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NOTULEN VAN DE ALGE:'~ENE VERG.'.DERING V:'..N DE VOLKS1'•'-HTIJ VOGR VlUJH:LID E~I Dü.:OCR-..TIE, GE110UD:E.1~ OP
VRIJD,,G 29 EN ZAT:ili..DI\.G 30 1i.A.ART

TE scn.;:;vr:nNGI:r·;.

196? I!l HET KURILli.US

De Voorzitter, Prof .!~r.P.J .Oud, opent Vrijdagavond 29 Maart
vcrgadcrin~ met een openingsrede, welke als
bijl~~o I bij ~e notulen is cevoesd.
Hade-t de verg8.derinó de Voorzj.tter met een hartelijk Ullplaus
voor zijn rede he<Jft bocLLmkt, stelt de Voorzitter v-oor het navolgende telee;rat'1 D.un H.I.:.de Z:oningJn te verzenden;
11
De Voll':srJartij voor Vrij::wid en Der:1.·ocratie in jao.rli;jkse
11
algenene vorc:::..dering op 23 en 30 naart 1963 i.12 het Kurhaus
"te ScJ'lcvenin~~on bi,i een, ootuir;t; h2.ar tl'O"J.'il en aauhankelijk"heid aan L\Ie 1..ajesteit en 1:'-l.ar Huili.
Oud - Voorzitter
Dettmeijer- .Algemeen Secretaris."
De vergadering gaat gaarne 2.ccoord met de inhoud van het te
verzenuen telesrao.
Oyergogaan wordt tot 12unt 2 von d~ Ar-:e:g_rJ_fl: Begroeting van de
gasten.
De Voorzittor richt een hartelijk r:oord van wolkore. tot de in
de verë;adorin:j aanwezige cenodigden, vmarbij hij enkelen nog in
hst by.;;ondcr nil ver::J.elden. Dat zijn dan in de eer;:;te plaats :aur..ne
ExcellGntios do Llinister van Binnenlandse i~aken, L1r.:3.H.:l'oxopeus,
en do St:::..a-G3secretaris van :Duitenlnndso ~aken, Dr.E.F!.van :liouten.
De Voorzitter is byzonder verheugd hen in de zo vorgar"ering welkom
te mogen heten en meent, dat hun aanwezigheid zeer op prijs mag
worden gesteld.
·
Vervolgens richt de Voorzitter zich tot de Belgische gasten
in deze bj_jecn~onst, de heer ?.van Brabant, algemeen secrotaris
van het Liberaal Vla9.I!!S Verbond, e:r1 de heer en nevrouu Butzler.
Eet is een goede en. steeds toruskorende gewoonte geworden - zo
vervolgt de Voorzitter - onze Belgische geestvei'm=mtün in de algemene vergaderin;on te bc.:;rooten. Onze alge::J.enc verzaderingen zouden
geen echte alóc~ene vergaderingen zijn, als onze Belcische vrienden
er zouden ontbreken. De Voorzitter herinnert er voorts aan, dat
het Liberao.l ·nc.o.:::s Vcrbond dit j3.ar zijn 50-j:::.ric; bo;:;·:;aan herdenkt. Dit feit, gevoegd bij de twee in zijn openingsrede Genoemde
feiten, zal dan hot derde historische gebeuren zijn, àat net het
jaar 1913 v.:rbo.:1d houdt. De Voorzitter herha.:tlt nor::;:1.aals welk een
byzondere vreuGde het iederjaar weer is de Belgische geestverw::>.nten neer te ziçn, waardoor een hechte band is ontstaan tussen
de Bel2;ischc en ncdorlandse liberalen.
Tenslotte vcrwelkomt de Voorzitter de afvaardiging van de
J.O.V.D., bostaande uit de heren Drs.E.Hypels, voorzitter,
J.ïl.Vcrbsck, vice-voorzitter en H.Eofnrm, al-:;e::1een sccretD.ris.
Do heer P.van Brabant, al,.';Elmeen secre.:taris van het Liberaal
Vlaa.r'ls Verbond, namens de Belsische geno'.lic,den het woord voorenae,
deelt W:)dc, dat het Libcrr,al Vlnans Vc:!.'bond en dn Pertij voor Vr:l.jheid 0::1 Vocrult~;:u1g (de V::'oecere 1el~;iscJ.e Liberale Partij) met
groot ~';enocr;cn de ui tnodic;ing voor dezG al;;eincne Yerg:::.de:rin?; hebben
aanvaard. IJ:st .i:Ioofdbestuur vnn het Liberaal Vla.~s Verbond had
bovendien - zo vervelet de heer van Brabant - in de vcorafg~ande
week het voor:!.'echt de alceneen secretaris van do v.v.~., de heer
Dett~eijer, ter Gele~enheid van de herdenking v~~ het 50-jarig
bestaan van het Verbond in zijn midden te hebben. De heer
Dettnoijer is geen onbekende voor de Belgische liberalen, omdat
hij een trouwe [;ast is op vele vergaderingen. Spr. dankt de heer
Dettmeijer hartelijk voor deze inspanningen. Tevens dankt hij de
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- 2Voorzitter voor de vele gelegenheden, die de Belgische libralen
steeds zijn ~eboden om in Nederland hun licht te komen opsteken.
Ook in Belgie heeft men kennis genomen van het verschijnen van het
boekwerk "Liberale Gedachten 11 • Spr. acht het van het grootste belang voor de Belrrische liberalen om in voortdurend contact te
blijven met de liberalen in Nederland. De taalgrens, die in België
tussen iJalcn en Vlamingen tot stand is gekomen, heeft geen politieke, doch slechts adr:1inistrn.tleve betekenis. Het liberalisne
weet er doorbeen te dringen. Als liberale Vlamingen zouden wij het
ton zoorste op prijs stellen, als er in de toel::omst steeds nauwere
b3..t--:tdcn :;not do zuote:rpartij in !icdcrl::>.nd zouden ontstaan. \'!oorden
wekken, voo~bcclden strekken - zo gaat spr. verder. ~ellicht ku.~nen
wij de r;ronclslq; l0c;gen voor nog grotere activiteiten in deze r·ichting. Do aar. .;·,·ezir;heid van. de Eelgische liberalen i.n deze vergadering is een be·,·.rij s, dat men van een goede samenwerking overtui cd.
is. S};'r. d<:'.nkt de Voorzit'ver nog:ns.als voor de uitnocUe;ing tot deze
bijee~l:oro.st. Eij spreekt zijn beste wensen uit voor het welslagen
vnn bet cc':::;rcs en hoopt, dat de lwnendc v·erkiezingen de liberalen
in Nederland veel nucces zullen brengen.
De Voorzitter dankt de heer van Brabant voor zijn vriendelijke
woorden. Hij hoopt dat srJreker, gezien zijn jeugd, nog vele jaren
getuic;e z<ü moe;en zijn van de groei van het liberalisme in België
en Nederland.
De heer Drs.E.Ny:pels, voorzitter van de J .0. V.D., dankt namens
hot hoofdbestuur van deze orz,anisatie het Hoofdbestuur van de V.V.D.
voor do uitnodiging tot het bij·;;oncn van deze alf!Oncne vert;adering.
Spr. wil van de gelegenheid gebruik nuleen tot het doen van een suggestie en za.l deze kort toelichten. Hij zou willen pleiten voor de
oprichting van een convent van liberale orga~isaties en instellingen. De J.O.V.D. wenst te zijn de voorhoede van het liberalisme
in Uederlancl. Dao.rdoor is zij nel eens lastig, want ook zij wil
d.oor voorlic:1tin;; over de liberale beglnselen haar steentje bijdragen. Da~ro~ is het nodig, dat er contacten zijn tussen de liberale mr or;::;~nU.saties en instellin[en in ons land. Maar niet in do
vorm van een overtce:pelende orcanisatie of van een federatie, naar
meer in de ccef:t vBn een perioéiick vertrouwelijk beraad tussen de
verschillend.e instellingen, b.v. één of tweemaal per jaar. Het doel
va.n deze bijeenkomsten zou dan ~oeten zijn het verstrekken van inzicht in de verschillende organisaties en instellingen om te bereiken, dat alle~, die zich in Rederland liberaal voelen, de aansluiting tot de liberale orzanisatie zullen kunnen vinden en ook
blijven vinden. In dit convent zouden kunnen worden opgenomen de
V.V.D., Qe J.O.V.D., de liberale s~udentenvereniginsen, de Teldorsstichting en Liberaal Reveil. Hie~~ede zou uitdrukking worden gegeven a~~ het besef van geza.Eenlijke verantwoordelijkheid voor de
ontwikkelinG va..Tl het liberalisne in ons land.
Spr. ~il besluiten met no~aals de hartelijke dank van de
J·. 0. V. n. te vort olken voor de uitnodigingen tot het bijwonen van
zowel deze algenene vor~adering als de drie sociaal-economische
conferenties. Hij spreekt zi.jn beste wensen uit voor het welslagen
van deze bijcenJ>::omst en hoopt, dat deze zal bijdrac;en tot de uitbouu en ontwikkeling van het liberalisme in l4ederland.
De Voorzitter dankt de heer Nypels voor zijn woorden. Hij
meent, dat èe door hem bedoelde contacten zeer wel binnen de V.V.D.
kunnen wordon onderhouden. De door de heer ~iypels genoemde organisaties staan alle dezelfde bet;inselen voor als de V.V.D., en
voorzover zij dat nog niet zijn, kunnen hun leden dus lid worden
van de V. V.D. ',int betreft de instelling van een afzonderlijk convent, achter è.(3Ze suc;gestie zou de Voorzitter voorlopig een vraar;teken willen zetten. Het contact met de J.o.v.D. is door het Hoofdbestuur altijl zeer op :prijs Gesteld en zeer gaarne heeft men de
J.O.V.D. altijd tot de ~lgamene vergaderingen uitGenodigd. Ook de
Voorzittor is met veel Genoegen nog kort geleden de gast van de
J .0. V.D. govieest. Het uiCdragen van de liberale beginselen moet ons
voornaamste richtsnoer zijn. De J.O.V.D. mag hierbij gerust lasbig
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- 3zijn, dat is de Voorzitter in zijn jeugd ook wel eens geweest en
is dit zelfs nu nog, ondanks zijn grijze haren.
Hiermede is de Voorzitter gekomen aan het einde van het openbare gedeelte der vergadering. Hij verzoekt de vertegenwoordigers
van de niet-liberale pers, hoewel hun aanwezigheid altijd zeer op
prijs wordt gesteld en zij in de algemene vergaderingen altijd
zeer welkom zijn, de vergadering te verlaten. Hij bedankt hen voor
de betoonde belangstelling en spreekt de hoop uit hen de volgende
morgen, bij het openbare gedeelte der vergadering, wederom te
mogen begroeten.
Na een korte pauze hervat de Voorzitter de vergadering. Hij
vangt aan net een tweetal mededelingen.
De eerste mededeling heeft betrekking op Liberaal Reveil, dat
zowel uitwendie nls inwendig een vernieuwing heeft ondergaan en
waarvan een exemplaar aan alle aanwezigen is uitgereikt. Spr.
wekt allen, die nog geen abonné op het blad zijn op, ~ich. alsnog
te abonneren en hiermede de verbreiding der liberale beginselen
te steunen.
De tweede mededeling richt zich tot de candtdatcn 1 tot en
met 20 voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezing. lij worden verzocht zich na afloop der avondverc:adering naar cle lobby te begeven
voor het maken van een groc})Sfoto ten behoeve van het Verkiezinganummer van 11 Vrijheid en Democratie".
Vervolgons gaat de Voorzitter over tot ~nt 3 ven de A~enda:
Benoeming van de Notulenco~~issie voor de vergadering van
en
30 Maart 1963.
De Voorzitter stelt voor in de Notulencommissie te benoemen:
A.E.J .~1odderman
- 1 s-Graver...hage
Mevrouw l'lr.H.L.Buschkens-Dijkgraaf - Rijswijk
Mr.J.E.Goudsmit
-Haarlem
met welk voorstel de vergadering zich gaarne verenigt.
Punt 4-v~~ de Agenda vermeldt: Jaarverslag van de Secretaris
(bijlage II) •
De vergadering heeft met betrekking tot het Jaarverslag, dat
tevoren werd rondgezonden, geen opmerkingen.
De Voorzitter dankt de algemeen secretaris voor het uitgebrachte verslag, hetwelk een duidelijk en volledig inzicht geeft
in de activiteiten der Partij in het afgelopen jaar.
Overgegaan wordt tot pmt 5 van de A~endn: Rekening en Verantwoording en Jaarverslag van de fenningmeester.
De penninsmeester, de heer S.J.van den Bergh (Wassenaar),
leest dit verslag voor, dat als bijlage III bij de notulen is gehij

29

.; .

.;.

.;.

v~egd.

De Voorzitter dankt de penningmeester voor het uitbrengen van
het verslag en voor de werkzaamheden, die hij ten behoeve van de
financiën van de Partij heeft verricht.
Vervolsens stelt de Voorzitter aan de orde uunt 6 van de
Agenda: Verslag van de Commissie van Voot·lichting over de iiekening
en Verantwoording van de Penningmeester over het jaar 1962.
Namens de Commissie leest de heer B.Doedes Breuning ten Cate
(Almelo) het verslag voor, dat als bijlage IV bij de notulen is
gevoegd.
Uit de vergadering komen geen opmerkingen. De Voorzitter dankt
de heer Breuning ten Cate voor het uitbrengen van het verslag en de
Commissie voor de verrichte werkzaamheden. Hij stelt voor déchar~e
te verlenen aan de pennin~~eester der Partij, tevens penningmeester
van de ·sti-chting "Vrijtieid en Democratie", voor het door hem gevoerde-beleid. Aldus wordt besloten.

- 4-

Punt 7 van de Agenda komt dan aan de orde: Benoeming van een
commissie van drie leden ter voorlichting van de Algemene Vergadering bij de behandeling van de Rekening en Verantwoording van de
Penningmeester over het jaar 1963.
Voorgesteld wordt in deze commissie te benoemen als leden
de heren:
Dr.C .:r~.Karsten
Rotterdam
J.J.de Monchy
- Hengelo(O.)
J.L.Smid
- Groningen
en als plaatsvervangende leden de heren:
Ir.K.van der Pols
- Rotterdam
B.D.Breuning ten Cate
- Almelo
Ir.J.F.Fock
- Zeist
met welk voorstel de vergadering gaarne accoord gaat.
De Voorzitter neemt vervolgens in behandeling ~unt 8 van de
~~enda: Voorstellen van het Hoofdbestuur tot het aanbrengen van
wijzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
De Voorzitter licht toe, dat de voorliggende voorstellen het
resultaat zijn van. het advies, dat een door het Hoofdbestuur in
Juli van het vorig jaar ingestelde Reorganisatie-Commissie met
betrekking tot de reorganisatie van de Partij heeft uitgebracht.
De toezonding van deze voorstellen aan de afdelingen der Partij
is gevolgd door het indienen van een groot aantal amendementen.
Sommige van deze amendementen gaan wel erg ver buiten het karakter
van de voorstellen om. Het zal dan ook niet eenvoudig zijn om in
de ter beschikking staande tijd allo amendementen te behandelen.
De Voorzittor heeft het gevoel, dat de vergadering het verstandigst
zou doen zich vanavond in hoofdzaak te bepalen tot behandeling van
die amender:wnten, die werkelijk betrekking hebben op de voorliggende
wijzigingsvoorstellen. De niet rechtstreeks op de voorstellen betrekking hebbende ~endementen zouden dan beter kunnen worden aangehouden, om aan het nieuwe Hoofdbestuur ter nadere overweging voor
te leggen.
Als de voorstellen tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement door de vergadering worden aangenomen - zo
vervolgt de Voorzitter - dan betekent dit, dat de Partij voor een
belangrijke reorganisatie komt te staan voor wat de samenstelling
van het Hoofdbestuur betreft. In dat gaval zal in het komende najaar een nieu~ Hoofdbestuur moeten worden gekozen overeenkomstig
de gevdjziGde voor~chriftcn. Bovendien heeft het Hoofdbestuur in
zijn hedenniddag gehouden vergadering besloten in zijn geheel zijn
mandant ter beschikking te stellen. In de Buitengewone Algemene
Vergadering, die de Partij zich voorstelt in November a.s. te
houden, zal dus in ieder geval een nieuw Hoofdbestuur moeten worden
gekozen, hetzij volgens de gewijzigde voorschriften, hetzij volgens
de oude procedure.
Onmiddellijk hieraan aansluitend stelt de Voorzitter ter behandeling Dunt 9 v~n de A~enda: Voorstel van de afdeling Leerdam,
benevens de op de voorstellen tot wijziging van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement ingediende amendementen.
De amendementen zullen naar volgorde der artikelen in behandeling worden genomen.
STATUTEN.
Artikel 4, sub c
Amendement van de afdeling De Bilt/Bilthoven: "gewone leden, waaronder tevens te verstaan gezinsleden 11 •
Artikel 10, lid 1
Amendement van de afdeling De Bilt/Bilthoven: "De leden, die bij
het begin van het boekjaar deel uitmaken ener afdeling, betalen
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- 5aan de kas van die afdeling de jaarlijkse contributie, waarvan het
bedrag door het reglement der afdeling, met inachtneming van de
bepalingen van het Huishoudelijk Reglement der Partij wordt vastgesteld".
·
De heer Dr.H.ten Kate (De Bilt) deelt mede, dat de afdeling
De Bilt/Bilthoven er zich van bevrust is, dat zij het de vergadering
moeil1.jk naakt met deze amendementen, die geen verband houden met
de wijzigin:svoorstcllcn van hot Hoofdbcotuur. Spr. zou willen voorstellen de amendementen te verwijzen naar een speciale comnissie.
Do afdclin~ wil de ~endeoenten niet nog hedenavond uitputtend behandeld zien, doch zij zou het wel op prijs stellen, indien aan
haar amendc~cnten, zowel als aan die van andere afdelingen, aandacht zou r.ordon geschonken.
De Voorzi.tter stelt de vergadering voor zich hedenavond alleen
uit te sp:ceken over die ~endenantcn, die betrekking hebben op de
door hot Hoofdbestuur ingediende voorstellen. Spr. gelooft niet,
dat hot practisch zou zijn voor de resterende amendementen een afzonderlijlw conmis3ie in te stellen. Hij zou willen voorstellen de
amenàe;.1enten, die bctrekkin€'; hebben op de 'overige bepalingen va.n
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan te houden. Aan het
nieuwe Hoofdbestuur zal dan worden overgelaten deze ru:nendementen
nader te bezien en eventuele verdere wijzigingen in de Statuten en
het Huishoudelijk Heglonant aan te brengen.
Aldus wordt besloten.
Artikel 14, lièl. 6;
Artike~-~5, lid 3;
Artikel 15, lid 6.
De op deze artikelen ingediende amendementen van de afdelingen
Leerdam, Pijnacker en De Bilt/Bilthoven zullen, evenale die op à.e
artikelen 4~ sub c en 10, lid 1, worden aangehouden.
~~ikel 18, lid 1
Amendement van de a.fdeli:ng 1 s-Gravenhage: 11 De Partij wordt bestuurd
en vertegenuoordigd door een Hoofdbestuur van ;2 leden, enz."
Amendement van de afdeling Haarlem: 25 leden te veranderen in 27
leden.
Amendement van de afdeling Groningen: "De Partij wordt bestuurd en
vertegenwoordigd door een Hoofdbestuur, bestaande uit zeven leden,
die hot Daselijks Bestuur vormen, en zoveel gewone leden als er
Kamer-Centrales zijn. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de gewone leden op de wijze bij Huishoudelijk
Reglement te bepalen".
Amendement van de afdeling Middelburg: na de eerste zin in te
voegen 11 Elke rijkskiaskring dient in het Hoofdbestuur te zijn vertegenwoordigd".
De heer Dr.Ir.A.W.G.Koppejan (Den Haag) licht toe, dat de bedoeling van het WJendement van de afdeling 's-Gravenhage is de
mogelijkheid open te houden om naast die leden van het Hoofdbestuur,
die op regionale basis zullen worden gekozen, bepaalde personen,
die byzonder waardevol voor het Hoofdbestuur kunnen zijn, toch
hierin te kunnen opnemen. Dit geldt tevens voor het vrouwelijk
element in het Hoofdbestuur. Bij een regionale samenstelling is
verkiezing van een voldoend aantal vrouwen in het Hoofdbestuur niet
ve-rzekerd.
De heer J.W.van der Dussen (Haarlem) deelt mede, dat het amendement van de afdeling Haarlem dezelfde strekking heeft. Indien de
regionale samenstelling van het Hoofdbestuur een feit zou worden,
bestaat het gevaar, dat te weinig vrouwen deel zullen uitmaken van
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het Hoofdbestuur. Het gaat hierbij niet om de vrouwen als zodan.ig,
maar om de vertegenwoordiging van de Stichting Organisatie Vrouwen
in de V.V.D. in het Hoofdbestuur. Deze organisatie neemt een belangrijke plaats in de Partij in, talrijke afdelingen worden door
de activiteit der vrouwelijke leden op de been gehouden. Zij beschikt over een zeer actief' bestuur, dat veelvuldige contacten
onderhoudt met de Nederlandse vrouwenorganisaties door vertegenwoordiging in vele belangrijke overkoepelende organen. Deze contacten
kurillen van veel belang zijn bij besprekingen in het Hoofdbestuur.
Daarom is he·t; belan6rijk, dat het vrouwelijk element in voldoende
aantal een plaats krijgt in het Hoofdbestuur. Spr. zou daarom willen
aanbevelen het Hoofdbestuur te vergroten met twee vrouwelijke leden,
vertegenwoordiGende de Stichting Organisatie Vrouwen in de V.V.D.
De Voorzitter antwoordt, dat zowel de ingediende en toegelichte
amendementen van de afdelingen 's-Gravenhage en Haarlem, als die
van de afdelin3en Groningen en Middelburg betrekking hebben op de
regionale samenstelling van het Hoofdbestuur. Hieromtrent is nog
geen beslissing gevallen, omdat deze samenstelling eerst ter eproke
zal komen bij de wijziging van het Huishoudelijk Reglement. Het zou
de werkzaanheden der vergadering zeer vereenvoudigen, als men eerst
een beslissing zou willen nemen over de princi~iële vraag, of het
Hoofdbestuur in de toekomst al dan niet op regionale basis zal
worden samengesteld. Zou de vergadering de samenstelling op regionale basis afwijzen en de huidige wijze van samenstelling willen
handhaven, dan dient te worden nagegaan, welke amendementen dan nog
zin hebben. Spreekt de vergadering zich uit ten gunste van de
regionale sa:nenstelling, dan heeft het zin verder to gaan met de
behandeling van de amendementen, die in het nieuwe systeem passen.
De vergadering kan zich geheel met dit voorstel verenigen.
Vervolgens stelt de Voorzitter de verschillende afgevaardigden
in de gelegenheid zich omtrent het voorstel tot regionale samenstelling van het Hoofdbestuur, neergelobd in artikel 20 van het
Huishoudelijk Reglement, uit te spreken.
Mejuffrouw Mr.J.L.M.Toxopeus Pott (Delfzijl) spreekt haar
waardering uit voor het vele werk ten behoeve van de wijzigingsvoorstellen verricht. Toch wil zij de vergadering opwekken het
runendement van de afdeling Delfzijl te steunen, dat verwerping van
de wijziging van artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement beoogt.
De afdeling Delfzijl meent, dat met de voorgestelde wijziging een
stap terug wordt gedaan. Haar grote bezwaar tegen het voorstel
geldt het feit, dat de macht en invloed van de algemene vergadering,
het-hoogste gezag in de Partij, hiermede zeer wordt beknot. Volgens
het oude systeem heeft iedere afdeling het recht voor iedere vacature
in het Hoofdbestuur een candidaat te stellen. De algemene vergadering heeft daardoor keuze uit een groot aantal candidaten. Dit heeft
het grote voordeel dat de algemene vergadering een goed overzicht
heeft en diverse vertakkingen in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd
kunnen zijn. Volgens de nieuwe voorstellen mag elke afdeling binnen
een bepaalde kieskring één afgevaardigde aanwijzen. Do invloed van
de algemeno vcrgadering wordt dus bij voorbaat afgekapt voor de
grote afdelingen, zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, waar Centrale
en afdeling s~envallen en dus maar één candidaat mag worden gesteld. Bovendien bepaalt lid 4 van artikel 20, dat ingeval meer
candidaten voor één plaats worden gesteld, de Centrales van hun
voorkeurrecht gebruik mogen maken. Volgens het oude systeem bepaalt
het ledental der afdelingen de invloed die men heeft op de vertegenwoordiging in het Hoofdbestuur. Volgens de nieuwe voorstellen
bestaat per rijkskiaskring recht op één plaats in het Hoof'dbestut~.
Dat betekent, dat Groningen dus met één man of' vrouw in het Hoofdbestuur zal zijn vertegenwoordigd, maar dat Brabant, dat uit twee
kieskringen bestaat, recht heeft op twee vertegenwoordigers en
Limburg b.v. eveneens op één. Jarenlang is het zo geweest, dat
Brabant en Limburg met één lid zitting hadden in het Hoofdbestuur.
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- 7Iets anders is het, wanneer bepaalde, zeer bekwame personen uit
deze provincies in het Hoofdbestuur moeten worden opgenomen. Maar
dat moet door de algemene vergadering wo:t·den beslist en niet op
automatische wijze volgens de aanwijzing per rijkskieskring. De
afdelingen moeten er naar blijven streven zoveel mogelijk leden te
winnen, teneinde daardoor hun invloed op de algemene vergadering
te vergroten. Onder het nieuwe systeem komt nu een groot stuk activiteit voor de afdelingen te vervallen. Voorts zal deze eenzijdige
wijze van samenstelling van het Hoofdbestuur nog tot de moeilijkheid kunnen voeren, dat er te veel of te weinig vrouwen deel van
zullen uit~aken. Het zou theoretisch mogelijk kunnen zijn, dat er
alleen vrouwen of helemaal geen vrouwen zitting in zouden hebben.
Mejuff:t·ouw Toxopeus Pott acht deze eenzijdigheid vrel een zeer sprekend gevaar. Onder het huiditje systeem bestaat ook een regionale
spreiding in het Hoofdbestuur, zonder dat deze het gevolg is van een
regionale vcrkiezing van de candidaten.
Spreekster wil er tevens op wijzen, dat de nieuwe voorstellen
nog een [!.;evan.r ii'noudcn. Wanneer een lid vo.n het Hoofdbestuur zitting heeft als vertegenwoordiger van een bepaalde kieskring, dan
bestaat er oen zekere band tussen hem en die kieskring, die wel eens
zeer sterk zou kunnen blijken te zijn. Door de regionale spreiding,
zoals deze nu in het Hoofdbestuur bestaat, profiteert het Hoofdbestuur van de ken~is en ervaring van de leden, zonder dat deze een
verdere binding hebben met de groepen waar zij uit voortkomen. tiaar
als de leden voelen er te zitten als vertegenwoordiger van een bepaalde kieskring en de kans lopen bij een volgende verkiezing van
leden van het Hoofdbestuur niet meer candidaat te worden gesteld,
dan zullen zij, evenals dit het geval is met de vertegenwoordigers
van de zuilen en de arbeidersvakverenigingen in de Tweede Kamer,
het gevoel hebben dat zij op moeten komen voor de belangen van de
groepen, waar zij uit voortlcomen.
Op grond van al deze ove~1egingen hoopt Mejuffrouw Toxopeua
Pott, dat de vergadering haar eigen macht en invloed niet zal gaan
beknotten en dat zij dus tegen het voorstel van het Hoofdbestuur
zal stemmen,
De heer Mr.A.D.Peiffer (Rijswijk) is het geheel met de vorige
spreekster eens. Hij meent bovendien dat, indien het Hoofdbestuur
op regionale basis zou worden gekozen, het niet méér zou zijn dan
een soort Partijraad. Hieraan bestaat z.i. geen behoefte, doch wel
aan een Hoofdbestu1rr, waarin personen zitting hebben, die vanwege
hun capaciteiten zijn gekozen. Spr. zou daarom zijn steun aan de
voorstellen van het Hoofdbestuur willen onthouden.
De heer Mr.J.van Someren (Amsterdam) wil enige argumenten te
berde brengen ter ondersteuning van het voorstel van het Hoofdbestuur. Het door verschillende afdelingen in de toelichting op de
amendementen naar voren gebrachte argument, dat de voorgestelde
wijze van getrapte verkiezing in strijd is met de democratische gedachte, acht hij weinig steekhoudend. De Eerste Kamer wordt namelijk
altijd volgens het stelsel der getrapte verkiezingen gekozen. In
de tweede plaats acht hij de huidige wijze van samenstelling van
het Hoofdbestuur weinig aantrekkelijk. Ieder jaar opnieuw moeten
door de al5e~ene vergadering hoofdbestuursleden worden gekozen, die
men practi3ch niet kent. Voor en tijdens de vergadering wordt over
en weer geinfo~eerd wie en wat de candidaat is. Men kent hem van
naam, maar verder gaat het niet. Spr. meent, dat aan dit systeem
van verkiezing een einde moet komen. Hij acht het juist, dat de
Centrales de bekwaamste man of vrouw naar voren brengen. Via deze
zal dan het contact tussen Hoofdbestuur, Centrales en afdelingen
moeten lopen. De heer van Someren meent, dat het voorstel van het
Hoofdbestuur het enig juiste is om op werkelijk democratische wijze
tot een juiste verkiezing van leden van het Hoofdbestuur te komen.
D~ Voorzitter licht toe, dat het Hoofdbestuur zelf op dit punt
niet unaniem was. Niet alle leden van het Hoofdbestuur waren voorstander van regionale samenstelling, zoals de vergadering uit hetgeen Mejuffrouw Toxopeus Fott naar voren heeft gebracht wel heeft
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- 8kunnen beluisteren. Spr. meent zich te herinneren, dat bij stemming
hierover de stenmen hebben gestaakt.
De heer Mr.G.Loopstra (Vlagtwedde) verwijst naar de crisis,
die zich gedurende 1962 in de Partij heeft voorgedaan. Er bestond
een groot wantrouwen, zowel binnen als buiten de Partij. Het Hoofdbestuur heeft toen het initiatief genomen tot contact met de Centrales en meent, dat in de toekomst een betere connunicatie tussen
Hoofdbestuur, Gentrales en afdelingen kan worden gewaarborgd. De
wijze waarop dit betere contact tot stand zal ltomen is neergelegd
in de voorligcende voorstellen. Wanneer de vergadering deze voorstellen zou afwijzen, zou dit naar spr.'s mening tot hernieuwd wantrouwen leiden. De heer Loopstra zou daarom met klem vdllen adviseren de voorstellen van het Hoofdbestuur te aanvaarden.
De Voorzitter meent ertegen te moeten opkomen, dat een afwljzende beslissing VSY! de algemene vergadering wantrouwen in de Partij
zou veroorzaken. Hij acht dit argument van de heer Loopstra niet
juist.
De heer J.Gossehalk, namens de afdeling Voorburg sprekende,
acht directe verkiezing van leden van het Hoofdbestuur, zoals á.oor
Mejuffrouw Toxopeus Fott bepleit, geheel in de lijn van de liberale
beginselen. De Par·!iij heeft echter circa 400 afdelingen. Nooit zijn
er verkiezingen van leden van het Hoofdbestuur geweest, waarbij
men keus had uit 11-00 candidaten. Volgt men het pleidooi van Meju!frouw Toxopeus Pott, dan zou de Parti,j hier dus altijd al zijn
tekort geschoten. S:pr. acht het integendeel zeer goed, dat men zich
in de afdelingen kan beraden over de candidaten, die men kent en
dat de Centrales dan door overleg tot een keuze kunnen komen van
de mees·t; geschikte candidaat. Dit ontheft de afdelingen van de
plicht om een cru1didaat te zoeken. Varuc ontbreken de geschikte personen en zet men naar iemand op de lijst. Ook is het moeilijk om
uit de 400 afdelingen de eendidaten met volstrekte neerderheld te
kiezen. Daarom acht de heer Gosschalk het een verbetering, wanneer
men door innchakeling van de Centrales tot een goede vervulling van
de Hoofdbestuursplaatsen kan komen. Hoewel hij in principe voorstander is van directe verkiezing van leden van het Hoofdbestuur,
meent spr. toch op practische gronden het voorstel van het Hoofdbestuur te moeten steunen •.
De Voorzitter licht nader toe, dat de afdelingen, behorende
tot eenzelfde rijkskieskring, alle eendidaten kunnen stellen voor
Hm plaats. i.liet de Centrales bepalen de canä.idaten, deze worden
door de afdelingen gesteld. Alleen wanneer ait dezelfde kieskring
meer dan één candidaat naar voren komt, kan het bestuur der Centrale
zijn voorkeur kenbaar maken. De eindbeslissing blijft echter bij de
algemene vergadering.
Hierna wordt bij handopsteken het voorstel tot samenstelling
van het Hoofdbestuur op regionale basis, neereelegd in artikel 20
van het Huishoudelijk Reglement, in principe door de vergadering
aanvaard.
De Voorzitter keert dan terug tot de behandeling van artikel 18,
lid 1.
Het amendement van de afdeling Den Haag bepleit een uitbreiding
van het aantal leden van het Hoofdbestuur met ?.
Het amendement van de afdeling Haarlem beoogt een uitbreiding
met twee leden.
De Voorzitter acht een totaal aantal van
leden van het
Hoofdbestuur wel erg hoog.
Het amendement van de afdeling Den Haag wordt verworpen.
Het amendement van de afdeling Haarlem wordt door de vergadering aangenomen.
De afdelingen Groningen en Middelburg nemen haar amendementen
terug.

'2
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9Artikel 18, lid 5
Amendement van de afdeling De Bilt/Bilthoven: "De aftredende leden
van het Dagelijks Bestuur zijn niet terstond herbenoembaar, voorzover zij onafgebroken gedurende tenminste negen jaar het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur hebben vervuld. De overige leden
van het Hoofdbestuur zijn, voorzover zij onafgebroken gedurende
tenminste zes jaar het lidmaatschap hebben vervuld, niet terstond
herbenoemb~ar, tenzij het mocht betreffen een benoeming tot lid
van het Dacelijks Bestuur".
De Voorzitter zou het niet verstandig vinden, als de algemene
vergadering ten aanzien van lid 5 van artikel 18 beperkingen zou
gaan opleggen. Hij meent, dat beter het voorstel van het Hoofdbestuur kan worden gevolgd.
De afdeling De Bilt/Bilthoven, haar amendement verdedigend,
meent dat met de voor3~stelde redactie een betere doorstroming van
het Dagelijks Bestuur gewaarborgd wordt• en wenst haar amendement
te handhaven.
De vergadering verwerpt het amendement van de afdeling
De Bilt/Bilthoven.
Amendement van de afdeling 's-Gravenhage: "De aftredende leden van
het DagelijKs Bestuur zijn, voorzover zij onafgebroken gedurende
tenminste zes jar·en het lidmaatschap hebben vervuld, niet terstond
herbenoembaar, tenzij de herbenoeming geschiedt met een meerderheid
van tweederde der geldig uitgebrachte stemilion. De overige leden
van het Hoofdbestuur zijn, voorzover zij onafgebroken gedurende tenminste zes jaren het lidmaatschap hebben ver\~ld, niet terstond
herbenoembaar, tenzij het mocht betreffen een benoeming tot lid van
het Dagelijk.;:; :Ocstuur. 11
Amendement van de afdeling Leeuwarden: "De Voorzitter, de Algemeen
Secretaris en de Penningmeester zijn steeds terstond herbenoembaar.
De overige leden van het Dagelijks Bestuur en van het Hoofdbestuur
zijn, voorzover zij onafgebroken gedurende tenminste 6 jaar het
lidmaatschap hebben vervuld, niet ters·iïond herbenoembaar. 11
De vergadering verwerpt beide amendementen.
Artikel 18, li~
Amendement van de afdeling 1 s-Gravenhage: 11 De functies van voorzitter, ondervoorzitter en algemeen secretaris zijn onverenigbaar
met die van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de uit
de leden der Partij gevornde fracties in elk der Kamers van de
Staten-Generaal. De functie van voorzitter van de uit de leden der
Partij gevo1~de fracties in elk der Kamers van de Staten-Generaal
is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur."
Ook dit amendement wordt door de vergadering verworpen.
Artikel 19, lid 2
Amendement van de afdeling De Bilt/Bilthoven: "De Partij wordt :t.n
en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuursleden, van
wie één de voorzitter, de ondervoorzitter, de algemeen secretaris
of de penningmeester moet zijn."
Het amendement wordt door de vergadering niet aangenomen.
HUISHOUDELIJ".t{ REGLUIENT
Amendement van de afdeling Rijswijk op artikel 14, lid 41
Amendementen van de afdelingen De Bilt/Bilthoven en Rijswijk op
artikel 15, lid 4.
Aangezien ook deze amendementen niet rechtstreeks betrekking
hebben·op de wijzigingsvoorstellen van het Hoofdbestuur zullen
zij worden aangehouden.
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- 10 Artikel 20
Door de principiële beslissing der vergadering tot aanvaarding
van de regionale samenstelling van het Hoofdbestuur komen de ame~
dementan van de afdelingen Delfzijl en Rijswijk te vervallen.
Artikel 20, lid 1
Amendement van de afdeling Haarlem: "De leden ••••• enz." te ver~
anderen in: "25 leden".
Het amendement wordt door de vergadering aangenomen.
Artikel 20, lid 2
Door het verwerpen van het amendement van de afdeling 's-Gra""
venhage op artikel 18, lid 1 van de Statuten, komt het door deze!
afdeling ingediende amendement ad A op lid 3 van artikel 20 te
vervallen.
Door de principiële beslissing der vergaderine met betrekking·
tot de regionale s~enstelling van het Hoofdbestuur, is het amen- ·
dement ad B van dezelfde afdeling komen te vervallen.
Amendement van de afdelingGroningen: In plaats van "dezelfde
Rijkskieskring" te lezen "eenzelfde Kamercentrale".
Ook dit amendement is door de beslissing der vergadering ten
aanzien van de regionale samenstelling van het Hoofdbestuur komen
te vervallen.
Amendement van de .afdeling Haarlem: "Do candidaatstelling ter vervulling der andere plaatsen enz." Hierin "der andere plaatoen" te
vervangen door "van 18 plaatsen".
Dit amendement is een uitvloeisel van het amendement van de
afdeling Haarlem op lid 1 van artikel 20. Ook dit amendement wordt
door de vergadering aangenomen.
De afdeling Bergen neemt haar amendement terug.
Artikel 20; lid 4
De afdeling Rotterdam neemt haar amendement terug.
Artikel 20, lid 5 nieuw
Amendement van de afdeling Haarlem: Toevoegen een nieuw lid 5,
luidende: "De candidaatstelling ter vervulling der overige twee
plaatsen geschiedt door de Stichting Organisatie Vrouwen in de
V.V.D. in dier voege, dat voor elke plaats twee candidaten worden
gesteld."
Het amendement is een uitvloeisel van het aannemen van het
amendement op artikel 18, lid 1 van de Statuten, door dezelfde atdeling ingediend, en wordt door de vergadering overgenomen.
Artikel 21, lid 1
Amendement van de afdeling 's-Gravenhage: "In het Hoofdbestuur
mogen niet meer dan drie leden der Staten-Generaal zitting hebben,
waarvan niet meer dan één lid zitting in het Dagelijks Bestuur
mag hebben".
Het amendement wordt door de vergadering verworpen.
Artikel 22, lid 1
Amendement van de afdeling 's-Gravenhage: De eerste zin te wijzigen
in: "Het Algemeen Secretariaat deelt jaarlijks v66r 1 November aan
de afdelingen en Kamer-Centrä].es mede ••••• "
Het amendement wordt door de vergadering verworpen.
Amendement
van de afdeling Haarlem: De eerste zin te veranderen in:
11
Het Algemeen Secretariaat deelt jaarlijks in November aan de erdelingen, de Kamer-Centrales en de Stichting Organisatie Vrouwen
in de v.v.D. mede:"
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a •••••• toevoegen: "respectievelijk of de candidaatstelling bij de
Stichting Organisatie Vrouwen in de V.V.D. berust".
Dit amendement is eveneens een uitvloeisel van het amendement
van dezelfde afdeling op artikel 18, lid 1 van de Statuten en van
het toevoegen van een nieuw lid 5 aan artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement, waarbij het aantal leden van het Hoofdbestuur
zal wo:..~den uitgebreid met twee vrouwelijke leden.
Daarom wordt ook dit amendement door de vergadering aangenomen.
Door de principiële beslissing der vergadering ten aanzien
van de regionale samenstelling van het Hoofdbestuur is het amendement van de afdeling Hijswijk komen te vervallen.
.·
Artikel 22, lid 2
,
Amendement van de afdeling Haarlem: lachter ••••••• "afdelingen" toevoegen: "en de Stichting Organisatie Vrouwen in de V.V.D."
Ook dit amendement vloeit voort uit het besluit van de vergadering om het Hoofdbestuur met twee vrouwelijke leden uit te
breiden en wordt derhalve door de vergadering overgenomen.
Artikel 23~, lid 1 en 2
,. ,De door de afdelingen De Bilt/Bilthoven en Rijswijk ingediende
amendementen worden door de vergadering verworpen.
Artikel 23M. s
De door de afdeling Rijswijk ingediende amendementen hebben
niet rechtstreeks betrekking op de wijzigingsvoorstellen van het
Hoofdbestuur en zullen dus worden aangehouden.
, ,
'
De afdeling De Bilt/Bilthoven neemt haar amendement terug •.
Artikel 23bis, lid 1
.•
Amendement van de afdeling Groningen: In lid 1 in plaats van "één
of meer der in functie gekozen leden" te lezen 11 élm of meer der
andere leden".
i ·
Het amendement wordt door de ve!gadering aangenomen •
.. '
Artikel 23 bis, lid 3
'
Amendement van de afdeling 1 s-Gravenhage: In de tweede zin de
woorden "een richtige coÖrdinatie" te vervangen door 11 de coÖrdinatie".
· _ Het amendement wordt door de vergadering aangenomen.
Artikel 23ter
Amendement van de afdeling 1 s-Gravenhage: De tweede alinea te vera,nderen in:"De commissie geeft onder meer aanwijzingen aan de Algemeen Secretaris voor het met de propaganda belaste personeel van
het Algemeen Secretariaat en de regionale propagandisten der Partij,
alsmede adviezen aan de Kamercentrales en de afdelingen".
Het amendement wordt door de vergadering aangenomen.
Het amendement van de afdeling De Bilt/Bilthoven wordt door de
vergadering verworpen •.
Artikel 23 guater, lid 1
Amendement van de Prof.Mr.B.M.Teldersstichting, beogende de passage
"en streeft daarbij naar een nauwe samenwerking met de Prof.Mr.
B.M.Teldersstichting" niet in het Huishoudelijk Reglement der Partij
op te nemen.
Het amendement wordt door de vergadering aangenomen.
Artikel 23 eexies
De amendementen van de afdelingen De Bilt/Bilthoven en
'e-Gravenhage worden door de vergadering niet aangenomen.
I
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- 12Artikel 23 sapties (nieuw artikel)
Aangezien het door de afdeling 1 s-Gravenhage ingediende amendement tot toevoeging van een nieuw artikel 23 sapties niet rechtstreeks betrekking heeft op de wijzigingsvoorstellen van het Hoofdbestuur zal. dit amendement worden aangehouden •.
!E_tikel 21
Amendement van de afdeling 1 s-Gravenhage tot toevoeging van een
derde lid, luidende: "De partijraad geeft advies aan het Hoofdbestuur over alle voorstellen van het Hoofdbestuur aan de "Algemene
Vergadering""•
Het amendement wordt door de vergadering verworpen.
!_rtiki 28, lid 1
Het amendement van de afdeling •s-Gravenhage heeft niet onmiddellijk betrekking op de voorliggende wijzigingsvoorstellen en zal
derhalve worden aangehouden.
Artikel 29, lid 1
De afdeling De Bilt/Bilthoven neemt haar amendement terug.
Artikel 32, lid 2 en 3
Artikel 33
Artikel 35, lid 1 en 2
De amendementen van de afdelingen De Bilt/Bilthoven en Rijswijk
worden verworpen.
Artikel 421&1!
De op het artikel ingediende amendementen van de afdelingen
Velp/Rozendaal, Oosterbeek, Renkum/Heelsum/Doorwerth, Rotterdam en
Leeuwarden worden door de vergadering verworpen.
Slotbepaling
Amendement van de afdeling Haarlem: In punt 2 van "Tijdstip van
inwerkingtreding der gewijzigde regelen" achter 11 a!delingen van de
partij 11 toevoegen: "en de Stichting Organisatie Vrouwen in de V.V.D."
Ook dit amendement is een uitvloeisel van het door de vergadering aangenomen amendement op artikel 18, lid 1 en het toevoegen
van een nieuw lid 5 aan artikel 20 en wordt daarom door de vergadering overgenomen.

De Voorzitter deelt mede dat, nu het voorstel tot regionale
samenstelling van het Hoofdbestuur door de vergadering is aangenomen, dit betekent, dat in November a.s. een nieuw Hoofdbestuur
z·al moeten worden gekozen. Voor de verkiezing der leden van het
Dagelijks Bestuur kan ook het Hoofdbestuur candidaten stellen. Het
Hoofdbestuur is van mening, dat zijn verantwoordelijkheid met zich
brengt dat het van dit recht gebruik maakt. Het zal de voorbereiding biertoe op korte teraijn ter hand nemen in overleg met de
Dagelijkse B9sturen van de Kame~-Centrales. De afdelingen behouden
echter het recht om tegenover de eandidaten van het Hoofdbestuur
andere candidaten te stellen.
Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde punt 10 van de
Agenda: Bespreking van het beleid van het Hoofdbestuur.
De heer Dr.K.W.de Langen (Aalst), namens de afdeling Eindhoven
het woord voerende, meent dat in het algemeen met waardering over
het beleid van het Hoofdbestuur kan worden gesproken. Toch is er
in het afgelopen jaar iets gebeurd, waarbij het aanzien van de
Partij·op het spel stond en waarin het Hoofdbestuur een volkomen
passieve rol heeft gespeeld. Spr. doelt hierbij op de houding van
Minister Visser in de zaak-van der Putten. Deze kwestie heeft de
V.V.D. veel schade berokkend. Het is zeer,begrijpelijk, dat het

- 13Hoofdbestuur in deze zaak niet veel invloed heeft kunnen uitoefenen. De heer de Langen meent echter, dat het Hoofdbestuur in
gebreke ia gebleven door het niet nemen van maatreselen om zich
op enigerlei wijze van Minister Visser te distancieren. Er zijn
geen pogingen gedaan om de minister te desavoueren. Wanneer de
couranten spreken over de V.V.D.-minister Visser, dan bekruipt
ieder lid der Partij het gevoel, dat deze minister niet meer bij
ons hoort.
Spr. deelt mede, dat de afdeling Eindhoven een studie gemaakt
heeft van de Statuten. Artikel 9 der Statuten geeft de mogelijkheid
van royement en dit royement kan alleen worden uitgesproken door
het Hoofdbestuur of door de afdeling, waartoe het lid behoort. Het
artikel geeft echter generlei motivering voor een royement. Spr.
meent dan ook, dat aan artikel 9 zou moeten worden toegevoegd:
"Royement kan alleen worden toegepast wegens gedragingen in strijd
met de belangen van d.e Partij". Het is nu te laat om een dergelijk
amendement op de wijziging van de Statuten in te dienen. In de
historie dor Partij is het, voorzover spreker bekend, ook nog noo~t
voorgekomen, dat iemand wegens soortgelijke redenen geroyeerd moest
worden. Hij meent echter, dat I:.linister Visser in strijd met de belangen van de Partij heeft gehandeld en dus voor een royement in
aanmerking komt. Het Hoofdbestuur heeft van zijn bevoegdbeid tot
royement geen gebruik willen maken. Daarom wil de heer de Langen
het Hoofdbestuur de helpende hand bieden door het indienen van een
motie van de volgende inhoud:
"De Algemene Ledenvergadering van de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie deelt het gevoelen, dat de houding van Zijne Excellentie Ir.s.H.Visser in de zaak-van der Putten in strijd was met
de liberale beginselen, waardoor de Partij grote schade is berokkend
en stelt deswege geen prijs meer op het lidmaatschap van Minister
Visser."
De heer de Langen wil uitdrukkelijk verklaren, dat deze motie
beslist niet gericht is tegen het Hoofdbestuur, ook niet tegen
Minister Visser, want men zal zich herinneren, dat Minister Visser
heeft verklaard, dat hij zich niet gebonden voelde aan de Partij.
De motie zal hem daarom niet zo erg veel leed berokkenen. Over het
indienen van·de motie bestond in de afdeling Eindboven verdeeldheid. Spr. is er persoonlijk echter van overtuigd, dat wanneer deze
motie wordt aangenomen, hierdoor een beter klimaat zal worden geschapen voor de aanstaande verkiezingen.
De heer Dr.Ir.A.W.G.Koppejan ('s-Gravenbage) deelt mede, dat
in de algemene ledenvergadering der afdeling Den Haag een motie is
aangenomen, welke op twee punten critiek inhoudt op het beleid van
het Hoofdbestuur met betrekking tot de voorber*iding der komende
verkiezingen.
In de eerste plaats betreurt de afdeling het byzonder, dat
het ontwerp-verltiezingsprogram niet gereed is geweest op een zodanig moment, dat degenen, die zich aanvankelijk beschikbaar hebben
gesteld voor een candidatuur voor het lidmaatschap van de Tweede
Kamer, daarvan keiL~is hebben kunnen nemen vóórdat de eendidatenlijsten definitief werden vastgesteld. Het gevolg van de thans toegepaste procedure is geweest, dat nadat de candidatenlijsten voor
de Tweede Kamerverkiezing definitief waren vastgesteld, een hoog
op de lijst geplaatste candidaat zich heeft teruggetrokken, omdat
hij zich op bepaalde punten niet met het ontwerp-verkiezingsprogram
kon verenigen. Dit heeft naar buiten toch wel een zeer onprettigo
indruk gemaakt.
Een tweede punt, dat de afdeling betreurt is het feit, dat het
Hoofdbestuur het niet nodig heeft geoordeeld om in een voor de
komende verkiezingsperiade belangrijke zaak gebruik te maken van
de mogelijkheid, neergelegd in artikel 10, lid 3 van het Reglement
op de candidaatstelling voor leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, om de Verkiezingsraad bijeen te roepen, opdat deze zich
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- 14zou kunnen beraden over de situatie, ontstaan door het bedanken
van een der Cfl.ndidaten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer.
Omtrent de motieven, die het Hoofdbestuur hebben bewogen niet van
deze mogelijkheid gebruik te maken, zal spr. gaarne nader worden
ingelicht.
Ook de heer Mr.C.F.G.de Menthen Bake (Vlaardingen) heeft critiek op het late tijdstip van gereed komen van het ontwerpverkiezingsprogramma. Bovendien meent spr., dat het Hoofdbestuur
gefaald heeft in zijn communicatie met de afdelingen. In het byzonder na het bekend worden van het bedanken voor de candidatuur
voor het lidmaatschap van de Tweede Karoer van een hoog op de lijst
geplaatste candidaat, heeft men alleen uit de pers kunnen vernemen,
wat omtrent de verdere hieruit volgende candidaatstelling in het
Hoofdbestuur was besloten. De heer de r.Jenthon Bake kan zich voorstellen, dat de hierover gevoerde besprekingen geheimhouding behoeven, doch hij meent, dat het op de weg van het Hoofdbestuur had
gelegen om via perscommuniqués de leden in te lichten. Deze slechte
berichtgeving is naar spr.'s mening ook terug te vinden in de voorbereiding van de wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement. Het ontbrelren van een nadere toelichting bevorderde
zijns inziens niet, dat er in de afdelingen belangstelling bestond
voor het werk van het Hoofdbestuur. Men miste op deze wijze een
basis voor een goede beoordeling van de voorstellen.
De Voorzitter, de heer de Langen antwoordende, deelt de vergadering mede, dat de door de heer de Langen voorgelezen motie niet
door de afdeling Eindhoven werd ingediend, maar door de afgevaardigde persoonlijk. Natuurlijk heeft de heer de Langen het recht
een motie in te dienen. Deze motie is echter ten onrechte tot het
Hoofdbestuur gericht. De zaak-van der Putten en het beleid van
Minister Visser in deze zaak dienen behandeld te worden als de bespreking van het beleid der Kamerfracties aan de orde komt. De~•e
hebben als leden der Staten-Generaal controle op de gestea ven de
minister. A+tikel 6, lid 3 van het beginselprogram erkent de volledige zelfstandigheid, zo van ministers als van volksvertegenwoordigers, tegenover de staatkundige partij waartoe zij behoren.. Bet
is een van de liberale grondbeginselen, dat de ministers zelfstandige, volledige verantwoordelijkheid schuldig zijn aan de StatenGeneraal. Het Hoofdbestuur der Partij staat hier geheel buiten. Het
beleid van t1inister Visser mag een verkeerd beleid zijn geweest,
het was niet in strijd met de liberale beginselen. Ook de byzondere
commissie uit de Kamer ter bestudering van de nota van Minister
Visser in de zaak-van der Putten is tot de conclusie gekomen, dat
van·der Putten niet geschikt was voor de dienst. Maar tevens was
deze commissie van oordeel dat de minister de zaak niet op de beste
manier heeft behandeld. De fractie heeft zich bij dit oordeel a.angesloten en hiervan ook laten blijken bij de openbare behandeling
in de Kamer van de nota van Minister Visser. Bij diezelfde behandeling heeft zij ook haar teleurstelling uitgesproken over het feit,
dat de minister onvoldoende is ingegaan op de reacties uit de Kamer
naar aanleiding van zijn nota •. Wanneer de afgevaardigde van de afdeling Eindhoven nu de conclusie trekt, dat de heer Visser als
minister niet geschikt is, dan wil de Voorzitter dit niet tegenspreken. Hij wil er echter wel op wijzen, dat de minister de liberale beginselen niet heeft geschonden, zodat in dit opzicht de
formulering van de motie niet juist te achten is. De Voorzitter
zou daarom de heer de Langen willen adviseren zijn motie terug te
nemen.
Wat betreft het niet tijdig gereed zijn van het ontwerpverkiezingsprogram merkt de Voorzitter tot de heer Koppejan op,
dat hierbij op dezelfde wijze is gehandeld als in voorgaande jaren.
Ook toen was de candidaatstelling al achter de rug, voordat het
ontwerp voor het program gereed was. Deze keer zijn er moeilijkheden met de candidaatstelling geweest. Men mag het Hoofdbestuur
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- 15 echter niet verwijten, dat het deze had kunnen voorkomen, indien
het verkiezingsprogram eerder gereed was geweest. Dat zou betekenen, dat het Hoofdbestuur in de afgelopen zomer de samenstelling
al ter hand had moeten nemen en dat er nog een Buitengewone Algemene Vergadering had moeten plaats hebben ter vaststelling ervan.
De situatie, die zich heeft voorgedaan, is als een uitzondering te
beschouwen. Spr. meent dan ook niet, dat het verstandig zou zijn
het verkiezingsprogram in het vervolg vroeger op te stellen. Hij
gelooft ook niet, dat dit bij andere partijen gebeurt.
Op het tweede door de afdeling Den Haag naar voren gebrachte
punt zal de heer van Riel de heer Koppejan van antwoord dienen,
daar de Voorzitter destijds wegens een griepaanval de besprekingen
in het Hoofdbestuur niet heeft kunnen bijwonen.
De Voorzitter antwoordt de heer de Menthon Bake, dat het
Hoofdbestuur in de afgelopen maanden, gezien de vertrouwelijke
sfeer waarin moest worden eewerkt, het contact met de afdelingen
herhaaldelijk via de Kamer-Centrales heeft doen lopen. Deze hadden
tot taak de afdelingen in te lichten over die zaken, die in het
belang van de Partij niet publiek gemaakt konden worden.
De heer Mr.H.van Riel ('s-Gravenhage) antwoordt de heer
Koppejan, dat met betrekking tot de gevolgde procedure na het bedanken van een van de eendidaten voor het lidmaatschap van de
Tweede Kamer zowel persoonlijke als zakelijke facetten een rol
hebben gespeeld. tn in het Hoofdbestuur èn in het Dagelijks Bestuur
is zeer veel aandacht aan deze kwestie besteed. Men achtte het een
zaak van zeer grote betekenis, mede in verband met de uitslag van
een groot aantal stemmingen in de Verkiezingsraad en omdat hier een
persoonlijk element een rol speelde. Het Hoofdbestuur heeft er zich
van overtuigd, dat er een goede oplossing zou kunnen worden gevonden
voor de op het internationale vlak liggende belangen, doordat het
Mevrouw Stoffels-van Haaften voorlopig bereid heeft gevonden de
Europese zaken te behartigen. Op grond hiervan besloot het Hoofdbestuur tot. een opschuiving van de candidaten. Een gebruik maken
van de mogelijkheid om de Verkiezingsraad bijeen te roepen zou
hebben betekend, dat men diep zou moeten ingaan op een situatie,
die in het diepste vertrouwen is behandeld en die men hier niet
bekend zou mogen maken.
De heer Dr.K.W.de Langen (Aalst) meent na de uiteenzetting
van de Voorzitter te moeten opmerken, dat Minister Visser toch van
een zekere lichtvaardigheid blijk heeft gegeven bij het ontslag
van de heer van der Putten. Deze zaak heeft de Partij veel schade
toegebracht. De bedoeling van spr.•s motie was eigenlijk tot uitdrukking te brengen, dat de Partij zich van Minister Visser
distancieert. Speciaal in verband met de komende verkiezingsstrijd
acht spr. dit van veel belang.
De Voorzitter meent niet, dat het belang der Partij gediend
zou zijn met het publiek maken van een dergelijke, in een besloten
vergadering aangenomen motie. Hij gelooft, dat de heer de Langen
de belangen der Partij het best zou behartigen door deze kwestie
als afgedaan te beschouwen.
De heer de Langen neemt hierna zijn motie terug.
De heer Dr.Ir.A.W.G.Koppejan wil gaarne kort ingaan op dè
van de Voorzitter en van de heer van Riel ontvangen antwoorden.·
Wat het ontwerp-verkiezingsprogram betreft, spr. kan er mee
meegaan, dat het program ten tijde van de definitieve vaststelling
der candidatenlijsten nog niet gereed is. Hij blijft het echter betreuren, dat er geen gespreksbasis heeft bestaan volgens welke de
candidaten elk voor zich konden bepalen of zij op basis van detailpunten bereid zouden zijn een candidatuur voor het lidmaatschap van
de Tweede Kamer te aanvaarden.
Ten aanzien van het tweede naar voren g~brachte punt merkt de ·
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- 16 heer Koppejan op, dat de afdeling Den Haag tegen de door het Hoofdbestuur toegepaste opschuiving op de candidatenlijsten als zodanig
geen bezwaar heeft. ~ij heeft alleen bezwaar tegen het feit, dat
hiertaG de Verkiezingsraad niet bijeen is geroepen. De afdeling kan
er zich mee verenigen, dat het Hoofdbestuur zich wenst te onthouden
van uiteenzettingen, die het persoonlijke vlak raken. De Verkiezingsraad is een zakelijke instelling, die met personen niets te
maken heeft.
De heer Mr.H.van Riel antwoordt, dat het Reglement meebrengt
dat als het Hoofdbestuur meent, dat ingeval van schrapping opschuiving op de c~~didatenlijst de beste oplossing biedt, de Verkiezingsraad niet meer behoeft te worden bijeengeroepen. Speciaal in verband met hierbij in het geding zijnde persoonlijke belangen heeft
het Hoofdbestuur het beter geoordeeld de Verkiezingsraad niet bijeen
te roepen. Hierover is in het Hoofdbestuur zeer diepgaand gesproken.
Unaniem was men van oordeel dat, juist op persoonlijke gronden,
door opschuiving de beste oplossing werd verkregen.
Vervolgens gaat de Voorzitter over tot PUf.t 11 van de Agenda:
Bespreking van het beleid van de redactie van Vrijheid en Democratie".
De heer J.J.de Monchy (Hengelo) vindt de inhoud van het blad
wat dor. Spr. zou een tweetal wijzigingen willen bepleiten. In de
eerste plaa·ts het opne:nen van b.v. enkele geestige i;ekeningen, verband houdende met cardinale punten in de politiek en in de tweede
plaats het instellen van een rubriek Vraag en Antwoord. Ook zou de
opmaak van het blad wat verzorgder moeten zijn, hoewel deze al veel
verbeterd is met vroeger vergeleken.
De Voorzitter verzoekt de redactie van "Vrijheid en Democratie"
de door de heer de Monchy naar voren gebrachte punten in overweging
te nemen.
De heer Mr.L.Meijer (Amsterdam), voorzitter van de Redactiecommissie, wil vooropstellen dat hij eerst sedert 2f maand deze
functie vervult. Vele, vaak aan elkaar tegengestelde wensen, het
blad betreffende, komen bij de redactie binnen. Het is ook hiermee:
zoveel hoofden zoveel zinnen. Men heeft een bepaald ideaal voor een
dergelijk blad voor ogen. Dit moet echter in de practijk worden omgezet. Er zijn slechts 8 pagina's beschikbaar, waarover de stof moet
worden verdeeld. Dan zijn er de bezorgmoeilijkheden. Het blad moet
Woensdag voor verzending gereed zijn, willen de leden het voor het
weekend in huis hebben. Verder is er de kwestie van de medewerkers;
er kunnen geen hoGe honoraria worden geboden. Spr. ziet het weekblad
in ~e eerste plaats als een partij-orgaan met de mogelijkheid tot
vrije ontwikkeling van gedachten. Men vergete echter niet, dat in
de verkiezingstijd tact en voorzichtigheid van de eigen partij geboden is. Door anderen wordt met argusogen op ons gelet en alles
~at de V.V.D. schrijft kan tegen haar worden gebruikt. De heer
Meijer meent persoonlijk, dat het blad zeer wel de toets van vergelijking met soortgelijke bladen kan doorstaan. Hij brengt hulde
aan zijn voorganger in de functie van voorzitter der Redactiecommissie, de heer A.W.Abspoel. De vergadering kan ervan verzekerd
zijn, dat hij zal trachten het peil van het orgaan te verhogen om
"Vrijheid en De:oocratie" te maken tot een strijdbaar, dynamisch
blad. De door de heer de Monchy voorgestelde wijzigingen zal sprT
hierbij gaarne in overweging nemen.
Punt 12 van de A~enda vermeldt de Rondvraag.
Hierbij komt niets naar voren.
De Voorzitter schorst hierna de vergadering tot de volgende
morgen 10 uur.
De aanwezigen zijn nog geruime tijd in gezellig samenzijn
bijeen~
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- 17 Zaterdagmorgen, 30 Maart, om 10 uurt heropent de Voorzitter
de vergadering.
Alvorens de behandeling der Agenda voort te zetten wil de Voorzitter de door het Hoofdbestuur voorgestelde wijzigingen van de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement in hun geheel in stemming
brengen. De beslissingen over de verschillende onderdelen der
wijzigingsvoorstellen zijn reeds gisteravond, zonder hoofdelijke
stemming, geno~en. Reglementair dient een wijziging van de Statuten
door de vergadering net tweederde meerderheid te worden aangenomen.
Daarna moet de vdjziging door de Kroon worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede niet de kans te Willen lopen, dat de wijzigingen
niet zouden wordon goedgekeurd, doordat voor het departement van
Justitie niet duidelijk zou zijn, dat deze met een tweederde meerderheid door de vergadering zijn aangenomen.
Hierna worden de voorstellen van het Hoofdbestuur tot het aanbrengen van wîjzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement met 430 tegen 40 stemmen door de vergadering aangenomen.
De Voorzitter verzoekt en verkrijgt voorts machtiging der vergadering om, ingeval dit van de zijde van het departement van
Justitie gevraagd zou worden, die wijzigingen van redactionele aard
aan te brengen, die het Hoofdbestuur nodig zou oordelenw
Vervolgens wordt overgegaan tot punt 13 van de Agenda: Benoeming
van een onder-voorzitter.
De huidige onder-Voorzitter der Partij, de heer Mr.H.van Riel,
zal na afloop van de verkiezing van de TTieede Kamer in llei 1963
zijn functie als onder-voorzitter neerleggen, teneinde zo spoedig
mogelijk de scheiding der functies te verwezenlijken, waarbij het
dus in dit geval gaat om het onder-voorzitterschap der Partij en
het voorzitterschan van de Eerste Kamerfractie.
In de in Uei 1963 optredende vacature van het onder-voorzitterschap moet derhalve worden voorzien.
Als enig candidaat is gesteld: Frof.Dr.ll.J.Witteveen te Rot•
terdam.
·
Aangezien tegencandidaten ontbreken, geschiedt deze benoeming
overeenkomstig artikel 42 van het Huishoudelijk Reglement zonder
stemming.
Prof.Dr.H.J.Witteveen (Rotterdam) stelt er prijs op een enkel
woord te zeggen naar aanleiding van zijn benoeming tot ondervoorzitter der Partij. Allereerst dankt hij de vergadering voor het
vertrouwen, dat men met deze benoeming in hem heeft willen stellen.
Voorts ~il spr. de Voorzitter hartelijk dank ze~gen voor de woorden,
aan hèt slot van zijn openingsrede tot de heer Toxopeus en hem
gericht. Deze woorden hebben hem byzonder getroffen. Prof. Witteveen
heeft van het begin af aan beseft, dat hij met de aanvaarding van
de functie van onder-voorzitter geen gemakkelijke taak op zich neemt,
. en gevoeld hoe belangrijk het is welk standpunt men ingeval van
moeilijkheden hiertegenover inneemt. Staat men positief tegenover
de moeilijkheden, aanvaardt men de uitdaging die daarin ligt, dan
kan men door de moeilijkheden heen groeien naar grotere kracht.
Spr. heeft goede hoop en vertrouwen, dat met aller steun de Fartij
er in zal slagen haar moeilijkheden ten volle te boven te komen.
Een stijgende lijn is zeer duidelijk reeds ingezet. Prof.Witteveen
gelooft ~an•. ook zeer stellig, dat wanneer wij allen voortgaan langs
de princ~piele lijn van het dynamisch liberalisme, dat zich telkens
weer weet aan te passen aan de maatschappij, en wij de kansen benutten die er zijn, juist voor het liberalisme, de Partij en het
liberalisme een grote toekomst tegemoet zullen gaan.
De Voorzitte~ dankt Prof. Witteveen voor zijn woorden, die allen
uit het hart zullen zijn gegrepen. Spr. wil van zijn kant de Partij
gelukwensen met de benoeming van Prot. Witteveen in de !unctie van
onder-voorzitter.
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- 18Een woord van dank wil de Voorzitter ook richten tot de heer
Kr. van Riel, die met ingang van 15 Mei a.s. de functie van ondervoorzitter der Partij zal neerleggen. Het Hoofdbestuur heeft het
niet doelmatig geoordeeld de scheiding der functies eerder dan de
15e Mei te verwezenlijken. De scheidende onder-voorzitter heeft
zijn taak zeer lange jaren vervuld. Hij ia onder-voorzitter geworden toen de heer Stikker het voorzitterschap der Partij neerlegde, en spr. zelf voorzitter werd. Gedurende vijftien jaren dus
heeft de heer van Riel zijn taak vervuld en gedurende deze periode
belangrijke arbeid voor de Partij verricht. De Voorzitter ia er
zeker van, dat de vergadering zijn woorden van waardering met een
hartelijk applaus zal onderstrepen.
De heer Mr.H.van Riel ('s-Gravenhage) spreekt zijn dank uit
voor de vriendelijke woorden, door de Voorzitter tot hem gericht.
Spr. gelooft, dat het goed is, dat hij hieraan nog een enkele gedachte verbindt. Het lijkt hem nuttig vast te s·lïellen, dat de semenwerking tussen de Voorzitter en hemzelf, ook in moeilijke en gespannen tijden, steeds een zeer goede is geweest, niettegenstaande
alles wat hierover is gezegd en geschreven. Zakelijk zijn de Voorzitter en spr. het altijd volkomen eens geweest en politiek heeft
nimmer het minste verschil van inzicht bestaan. Ook over bepaalde
punten werd steeds overeenstemming bereikt. Spr. heeft grote verplichtingen aan de heer Oud en gedurende de vele jaren van samenwerking heeft hij veel van hem geleerd. De heer van Riel acht het
dan ook een voorrecht gelijktijdig met de Voorzitter zijn functie
neer te leggen. Persoonlijk acht spr. het ontkoppelingabesluit een
verstandig besluit. De Partij beschikt over een veelheid van talenten en ook anderen moeten de gelegenheid krijgen zich ten volle
te ontplooien. Uanneer men een taak lang verricht identificeert
men er zich ten volle mee. Het is echter goed er zich van te
distanciÖron en te zien, waartoe dit leidt. Na vijftien jaar heeft
spr. nu volkomen vrijheid van handelen en krijgt hij de handen vrij
voor andere en op het ogenblik voor hem belangrijke zaken. Wèl zal
hij in de Eerste Kamer als voorzitter der Eerste Kamerfractie een
b!paalde verantwoordelijkheid voor de liberale politiek en de toepassing der liberale beginselen dragen.
De heer van Riel dankt de vergadering voor het vertrouwen, dat
hij vele jaren heeft mogen genieten. Hij zal de verdere ontwikkeling
der Partij met belangstelling blijven volgen. Bepaalde levenwekkende
gedachten zullen vorm moeten krijgen en misschien in vereenvoudigde
vorm kunnen bijdragen tot de machtsvorming, die voor het bereiken
van politieke doeleinden mogelijk is. Laat de V.V.D. zich niet versplinteren en uiteenvallen in groepen. Organisatie is ~nmisbaar,
maar geen doel in zichzelf, hoewel spr. veel waardering heeft voor
wat in het afgelopen jaar werd verricht.
De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde ~unt 14 van de
Agenda: Vaststelling van het Verkiezingsmanifest.
· Hij geeft achtereenvolgens het woord aan Zijne Excellentie
J4r.E.H.Toxopeus, Minister van Binnenlandse Zaken, en aan
Prof.Dr.H.J.Witteveen, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
die beiden hun visie op verschillende onderdelen van het ontwerpVerkiezingsmanifest geven. De inleidingen zijn als Bijlagen V en VI
bij de notulen gevoegd.
Na beëindiging van hun inleidingen dankt de Voorzitter de beide
sprekers voor hun toelichting op bepaalde punten van het ontwerpVerkiezingsmanifest.
Hij stelt vervolgens de vergadering voor de op dit manifest ingediende amendementen in behandeling te nemen. Aldus wordt besloten.

-19-

- 19 ONTWERP-VERKIEZINGSMANIFEST
Algemeen
Het amendement van de afdeling Beverwijk wordt door de vergadering verworpen.
Inleiding
Het amendement van de afdeling Den Helder verkrijgt niet de instemming der vergadering en wordt dus verworpen.
Bladzijde 1
Beveiliging van de vrije wereld
Amendement van de afdeling Apeldoorn: Voorgesteld wordt in de derde
alinea de voorlaatste zin, beginnende met de woorden: "De V.V.D.
is voorstander enz. 11 te doen vervallen. De daaropvolgende zin dient
te luiden: "De V.V.D. vcrwerpt ieder streven naar de opbouw van
zelfstandige nationale Europese kernmachten".
Het amendement wordt door de vergadering aangenonen.
Bladzijde 1 en 2
Europa
Het amendement van de afdeling Voorschoten wordt door de vergadering verworpen.
De afdeling Nijmegen is voorstandster van samenwerking met Engeland in E.E.G.-verband, maar meent dat de samenwerking met Frankrijk
prevaleert. ~ij acht in dit verband de laatste zin van de eerste
alinea op blz. 2 niet gelukkig.
De beide inleiders delen deze mening.
De Voorzitter stelt voor de laatote zin van de eerste alinea
van pag. 2 als volgt te doen luiden: "Daarbij zal het er vó6r alles
om moeten gaan, te trachten mèt onze andere vier deelgenoten Frankrijk tot andeTe gedachten te brengen".
De vergadering kan zich met deze wijziging geheel verenigen.
Bladz~j_de 2
Onderontwikkelde gebieden
Amendement van de afdeling Amsterdam: Aan het hoofdstuk Onderontwikkelde gebieden (dat beter "Ontwikkelingsgebieden11 genoemd zou
kunnen worden) zo~den wij willen toevoegen: 11 Uitbreiding van garanties, te verlenen door de Overheid, voor investeringen in en bij
export naar ontwikkelingslanden in het byzonder met betrekking tot
het dekken van het politieke risico".
De vergadering kan zich acODrd verk!aren met het voorstel om de
term "onderontwikkelde gebieden" te vervangen door "ontwikkelings. gebieden".
De Voorzitter meent de toevoeging te moeten ontraden. De afdeling
Amsterdam neemt daarop haar amendement terug.
Nieuw-Guinea en de Zuid-Molu.ltken
en
Verhoudin~tot Indonesië
Amendement van de afdeling Rotterdam: De hoofdstuk..l.cen "Nieuw-Guinea
en de Zuid-11olukken" en 11 Verhouding tot Indonesië 11 behoren onderling te worden verwisseld. De alinea, beginnende met: "Voor de ZuidMolukken cnz.u behoort te vervallen, omdat wij ons daarmee begeven
op het t~rrein van de binnenlandse politiek van de Republiek
Indonesie. Tegen de volgende alinea bestaat geen bezwaar.
Amendement van de afdeling Amsterdam: Voorts zou h~t gewenst zijn
de hoofdstukken 11 Nieuw-Guinea'- en de Zuid-Molukken', .en "Verhouding
I

I
!
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-20tot Indonesië om te wisselen. De redactie van het laatstgenoemde
hoofdstuk zou in verband met de onderhandelingspositie, waarin wij
verkeren, met iets meer terughoudendheid geredigeerd kunnen worden
door de woorden "een belang van de eerste orde" te lezen als "van
groot belang".
De afdeling Rijswijk bepleit het laten vervallen in Verkiezingsmanifest en Urgentieprogram van de paragraaf betreffende NieuwGuinea e~ de .Z.uid-11olukken. Het is van zeer groot belang, dat met
Indonesie werkelijk goede en vriendschappelijke betrekkingen bestaano Hetgeen hieromtrent in het Verkiezingsmanifest is opgenomen
heeft wel de instemming van deze afdeling, die zou willen bepleiten
ook aan het U~gentieprogram een punt toe te voegen van b.v. de
volgende inhoud: "Het is van belang, dat met Indonesië een goede
verstandhouding ontstaat".
De heer Ds.J.H.Ritzema Bos (Doetinchem) heeft bezwaren tegen
de paragraaf "Verhouding tot Indonesië". Aangezien de heez- Ritzema
Bos niet ter versadering aanwezig kon zijn, worden zijn bezwaren
door een afgevaardigde van de afdeling Doetinchem overgebracht.
De Voorzitter antwoordt, dat deze paragraaf in het Verkiezingsmanifest geredigeerd is naar de toestand van het ogenblik. Spr.
meent, dat men niet altijd naar het verleden moet kijken, maar de
blik op de toekomst moet richten. Voor die toekomst is herstel van
de goede betrekkingen met Indonesië van groot belang.
De heer Mr.M.J.van Emde Boas (Oegstgeest) steunt het amendement
van de afdeling Amsterdam voor wat betreft de redactie van de paragraaf: Verhouding tot Indonesië. Hij acht herstel van de goede betrekkingen van zeer groot belang. In verband hiermede komt het hem
echter zeer gewenst voor de gehele paragraaf over Nieuw-Guinea en
de Zuid-Molukken te laten vervallen, zowel in het manifest als in
het urgentieprogram.
De Voorzitter is van oordeel. dat Nederland nog wel degelijk
een zekere verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van Nieuw-Guinea.
Voor de Zuid-L.folukken is het zelfbeschikkingsrecht bij b.et Charter
van 1949 vastgelegd. Hij meent, dat wij er gerede steun aan moeten
verlenen. dat Nederland doet wat mogelijk is om een goede uitvoering
'te bereiken van hetgeen werd overeengekomen. Schrapping van de passage in het Verkiezingsmanifest zou zijns inziens tot verkeerde
gevolgtrekkingen kunnen leiden.
De heer Mr.van Emde Boas meent integendeel. dat het de taak der
Verenigde Naties is erop toe te zien. dat de aangegane verplichtingen
worden_nagekomen. Hier ligt nu geen taak meer voor Nederland. Wèl
behoort tot onze verantwoordelijkheid het verkri.jgen van goede betrekkingen met Indonesië. De passage over Nieuw-Guinea en de ZuidMolukken is daarmede echter in tegenspraak en behoort dus absoluut
uit .het manifest te verdwijnen. Hij verzoekt de Voorzitter door
middel van stemming hierover het oordeel van de vergadering te
vragen.
Hieruit ontspint zich een verhitte discussie, waarna de Voorzitter het voorstel om uit Verkiezingsmanifest en Urgentieprogram
de passage betreffende Nieuw-Guinea en de Zuid-Molukken in haar
geheel te schrappen in stemming brengt.
De vergadering besluit met 254 tegen 154 stemmen en 1 stem blanco
de betreffende passage te laten vervallen.
Hierna schorst de Voorzitter de vergadering tot 2.15 uur, zodat
de aanwezigen de gelegenheid krijgen de lunch te gebruiken.
Om 2.15 uur heropent de Voorzitter de vergadering. Hij doet voorlezing van een van H.M.de Koningin ontvangen antwoordtelegram van de
volgende inhoud:
11
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- 21"H.M.de Koningin verzocht mij U te bedanken voor de gevoelens,
geuit in Uw telegram.
Mr.J.van der Hoeven,
Particulier Secretaris van
Hare Majesteit."
Bladzijde 2 en 3
Koninkrijkeverhoudingen
De afdeling Amsterdam neemt haar amendement terug.
Bladzijde 6
De gepensioneerden
Amendement van de afdeling Amsterdam, waarbij de volgende wijzigingen
worden voorgesteld:
a) Voortzetting van de tweede alinea met de woorden: "Als zodanig
zien wij het waardevast maken van de bedrij!s- en ondernemingspensioenen. Dit zal echter zo moeten gebeuren, dat de vrijheid en
onafhankelijkhGid der pensioenfondsen niet wordt aangetast. 11
b) De derde alinea te schrappen.
c) Aan de laatste alinea toe te voegen: 11 0verigens vormt de.A.O.W.
tot nog toe voor velen de enige pensioenvoorziening. In verband
daarmede is een verhoging van de huidige A.o.w.-uitkeringen met
nogmaals 15% gcwenst. 11
De heer Mr.J.van Someren (Amsterdam) verwijst voor wat punt a)
van het amendement betreft naar de inleiding van Prof.. Witteveen,
waarin deze zich voor het overnemen van de voorgestelde zinsnede
heeft uitgesproken. Hiermede komt d~~ automatisch te vervallen hetgeen in de derde alinea over het waardevast maken van bedrijfs- en
ondernemingspensioenen is opgenomen. !Jaar spr.'s mening dient ook
de rest van deze alinea te worden geschrapt. Hier wordt namelijk
gesproken over de vcrhoging der A.o.w. tot een sociaal aanvaardbaar
minimUI:l is bereikt. De uitdrukking "sociaal aanvaardbaar minimum"
acht hij byzonäer onbepaald, nog afgezien V6n de financiële consequenties, verbonden aan het optrekken der A.o.w. Hij meent daarom,
dat het verstandig zou zijn de binding met het sociale minimum te
laten vervallen. Er zal dan echter een nieuw stukje betreffende de
A.o.w.-uitkeringen moeten worden ingela.st, waarvoor spr. verwijst
naar hetgeen onder c) in het amendement wordt voorgesteld.
De Voorzitter antwoordt, dat de gebruikte tekst betrekking heeft
op een naar onze mening aanvaardbaar sociaal minimum. Wij zien - zo
zegt hij - de A.o.w. als een bodemvoorziening naast endere voorzieningen. De gedachte van een bodemvoorziening is, dat .deze een
redelijk minimum levensonde~houd geeft. Over wat men hieronder moet
verstaàn kan men van mening verschillen. Spr. zou de tekst ~an het
ontwerp liever willen aanhouden.
Prof .Dr.H.J. Witteveen (Rotterdam) acht de voorges·t;elde wijziging
van de afdeling Amsterdam, neergelegd in punt a) van het amendement,
wel aanvaardbaar. Hij zou daarom willen voorstellen de derde alinea
in haar geheel te schrappen. Na toevoeging van de onder a) genoemde
tekst aan de tweede alinea zou met een kleine wijziging hetgeen
Amsterdam onder c) voorstelt kunnen volgen, hetgeen dan zou kunnen
luiden: "Voor velen vormt intussen de A.O.W. de enige pensioenvoorziening. In verband daarmede is get gewenst de A.O.W.-uitkeringen
nogmaals te verhogen."
De vergadering gaat gaarne met de voorgestelde wijzigingen accoord.
Bladzijde ?
Bedrijfsorganisatie
Amendement van de afdeling Amsterdam, waarin wordt voorgesteld:
a) te schrappen de tweede alinea;
b) een nieuwe tweede alinea als volgt te redigeren: "De overheid
heeft daarbij de taak nauwlettend toe te zien, dat de belangen van
de ongeorganiseerden afdoende veilig worden gesteld."
Amendement van de afdeling Leiden: Aan de paragraaf "Bedrijfsorganisatie" ware toe te voegen een zin, luidende: "De V.V.D. acht nadere
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- 22 bestudering noodzakelijk van de wijze van representatie in de organen der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie."
Prof.Dr.H.J.Witteveen heeft zich in zijn inleiding reeds met
de strekking van beide amendementen aceoord verklaard.
Hij stelt voor de bestaande tekst van het manifest te handhaven en hieraan toe te voegen een nieuwe alinea, luidende: "Wel
acht de V.V.D. het noodzakelijk, dat opnieuw aandacht wordt geschonken aan de wijze, waarop de besturen der bedrijfsliehamen
worden gekozen. Ret is een eis van democratie, dat ook de bedrijfsgenoten, die niet bij een "representatieve" organisatie zijn aangesloten, hun stem kunnen laten horen."
De vergadering kan zich met de voorgestelde wijziging gaarne
verenigen.
UHGENTIEFROGRAM
Alp;e!'leeu
Amendement van de afdeling Amsterdam: Wij vragen ons af of het
ur~entieprogram duidelijkheidshalve niet moet beginnen met enige
prineipléle doelstellingen van de partij te vermelden. Wij denken
daarbij bijvoorbeeld aan he·t bevorderen van de vrije persoonlijl>"..heid
met de toevoeging, dat wij het realiseren daarvan met kracht zullen
nastreven.
De Voorzitter meent, dat hetgeen het amendement van de afdeling
Amsterdam beoogt niet in het urgentieprogram thuishoort. Hij ontraadt de vergadering aanneming van dit amendement.
Het ~endement wordt door de vergadering verworpen.
Amendement van de afdeling Rotterdam: De navolgende punten dienen
naar ons oordeel te worden in- of toegevoegd:
a. Erkenning van de betekenis voor de vooruitgang van de maatschappij
van de bf;oefenaren van vrije beroepen; bevordering van een vrije
ontplooi~ng dezer beroepen mede door de fiscale maatregelen, die in
dit program zijn opgenomen (plaatsing na punt 20);
b. Bevordering van particulier initiatief ook op het gebied van
maatschappelijk werk (plaatsing na punt 28);
c. Onverenigbaarverklaring van het lidmaatschap van de SociaalEconomische Raad met dat van de Staten-Generaal. Onderzoek naar
de wenselijkheid van verdere onverenigbaarheid van functies met die
van het lidmaatschap van vertegenwoordigende colleges.
De Voorzitter meent de vergadering aanneming van de punten a en
b van het amendement te moeten ontraden. Met hetgeen in punt c is
neergelegd kan het Hoofdbestuur zich verenigen, zodat de Voorzitter
de vergadering zou willen adviseren dit gedeelte van het amendement
aan te nemen. Nader zal dan worden bezien aan welk punt van het
urgentieprogram de voorgestelde redactie dient te worden toegevoegd.
Aldus wordt besloten.
Puntl
Amendement van de afdeling Amsterdam: Wij stellen voor de eerste en
tweede alinea van dit punt te wisselen, zodat ons program opent met
een principiële positieve uitspraak (betreffende de wederzijdse
ontwapening) en niet met een negatieve eonstatering van wat wij afwijzen.
Het amendement wordt door de vergadering aangenomen.
Punt 2
De afdeling Den Helder neewt haar amendement terug. Punt twee
van het Urgentieprogram blijft dus ongewijzigd.
Punt 3
De atdelingen Amsterdam, Den Helder en Soest nemen haar amendementen terug. Punt 3 blijft dus ongewijzigd.

- 23Punt4
De-afdeling Den Helder neemt haar amendement terug.
Amendement van de afdeling Rotterdam: Aan punt 4 worde, eventueel
als nieuw punt, toegevoegd: "Krachtige bestrijding van elke maatregel in binnen- of buitenland, die een vrije ontplooitng van vervoer en verkeer belemmert."
Het amendement wordt door de vergadering aangenomen.

Punt 5
Ingevolge de door de vergadering genomen beslissing tot het
laten vervallen in Verkiezingsmanifest en Urgent;ieprogram van de
paragraaf over Nieuw-Guinea en de Zuid-Molukken komt dit punt te
vervallen.
Door deze beslissing is ook het amendement Yan de afdeling
Soest overbodig geworden.
Amendement van de afdeling Rotterdam: Opneming van een nieuw punt
5, luidende: "Het herstel van normale en liefst goe.ó.e betrekkingen
met Indonesië is een belang van de eerste orde. 11
Amendement van de afdeling Amsterdam: Voorgesteld wordt een nieuw
punt 5, luidende: "Het is van belang, dat met Indonesië een goede
verhouding ontstaat."
De Voorzitter meent, dat een nieuw punt 5, zoals beide amendementen beogen, nie·t; .in het urgentieprogram thuis behoort.
De heer H.J.L.Vonhoff (A~sterdam) acht opneming in het urgentieprogram van een nieuw punt 5, zoals voorgesteld, van zeer groot belang. Hij meent, dat het urgentieprogram een duidelijke weerspiegeling moet zijn van de politiekt die wij zullen voeren in de komende
vier jaren. Het onderhouden van goede betrekkingen met Indonesië
moet naar spr. 1 s mening een onderdeel van die politiek zijn.
De heer W.J.Leyds (Naarden) uit op emotionele toon zijn grote
bezwaren tegen de door de vergadering genomen beslissing om de
paragraaf over lUeuw-Guinea en de Zuid-i-lolukken te late:il vervallen.
Hij acht dit een wel zeer vergaande beslissing, gezien de schandelijke houding, die Soekarno in het verleden tegenover Nederland
heeft aangenomen. Is dit niet het toppunt van opportunisme - zo
roept de heer Leyds - en verliezen wij daarbij niet ons eigen geweten?
De vergadering neemt het amendement van de afdeling Amsterdam
aan, eodat een nieuw punt zal worden ingelast, luidende: "Het is
van belang, dat met Indonesië eçn goede verhouding ontstaat."
Punt6
· De afdeling Amsterdam heeft een gelijkluidend amendement bij
de overeenkomstige passage in het Verkiezingsmanifest teruggenomen.
Zij neemt daarom haar op dit punt ingediende amendement eveneens
terug.
Ook de afdeling Rotterdam neemt haar amendement terug.
Wat betreft het amendement van de afdeling Amsterdam, voorstellende de punten 31 en 26 als punten ? en 8 in het Urgentieprogram
op te nemen, meent de Voorzitter dat het beter is de aangegeven
volgorde aan te houden, omdat deze overeenkomt met die in het Verkiezingsmanifest.
·
De heer H.J.L.Vonhoff (Amsterdam) meent, dat de Voorzitter
hiermede wel gelijk heeft. In de verkiezingsstrijd zullen de kiezers
Verkiezingsmanifest en Urgentieprogram echter los van elkaar zien.
Daarom zou het z.i. beter zijn de belangrijkste punten vooraan in
het Urgentieprogram op te nemen, opdat er hierdoor beter de aandacht
op valt.
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- 24 De Voorzitter antwoordt, dat het Urgentieprogram een politiek
document is, dat zich niet leent voor massaverspreiding.
Hierna neemt de afdeling Amsterdam haar amendement terug.
Punt?
Amendement van de afdeling Amsterdam, voorstellende de eerste alinea
van punt ? e~s volgt te formuleren: "Verdere ontwikkeling van de
vrije loonvorming, met behoud van de bevoegdheid der regering, om
bij een ernstige overopanning van de arbeidsmarkt een tijdelijke rem
op loonstijgingen in te stellen. 11
Amendement van de afdeling Rotterdam: Tussen de eerste en tweede
alinea of elders in het program worde toegevoegd: 11 Streven naar opneming in het overleg tussen werkgevers en werknemers van de zogenaamde categorale bonden."
Amendement van de afdeling Bussum, inhoudende dat in plaats van het
"streven naar een evenwichtige arbeidsmarkt" beter zou kunnen worden
gesproken van "streven naar een zo volledig mogelijke werkgelegenheid, waarbij door een krachtiger conjunctuurpolitiek overspanning
van de arbeidsmarkt dient te worden tegengegaan".
Nadat de Voorzitter heeft toegelicht, dat de door het Hoofdbestuur gekozen redactie overeenstemt met hetgeen op dit stuk voorkomt in het advies van de S.E.R., neemt de afdeling Amsterdam haar
amendement terug.
Een afgevaardigde van de afdeling Rotterdam verwijst naar hetgeen
Prof. Witteveen in zijn toelichting op het Verkiezingsmanifest reeds
voorstelde, namelijk om aan de paragraaf over de bedrijfsorganisatie
een zin toe te voegen conform de strekking van het amendement van
deze afdeling. Prof. Vii tteveen dacht hierbij aan een formulering
als voorgesteld bij aoendement van de afdelingen Amsterdam en Leiden.
Op grond hiervan bepleit spr. toevoeging aan het Urgentieprogram
van hetgeen d~ afdeling Rotterdam met haar amendement beoogt.
De Voorzitter stelt voor het aan het Hoofdbestuur over te laten
om na te gaan op welke wijze hetgeen het amendement van de afdeling
_ Rotterdam beoogt, in het Urgentieprogram kan worden ingepast.
De afdeling Rotterdam neemt haar amendement terug.
Ook de afdeling Bussum zou het aan het Hoofdbestuur willen
overlaten om na te gaan of hetgeen haar amendement beoogt in het
Urgentieprogram past •
. Het amendement wordt door de vergadering verworpen.
Punt 8
De afdeling Bussum neemt haar amendement terug •
. Amendement van de afdeling Den Helder: Aan het einde van de eerste
alinea toevoegen na het woord "prijsstijgingen": 11 met invoering van
minimumprijzen voor agrarische producten".
De Voorzitter meent, dat een toevoeging als het amendement beoogt in het Urgentieprogram niet thuishoort.
Een afgevaardigde van de afdeling Den Helder licht toe, dat
men in de afdeling van oordeel was, dat de redactie 11 een tijdelijke
rem op prijsstijgingen" een tegenhanger zou vinden in de zinsnede
"met invoering van minimumprijzen voor agrarische producten".
De Voorzitter blijft van mening, dat een dergelijke toevoeging
niet in het Urgentieprogram, maar eerder in het hoofdstuk Landbouw
van het Verkiezingsmanifest thuishoort.
Hiertegen hee!t de afdeling Den Helder geen bezwaar.
Besloten wordt het aan het Hoofdbestuur over te laten om na te
gaan, of·opneming van de door de afdeling Den Helder voorgestelde
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- 25 toevoeging in het Verkiezingsmanifest mogelijk is.
Ameddement van de afdeling Amsterdam: In verband met het feit, dat
de gemiddelde kiezer de term "doelbewust gebruik van de generieke
onverbindendverklaring" zeer beslist niet zal begrijpen, stellen
wij voor om in de tweede alinea van punt 8 na het woord "bevorderen"
de rest van de zin te schrappen.
Amendement van de afdeling Rotterdam: De term "generieke onverbindendverklaring" is naar onze mening voor velen niet goed te begrijpen. Wij stellen daarom voor om deze te doen vervangen door:
"onverbindendverklaring v~~ ondernemersovereenkomsten, die een gezonde concurrentie in de weg stnan".
De Voorzitter acht het bepaald onjuist de term ''generieke onverbindendverklaring" te laten vervallen. Het Urgentieprogram is
een politiek document. De gebruikte uitdrukking is een term, die oen
ieder, die in deze materie thuis is, zal kunnen verklaren.
Hoewel de afdeling Amsterdam van mening blijft, dat hier niet
de juiste en meest begrijpelijke formulering is gebruikt, neemt zij
haar amendement terug.
Een afgevaardigde van de afdeling Rotterdam zou toch willen aandringen op het opnemen van een voor velen begrijpelijker redactie.
De Voorzitter antwoordt, dat de door de afdeling Rotterdam voorgestelde zinsnede iets anders inhoudt dan in het Urgentieprogram
is bedoeld. Met de generieke onverbindendverklaring wordt bedoeld,
dat door de regering bepaalde soorten ondernemersafspraken onverbindend worden verklaard.
Prof.Dr.H.J.Witteveen licht toe, dat het hier een technische
term betreft, die nu eenmaal zijn plaats heeft in de bestaande wetsontwerpen. lou men deze laten vervallen, dan zou dit onbegrip veroorzaken bij hen, die gewend zijn met deze uitdrukking te werken.
Spr. meent echter wel, dat ter verduidelijking aan de tweede alinea
van punt 8 zou kunnen worden toegevoegd na het woord "onverbindendverklaring" de zinsnede: "d.w.z. dat bepaalde soorten van ondernemersovereenkomsten in het algemeen onverbindend worden verklaard".
De Voorzitter gaat gaarne met deze suggestie aceoord en stelt
voor deze verduidelijking als noot aan te geven.
Aldus wordt besloten.
Punt9
De afdeling Den Helder neemt haar amendement terug. Punt 9
blijft dus ongewijzigd.
Punt 10
De afdeling Den Helder neemt haar amendement terug.
·Amendement van de afdeling Amsterdam, voorstellende aan het punt
toe te voegen een lid ~~ luidende: "Vrijstelling van belastingen
over beurzen en/of renteloze voorschotten".
De heer H.J.L.Vonhoff, namens de afdeling Amsterdam sprekende,
is er zich van bewust, dat de uitwerking van het in het amendement
voorgestelde op technische moeilijkheden zal stuiten. Anderzijds
acht hij het bepaald onjuist, dat ingeval van verlenen van beurze~
of renteloze voorschotten teneinde een studie mogelijk te maken,
deze bedragen bij het inkomen van de ouders van de studerenden
~~d&.a worden geteld en op deze wijze aan inkomstenbelasting onderhevig ~ .. ~ zijn. Het betreft hier nagenoeg altijd de inkomens
van minder-draagkrachtigen. Wanneer Wij echter meer dan de huidige
8 procent van de jeugd naar de universiteiten en hogescholen willen
trekken, moet voor dit probleem een oplossing worden gezocht - aldus
de heer Vonhoff.
Bet· amendement wordt door de vergadering aangenomen.
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- 26 Punt 11
Amendement van de afdeling Amsterdam, voorstellende de woorden
"van iedere vorm" te schrappen.
Hoewel de heer Mr.J.van. Someren namens de afdeling Amsterdam
betoogt, dat er vormen van vermogensaanwasbelasting zijn, die
acceptabel zijn, en dat hij op grond daarvan meent, dat het niet
juist is iedere vorm van vermogensaanwasbelasting af te wijzen,
neemt de afdeling op aandrang van de Voorzitter het amendement
terug.
De Voorzitter licht toe, dat in de tweede zin van punt 11 een
drukfout is geslopen. Hier moet gelezen worden "waardevermeerdering"
in plaats van "vmardeverandering".
Punt 12
Amendement van de afdeling Bussum, betogende dat de eerste en tweede
alinea van dit punt praktisch niet haalbaar zijn.
Amendement van de afdeling Amsterdam, waarbij wordt voorgesteld de
eerste alinea als volgt te wijzigen: "Verhoging van de A.o.w.uitl!:eringen met nogmaals 15%, zodra de welvaartsstijging hiervoor
ruimte schept".
Amendement van de afdeling Den Helder, waarbij wordt voorgesteld
de tweede alinea van het punt te doen vervallen.
De Voorzitter licht toe, dat de x.o.w. gezien moet worden als
een bodemvoorziening. Dit betekent, dat er voor alle Nederlanders
een minimumvoorziening moet zijn, die een minimum levensonderhoud
waarborgt. Daarboven zullen dan zoveel mogelijk andere voorzieningen
kunnen worden opgebouwd. In het particuliere bedrijfsleven zullen
dat de bedrijfspensioenen zijn, bij de overheid de ambtenarenpensioenen. ~ij, die een vrij beroep uitoefenen, zullen zelf voorzieningen moeten treffen, waarmede bij de belastingheffing reken:tng
kan worden gehouden. Spr. meent, dat wij er echter aan vast moeten
houden, dat h·et een sociale eio van de eerste rang is, dat gestreefd
wordt naar een bodemvoorziening, die een sociaal aanvaardbaar minimum
levensonderhoud garandeert. Wanneer de bodemvoorziening dit niet
geeft, moeten de mensen toch geholpen worden, waartoe b.v. de Algemene Bijstandswet kan dienen. De Voorzitter meent, dat wij niet in
strijd komen met het Verkiezingsmanifest, wanneer wij als doel voor
ogen houden de eis, dat er voor iedere Nederlander een sociaal aanvaardbare minimumvoorziening moet zijn.
Pe afdelingen Amsterdam, Bussum en Den Helder trekken daarop
baar amendementen in, waarvoor de Voorzitter gaarne dank betuigt.
Punt 13
. De afdelingen Bussum, Leiden, Amsterdam en Rotterdam nemen
. baar amendementen terug, zodat punt 13 ongewijzigd blijft.
Het amendement van de afdeling Amsterdam, voorstellende tussen
de punten 13 en 14 een nieuw punt in te voegen, luidende: "Bevordering van de particuliere besparingen door faciliteiten van overheidswege" wordt door de afdeling teruggenomen, nadat er door de
Voorzitter op gewezen is, dat hetgeen dit amendement beoogt reeds
is opgenomen onder het hoofdstuk Conjunctuurpolitiek van het Verkiezingsmanifest.
Punt 14
Amendement van de afdeling Den Helder, voorstellende de eerste zin
van dit punt te doen vervallen, aangezien de vrijwilligheid op
zijn minst twijf'elachtig is.
1,
Amendement van de afdeling Amsterdam, voorstellende 1 de eerste alinea
van het punt als volgt te doen luiden: "Erkenning van de betekenis
van vrijwillige samenwerking tussen werkgevers en werknemers".
\
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- 27 Voorts bepleit het amendement toevoeging van een derde en vierde
alinea, resp. luidende: "Bescherming door de overheid van de belangen van de ongeorganiseerden" en "Verruiming van de normen voor
erkenning van vakorganisaties".
·
De Voorzitter meent, dat men zich niet blind moet staren o~ de
P.B.O. als instrument van verordeningsbevoegdheid. De verordeningabevoegdheid is niet alleenzaligmakend. Het overleg tussen werkgevers
en werknemers is van groot belang. Maar dan op grond van vrijwilligheid en nooit onder dwang. Wanneer de samenwerking goed is, dan kan
deze leiden tot functionele decentralisatie. De Voorzitter stelt
voor vast te houden aan hetgeen in het Urgentieprogram is geredigeerd.
De heer W.J.Leyds (Naarden) uit ernstige critiekop de methoden,
waarmede het Landbouwschap werkt. Hij acht dit een slecht voorbeeld
van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en zou deze daarom geheel
willen afwijzen.
Prof.Dr.H.J.Witteveen stelt voor de amendementen van de afdeling
Amsterdam eens rustig te bezien. Spr. is wel van oordeel, dat het
punt enige aanvulling en herziening behoeft.
De Voorzitter stelt voor, dat het Hoofdbestuur aan de hand van
de ingediende amendementen de redactie van punt 14 nader zal bezien,
waarmede de vergadering gaarne instemt.
~t

15

De afdelingen Amsterdam en Den Helder trekken haar amendementen
in, zodat punt 15 ongewijzigd blijft.
Punt 16
Ook dit punt blijft ongewijzigd. De afdelingen Den Helder en
Rotterdam nemen haar amendementen terug.
Punt 1?
Amendement van de afdeling Amsterdam, voorstellende de tekst van dit
punt te schrappen vanaf de zin, beginnende met: "Wat op dit gebied
enz."
Het amendement wordt door de vergadering aangenomen.
Punt 18
Amendement van de afdeling Bussum: De afdeling vraagt zich af, of
het niet beter zou zijn de in het punt genoemde 11 inkomsten" met name
te noemen.
Amendement van de afdeling Den Helder: De a.fdeling meent, dat punt
18 ongewijzigd kan blijven, indien onder "eigen inkomsten 11 worden
begrepen de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting en de heffingen
op.brandstof voor het wegvervoer.
Voorts meent de afdeling, dat in de tweede alinea de woorden "met
behulp van tijdelijke tolheffing" dienen te vervallen. Zij stelt
voor in de plaats daarvan een nieuwe zin op te nemen, luidende:
"Het onderhouden van verbindingen te water, speciaal veerponten
naar eilanden is overheidstaak; het gebruik geschiede zoveel mogelijk kosteloos".
De Voorzitter meent, dat tegen het amendement van de afdeling
Bussum geen bezwaar bestaat. Hij stelt voor het gevraagde verband
met de op het wegverkeer drukkende belastingen in een nadere toevoeging tot uitdrukking te brengen.
De vergadering kan zich hiermede gaarne verenigen.
Door het aannemen van het amendement van de afdeling Bussum
komt het eerste deel van het amendement van de afdeling Den Helder
te vervallen.
Wat het tweede deel van het amendement van de afdeling Den
Helder betreft, ook de vergadering heeft bezwaar tegen het woord

-28-

- 28 -

"tolheffing".
Besloten wordt dit woord te vervangen door "brug- of tunnelgelden".
De afdeling Den Helder neemt haar voorstel tot toevoeging van
een nieuwe zin terug.
De afdeling Amsterdam neemt haar amendement terug.
Punt 19
Op dit punt zijn geen amendementen ingediend. Het punt blijft
ongewijzigd.
Punt 20
Amendement van de afdeling Den Haag, voorstellende onder dit punt
alsnog op te nemen: "Krachtige bevordering van de voorlichting a81J,
de consumenten ter verbetering van hun warenkennis en ter versterking van hun positie 11 •
De Voorzitter meent, dat tegen het amendement op zichzelf geen
bezwaar bestaat. Het is echter wel de vraag, of punt 20 de geschikte
plaats ervoor is. Hij stelt voor, dat het Hoofdbestuur nader zal
bezien waar in het Urgentieprogram de door de afdeling Den Haag
voorgestelde zinsnede zal worden ingepast.
De afdeling Den Haag gaat gaarne met dit voorstel accoord.
De afdeling Den Helder neemt haar amendement terug,
Punt 21
De afdelingen Den Helder, Bussum en Soest nemen haar amendementen terug.
Amendement van de afdeling Amsterdam: Aan de derde alinea zou moeten
worden toegevoegd: " •••••• ,met gelijktijdige en overeenkomstige
vermindering van de landelijke belastingen waaruit het gemeentefonds
wordt gevoed •."
De heer Mr.J.van Someren verdedigt het amendement door er op
te wijzen, dat uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied
alleen mogelijk is bij gelijktijdige inperking van de Rijksbelastingen.
Voor nieuwe gemeentelijke belastingen acht spr. bepaald geen ruimte
aanwezig.
Besloten wordt aan de derde alinea na het woord "belastinggebied" toe te voegen: "met gelijktijdige verlaging van de Rijksbelastingen".
Punt 22
De afdeling Den Helder neemt haar amendement terug. Punt 22
blijft ongewijzigd •
. Punt 22
De afdeling Den Helder neemt haar amendement terug. Punt 23
blijft derhalve ongewijzigd.
Punt 24
De afdeling Bussum neemt haar amendement terug, zodat ook dit
punt ongewijzigd blijft.
Punt 25
De afdeling Rotterdam trekt haar amendement in. Het punt
blijft ongewijzigd.
Op de punten 26 tot en met 28 zijn geen amendementen ingediend.
Punt 29
Amendement van de afdeling Rotterdam: Aan de eerste alinea worde
toegevoegd: "door uitbreiding van de echtscheidingsgronden".
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- 29 Amendement van de afdeling Amsterdam: De huidige redactie van de
eerste alinea vinden wij nietszeggend. Daarom stellen wij het volgende voor: "Herziening van het eehtseheidingsreeht door uitbreiding
van de gronden waarop echtscheiding kan worden uitgesproken en door
verbetering van de procedure."
In de tweede alinea stellen wij voor het woord "strafrechtelijke"
te vervangen door "doeltreffende".
De Voorzitter deelt mede, dat het Hoofdbestuur er geen bezwaar
tegen heeft het amendement van de afdeling Rotterdam, eventueel in
een iets gewijzigde vorm, over te nemen. Hiermede is dan ook aan
het verzoek van de afdeling Amsterdam voldaan.
Beide afdelingen kunnen zich met dit voorstel geheel verenigen.
De afdeling Amsterdam neemt het tweede deel van haar amendement
terug.
De afdeling Den Helder neemt haar amendement terug.
Punt 30
Amendement van de afdeling Rotterdam: Aan p~~t 30, eerste alinea,
worde toegevoegd: "uit gevangenissen en psychopateninrichtingen".
Het amendement wordt door de vergadering aangenomen.
Door het aannemen van dit amendement komt het amendement van
de afdeling Den Helder te vervallen.
Punt 31
Nadat àe Voorzitter er op heeft gewezen dat het door de afdeling Den Helder op dit punt ingediende amendement niet ter zake
dienende is, neemt de afdeling haar amendement terug. Punt 31
blijft derhalve ongewijzigd.
Punt 32
Amendement van de afdeling Rotterdam: De gebruikte formulering is
nogal ongebruikelijk. Voorgesteld wordt de korte, duidelijke en
geijkte formule: 11 Bestrijding van de vervuiling van bodem, lucht en
water".
Het amendement wordt door de vergadering aangenomen.
Hiermede is de discussie rond punt 14 van de Agenda beëindigd.
Behoudens de nog aan te brengen wijzigingen en aanvullingen is het
Verkiezingsmanifest thans door de vergadering vastgesteld.
Yervolgens stelt de Voorzitter aan de orde Runt 15 van de
Agenda: Bespreking van het beleid der Kamerfracties.
De heer H.J.L.Vonhoff (Amsterdam) wil uitdrukkelijk instemming
betuigen met het standpunt, door de heer De Vos van Steenwijk in de
Eerste Kamer bij de behandeling van het gratie-beleid ten opzichte
van de oorlogsmisdadigers ingenomen. De afdeling Amsterdam heeft
hetgeen de heer De Vos van Steenwijk hierover heeft gezegd met grote
instemming gevolgd.
De heer Drs.A.van Boven (Den Haag) wil allereerst een woord
van dank richten tot Mevrouw van Someren-Downer voor de voortreffelijke wijze, waarop zij zich in het televisie-debat in de Kamer
heeft geweerd. Aan de andere kant wil spr. haar toch ook een critischa vraag stellen. Het betreft hier het onthouden van steun door
de Tweede Kamerfractie aan de motie van de socialistische heer
Kranenburg inzake de televisie-eensuur met betrekking tot de t.v.uitzending van het interview met Bidault. Wel deelden regering en
de heer Kranenburg hun afkeer tegen de persoon van de heer Bidault,
maar het betoog van de regering ter verdediging van haar standpunt
was niet zeer sterk. Mevrouw van Someren had zich vooral in de
aanvang zeer eritisch ten opzichte van het uitzendverbod geuit.
Verwacht mocht dan ook worden, dat de liberale Tweede Kamerfractie,
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wie de vrijheid van meningauiting per definitie by~onder ter harte
moet gaan, op de een of andere wijze haar afkeuring van de door de
regering gevolgde gedragslijn ~ou hebben kenbaar gemaakt. HGt spijt
spr. dan ook zeer, dat de fractie gemeend heert niet haar stem aan
de motie te kunnen geven. Men heeft het de regering niet te moeilijk
willen maken. De heer van Boven acht dit niet principieel en daarom
ook geen juist standpunt. Gaarne zal hij hiercAtrent het antwoord
van de fractie vernemen.
De Voor~itter, namens de beide Kamerfracties de sprekers antwoordend, kan de heer Vonhoff mededelen, dat de heer De Vos van
Steenwijk met hetgeen hij in de Eerste Karoer over het gratie-beleid
ten opzichte van de oorlogsmisdadigers heeft gezegd, het standpunt
van de Partij heeft vertolkt.
Wat de kwestie-Bidault betreft, door de heer van Boven aangeroerd, als liberalen zijn wij natuurlijk voorstanders van vrijheid
van meningsuiting - zo gaat de Voorzitter verder. Aan die vrijheid
van meningsuiting zijn echter bepaalde grenzen. Deze liggen bij de
pers betrekkelijk eenvoudig. Dit is een instrument, waarvan iedereen
gebruik maakt. In de Grondwet is geen voorafgaande censuur geregeld.
Volgens de wet blijft echter verantwoordelijkheid bestaan. Wanneer
men de wet overtreedt, als publicaties in strijd komen met de wet,
is men tegenover de rechter verantwoordelijk. Daar blijft de regering geheel buiten. Wanneer in Nederland in een of ander persorgaan
tegen het hoofd van een bevriende natie onheuse taal wordt gebruikt,
dan blijft de regering daar volstrekt buiten en oordeelt de rechter.
Wanneer dan de ambassadeur van het land van het bevriende staatshoofd zich bij de minister van Buitenlandse Zaken zou beklagen over
die bepaalde publicaties, dan zou ook de minister moeten antwoorden
daar niets aan te lnLnnen doen, omdat dit een kwestie is, die ter
beoordeling staat van de rechterlijke macht. Bij de televisie liggen de
zaken echter om verschillende redenen anders. Die vrijheid van meningsuiting, die er ten opzichte van de pers bestaat, kan daar niet bestaan, omdat men daar gebonden is aan bepaalde communicatiemiddelen.
In het Televisiebesluit, dat berust op de Telefoon- en Telegraafwot,
wordt aan de regering een zekere verantwoordelijkheid opgelegd.
Volgens dit besluit berust het toezicht bij de Minister van Onder, wijs, Kunsten en Wetenschappen. Tevens verbiedt het besluit uitzendingen, welke de veiligheid van de Staat zouden bedreigen, in strijd
zijn met de openbare orde, enz. Het toekennen Yan toezicht aan de
minister houdt in, dat de regering ook verantwoordelijl~eid draagt.
En deze verantwoordelijt~eid bestaat ten opzichte van elke televisieuitzending. Dit vloeit nu eenmaal voort uit het Televisiebesluit.
Wanneer dus na een televisie-uitzending een ambassadeur zich zou
komen beklagen bij de Minister van Buitenlandse Zaken, kan de
minister niet zeggen, dat de regering hier volstrekt buiten staat.
Dit is nu niet meer het geval. Daarin ligt het onderscheid met
publicaties in de pers.
Wie is nu eigenlijk Bidault? - zo vervolgt de Voorzitter.
Bidault is de leider van een terroristenorganisatie in het buitenland, die het op het leven van een bevriend staatshoofd heeft voor.zien. Men kan tegen het beleid van de generaal De Gaulle bezwaren
hebben - spr. heeft deze vanzelfsprekend ook - maar Bidault is
iemand, die Frankrijk heeft verlaten en rondzwerft, omdat hij de
leider is van een terroristenorganisatie, die het op het leven van
De Gaulle heeft gemunt. 1lag men de leider van zulk een terroristenorganisatie nu op het televisie-scherm laten Yerschijnen?
"Neen" - spreekt de vergadering unaniem als haar oordeel uit.
Maar de K.R.O. - zo gaat de Voorzitter verder - is hier tekort
geschoten. Deze omroepvereniging had, toen zij het verzoek kreeg
van de regering om de uitzending niet te doen plaats vinden, direct
moeten begrijpen, dat een dergelijke uitzending niet op haar plaats
was. Men_wilde dit echter niet begrijpen. De regering zag zich daar-
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- ~1door voor de vraag geplaatst, wat zij hier nu moest doen. En daarmee
kwam het punt repressief of preventief optreden in het geding. De
werkelijkheid is, dat de regering de K.R.O. heeft laten weten, dat
indien zij de uitzending toch zou laten doorgaan, de regering maatregelen zou nemen. Had de K.R.O. de uitzending doorgezet, dan zou
het optreden van de regering repressief zijn geweest. Toen de K.R.O.
echter hoorde, dat de regering maatregelen overwoog, is zij voor
deze sancties Gezwicht en heeft zij van de uitzending afgezien.
De motie-Kranenburg zegt: het Televisiebesluit kent geen preventieve maatregelen, die een uitzending verbieden. De Voorzitter
wil op deze bewering niet dieper ingaan. Uaar hier zijn door de
regering geen preventieve maatregelen genomen. Er is een schrijven
gericht tot de K.R.O., waarin wordt aangekondigd, dat eventueel
maatregelen zullen worden genomen. De motie is, naar het gevoelen
van de Voorzitter, dus een slag in de lucht. Spr. heeft als ~ijn
persoonlijke mening in de Kamer gezegd dat, gezien de omstandigheden
waarin Bidault verkeerde, wij ons in Nederland ervan moesten onthouden deze man in bescherming te nemen. Het door de regering ingenomen standpunt is dan ook alleszins juist te achten. Men moet de
zaak in redelijke proporties zien. Wij willen toch geen buitenlandse
terroristen op onze televisie-schermen zien verschijnen. Dit is geen
aantasting van de vrijheid van meningsuiting, dat kan men toch niet
blijven volhouden. De motie-Kranenburg is door de meerderheid der
Kamer aangenomen, omdat de bestuursleden der K.R.O. de K.V.P.-fractie
hebben geadviseerd er hun stem aan te geven. Da·t de V.V.D.-fractio
heeft tegengestemd deed zij niet om welwillend te zijn tegenover de
regering, maar naar haar eigen overtuiging, omdat zij het regeringsstandpunt het juiste achtte. Niemand behoeft echter bang te zijn,
dat de liberalen de vrije meningsuiting niet hoog zullen houden.
Hiermede is de Voorzitter gekomen aan het eind van de beantwoording der sprekers over het beleid der Kamerfracties.

De heer .J.C.Corver (Heemstede), secretaris der Tweede Kamerfractie, wil bij afwezigheid van de waarnemend fractievoorzitter
in deze laatste algemene vergadering, waarin de Voorzitter het beleid der Kamerfractie heeft verdedigd en toegelicht, namens de
fractie nog een enkel woord zeggen. Ten overstaan van deze algemene
vergadering - zo vervolgt spr. - wil ik een ogenblik stilstaan bij
datgene wat U voor ons allen hebt gedaan; niet alleen voor de leden
der fractie en voor de Partij, maar voor het gehele Nederlandse volk.
Wij zijn altijd vol bewondering geweest voor Uw leiding en hebben
altijd zeer gewaardeerd de vrijheid, die U ons hebt gelaten om onze
eigen mening te zeggen en te verdedigen. Ook zijn wij altijd vol
bewondering geweest voor Uw paraatheid, Uw strijdvaardigheid en Uw
onuitputtelijk geheugen. Zowel deze algemene vergadering als het
televisie-debat in de Kamer zijn sprekende voorbeelde~geweest van
uw·paraatheid en strijdvaardigheid. Niet altijd zijn wij het hele~aal
eens geweest, maar wèl zijn wij het altijd eens geworden. Wij zijn
dit geworden dank zij Uw wijsheid en Uw beleid. Maar voor de leden
der fractie was dit niet het belangrijkste. Vooral de vriendschap,·
die wij onder Uw leiding met elkaar mochten hebben, de menselijke
contacten, die wij met U en anderen hebben ondervonden, zullen maken,
dat wij altijd aan deze tijd terug zullen denken. Die tijd, waarvan
wij zeggen, dat wij hebben mogen dienen onder de heer Oud. Daaraan
zullen wij onze herinnering bewaren, en aan de grote vriendschap,
die wij van U ~ochten ondervinden. Er zijn natuurlijk moeilijkheden
geweest, maar ook vele goede dingen hebben wij onder U beleefd en
vooral deze zullen wij ons vaak herinneren. Het zal ook nog wel eens
~oorkomen, dat wij in de toekomst bij U zullen aankloppen om advies
en goede raad. Wij danken U nogmaals zeer voor alles - zo besluit de
heer Corver.
De Voorzitter is dan gekomen tot zijn slotwoord: punt 16 van
de Agenda.

- 32 Dit is dan mijn laatste algemene vergadering - zo vangt de
Voorzitter aan. Er komt weliswaar nog een buitengewone algemene
vergadering in November, die voor mij het eigenlijke definitieve
afscheid zal betekenen als voorzitter van de Partij. Voor een groot
gedeelte is echter deze vP.rgadering als een afscheid te zien, omdat
dit is de normale jaarlijkse algemene vergadering. De Voorzitter
hoopt, dat de vergadering zal begrijpen, dat bij een dergelijk moment toch wel iets in je omgaat. Nu komen dan de laatste ogenblikken
alvorens zich uit de actieve politiek terug te trekken. Dan gaat er
veel in je om. Als spr. nu in de Tweede Kamer zit en denkt "je zit
er nu nog maar twee weken", in die Kamer waar hij een groot deel
van zijn leven heeft doorgebracht, en als hij zich realiseert, dat
die tijd nooit neer terugkomt, dan grijpt dit toch wel aan, omdat
het werk in die Kamer altijd met zoveel voldoening werd verricht.
Daar moet nu een streep onder worden gezet. Den neemt afscheid van
de vrienden in de Kaner, men ziet elkaar nog wel eens, maar het
normale, regelmatige contact is afgelopen, zoals bijvoorbeeld iedere
Dinsdagmorgen de vergadering van de Tweede Kamerfractie. Spr. heeft
altijd prettig met de fractie gewerkt. Er zijn wel eens moeilijkheden geweest, maar die zijn er overal. Aan het slot van de reis is
de eenheid hersteld. Llen kan nu zeggen: er is wel eens verschil van
mening geweest, maar dat heeft spr. toch altijd wel willen aanvaarden en dat heeft aan de vrie::ndschappelljke verhouding ook geen
afbreuk gedaan.
De Voorzitter dankt de heer Oorver voor zijn afscheidswoorden.
Wat de Partij betreft, dit ia dan de laatste algemene vergadering, die de Voorzittor leidt en de laatste maal, dat hij do algomene
vergadering nag sluiten aan de vooravond van de verkiezingen. Het
is altijd mijn doel geweest - zo vervolgt de Voorzitter - de eenheid
in de Partij te bewaren. Onze eenheid als liberalen, op die grondslag moeten wij ons stoelen. Er is wel eens gebrek aan eenheid geweest, maar achteraf bezien valt dit nog wel mee. Als ik straks de
voorzittershamer laat vallen, dan heb ik toch het gevoel, dat wij
als eenheid de ver1ciezingsstrijd ingaan.
Spr. is "zeer erkentelijk voor de woorden, door Minister Toxopeus
en Prof.Witteveen tot hem gericht. Hij staat zijn plaats met het
volste vertrouwen enerzijds aan Toxopeus, anderzijds aan Witteveen
af. Hij heeft de vaste overtuiging, dat zij beiden de Partij goed
zullen leiden. Hij dankt ook de heer van Riel nogmaals voor zijn
woorden van hedenmorgen.
Belangri~k is - zo gaat de Voorzitter verder - dat wij in deze
vergadering éen zijn geweest op een zodanige wijze, dat wij kunnen
zeggen: wij gaan als eenheid de verkiezingsstrijd in. Er vallen natuurlijk altijd wel beslissingen, die men liever anders zou hebben
gezien, maar al is dat het geval, dan doet dit niets af aan het
grote goed, dat wij als liberalen eendrachtig staan in onze strijd.
In 1948 was het een experiment om dit te gaan proberen. Er waren
belangrijke liberale groepen. Die waren er ook voor de oorlog. Het
· waren geen splinterpartijen, maar partijen met aanhang in het gehele
land. Ook in die tijd hadden wij toch het gevoel, wij horen allen
tot dezelfde stam, n.l. die van Thorbecke. Toen er een Liberale
Staatspartij was en een Vrijzinnig Democratische Bond, lag de oorsprong van deze partijen toch bij Thorbecke. In 1948 heeft men gezegd: Is nu de tijd niet gekomen, dat er één partij voor Vrijheid en
Democratie moet worden opgericht? Hiertoe werd besloten en op die
basis is er 15 jaar samengewerkt. De Voorzitter heeft het vaste vertrouwen dat, ondanks de tegenslagen en wat er ook zal gebeuren, het
ware liberalisme zal blijven voortbestaan in onze V.V.D.
Spr. rest niet anders dan een woord van dank te richten tot
allen, die deze vergadering hebben bijgewoond. Het was voor hem geen
gemakkelijke vergadering, met de vele amendementen op de voorstellen
van het Hoofdbestuur en het Verkiezings~anifest. Veel hulp is ondervonden van de algemeen secretaris der Partij en van Mejuffrouw van
Everdingen, voor wie met de heer van Vlaardingen en de overige medewerksters en medewerkers op het Partij-secretariaat niets te veel
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is geweest. Ook tot hen allen wil de Voorzitter een woord van dank
richten.
Ondanks verschillen van mening is de vergadering tot haar eind
gekomen. Over zes weken wordt de stembusstrijd gehouden. Spr. zou
alle aanwezigen willen uitnodigen in die laatste zes weken hun
•iterste best te doen om de beginselen der Partij uit te dragen en
_.e kiezers duidelijk te maken wat de Partij voorstaat. Dan zullen
wij de uitslag met vertrouwen afwachten. Als de V.V.D. de derde
partij in het land zal blijven, zal de 15e Mei voor ons allen een
goede dag zijn - aldus besluit de Voorzitter.
Nadat de vergadering de Voorzitter met een ovationeel applaus
voor zijn woorden heeft bedankt, sluit de Voorzitter om 5.00 uur
de bijeenkomst.

