielje, 3 Essers-Huiskamp, 4 Mens, 5 
Rijpstra en 6 Monique de Vries en de 7e stem is dan voor de 
blanco stem. Goed wij gaan stemmen, er kan nu gestemd worden. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, nee zie ik daar. Heet iedereen 
zijn stem uitgebracht, ja dan is de stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar Mevrouw Essers voor benoemd. 
(applaus). 
Dank U stembureau. Dat was 28. Ik ga naar 29 het hoofdbestuur 
zet van den Doel is vervolgens Cornielje en Mevrouw Monique de 
Vries. Ik ga kijken naar de relevante wijzigingsvoorstellen. 
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afdeling Castricum, de heer Rijpstra, mag ik enige stilte. 
kamercentrale Drenthe, de heer Rijpstra 
kamercentrale Haarlem, de heer Vos 
afdeling Haarlem ook Vos 
Den Helder, Rijpstra 
Leidschendam, van Bierek is weg 
Maasdorpe, de heer Vos 
Velsen, de heer Vos 
afdeling Zijpe/Callantsoog, de heer Rijpstra. 
Ik heb dus van den Doel als hoofdbestuurskandidaat, Cornielje, 
Monique de Vries, de heer Rijpstra en de heer Vos. Wil iemand 
daar iets over zeggen. 

Mevrouw de voorzitter de kamercentrale Haarlem trekt de heer Vos om 
formele redenen terug er komt daar later bij plaats 32 op terug. 31/32. 

Vos weg door de kamercentrale Haarlem. Ik heb hem nog wel 
staan bij Velsen en Maasdorpe dus hij blijft staan. 

Voorzitter, ik zou willen bepleiten dat dit de juiste plaats is voor Monique 
de Vries. Zij is op 29 gekandideerd, we praten nu over 29 ik heb al eerder 
in deze vergadering veel steun gevoeld voor haar plaats. Ik denk dat het 
terecht is dat we met zijn allen gaan proberen dat zij deze plaats 29 kan 
behouden. Dank U wel. (applaus) 

Mevrouw Buzeman. Mevrouw de voorzitter ik heb al een keer gepleit voor 
Monique de Vries ik wil dat graag op deze plaats nog een keer doen en de 
woorden van de voorzitter van de Vrouwen in de VVD graag 
onderschrijven. 

Mevrouw de voorzitter de afdeling Maasdorpen trekt de kandidatuur van 
de heer Vos in. 

Dan staat Velsen er nog dus de heer Vos komt nog voor op de lijst. 

Meneer van Heukelum. Mevrouw de voorzitter bij het samenstellen van de 
lijst is al herhaaldelijk gezegd dat een aantal argumenten belangrijk zijn 
generalisten, specialisten, man, vrouw ik zal ze niet herhalen, maar er is 
een argument wat nu toch wel begint te dringen en dat is het argument 
regionale spreiding. Uit meerdere kanten is gewoon dat met name de 
regionale pers de regionale omroep nu nog radio in Drenthe maar 
binnenkort ook regionale TV's dat die een steeds belangrijkere rol gaan 
spelen in de politiek. Het kan nu niet zo zijn dat nu inmiddels alle 
kamercentrales voor zover ik weet, wacht even, alle kamercentrales 
behalve Overijssel enDrente toch een vrij grote vlek in Nederland nog 
geen kandidaten hebben en het is om die redenen dat ik met klem de heer 
Rijpstra wil aanbevelen op 29 en straks zeker op 30 de heer Cornielje. De 
heer Rijpstra wil aanbevelen een vrij jonge man die beschouwd kan 
worden als onderwijsspecialist maar in de gemeenteraad van Groningen 
indertijd ook de portefeuille economische zaken heeft gehad dus ook werk, 
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werkgelegenheid economische zaken uitstekend kan behartigen en ik zou 
met klem de vergadering willen oproepen om het regionale aspect niet te 
verwaarloze en de heer Rijpstra op 29 te stemmen. (applaus). 

Dank U, meneer de Bakker en dan kom ik hier zo. Bakker zult U 
bedoelen, ja Bakker sorry. Ja dank U ik wou als afdeling Haarlem de heer 
Vos terugtrekken ten gunste van het voorstel van de kamercentrale 
Haarlem op 31/32. Ik heb begrepen dat de afdeling Velsen dat ook doet. 

Dus de heer Vos valt uit de lijst weg. 

Meneer Voskuilen. Mevrouw ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons 
met elkaar afvragen of het niet zeer verstandig is om de regio's toch te 
laten vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. We hebben in Den Helder 
een aantal jaren geen vertegenwoordiger gehad, ik voel erg mee met 
Drenthe en Overijssel om 29 Rijpstra en 30 Cornielje daar niet van af te 
wijken. (applaus). 

Heer Weijering en dan kom ik daar. Ja voorzitter U kunt zich natuurlijk 
voorstellen dat de kamercentrale Overijssel nu ook een keer aan de beurt 
wil komen met een kandidaat en ik zou dan ook graag het voorstel 29 en 
30 van harte willen ondersteunen. 

Oké maar we zijn nu met 29 bezig. De heer Poppens zie ik 
daar. 

Voorzitter de regionale spreiding dat moet op een gegeven moment ook 
voldoende prioriteit krijgen en ik ben het met enkele vorige sprekers eens 
dat dit nu aan bod dient te komen en in verband daarmede wil ik gaarne 
ondersteunen Rijpstra op plaats 29. Ik meen ook dat in verschillende 
gesprekken onze politiekleider erop gewezen heeft van we moeten er voor 
zorgdragen dat het Noord/Oosten des lands ook vertegenwoordigd wordt 
op een evenwichtige wijze op de lijst van de Tweede Kamer. Ik dank U. 

Oké de heer Tirion. Kamercentrale Gelderland ondersteund ook om bij de 
eerste 30 plaatsen alle kamercentrales vertegenwoordigd te krijgen mede 
vanwege de contacten met de pers in de plaats. 

Dank U, heer Slijpen. Ik heb goed gekeken naar de tafel toen van 
Heukelum aangaf de kwaliteiten van Rijpstra toen zag ik de 
fractievoorzitter knikken hij doet dat zelden maar ik zag hem knikken. Ik 
zou graag willen hebben dat hij uiting geeft aan dat knikken en de 
vergadering mededeelt waarom hij knikte. 

Oké, meneer Bolkestein waarom knikte U. (gelach) Mevrouw de 
voorzitter. Ik zal graag aan dit verzoek voldoen. Enige sprekers hebben al 
de nadruk gelegd op het feit hoe belangrijk het is dat alle regio's in 
Nederland goed in de Tweede Kamerfractie zijn vertegenwoordigd. Op dit 
ogenblik hebben wij geen leden van die fractie uit de provincies Drenthe 
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Overijssel en Gelderland. Gelderland is nu door 2 stevige kandidaten, 
althans in de toekomst, vertegenwoordigd. 

Ik zou het de vergadering graan met klem willen verzoeken om de 
adviezen van enige sprekers te volgen en de heren Rijpstra en Cornielje op 
de plaatsen 29 en 30 te zetten, zodat ook in de toekomst, naar het zich 
laat aanzien, de provincies Drenthe en Overijssel zijn vertegenwoordigd. Ik 
zou daar graag nog iets aan toe willen voegen ten aanzien van de heer 
Cornielje. Hij komt niet alleen uit het onderwijs en hij heeft grote ervaring 
opgedaan als secretaris van het bewindsliedenoverleg onder het kabinet 
Lubbers 2 maar hij is zou ik met enige nadruk willen zeggen, hij is in niet 
geringe mate verantwoordelijk voor de opleving die de VVD de afgelopen 
4 jaar heeft doorgemaakt omdat hij met inventiviteit en vasthoudendheid 
het gedachtengoed van de VVD via de media heeft laten uitdragen. Hij 
heeft uitstekende contacten met de media en zoals U weet is dat van 
onschatbare waarde voor het imago en de standing van een politiekepartij 
in de openbare mening. Kortom dit zijn redenen waarom ik graag als mijn 
mening geef dat ik U met klem zou willen verzoeken om de heren Rijpstra 
en Cornielje op de plaatsen 29 en 30 neer te zetten. (applaus). 

Dank U. Mevrouw gaat Uw gang. Mevrouw de voorzitter het lijkt mij dat 
wij op deze vergadering niet iemand moeten kiezen omdat hij toevallig 
ergens woont maar dat wij hier moeten kiezen op kwaliteit en ik zou dan 
wel graag de kandidatuur van Monique de Vries willen ondersteunen want 
naar mijn mening heeft zij die kwaliteit. (applaus). 

Zie ik daar nog iemand staan, ja ga Uw gang. Mevrouw de voorzitter bij 
plaats 20 hebben wij een pleidooi gevoerd dat de regio Utrecht goed 
vertegenwoordigd zou zijn. Mijn afdeling, afdeling Maarn ondersteund 
volledig de heer Bolkestein maar over de heer Rijpstra is van alles goeds 
gezegd vooral dat hij onderwijsspecialist is. Ik mis één argumentatie de 
heer Rijpstra is bij uitstek geschikt voor het vak lichamelijke opvoeding, 
sport en recreatie. Als leraar lichamelijke opvoeding komen we te weinig 
specialisten van die vakrichting in de onderwijsfractie tegen. Wij 
ondersteunen van harte de heer Rijpstra. (gelach) 

Dank U, de heer Haze Winkelman. Voorzitter ik denk dat we een beetje 
in een dilemma gaan komen en die vraag zou ik ook aan het hoofdbestuur 
willen stellen want we komen nu tot de afweging wat het grootste belang is 
namelijk regionale spreiding met de herkenbaarheid in de verschillende 
regio's of de herkenbaarheid op het gebied van onze eigen interne 
richtlijnen wat bet-reft vrouwen. U weet misschien van mij dat ik geen fan 
ben om vrouwen godd to godd op de lijst te plaatsen ik vind dat kwaliteit 
voorop moet staan. Maar anderzijds als we een kwalitatief een goede 
vrouw hebben Monique de Vries op deze plaats en het is zo dat tal van 
organisaties in dit land zullen gaan kijken die gaan vergelijken hoe de 
verschillende vrouwenkandidaten geplaatst zijn die gaan die kandidaten 
onderling vergelijken en de partijen onderling vergelijken en het blijkt dat 
de VVD een vrouwonvriendelijke partij is die niet eens zijn richtlijnen kan 
handhaven in tegenstelling tot wat het hoofdbestuur in eerste instantie 
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heeft willen proberen dan denk ik dat dat ons nogal wat stemmen gaat 
kosten en dat dat dus electoraal heel erg onverstandig zou zijn. 

U heeft daarnet gezegd als U ons volgt dan komt dat wel goed die tien 
vrouwen bij de eerste 30. Als ik de heer Bolkestein hoor dan komt dat 
helemaal niet goed want dan komt op plaats 29 en 30 geen vrouw meer 
terecht en ik denk dat dat electoraal een heel verkeerde zaak is en ik zou 
de mening van het hoofdbestuur daarover hebben. (applaus). 

Ja dat kan ik U ook geven. Het hoofdbestuur handhaaft de 
kandidatuur van de heer van den Doel op 29 en ik zal U zeggen 
waarom. Omdat wij als hoofdbestuur ons ook kunnen voorstellen en 
dat vinden wij een goed uitgangspunt dat er binnen de fractie enige 
jobrotation plaats vind dat wil zeggen dat men niet altijd dezelfde 
portefeuilles zeer langdurig blijft behouden die men had en in dat 
kader achten wij de heer van den Doel zeer deskundig en we 
kunnen ons dus voorstellen dat andere andere portefeuilles gaan 
doen, dat is niet zo'n gek idee, en van den Doel lijkt ons kwalitatief 
niet alleen een hele goede aanwinst maar eigenlijk ook noodzakelijk 
in de fractie en ten tweede wij zouden het als hoofdbestuur 
bijzonder betreuren wanneer daardoor Mevrouw de Vries die we 
vervolgens op 30 zullen inzetten niet tot de kandidaten zou behoren 
waardoor wij het 1/3 criterium verlaten en dat zou ons zeer aan het 
hart gaan en bovendien is zij kwalitatief een uitstekende kandidaat. 
Nog iemand. Ja gaat Uw gang mevrouw. 

Mijn naam is Lady Pieters ik spreek als ongebonden lid niet namens een 
afdeling een kamercentrale of ondercentrale. Ook niet als vrouw en ook 
niet als vertegenwoordigster van welke regio dan ook. Ik spreek hier vanuit 
mijn jarenlange ervaring als onderwijsgevende. Ik vind dat onderwijs 
binnen de VVD een van speerpunten moet zijn de komende 4 jaar en ik 
denk dat Monique de Vries de enige echte onderwijsspecialist is in het 
gezelschap wat we tot nu toe hebben gezien. Ze heeft ruim 25 jaar 
ervaring als onderwijsgevende en is daar nog steeds actief in. Iedereen die 
kinderen heeft op dit moment of binnenkort in het onderwijs op school 
iedereen die kleinkinderen hoopt te krijgen in de toekomstige 
onderwijsbestel zou ik willen oproepen om te stemmen op Monique de 
Vries. Dat is degene die het onderwijs de kwaliteit van het onderwijs in 
Nederland vanuit liberaal oogpunt kan waarborgen. Dank U wel. 
(applaus). 

Voorzitter, ja heer Weijering. Ja de laatste hartekreet vanuit Overijssel ik 
denk dat de zaal niet doof kan zijn voor datgene wat onze lijsttrekker over 
plaats 29 en 30 gezegd heeft omdat zowel beide kandidaten goed thuis zijn 
ook in het onderwijs. 

Dank U, eerst deze meneer U staat al zo'n tijd. Van der Veer is mijn 
naam. Als ik het goed begrepen heb ondersteund het hoofdbestuur de 
kandidatuur van de heer van den Doel en dan merk ik toch de 
tegenstrijdigheid want de heer Bolkestein die zegt dat de fractie, zijn 
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fractie dus, laten we zeggen een andere kandidaat steunt. Is deze 
tegenstrijdigheid juist mevrouw de voorzitter. 

Ja de heer Bolkestein is adviseer van het hoofdbestuur en ik ben lid 
van het hoofdbestuur.. 
dus een adviseur adviseert wat anders dan 
het kan, dat komt wel meer voor, ik spreek uit ervaring (gelach). 

De heer Buining. Kamercentrale Groningen wil ook graag de kandidatuur 
van de heer Rijpstra ondersteunen en vooral ook uit het oogmerk van 
kwaliteit dus niet alleen met het oogmerk de regionale spreiding daar naast 
blijven wij van mening dat Groningen en Drenthe gefusieerd moeten 
worden. 

Ik sluit de discussie ik zie de namen al staan ik zou ze ook graag 
voor de zaal geprojecteerd willen zien. Ik heb hier staan 1 van den 
Doel, 2 Cornielje, 3 Rijpstra, 4 Monique de Vries en 5 is de blanco 
stem. Goed wij gaan nu stemmen, er kan nu gestemd worden. Heeft 
iedereen zijn stem uitgebracht, ik hoor geen nee dan is de stemming 
nu gesloten. 
Voorzitter nu er geen meerderheid is behaald door de kandidaten 
moeten herstemming tussen de heer Rijpstra en mevrouw de Vries 
plaatsvinden. 
Dank U. Wij gaan nog een keer stemmen. 1 is Rijpstra, 2 Monique 
de Vries, 3 is de blanco stem, wilt U nog iets. 
Voorzitter wat is nu Uw advies. 
Nee wij gaan nu opnieuw stemmen. Er kan nu gestemd worden. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, nee daar wel, heeft iedereen 
zijn stem uitgebracht ja, nee, nu wel uitgebracht hoorik nog nee, 
hoor ik daar nee, oké ik ga uit van ja, dan is de stemming nu 
gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar de heer Rijpstra voor benoemd. 
(applaus). 
Öké wij gaan nu naar plaats 30. Daarvoor zijn gekandideerd van 
den Doel, Cornielje. Monique de Vries, Mevrouw van Blerck
Woerdman en dan ga ik naar de wijziginsgvoorstellen voor zover 
relevant 
afdeling Brielle, de heer Mens 
afdeling Leende, Mens ingetrokken mag ik enige stilte 
afdeling Someren, de heer Luchtenveld 
afdeling Gouda, Johan van Dijk 
dat zijn ze -ik herhaal; van den Doel, Cornielje, Monique de Vries. 
Mevrouw van Blerck-Woerdman, de heer Mens, Luchtenveld en 
Johan van Dijk. Gaat Uw gang. 

Mevrouw de voorzitter Piket afdeling Brussel. Wij hebben eerder de heer 
Beels ingezet en wilden hem opnieuw maar nu voor deze plaats kandidaat 
stellen. De meeste van U kennen de heer Beels uit de redactie van 
Vrijheid en Democratie, hij is lid van de partijraad, hij is vele jaren lid 
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geweest van het Bestuur van de kamercentrale Tilburg. Wij kennen hem 
natuurlijk in Brussel als een onvermoeibaar voorzitter van onze afdeling. 
Hij heeft grote kennis op economisch terrein en op europeesterrein een 
overtuigd Europeaan en met het vertrek van Jan Kees Wiebinga uit de 
Tweede Kamerfractie lijkt ons dat een welkome aanvulling. Dank U. 

Daar links van de heer Weijering. Ja voorzitter plaats 30 de cirkel is en 
kan pas gesloten zijn wanneer Clemens Cornielje op plaats 30 door de zaal 
gekozen wordt en dat zou ik toch van harte willen aanbevelen. 

Heer Tirion. Kamercentrale Gelderland wil ook graag de cirkel 
rondmaken. Cornielje. 

Gaat Uw gang daar. Mevrouw de voorzitter U heeft tijdens de vorige 
verklaring van Uw kant voor de vorige stemming al aangegeven alweer wat 
luider dan daarvoor dat er een reshuffeling van portefeuilles zou 
plaatsvinden een en ander geeft mij toch werkelijk aanleiding om te 
denken dat er nog steeds niet goed is gezorgd voor de defensieportefeuille 
en wat daar omheen zit, dus nog steeds wil ik Uw voorstel steunen en ik 
weet overigens en dat heb ik zojuist niet gezegd dat er vele afdelingen zijn 
ook hele grote binnen Gelderland die dat zelfde doen. Dank U. 

Daar de heer van Heukelum. Mevrouw de voorzitter beter dan onze 
lijsttrekker het gedaan heeft kan ik het niet doen, de heer Cornielje 
verdedigen, maar ik vind inderdaad dat als je zoveel jarenlang zoveel in 
iemand geïnvesteerd hebt en dat is gedaan dan kun je a) daarvoor niet het 
risico lopen om hem kwijt te worden dus ik vind dat U de heer Cornielje 
moet steunen en dan het laatste argument nogmaals dat ik bij 29 ook 
gebruikt heb en dat de heer Weijering zegt we hebben de cirkel rond het 
hele land is dan gedekt door liberale kandidaten dat zullen we rond 
moeten krijgen. (applaus). 

Dank U nog meer sprekers. Voorzitter de vorige stemming heeft duidelijk 
gemaakt dat er een hele grote steun voor Monique de Vries was en ik 
denk dat we met zijn allen nu moeten proberen dat zij op plaats 30 in de 
fractie kan komen (applaus). Oké ik stel voor dat we de namen op het 
scherm krijgen. Ja nu nog de zaal. 1 wordt van den Doel, 2 Beels, 3 van 
Blerck-Woerdman, 4 Cornielje, 5 van Dijk, 6 Luchtenveld, 7 Mens, 8 
Monique de Vries en de 9e wordt de blanco stem. Oké wij gaan stemmen, 
er kan nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, nee 
iedereen zijn stem uitgebracht, ik zie daar nog iemand, riene va plus, oké 
dan is de stemming nu gesloten. 

Voorzitter de heer Cornielje verklaar ik hiermee voor benoemd. 

Dank U stembureau. We zijn nu t/m plaats 30 gekomen. Ik ga u nu een 
voorstel doen om een half uur te schorsen. Wij gaan nu lunchen, nee nee, 
nee laat me even uitpraten, we gaan nu een half uur lunchen dat moet 
uiteindelijk ook een keer gebeuren, het is over half 2 na een half uur gaan 
we door en dan hopen we vanmiddag daar snel mee klaar te zijn. Over 
een half uur terug graag in de zaal. 
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tape 3 a. 
( ... )ook de microfoon is in de wandelgangen te horen, oké dan 
hoort men wel dat ik nu ga beginnen. Wij waren gekomen t/m 
plaats 30. Wij gaan nu beginnen met plaats 31, mag ik even 
aandacht, wij gaan beginnen met plaats 31 daar komen vervolgens 
op voor de heer van den Doel, Mevrouw de Vries, Mevrouw van 
Blerck-Woerdman en de heer Vos. Mag ik even aandacht misschien. 
Wij hebben ons als hoofdbestuur zojuist ook beraden in deze korte 
pauze en er zijn een aantal dingen die ik toch tegen U zou willen 
zeggen. U weet dat het hoofdbestuur een aantal uitgangspunten 
heeft gehanteerd bij het voorstel wat zij U gedaan heeft. Een van 
de criteria die daar een belangrijk onderdeel vanuit maakte was, het 
criterium dat wij graag bij de eerste 30, 10 vrouwen zouden willen 
hebben dat is om allerlei redenen is dat niet gerealiseerd en dat 
vinden wij natuurlijk de partij de vergadering beslist, maar wij 
vinden dat toch een punt dat wij toch nog eens onder de aandacht 
van de vergadering zouden willen brengen. En dat brengt ons in een 
situatie waarin wij toch moeten afwegen, de kandidaten die nu op 
die plaats, althans wat ons betreft staan los van wat er straks op 
basis van de wijzigingsvoorstellen voorkomt. Wij vinden het moeilijk 
te verkopen wanneer wij het criterium van 1/3 vrouwen niet zouden 
kunnen handhaven en ik heb vandaag al eerder gehoord dat er 
bepaalde kringetjes rond gemaakt moesten worden. Ik wil nu ook 
graag aan U voorstellen om een bepaald kringetje te gaan 
rondmaken en dat is het volgende kringetje. Dat zijn de plaatsen 
31,32 en 33 waarvan wij als hoofdbestuur in de afweging die wij 
gemaakt hebben graag aan U zouden willen voorstellen om dat 
alsvolgt te doen op plaats 31 U te adviseren daar Monique de Vries 
neer te zetten op plaats 32 U te adviseren daar Mevrouw van 
Blerck-Woerdman neer te zetten en op 33 U te adviseren daar de 
heer van den Doel neer te zetten. Op die manier hebben wij bij de 
eerste 33 11 vrouwen en hebben wij dat criterium gehandhaafd. Wij 
zouden dat met klem aan U willen aanbevelen om waar te kunnen 
maken datgene wat niet alleen het hoofdbestuur maar wat de hele 
partij vind dat moet gebeuren en daarbij wordt geen afbreuk 
gedaan aan de kwaliteit, integendeel. 
(Applaus) Goed dan kom ik dus 31. 

Mevrouw de voorzitter bij plaats 31 wil ik graag naar voren halen de 
kandidatuur van de heer Klein Molekamp.(applaus) De heer Klein 
Malekamp is al een keer genoemd in de loop van de ochtend zijn 
kwaliteiten zijn al-een keer naar voren gebracht een uitstekend statenlid op 
het moment. Verder zijn achtergrond in het bedrijfsleven. 

Via de Kamer van Koophandel in Rotterdam weet hij verdraaid goed wat 
er speelt in het bedrijfsleven en hoe daar de politiek mee om kan gaan. 
Hoe de kurk van het Nederlandse Bedrijfsleven hoe de kurk van de 
Nederlandse economie hoe die verder in de toekomst aangewend kan 
worden ten voordelen van de hele samenleving. De heer Klein Molekamp. 
(applaus). 
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Dank U mag ik eerst de gelegenheid hebben om de namen die door het 
hoofdbestuur genoemd zijn en de namen die voortvloeien uit de 
wijzigingsvoorstellen om die eerst zoals we dat in de plaatsen tot 30 ook 
hebben gedaan om die aan de vergadering voor te leggen en vervolgens is 
er natuurlijk alle gelegenheid om nog iets over bepaalde personen te 
zeggen. Ik heb dus vanuit het hoofdbestuur de namen van den Doel, de 
Vries, van Blerck-Woerdman, en Vos waarbij het verhaal wat ik zojuist 
gehouden, wat het hoofdbestuur daarvan vind en vervolgens kom ik tot een 
aantal wijzigingsvoorstellen die relevant zijn in dit geheel. Dat is de 
afdeling Aalsmeer, de heer Pluckel 
afdeling Amersfoort, de heer Luchtenveld 
afdeling Castricum, de heer Beels 
afdeling Maasdorpe, de heer Keur 
afdeling Vlist, de heer van Dijk 
en Beels staat er ook al in en Klein Malekamp is genoemd dus dat komt 
wat ons betreft neer op de namen van den Doel, Monique de Vries, 
Mevrouw van Blerck-Woerdman, Vos, Pluckel, Luchtenveld, Beels, Keur 
en Klein Malekamp en van Dijk. Dat zijn de namen die dus genoemd zijn 
voor plaats 31. 

Heer de Jonge. Mevrouw de voorzitter ik denk dat het hoofdbestuur een 
uitstekend voorstel heeft gedaan daarnet, dank U ik merk dat ik namens 
vele spreek, (applaus) ik denk dat wij ook niet als vergadering doof 
kunnen blijven voor Uw oproep om op deze wijze het kringetje rond te 
maken en ik kan dan ook namens de kamercentrale Utrecht en mede 
namens de afdeling Amersfoort in ieder geval spreken en ik hoop ook 
namens een groot aantal andere in de zaal dat wij de kandidaat die door 
ons gesteld is, dat betreft de heer Luchtenveld op plaats 31, graag formeel 
later verder in het mandje zouden willen opgenomen zien. Maar wij staan 
erop dat die drie namen die U genoemd hebt, liefst ook in die volgorde in 
de tweekamer terechtkomen mochten wij hopelijk 33 zetels halen. 
(applaus). 

Mag ik even vragen handhaaft U Luchtenveld formeel wel. 

Mevrouw de voorzitter de kamercentrale Haarlem kan helaas niet 
helemaal met U meedenken. We denken wel dat we vrouwvriendelijk zijn 
maar wij vinden toch dat op deze plaats de heer Klein Malekamp onze 
voorkeur verdient. En ik zou dat graag willen ondersteunen. (applaus). 

Hendriks afdeling Tilburg. Wij zouden toch ook wel erg ferm willen 
ondersteunen het voorstel van het hoofdbestuur. (applaus). 

Dank U. De heer Haze Winkelman. Voorzitter wij zijn ook erg voor de 
heer Klein Molekamp, het is een fractiegenoot tenslotte ook van me. Maar 
het is op dit moment niet verstandig om daarop te stemmen, laten we in 
vredesnaam aan ons electoraat denken een hele boel vrouwen zijn 
zwevende kiezer, het is bekend dat vrouwen graag op vrouwen willen 
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stemmen en de heer Klein Malekamp komt er denk ik door die zwevende 
kiezers ook nog wel in maar laten we nou aan onze electorale aanhang 
denken. ( applaus). 

Heer van Voskuilen. Vanmorgen werd hier geroepen werk,werk werk en 
iedereen was het daarmee eens dat was al vrij vroeg en toen zakte de heer 
Klein Malekamp naar beneden. Ik denk dat we dat op dit moment moeten 
stoppen en op 31 de heer Klein Malekamp moeten inzetten en niet 
anders. (applaus). 

Dank U, ik sluit de discussie. De laatste dan de heer Tirion. 

Ook de kamercentrale Gelderland wil van harte de heer Klein Malekamp 
ondersteunen omdat we weten het bedrijfsleven zit al genoeg in de 
problemen we moeten nu daar eens een keer hulp aan geven. ( applaus). 

Dank U, ik onderstreep nog eens het voorstel van het hoofdbestuur 
dat hebben we niet voor niets gedaan en ik zou het warm in Uw 
gedachten willen aanbevelen. Wij gaan nu stemmen, 

Meneer Schut, misschien was het handig geweest om ons te vertellen wat 
U met de heer Klein Malekamp voor heeft en als we dat weten dan is het 
misschien wat makkelijker om met het voorstel van U wat het kringetje 
rondmaakt mee te gaan. 

Luister is, ik ben eerst, en het goed voorbeeld is vanmorgen 
daarvoor gegeven, dat is ook gehonoreerd door de vergadering, om 
kringetjes rond te maken. Ik hoop dat dit kringetje wat ons betreft 
en ook in het partijbelang ook rond gemaakt wordt en daarna komt 
de heer Klein Malekamp wat ons betreft aan de orde. Goed ik ga 
nu stemmen, de namen eerst, zijn de namen er al. Computer. Het 
zijn meer dan 10 kandidaten begrijp ik dus we gaan tweekeer 
stemmen. Ik vraag de heer Steenmeijer even uit te leggen hoe dat 
precies moet, oh wacht even 

Er zijn nu 10 kandidaten en de lle is de blanco stem. Dat betekend dat 
wanneer U Uw voorkeur wilt uitspreken voor 1 van de 10 kandidaten dan 
doet U dat bij deze eerste ronde en als U blanco wilt stemmen dan doet U 
bij de 1e ronde niks en krijgt U bij de 2e ronde de gelegenheid om op een 
knopje te drukken dat blanco heet. 

Ja als we het ook goed doen dan doen we het ook goed hé. Oké 
dus 
1 Monique de Vries, mag ik hem even terug hebben, 2 Beels, 3 van 
Blerck-Woerdman, 4 van den Doel, 5 van Dijk, 6 Keur, 7 Klein 
Molekamp, 8 Luchtenveld, 9 Pluckel en 10 Vos. Als U dus blanco 
wilt stemmen dan moet U nu niets doen dan wacht U op de tweede 
stemronde. 
Oké wij gaan nu stemmen, er kan nu gestemd worden. Heeft 
iedereen zijn stem uitgebracht, nee. Heeft iedereen zijn stem 
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uitgebracht, ja dan is de stemming nu gesloten. Wacht even, voor 
deze eerste ronde, ja de stemming is nu gesloten. 
Oké het wordt opgeteld dus we gaan nu de tweede stemming doen 
dat is alleen maar 1 blanco, dus ik ga nu zeggen er kan nu gestemd 
worden. 
Heeft iedereen gestemd, ja dacht ik ook al ja, oké dan is de 
stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik constateer dat Mevrouw J.M. de Vries 
benoemd is. (applaus). 
Dank U dan gaan we nu naar plaats 32, daar staan op de heer van 
den Doel, Mevrouw van Blerck-Woerdman, de heer Vos en 
vervolgens ga ik de wijzigingsvoorstellen 
afdeling Eindhoven, de heer Vos, ingetrokken. 
de heer Keur, dus dan zijn het de kandidaten, van den Doel, van 
Blerck-Woerdman, Vos. 

Mevrouw de voorzitter ik zet Klein Malekamp in. Er is vanmorgen al 
voldoende over zijn kwaliteit gesproken nu we qua vrouwen in getalsterkte 
eruit zijn en Uw kringetje rond is, 
-nee, nee 
vraag ik, Uw kringetje is nu rond heeft U gezegd, 
- nee, mijn kringetje was een mandje en dat is niet rond. 
maar dat mandje dat als U net naar de uitslag gekeken heeft dan is dat 
niet in overeenstemming met het gevoele in de zaal. Ik wil toch de 
kwaliteiten van de heer Klein Malekamp naar voren brengen en een 
oproep doen aan de zaal om nu is iemand die weet wat het bedrijfsleven is 
die weet wat werken is die weet hoe de centjes in Nederland verdiend 
moeten worden, om die nu te stemmen. Dank U. (applaus). 

Voorzitter dat is als lichte outsider waarschijnlijk toch een vraag in de 
richting van de mensen die de heer Klein Malekamp kandidaat stellen. De 
ervaring van de heer Klein Malekamp begrijp ik zit bij de Kamer van 
Koophandel of bij één kamer van Koophandel in het bijzonder en daar 
heeft hij dan X tijd doorgebracht. Kan daar iets meer over gezegd worden 
want de Kamer van Koophandel is voor mij die jarenlang in de 
ondernemerskringen heeft vertoeft niet zo'n duidelijk voorbeeld van dat is 
nou hetgeen wat wij zoeken. (applaus). 

- Ja de voorstellers waarschijnlijk ja, 

Voorzitter daar kan ik wel iets over zeggen. De heer Klein Malekamp 
heeft in Rotterdam een zeer belangrijke inbreng. Ik denk ook dat er 
verschillen zijn tussen kamers van koophandel maar in Rotterdam een zeer 
belangrijke inbreng gehad op vele terreinen in het stimuleren van de 
kansen van het bedrijfsleven in de haven, energiepolitiek, vervoer, 
Betuwelijn, een groot aantal van deze zaken waar hij een heel centrale rol 
in heeft gespeeld en dat is Rotterdam zeer zeer goed bekend. En 
bovendien een hele ruime politieke ervaring zowel binnen de partij 
bestuurlijk als in de provinciale staten eh kortom eigenlijk alle aspecten 
zijn bij hem aanwezig. 
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Dank U, ik denk dat ik nu de discussie besluit en ik zie de namen al 
misschien kunnen zo ook naar de zaal. 1, kunnen ze op het 
zaalscherm, 1 van Bierek Woerdman, 2 van den Doel, 3 Klein 
Molekamp, 4 Vos, 5, 
blanco en ik hoop dat mijn verhaal van zo straks aan de vergadering 
bij U na klinkt. Er kan nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn 
stem uitgebracht, hoor ik nog nee, iedereen nu zijn stem 
uitgebracht, nog nee, geen nee meer, de stemming is nu gesloten. 
Voorzitter geen van de kandidaten heeft de meerderheid gehaald 
zodat er herstemming moet plaatsvinden tussen de heer Klein 
Malekamp en Mevrouw van Blerck-Woerdman. 
Goed wij gaan nog een keer stemmen tussen 1 Klein Molekamp, 2 
van Blerck-Woerdman en 3 is de blanco stem. Er kan nu gestemd 
worden. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, nee. Heeft iedereen zijn stem 
uitgebracht, ja oké dan is de stemming nu gesloten. 
Voorzitter ik verklaar de heer Klein Malekamp voor 
benoemd.( applaus) 
Dan gaan wij nu naar plaats 33 daarop komen voor de heer van 
den Doel, Mevrouw van Blerck-Woerdman, de heer Vos, de heer 
Keur en vervolgens uit de wijzigingsvoorstellen 
Assen de heer Schrotenboer 
Haarlem, de heer Beels 
Den Helder, de heer Vos, staat erop, dan heb ik dus de namen van 
den Doel, van Blerck-Woerdman, Vos, de heer Keur, Schrotenboer, 
Beels. Ja oké iemand daarover. 

Heer Voskuilen. Als ik het advies van het hoofdbestuur serieus neem en 
dat zou je natuurlijk altijd moeten doen, dan staat op de eerste lijst van 
het hoofdbestuur stond de heer Vos op 31 de tweede lijst staat hij op 32 ik 
neem nu aan dat de enige kandidaat van het hoofdbestuur de heer Vos is 
anders zou U Uw mening hebben veranderd. 

Dat lijkt mij vreemd voorzitter als ik naar de plaatsing van de heer van 
den Doel kijk en ik zou dan ook deze partij, deze doelbewuste partij op 
willen roepen om via een doeltreffende stemming een doelgericht beleid 
op gebied van Defensie mogelijk te maken en ik zou U ernstig willen 
aanbevelen nu dan de heer van den Doel te verkiezen. Dank U wel. 

Voorzitter als ik het advies van het hoofdbestuur op mijn manier 
interpreteer heb ik het over het laatste wat U gezegd heeft naar aanleiding 
van het feit dat er- 30 kandidaten vastgesteld waren en daarna heeft U zich 
als bestuur beraden en daarna bent U met een nieuw advies gekomen daar 
heeft U drie kandidaten genoemd daar is nu een wijziging in opgetreden 
ik denk dat we niet anders kunnen doen dan consequent daarin te zijn en 
dan nu voor Mevrouw van Bierek te stemmen. Ik dank U. (applaus). 

Heer Bakker. Voorzitter ik wil het er in ieder geval voor de stemming U 
makkelijker maken door het voorstel van de afdeling Haarlem voor wat de 
heer Beels op deze plaats niet te aan de orde te laten zijn. Dat scheelt in 
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ieder geval voor U een plaats. Dat doen we ook omdat wij er heilig van 
overtuigd zijn dat de heer Vos hier terecht hoort te komen. 

Oké de heer Beels wordt teruggetrokken. 

Heer Schut. Ja voorzitter ik stel nu voor dat we toch gewoon verder gaan 
met het mandje van het hoofdbestuur ja zoals U het heeft voorgesteld dat 
we dus nu naar Mevrouw van Bierek en aansluiten naar de heer van den 
Doel. 
(applaus). 

Ja er zijn twee Haarlemmen die Beels hebben voorgesteld, dus ik 
heb er nu één gehoord die intrekt maar daarmee is hij dus nog niet 
van tafel. Ik herinner maar even daar aan. Kamercentrale en 
afdeling dus één keer staat de heer Beels er nog op. 
Beide hebben ingetrokken. Oké. 

Heer Haze Winkelman. Voorzitter we staan 3/34 in de opiniepeilingen 11 
vrouwen bij de eerste 33 is een electoraal belang dus het hoofdbestuur 
moet gesteund worden. (applaus). 

Heer Poppens. Mevrouw de voorzitter op Uw lijst die U in oktober hebt 
samengesteld na het advies te hebben ingewonnen van de commissie van 
Aardenne, dus nadat U alle relevante gegevens had bent U tot de 
conclusie gekomen in Uw wijsheid om op plaats 33 te zetten de heer Keur 
uit de NoordOostpolder. U zult daarmee beoogt hebben op die plaats een 
tweede landbouwkandidaat te zetten dat lijkt mij een goede zaak maar ik 
wil er toch nog iets aan toevoegen. Dat de heer Keur is niet alleen 
akkerbouwer maar hij is bovendien industrieel. Hij is initiatiefnemer met 
betrekking tot de oprichting van verschillende industriële bedrijven die 
agrarische wildproducten (?) verwerken. Het is iemand die echt het echte 
ondernemerschap in zich heeft het is niet iemand die affiniteit heeft met 
het bedrijfsleven maar iemand die midden in het bedrijfsleven zit en ik 
vind en tot dusverre zijn zulke mensen er nog niet in gekomen, dat we nu 
eens een nieuweling moeten hebben die ook echt in het bedrijfsleven zit en 
bovendien is het dan de tweede man de tweede persoon voor de 
landbouw. Dank U. 

Heer Leijten, commissie Landbouw en Visserij. Het betoog dat we nu een 
tweede kandidaat voor de agrarische sector aanwijzen wil ik van harte 
ondersteunen je moet natuurlijk niet altijd alle eieren onder een kloek 
leggen. Het lijkt me een goeie zaak dat we nu een tweede aankomende 
man hebben en ik hoop dat de algemene vergadering dit wil ondersteunen 
want er is heel wat te doen de komende jaren op het terrein van Land- en 
tuinbouw. Dank U. 

Dank U, ik zie geen sprekers meer, ja toch nog een. 
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Ja ik wou even vragen, u vraagt, ik ben Rikkie van Hees van Someren, U 
vraagt om op Mevrouw van Bierek te stemmen maar wij kennen haar 
weinig is er iemand die wat meer over haar kan vertellen, want we kunnen 
wel vrouwen in de Tweede Kamer hebben maar als ze ons niet goed 
kunnen vertegenwoordigen hoeft dat ook niet. (applaus). 

Mevrouw de voorzitter, ik ben blij dat er een vrouw is opgestaan die vraagt 
naar capaciteiten van vrouwen en niet zomaar op de lijst neerzetten. Om 
niet onvriendelijk te worden beschouwd zou ik toch willen pleiten uiteraard 
voor de heer Vos dat zou U van mij ook niet anders kunnen verwachten 
maar het is natuurlijk wel zo dat hij midden op die lijst is gekomen en ook 
op die hoogte door de kennis gevraagd werd in de Tweede Kamer en door 
de fractievoorzitter. Ik zou dat toch nog eens hier willen ondersteunen. De 
kennis die hier gevraagd werd heeft de heer Vos in huis jurist en ik denk 
dat het een goede zaak is hem hier op deze plaats toch te kiezen. 

Dank U, heer van Vugt. Voorzitter mijn naam is van Vugt, voorzitter van 
de afdeling Loon op Zand. Op de vraag van mevrouw aan de andere kant 
van de zaal, van is er iemand die wat informatie kan geven over Mevrouw 
van Bierek zou ik het volgende willen zeggen. Mevrouw van Bierek is al 
een aantal jaren wethouder in de Gemeente Tilburg is juriste van opleiding 
heeft onder andere daar de portefeuille van Sociale Zaken en is als geen 
ander bij voorbeeld op de hoogte van de problematiek van de grote stad 
op het terrein van autochtonen en de andere zaken die in een grote stad 
spelen. Overigens heb ik begrepen dat zij ook onlangs een gesprek heeft 
gehad met de heer Bolkestein en die zou misschien er ook nog iets over 
kunnen zeggen. 

Nee ik denk dat U voldoende duidelijk hebt gemaakt dat we hier met een 
vrouw van hoge kwaliteit van doen hebben. Ik sluit de discussie ik zou toch 
nog eens een dringend beroep op de vergadering willen doen om ook 
datgene wat wij proberen uit te dragen als partij te kunnen waarmaken en 
dat slaat dan met name op Mevrouw van Blerck-Woerdman. Ik heb de 
namen op mijn scherm al, 1 van den Doel, kunnen ze voor de zaal ook, 2 
van Blerck-Woerdman, 3 Keur, 4 Schrotenboer, 5 Vos en 6 de blanco 
stem. Schrotenboer wordt teruggetrokken. Dan komt Vos op 4 te staan 
dat kost even het kost geen geld maar even tijd, anders gaat het met de 
registratie fout. 

Daar hebben we weer meneer Mondriaan dus, nee dus. Ja van den 
Doel 1, van Blerck-Woerdman 2, Keur 3, Vos 4 en 5 blanco.Er kan 
nu gestema worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, iedereen 
zijn stem uitgebracht, dan is de stemming nu gesloten. 
Voorzitter ik verklaar Mevrouw van Bierek voor benoemd. 
(applaus). 
Dank U dan gaan we naar plaats 34. Daarop staan de heer van den 
Doel, de heer Vos, de heer Keur, dan heb ik alleen van den Doel, 
Vos en Keur. 
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Mevrouw de voorzitter, namens de afdeling Brussel, Hartag is de naam. Ik 
zou toch de heer Beels voor deze plaats toch weer kandidaat willen stellen 
ook al is de motie van Leidschendam ingetrokken. 

Heer de Jonge. Voorzitter ik heb aangekondigd dat ik de heer Luchtenveld 
later zou inzetten en ik wil daar graag een toelichting opgeven kan dat nu. 

Dat kan nu. Voorzitter ik blijf ook namens de kamercentrale Utrecht 
uiteraard dat de heer van den Doel op deze plaats behoort te worden 
gekozen maar we willen als de heer Vos wordt ingezet hier toch ook de 
persoon van Luchtenveld tegenin zetten. Ik zal U zeggen waarom. We 
hebben al een aantal juristen in de kamer maar we hebben nog geen jurist 
die een beetje gespecialiseerd is op staatsrecht gebied en nu Jan Kees 
Wiebinga de Tweede Kamer-fractie gaat verlaten betekent dat, dat er een 
groot gat is en ik ben zelf ook jurist ik zeg wel eens ik ben meester in de 
rechten maar het recht niet altijd mijn meester zeker niet aangezien dat zo 
de laatste tijd veranderd is en zeker aangezien het staatsrecht en 
administratiefrecht een ongelooflijk belangrijk deel van het politieke en 
bestuurlijke gebeuren is geworden. Luchtenveld is een man die en 
indrukwekkende staat van dienst heeft die 12 raadslid is geweest 4 jaar 
wethouder 12 lid van een gewestraad 3 jaar Lid van Provinciale Staten, 8 
jaar voorzitter van een Provinciaal Utrechts bestuurlijk beraad, 5 jaar lid 
van Uw hoofdbestuur, 4 jaar lid van de partijraad enz. Deze man heeft al 
50 jaar ervaring en hij is pas 37 jaar oud. -Mag ik even aandacht oké -
kortom voorzitter dit is een punt om de heer Luchtenveld naar voren te 
brengen en ik hoop zelf dat de vergadering hem zal meenemen. 

Maar U steunt het voorstel van het hoofdbestuur van den Doel. 

Ik steun het voorstel van het hoofdbestuur van den Doel op deze plaats te 
kandideren. 

Voorzitter Klein, VVD Hoevelaken. Namens een aantal Gelderse 
afdelingen denk ik dat het inderdaad verstandig is het voorstel van het 
hoofdbestuur te volgen en nu inderdaad de heer Van den Doel op deze 
plaats te steunen zodat daar ook een hele duidelijke inbreng in de Tweede 
Kamer-fractie kan plaatsvinden. 

Heer Kruis. Ik wil toch nog een keer de kandidatuur van de heer Vos 
steunen gezien zijn kwaliteiten en gezien het aantal stemmen wat hij in de 
vorige ronde al haalde. Ik wil de zaal adviseren om die aanzet door te 
zetten en nu te stemmen voor de heer Vos. 

Dank U dan sluit ik nu de discussie en gaan we tot stemming over. Ik ga 
eerst de namen nog even noemen natuurlijk dan kunnen ze voor de zaal 
geprojecteerd worden. Ja, 1 van den Doel, 2 Beels, 3 Keur, 4 Luchtenveld, 
5 Vos en 6 is de blanco stem. Er kan nu gestemd worden. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, nee daar nog. Heeft iedereen zijn 
stem uitgebracht, ja dan is de stemming nu gesloten. 
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Voorzitter ik verklaar de heer van den Doel voor benoemd. 
(applaus). 
Öké dan gaan we naar plaats 35. Ik heb daar staan de heer Vos, de 
heer Keur, 
afdeling Lisse, de heer Mens 
afdeling Zuidhorn, de heer Boertjens. 
afdeling Amersfoort, de heer Luchtenveld. 

Heer Kroskinski. Ik wou er eigenlijk niets meer aan toevoegen mevrouw. 
Ik stond hier alleen maar maar ik pleit uiteraard voor de heer Vos. 

0 nee, dan gaan we uiteraard snel door. 

Nijhuis Amersfoort. Ik wou toch nog een paar dingen zeggen over de heer 
Luchtenveld want daar is toch wel een paar dingen mee aan de hand. Als 
je kijkt naar wat de partij in het verleden heeft gedaan dan was het 
alsvolgt. De heer Luchtenveld is 3 keer kandidaat geweest voor de Tweede 
Kamer, de eerste 4 jaar op een normale voor een nieuwe kandidaat 
normale plaats en vervolgens 8 jaar lang op de eerste reserve plaats. Dat 
heeft deze partij destijds gedaan, deze partij vond de heer Luchtenveld 
kennelijk goed en zwaar genoeg om hem op de lste reserveplaast te 
zetten. Indien de heer Remkes bij voorbeeld zegt ik blijf toch gedeputeerd 
in Groningen dan had de heer Luchtenveld nu in de kamer gezeten dan 
had hij bescherming gekregen van een zittend kamerlid. Ik vraag dus 
nadrukkelijk aan de zaal om het zelfde te doen wat in de vorige 8 jaar is 
gebeurd en de heer Luchtenveld een goede reserve plaats te bieden. 
(applaus). 

Voorzitter ik wil toch nog een pleidooi houden voor de heer Wim Keur 
het is de enige agrariër naast Piet Blauw, mijn naam is overigens Dijksma 
uit Almere, ik ben geen stadsboer maar wat dat betreft wil ik toch de 
enige agrariër Wim Keur ondersteunen. Hij is ondernemer hij is agrariër 
en ik denk dat op deze plaats iemand hoort te staan voor het geval de 
heer Piet Blauw op een of ander plaats weggaat dat hij op een goede 
reserve plaats staat. (applaus). 

Heer Buining. Zuidhorn trekt de kandidaat Boertjens in ten gunste van 
kandidaat Keur. Ik behoud mij het recht voor om hem straks op een 
volgende plaats wel in te zetten. 

Boertjens verdwijnt van de lijst- nou een stukje - van deze plaats. 

Ja goeie dag voorzitter mijn naam is Stegweg ik spreek als onafhankelijk 
lid uit Den Haag. Ik wil ook benadrukken de heer Luchtenveld. Hij heeft 
zich zo ingezet de afgelopen jaren voor de VVD. Ik ken hem persoonlijk 
ik vind dat we hem echt moeten steunen en hij mag absoluut niet lager op 
de lijst en dit zeg ik ook namens de afdeling Someren. 

Voorzitter mijn naam is van den Oosten ik mag namens de afdeling 
Maarssen het pleidooi voor de heer Luchtenveld hier van harte 
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ondersteunen. Ook vanuit deze zijde van de zaal. Ik heb daar twee 
belangrijke argumenten voor het eerste argument is toch dat argument van 
die regionale spreiding als U kijkt hoever we nu met elkaar gekomen zijn 
op de lijst dan moeten we vaststellen dat voor de kamercentrale Utrecht er 
op dit ogenblik één verkiesbare kandidaat op die lijst staat. De 
kamercentrale Utrecht de derde in grote in het land heeft zich tot dusverre 
zeer bescheiden opgesteld en wij menen juist vanwege het element van die 
regionale spreiding dat onze kandidaat Luchtenveld nu aan de beurt is en 
de tweede argument voorzitter is en ik kan U dat uit eigen waarneming 
kan ik U dat melden dat Ruud een uitstekend statenlid in Utrecht is. Als 
Ruud in de staten spreekt wordt er naar hem geluisterd, dat is niet altijd 
vanzelfsprekend, en niet alleen wij vinden hem een uitstekend 
woordvoerder voor de fractie maar ook andere fracties vinden dat en ook 
dat is niet vanzelfsprekend ik kan U dus Luchtenveld voorzitter dames en 
heren van harte aanbevelen want wij hebben geen enkele reden om er aan 
te twijfelen dat hij in de Tweede Kamer niet op soortgelijke wijze zal 
opereren als in de Staten en als U mij vergunt voorzitter dan wil ik graag 
een opmerking maken van een geheel andere aard. De vergadering die wij 
vandaag met elkaar hebben een kandidaatstelling vergadering voor de 
Tweede Kamer het vaststellen van een kandidatenlijst dat is nooit, om het 
zomaar te formuleren, de meest eenvoudige vergadering. Uiteraard zullen 
veel mensen bepleiten verschillende kandidaten dat is uitstekend dat hoort 
bij een levendige partij en we hebben gelukkig erg veel mensen om in het 
veld te brengen maar laten we eens om ons heen kijken in deze zaal dan is 
op de plek waar ik zat is me opgevallen de sfeer waarin dit gebeurt, bijna 
heerst er voorzitter hier een gezellige sfeer bij deze vergadering (applaus) 
en ik moet U zeggen voorzitter met 3 verkiezingen in het vooruitzicht 
spreekt daar het vertrouwen uit van ons allemaal en dat komt mede door 
de voorbereidingen door het hoofdbestuur. Er zijn veel momenten waarop 
je trots bent op je partij ik denk dat wij allen vinden dat vandaag zo'n 
ogenblik is. (applaus). 

Dank U, dank U, ja dat maakt misschien straks wat mandjes 
makkelijker. 

Voorzitter de afdeling Lisse handhaaft om formele redenen haar 
wijzigingsvoorstel en komt daar later in de vergadering op terug. 

Mevrouw de voorzitter, mijn naam is Snijders kamercentrale Rotterdam. 
Mevrouw de voorzitter wij hebben gisterenavond de Europese lijst 
vastgesteld. 

We hebben Jan Kees Wiebinga daar op plaats nummer 2 gezet omdat we 
ervan overtuigd zijn dat de band tussen onze nationale en Europesefractie 
niet stevig genoeg kan zijn. Het is ook vanuit dat argument dat de 
kamercentrale Rotterdam de kandidatuur van de heer Beels ondersteund. 
De heer Beels is 8 jaar werkzaam in het Europeesparlement hij kent de 
europeseweg in Brussel als zijn broekzak en alles wat er vanuit Europa op 
ons afkomt daarom pleit ik voor de heer Beels zijn kandidatuur. 

49 



Ik moet U er even op wijzen dat hij niet is ingebracht voor deze 
plaats, is dat bij deze dan gebeurd. Goed zo dan gaan we hem dus 
op het scherm erbij zetten. Ja ik had eerst daar de heer Bakker. 

Heer van der Klis. Voorzitter van der Klis afgevaardigde van de afdeling 
Huibergen. Ik kan het verhaal van Sirnone volledig ondersteunen maar ik 
wil er een ander aspect nog even bijbrengen. U hebt allemaal de groslijst 
gehad in die groslijst heeft U gezien wat een geweldige staat van dienst 
Alexander in de partij heeft. Het is geen parachutist die zomaar even neer 
komt vallen op zo'n lijst hij is al jaren jaren voorzitter van de afdeling 
Brussel een uitstekend functionerende afdeling. Hij maakt al heel lang deel 
uit van het kamercentralebestuur in Tilburg en hij is daar heel actief heeft 
een hele goede inbreng en ik vind dat is toch ook een aspect wat mee mag 
tellen en daarom graag Uw ondersteuning voor Alexander Beels. 

Heer Bakker. 
Mevrouw de voorzitter ik grijp toch maar weer terug even naar Uw eigen 
advies. Zoals U begonnen bent en zoals U nadien een tweede herziening 
de revue heeft laten passeren en ik grijp ook terug naar diezelfde 
partijraad die ook haar advies heeft laten passeren. In alle drie de gevallen 
is de heer Vos als degene aangewezen die een belangrijke taak in de 
nieuwe fractie zou kunnen gaan vervullen mede op basis van de adviezen 
uit de commissie zelf en vanuit de heer Bolkestein voorzover wij hebben 
begrepen daar waar het gaat om het opvullen van de taken van de heer 
Wiebinga. Ik kan mij goed voorstellen dat vanuit Utrecht de heer 
Luchtenveld daarvoor wordt aangedragen ook hij heeft die kwaliteiten, ze 
zijn ook afgewogen, zeker ook door de commissie zelf en U door het 
hoofdbestuur ook en U heeft daar duidelijk een voorkeur aangegeven dat 
ik zat te zoeken naar de heer Luchtenveld en ik vond hem even niet zo 
gauw maar de heer Vos wel heel duidelijk. Vandaar dan ook een pleidooi 
en ik ga ervan uit dat U dat dan ook van harte ondersteunt. 

Dank U ik ga de discussie sluiten. Ik ga U de namen laten zien 
zoals ze, althans bij mij al op het scherm staan, ook voor de zaal 
graag. 1 Vos, 2 Beels, 3, Keur, 4 Mens, 5 Luchtenveld en 6 blanco. 
Goed er kan nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem 
uitgebracht, ja iedereen zijn stem uitgebracht daar nog iemand. oké 
klaar dan is de stemming nu gesloten. 
Voorzitter nu geen van de kandidaten de meerderheid heeft 
behaald is een herstemming tussen de eerste 4 kandidaten 
noodzakeHik tussen Vos, Keur, Luchtenveld en Beels. 
Dank U WIJ gaan nog een keer stemmen over de volgende namen 1 
Vos, 2 Keur, 3 Luchtenveld, 4 Beels en 5 is de blanco stem. Er kan 
nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, nog niet, 
iedereen nu zijn stem uitgebracht. Ja dan is de stemming gesloten. 
Voorzitter nu er wederom geen meerderheid is is een herstemming 
noodzakelijk tussen de eerste 2 kandidaten Vos en Keur. 
Dank U dan gaan we voor de 3e keer stemmen en nu tussen 1 Vos 
en 2 Keur en nummer 3 is de blanco stem. Er kan nu worden 
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gestemd. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, nee, iedereen nu zijn 
stem uitgebracht ja, dan is de stemming nu gesloten. 
Voorzitter ik verklaar de heer Vos voor benoemd (applaus). 
Oké Uw voorzitter zal nu voor korte tijd zijn de heer Gmelich 
Meijling. 

36 en doorgeschoven is de kandidaat Keur en op 36 was 
gekandideerd Beels en er zijn ingebracht door de 
afdeling Bilthoven, de heer Kokshoorn, wordt dat gehandhaafd 
Drenthe, de heer Hofstra, voorzitter mag ik de heer Hofstra 
terugtrekken vooralsnog ten gunste van de heer Keur, duidelijk met 
het nadrukkelijke toezeggen dat ik in een later stadium terug zal 
komen met de heer Hofstra,- Ja maar dan moet U hem nu wel 
mee laten lopen - dan laat ik hem formeel meelopen. Accoord. 
Dan hebben we door de afdeling Leidschendam, die heeft alles 
terug getrokken dacht ik, 
afdeling Odoorn, Boertjens en dat is het, meneer de voorzitter 
meneer Boertjens trek ik terug. Wie trekt hem terug Odoorn, neem 
ik aan. Ik heb hem namelijk van zowel Odoorn de heer Boertjens 
en Winsum de heer Boertjens, trekken terug, allebei, nee. 

Ik wilde graag de heer Kokshoorn terugtrekken maar formeel handhaven, 

ja dat kan dus niet U laat hem dus formeel meelopen hé accoord. 
Dan hebben we op de lijst staan Keur, Beels, Kokshoorn, Hofstra 
dat zijn er 4 en de heer Luchtenveld wordt toegevoegd aan de lijst. 
Heeft iemand het woord te voeren over deze kandidaten, ja ga Uw 
gang. 

Meneer de voorzitter als voorzitter van de kamercentrale Flevoland wou ik 
toch wel even enkele woorden aan de heer Keur wijden. Zo pas heb ik dat 
ook al gedaan en ik wil nu nog verder beperken, ik heb er al eerder op 
geattendeerd dat het ook gewenst is dat er iemand, een nieuweling, in de 
fractie komt en als je die hebt iemand die zelf ook echt in het bedrijfsleven 
werkzaam is en de heer Keur is dat en ik dacht dat het zeer goed was een 
zeer goede injectie voor de fractie dat je niet alleen mensen hebt die 
goede verhalen over het bedrijfsleven en dergelijke zaken kunnen houden 
maar dat we ook mensen hebben die er echt in werken. Dat wou ik even 
zeggen. Dank U zeer. 

Meneer de voorzit!er ik zou de vergadering er toch nog graag op willen 
wijzen dat het van het allergrootste belang is dat onze Tweede Kamer
fractie straks verrijkt wordt met iemand die de klappen van de Brusselse 
zweep goed kent en ik vraag de vergadering dan ook met klem om het 
advies van het hoofdbestuur te volgen en de heer Beels op plaats 36 te 
kiezen. 

Meneer de voorzitter als ik namens de afdeling Brussel daarbij mag 
aansluiten. Ik kan het niet beter verwoorden, ik denk waar het uiteindelijk 
omgaat is beleidsbeïnvloeding in de politiek. We hebben nu de regionale 
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verdeeldheid dus vrouwen en mannen enz. maar om de wetgeving de 
economische wetgeving die vaak in Brussel wordt gedaan te kunnen 
beïnvloeden op tijd moet je de kanalen in Brussel kennen. Een ander 
argument dat ik nog zou willen noemen meneer de voorzitter is de 
regionale verdeling. U heeft er net al over gesproken en ik denk dat 
Alexander Beels de meest Zuidelijke kandidaat is die op dit moment 
voorligt. 

Dank U zeer wenst iemand anders nog het woord te voeren, ja gaat Uw 
gang. 

Voorzitter ondersteuning vanuit Amsterdam voor de kandidatuur van de 
heer Beels. (applaus). 

Iemand anders nog het woord, niemand dan is deze instantie 
gesloten en dan gaan we stemmen. Misschien kunnen de 
namen op het scherm komen. 1 is Keur, 2 Beels, 3 Hofstra, 4 
Kokshoorn, 5 Luchtenveld en 6 is blanco. Er kan nu gestemd 
worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, dan kan er nu 
niet meer gestemd worden, wat zegt U, we zijn nog niet 
klaar, ja dan is de stemming gesloten. 
Voorzitter ik verklaar de heer Keur hierbij voor benoemd.( applaus). 
Dan gaan we naar plaats 37 daarvoor is nu gekandideerd de heer 
Beels, Mevrouw Latenstein van Voorst en ingebracht zijn door de 
afdeling Leidschendam, oh Leidschendam is ingetrokken 
afdeling Renkum, Beels en dan hebben we Passtaars van Tilburg, ik 
neem aan dat dat gehandhaafd blijft omdat tot een bepaald 
nummer had Tilburg ingetrokken maar ik dacht dat we daar al 
overheen waren, 
- dat was nummer 18 daar zijn we iets overheen- dan is de heer 
Passtaars is ook gekandideerd. Wenst iemand daar nog kandidaten 
aan toe te voegen. 

Kamercentrale Drenthe wenst de heer Hofstra toe te voegen. 

Iemand anders nog toegevoegd. U vergeet bijna de heer 
Luchtenveld, nee hoor mij hij moet wel genoemd worden. Dan 
zullen we even wachten tot het lijstje naar voren komt. Wil iemand 
over de kandidaten nog wat zeggen. Gaat U gang meneer van 
Heukelum. 

Voorzitter in de NRC van 29 januari stond een hoofdartikel over de 
kandidaten. Daar constateerde het NRC handelsblad dat de kandidaten uit 
de privatensector slecht in de minderheid was en het NRC concludeert dan 
ook het is duidelijk ook na de verkiezingen van 3 mei zal de semi 
"ambtenaar" het beeld van de Tweede Kamer bepalen een afspiegeling van 
de beroepsbevolking 670.000 mensen werkzaam bij de overheid en 4Yz 
miljoen in het bedrijfsleven is in de Kamer straks in het geheel niet. Dat is 
de reden dat ik met name de kandidatuur van Pieter Hofstra wil 
aanbevelen is echt een jonge ondernemer een jonge die inderdaad vanuit 
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het niets een groot bedrijf uit de grond heeft gestampt een landelijk 
erkend ingenieurs adviesbureau voor Verkeersveiligheid buitengewoon 
deskundig op dat terrein inmiddels en ik zou U met name onder de kreet " 
meer ondernemers in de Tweede Kamer" een beroep op de zaal willen 
doen om de heer Hofstra te steunen hierin. 

Wil iemand anders nog het woord voeren hierin. Niemand dan denk 
ik dat het goed is om de namen op het grote scherm te projecteren. 
Dat is dus 1 Beels, 2 Hofstra, 3 Latenstein van Voorst, 4 
Luchtenveld, 5 Passtaars en 6 blanco. Dan kan er nu gestemd 
worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, dan wordt de 
stemming nu gesloten. 
Voorzitter ik verklaar de heer Beels voor benoemd (applaus). 

Dan gaan wij naar nummer 38 daar wordt Latenstein, Passtaars en 
dan is ingebracht, Leidschendam is vervallen, dan is ingebracht door 

Tilburg, de heer Braam. Worden er nog andere kandidaten in 
gebracht ja, de heer Luchtenveld om precies de zelfde argumenten 
als ik al heb genoemd, ik hoop dat ze nu ondersteund worden 
voorzitter. Nog meer andere kandidaten. Ik zal de heer Hofstra 
uiteraard weer toevoegen meneer de voorzitter. Hofstra accoord. Ik 
heb op dit moment mevrouw 
Latenstein de heer Passtoors, Braam, Luchtenveld en Hofstra. 
andere kandidaten ingebracht. 

Voorzitter ik wou de heer Pluckel inbrengen. Ing. Pluckel. Voorzitter ik wil 
namens de kamercentrale Leiden voorstellen gelet op het nummer van de 
lijst waar we nu zijn nu zoveel mogelijk de lijst te gaan volgen zoals door 
het hoofdbestuur is voorgesteld. 

We zullen dat toch per plaats moeten stemmen en dat gaan we ook 
doen. We wachten even tot de namen op het scherm verschijnen wil 
iemand nog naar aanleiding van de kandidaatstelling iets zeggen 
gaat Uw gang. 

Ja voorzitter, Stegweg onafhankelijk lid van Den Haag. Ik wil nogmaals 
benadrukken om nu echt op de heer Luchtenveld te gaan stemmen. We 
kunnen het als VVD niet maken deze meneer nog verder te laten zakken. 
(applaus). 

Ja misschien kunnen de namen nu op het grote scherm komen te 
staan. 

Meneer de voorzitter misschien zou ik nog iets mogen zeggen over één van 
de kandidaten. Mijn naam is Pont. Ik wil graag namens de afdeling 
Haarlemmermeer en Amstelveen toch nog eens benadrukken dat de heer 
Pluckel als statenlid een bijzonder grote staat van dienst heeft opgebouwd 
een hele goede kandidaat is alom gewaardeerd wordt en er is hier vandaag 
heel veel gesproken over werkgelegenheid met name ook in het 
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Rotterdamse. Dat waarderen wij maar ik zou toch wel willen benadrukken 
dat de heer Pluckel een hele grote kennis heeft van het schiphoi gebeuren 
wat bij ons een belangrijke motor is in het kader van de werkgelegenheid 
en de heer Pluckel heeft een netwerk waardoor die op dat niveau ook op 
directieniveau van de luchthaven goed binnenkomt en ik zou dus de 
kandidatuur van de heer Pluckel om die reden sterk willen ondersteunen. 

Wenst iemand anders nog het woord te voeren, Ja gaat Uw gang. 

Voorzitter met alle respect voor alle andere kandidaten als er één partij is 
in dit land die benadrukte het belang van de privatensector die het belang 
van het bedrijfsleven benadrukt dan kunnen we ons niet permitteren nu we 
eindelijk en ik kan U eerlijk zeggen dat we in de kamercentrale Drenthe 
moeten praten om mensen over te halen, dat we nu eindelijk kansen 
krijgen om echt ondernemers puur san in de kamer te krijgen dan kunnen 
we ons zeker als VVD niet permitteren om niet meer ondernemers in de 
fractie te halen en ik doe nogmaals een beroep op de zaal om de 
kandidatuur van de heer Hofstra te steunen. (applaus). 

Ik kijk of er nog iemand anders is gaat Uw gang. 

Ja voorzitter de heer Hofstra en het pleidooi wat er zo juist voor gehouden 
is dat wou ik graag ondersteunen en ik ben geen Drent maar ik weet dat 
het erg goed zou doen in Drente en derhalve ook erg goed voor de VVD 
bij de stemmingen als we nu zouden besluiten om eindelijk toch ook de 
heer Hofstra op de nu aan de orde zijnde plaats te zetten. We moeten ook 
echt mensen erbij hebben uit de directe privatesector. 

Ook vanuit Groningen voorzitter wil ik graag een oproep doen aan de 
vergadering om kandidaat Hofstra aan te bevelen en te ondersteunen. 

Ik zou graag nog een beroep willen doen op iedereen om te stemmen op 
de heer Luchtenveld. Die ken ik en hij is een hele harde werker en die 
moeten we echt steunen om in de kamer voor ons te werken. 

Ja voorzitter ik denk dat het van belang is dat we enige indicatie krijgen 
van hetzij U hetzij de heer Van Aardenne van wie nog op de A lijst staan 
en wanneer de Blijst begint. Want ik zelf zou er aan hechten dat we 
kandidaten kiezen die op de A lijst staan. 

Ik moet evyn raadplegen. Ik kan mededelen want dat is een zaak 
zoals wij die hebben geadviseerd aan het hoofdbestuur dat er 
inderdaad 2 namen nu op de B lijst staan mensen dus die wij 
eventueel geschikt achten voor de Tweede Kamer en dat was, als ik 
even snel de heer Hofstra en Luchtenveld. Daarmee is Uw vraag 
neem ik aan. Mevrouw ga Uw gang. 

Ik wou even vragen wat houdt het in dat het op de B lijst staat dat 
de heer Luchtenveld dan niet gekozen mag worden om door de 
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algehele vergadering op een verkiesbare plaats gekozen te worden 
toch wel. 
Nee helemaal niet maar er werd hier een vraag gesteld hoe de heer 
Luchtenveld werd aanbevolen en dat heeft de heer van Aardenne 
nu medegedeeld. 
Voor ons is het een hele goede kandidaat en mag van ons best op 
de eerste lijst. 
Ja dat zal best maar ze zijn allemaal uitstekend. 

Voorzitter nog even terugkomend op het feit naar aanleiding van de 
opmerking van de heer Aardenne, kijk één van de argumenten die ik 
gehoord heb naar de heer Hofstra hij heeft geen politieke ervaring, ja dat 
is nou de vierkante cirkel. We zeggen als VVD we willen graag meer 
ondernemers in de kamer hebben op het moment dat een ondernemer 
zich dan eindelijk aanmeldt en zegt ik wil eventueel wel dan geldt als 
nadeel dat hij geen politieke ervaring zal hebben. Dus ik doe nogmaals een 
sterk beroep op de zaal om dat ondernemerschap toch heel sterk te laten 
gelden. (applaus) 

Dat is duidelijk, ik wou de discussie nu sluiten en is daar nog 
iemand die het woord verlangt, gaat Uw gang. 

Voorzitter in de eerste plaats een formele opmerking. Het advies van 
Guus van Aardenne is een advies aan het hoofdbestuur en niet aan ons wij 
zijn vrij om datgene te doen wat wij willen (applaus) en overigens met 
respect over het werk van de commissie van Aardenne maar toch ik kom 
nog eens terug op datgene wat ik heb gezegd. Als wij iemand in ons 
midden hebben die destijds zwaar genoeg werd bevonden om als jongste 
lid tot het hoofdbestuur toe te treden. Als we iemand hebben gehad die al 
8 jaar ik heb het U al heel nadrukkelijk gezegd 8 jaar op die eerste reserve 
plaats hebben laten zitten eerst 4 jaar tijdens het kabinet Lubbers 2, hij 
stond iedere keer net op de wip net niet, en nu weer 4 jaar lang dan is het 
toch wel wat merkwaardig als er plotseling advies uitkomt dat net niet 
goed genoeg zou kunnen zijn. Dan komt er nog een tweede punt bij 
voorzitter, het volgende. 

Als ik kijk naar de kamerlijst en ik heb daar enige ervaring mee U weet 
dat ik daar in gezeten heb, dan is een ding van betekenis namelijk dat 
naast alle portefeuille onderdelen en alle kennis en kunde die je moet 
hebben in ieder geval ook moet meespelen het vak wetgeving, want hoe je 
het ook went of k~eert je bent continu met wetgeving bezig en ik hoor 
regelmatig critiek en terecht overigens, voorzitter vanuit de Eerste Kamer 
dat het daar nog wel aan schort. Dus een jurist en iemand juist met die 
kennis en met juist dat vak staatsrecht in zijn portefeuille dat vind ik van 
eminente betekenis. Ik zou de heer Luchtenveld nogmaals willen 
aanbevelen zeker gelet op wat andere hebben gezegd. (applaus). 
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Accoord ik denk dat we nu ruimschoots de gelegenheid hebben 
gehad om de kandidaten nogmaals onder de aandacht van de 
vergadering te brengen en ik lees op de schermen 1 mevrouw 
Latenstein, 2 heer Braam, 3 Hofstra, 4 Luchtenveld, 5 Passtaars en 
6 Pluckel. Er kan nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem 
uitgebracht, dan is de stemming nu gesloten. 
Voorzitter ik verklaar de heer Hofstra voor benoemd. (applaus). 

Dan gaan wij naar 39 en daar wordt gekandideerd mevrouw 
Latenstein, de heer Passtoors, de heer Braam, dan is ingebracht 
door 
Tilburg, de heer van Dijk en dat zijn de kandidaten tot dusverre. 
Wie wenst nog kandidaten daaraan toe te voegen. 

Voorzitter nog eenmaal de heer Luchtenveld in ieder geval om hem 
binnen de ring te houden. 

De heer Luchtenveld, de heer Pluckel accoord. Dan heb ik op dit 
moment Latenstein, Passtoors, Braam, van Dijk, Luchtenveld en 
Pluckel. 

Ja voorzitter Groningen heeft kandidaat Boertjens teruggetrokken op 35 
maar we willen hem nu toch plaatsen op 39. Boertjens is een regionaal 
econoom plannoloog ook met achtergrond op het punt van Landbouw dus 
een goeie reserve kandidaat voor meerdere portefeuilles. 

De heer Boertjens is eraan toegevoegd. 

Voorzitter ik herinner de aanwezige leden aan de discussie die aan dat 
tijdstip van de dag kort maar hevig was aan het eind van de 
partijraadsvergadering toen hebben wij in het begin van de plaatsen 30 tot 
36 een mandje samengesteld van een aantal mensen die niet onder de 
eerste 30 stonden maar die in die tweede 30 meegenomen moesten 
worden. Daar stond de heer Luchtenveld heel duidelijk in en ik stel U dan 
ook voor om vast te houden aan het zij het globale uitspraak van de 
partijraad van een week of drie geleden dat de heer Luchtenveld in die rij 
30 tot 37 of 38 mee moet. Dus ik stel hem hier nogmaals kandidaat. En ik 
beveel de vergadering aan om op hem te stemmen. 

Mevrouw. Voorzitter ik zou graag een pleidooi willen houden over de 
brede bestuurlijke ~ervaring van Mevrouw Latenstein maar misschien 
aangezien zij kandidaat is van het hoofdbestuur is en nu al tweemaal 
doorgeschoven is kan het hoofdbestuur iets zeggen of zij haar kandidatuur 
kan handhaven gezien het feit dat zij kort geleden burgemeester geworden 
is want dan zouden wij dat gaarne willen ondersteunen zeker gezien het 
feit dat er na het nieuwe voorstel van het hoofdbestuur met die twee 
vrouwen erbij het nu weer een hele tijd stil is met vrouwelijke kandidaten. 
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Wij hebben geen berichten gekregen dat althans mevrouw 
Latenstein heeft ons dat niet bericht dat ze zich teruggetrokken 
heeft dus zij loopt gewoon mee in de procedure. 

Voorzitter dan denk ik dat even genoemd mag worden dat zij vanaf 1982 
wethouder geweest is in Zoetermeer en daardoor een zeer brede 
bestuurlijke ervaring opgebouwd heeft. Dat nu op dit moment inbrengt als 
burgemeester van weliswaar een wat kleinere gemeente maar daar ook in 
een groot regionaal gebied in het Oor Rotterdam opnieuw haar brede 
bestuurlijke kwaliteiten kan ventileren en ik denk dat het ook heel 
waardevol zal zijn in onze fractie. 

Dank U zeer mevrouw. Ik kijk even rond of er nog andere zijn die 
het woord verlangen zo niet dan is de discussie gesloten. Misschien 
kunnen de namen op het bord verschijnen. Wil nog iemand iets 
zeggen ik zie hem niet. Oh. 

Ja voorzitter ik wou toch nog een pleidooi houden althans ondersteunen 
van de heer Boertjens. De heer Boertjens die heeft het grote bekendheid 
in de noordelijke provinciën in de agrarische wereld. 

Terpen kamercentrale Den Bosch. Wij zouden graag de heer Braam willen 
adviseren. 

Dank U zeer. Ik wacht even dan gaan wij stemmen strakjes over 1 
Latenstein, 2 Boertjens, 3 Braam, 4 van Dijk, 5 Luchtenveld, 6 
Passtoors, 7 Pluckel en 8 blanco. Heeft iedereen zijn stem 
uitgebracht, nee. Iedereen zijn stem uitgebracht nee daar. Iedereen 
nu zijn stem uitgebracht ja accoord dan is de stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter geen van de kandidaten heeft een 
meerderheid behaald zodat een herstemming tussen de eerste 4 
kandidaten noodzakelijk is Luchtenveld, Latenstein, Boertjens en 
Pluckel. 
Dank U dan gaan wij nog een keer stemmen tussen 1 Luchtenveld, 
2 Latenstein van Voorst, 3 Boertjens, 4 Pluckel en 5 is de blanco 
stem. Er kan nu gestemd worden. Iedereen zijn stem uitgebracht, ja 
dan is de stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter er is wederom geen meerderheid zodat een 
herstemming noodzakelijk is tussen de eerste 2 kandidaten 
Luchtenveld en Latenstein van Voorst. 
Dank U vo~orzitter, wij gaan opnieuw stemmen het wordt 1 
Luchtenveld, 2 Latenstein van Voorst en 3 is de blanco stem. Er 
kan nu gestemd worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, ja 
hoor ik nog nee, oké ja dan is de stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar de heer Luchtenveld voor 
benoemd. 
(applaus). 
Dan gaan we naar plaats 40 daar heb ik voor Mevrouw Latenstein 
van Voorst, de heer Passtoors, de heer Braam en de heer van Dijk 
en verder is opgebracht 
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afdeling Eindhoven, de heer Bakhuis 
Grave, de heer Mens 
kamercentrale Tilburg, de heer Pluckel 
Zaanstad, Wigman dus ik heb nu Latenstein van Voorst, Passtoors, 
Braam, van Dijk, Bakhuis, Mens, Pluckel en Wigman. Ik zie dat in 
mijn afwezigheid het aantal vrouwen drastisch is gedaald en dat we 
nog steeds bij de 11 van de 33 zitten terwijl we bij plaats 40 bezig 
zijn, nou tel uit je winst. Goed gaat U gang. 

De afdeling Eindhoven zou graag de kandidatuur van de heer Bakhuis 
voor deze plaats willen intrekken ten gunste voor de heer Braam. 

Dank U. nog iemand, de heer Kroskinski. 

Ik wou de vergadering toch vragen aandacht te geven aan de heer Pluckel 
gezien toch de hele situatie rondom Schiphol waar hij natuurlijk uitermate 
in bekend is en toch het belang het economische belang voor een heel 
groot deel van ons land mee afhangt. 

De heer Buining. Kamercentrale Groningen voorzitter wil graag de 
kandidaat Boertjens opgebracht houden maar hoeft nog niet naar 
Veenhuizen. 

Wat zei U als laatste, opgebracht houden maar. ..... alleen maar 
formeel. Ja oké. 

Voorzitter, ja mevrouw, we komen nu bij, U zei het zelf al, een percentage 
waar we als partij we ons zouden moeten schamen zo weinig vrouwen dat 
we in een fractie krijgen. We moeten denk ik nu zorgen dat mevrouw 
Latenstein erin komt. Dank U wel. 

Voorzitter mijn naam is Roël van de afdeling Utrecht. Ik zou graag de 
heer Kokshoorn ook voor deze plaats willen opvoeren. De heer Kokshoorn 
maakt al sinds 1978 deel uit van de gemeenteraadsfractie van de VVD in 
de gemeente Utrecht is dus ook zeer bekend met de problemen van de 
grote steden. Hij is ook een jaar lang of nog langer zelfs wethouder 
geweest van economische zaken in de stad Utrecht dus ik zou U graag de 
heer Kokshoorn warm willen aanbevelen. 

Dank U ik heb hem toegevoegd. 

De heer van Heukelum. Voorzitter ik zou toch nog een pleidooi willen 
houden voor de kandidatuur van de heer Boertjens. Er is vandaag al een 
paar keer regionaal aspect belangrijk. Ik kan U mededelen dat de heer 
Boertjens, planoloog, een veelvuldig scribent in de noordelijke pers en een 
veel gelezen collumnist is en alleen al om dat aspect en zijn grote 
deskundigheid op het gebied van de ruimtelijke ordening zou ik willen 
pleiten voor de heer Boertjens. 

Dank U mag ik op enige kortheid aandringen. 
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Heer Slijpen. Voorzitter om het kort te houden, dames en heren om het 
kort te houden waar praten we over. De tv camera's werden opgesteld wij 
moeten de pers halen moeten om 6 uur in het nieuws zijn. Ik stel U voor 
met alle respect voor allerlei klemmende betogen die nu nog gevoerd 
worden voor mensen. Volg het hoofdbestuur en laten we er een eind aan 
maken want ik denk dat we een goede lijst nu hebben (applaus). 

Ik ga hier niet mee accoord mevrouw de voorzitter. Ik wil nog graag op 
plaats 59 het een en ander zeggen over de kandidatuur van de heer Mens 
waar een aantal wijzigingsvoorstellen zijn ingediend. Mijn naam is 
Hoogzand voorzitter van de afdeling Lisse. 

Maar hij staat hier al bij het rijtje, die heb ik al opgenoemd.Oké 
nog meer mensen, nee dan wil ik de discussie sluiten 

Ik wil mij bij de oproep aansluiten laten we proberen de lijst van het 
hoofdbestuur nu zoveel mogelijk te volgen snel de stemmingen afmaken 
etc. etc. 

Ja we lopen natuurlijk de kans dat straks het grootste 
gedeelte van de pers weg is. Dus ik wil deze plaats even 
afmaken en dan ga ik U voorstellen om vervolgens snel door 
de rest heen te lopen en voorzover er nog geen wijzigingen 
zijn opgetreden de rest te volgen. Ik ga nu de namen laten 
zien voor 40. Kunnen die ook op het scherm in de zaal. 1 
Latenstein van Voorst, 2 Braam, 3 Boertjens, 4 van Dijk, 5 
Kokshoorn, 6 Mens, 7 Passtoors, 8 Pluckel, 9 Wigman en 10 
is blanco. Accoord we gaan stemmen er kan nu gestemd 
worden. Heeft iedereen zijn stem uitgebracht, ja oké dan is 
de stemming nu gesloten. 
Mevrouw de voorzitter ik verklaar mevrouw Latenstein voor 
benoemd. 
(applaus). 
Öké ik vond het voorstel van de heer Slijpen uitstekend maar 
formeel gesproken moeten we wel per plaats doorgaan maar ik zou 
willen voorstellen dat er geen toeichtingen meer worden gegeven 
dat er zo beperkt mogelijk omgegaan wordt met het inschuiven van 
mensen en dat we vervolgens snel tot een einde komen want we 
hebben nog een aantal erg leuke dingen te doen. Goed we gaan 
naar plaats 41. 
Ik heb daar nog staan de heer Passtoors, misschien kan het snel 
meteen op-het scherm gezet worden, Passtoors, de heer van Dijk, 
de heer Braam, de heer Pluckel, 

Voorzitter zou ik even iets mogen vragen. - ja - Ik denk dat het voorstel 
dat zonet gedaan is om de rest van de lijst conform het voorstel van het 
hoofdbestuur af te handelen een hele goede is. U heeft gelijk als U zegt 
dat er een aantal wijzigingsvoorstellen liggen die behandeld zouden moeten 
worden maar ik kan me ook voorstellen dat U vraagt aan degene die de 
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wijzigingsvoorstellen hebben ingediend of zij die willen intrekken dan kunt 
U conform het voorstel hoofdbestuur afhandelen. (applaus). 

Ja maar ik moet, er zijn nog een aantal mensen die hangen die ik 
mee moet nemen dus dat simpel volgen van het voorstel van het 
hoofdbestuur dat kan niet want dan vallen er een aantal tussen de 
wal en het schip. Tenzij opschuift want het zijn er 2 of 3 heb ik in 
de gauwigheid gezien die zijn uitgevallen, maar ik denk dat we daar 
heel snel uit zullen kunnen komen als in iedergeval overgenomen 
wordt dat de wijzigingsvoorstellen bij de diverse plaatsen dat die 
komen te vervallen en dat wij opschuiven en alleen nog kijken naar 
diegene die doorgeschoven zijn en daar moet dan toch nog een keus 
uit gemaakt worden ik denk dat we dat gewoon formeel moeten 
afhandelen. 

Maar voorzitter is het niet mogelijk om bij orde voorstel de vergadering te 
laten beslissen om dit zo te doen om de hoofdbestuurslijst verder te volgen 
zou dat tegen de reglementen zijn. 

Ja ik vind dat best maar ik wil dat moet een unaniem besluit zijn, 
dat moet absoluut unaniem zijn en er moet wel plaats voor plaats 
genoemd worden zodat dat vaststaat want ik ga niet zomaar een 
sprong in het duister wagen, dat doe ik niet. Oké wacht even ik ga 
eerst even naar het orde-voorstel. Zijn we het er mee eens dat we 
het zo gaan afhandelen (applaus). Oké dan roep ik hier even wat 
hulp in zodat wij de doorstroming zodat wij die ook benoemen en 
dan ben ik bij 41 Passtoors, (applaus) 42 Braam (applaus) 43 van 
Dijk (applaus) 
44 Pluckel (applaus) 45 Kamp (applaus) 46 Boertjens ( applaus) 47 
Coonen (applaus) 48 Toarop (applaus) 49 Schrotenboer (applaus) 
50 Kokshoorn (applaus) 51 Stevens (applaus) 52 Sijmons (applaus) 
53 Roefs (applaus) 54 Hey (applaus) 55 Korthals Altes (applaus) 56 
Tamis (applaus) 57 Vrind ( applaus) 58 de Reus (applaus) 59 
Wigman. 

Lisse vraagt stemming over plaats 59. Wij vinden vergadering dat wij de 
heer Mens toch een eerlijke kans moeten geven al is het dan op een 
onverkiesbare plaats om op deze plaats te proberen via voorkeurstemmen 
aan de bak te komen. Laten we dan maar zien wat het electoraat daarvan 
vindt. We weten hoe het gegaan is de burgemeester van Noordwijk heeft 
hem dus behoorlij}<. zwart gemaakt dat vinden we buitengewoon vervelend. 
Er zijn ook veel N oorwijkse ondernemers die er zo over denken. Hij is een 
succesvol en enthousiast man een goede ondernemer en het 
ondernemersklimaat dat hebben we al vaker gehoord vandaag dat dient 
sterk verbeterd te worden en daar hebben echt ondernemers voor nodig. 
Hij wordt volop uitgenodigd in de lande voor spreekbeurten door het hele 
land hij heeft ongeveer een 100-tal spreekbeurten nu dus vervuld en daar 
heeft hij dus altijd buitengewoon veel sympathie altijd ondervonden van 
ondernemers en van jongeren ik vraag dus stemming. 
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Heer Bolkestein. Mevrouw de voorzitter dames en heren tot nog toe heb 
ik een paar keer in deze vergadering gesproken om de een of de andere 
kandidatuur in Uw aandacht aan te bevelen. Nu is het ogenblik gekomen 
waarop ik U moet vragen om het laatst naar voren gebrachte voorstel niet 
te steunen. De heer Mens behoort niet tot de eerste of de tweede 
categorie waarin de commissie van Aardenne de kandidaten heeft 
ingedeeld hij is terecht gekomen in de derde categorie dat wil zeggen in 
die van de kandidaten die naar de mening van die commissie niet voor 
verkiezing in de Tweede Kamer in aanmerking behoren te komen en ik 
geloof dat het onverstandig zou zijn van de vergadering om aan die drie 
categorieën te toornen. Ik moet daaraan toevoegen dat de uitlatingen zoals 
deze kandidaat die in de pers heeft gedaan bij mij het zeer sterke 
vermoeden hebben doen postvatten dat hij geen bijdrage zal leveren aan 
de zo brood nodige noodzakelijke teamgeest die voor een fractie essentieel 
is om met succes te kunnen opereren en ik vraag U dus met zeer grote 
klem om dit voorstel te verwerpen. (applaus). 

Gehoord te worden van de fractievoorzitter handhaaft de 
vertegenwoordiger van de afdeling Lisse dan nog zijn voorstel. Nee dat 
begrijp ik. 

Dan is de heer Wigman gekozen. (applaus) Rest mij nog en dat is 
een formaliteit denk ik aan U te vragen Uw accoord over de gehele 
lijst en (applaus) Uw accoord over de procedure die we met elkaar 
vandaag gehanteerd hebben en die hiertoe geleidt heeft. (applaus). 
Hartelijk dank ik feliciteer alle kandidaten alvast met hun plaatsen 
wij zullen hier straks nog een stukje aanbreien. Ik hoop niet dat U 
gaat want ik moet zeggen het is de moeite waard om nog te blijven 
zitten er zijn nog een aantal dingen te doen alvorens wij hier het 
podium lichtelijk verbouwen. Ik bedank allereerst het stembureau, 
het was geen eenvoudige klus vandaag maar U hebt het 
voortreffelijk gedaan. Dan heb ik nog een ding te doen en te zeggen 
tegen de commissie van Aardenne en zij is hier voltallig aanwezig 
de dames Sengers, Veder, Tangel en de heren Vonhoff, Haafkens 
en niet te vergeten de heer van Aardenne en op 27 mei 1991 door 
het hoofdbestuur benoemd en ze zijn toen nog door mijn 
voorganger, Leendert Ginjaar, op 3 juli van dat zelfde jaar zijn ze 
geïnstalleerd en ik heb eens nagegaan wat ze sinds die tijd allemaal 
gedaan hebben en dat is niet niks. Ze hebben van januari 92 tot 
april 93 zo'n dikke 110 kennismakingsgesprekken gevoerd nou als je 
denkt dat d_slt allemaal zo'n Y2 uur tot een uurtje duurt dan kun je 
nagaan dat je zo rond de 100 uur zit die ze daaraan besteed hebben 
en het opmerkelijke is dat ze practisch voltallig dat al die tijd 
gedaan hebben. Er zijn maar enkele vergaderingen voorgekomen 
waar niet alle leden aanwezig waren en als ze er niet waren dan was 
dat af en toe maar één iemand niet steeds de zelfde maar wisselend 
maar vier mensen waren in ieder geval altijd aanwezig. Ze hebben 
ook in een later stadium gesprekken met de zittende kamerleden 
gehad en in totaal hebben ze zo'n dikke 150/160 mensen gesproken 
en dat is niet niks. Ik vind dat wij een extra hartelijk dankwoord tot 
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hen moeten spreken. Ze hebben dat met heel veel plezier gedaan 
ze hebben daar hele weekends aan besteed maar ik denk dat het 
resultaat er mag zijn. We zijn met elkaar deze nieuwe procedure 
ingegaan we zullen dat straks ook met elkaar evalueren hoe is ons 
dat nou bevallen, moeten we nog wat dingetjes aanscherpen iets 
veranderen, daar zullen zij bij betrokken worden maar ik hoop dat 
de procedure zoals we die tot nu toe gedaan hebben dat die met 
alle instemming en met veel genoegen en met een groot succes dat 
vooral gevolgd is en dat dat straks ook moge blijken. Ik wil hun 
daarvoor hartelijk dank zeggen en ik zou graag de leden even op 
het podium willen hebben. (applaus). 

Mevrouw de voorzitter ik denk dat het goed is om van deze kant het 
Bestuur ook heel hartelijk te bedanken namens de zaal voor de 
eensgezindheid en de goede sfeer waarin deze vergadering en ook in 
Papendal is verlopen en ik denk dat wat dat betreft ook een applaus op 
zijn plaats is voor de wijze waarop U allen leiding hebt gegeven aan deze 
vergadering. (applaus). 

Zo ik herinner de kamercentrale voorzitters eraan dat aan hen 
gevraagd wordt om na afloop van het geheel bij elkaar te komen 
om de indelingen van die vier, hoe heten die dingen, die vier 
clusters om die te bepalen dus bij deze dit gezegd. Ik begrijp dat wij 
een kleine ombouw plegen hier om straks de gelegenheid te geven 
niet alleen de lijsttrekker maar ..... 
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tape 4a 

ook nog te gaan genieten van de ploeg zoals we die vanmiddag 
hebben vastgesteld. Wij gaan hier iets verbouwen ik verzoek 
iedereen van boven naar beneden te komen zodat wij hier beneden 
een goed gevulde zaal hebben en ik vraag enige momenten om dat 
met elkaar te doen. 

Oké een beter voorstel is om even een kopje koffie daar te drinken, 
ga a.u.b. niet weg dat zou echt doodzonde zijn. Het verhaal van 
Frits is zeer de moeite waard denk er aan de pasje in te leveren de 
oranje stempassen, 

pauze ( ... ) 

( ... ) team voor de komende Tweede Kamerverkiezingen gaan 
voorstellen. Otto Vos, Theo van den Doel, Jan-Hendrik Klein 
Molekamp, Monique de Vries, Clemens Cornielje, Jan Rijpstra, 
Marijke Essers, Bibie de Vries, Osama Cherribi, Sarie van 
Heemskerck, Nelly Verbugt, Hans Hoogervorst, Jan Dirk Blaauw, 
Enric Hessing, Jos van Rey, Henk Kamp, Heila Voûte, Piet Blauw, 
Broos van Erp, Jan te Veldhuis, Henk van Hoof, Margreet Kamp, 
Johan Remkes, Bengt Korthals, Anne-lize van der Stoel, 
Frans Weisglas, Rudolf de Korte, Jan Franssen, Dick Dees, Robin 
Linschoten, Annemarie Jorritsma, Hans Dijkstal, Erica Terpstra en 
dames en heren een winnend team kan niet zonder een goede 
captain, dames en heren mag ik Uw bijzonder aandacht voor onze 
politiek leider onze nummer 1 Frits Bolkestein. 

(alles ondersteund door muziek en applaus). 

(niet te verstaan door muziek) ....... en daarom pikken wij het niet dat er 
elke maand 8000 werkelozen bijkomen daarom verkiezen wij de warmte 
van een baan boven de kilte van een uitkering. Daarom moeten de lasten 
omlaag en daarom vinden wij dat 10 miljard gulden moet worden 
teruggegeven aan de mensen in het land, dat is onze inzet onze inzet is 
echte sociale politiek en daarom zeg ik maak van de VVD een sterke 
nummer 2. (tromgeroffel en applaus) 

Mevrouw de voorzitter dames en heren mag ik allereerst het hoofdbestuur 
en U allen van gap.ser harte bedanken voor het grote vertrouwen dat U in 
mij hebt gesteld. Wie de VVD van nu vergelijkt met de VVD van 3 jaar 
geleden ziet een wereld van verschil. Het waren donkere dagen voor de 
partij toen ik de leiding van onze Tweede Kamerfractie op mij nam. 
Sindsdien heeft de fractie een enorme teamspirit weten op te bouwen en 
het is dankzij die teamgeest dat wij in staat zijn geweest om langzaam 
maar zeker en gestaag uit het dal te klauteren tot het punt waar wij nu in 
de peilingen de tweede partij zijn van het land. En ik zie Uw 
vertrouwensstem in mij dan ook als een stem op de gehele fractie, ik hoop, 
nee ik ben er zeker van, dat de fractie dat vertrouwen niet zal beschamen. 
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Dames en heren, het is voor mij een belangrijk ogenblik en ik zou dit 
moment willen benutten om samen met U terug te kijken naar het 
verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. In januari 1978 ben ik 
voor het eerst lid geworden van de Tweede Kamer-fractie van de VVD. 
1 Yz jaar daarvoor was ik teruggekeerd uit het buitenland waar ik zo'n 16 
jaar had verbleven. Het heersende opinie klimaat van toen in het midden 
van de jaren 70 na mijn terugkeer het heersende opinie klimaat wat ik 
toen aantrof was totaal verschillend van het opinie klimaat van 1960 toen 
ik Nederland verliet en ik voelde mij na mijn terugkeer dan ook als een 
kat in een vreemd pakhuis. Het was de Partij van de Arbeid die toen de 
toon aangaf en die toon was nieuw links. Ik werd toen vooral getroffen 
door buitenissige theorieën van Minister Jan Pronk hij vond dat de 
armoede van de derde wereld de schuld van het westen was en streefde 
daarom naar een nieuwe internationale economische orde. Maar iedereen 
zoals ik, die jarenlang in de ontwikkelingslanden had gewoond kon weten 
dat de werkelijke oorzaken van die armoede van binnenlandse aard waren. 
Politieke onrust en slecht bestuur waren in de meeste arme landen eerder 
regel dan uitzondering en het schorten dus niet zozeer aan de 
internationale economische orde als wel aan de nationale economische 
wanorde. En de feiten die dat illustreerde lagen volstrekt voor de hand 
maar zij werden niet serieus genomen zij speelden geen rol. Een hele 
generatie van beleidmakers was verblind door ideologische oogkleppen zij 
keken wel maar zagen niet, zij lazen wel maar wat zij lazen drong niet 
door zij wisten het immers allemaal al. En ondertussen werd een land als 
Tanzania door zogenaamde ontwikkelingsdeskundige aangemoedigd zich in 
een doodlopend slop te begeven. Miljarden guldens werden uitgegeven aan 
socialistische experimenten over de grens waar nooit iemand beter van 
werd. De bedoelingen van deze progressieve elite waren zonder twijfel 
goed maar in de politiek komt het niet aan op de bedoelingen maar op de 
uitkomsten, wie dat toen zei werd weggehoond. En die zelfde progressieve 
intellectuelen van het midden van de jaren 70 onderscheiden zich door 
lankmoedigheid jegens communistische regimes en dat ook verbaasde mij, 
want de stelling dat die regimes overal een onversneden ramp hadden 
veroorzaakt was toch overtuigend aangetoond. Maar bij de communistische 
machtsovername van Zuid Vietnam sprak Minister Jan Pronk, ja alweer, 
over de bevrijding van dat land en de voorzitter van de V ARA, de heer 
Albert van den Heuvel noemde Cuba een enig land. 

Dames en heren de jaren 70 waren een enige tijd, de macht van de idee 
over de mens bleek destijds zo sterk dat elke misdaad vergoelijkt werd 
mits die maar uit IJaam van de juiste mythe werd gepleegd. En het waren 
niet alleen buitenlandse zaken die mij destijds bezig hielden, ook de 
heersende ideeën over het te voeren economische beleid stonden haaks op 
de werkelijkheid wij hadden toen even als nu met economische 
moeilijkheden te kampen en naar mate die moeilijkheden toenamen werd 
de roep om planning luider. Zo vroeg Joop den Uijl in 1979 om 
beslissende verdere stappen op de weg naar planmatige besturing van de 
economie nationaal en internationaal. Op het ogenblik dat de Sovjet-Unie 
onder Breszjnev in een neerwaartse spiraal terecht kwam wilde serieuze 
politici in ons land de kant opgaan van de plan-economie en zelfs in 
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liberale kring heerste twijfel over de markt-economie. De Teldersstichting 
besloot in 1976 een studie over de meest gewenste economische orde te 
laten schrijven en mij werd gevraagd lid te worden van de werkgroep die 
zich daarmee bezig zou houden. Wie de liberale boodschap van dat 
rapport nu leest zal er weinig opzienbarends in aantreffen maar voor die 
dagen bevatten het alles behalve gesneden koek. En blijkens het 
voorwoord vreesde het curatorium van de Teldersstichting zelfs dat het 
rapport teveel in de richting van een liberale contra reformatie zou gaan. 
De hele wereld ondergaat nu een liberale contra reformatie maar het is 
riskant voor politici om te vroeg te zijn. Het was lange tijd onkies om op 
de toenemende criminaliteit te wijzen en in de regeringsverklaring van het 
kabinet Den Uyl stond geschreven dat de sanctie van vrijheidsbeneming 
helaas niet geheel kon worden gemist en voorts werd vermeld dat ter 
voorkoming van strafbaar gedrag in de eerste plaats werd gedacht aan het 
verbeteren van de welzijnsvoorzieningen. Welnu wij hebben dat geweten, 
als wij in de daarop volgende jaren voor elke welzijnsvoorziening een cel 
hadden gekregen stond er nu geen verdachte op straat. Was de VVD dan 
te vroeg met het wijzen op de sociale fraude en de criminaliteit en aan de 
andere kant hadden wij dan onze mond moeten houden toen wij zagen dat 
het misliep. Smalend riepen de heren Aantjens en Boersma dat de VVD 
iemand die op de grond lag nog een trap na wilde geven, waar zijn die 
heren nu. Smalend riep de Partij van de Arbeid dat de VVD weer een blik 
politie wilde opentrekken maar ook haar morele arrogantie is verbleekt er 
bestaat geen nieuw flinkse uitspraak die de VVD niet 20 jaar geleden voor 
haar rekening wilde nemen. (applaus). In december 1977 noemde Bram 
Peper de gedachte alleen al, aan samenwerking met de VVD, te walgelijk 
voor woorden (gelach en applaus). Inmiddels ... , Ik vond het politieke 
klimaat in de jaren 70 kortom nauwelijks te verdragen en ik was dus 
buitengewoon gemotiveerd om daar iets aan te gaan doen hoe klein mijn 
bijdrage aan de strijd ook mocht zijn. Vandaar dat ik lid werd van de enige 
politieke partij met een fatsoenlijk programma ik werd zelfs lid met een 
beetje wijsheid en zeer veel geluk op de slippen van Els Feder die wij 
gelukkig gisteren hier hebben mogen begroeten, op de slippen van Els 
Feder werd ik zelfs lid van de Tweede Kamer en inmiddels is het 16 jaar 
later. Ik voel mij nu weer thuis in de tijd. De prestatie maatschappij die in 
de jaren 70 hopeloos achterhaald en ouderwets werd geacht is weer terug. 
De cultuur van de laksheid wordt nu allerwegen betreurt. Niemand heeft 
het meer over multinationale ondernemingen behalve als de vlag uitgaat 
wanneer er weer één in nederland komt investeren. En hoe staat het met 
die andere onderwerpen die ik noemde. 

De belangrijkste gebeurtenis sinds 1978 is zonder twijfel de teloorgang van 
het communisme en het vallen van de muur, wie had dat durven denken. 
In januari 1982 had ik een vraaggesprek met de fractievoorzitter van de 
Duitse liberale Wolfgang Nisnick en hij zij dat hij de Duitse hereniging de 
eerstvolgende decennia niet voor mogelijk hield, die Duitse hereniging is 
nu een feit, een fantastische gebeurtenis, waarop wij 40 jaren hebben zitten 
wachten. De CPN is uit de Tweede Kamer verdwenen, de Sovjet-Unie 
heeft plaats gemaakt voor Rusland en de oorlogsdreiging is gelukkig ook 
verdwenen althans voorlopig. Europa dat 45 jaren lang op volstrekt 
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onnatuurlijke wijze in tweeën is gedeeld heeft nu de historische kans weer 
één te worden en de Europese Unie moet zich dan ook openstellen voor 
lidmaatschap van Polen, Tjechië, Slowakije en Hongarije zodra (applaus) 
zodra die landen in economisch opzicht tot lidmaatschap in staat zijn. En 
ook over ontwikkelingssamenwerking wordt nu geheel anders gedacht. Het 
grote succes van de nieuwe industrielanden in Azië heeft zonneklaar 
aangetoond dat elk land het moet hebben van de wereldmarkt dat 
concurrentie het beste haalt uit de economie en ook uit de individuele 
mens en dat men eerst moet produceren om daarna te kunnen verdelen. 
Het zijn lessen die wij in Nederland dreigen te vergeten. En toch dames en 
heren moeten wij ons die lessen inscherpen want het gaat niet goed met de 
Nederlandse economie, onze industrie staat onder zware druk en de 
werkeloosheid groeit op onheilspellende wijze. Wat dat betreft is de 
toestand sinds het begin van de jaren 80 niet wezenlijk verbeterd, toen 
zakte RSV in elkaar nu maken DAF, Philips en Fokker moeilijke tijden 
door. De werkeloosheid is hoger dan in het begin van de jaren 80 en 
bereikt met 7 40.000 uitkeringen een naoorlogs record. Het aantal 
arbeidsongeschikten nadert het miljoen, hoewel de Nederlanders de 
hoogste gemiddelde levensverwachting ter wereld hebben. De Staatsschuld 
stijgt nog steeds zei bedraagt nu f. 80.000,-- per huishouden en waarom 
zijn, vraag ik U, waarom zijn onze problemen nog steeds niet opgelost. Het 
VVD verkiezingsprogramma van 1977 hete puinruimen en opbouwen en 
vroeg ombuigingen van 20 miljard gulden de toenmalige fractievoorzitter 
van het CDA de heer Ruud Lubbers en de toenmalige Minister van 
Sociale Zaken de heer Wil Alberda hebben die ombuigingen verijdeld. Als 
destijds wel flink was bezuinigd was het niet nodig geweest om nu in ons 
verkiezingsprogramma "Nederland moet weer aan de slag" wederom rond 
20 miljard gulden aan ombuigingen te vragen. Want dat is het bedrag dat 
wij nodig vinden en het CDA vind dat nu gelukkig ook. De Partij van de 
Arbeid heeft toch wat minder geleerd dan men zou denken, want die partij 
noemt minder dan de helft van dat bedrag en D'66 zit, U raad het al, daar 
keurig tussenin. (applaus) 16 jaar geleden heten die partij al "deftig links" 
en dat is zij eigenlijk nog steeds. (applaus). In de jaren 80 hebben de twee 
VVD/CDA kabinetten door stevig aan te pakken de nederlandse economie 
omgebouwd tot een banenmachine. Het bedrijfsleven herstelde zich er 
werden 700.000 banen geschapen. Toch werd te weinig bereikt, toch kan 
ook onze partij zich dat aantrekken. Het financieringstekort ging oplaag 
maar de lastendruk bleef te hoog en hoewel de sociale zekerheid werd 
bijgesteld werd de verzorgingsstaat onvoldoende gemoderniseerd. Ondanks 
de banengroei bleef de verhouding tussen het aantal uitkeringsgerechtigde 
en het aantal werkende onevenwichtig. Ik zei dat de kabinetten Lubbers 1 
en Lubbers 2 meer hadden kunnen bereiken. Over het kabinet Lubbers 3 
heb ik het dan maar niet, dit kabinet heeft niets bereikt. Luister niet naar 
mij, luister naar de CDA fractie voorzitter in de Eerste Kamer de heer 
Kaland, dit kabinet heeft geen enkele belangrijke doelstelling gehaald dit 
kabinet is mislukt zei hij, het heeft de lasten met vele miljarden verhoogd 
waarmee de lastenverlichting van de Noortoperatie meer dan eens is 
teruggedraaid. Geen wonder dat er nu 14 duizend werkenloze per maand 
bijkomen. Sinds ik 16 jaar geleden dames en heren, de Nederlandse 
politiek betrad is er dus veel veranderd maar nog niet genoeg en ik ben 

66 



daarom benieuwd hoe Nederland er over 16 jaar zal uitzien het is dan het 
jaar 2010. Ik zelf ben dan 76 jaar oud en hoop mijn 8ste fractie voor te 
zitten. (gelach en applaus) Ik zie van hier hoe Robin Linschoten verbleekt, 
(gelach en applaus). Dames en heren welke grote vraagstukken zullen in 
het jaar 2010 de politieke discussie beheersen. Het eerste wat wij zeker 
moeten stellen is dat ook in het jaar 2010 Nederland een vrij en veilig land 
is. De dreiging uit het oosten is verdwenen maar hoelang zal dat zo blijven. 
Rusland is de grootste en potentieel krachtigste staat in Europa, dat land 
verkeert nu in chaos maar elke chaos roept om een reactie. Het enige 
cement dat dat grote land bijeen houdt is het nationalisme en wij moeten 
ons dus voorbereiden op een herleving daarvan en ook in andere delen 
van de wereld zal het blijven rommelen en daarom zeg ik U er mag niet 
meer op Defensie worden gekort. De rek is er nu uit en daarom moeten 
wij ook de NAVO in stand houden want de NAVO is de enige 
vredesbeweging die functioneert. (applaus). In het jaar 2010 moet ook de 
binnenlandse veiligheid van ons land zijn vergroot. Sommigen menen dat 
de strijd tegen de criminaliteit niet kan worden gewonnen, ik zeg U die 
strijd is nog maar net begonnen, wat mij betreft is het oorlog met die 
criminaliteit. (applaus). Niemand zegt nu dat de VVD weer een blik politie 
wil opentrekken integendeel zowel de Partij van de Arbeid als D'66 
hebben het VVD plan overgenomen in de volgende kabinetsperiode 10.000 
politiemensen extra aan te trekken. Als wij daar nu eens mee zouden 
beginnen dan is de eerste slag gewonnen. De grootste uitdaging voor de 
komende 16 jaar is het vergroten van de werkgelegenheid. Ik ben er van 
overtuigd dat Nederland in het jaar 2010 weer vollediger werkgelegenheid 
kan bereiken en dat moeten wij ook bereiken want wij kunnen de 
problemen van ons land niet oplossen als wij de helft van de 
beroepsbevolking langs de kant laten staan. Wij moeten zorgen voor een 
goede gezondsheidszorg, goed onderwijs voor onze kinderen een goed 
pensioen voor onze ouderen en een schoon milieu voor allen wij kunnen 
dat niet op de pof blijven financieren wij kunnen de lasten niet op een 
slinkender groep werkende afschuiven. (applaus). 

Wij kunnen onze toekomst alleen zeker stellen als wij iedereen de kans 
geven het beste uit zich zelf te halen. Dames en heren veel politici zeggen 
dat volledige werkgelegenheid geen haalbare kaart meer is. Ik ben er van 
overtuigd dat het wel kan als wij het maar echt willen. Tussen 1960 en 
1992 is het aantal banen in de Verenigde Staten verdubbeld in diezelfde 
periode is het aantal banen in de Europese Unie toegenomen met 10% en 
die magere groei had hoofdzakelijk plaats in de openbare sector. Waarom 
zou hier niet kun11en wat elders wel mogelijk is. Waarom zou Nederland 
niet een volledige werkgelegenheid kunnen terugkrijgen die in de jaren 50 
en 60 heel normaal was. Het enige verkiezingsprogramma dat uitzicht biedt 
op de 100.000 den banen die wij nodig hebben dat is het programma van 
onze partij dat is het programma van de VVD. (applaus). Het is een 
programma dat kiest voor structurele hervormingen voor de lange termijn 
geen pappen en nathouden, geen geknutsel en gefrutsel geen bevriezing 
van alles wat los en vast zit maar echte maatregelen. Wij willen niet 
wachten tot er drie miljoen mensen langs de kant staan wij willen nu 
maatregelen nemen die nodig zijn. (applaus). De sleutel voor een 
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duurzame economische groei is een hervorming van de verzorgingsstaat de 
verantwoordelijkheden voor de sociale zekerheid moeten op een nieuwe 
wijze worden verdeeld door de burgers en de overheid. De verzorgingsstaat 
moet een waarborg staat worden die een basisuitkering garandeert en het 
verder aan de werknemer overlaat zich bij te verzekeren op de wijze die 
hem goed dunkt. Dat stelsel bestaat nu al voor de 400.000 zelfstandigen en 
agrariërs van ons land en het valt niet in te zien waarom zij die 
verantwoordelijkheid wel aan kunnen en de werknemers niet. Wie nu zegt 
dat de sociale zekerheid dat wij de sociale zekerheid kunnen laten zoals 
die is draait de mensen in het land een rad voor ogen en hij of zij zal zich 
zelf in het jaar 2010 dan ook tegenkomen. Wie nu geen maatregelen 
neemt zet de AOW van de toekomst op het spel. Een gezonde economie 
in het jaar 2010 vraagt om een basisstelsel nu en daarom zeg ik U dat ons 
verkiezingsprogramma niet hetzelfde lot beschoren mag zijn als puinruimen 
en opbouwen van het jaar 1977 of als bestek '81. En daarom moet ons 
programma richtinggevend worden voor het volgende regeeraccoord. Als 
liberalen zijn wij altijd tot compromissen bereid, maar wij zullen niet 
meewerken aan een regeeraccoord dat meer naar water smaakt dan naar 
wijn. De VVD gaat op voor herstel van volledige werkgelegenheid en 
daarom moet het volgende regeeraccoord daarop uitzicht bieden. Dames 
en heren ik heb gesproken over stabiliteit in het buitenland, veiligheid in 
het binnenland en het bereiken van volledige werkgelegenheid. Het zal van 
de kabinetten tussen nu en het jaar 2010 nog heel wat stuurmanskunst 
vereisen om die doeleinden te bereiken. In die kabinetten tussen nu en 
over 16 jaar mag de VVD niet ontbreken want telkens als de VVD in de 
oppositie zit is het kabinetsbeleid ontspoort. Wij hebben dat gezien met 
het kabinet Den Uyl tussen 1973 en 1977. Wij hebben dat gezien met het 
tussenkabinet "Van Agt/Den Uyl(ferlouw" in het begin van de jaren 80 en 
wij zien het nu met het kabinet Lubbers/Kok zonder de VVD gaat het 
blijkbaar niet. (applaus). Maar onze ministers moeten goed worden 
ondersteund door een alerte en hoogwaardige fractie die een volstrekte 
eensgezindheid het beleid beschouwd en bijstuurt waar dat nodig is. 
De lijst voor die allerte en hoogwaardige fractie is vandaag vastgesteld en 
met die fractie gaan wij 3 verkiezingen winnen. (applaus). 

Voorzitter 

Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken, alvorens ik de 
vergadering sluit, ja want dat moet nog; om iedereen ontzettend hartelijk 
te danken voor de aanwezigheid de afgelopen twee dagen voor de 
medewerking en de inzet en ik zou een warm applaus willen hebben voor 
alle medewerkers van het secretariaat die niet alleen dit maar alles tot 
stand hebben gebracht deze twee dagen. (applaus). en ook een applaus 
voor de techniek, de mensen die ons geholpen hebben met het electronisch 
stemmen en de mensen die ons geholpen hebben om dit allemaal tot stand 
te brengen en U het naar Uw zin te maken en daarmee sluit ik deze 
vergadering. (applaus). 
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