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Notulen van de J::wrlijkse Algemene Vergadering van de Volkspartjj
voor Vrijheid en Democratie, gehouden op vrijdae 10 en zaterdag
11 maart 1967 in het .i:U jiLhotel te Rotterdam.

De Voorzitter, Ir.K.van der Pols, opent vrijda.g 10 maart 1967
om 8.00 uur des avonds de vergadering met een korte rede, welke
als bijlage I bij de notulen is gevoegd.
Vervolgens houdt rlr.E.H.~~' voorzitter van de Tweede
Kamerfractie,een toespraak, welke als bijlage II bij de notulen
is gevoet:;;d.
Nadat de verbadering de beide sprekers met een hartelijk
applaut> voor hun redevoering heeft bedankt~ stelt de Voorzitter
voor het navolgende telegram aan Hare :\Iajestei t de Koningin· te
verzenden:
"De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, op 10 en 11
maart 1967 te Rotterdam in Jaarlijkse Algemene Vergadering
bijeen, betuigt haar gevoelens van trouw en aanhankelijkheid
·aan Uvte r':ajesteit en Haar Huis.
Van dbr Pols, Vcc~zit~o~
.
Quarle3 van Uff.::_·C. s Algemce:1. S0e:re"':c:_·.:.~ ··
De vergadering gaat hiermede akkoord.
Alvorens over te gaan tot punt 3 van d·e agenda heeft de
Voorzitter een droeve plicht te vervul~en. Zeer onlangs is
pióTsëling overleden het lid van het Hoofdbestuur, voorzitter
van de afdeling Amsterdam., Drs.R.!i.Neuberg. Aet enige welgekozen
woorden wordt zijn heengaan door de Voorzitter herdacht. De
Voorzitter memoreert de grote toe;djding van de heer lleuberg
aan de liberale zaak, en geeft uiting aan zijn gevoelens van
bewondering voor de tact en de wijsheid waarmede de heer
Neuberg ook in bijzonder moeilijke situaties, waarmede hij.werd
geconfronteerd, optrad.
Na de woorden van de Voor~itter betrachten de aanwezigen
enkele ogenblikken staande stilte.
Vervolgens gaat de Voorzitter over tot punt 3 van de agenda.

3. Begroeting vap de gasten.
De Voorzitter noemt het ere-lid~de heer D.W.Dettmeijer, de
oud-Staatssecretaris van Defensie, de heer W.den Toom en de
vertegenwoordigers van de besturen van het L.D.C., de J.O.V.D.
en de L.S.V.N.
De Belgische zusterpartijen zijn helaas door een manifestatie
in eigen partijverband verhinderd,doch hebben schriftelijk de
beste wensen voor een vruchtdragende vergadering gezonden, hetgeen zeer op prijs wordt gesteld.
Vervolgens geeft de Voorzitter het ~oord aan de heer
D.R.I<'.van Bremen, voorzitter van het L.D.C.
De heer D.R.F.van Bremen, spre~ende namens het bestuur van
het L.D.C. ,geeft uiting aan ziJn gevoelens van e:!::'kentelijkheir.
voor de uitnodiging deze Algemene Vergadering officieel met een
afvaardiging bij te wonen. Hoe zeer dit op prijs wordt ~esteld,
blijkt wel uit de voltallige aanwezighoid van het bestuur van het
L.D!C. Het is .de.eerste maal dat dit tl1ans vijf jaar bestaande
CentrU1)1 in deze Vergadering officieel is welkom geheten. riet
bestuur vat dit o·p als een bewijs van vertrouwen in de constructieve mo~elijkheden die ket L.J.C. de V.V.~. kan bieden. Inder··
daad is bij het 1.D.C. de wil in sterke mate aanwezig om ~et veel
inspanning en in samenwerkin~ uet bestuur en kamerfracties zijn
aandeel te leveren in een verdere uitbouw van de liberale gedach-te. In dit verband juicht spreker van harte de uitnodigende
woorden toe die de heer Toxop~us schreef in "Vrijheid en Democratie." van 24 februari en die hij zojuist in zijn rede herhaalde.
z . o.z~
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Het L.D.C. is een vereniging van individuele leden van de V.V.D.,
die .een aantal organisÇttorische vernieuwingen voorstaat en zich
bezighoudt met de bestudering van politieke vraagstukken. Het
L.D.C. is niet - om een misverstand weg te nemen - de afkorting
van Links Democratisch Centrlli:l. 'Wij kennen, aldus spreker, de
tegenstelling links en rechts niet. Wel kennen wij de tegenstelling actief en passief. Het L.D.C. biedt dus plaats aan actieve
led~n van de V.V.D. die bi::reid zijn om een gedeelte van hun tijd
te bE:steden aan het mededenken en medespreken over hun politiek,
het liberalisme. Wij zijn er met de heer Toxopeus van overtuigd,
U~~ e~ alle aanleiding is om met vereende krachten verder te
werken, met de V.V.D., voor de V.V.D •
. De Voorzitter dankt de heer Van Bremen en geeft hierna het
woord aan de heer G.van der Heer, voorzitter van de J.O.V.D.
De heer G.van der Meer wil gaarne iets zeggen, vooral na de
mHgistrale rede die de .heer Toxopeus zojuist heeft uitgesproken.
Het verheugt spreker bijzonder dat hij daaruit heeft kunnen
opmaken dat de verhouding tussen de J.O.V.D. en de V.V.D. weer
goed is. Hij verheelt geen geheim wanneer hij constateert dat
d~t in het verleden wel eens andersis seweest. Op het ogenblik
- en dat is ook geen geheim - zijn er in de J.O.V.D. ook mensen
die zich nu niet zo bepaald tot de V.V.D. voelen aangetrokken.
8preker vindt dat bijzonder jammer. Br zijn veel mensen in
Nederland - de heer Toxopeus heeft daarop gewezen - die op het
ogenblik menen dat er iets veranderen moet, en spreker dacht dat
in de afgelopen maanden bewezen j.s, in de verkiezingstijd, dat
ook de V.V..D. deze mening onderocllrijft. Onder meer is dit gebleken uit de gesprekken die de laatste tijd tussen het bestu~r van
de J.O.V.D. en het Hoofdbestuur ven de V.V.D. zijn gevoerd. De
V. V.D. toont een ontwikkelinf; naar een grotere openheid, ook
thans, na ·de verkiezingen. De heer Toxopeus heeft uiting gegeven
aan zijn wens te willen praten met alle groeperingen in Nederland
die het liberalisme voorstaan. Dit verheugt spreker bijzonder;
hij gelooft dat dat nodig is. 1Ia te hebben onderstreept dat .. zowel
J.O.V.D. ~ls V.V.D. streven naar hetzelfde doel,namelij~·het
Nederlandse liberalisme zo groot en zo sterk mogelijk te maken,
besluit spreker met de wens dat deze vergadering een. bij~onder
goede ~ag zijn.
.
Ook tot de heer Van der Meer spreekt de Voorzitter een woord
van dank; de V.V.D. ziet hoopvol uit naar de aanwas van de liberale gelederen uit de J.O.V.D. en is gaarne bereid ttit voortzetting van het overleg.
Alvorens thans tot het huishoudelijk gedeelte van de vergadering over te gaan verzoekt de Voorzitter de aanwezige nietleden van de partij en dus ook de vertegenwoordiger.s ~an de
niet-liberale pers de vergadering te.verlaten. Hij dankt hen
voor hun belangstelling bij het eerste gedeelte der vergadering
en spreekt de hoop uit hen morgenochtend om 10.00 uur bij het
openbare gedeelte der vergaderj.ng wederom te kunnen begroeten.
Vervolgens schorst de Voorzitter de vergadering voor korte
tijd.
.
Na heropening stelt de Voorzitter aan de orde het agendapunt

4. Verslag van de Commissie voor de Notulen,;van de Bui tengewone
Al..&"enenc Vergade&~g van 22 januarj 1966 te Dordrecht.

Deze Commissie was samengesteld als volgt:
J •. ·van Dijk
nerdrecht
A.E.J. Nodderman
's-Gravenhage
W. Plaizier
Groningen.
Door het lid der Commiesiel de heer l'iodderman, wordt het
volgend verslag aan de vergaderinG uitgebracht:
"Ondergetekenden, J.van Dijk te Dordrecht, A.E.J.Modderman te
's-Gravenhage en W. Plaizier te Groningen, leden van de notulen-
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- 3 commissie voor de Buitengewone Algemene Vergadering.~an de
Volkspartij voor Vrijheid en Dcmocratie.gehouden op 22 januari
1966 te Dordrecht, lwbben de ·ter U mede te delen dat zij de door
het Algemçen Secretariaat der partij aan hen in concept overlegde
notul0n van genoemde vcrgadering,bestaande uit 4Q bladzijden
folio. zorgvuldig ll':; bben doorgenomen on daarin slechts Mn en..lcele
·onjuistheid hebbe:á kunnèn ontdekken. Op bladzijde 18, 6e regel
van het gesprok8ne door de heer Van boven stilat "waarin de
liberale be5inst:l&n •.•• enz.11 Het woord "de" moet hierin vervallen. Overigens kunnen wij ons t:Seheel verenigen mt:t de weergave
van het ter vçrgadering. behandt-ldc, zodat wij U advisere·n de notulen met inachtnuming van ~enoemde correctie conform v~st te stellen. \tli j wiJ.lt,n niet .müa t<:.n onz8 grote be\'!ondoring uit te spre. kon·voor'd(·nauwkcurigheid waarm~ie do dauós van het algemèen
secretariaat belast met d~ opn~minG en uitwerkin~ der notulen te
werk zijn segaan. Een woord van bijzondere ~rkentelijkheid en
dank ~:nn hen moge daarom dit verslng b0slui ten. 11
De Voorzitter, nn dank gebracht te hebben aan de No'tulenc.ommissi\J voor de zorgvuldigheid waarmode zij haar werk heeft
gedaan, gaat over tot agendapunt
5. Vers),ag van__dJL.,9o:Jl1lissic:: voor a•J__ Notu_~cm;._..Y..;:'l,;_n_Q_c:, Jaarlijkse
.:... !_~gemene Vergadcr_ing VFtY"l 11 c_n-·'l2 .. r:mnrt. ·:y66 te Anstordam!.
........ De.ze Commissie was samengesteld als volgt: ·
Bentveld
Hevrouw M.S.Huc,en...'l.oltz-van Hheint.:ck Leyssius
J.K.Fredrikzc
Amsterdam
P.Ch.Vogely
Diepenheim.
De Commissie heeft schriftelijk verslag uitgebracht, inhoudende
dat zij geen aanleiding vond tot het maken van op- of aanmerkingen
en dat zij de notulen hosft goedgekeurd.
Na ook aan deze Commissie dank te hebben gebracht, stelt de
Voorzitter aan de orde punt 6 van do agenda~
6 • BenoernJng van de !·Jotulencommissie voor de verê;adering van
10 en 11 m~art 1967.
Op voorstel van de Voorzitter worden in deze Commissie
benoemd:
·
M~vrouw A.Bargsma-Faenstra Nijmegen
B.D.Breuning ten Cate
Almelo
Ir.~.G.Oldcnbanning
Haren (Gr.).
De Voorzitter gaat nu over tot punt 7 van de agenda.

?. Jaarverslag van de

~ecretaris.

(Bijlage III).
In dit jaarverslag is een fout geslopen: melding wordt
gemaakt vaü een nieuw opgcorichte aJdeling Naaldwijk; de afdeling
Naaldwijk bestaat echter reeds sinds de oprichting van de partij.
Bedoeld is de afdeling ~~~&ZX Waalwijk.
Na het aanbrengün van deze wijziging wordt het jaarverslag,
dat verder geen aanleiding geeft tot opmerkingen, goedgekeurd,
waarbij. de Voorzitter dank zegt aan de Algemeen Secretaris en
aan hen die hem bij de samenstelling van dit verslag hebben
ondersteund.
Vervolgens stelt de Voorzitter aan de ordü het agendapunt
8. Rekening on Verantwoording en Jaarverslag van de Penningmeester •

. De Penningmeestvr, de heer S.J.v~~en_Eergh, brengt dit
Jaarverslag . uit,
. dat als bijla~e
. IV bij de notulen is gevoegd.
De Voorzitter dankt de Penningmeester voor het uitbrengen van
het verslag en voor de werkzaamheden die hij ten behoeve van de
z.o.z.

- 4van de partij heeft verricht.
Thans wordt overgegaan tot punt 9 van de agenda.

financi~n

9 _. Verslag van de Commissie van Vo.9rlichting over de Rekening
en Verantwoordint: van de.: Penn:Lngmoester over h;:;t jaar 1966.
Deze Commissie was sauengesteld als volgt:
Ivlr.J .Bosman
.l{otterdam
B.D.Breuninb ten Cate
Almelo
Mr.J.J.Oyt:vaar
Leidschendam.
Namens de Commissie leest de heer ;ê_.D.f3reuninç-ç ten Cate
het versla~ voor dat als bijlage V bij de notulen is gevoegd.
De Voorzitter dankt de hoer Brcuning ten Cate voor het
uitbrengen van h2t verslag en de Commissie voor de verrichte
werkzaamheden. Hij stelt voor d{charce te verlenen aan de
· Penningmeester der partij, tovens PeHningmees:ter vq._n __ge Stichting
-"Vrijheid en Democratie 11 , voor hot door 11om gevoerde beleid.
Aldus wordt besloten.
·1o.·:BenoèmiJ1r:L,Y.'1n een co;:-~rnissh; ven-drie loden ter-voorlichting
·yan de Algenene ·vergederi:u; b:i.:_i_<}._L2..sAc:~illnr; van de Rekening en Vurantwoord:LY!.; vs?l de Pennin_g:ncester over het jaar
19b1.
. ----Op voorstel van de Voorzitter worden in deze commissie
benoemd als leden:
de heren J.J.de Monchy
Hengelo (0)
J.\'f.Hupkes
Biddelburg
Mr.J.J.Oyevaar - Leidschendam.
en als plaatsvervangende leden:
de heren B.D. Breuning ten Cate - Almelo ...
G.HÈJijn
- Aerdonhout
:Or.C.J!'.Karsten.
- .Rotterdam.
De Voorzitter neemt vervolgens in behandeling punt. 11 van de
agenda.
11.A. Voorstel van het Hoofdbestuur tot wijzit;ing van de vaststelling, ingevolge artikel 38 van het Huishoudelijk Reglement, voor het jaar 1967, van het bedrag drit door de afdelingen jaarlijks v66r 1 mGi van het totaal-bedrag der
geïnde contributia aan het Hoofdbestuur wordt afgedragen.
Het Hoofdbostuur stelt voor dit bedrag als volgt vast te
stellen:
.1e. voor de afdelingen, die niet samenvallen met een kamercentrale op f 10,- voor elk gewoon lid, vermeerderd met
de helft der geïnde contributies van gezins- en aspirantleden;
2e. voor de afdeline;en, die samenvo.llen met een kamercentrale op f 7,- voor elk gewoon lid, vermeerderd met 35%
der geïnde contributies van gezins- en aspirantleden.
B. De Algemene Vergadering van 11 maart 1966 -heeft artikel
39 van het Huishöudclijk Reglement als volgt gewijzigd:
11
Do kamercentrales welke niet samenvallen met-een afde.... lin~, ontvangen ja~rlijks v66r 1 juni van de penning~eestGr
der parti-j een door Je algemene ve·r;::.aderin.; :yast te stellen
bedrag van hetgeen het Hoofdbestuur van de afä.elïhgen in de
betreffende centrale ·ontvangt."
Het Hoofdbestuur stelt voor dit bedrag voor het jaar 1967
vast te stellen op 30 % van de van de afdelingen binnen de
desbetreffende kamercentrale o~tvangen afdracht.
- 5 -

- 5 Op vorzoek·van de Voorzitter en de Penningmeenter licht de
heer l'1r.:B'.Korthals Altes dit agendapunt nader toe.
De heer Korthals Altos wii daarbij allereerst de vraag stellen
of de afdeling Laren/Bl:=1ricum P.n de: Vèrgadering ermede
instemmen punt 12 van de agendr.:l., dat op dit onder\'/erp betrekking heeft,
tegelijkertijd in behandèling te nemen.
Dit voorstel wordt aanvaard.
Punt 12 van de agenda luidt:
12. Voorstc~l v·::.n d.::: :::fdelin;,, ~r:::r_~_r.Jj3loricum tot WlJZl1;ing van
artikièl 3.7 1 lid .L....._Lr:n h-:::t rlL.<.ishOlf l d i ;jk rtGglement.
Op voorste;l van de; h0:sr Korthals Al t..:;s wordt vervolgens
tevens besloten een ::.trnend.el'lent op h~Jt voors'tcl v2.n de afdeling
Larcn/Bütricum, int:~ediend. door de ~~fdoling Hearl8m, in behandeling
te nemen; de Rfddling Haarluin stelt voor in het Huishoudelijk
Heglenwnt E:t-n bqnling 01; te n.::neYl, inhoudende: dat zow\:)1 aan
leden benoden de 25 als aan leden boven de.65 jaar een behoorlUke
reductie op hun contributie wordt toegepast.
·
Tenslotte liGt nog ter tafel een expresse-brief van de afdeling Voorschaton in dezelfde geest als de voorstellen van
Laren/Blaricum en Hnr-'-rlm:1. Ook deze; brief zal mede bij de behandeling vP..n dit ngenàf~pun·L betrokken word8n.
Nadnt de hGer Korthals Al tes een ui tvo(;rigu bescl1ouwin,:s heeft
gehouden over de financiglo voor- en nndclen, voor afdelingen en
centrales verbonden aon de tot dusver goldende vardeelsleutel en
·do th:ns voorgestelde, waarbij hij er de nadruk op.legt dat het
huidiso voorstel zowel voor ds afdelinsen als voor de centralos
eon aanzienlij lee; finonci;;le vc:rbcterit1t:; bet(;:kt.:nt, gaat hij nader
in op het voorstul v2n d..:: afdclinc Laren/BL"ricur.J, dat door het
Hoofdbustuur wordt aft:;ewcz<.m. Het Hoofdbestuur heeft bU zUn motivering van dit advies r~uds gewezen op de dispensatiemogelijkheid
die het rluishoudelijk Reglewent biedt ~n op d~ door de jaren heen
ongewijzigd gebl0ven contributie van f 5,- voor inwon~nde
gezinsleden. Daarnaast wil spr0kcr er op wijzen dnt bij de contrihu tic..r0rho~:>ing vnn f 20,- tot f 25,- voor gewone ledbn,. waartoe
in 1966 werd bcslot1m, het Hoofdb0stuur ur ui tdrukkclijk van is
uitGegaan dat het bGdra~ van f 25,- zou gelden voor alle gewone
leden. JJaarvan is ook bij d0_ bepalil1g van de thans voorgestelde
verdeelslüutel uitgegaan. Indien thans tot toepassing van uitzonderineen zou worden b6sloten wordt de situatie in het komende
jaar wel bijzonder moeilijk. rlet is wel de bedoeling van het
Hoofdbestuur om hct[;0en de afdelinc; Laren/Blaricum voorstelt te
bespreken hlet d8 J.O.V.D. en met de Liberale ~tudente!l Verenigingen. Gepeild zal worden in hoeverre in deze kringen aan een
verlaagde contributie voor jongar=n behoeft0 bestaat. Bij een
eventuE.:le nieuwe contributieverho,sing in de toekomst zal het
Hoofdbestuur de uitkomst van dil overl~g ernstig in zijn beraad
betrekken. Voor wat de huidibe situati~ betreft doet spreker
ochter een ernstig beroep op de vergadering in de tb.ans ter tafel
ligt:;ende voorstell0n van het Hoofdbestuur geen wijziging te
brengen. tiprekur ti:J.E~t nog ev.:;n nader in op de suggesti.:; van de
afdeling Haarlem om do contributiG voor jonger~n ~n voor ouderen
te verlagen. Daarvan zull<:n, na=:~r spreker vreest, de afdelingen
het slachtoffer worden door te Geringe inkomsten uit contributieheffingen.
De Voorzitter dankt de heer Korthals Al~es voor zijn toelichting, die hij nog aanvult met er op te wijzer1 dat de Partijraad
het advies van h.:;t Hoofdbestuur onderschrijft.
Hij ge•3ft dan hst woo:rd a:o.n de heer L. J. Strak Ing., afdeling
L~1re1,1lBlaricum, ter nc1.dere toelichting van h.:;t voorstel dezer
afdeling.
De heer L.J.Strak Ing. vangt zijn betoog aan met de heer
Toxopeus dank te zeggen voor l1et feit dat hij daarstraks in z~Jn
toespraak onder mear eGn efficitnter gebruik van de jeugd heeft
bepleit. Spreker·leidt hierhuit n.f dat de heer Toxopeus hiermede
in feite het voorstel van de afdelin6 Laren/blaricum heeft
z.o.z.
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gesteund. Vervolgens gaat spreker nader in op de woorden van de
he0r Korthals Altes, wiens argument, dat in het thans t~::~r tafel
lif.!,i:?,ende voorstel van "11et Hoofdbe'stuur geen wijziging meer zou
kunnen worden gebracht omdat dan hl~t financiclle evenwicht verbroken zou word.:m, hem bijzonder zwak lijkt. JJe afdeling Laren/
Blaricum is ervan uitg~;;gaan dat wie de jeugd heeft de toekomst
heeft. De uitbreiding van onze partij moet gezocht worden in
uitbreiding van h~t aantal ludcn met joncuren, en wanneer het
financi~l~ evenwicht er nu wçl is, kan een lagere contributie
voor nieuwe jong.:r<:: L.:den volgens s.prek0r nauwelijks een nadelige
invloed hebben. De werving van jonge leden is een bittere nood·zaak voor onze partij. In tegenstelling tot andere levensbeschouwelijke cn·politicke ·orgnnisatius kent de V.V~D. nam·mlijks iets
in de richtin(:1: van jeugdwerk. Toen zullen wij d.:; jeugd moet~n
winnen. De tcgt::-nwoordige jongerGn willvn graag voor vol worden
aangezien. Wat zij b ..:slist niet willen is vragen om ui tzonduringspositius, om disponsatieregelin0en. Geef de jongeren een kans,
geef de toekomst een kans en laat dit niet beletten door contributiebepalingen.
De heer D. Jrmsz, Haarlem, licht mGt een kort woord het amendement van àe afdclin,;. Haarlem ne.ul:r toe. Hen !JOet d]. t zil:m als
een compromisvoorstel. Spreker is verheugd dé~t strr.1ks ovürleg
zal wordon gepleegd over uc contributiehoogte met de J.O.V.D. en
de L.S.V.N. Hij vindt dat een zeer positieve houding en wil de
standpuntbepaling van zijn afdeling_d2.arvan dan ook laten afhangen.
· ·
De heo:J;" B.Rudonko, Zandvoort, meent dat men feitolijk onvoloog heeft voor het feit dnt de kiesgerechtigde loeftijd
is verlaagd. Men spreekt over leden·v~n J.O.V.D. en L.S.V.N.,
maar men vergeet dat er buiten deze organisaties een ontstellend
grote groep_is die zich voor Ben d.:;ol w..:..l zou willen aansluiten
bij" de V'. V.D., mar:tr die daarteg..:n in vc.:rb:-md met de hoge contributie bez_wáren heeft. Met belangstelling he Gft sprelwr geluisterd
naar he-'t verslag van de Penningmeestor,wàarin met m::.druk werd
gesteld dat van de driekwart miljoen V.V.D.-stommers slechts
circa 30.000 lid zijn van de partij. Ook spr;::kE::r mao.kt·zich
daarover wat ongvrust. Hij vraagt zich af of hierin niet een
aanwijzing ligt om de gehele contributiakwcsti...J nog eens in een
commissie aan een nauwgezet onder:,;ock te onderwerpen. De Penningmeester heeft gezegd dat de kost voor de baat uitgaat. Dat getuigt van zeer goedkoopmanschap. Spreker zou daarom willen bepleiten dat de ouderen, diG het m':tkkelijkur kunnen missen, hun
bijdrage vrijwillig wat verhogan als componsatib voor degenen
die het minder makkt::lijk kunnen opbrengen. Spreker nodigt dan
ook het Hoofdbestuur uit eon co~issie in te st0llen die deze
kwestie aan oen nauwgezet en ernstig o'nàerzock onderwerpt.
De heer J.Hooreman, Rotterdam, ondersteunt nainuns zijn afdeling hvt voorstGl van de afdeling Laren/Blaricuw, maar wil wel
tegemoetkomen aan de fimmciëh. Gisen van de: huidige tijd door de
leeftijdsgrens, waarvoor do verminderde contributie zou moetc;n
gelden, te VErlagen van 30 tot 25 jaar. Op daze wijze zouden de
financiën van de partij minder zwaar wordon bolast.
De hec;r Nr.F.Korthals .Altes, de sprekers die tot dusverre
het woord hebbun gevourd antwoord.:md, wijst ..;r allereerst nogmaals op dat het hoofdbustuur voornemens is de mening van de
besturen van J.O.V.D. en L.S.V.N. over een eventuele contributieverlaging voor jongere loden te peilen. De jonge lib8ralen die
nog niet georganiseerd zijn kunnen natuurlijk ni~t worden geraadpleegd. Anderzijds kan h.et Hoofdbostuur zich zeer wel voorstellen
dat, indien de contributie in de toekomst onverhoopt and~rmaal
zou moeten worden v~rhoogd, b.v. tot f 30,-, in dat geval een
verlaging agn du vo0t en o0k aan de top volstrekt noodzakelijk
zal worden. Spreker wil in dit verband d.;; contributieregeling•an
bij de andere partijsn noemen·. Vcrlagin.; cu.:tn do voet en aan de
top ga.nt dan gepaard met eGn aanzienlijk hogere contributie voor
do~nde
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de midde:rllaag dan het huidige bedrag van f 25,- van de V.V.D.
Aan dit bedrag van f 2~,-, waartoe in 1966 werd besloten, moet
momenteel vastgehouden worden. Uitgaande van dat bedrag ziet het
Hoofdbestuur het als een niet verantwoorde zaak voor bepaalde
sectoren een verlaginG toe te passen; de financiële tekorten van
de partij worden dan te groot.
Door een der sprekers is gezegd dat de jongeren individueel
niet om verlaging van het contributiebedrag bij hun partij-afdelingen zullen konen vragen. In de praktijk is dat ook niet nodig.
In vrijwel alle afdelingen waar J.C.V.D.-ers of liberale studenten wonen, is door de betrokken afdelingsbesturen reeds lang
besloten deze l0den automatisch voor een labere contributie aan
te nemen. De afdeling ~otTerdam bijvoorbeeld heft voor deze leden
slechts f 5,-. Spreker doet een beroep op die afdelingsbesturen,
die deze maatregel nog niet hebben genornen,zulks alsnog te doen~
Het probleem :is daarmede immers voor een groot deel reeds opgelost
en instelling van een connissie, zoals de a.fdeling Zandvoort heeft
voorgesteld, is dan niet nodig, te meer waar de zaak zal worden
overlegd wet J.O.V.D., L.S.V.~. en ook mut het L~D.C.
Spreker besluit zijn betoog met het doen van Gen beroep op de
vergadering t~ beslis~;en conform het voorstel vm':. het Hoofdbestuur.
De heer Ir.H.J'.lakkreel_, Amsterdam, acht het nuttig te laten
blijken dat de afdeling .42lsterdam het Hoofdbestuur steunt.
In de eerste plaats met het oog op de financiën van de partij, .
maar bovendieh om nog een andere reden. Het voorstel van de afdeling I.aren/Blaricum en de voorstellen van de afdelingen die zich
daarbij hebben aangesloten zijn nl. gebRseerd op de veronderstelling dat de financi8le draagkracht gebonden is aan de leeftijd.
Die veronderstelling wijst de afdeling Amsterdam bepaald af. Zij
is van mcninc-dat ~cel leden boven de 30 jaar een reductie·zeer
wol zouden kunnon gebruiken, terwijl een•groot aantal leden onder
de 30 jaar bepaald zeer goed in staat is do normale contributie
van f 25,- te betalen. Een regeling ~ebonden aan een leeftijdsgrens acht de afdeling .Amsterdam dan ook niet juist.
De heer Drs.F.Brühl, Laren/Blaricwn, acht het niet juist dat
he-t Hoofdbestuur zich zal gaan bas0ren op de uitkomst van het
overleg met J.O.V.D. en L.S.V.N. Deze beide organisaties, die
·bovendien vooral waar het de L.S.V •.ll. betreft uitgesproken milieuorganisaties zijn, Olilv·atten alles bijeen hooguit 3000 leden,
terwijl het aantal kiezers beneden de 30 jaar in ons land waarschijnlijk ligt tussen een half en ee~ heel miljoen. Het gaat niet
_cim hen, die al min of meer liberaal georganiseerd zijn; het gaat
juist om hen, die dat in h~t-geheel niet zijn.
De hoer Mr.F.Korthals Altes wijst er op dat het Hoofdbestuur
wel degelijk ook deiL~t aan de niet-georganiseerde jonge kiezers,
doch dat deze nu eenmaal moeilijk in het overleg met J.O.V.D. en
L.S.V.N. kunnen worden betrokken. Voorts wil hij nog op een punt
de aandacht vesti;:~cn, en wel op L:ts dat hL:denavond door de heer
Toxopeus is gezegd. De heer Toxopaus heeft er in zijn rede gewag
van gemaakt dat de partij bijzond.er hard heeft gewerkt voor de
onlangs gehouden verl~iezingen en dat de verkiezingsresultaten voor
een deel zijn bereikt omdat de partij zich zo enorm heeft ingespannen. Haar de heer Toxopeus heeft ook gezegd dat wij nu moeten
voortgaan met het uitbouwen van onze organisatie en dat wij nieuwe
wegen zullen moeton bewandelen. Dat is inderdaad noodzakelijk en
ongetwijfeld zal daarop straks bij de besprekinb van het beleid
van het Hoofdb>3stuur terecht ook uit ·de vérgade:bhg op worden aangedrongen. DG vergadering zal daarvoor bij het Hoofdbestuur dan
begrip vinden, maar al deze dingen di~ moeten gebeuren kosten veel
geld. Er zullen dus financiële offers mgeten worden gebra.cht,anders
komen wij er volstrekt niet. ~en slotte wil spreker nog even de
groep D '66 ter sprake bre1~en. Deze groepering, opgericht in
september. 1966, begon met een .contributü: van f 30,- per lid te
heffen - en onder di~ leden b~vonden zich heel wat jongeren terwijl vervolgens die zelfde leden in december, toen D i66 haar
z.o.z.
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eerste congres hield nogmaals f 30,- moesten opbreng€n. Dit alles
is begrijpelijk voor een orGap.isatie in opbouw. Naar als men bederuct dat deze mensen dus in korte tijd allen f 60,~ hebben geofferd, dan mag er ook onzerzijûs wel wat offervaardigheid bestaan •
.Do Voorzitter Beent dat thans tot besluitvorming kan worden
ovèrsegaan. ·
àe afdeling Laren/Blaricum heeft hij intussen
vernomen dat deze afdelin~ het amendement van de afdelingen Haarlem
en Rotterdam, oru de leeftijd voor de verlaagde· contributie op
maximaal 25 jaa~ te stellen, overneemt. Hot Hoofdbestuur blijft
echtor op zijn standpunt star.m dat in zijn voorstel, zoals dit
in de beschrijvingsbrief is opgenomen, geen wijziging moet worden
gebracht.
De Voorzitter tracht eerst dOor stemming bij handopsteken de
mening der vergadering te polsen. Dit geeft ochter geen-voldoende
duj_delijk beeld, zodat wordt ovcrgE:gaan tot mondElinge stemming.
Daarbij wordt tevoren bosloten dut zij, die tegen het voorst0l van
de afdeling Larcn/Blaricuu stGDi:l8i1 daarmede tevens het voorstel
van het Hoofdbestuur aanvaarden. De uitslag van de stemming is
als volgt:
v66r het voorstel van de afdeling Laren/Blaricum
112 stemmen,
tegen h<~t voorstel van cle afdeling Laren/Blaricum
316 stommen.
·, .
Do Voorzitter constateort <lat hi<)rmede het voorstel van het
Hoofdbestuur, zoals dit is opgGnOJD.(il:l onder de punten 11A en 11B
in de Beschrijvingsbrief, j_s aax1van.rd.
Thans kan worden overgegaan tot agendapunt 13.

V:w

13. Y.QQ.rf3tEU----Y..ê:_Y_l. de afdeling
lid 3, van het

tot _wi,jzLsing van artikel 13..s.
J::sQ.tJmEmt. ·

A-_~<::n

Huishouddi.j~c

13....2 li~_l, van het ~IuishoudcJ.ijk Reglement der partij
stelt de taken vast van de 0tatencentrales:
" De Statencentrale is belast met de werkzaamheden voor de
kandidaatstelling voor de Provinciäl8 Staten en met al
datgenE! wat haar met be:trck~s_in.I:.. t"o"t de organisatie en de
propaganda der partij door:de Karnarcentrale wordt opgedragen. "

Arti)~el

De afdeling Assen ziet hierin als groot bezwaar, dat deze
redactie aan de ::>tatuncGntrales geen ruimte laat tot ontplooiing van cir;on initiati.Jf ter bevord_;ring van de activiteiten binnen haar territoir. Op grond van hot voorgaande
meent de afdeling assen aan de Algemene Vergadering der partij
voor te moeten stellen om de reda-ctio van·.artikel 13, lid 3,
in de volgende zin te wijzigen:
" De Statencentrale is belast met de ·werkzaamheden voor de
kandidaatstelling voor de Provinciale ::>taten.
Zij heeft tevens tot taak - bilmen haar grenzen - de belangen van de V.V.D. en haar ufdolinJen t8 b~vorderen, de
activiteiten dier afdelingen te stimuleren en waar wenselijk
te bundelen.
Zij vcrricht haar werk in go..;dt; sar:.tenwerking met de KamercentraltJ on de andere partijorganen (van de V.V.D.). "
De ~r Ir~.T.W.H.Uieland, Assen, licht, op verzoek van de
Voorzitter, dit voorstel nader toe. Volgens de afdeling Assen is
de. Statencentrale volgons de thans geldende tekst van artikel 13,
lid 3, van het Huishoude!ijk Reglement een soort derderangs apparaat dat slechts hand- ~n spandiensten mag verrichten voor de
Kamercentrales. M~t name heeft de.afdeling Assen bezwaar tegen de
aanduiding 11 0pdragen 11 , h~tgcen volgens haar letterlijk inhoudt:
Statencentrale, U doet wat wij Kamercentrale zeggen en anders
~iet. Spreker acht dit volkornon in strijd en8rzijds met de beginselen van vrijheid en democratie, en anderzijds met het beginsel
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- 9 van een goede organisatie. Een levende actieve orga~isatie moet op
een zo laag mogelijk niveau aanwezig zijn,wil onze partij blijven
groeien;_ Het Hoofdbestuur heeft tegengeworpen dat het voorstel
Assen niet de competent-ie tussen het bestuur van Statencentrale
èn Kamercentrale regelt. Dat is juist, doch met opzet nagelaten.
Het is de ledenvergadering die beslist en bij de andere partij·organen is deze competentie ook niet geregeld. Een zekere hi~r
archie is toch altijd aanwezig.
Het voorstel van de afdeling Assen, zo besluit de heer
Nïcüand, kost do partij gee:n extra gold. De organisatie wordt
daar echter mee gediend •
. De Voorzitter constat~ert dat op het voorstel van de afdeling
Assen e-en amcndument is ingedio.;;nd door de afdeling Leiden.
De hoer Drs.P.L.Offorhaus, Leiden, dit amendement tuelichtend,
wijst de vergadering er op dat het gezien movt worden als een
tussenoplossing, nam0lijk dat de Kamercentrale ~ventueol aan de
Statencentrale bepaalde taken kan opleggen. De afdeling L~iden
meende dat op deze wijze aan d~ verlangens zowel van het Hoofdbestuur als van de afdeling Assen tegemoet wordt gekomen en dat
toch het initiatief van .h.ss<::n gehonoroerd zou kunnen worden.
De heer l'1r.F.Korthals Alt.:;s constate.:Jrt dat à<:) afdeling
Assen met ho"t amcndc::I!lent vEUl d.:: afdeling Leiden kan instemmen.
SprekGr meent echter h0t voorstel toch te moeten ontraden, echter
op geheel andere gronden. ir is thans jarenlang aan de partijreglementen gedokterd en laatstelijk heaft de Algemene Vergadering
twee jaar geloden in Zwolle twee dagen lang gewerkt aan een algehele herziening van de regl(jf!B nten. Over elk punt is toen lang
gepraat; 0r waren talloze amendementen waarop hard is gestudeerd.
Natuurlijk is h8t ·.1erk, dat uit die vergadering tuvoorschijn is
gekomen, niet voor de volle honderd procent volmaakt. Dat zou ook
onmogelijk zijn in een partij die l8eft en diu in beweging is.
Maar het Hoofdbestuur is van moning dat thans, tenzij er een dringende noodzaak bestaat of wel destijds een fout gemaakt blijkt
te zijn, voorlopig geen reglementsh~rziening moet plaatsvinden.
Die dringende noodzaak is er niet. Niets belet een actieve Statencentrale om activiteit te ontplooien. Geen enkele Kamercentrale
zal een Statencentrale bGlctten o~ initiatieven te ontwikkelen.
Integendeel, dat wordt graag gezien. De praktijk werkt dus goed.
Moet dan toch, terwille van een inderdaad misschien wàt betere
formulering die alleon in theorie zijn waarda heeft, wederom het
reglcment gewijzigd worden? SprekGr meent van niet. Wij winnen
daarmode geen leden. Laten wij, zo besluit hij, niet werken aan
het imago van het reglement, !!laar aan het imago van de partij.
De Voorzitter sluit zich bij de woorde11 van de hèer Korthals
Altes aan. Het Hoofdbestuur stemt in met ds geest van het voorstel
van de afd8ling Assen, doch het m.;;ent dat dit ook zonder reglementswijziging tot uitvoering kan worden gebracht. Spreker vraagt
de vergadering of zij ermede akkoord gaat thans niet opnieuw tot
een reglementswijziging ov0r te gaan.
·
Dit blijkt het geval te zijn.
Op een vraag van de hoor Ir.L.'l'.lti.H.NL:::land of het HoofdbGstuur het voorstel van de afdeling Assen bij een eventueel toekomstige reglementswijziging alsnog wil overnemen, antwoordt
de Voorzitter b8vestigend.
De Voorzittor gaat nu over tot punt 14 van de agenda.

14. Besprekint;; van· het bcldd van het Hoofdbestuur •
.-''.

De heer Drs .A. van Boyen, voorzi tt;:;r v·an de afdeling Den Haag,
en sprekende namens deze afdeling, begint met uiting te geven
aan zijn wa:rme instemming met het hedenavond door de heer Toxopeus gehouden b..:toog. Ook de afdeling Den Haag meent dat er allerminst reden is om te juichen of op onze lauweren te gaan rusten.
z.o.z.

-

to -.

·ook de afdeling Den Háa~ had meer verwacht en was teleurgesteld
en verontrust. Het verloop van de twee wekengeleden gehouden
-vergadering van de Partijraad had de afdeling Den-Haag niet de
·indruk gegeven dat over deze· zaken in het Dagelijks Bestuur der
,partij een communis opinio· bestond. Hen meende, zoals wel vaker,
·een zekere geïrriteerdheid van achter de bestuurstafel te constateren wanneer vanuit de zaal verontrusting werd uitgesproken,
alsof die verontrusting directe kritiek zou inhouden op het beleid van Hoofdbestuur of .Dagelijks Bes-cuur en niet zou voortvloeien uit bezorgdheid voorhet wel en ~ee van onze partij.
Het magistrale betoog van U.e .heer ïoxopeus heeft veel van de
verontrusting weggenomen. Ook de afdeling Den Haag was verontrust, niet paniekerig pessir:J.istisch maar eçe'VlOön verontrust, dat
d~ vage doelstellingen van een partij met een imago van jeugdige
frisheid zoveel jarige kiezers had aangetrckken._Het is juist om
te stellen dat de V.V.:U. betrekkelijk weinig stemmen aan D 1 66 is
kwijtgeraakt, en dat de V.V.:U.-aanhang onder de jeugei groter is
dan haar gemiddelde aanhang onder de kiezers. 11aar dan zal ook
moeten worden voorkomen dat :0 '66 de kans krijgt zich al-s een
Vrijzinnig-Democratische l:lond-nieuwe-stijl op te stellen tussen
de Partij van de Arbeid en de V.V.D., en een verdere zuigkramht
gaat uitoefenen op groepen liberale jongeren. Wat de heer Toxopeus daar·over heeft aangekondigd wettigt de verwachting dat tegenover de onvolledise en onvoldragen vernieuwingsplannen van D -• 66
de V.V.D. zal komen met meer doordachte voorstellen die tot een
wezenlijke vcrbetering van ons politieke sys~;eoi.;l kunnen leiden •
. De kamerfractie zal daartoe zeker het zijne bijdragen maar ook
, het bestuur zal dat in de partij moeten orgar.iseren, stimuleren
_.en in goep.e banen. leiden en, wanneer dat opportuun is, bereid
zijn tot een ges_preh. of een discussie met anderen, eventueel met
D '66.
. .
.
·
In d~ eerste pla~ts moet het oog gericht blijven op d~ jongeren die op den duur de fakkels van de ouderen zullen moeten overnemen. Er is alle reden on1·hen te betrekken in de discussies en
plannen. In dit verband is de Haagse afdt:ling benieuwd naar het
vérdere beleid ten opzichte van de J.O.V.D., een terrein dat vol
.voe-t(q.ngels en kleillr.len is komen te liggen.
In de tweede plaats - de heor Toxo peus heeft ook daarop ge\'/e- _
zen- zal onze partij meer dan ooit moeten werken aan haar imaeo.
_Ten onrechte drukken onze tegenstanders ons het etikèt op van de
partij voor de werkgeversbelangen • .Je afdeling Den Haag vindt
dat woord werkgever geenszins een lelijk \'loord; zij heeft zich
van ganser harte achter de Kamerkandidatuur van een echte werkgever gesteld én heeft daar, nu hij deel· uitmaakt van de fractie,
geen seconde spijt van. Naar het kan geen kwaad als wij bij herhaling blijven duidelijk maken dat in onze vo~kspartij ook de
werknemersbelangen zwaar ·wegen. De ambtel1arèn zijn daar dank zij
de heer· Toxopeus vrel van uve.1.·tui.g-i, !llflfl.r. :.1 nAr"' "-ntbreP.kt daar
nog wel eens wat aan. ~ou de instelling van een commiss~e .:...:. zich bezighoudt met werknem0rsproblemen, bijvoorbeeeld als sub ·
commissie van de Sociaa.l-Bconomische Commissie, niet door het
bestuur in overweging kunnen worden genomen? Het. vraagstuk van
de zogenaa::1dc categorale bonden blijft om onze voortdurende aandacht vragen.
. ·
.
.
In de derde plaats dringt de afdeling Den Haag er bij het
Hoofdbestuur op aan de Propagandacommissie de komende drie jaren
geen winterslaap te laten doen, maar haar actief-te-laten blijven •.Misschien kan er dan tevens wat meer aandacht besteed worden
aan de coördinatie met de Propngandacoffiffiissies van steden en
centrales, aan de relaties met de_ pers, en kunnen psyèhologische
fouten zoals het tonen van gesloten fabriekspoorten op zondag
in televisie-uitzendingt;n in de toekomst vermedeü worden.
De V.V.D. staat aan de vooravond van een belangrijke periode,
zo besluit spreker. ~lij hopen allen vurig dat de nieuwe regerin~'
coalitie er een zal zijn mèt de V.V.D •. en zonder de P.v.d.A.,
maar als dat gebeurt staat wij pas aan het begin. Eensgezind
-
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zullen wij dan moeten meebouwen aan een verjongd imat;o van een
werkelijk dynamische partij, in staat gelijke tred te
hcuden met d0 stormachtige.veranderingen in de moderne samenleving.
Het Hoofdbestuur zal daaraan .de noodzakelijke leiding moeten geven
en ook zijn politieke geluid duidelijk.;:,r dan tot nu toe in het
openbaar moeten laten horen. De Haagse afdelin~ zal· het Hoofdbestuur daarbij van ganser harte steunen.
De heer Drs. F .A.Hoogendi~, Gouda, vraagt aandacht voor een
zee:' belangrijk punt, namelijk hoe de V.V • .J. zich als partij in
de ~om0nde vier jaar zal gaan opst~llan. Spreker gelooft dat de
V.V.D. zich niet in slaap moet laten wie~0n door die ene zetel
winst die zij bij de laatste Kamcrvcrkiczinden heeft gekregen.
Hij zou een grondig onderzoek naRr de mogelijkheid van een herstructun~ring van de V.V.D. vvillen b8plciten. ZijYl sta~dpunt ten
zien van D 1 66 is be~end, muar het is eon feit dat dêze groepering veel jongeren aantre~{:t, Velen h"bben hun stem juist aan
D '6q gegeven omd8t deze gro<::perinJ, nls een katulysator voor de
vernieuwing van ons politiek bestel kQn fun~eren. De heer Toxopeus heeft zojuist gezegd dat de ·;. 'f .:u. zou kunnE.:n optrGden als
een kernpunt waar omh,::en andere poli tit;lcE"; groepcringen zich
zouden ·:cw·men schar€:~n. De he:er iiic;gel hGeft vcrleden week gezegd
dat hij de pnrti j nit:. t als GE:n hcilic; huis bssch(JUV!t, en dat wjj
desnoods bereid moeten zijn het af te breken om ar een bredere
groepering voor terug te krijGen. Spreker is het daarnee eens.
Hij gelooft ni~t dat er te veel in ona kiesstelsel moet worden
veranderd 9 hij meent t.iat de gezondr..~aking van ons politiek stelsel
vanuit de partijen moet worden benaderd. Het zal bijzonder belangrijk zijn hoe de vijf 15roto politieke p-artijen zich in de komende
vijf jaar zullen gaan opstellen. DO kiezers zijn meer in beweging
dan ooit; ~e floating votc - dat is Gebleken uit het ondurzoek
van Van Dmn te Utrocll t ·- ü; grotor t,;cwoest dan ooit. Hem verl::mgt
vooréll van dl! zijde; van d8 jon6eren een praktiscno aanpak van de
politieke ~raagstukken. D '66 benadert alles pra~matisch, wat
weer tot gevolg heeft dat het principe daar ver te zoeken is. De
verdienste van deze groeperin~ is echter dat zij een groot aantal
mensen in Nederland in beweging heeft gebrac~ît. Het is jammer,
dat dit de V.V.D. in de afgelopen jaren niet is 8elukt. Zij heeft
zich in de storm kunnen handhaven, maar zij heeft weLLicht een
kans gemist - en dit is geen kritiek op het bestuur, geen kritiek
op de fractie; als het kritiek zou zijn, dan zou het óp ons allen
zijn en zeker ook op de spreker hier achter het spreekgestoelte - •
De vorming van een grote volkspartij is roeoenteel aanwezig, vooral
nu de Partij van de Arbeid op haar retour is. ~preker wil er
daarom voor pleiten dat de V.V.D. de komende jaren hard zal gaan
studeren op haar grondslagen, en voorEll ook op de verbindingen
vän de grondslagen met de kiezers. Wellicht kan een stuk negatieve
imagebuilding,waarover de heer Toxopeus sprak, dan verdwijnen.
Kortom, spreker zou aan het Hoofdbestuur willen vragen of het een
commissie zou willen instellen die de herstructurerin6 van onze
partij bestudeert en eventueel zou kunnen voorbereiden.
De heer H. Viiegel, Laren/Blaricum, sluit zich aan bij hetgeen
door de heren Van Boven ._:n Hoogendijk is gezegd. Zaterdag j .l. is
er een vergadering geweest van het Liberaal vemocratisch Centrum,
waar 's middags bij het openbare gedeelte is gesproken over de
partijvorming, 's morgens in de besloten vergadering over de verkiezingsuitslag, over de positie van de V.V.~. en de maatregelen
die nodig zouden zijn. Spreker kan wat betreft de gedachten die
hierover bij het L.D.C. leven volstrekt aansluiten bij hetgeen
wat de heer Toxopeus enige weken geledenheeft geschreven in
"Vrijheid en Democratie" en bij datgene wat hij vanavond heeft
gezegd. Hij heeft gezegd dat ·in vergelijking tot de andere grote
partijen de V.V.D. redelijk overeind is gebleven. Hij heert tegelijkertijd gezegd dat de verkiezingsuitslag toch wat is tegengevallen, ·en dat de V.V • .D. ongelofelijk hard aan het werk zal moeten
gaan, wil zij toekomstige verkiezingen win.>len. Dat was de algemene
teneur zoals die ook heerste Q.P de vergadering van het L.D.C.
l~berale

z.o.z.
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Spreker wil daar nog iets over·zeggen en er een aantal concrete
vragen aan vastknopen.
.
In de eerste plaats acht spreker het noodzakelijk dat de
V. V .,D. zich gaat bezinnen op. datgene, wat zij is in de ogen van
de kiezers. Dát is essentiiel voor het voeren van propaganda. Men
··· ;kan goede propaganda voeren; maar als men, kennend zijn eigen
product, niet weet hoe men dat het beste aan de mensen kan verkopen, ook niet weet welke mensen het in geen geval zullen kopen en
welke mensen misschien, dan is elke cent aan propaganda besteed
weggegooid geld. Daarom stelt spreker als concrete vraag aan het
Hoofdbestuur of het bij zijn uitgavenbeleid een belangrijke post
wil reserveren voor een politiek wetensc11appelijk onderzoek naar
de motieven va,n de kiezers; zowel van hen, die op de V.V.D. hebben
gestemd, als van hen, die nog niet op de V.V.D. hebben gestemd •
. DaarnHast is het naar de mening van het L.D. C. pertinent noodzakelijk, dat er in de V.V.D. wordt gediscussieerd, en dat die
discussie ook naar buiten blijkt. Een partij moet een Qijenkorf
zijn. Daar moeten mensen met hun idee~n in en uit lopen. Daar
moet onderlinGe kritiek worden gegeven en daar mag best op elkaars tenen worden gestaan. In het verleden heeft het daaraan
misschien wel eens ontbroken. Er is af.en toe een gebrek aan
onderlinge tolerantie binnen de V.V.D. Spreker heeft uit de
speech van de heer Toxopeus begrepen, dat hij daarin verandering
gebracht wil zien. Spreker wil nu aan zijn eerste vraag een aantal
vragen vastkoppelen.
In de eerste plaats deze: is het Hoofdbestuur bereid om de komende
maanden in overleg en in samenwerking met de besturen van de
kamercentrales te komen tot een aantal regionale discussiecongressen over actuele politieke problemen? Die zijn er genoeg: daar is
de democratie, daar is de partijvor;ning, daar is de bc.~stuursvorm
van de onderneming, daar is de liberale onderwijspolitiek, allemaal essentj_ële politieke problemen. Daar moèten wij met elkaar
onderling over gaan praten, maar wat nog veel belangrijker is, de
kiezer moet weten dat wij erover praten. De kiezer vraagt van ons
geen sleutel die past op elk slot, de kiezer vraagt wel dat wij
naar sleutols.zoeken, dat we bereid zijn de waarheid te onderzoeken, dat wij bereid zijn heel hard te gaan zoeken en heel hard te
gaan werken. Die regionale discussiecongressen zijn daarvan één
potentiële uitwerking. Spreker wil er eon kleine opmerking aan
vastkoppelen, nl. over de komende ee~Gonteraadsverkiezingen in
Zwolle. Dat wordt niets meer en ook niets minder dan een testcase
voor alle politieke partijen. D '66, oen grote concurrent van
de V. V.D., gooit daar de grote kanonnen j_n het vuur. De andere
partijen zullen dat ook doen. Spreker wil aan het Hoofdbestuur
vragen of het bereid is de afdeling Zwolle, waar heel hard wordt
gewerkt, financieel, organisatorisch, met mensen, met ideeën bij
te staan, om ervoor te zorgen dat die gemeenteraadsverkiezingen
in Zwolle tot een succes voor de V.V.D. worden. Als dat lukt,
heeft de V.V.D. bij do kiezers weer een groot stuk vertrouwen
gewonnen, en dan is haar kans op overwinning in 1971 alleen maar
groter geworden.
,
Spreker wil heel kort zijn over het overleg -met'de J.O.V .• D. en
met de libt::rale studenten. De J.O.V.D. is een ongelofelijk lastigp
organisatie. Als zij dat niet zou zijn - spreker is een van haar
oud-voorzitters- zou zij naa.r zijn mening moeten.worden ppgeheven, want dan heeft zij geen enkele taak meer. De J.O.V.D. moet
lastig zijn. De liberale studenten zullen ook lastig moeten z~n,
maar spreker dacht dat het Hoofdbestuur van de V.V.D. er op kan
vertrouwen dat de leiding van de d.O.V.D. en van de liberale
studenten bereid z~n hun kritiek positief tot uitwerking te brengen. Spreker kent zijn J.O.V.D.-ers nog wel zo goed dat hij durft
te zeggen dat zij vertrouwen hebben in de leiding van de V.V.D.
Daar gaat hot om: onderlin~ vertrouwen tusêen óuderen ~n jongeren.
Dat moet een basis zijn voo~ de onderlinGe discussie, een ·basis
die pertinent noodzakelijk is. Spreker·zou daaraan een volgende
concrete vraag willen vastkoppelen: wat zijn in concreto de plan·nen van de leiding van de partij met het overleg mot J.O.V.D.,
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- 13 L.D.C. en L.S.V.N.?
Spreker komt nu tot Z1Jn ~aatste voorstel. De C.H.U. heeft op de
laatste verkiezingsuitslag gereageerd met het besluit een commissie in to stellen onder voorzitterschap van oud-minister Scholten,
die tot taak heeft structufir, imago, strategie, beginselen en
aanpak van de partij te gaan b~discussiüren. Spreker zou willen
bepleiten dat op de eerstkom~ndc Hoofdbestuursvergadering instelling van oenzelfde structuurcommissie wordt overwogen. Een commissie waarin niet alleen mensen zitting ·krijgen die nu actief
zijn in de top van onze partij, maar ook mensen die, omdat zij
nu niet meer actief zijn, misschien minder de neiging hebben om
bedrijfsblind te worden. Daarnc,ast ook jonge mensen, ook
L.D.C.-ers. Die commissie zou zich moeten bezinnen - er oestaat
een soortgelijke co~nmissi"' in de Teldersstichting, alleen gebeurt
daar op dit ogenblik niet veel -niet alleen op de libèrale beginselen, maar ook op de partijvorming, op ons imago, op onze
strategie. üprekur dacht dat het belangrijk was als deze commissic zou werken in de volledige openbaarheid, met tussentijdse
openbare verslagen via "Vrijheid en Democratie" aan de leden en
via de leden aan de kiezers.
Spreker heeft in een interview in do Haagse Post gesteld, dat er
voor de V.V.D. geen enkele reden is tot paniek op dit moment,
maar hij is wel bezorgd. Bezorgd voor een partij als de Democraten
'66, niet vanwege hun ideeën, want daar ontbreekt nog wel eens
wat aan, maar wel vanwege hun beeld. Het is een partij die aanslaat bij jonge mensen. Het is een partij die oneelqfelijk
enthousiast werkt. Het is een partij die zich misschien äan de
linkerkant van de V.V.D. ·gaat opstellen en dus voor de toekomst
van de V.V.D. levensgevaarlijk is. 0preker gelooft dat de V.V.D.
daarop niet paniekeriG moet reaGeren, dat zij alleën moet reageren door met ldeeën te komen die beter zijn dan die van D '66,
door te komen ciet enthousiasme dat grot~r is. Als wij met· ~ns
allen dat enthouoiasme waar maken, als wij met z.' n allen discussiëren, als wij op elkaars tenen gaan staan, dan ziet het er voor
de toekomst van de V.V.D. erg gum;tig uit, zo besluit spreker.
De heer Ir.H.Nakkrecl, Aerdenhout, sprekende namens de afdeling Amsterdam, wil volstaan met het maken van enkele detailopmerkingen.
In de eerste plaats vraagt de afdeling Amsterdam zich af of de
werking van de meningsvorming in de partij geen verbetering beho~
in die zin, _ dat cornrnissies die worden ingesteld om bepaalde onderwerpen te bestuderen sneller werken. Wordt de werking van die
commissies niet wel eens wat gehandicapt door overbezetting van de
leden?
In de tweede plaats wil de afdeling Amsterdam aan een punt dat de
heer Wiegel naar voren heeft gebracht uitdrukkelijk adhesie betuigen, n.l. het idee om te komen tot een marktonderzoek, tot een
wetenschappelijke aanpak van het bekijken van wat bij de kiezers
leeft.
In de derde plaats betuigt Amst8rdam adh0si6 aan de suggestie van
de heer Wiegel om de onderwerpen die bij deze discussie naar voren
komen nader aan de orde te stellen in de partij. vanavond immers
zal in de beperkte hier ter beschikking staande tijd een definitieve uitspraak niet tot stand kumJ,en komen. Alleen vraagt spreker zich af waarom het bij regionale congressen moet blijven. Het
lijkt hem nuttig als een dergelijk beraad wordt afgesloten met
een buitengewone algemene vergadering van de partij, die speciaal
aan deze onderwerpen wordt besteed •.
De heer Ir.H.J.van Raalte, Bilthoven, wil in aansluiting op
hetgeen de ~Wiegel reeds heeft gezegd nog iets naders vertellen over de gang van zaken op de vergadering van het Liberaal
Democratisch Centrum van·afgelopen zaterdag. De ochtendvergaderin~ was besloten. Daar is ~eer veel op- en aangemerkt op de gang
van zaken binnen de partij, en vooral-met betrekking tot het
Hoofdbestuur; het. sloeg allerminst op de g~ng van zaken met betrekking tot de fracties. De openbare middagvergadering was gewijd
z.o.z.
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aan de pûnten, door de algemene raad opgesteld, over verbetering
van de functionering van de democratie. Deze punten zijn gepubli·ceerd in "Vrijheid en Democratie", en daar werd bi~ vermeld dat
de vergaderingopenbaar zou zijn. Het L.D.C. heeft 's ochtends
niet geweten dat· de voorzi~ter van de partij die middag bij de
belangrijke 'besprekingen er niet zou zijn. Evenmin, behalve de
heer Vonhoff, die overiGens als L.D.C.-lid in het panel zitting
had, enige andere vertegenwoordiger van het Dagelijks Bestuur,
van het Hoofdbestuur en van de Eerste en
Tweede Kamerfractie.
Bij voorgaande gelegenheden is dat wel eens anders geweest, en
waar nu werd gesproken over de gang van zaken binnen de democratie was het toch wel teleurstellend. Naar aanleiding van een
interruptie uit de zaal, herstelt spreker dat de heer Rietkerk
aanwezig was namens de Tweede--Kamerfractie, en dat de heer Toxopeus door verplichte aanwezigheid elders verhinderd was. Da·t
neemt echter niet weg, dat meer belangstelling van de zijde van
Hoofdbestuur en Kamerfracti6S bij dit belangrijke onderwerp wenselijk was geweest. Hier had - en nu sluit spreker zich graag aan
bij de woorden van de heer Toxopeus - efficiënter gebruik kunnen
worden gemaakt van de brainstorming die daar plaatsvond.
.
Spreker wil een.ander voorbeeld noemen van een zaak waar men zich
in het Liberaal Democratisch. Cent·rum ongelukkig over voelt. Hij
doelt.hier op de voorbereiding van het Verkiezingsprogram. In de
eerste· plaats werd dit program eerst vastgesteld na de kandidaatstelling, zulks onder het motto dat een Verkiezingsprogram actueel
moet zijn. Spreker is van mening, dat dit eon bewijs is van het
ontbr-eken van visie aan de zijde van het Hoofdbestuur.: Naar het
gevoelen van het L.D.C. dient een Verkiezingsprogram er te zijn
v66r aan de kandidaatstelling wordt begonnen. In de tweede
plaat-s: In feite was het totaal g~en Verkiezingsprogram. Het was
meer een waslijst van wen.s<;Jn inzake het veilig stellen van velerlei .groepsbelangen, er stonden allerlei dingen in die:nie'ts met
deze verkiezing te maken hadrren. Er is in de V. V.D. een. ernstig
gemis aan een politiek programma, dat dient er .in de eerste plaats
te zijn,· en dan kan in verkiezingstij.d do .. partij. met een Verkiezingsprogram komen, 1eesbaF.~.r voor de ·kiezers en met alleen· die
punten, die in de komende vier jaar van belang zijn. Een verkie~in~smanifest mag .actu.eel zijn, maar het Verkie~;i.ngsprogram is
het strategische wapen dat voor vier jaar geldt, en dat mag niet
.op het laatste ogenblik worden vastgesteld •
. Dan heeft de heer Kort;P,als Al tes daarstr~ks ge zeg~ dat wij ..een
nieuw reglement en een nieuw beginselprngram hebben, en dat wij
daar nu maar tevreden mee moeten zijn. Het L.D.C. echter toont
een nieuwe strijdbaarheid. Wij moeten niet tevreden zijn met al
die moeizaam in elkaar gt;zette ni0uwe reglementen en met het
nieuwe begin~elprogram, .ook al is daar heel hard·aan gezwoegd.
Door het L.D.C. wordt openheid verlangd. En deze.openheid wordt
kennelijk ook door vele afdelingen verwacht. Het verkiezings~
resultaat is onbevredigend. De frisse, energieke, strijdbare
D '66 snoepte eenvoudig de winst weg. Het L.D.C. beschouwt het
als een fout dat vorig jaar door het Hoofdbestuur niet krachtiger
is ~~probeerd overe.cll3tE::i:Lrrrillg te bereiken met diegenen, die ui teindel1Jk D '6~ hebben gestart. Daar is de boot gemist.
Samenvattend besluit spreker dat het L.D.C. in het algemeen
van oordeel was dat er bij het Hoofdbestuur der partij te weinig
·aandacht is voor de hoofdlijnen, te weinig blijk wordt gegeven
van een visie, van een politiek gezicht, dat de partij te veel
.toont realisme en te weinig idealisme. Er is een heel groot
stuk van de floating vote gemist en het L.D.C. steunt het voorstel van de afdeling Den Haag zo snel en krachtig mogelijk een
o~derzoek in te stellen naar de mogelijkheden ook de werknemers
b1nnen de V.V.D. te krijgen. D '66 heeft bij de laatste verkiezingen 50% stemmen van j_o~eren gehad. Kennelijk is de V.V.D.
ni~t mee~ de partij, die de grote groep jongeren trekt. Boven
ZiJn arbkel in "Vrijheid en Democratie 11 over de verkiezingsuitslag heeft de heer Abspoel gezet "redelijk tevreden 11 • Het L.D.C.
vond dat een onredelijke zelfv~ldaanheid. Spreker is dan ook
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verheugd dat de heer Toxopeus tegen deze zelfvoldaanheid waarschuwde. Spreker verzekert.dat de kritiek van het L.D.C. opbouwend bedoeld is~ Daarbij speelt natuurlijk een kwestie .van mentaliteitsverandering. Wij moeten elkaar durven zeggen wat W~J van
de zaken vinden ook als wfj ontevreden zijn. De ontwikkeling
is in alle partijen aan de gang. Een discussie hiefover binnen
de V.V.D. is nodig, ook over zaken als gezagshandhavihg en
demonstratievrijheid. De V.V.D. heeft in politieke zaken een
onvoldoend duidelijk gezicht naar buiten en dat heeft haar veel
schade gedaan.
De heer Ch.O.Boosman, te Groningen, deelt mede dat ook in de
jaarvergadering van de afdeling Gronineen de voor de V.V.D. toch
wel wat teleurstellende verkiezin~suitslag is besproken.
Wat de heer Toxopeus daarstraks heeft gezegd over public relations en image-building was volledig in de geest van de afdelin_g
.Groningen. Het is nodig dat wij ons er op gaan bezinnen wat nu
eigenlijk aan dat image van de V.V.D. mankeert. Bij dat beraad
moeten ook mE:nsen worden betrokken die wat buiten de actieve
politiek staan.
.
. Daarnaast meent de afdeling Groningen dat het noodzakelijk is
dat het Hoofdbestuur van tijd tot tijd eens een politieke verklaring uitgeeft. Veel meer dan tot nu toe zou het Hoofdbestuur een
politiek gezicht moeten krijgen en de politieke discussie naar
zich toe moeten trekken. Voor de Kamerfracties is het, zeker als
men regeringsverantwoordelijkheid draagt, wel eens moeilijk bepaalde punten te verdedigen. Comprom1ssen zijn dan nodig, maar
als zo'n compromis verdedigd moet worden zou toch ook heel dui-delijk gemaakt moeten worden wat het zuiver liberale standpunt is,
ontdaan van dat compromis.
De heer Drs.F.Brühl, Laren/Blaricum, is er zich van bewust
dat hij daarstraks, toen hij stemming vroeg over het voorstel van
ztjn afdeling, de vergadering heeft opgehouden. Hij gelooft dat
dat in de toc"Jkomst voorkomen kan worden. ind.ien het Hoofdbestuur
zich gaat bt;zinnen op de stemmingsprocedure. Sprekerverwijst
naar het congres van D '66 waar men de beschikking had over een
stemmachines. Wellicht is dat te kostbaar, ,maar er zijn ook andere
methoden waardoor de stemmingspeiling bijzonder snel kan plaatsvinden. Spreker vraagt het Hoofdbestuur-met een voorstel terzake
te komen.
De Voorzitter, Ir.K.van der Pols, dè verschillende sprekers
beantwoordend, vangt aan met hen de erkentelijkheid van het
Hoofdbestuur te betuigen voor hun deols bemoedigende, deels
berispende VlOOrden. Spreker gelooft dat zeer veel van hetgeen
door de verschillende sprekers is gezegd eigenlijk het intrappen
van een open deur is. Uit de rede van de heer Toxopeus, die de
volledige instemming van het Hoofdbestuur heeft, hebben de afgevaardigden kunnen horen wat de weg is diehet ·bestuur zich voorstelt in de naaste toekomst te bewandelen. De instelling.van de
commissie Kiezer-Gekozene, waarvan spreker aan het begin van deze
avond mededeling heeft gedaan, is zijns inziens reeds een eerste
factor in het noodzakelijke onderzoek. Het Hoofdbestuur zal zich
snel
beraden over het voorstel van de heer Hoogendijk,dat
door anderen werd gesteund,tot instelling van een commissie tot
herstructurering van het partijwezen. De heer Hoogendijk sprak
van een commissie ter herstructurering van de partij, doch het
Hoofdbestuur meent de opdracht, die aan dez~ commissie ware te
geven, in ruimer verband te moeten interpreteren. Op die manier
kan de deur worden geopend naar du ~dere perspectieven, die wij
ons moeten voorstèllen, aldus spreker.
De heer Wiegel heeft gesproken over een wetenschappelijk marktonderzoek voor de verkie.zingen. Het Hoofdbestuur was dat van
plan doch doordat de verkiezingen vervroegd werden, kon daaraan
geen uitvoering meer wordert gegeven. Hüt houden van regionale
congressen juicht het Hoofdbestuur toe; noodzakelijk acht het·
echter een grondige voorbere~ding waarvoor de partijcommissies
waren in te schakelen.
z.o.z.
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De komende gemeenteraadsverkiezing in Zwolle ziet het Hoofdbestuur met belangstelling tegemoet. Het zal, waar nodig, aan de
plaatselijke afdeling van harte steun verlenen.
·Spreker wijst voorts op de geregelde contacten tussen re besturen
van het L.D.C., de J.O.V.D., de L.S.V.N. en het Dagelijks Bestuur
van de partij; deze zullen voortgang vinden.
De heer Makkreel heeft gûvraagd of de partijcommissies niet
sneller kunnen werken. Het Hoofdbestuur wil daar gaarne het zijne
toe bijdragen doch het is natuurlij}: v:el zo, dat de commissies
hun eigen werkwijze bepalen.
Voor het houden van algemene congrussen, bijzondere ledenvergaderingtm, geldt het zelfde als voor de regionale congressen. L.ij kunnen groot nut afwerpGn, doch dienen voldoende te
worden voorbc::reid, zodat aan de hand van duidelijke discusalenota's een opini<;;peiling kan plaatsvinden.
De heer Van Raalte heeft de staf gebroken over het Verkiezingsprogram en over het tijdstip waarop dit gepubliceerd.werd. Ook
hier waren de vervroegde vcrkiezinscn vnn invloed. Er moest zo
veel mogolijk volgens d~ reglementen worden gewerkt; riiettemin
werd r~:;eds t:en spoed-procedure gevolgd t.!ll het program kon werkelijk ni.ot eerder gereed korn.__n. Sprekur wijst er op dat ondanks
deze spoed-procedurG toch de gehel<.:> pnrtij in al haar geledingeil
over het program is geraadpleegd.
De heer Boosman heeft het Hoofdbestuur aangespoord meer met
politieke verklaringen te komen. Spreker herinnert zich dat het
Dagelijks Bestuur in de afgelopE-n periode eenmaal met een politieke verklaring is gekomen, die ni~t erg succesrijk was en waarmee nog al wat narigheid is ondervonden. De suggestie van de heer
Boosman zal doo~ het Hoofdbestuur dus wol in gedachten worden
gehouden, maar het is er op dit ogenblik nog niet bijzonder en~
thousiast ovt:r. Het zal in icdGr c!;üVal in nauw overleg met de
Karnorfracties moetc::n gebeuren. OvE::rigons lijkt het spreker in
het algGineen niet zo bijzonclf;r gewent5t dat, wannoer een fractie
·eens tot een politiek compromis moet overgac.n, daar ter verduidelijking het zuiver liberale standpunt naast zou worden gezet.
Spreker meent, dat zulks voor hüt imago van de partij niet erg
dienstig zou zijn.
De heer Brühl tenslotte heeft het Hoofdbestuur aangemaand
om een snellere procedure voor de stemmingen uit te vinden.
Spreker hGeft een heel eenvoudige oplossing: elke afdeling komt
met evenveel afgevaardigden als zij stemmen heeft, dan kan stemming bij handopsteken een afgewogen beeld geven. Er zal op worden gestudeerd!
Spreker besluit met de Secretarissen voor de Organisatie, die
qaarom gevraagd hebben, te verzoeken nog een verdere aanvulling
te geven op zijn antwoord.
De heer Mr.F.Korthals Altes heeft inderdaad behoefte om op
een enkel punt nader in te gaan. In de eerste plaats de uit de
vergadering gedan.;: su;J,gestia tot het houden van meer regionale
congres8en.Die zullen zeker bijzonder nuttig kunnen zijn, onder
meer ter besprekins van de resultatçn waartoe de Commissie
Kiezer-Gekozene, die zich zonder twijfel ook met de partijstructuur zal. bezighouden, zal komen .. Toch moet men met deze
regionale congressen voorzichtig zijn. In de afgelopen maanden
is er een aantal centrales geweest dat dergelijke congre.ssen
heeft georganiseerd. De belangstelling daarvoor was echter niet
bijzonder groot, ofschoon de congressen nog wel midden in de
verkiezingstijd vielen. Het gaat er dus vooral om of de partij
zelf bereid is hanr tijd on haar enthousiasme aan d~ze zaken te
geven. Alleen dan kunnen d8rgelijke congressen slagen, en dat zal
de kamercentrales animeren mc:t de organisatie daarvan voort te
gaan. Van de zijde van het Hoofdbestuur wordt hierop bij voortduring aangedrongen.
In de tweede plaats de werkwijze der commissies. Spreker wijst
er op dat, ook al blijkt dat niet altijd naar buiten, in vele
·
commissies bijzonder hard wordt gewerkt. Hij noemt in dit verband
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de Commissie ter voorbereiding van het Verkiezingsprogram en de
Sociaal-Economische Commissie.
In de derde plaats: er is kritiek geuit op de afwezigheid van
leden van het Hoofdbestuur oP het L.D.C.-congres. Spreker wijst
er O? dat de leden van het Dagelijks Bestuur en vaak ook de leden
van het Hoofdbestuur, vrijwel iedere zaterdag verschillende verplichtingen hebben te vervullen en dus een keuze moeten maken.
Het is bepaald niet zo dat deze leden, indien zij op een bepaalde
bijeenkomst ontbreken, rustig thuis zitten.
Inderdaad heeft spreker er op aangedrongen niet wederom aan
de reg:..ementen te gaan dokteren. Non mag dat echter niet zien als
een be\djs van een gezapige mentaliteit. Wat van belang is; is
dat een ieder voldoende activiteit heeft om zich in te spannen
voor de goede zaak.
.
SprGkor is 0en voorstander van het doen van duidelijke politieke ui tapraken door het Hoofdbestuur, wanncHjr dat mogelïjk is.
Misschi ..m zal morgen aan sprekc,r een nieuwe taak toevallen. In
verband hiermode wil hij reeds thans als zijn opvatting kenbaar
maken, dat hij van mening is dat het inderdaad de taak is van het
Dagelijks Bestuur om duidelijk richting te geven aan de politieke
meningsvorming zo wel in als buiten de partij, al is voorzichtigheid geboden.
.
Tenslotte wil spreker nog een enkel woord zeggen over de stemmingsprocedure. Inderdaad is dit. eon tijdrovende' zaak. Het Hoofdbestuur zal zich bezinnen op mogelijkheden om tot een moderner
systeem te komen, doch eenvoudig is dit niet, aangezien het aantal stemmen per afdeling verschilt.
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De heer H.J.JJ.Vonhoff wil nog in het bijzonder antwoord geven
. op enige opmerkintsen die over de propaganda zijn gemaakt. In de
eerste plaat? heeft d~ heer Van Boven gesproken~over onze televisieprogramma's. Hij noemde als voorbeeld de psychologische fout
van de gesloten fabriekspoorten. Spreker meent dat men hier
. nauwelijks van een fout kan spreken; wij hadden in deze uitzending nu eenmaal een beeld nodig van gesloten fabriekspoorten,
en als men aan de filmtechnici vraagt voor een dergelijk beeld
zorg te dragen, dan is het logisch dat zij in zo'n geval gebruik
maken van de 5-daagse ~rerkweelc van anderen.
. Door de heer Wieg~l en anderen is gesproken ovel:' de discussie
in onze partij. Ten aanzien van de propaganda is zulks bij de
voorbereidjngen voor de verkiezingscampagne in die zin gebeurd
dat de· landelijke Propagandacorr@issie beGprekingen heeft gevoerd
met de propagandacommissies van de Kmnerccntrales. Dit overleg
zal ook in de kor:1.ende periode gereceld word en voortgezet.
De heer Wiegel heeft het gehad over een motivation research
onder de kiezers. Spreker is daarvan bepaald eeh voorstander.
De eerstvolgende vergadering· van de landelijke Propagandacommissie zal ook aan. dat punt aandacht besteden en wel op korte termijn. De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezing. in Zwolle
brengt de landelijke Propagandacommissie tot grote activi tei ton.
In dit verband wil spreker een opmerking maken. die niet zozeer.
de propaganda raakt maar toch wel erg belangrijk is. Dat is het
beeld van D '66. Laten wij voorzichtig zijn, aldus spreker, . dat
wij als v.v.D. aan D '66 niet het imago gaan geven van de vroegere Vrijzinnig DemoC'ratische Bond. Dan zouden wij precies het
omgekeerde bereiken van wat wij willen.
Op het gebied van de voorlichtïng, zo besluit spreker, is
veel te doen. In samenwerking met de Kamercentrales hoopt spreker
in de komende maanden dit werk te ondernemen en nu dacht spreker
dat dat werk moet worden ondernomen met mensen die weten dat zlj
enig succes hebben behaald maar die daarmee niet tevreden zijn
en streven naar groter succes. Daarom gelooft spreker dat het
verkeerd was 'Van de heer Van Raalte om cri tiek uit te oefenen op
de heer Abspoel die zijn beschouwing in "Vrijheid en Democratie"
over de verkiezingsuitslag de titel "redelijk tevreden" gaf. Die
redelijke tevredenheid behoeft inuners verdere act i vi te i t niet in
de weg te staan. Integendeel. Redelijke tevredenheid over het
feit dat ingespannen arbeid in teder geval iets heeft opgeleverd
kan de beste stimulans zijn voor het vele werk dat ons in de
komende maanden en jaren wacht en dat door het Hoofdbestuur zo
goed mogelijk zal worden begeleid.
De Voorzitter heeft nog een vraag van de heer Van Boven niet
beantwoord. Hij wil dat bij dezen doen en zegt toe dat het Hoofdbestuur zich gaarne zal beraden over het voorstel van de heer
Van Boven om de kwestie van de ondernemingsstructuur nog eens
te onderzoeken, hetzij in de SOciaal-Economische Commissie,
'hetzij op andere wijze. De heer Van Boven zegt in het bijzonder
om een werknemerscommissie te hebben gevraagd. De Voorzitter zal
dit nader bezien en geeft vervolgens het woord aan de heer Ir.H.
Makkreel, Aerdenhout, die meent dat hetgeen hij in eerste instantie heeft opgemerkt op een bepaald punt niet helemaal goed is
begrepen. Hij heeft het gehad over de werkwijze der commissies
die zijns inziens soms niet het juiste effect opleverde. Spreker
wil nu met een voorbeeld komen. Geruime tijd geleden is er een
commissie ingesteld ter bestudering van het rapport-Verdam. Is
het waar dat deze commissie nog njet bijeen is geweest omdat de
leden eenvoudig te druk bezet zijn om te vergaderen? En is het
in dat geval niet beter die commissie anders samen te stellen?
De Voorzittor antwoordt dat de heer Makkroel kennelijk verkeerd is ingelicht. Het Hoofdbestuur heeft een vertrouwelijke
commissie van drie zeer deskundige leden verzocht om over het
rapport vari de commissie Verdam hun zienswijze te geven. De commissie heeft aan dat verzoek gevolg gegeven en het Hoofdbestuur
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- 19heeft met het vertrouwelijke rapport dezer commissie zijn voordeel gedaan.
De heer Drs.G.M.V.van Aardenne, Dordrecht,--voorzitter van
de. sociaal-Economische Commissie der partij deelt vervolgens
mede, dat de kwestie van de ondernemingsstructuur reeds staat
op de agenda van deze commissie. Voorts heeft de s.E.c. een subcommissie benoemd ter best11déring van het rapport-Verdam, daarbij
gebruik makende van het zojuist door de Voorzitter genoemde rapport van de drie deskundigen. Er is, ~o gaat sprel'::or voort, zojuist ook gesproken ovar de wenselijkheid van instelling van een
sub-commissie werknemersbelangen van de s.E.C. Dit voorstel wil
spreker gaarne in deze commissie ter sprake brengen, waarbij hij
er op wijst dat
commissie in bepaalde opzichten zich reeds met
speciale werknemersbelangen- b.v. betere bescherming bij faillissement e.d. - hoeft bezig gehouden.
·
De heer P.Roemer, Amsterdam, wil nog even terugkomen op hetgeen de Voorzitter daarstraks heeft gezegd. Do Voorzitter ving
zijn antwoord aan met de woorden: "U hebt con open deur ·ingetrapt". Het is bij zonder plezierig dat to vernemen want dat botekent dat al degenen die in dez~ -~a~l_z~tten oQhun opmerkingen
. hebben gornaakt dat eigenlijk voor niets gedaan hebben, immers
volgens de Voorzitter is alles al gebeurd of is het Hoofdbestuur
er moe bezig. Spreker maakt er ernstig bezwaar tegen dat allerlei
belangrijke punten dio hier vand:wg naar voren zijn gebracht door
·de Voorzi ttcr min of me: er als onbelane;rijke zaken van tafel wor...:
den geveegd en dat men slechts dank zij de vriendelijke interventie van bekwame hoofdbostuuxsleden .als· de heren Korthals Altes
en Vonhoff toch nog oen antwoord krijgt van ·h·ct Hoofdbestuur.
Hij acht zulks onjuist. Het is noodzakelijk dat in de eerste
plaats de Voorzitter een wat breedv ocrigcr uit spraak over zulke
zake_n doet. Spreker wil duidelijk zeggen dat d<' Voorzitter hiermee voor hem cc'n open deru· heeft ingetrapt.
De Voorzitter meent dat hier sprake is van eon misverstand.
Hij heeft ·bedoeld te zeggen dat veel van de wensen die hier
vanavond naar voren zijn gebracht ook de wensen zijn van het
Hoofdbestuur. Hij heeft bepaald niet de indruk willen wekken dat
het Hoofdbestuur datgene wat hic:r vanavond in het midden is
gebracht onbelangrijk vindt. Men dient zijn woorden op te vatten
als een blijk van instemming van de -zijde- ·van het Hoofdbestuur
met de richting waarin de leden het beleid van dat Hoofdbestuur
in de toekomst willen zien uitgestippeld.

de
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De Voorzitter constateert dat hierméde het agendapunt 14 is
afgesloten en gaat over tot agendapUnt
15. Bespreking van het ·beleid van de redactie van "Vrijheid en
Democratie".
De heer J .A. van Krieken, J,eiden, wil beginnen met de redactie
een compliment te maken: de afdeling Leiden vindt het blad beter
dan voorheen, al is de opmaak no~ niet helemaal wat het zijn moet •
. Het afdelingsnieuws op pagina 2 zou wel kunnen vervallen. Daar is
ni~t zo veel aandacht voor. Veel meer ruimte zou 8r moeten komen
voor ingezonden stukken, nuttig voor·de oordeelsvorming in de
partij. Deze ingezonden stukken.zouden bovendien niet te vaak
critisch door de redactie moeten worden begeleid. Ben opmerking
van de afd.elint.; Leiden is voorts dat de artikelen in ons weekblad
wat eenzijdig sociaal-economisch zijn gericht. Men moet ook eens
andere onderwerpen aan de orde stellen en deze ook door tegenstr.mder;o laten behandelen. Nogcaals: dit komt de :neningsvorming
·in de partij ten goede. Spreker besluit zijn opmerkinge_n met een
vraag naar boeiende en pakkende artikelen, zoals bijvoorbeeld
in Vrij Nederland,en m~t een verzoek oo enige bekorting van de
vaak zeer uitvoerige levensbeschrijvingen.
De héer Drs.J.VY.van der Dussen, Haarlem, sluit zich gaarne aan
bij hen, die van oordeel zijn dat het blad enorm is verbete~d.
In het verleden had spreker zelf bijzonder veel critiek; daarom
wil hij dit vandaag graag zeggen. Zijn vraag is slechts of
de administratie niet wat vereenvoudigd kun worden, opdat de
penningmeesters en secretarissen der afdelingen het in de toekomst
wat makkeli_jker krijgen.
De heer Jhr.Hr.G.O.J.van Tets, Hottcrdam, Gtelt er eveneens
prijs op dit keer duidelij~ te zegeen dat ook de afdeling Rotterdam een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het blad heeft
geconstateerd. De lof daarvoor straalt af op de persoon van de
hoofdredacteur en ook op de heren Abspoel, ~tempher en Van Galen,
· die zo ~ele kolommen van het blad vullen. ~preker heeft één suggestie, nl. of de redactie in het kader van de activering van de
partij niet meer dan voorheen een beroep zou kunnen doen.op
bijvoorbeeld Kamer-kandidaten, op voorzitters van· partijcommissies
e.d. om bijdragen te leveren over meer specialistische .onderwerpen~

De heer Ph.C.la Chapelle Jr., hoofdredacteur van "Vrijheid en
Democratie 11 stelt het. zeer op prijs dat hij ,sinds de aanvaarding
van zijn hoofdredacteurschap op 1 april 1966, thans voor de eerste
keer in de gelegenheid is in het openbaar iets te zeggen over het
weekblad 11 Vrijheid en Democratie 11 • Hinder stelt spreker het op
prijs, dat als hekkesluiter om 10 voor half 1 des nachts te
moeten doen. Spreker weet namens de gehele redactie erkentelijkheid
te kunnen betuigen aan hen die vanavond gesproken hebben over de
verbetering die ons blad heeft ondergaan. Er is vanavond veel
gesproken over tevreden zijn en over de gevaren van zelfvoldaanheid; spreker kan verzekeren dat hij nog helemaal niet tevreden
is over het weekblad, laat staan dat er van zelfvoldaanheid sprake
kan zijn. \vat de vraag van de heer Van der Dussen oo treft inzake
de administratie, daarvoor is spreker als hoofdredacteur natuur-·
lijk niet verantwoordelijk. Hij weet van de moeilijkheden wel af,
en wordt er zelf ook door geplaagd. Hij kan slechts hopen dat er
spoedig verbetering in komt. viat de opmerkingen van de heer Van
Krieken betref-t;: ingezonden stukken worden vrijwel altijd geplaatst en de onderschriften
van de redactie worden tot een
minimum beperkt, Slechts vormen ingezonden stukken naar aanleiding
vR.n verkiezingen een uitzQndo;;ring, omdat men dan plaatsruimte
tekort komt en de talloze briefschrijvers veelal hetzelfde· zeggen.
In dat geval wordt dan ook overgot;aan tot een samenvatting. Over
het afdelingsnieuws zijn de menin~en verdeeld. "Vrijheid en Demoeratien is tenslotte ook een communicatiemiddel in de partij, een
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- 21 soort verenigingsblad, en in dat verband speelt het afdelinganieuws bepaald weer wel een rol. Aan het aantrekken van meer
medewerkers schenkt de redactie voortdurend aandacht. Ook is de
redactie voornemens in ons blad in de toekomst tegenstanders aan
het woord te laten. Tenslotte de opmaak. Daarover kan men verschillend oordelen. Spreker meent dat het te laat is geworden om
op dit punt thans nog erg diep in te gaan. Het beroep dat de
r.edactie op vooraanstaande partijleden zou moeten doen om bijdra:ge~ te leveren, onderstreept spreker graag. Er wordt reeds naar
gestreefd, doch juist deze ~eden zijn veelal reeds overbelast.
; ., De Voorzitter dankt de heer La Chapelle zeer voor zijn ui tvoerig antwoord en stelt als laatste agenda~unt voor deze vrijdagavond aan de orde punt
16 •. Rond vraag.
De heer Drs.G.H.Scholten, Amsterdom, stelt nanens de afdeling
Amstürdam aan hot Hoofàb8stuur voor om naast de Commissie KiezerGekozene ook een commissie in te st8llen ter bestudering van de
Proeve voor een nieuwe Grondwet, opdat de belangrijke punten hieruit in alle gelt.:deren van de partij aan de orde kunnen worden gesteld. \'lanneer het m01aent komt dat van de V. V.D. terzake een
standpunt wordt verlangd, zal de meningsvorning hierov.er dan hebben plaatsgevonden.
·
·
De Voorzitter geeft de verzekering dat hij dit voorstel met
een gunstige prognose in het Hoofdbestuur ter sprake zal brengen.
De heer A.Bos, Apeldoorn, pleit er voor de Statuten in die zin
te wijzigen, dat in de toekomst ook aspirant-ledE-n in de afdelingm
stemrecht hebben en tot bestuursfuncties geroepen kunnen worden.
Met and~re woorden: de afdeling Apeldoorn zou ei~enlijk het gehele
begrip aspirant-leden willen laten vervallen en hot lidmaatschap
van de partij willen openstellen voor 18-jarigen en ouderen. Juist
waar momenteel bij de jeugd zo veel belan~stelling bestaat voor
de politiek is de afdeling Apeldoorn van mening dat het niet gewerist is onderscheid te maken tussen een groep leden van 18-21
jaar en een groep leden van 21 jaar en ouder.
De Voorzitter zou wille:n adviseren dat d·a afdelingen· dit van
géval tot geval bekijken en de nodige soepelheid betrachten.
Hebben bc;trokkenen een waardevolle inbreng, dan zal da·t sj;eeds
gaarne worden aanvaard.
·
De Voorzitter heeft tenslotte nog een vraag van de afdeling
Groningen, die pleit voor meer publiciteit met betrekking tot het
standpunt van de partij; dit onderwerp is echter reeds eerder besproken; en een vraag van de afdeling Zandvoort over het stemmen
bij volmacht en over de openbare behandeling van de bestuursverkiezing zaterdagmorgen. De vraag over het steomen bij volmacht
wordt door de afdeling Zandvoort in verband met het ver gevorderde
uur ingetrokken. Over het in het openbaar behandelen van de bestuursverkiezing merkt de Voorzitter op dat deze procedure altijd
door de partij is gevolgd. De stemming geschiedt schriftelijk en
geheim, dus naar sprekçrs mening kan tegen·dèzc wijze van behandeling weinig bezwaar bestaan. Bovendien is de moeilijkheid op
welk uur de vertegenwoordigers van de pers dan toegang tot de
vergadering dienen te krijgen.
·
De heer Ir,H.van Raalte, Bilthoven, sluit zich aan bij de
bezwaren van de afdd.in5 Zandvoort en pleit er voor de vrijdagavond geheel besloten te houden en dan ook de bestuursverkiezing
te doen plaatsvinden, en de toespraak van de fractie-voorzitter
op zaterdag te stellen en de gehele zaterdag dan openbaar te doen
zijn.
De heer H.J.L.Vonhoff wijst op de practische moeilijkheden
aan deze suggestie verbonden, moeilijkheden ten aanzien van de
radio-zendtijd en ook ten aanzien van de publiciteit in de pers.
De indeling van de Algemene Vergadering, zoals deze thans is, is
het resultaat van zorgvuldig teben elkaar afwegen van allerlei
bel~rijke zaken, aldus spreker.
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De Voorzitter schorst vervolgens dé vergadering tot zaterdagmorgen 10.00 uur en dankt hen, die nog in de zaal aanwezig zijn,
voor de aandacht die zij vanavond aan de zaken van de V.V.D.
hebben willen geven.
·

Zaterdag 11 maart des morgens om 10 uur heropent de Voorzitter
de vcrgadering en stelt aan de orde punt 17 van de q.genda: benoeming van een Algc:r;een Secretaris.
Wegens periodieke aftreding van de heer Jhr.Mr.W.H.D.Quarles
van Ufford te Reeuwijk, die zich niet herkiesbaar hGe:f:'t gesteld,
moet in de vacature van Algemeen f;ecrctaris worden -voorzien.
Als enig kandidaat is gesteld l:Ir.F .Korthals. Al tes te Rotterdam.
Aangezien tegenkandidaten ontbreken, geschiedt deze benoeming
overee~tomstig art. 49 van het Huishoudelijk Reglement zonder
stemming.
Do Voorzitter wil or-dit ogenblik een woord ven bijzondere
dank richten tot de heer Quarles van Ufford die in de afgelopen
periode mot grote toewijding en grote liefde het ambt van secretaris heeft vervuld. De heer Quarles van Ufford hoeft voor de
partij bij zonder belengrijk werk gedaan en is de Voorzitter tot
grote steun geweest. Wij weten, zo gaat de Voorzitter voort,
·
dat persoonlijke motieven hem hebben g~noopt dit ambt op te
geven omdat anderE: workzaa:L..hc!dsn een dringend ber.oep op hem
doen; wij wute:n ook dat hij m(;;t grot0 liefde en \':'è.rmte aan de
partij vcrbonden is. Wij hopen èan ook hem in de toekomst op
andere wij~e wederom aan ons te binden.
De Voorzi ttcr bogro0t ve:rvolgons nwt gr9te .vreugde de heer
Korthals Altes in diens functie van Algemeen Secretaris. Wij
hebben, aldus spreker, zijn enorme werklust, activiteit en intelligcmte inspanning ten dienste van de partij in zijn functie van
Secretaris voor d.e organisatie gezien. Met het allervolste vertrouwen zien wij .UN acti vi te i t als Algem00n Secretaris tegemoet
en wij wonsen U zoor hartelijk geluk mc;t Uw benoeming.
Do Voorzitter gaat vcrvolgene over tot agenclapunt·1·9:. benoeming van 2 secretarissen. De Voorzitter geeft op dit agendapunt
een korte toelichting. Voorzien moe;t worden in een vacature,
ontstaan door de benoeming van de heer 'Korthals Altes, Secretaris
voor de organinatj_e, tot Algemeen Secretaris en in een vacature,
ontstaan door de verkiez].ng van Mevrouw Mr.E. Veder-Smi t te
Leeuwarden, eveneens Secretaris voor de organisatie, tot lid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Ter vervulling van de vacature Korthals Altes is door het
Hoofdbestuur kandidaat gesteld zijn m_ede-lid de heer Dr.A.J. Vis
.. te Bussum. Deze kandidatuur wordt door een aantal afdelingen
gesteund. Daarnevens zijn door afdelingen in de partij de navolgende kandidaten gesteld:
Drs.H.H.de Jonge te Nieuwerkerk a/d IJssel,
R.D.de Lang te Roosendaal, A.E.J.Modderman te Den Haag,
Mr.H.P.Talsma te Enschede en
·Mevrouw T.Wierda-Haanstra te Heerenveen.
De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Modderman
te '~-Gravenhage, die zijn kandidatuur·-teru·gneenit; zulks in verband met het feit, dat voor de vacatm·e Mevrouw Veder inmiddels
kandidaat gesteld is Mevrouw Wierda, wellee kandidatuur de afdeling Den "Haag gaarne zal steunen. Ook stelt de afdeling Den Haag
zich achter de kandidatuur van de heer Vis.
De heer R.D.de Lang, Roosendaal deelt vervolgens mede om de
zelfde reden als de heer Modderman ook. z_ijnJcandidatuur in te
trekken.
·
De Voorzitter dankt de heren Modderman en De Lang en verzoekt
de ·overige kandidaten en hun bloed- en aanverwanten de zaal te
verlaten waarna hij aan de vergadering de gelegenheid· geeft over
deze kandidaten het woord te NOeren.
·
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- 23 fu heer F.M;v.Panthaleon Baron van Eek, Emmeloord, steunt namens
de Kamercentrale Zwolle de lrnndidatuur van de heer Talsma. Als
doorslaggevend motief om. aan de heer Talsma de voorkeur te geven
boven mevrouw Wierda voert hij'aan dat de heer Talsma reeds enige
jaren zitting heeft ln het Hoofdbestuur. Voor het overige wil hij
niet teveel in details treden •. De heer Talsma heeft zich bereid
verklaard zijn tijd en energie voor dez~-functie beschikbaar te
stellen en de Kamercentrale Zwolle acht hem de aangewezen kandidaat ter vervulling van deze vacature in het Dagelijks Be stuur.
Me,juffrouw Ir.L.ILde Roo de la Faille, Leeuwarden, wil als
een van de bestuursleden van een afdeling in Friesland graag
mevrouw :derda in de aandacht van de vergadering a~mbevelen.
Mevrouw Wierda is voorzitster van de gem2enteraadsfractie van de
v.v.D. in Heerenveen, een gcr;leente viaarde P.v~d.A. een behoorlijke J..nvloed heeft. Zij is eon vall de weini{;e, zo niet het enige,
vrouwelijke Statenlid in Friesland, een provincie waar zowel de
P.v.d.A. als de confessionele partijen een behoorlijke partij
meeblazen. Zij. kent het grondvlak in de plaatselijke afdeling, zij
kent de mensen in hEt provirwiale vlak; de mensen jn wiens opdracht de politiek bedrcv2n wordt. Tenslotte~ zij is een zaken...,
vrouw,. een middensta.ndster, mis:::chien goed voor het grondvlak van
een v.v.D. die graag veel academici in haar partij heeft.
.
.
De voorzitter zegt de vorice sprekers dank en· riiëénf dat thans
tot stemming kan worden overgegaan. In het stümbureau worden benoemd de heren Korthals Altcs en Kamp te Hotterda:n, de heer Van
Raalte te Bilthoven, de heer Gosschalk te Voorburg, Mevrouw De
Vries-van Haaften te Eindho-ven en de heer l':lul~kreel te Aerdenhout.
De Voorzitter stelt vcrvolgens aan de orde punt 19 van de
agenda: benoC:ming van 6 leden \lan het Hoofdbestuur. Aan de beurt
van p0riodieke aftreding als lid van het Hoofdbestuur zijn:
voor de Rijkskiaskring Hotterdan1: de hc·er Mr.II.J .F:Heyman te
Rotterdam,
voör de Rijleskieskring Dordrecht: de heer W.H. Jas te Dubbeldam,
voor de Rijkskieskring Utrecht:
de heer Drs.G.J.staal te Zeist,
voor de Rijkskieskring Groningen: de heer I.'lr.G.Loopstra.te
Scllingcn,
voor de Rijkskieskring Maastricht: de hc:er ~Er.f/!.Iiioszkowicz te
Maastricht,
voor de Stichting Organisatie Vrouwen in de Y.V.D.: Mevrouw
lvlr .M. L .Buschkens-Dijkgraaf te
Rijswijk (Z.H.).
Allen zijn terstond herkiesbaar.

In verband mot het zeer recente overlijden van de heer Drs.
R,H.NeubE:rg te Amsterdam kan de vE:rvulling van deze vacature
heden niet plaatsvinden. In deze vacature zal pas door de eerst
volgende ledenvergadering kunnen worden voorzien; gedurende deze
periode zal de afdeling Amsterdam eGn waarnemer naar het Hoofdbestuur afvaardigen.
~andidaat gesteld voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur
zijn:
voor de Rijkskieskring Rotterdam:
J.W.Verbeek te Rotterdan, door de afdeling Hotterdam.
Aangezien tegen-kandidaten ontbreken, geschiedt deze benoeming
overeenkomstig art. 49 van het Huishoudelijk Reglement zonder
stemming.

voor de Rijkskieskrin~ Dordrecht:
W.H.Jas te Dubbeldamaftredend), door de afdeling Strijen.
Aangezien tegen-kandidaten ontbreken, geschiedt deze benoeming
overeenkomstig art. 49 van het Huishoudelijk Reglement zonder
stemming.
··-· •
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- 24_voor de Rijkskieskrinf, Utrecht:
Drs.G.J.Staal te Zeist (aftredend), door de afdeling Zeist.
Aangezien tegen-kandidaten óntbreken, geschiedt deze benoeming
overeenkorr~stig art. 49 van het Huishoudelijk Reglement zonder
stemming.
·
voor de Rijleskieskring Groni@~
Wx.G.Loo:r;stra te Sellingen (aftredend), door de afdeling Haren (Gr.)
·Aangezien tegen-kandidaten ontbreken, c;ef;chiedt deze benoeming
overeenkorustig art. 49 van het Huishoudelijk Reglement zonder
stemming.
voor de Ri.ikskieskring Maar;tricl1t:
Ir.H.von Eoegen te Heorlen:--cÏoorlïe afdelin(S Mijnstreek.
Aangezien te;en~kandidaten ontbroken, geschiedt deze benoeming
overeenkomstig art. 49 van het Huishoudelijk Reglement zonder
stemming.
door de Stichtin.0: Orr';anisatie Vrouwen in de V .V.D.:
Ivlevroüw lVJr .E:-1:I::uschkcns-Iii}kgraaf-te Hij s\vijkG~-:-IT.) (aftredend).
Aangezien tegen-kandidaten ontbreken, geschiedt deze benoeming
·
overeenkomstig art. 49 van heiï Huishoudelijk Reglement zonder
stowming.
De Voorzitter wenst de gekozen resp. herkozen leden van het
.Hoofdbestuur geluk.
Hij constateort dat de behandelinG van agendapunt 20 (Vervulling van twee voorwaardelijke vacatures in het Hoofdbestuur) niet
kan plaats vinden voor de uitslag van de stemming voor 2 vacatures
in het Dagelijks Bestmu· (Agendapunt 'lS) bekend is.
Daarom stelt de Voorzitter thans eerst aan de orde agendapunt
middengroF~pen en hun functie
in de West-Europese geJ:ndustrialiseerde maat schappij", welk onderwerp wordt ingeleid door de horen J'Jil·.H.van Riel te· 's-GraYenhage,
lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en lVJr.F.Portheine te
Leiden, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
._,
Deze inleid:i,ngen worden als bij lagen bij deze notulen gevoegd.

21: behandeling van het onder'.''erp "De

Na de inleiding van de heer Van Riel onderbreekt de Voorzitter
dit agendapunt en deelt mede, dat het resultaat van de gehouden
sternming voor 2 secretarissen in het Dagelijks Bestuur als volgt
is: totaal aantal uitgebrachte geldige sterr:men: 666, absolute meerderheid 217. Uitgebracht op de heer De Jonge 11 stemmen, op de
heer Talsma 135 stewmen, op de heer Vis 347 stemmen en op mevrouw
Vlierda-Haanstra 443 stcnimen, zodat do heer Vis en mevrouw Wierda
?ijn gekozen tot secrotarissen van het DagelijkB Bestuur, waarmede
de Voorzitter hen hartelijk gelukwenst~
.
Do Voorzitter keert thans terug tot ae;endapunt 20: Vervulling
van 2 voorwaardelijke vacatures in het Hoofdbestuur. Deze voorwaardolijke vacatures waren die van de heer Vis en van de heer
Talsma, wier plaatsen in het IIoofd.bestuur zouden openvallen indien
zij tot lid van het Dagelijks Bestuur werden gekozen. zoals zojuist is gebleken doet zich dit geval alleen voor ten aanzien van
de heer Vis. Ztjn plaats in het Hoofdbestuur is opengevallen en
de vergadering dient dus te voorz;ien in de. Hoofdbestuursvacature
in de Rijkskieskring Haarlem. Kandidaat gesteld zijn voor deze . ·
vacature E.J.Everwijn Lange te Bennebroe>k, A.Nawijn te Zandvoort
en H.Wiegel wonende te Amsterdam, lid van de afdeling Laren/
Blaricum.
·
De Kamercentrale Haarlem heeft in zijn vergadering van 2S
december 1966 ter zake een advies uitgebracht. Dit luidt in volgorde:
1. E~J.Everwijn Lange
2. H.• Vliegel
3. A.Nawijn.
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- 25 De Voorzitter verzoekt deze kandidaten de vergad~ring te verlaten en geeft gelegenheidover deze vacature te spreken •
. De.heer IJrs.F.BrÜhl, J,aren, deelt mede dat in de vergadering
van de Kamercentrale Haarlem; waarin het zo juist genoemde advies
werd uitgebracht, de stemming zeer verdeeld .was terwijl bovendien
talrijke afgevaardigden uit Het Gooi die avond niet aanwezig
konden zijn. Daarbij komt nog dat zich sindsdien een nieuw feit
heeft voor~edaan, n.l. de uitslag van de verkie~ingen op 15 februari j .1. IUet 7 zetels voor D 1 G6. Spreker wil nu warm bij de
vergadering aanbevelen de heer Wiegel tot lid van het Hoofdbestuur
te benoemen. Deze in oktober j.l. afgetreden J.O.V.D.-voorzitter
heeft vele huidige D1 66-fit,'l.ITen,waaronder leidinggevenden, van
nabij en per:::,oonlijk leren kennen. Hij zal gezien de st:md van
zaken bij de kabinstsform:,tie zeer waarschijnlijk in de T.weede
Kamer zitting nemen. In dit verband ~ordt met betrekking tot de
.heer ':'/iee;el v:el gct:proken van een minder gewenste cumulatie van
functies. Snreker tilt daarao.n echter niet zo zwaar omdat het lidmaatr;chap -v,;n het Hoofdbestuur wel een belangrijke maar niet een .
tijdrovende functie is en omdat de heer ~iegel uiteindelijk zelf
rv'el in ::rt.nr;t is te beoordelen in hoeverre hij deze functies comoincren. kan. Spreker eindigt met een dringend beroep op de verga:derint.~ in de vacature Vis thans de heer ;iiegel te be:rioe!llen.
De heer B.nudenko, Zandvoort, verdedigt de kandidatuur van
de heer Nawijn. De heer Nawijn die zeer grote bekendheid geniet in
de parttj is sinds kort Burgelilee ster van Zandvoort. Het is opvallend met welk een jeugdige souplesse hij ondr!.nks zijn 51 jaar
zich de materie aldaar heeft eigen gemaakt. Op zeer moderne, zeer
gestroomlijnde wijze heeft hij de zaken in Zandvoort aangepakt.
Voor zijn benoeming pleit daarnevens dat hij indertijd reeds deel
van het Hoofäbestlnu· ui tmaa.lcte en ook voorzitter was van de Kamercentrale Zwolle. Spreker beveelt daarom bij de vergadering de
kandidatuur van de heer Nawijn bijzondE::r warm aan •
. De heer A. van Aalst, Bennebrook, plci t voor de kandidatuur
van de heer Everwijn Lange. De afdeling Bennebroek is van mening
dat het van belang is dat een man van Kennemerland in het Hoofdbestuur zitting krijgt. De hoer Everwijn Lange is voorzitter van
de Statencentrale Haarlem/Velsen. In deze Statencentrale zijn 8
afdelin:::sen vertegenwoordigd. Het Gooi heeft in het Hoofdbestuur
- in het Dagelijks Bestuur - reeds zijn afgevaardigde in de persoon
yan de heer Vis. Zou nu de heer Wiegel worden gekozen, dan zouden
twee leden uit Het Gooi in het Hoofd bestuur zitting hebben. De
afdeling Bonnebroek acht het d8.arom beter dat in deze vacature een
man van Kennemerland wordt benoemd. De heer Everwijn Lange beschikt over volledige tijd om zich voor deze functie in te zetten.
De heer G.Ch.O.Boosman, Groningen, spreekt tenslotte nog een
warm woord van aanbeveling voor de heer Wiegel. Spreker wij st op
het grote belang voor onze partij om de jongeren te bereiken en
aan te spreken. Daarvoor moeten wij in het fioofdbestuur mensen
hebben die jongeren kennen, die contact hebben met de jongeren,
die weten wat ~r onder de jongoren leeft. Een van degenen die aan
al deze eisen voldoet is de heer \riegel, oud-voorzitter van de.
liberale jongeren. Dat alleen al is een heel sterk argument om
de heer Yiie gel in het Hoofdbestuur te benoemen. Wat wij ook nodig
hebben, zo gaat spreker voort, is mensen in het .Hoofdbestuur· die
een visie hebben op wat er met het HoofdbesttuiT moet gebeuren.
Spreker wil volstaan met te wijzen op de voortreffelijke rede die
de heer Wiegel gisterenavond heeft uitgesproken, waaruit een
zekere visie bleek op wat er met het Hoofdbestuur en met de partij
moet gebeuren. Wij hebben nodig mensen met visie, wij hebben nodig
de heer Viegel!
·
De Voorzitter dankt de spl'ekers en laat vervolgens tot stemming overgaan.
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- 26 Na aflöop van de inleidin~ door de heer Portheirie deelt de
Voorzitter de uitslag van deze stemming mede.
urtgëbracht zijn 4'77 geldige stemmen, waarvan op de heer Everwijn
Lange 54, op de heer Nawijn 111 en op de heer Wiegel 312, zodat
de heer Wiegel is gekozen tot lid van het Hoofdbestuur voor de
Rijkekieskring Haarlem. De Voorzitter wenst de heer- Wiegel geluk
met zijn benoeming.
Nadat spreker vervolgens de he1•en Van Riel en Portheine voor
hun belangvvekkende inleidint~en dank heeft gebracht, opent hij
de discussie hierover, waarbij hij zich !"!óelf als eerste spreker
aanmeldt.
.
Hij heeft met buitengewoon veel genoegen gehoord welk gèwicht
de heer Van Riel toekent aan de UTS-opleiding. Spreker gelooft
dat hij daar volkomen gelijk aan heeft. Hij ziet met enige bezorgdheid het streven van de hogere technitwho ucholen - vroeecr
middelbaar technische scholen geheten - dit hogere tec,hnische
schoolidee te vcrwezenlijken door daar een wetenschappelijk karakter aan te geven en door er eigenlijk een baccalaur~aatsoplei
_ding van te maken. Spreker gelooft dat er voor de functionarissen
van dat niveau dan een aanzionlijk gedrang zal ontf;taan, gezien
bet streven en de noodzakelijkheid om de ingenieursÓpleiding te
bekorten, aan te vullen met een baccalaureaatsopl,eicling. Hij
gelooft mèt de heer Van Hiel dat aan de UTS-opleiding voor de
middelbare funct;i e E.i bij ~onder veel aandacht zal "Vmrden geschonken.
Hij zou daar één vcrschijnsol willen signaleren, n.l. dat de
U1'S-oplcid ing twee voorportalon heeft: do ene ee:p aantal jaren·
middelbare - of muloschool, de andere een lagere technioche school.
Do behandeling op de UTS io dan ietwat verschillend.; mot een naam
die enigszins omineus was toen hij-gclukki?;: al enige jaren geleden- is uitgevonden, noemen we die de oto 1 s - .de overwegend
theoretisch opgeleiden - en de opro' s - de overv:cgend praktisch
op ge leid en.
Thans, bij de invoc:-ring van de mammqetwet, zal. die theoretische opleiding geschicden door ee1:1 aantal klatJsèh van of zelfs
. wel door de volledige MAVO-opleiding. Hu bespeurt spreker bij
onderwijsdeskundigen in ons gezegend vaderland al tijd weer de
neiging om aan de theoretische opleiding met name in de jonge
jaren de voorkeur te geven. Hij zou degenen die in het parlement
deze zaken moeten bewaken in boel d,ringende overweging willen
geven on1toch vooral ook aandacht te schenken ac..n de opro 1 s, aan
de overwegend praktisch opgeleiden, dat zijn dus degenen die ef;ln
lagere technische school bezoeken en daar blijk geven van de
geschil<theid om nog een zekere hoeveelheid theoretische stof m6ér
te_ kunnen absorberen; zij kunnen dan overgae.n naar de UTS.
Spreker gelooft dat dat met name de weg is t.o~ milieuverandering,
tot opklimmen in de maatschappij waarop de heer Van Riel zo
terecht heeft aangedrongen, en dat dat de mogelijkheid biedt om
.het middenkader te bezetten met goed opgeleide functionarissen
die daarmede zichzelf en de maatschappij een dienst bewijzen.
De heer Van Riel meent dat de Voorzitter hier een van de
kernpunten,-zo niet hèt kernpunt raakt van het hele maatschappelijke doorstromingsprobleem in het stadium vva.arop het op het
ogenblik is· gekomen. Sinds een jaar of dertig is men er in de
wetenschap en sinds een jaar of vijf is men er in de praktijk
wel van overtuigd dat hot intelligentiebegrip volstrekt deelbaar
is. Er zijn enorme aantallen intelligentie in de wereld, en nu
is een van de merkwaardigheden dat alle cigcnschapp~n die men
bezit zich ook moeton kunnen ui ten, en ui ten doet men met woorden.
Ui ten is ook ec n kwestie van zich durven ui ten, en gezien de
mensolijke natuur een kwestie van aanmoediging door de omgeving.
Men moet in de wereld nooit kijken naar mensen van uitzonderlijk
zelfbevmstzijn en ui tzonderlijlw begaafdheid.·· Die zijn onder
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- 2? alle maatschappelijke omstandigheden, hoe· käpitalistisch, hoe
standsgebonden ook, aan de top gekomen. Het gaat al tijd weer om
degenen die bepaalde remmingen hebben àie eigen zijn aan 90 of
95% van de mensen. En dan is het zo dat het kind in het niet
hoge milieu - men moet niet zeggen het arbeidersmilj_eu, want het
strekt zich tot ver in de middenzroepbn uit - een minder verdeeld,
een minder rijk woordgebruik heeft dan het kind in de hogere
lagen van de same:nl0ving, on in de twGed.C;; plaats weinig aangemoedigd •.vordt om originc·le me;ningon te:h beste t;e gGvcn.
Het erote voordcel juist van die praktische opleiding is dat
men degenen die gcrcud~ vormen van int0llig[ntie hebben, vormen
van intelligentie die door het milieu niut tot volle ontplooifng
kom<m, hlot zelfvertrouwen kan ge-ven dat hun capaci tci t met hun
handen hun bijbrengt. Want ce n handencapaai te: i t is volstre:kt niet
los van een hersencapaciteit. Dat zijn niet twee holemaal vcrschillende dingccn. Het is alleen zo dat die handencapaciteit de
jongen of het meisje duidelijk maakt dat zij misschien over bepaalde waardevolle elementen bcschikkE::n 1.vaarvoor zij nooit moeite
hebben g._;claan ze te ontplooien, omdat het milieu het niet aanmoedigde, het al thans niet bij zonder waardeerde.
Het zou een grote; fout zijn wanneer men 'Ncdcro::rt van de UTS
een iets minder moeilijke HTS probé)erde te rr.rt.lken. Hst punt bij
de UTS moot juist wezen het maximaal belaf;tcn van de capaci tci ten
zoals die op die loeftijd bij c·cn kind uit het betrokken milieu
liggen, en het vooral niet voortijdig te dwin~Sen c·cn soort woordintelligentie, een theoretische intelligL.ntio tü ont•Nikkolen die
het wel heeft maar die nog oen p~:-tar jaar nodig hoeft om realiteit
te worden. Daarom behoort de nadruk te liggen op de karaktervorming, en dan de indirecte karaktervorming;- karaktervorming in
de vorm van vo:ehalen en lesjes heeft ci~Sonlijk niets te betekenen.
Die karaktervorming is: Gij lmnt succes in de wereld hebben want
er zijn sommige dingen die Gij beter d o:;t dan een ancl er. En dan
dehkt die jongen eerst: ik ben handig en later gaat hij denken:
maar achter die handigheid zit nor; meer• Dat is het ogenblik r'lat
men hem verder naar theoretisch onè.crwijs moot doorschuiven.
· Nederland kont al lang de weg rijkslandbouwwinterschoolmiddelbare· landbouwschool, en c1an mocht je in WFJ.geningcn gaan
studeren. Zo is het ook UTS - HTS. f/1aar dat is niet het weJ•keljjke
probleem. De bedoeling van de m.'s moet in wezen zijn - Duitsland
is daar op hot ogenblik al moe begonnen- kindoren universiteitsrijp te maken. Het is namelijk heel got:d mogelijk dat ze die
lange weg helemaal niet behoeven in te slaan. Het is heel goed
mogelijk dat een jongen, een jongcline dan eig0nlijk al, op zijn
14e of 15e jaar blijkt wel degelijk ook theoretische-intelligentie te hebben, maar die moest alleen worden gewekt, zijn woordgebruik moe:st wat soepeler worc:en. Dat is de bc=doel.ing. ])e UTS
moet cle mensen leveren die de maatschappij nodig h0eft voor de
middelbare plaatsen in èe inèustrie; de UTS moet daarnaast worden
de kweekschool voor zeer begaafden die niet op jeugdige leeftijd
·van huisuit al aangemoedigd werden om van die begaafdheid te doen·
blijken. De UTS moet in wezen eigenlijk de school worden die de
klassebarrière op de meest natuurlijke wijze, op de wijze aan het
betrokken milieu eigen, doorbreekt.
Jhr.Jif,r,W.• H.D.QuarlC:s van Ufford, Rec'uwijk, wil in alle bescheidenheid een heel voorzichtige-wat emotionele kanttekening maken.
Hij meent dat het niets afdoet aan de boeiende taakstelling van
onze partij, en ook niet zonder meer verraadt een tekort aan inzicht in die taakstelling, als wij steeds voorop blijven stellen
dat wij als volkspartij een boodschap, een missie hribben voor
heel het volk in al zijn geledingen, en dat wij van mening zijn
dat
als die beginselen van ons tot war€· wasdom komen è.at
volk in al zijn geledingen daarbij gebaat is, of het nu aan de
mobiele of aan de minder mobiele kant van de samenleving staat.
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·De heer Drs.Th.H.Joekes, 's-Gravenhage, wil twee elementen
vragenderwijs toevoegen. Het eerste element is dit: zijn wij
bijvoorbeeld bij het mBdisch onderwijs in Nederland niet nog veel
te ver af van het snel en tijdig integreren van handwerk en
hoofdwerk? üpreker gelooft 'dat dat in het buitenland heel anders
is, dat de theorie en de praktijk daar bij de medische opleiding
veel vroeger worden geïntegreerd.
Het twee<fe element is het volgende: er is zo juist gezegd dat
er ej.genlijk maar twee communicatiemethoden zouden zijn: met het
woord. en met het technisch handwerk. Spreker is ervan overtuigd
dat het een groot verlies is geweest dat de westelijke samenleving na de middeleeuwen het verband is kwijt geraakt tussen het
handwerk en de kunst. Is de kunst niet veel te veel geïsoleerd
geraakt? Vergeten wij bijvoorbeeld niet dat de componisten van de
17e en 1Be eeuw ambachtslieden waren? Aensen die in loondienst
waren bij graven en baronnen en er voor moesten zorgen dat er
iedere zondag een nieuw lid in de kerk kon worden gezongen?
Mensen die er voor moesten zorgen dat het paleis werd beschilderd enz.? Sommige van deze ambachtslieden deden dit zo goed,
dat die liederen ook nu nog worden Gezongen en dat de schilderijen thans in musea hangen. Spreker zou de heer Van Riel willen
vragen of hut niet heel bGlangrijk is welbewust dat verband
tcrut~ te krijgen; het verband tussen handwerk en kunstuiting.
Zou dat verband weer worden ervaren, niet als een minderwaardige
zaak maar als een buitengewoon belangrijke positieve zaak, dan
zou de kunst geleidelijk aan weer kunnen terugkeren tot het
normale maatschappelijke leven, en dan nu voor een veel grotere
laag van de bevolking dan destijds.
De heer Mr.H;van Riol gaat uitvoerig op de beide door de heer
Joekes gestelde vragen in. Wat de eerste vraag betreft: d~ar waar
het kan is een gecombineerde opleiding - hoofd- en handwerk beter. Spreker vreest echter dat de ontwikkeling van de wereld in
een richting gaat die dit steeds minder moeelijk zal maken. De
denkvorming is zo moeilijk geworden, men moet zo veel weten, dat
de mensvorming in het kader van de beroepsvorming wel te kort
moet komen. Spreker geeft als voorbeeld dat men in Rusland enige
jaren gel.eden voor toekomstige ingenieurs het gedwongen werk in
de vakanties invoerde; die arbeid behoefde zich niet in het eigen
beroep af te spelen. Men is daar echter weer op terug gekomen,
eenvoudig omdat de ingenieursstudie niet binnen een redelijke
tijd is te valtm.ll.n als men daar ieder jaar drie of vier maanden
vanaf neemt 01:1 met het arbeidersleven vertrouwd te geraken. Hetzelfde geldt ook wel voor de medische opleiding. In :B'rankrijk
heeft tnen destijds g.etracht de studenten al in hun tvlGade jaar
met patiënten in aanraking te brengen, bijvoorbeeld in een soort
van verplegersfunctie. De theoretische eisen werden echter zo
hoog, dat men ook daar op dt:ze weg is moeten terugkomen.
Het antwoord op de tweede vraag van de heer Joekes ligt in
hetzelfde vlak. Nen kan nooit tegen de tijd ingaan, en dat blijkt
in deze zaak bijzonder duidelijk. Omstreeks 1900 hebben Eerlage
en Van Eeden geprobeerd een soort kruisverbanden te· leggen, geheel
volgens de gedachte . van de heer Jookes tussen het middeleeuws
en ten dele ook nog 18e eeuws handwerk en de beoefening van de
kunst met een grote K. Al deze pogingen zijn op weinig uitgelopen.
Dat betekent niet dat het niet kan; het betekent alleen dat het
in bepaalde gevallen niet kan. Wann~::èr men met reële situaties
heeft te maken, moet men analyseren in welke situatie iets praktisch bereikbaar is en in welke situatie niet. Het is niet goed
mogelijk om musici op het ogenblik op commando, op .bestelling,
te laten werken. Als U vraagt:waarom kan dat nu niet, dan luidt
het antwoord: omdat ieder mens situatiegebonden is. Als een kunstenaar het gevoel heeft dat het werken op rechtstreekse bestelling niet past in het groepsbeeld, dan wordt dat voor hem moeil~k.
Aan de andere kant ziet men op het ogenblik uit het reclamevak
via lçunstnijverheidsscholen nieuwe kunstvormen, ten dele ook wel
met een grote K, naar voren komen. Er zijn vormen van reclame- 29_

- 29 tekenen die men bepaald wel als grote kunst kan zien. Daar vindt
men een in deze tijd passende natuurlijke g8bonden~leid. 1•1en denke
ook aan het probleem van de industriële vormgeving. Het zijn
echte kunstenaars die voor ~ie grote ondernemingen.werken, en
zij leveren echte kunstprestaties. Het is niet zo, dat he~.ver
schijnsel kunstenaar, geïntegreerd deel van Q._~ ~aat~çl:!.app1J, er
niet meer is; dat is slechts schijn, maar wij kijken naar vormen
waarin dit verschijnsol zich een paar honderd jaar geleden voordeed, en dat verschijnsel kan men op dezelfde manier niet meer
opnieuw tot leven roepen. Spreker verwijst in dit verband ook naar
de journalistiek die soms overgangsvormen vertoont naar de literatuur. Hij noemt de rubriek van "Zandloper" in d0 N.R.C. en
sommige publicaties in het Hollands Maandblad. Hier ontstaan
nieuwe maatschappelijke mogelijkheden. Spreker is ervan overtuigd
dat dit alles eon sluitend geheel is. Zo goed als de U.T.S. een
antwoord is op oen bepaalde situatie. resultaat van meBr nadenken
maar ook resultaat van meer praktische mogelijkheden, zo goed
ontstaan er ook maatschappelijke situaties waarin de kunstenaar
automatisch wordt opgonomsn. Wie probeert mensen te ,laten optreden in een situatie die hij ·inspirerend acht, maar die op de een
of andere manier niet in hdt massabeeld past, mislukt altijd.
Alles kan, mits men do<::lstellingen en vormen a~n de.eisen,van het
bepaalde moment wóet aan te passéri-.. ... . .... ·. --·~· . . .. ···-·'.
.
.
De heer H. Speyer, Krimpen a/d IJssel,. i.s . .een-·.van die mensen
uit de U.T.b.-sfeer, en hij heeft zich vaak afgevraagd or hij
eigenlijk vrel thuishoort in de V.V.D. tussen al die academici.
Daarom heeft hij' met genoegen gehoord wat hier vanmorgen is
gezegd. Er is onder meer ook gesprokon ov0r woordkennis, zinsbouw e.d. en hot belang daarvan voor de communicatie.
Leest spreker nu hot beginselprogram, dan komt hij meestal niet
verder dan artikel 3. Hetzelfde geldt voor het Verkiezingsprogram.
Hij kan het niet lezen. HGt is voor hem te moeilijk. Hij zou dan
ook willen aanbevelen deze programma's wat woordkeuze en zinsbouw
betreft,wat meer af te stemmen op de niet-acadGmicUs.
De Voorzitter herinnert deze sprok;;.r aan. d.;;vwo,erden van de
heer Toxopcus, die hierop ook reeds hoeft gewezen. De hoer Speyer
bevindt zich dus in goed gezelschap, aldus de Voorzitter~
De heer Drs.Th.H.Jockes. wil nog met een enkel woord terugkomen
op hetgeen de heer Van Riel in zijn antwoord aanhem heeft gezegd.
Hij is het vrijwel geheel mot de heGr Van Riel eens. Hij heeft
slechts willen bepleiten dat door eon hogere maatschappelijke
waardering toe te kcnnen aan h2t ·handwerk in technische zin juist
dè integratie via de industriële kunst, via de modekunst, via de
advertentiekunst en andere vormen, misschien kan worden bevorderd. Daar hoopt spreker met de heer Van Rie.l op en hij is daar
een sterk voorstander van.
De heer ~ y~endam, zou aàn de heer Van Riel nog een
korte vraag wi~~en s~en. De heer Van Riel heeft gezegd dat
wij gaan in de richting van een meri tooratie_, hetgeen zou betekenen, dat in de lagere groepen het intellect wordt weggezogen.
Spreker zou zich nu kunnen voorstellen dat dit op de lange duur
ook grote nadelen zou kunnen hobben, omdat de sociale ~ tegenstellingen doordoor juist weer vergroot worden, aangezien aan de
lagere groepen het intellect en de leiders warden ontnomen.
De heer Mr.H.van Riel meent dat men niet behoeft· te vrezen
dat men door het filÎreGrproces over zeer lange termijn gezien,
bepaalde maatschappelijke gro~P-?n xan hun natuurlijke leiders
berooft. Het maatschappelijk selectieproces werkt daarvoor te
onvolledig.
Een andere zaak is dat men nu in de praktijk al merkt dat aan
de o~~rbezetting van middelbare functies een eind komt. Hij heeft
de t1_Jd nog meegemaakt dat er procuratiehouders bij banken waren
die ...gemakkelijk hoogleraar in de natuurkunde hadd~n kunnen worden '
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mensen- die capaciteiten hadden, die in wezen ver uitgingen boven
de.plaats die zij b.::;kleedden. ~preker acht h.::t alleen maar een
voordeel voor.de samenleving dat daaraan een eind is gekome:n. Wij
. zullen al tijd meer moei te hcP.ben om ..te voorkomLn, zo besluit hij,
da"tmensen. stranden die wel talent~::n·hebben dan dat de hoeveelheid potentieel t~lont in bepaalde bevolkingsgroep~n door een
zeker ~eE:r onvolmaakt rn~:;nselijk s . üectieprocE.s te klein wordt.
De Voorzitter constateert dat de discussie over dit onderwerp
hiermede is geëindigd. Hij brengt nogmaals dank aan de heren
Van Ricl en Porthein0 voor de voortreff8lijke wijze waarop zij
het probleem. van de midd.:;ngrocpc;n en hun functie in de Westeuropese geïndustrialiseerde maatschappij h~bben ingeleid, alsmede
aan de vergadering voor de wijze waarop deze aan de discussie
heeft äeelgonomen.
·
·
· ·vervolgens schorst hij de vergadGring tot twea uur.

Om 14.00 uur heropent de Voorzitter de vergadering; hij stelt
thans aan de ord~ het agendapunt
•• 4

.....

"

.......

22. Bespreking van het beleid der Kamerfrhcties.
De heer C.W.Visser, Amstelveen, geeft uiting aan de vreugde
van de afdeling Amstelve..Jn dat in hvt niuuwe program van onze
partij thans eon culturele paragraaf is opgenomen. Zij meent dat
deze opnam·e alleen zin h8tdt wanne:<::r de paragraaf ook gehantGerd
wordt. In verband hiermoe zou zi·j d"' Kar:1erfractL::: de vraag willen
st~ll~n hbe deze zich voorstelt, aangehom~n dat geun lid van onze
partij de portefeuille van culturele zaken en recreatie te beheren krij~t, bij de ~om~~de begrotingsdobatt6n de ~lgemene culturele inzichten van onze partij, als vastgelegd_in de .. vorenbedoelde paragraaf zodanig naar voren te brongen, dat daarmee bij het
bc.palen van dG culturele landspolitiek rekening wordt gehouden.
De heer Ir.H.Nakkreel, Aordenhout,.-.&fl:C.Ckcndc namens de afdeling
Amsterdam, deelt me do dat het punt van kri tick yan de~e af.deling
in feite oen lid van de vorige Tweede Kamerfractie b0treft, een
lid dat in de huidige fractie niet moor· i~ opgenomen. T6ch wil
de afdeling Amsterdam dit hier naar voren brengen, omdat zij van
mening is dat hieraan een algem0ne opm8rking ten aanzien van het
bolcid in do toekomst verbonden kan word~n.
Het.gaat om hot volgende. Vanuit de afdeling Amsterdam is
begin juni 1966 aan de Tweede Kamerfractie m~dcgedeeld, dat in
Amsterdam onder d8 ongeorganiseerde bouvfYakkcrs ~anmerkelijke
ongerustheid bestond over .de voorgenomen ·-:tn:hölrding van 2 % van
het vacantiegeld. De fractie heeft.daaraa_r! echt~::r geen aandacht
besteed. Enkel0 weken later kwam er in Amsterdam eep. vrij ernstige
uitbarsting, die zijn grond vond in deze ongerustheid. Ook toen
is onze fractie niet tijdig genoeg opgetreden om hierover nog
vragen te kunnen stellen.· De afdeling lunsterdam is van mening
dat het aflnboveling zou verdienen als onze fractie zich in de
toekomst meer iou richten op het behartig~n van de belangen van
diegenen, die niet bij een van de zog;.m.aa.mde.__er.kande vakbonden
zijn aangesloten. Sprekèr gelooft dat de V.V • .D. zich van nature
het lot van de categorale vakbonden un-van.d.:: one;eorganiseerd.en
behoort aan te trekken. Hij zou het op prijs ste:;llen als de fractie dat in de toekomst met alle kracht zou willen doen.
De he~r D~s.J:F.Sch~rrenhuiz~n, Gron~nge~, deelt mede dat.~et
de afdel~ng.Gron~ngen ~n h8t kaaur van net ~mago van de part~J en
van de Kamerfracties is opgevallen, dat van de activiteiten der
Tweede Kamerleden veelal weinig blijkt in de pers. Spreker denkt
o~der meer aan hGt bezoek destijds door de heren Portheine en
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- 31 Joekas aan Deventer gebracht in vcr.band met de sluiting van de
DAVO. Verder wil_de afdeling Groningen wijzen op de grote publiciteitswaarde van het stellen van actuele schrift~lijke vragen,
omdat deze in het algemeen in de pers uitvoerig worden opgenomen.
De he8r D.Jansz, Haarlem, sluit zich in de eerste plaats aan
bij hetgeen zo juist door de afdeling Groningen naar voren is
gebracht over het stGllen ván vragen door de Kamerfractie, met
name waar l1et betreft de sluiting van bedrijven.
V;_;rvolgons gaat spr.::ker ov,;r op d;:; kw0stiG Teixeira de I1attos.
De afdeling Haarlom zou terzake n~mclijk een verzock willen richten tot de Twe0de Kamerfracti0. Alvorcus hij tot dit verzoek komt
meent spr.;;kcr ccht\jr in een z.:::cr ui tvoGrig betoog tJen aantal feiten omtr~nt doze zaak tu mo~t~n releveren. Nadat spreker is
· begonne:n met enkGlG ft::i ten te vermcld.:-;n die volgens hem absoluut
vaststn.an, gaat hij vc:rvolg8ns ov;;r tot ~wt v..;rme;ldt:n van zaken,
d~cls ontl0end a~n krnntc~b.;;richton - sprekar noemt onder meer
Do Haagsch8 Post en Elsevier - waarvan hij niet weet of zij wel
op waarheid b.::rusten.
.
Na enige tijd wordt spreker door de Voorzitte~ onderbroken
mot du opmerking dat hij wel hE:,,l veel tijd V'~Yl d.e vergadéring
in beslag neemt en dnt e~n zo g~dctailleerd vcrhaal als het
zijne door niemand uit de fractie op dit ogenblik kan worden
buan two.ord.
De Voorzi tte;r vra~~gt d<?. heer Jansz 0en dossier terzake aan de
fractie over te leggt.>n, opdat dezl: alles ec.ns rustig kan bezien.
Hij acht dit bepaald niet een onderwerp voor de discussie van ·
heden middag.
Do hGer Jansz dc0lt medE: dnt h0t h0m er niet om gaat dat de
fractie een antwoord geeft op de vraag_of_de door hem genoemde
zakon. op werkelijkheid burust,:;n. \'lat hij wil voorstl,1len is dat
de V.V.D. Tweede Kamçrfracti;_; aan de Tweede Kaml:r in overweging
geeft torzake E::cn parltJHKntaire cmquêtvcowmissic in te stellen.
Hij is bcvr8csd dat anders bij hut volk dE:: indruk blijft bestaan
dat er veel moer is gebeurd dan waarvan bij do b~handeling van
deze zaak voor de rechtbank is gebleken. Dit zou zijns inziens
in het belang zijn vanhet imago van de V.V.D.
De heer J.A.van Krieken, Leiden, heeft tot zijn grote· vreugde
vernomen dat er een Commissie ~iezer-Gekozene is inges~eld. Hij
wijst er op dat door de P.v.d.A. onlangs het hele land voor de
Kamerleden in districten is ingedeeld en hij vraagt zich af of deze gedachte,in wat gewijzigde vorm, ook door de V.V.D. niet zou
,-'
kunnen worden overgenomen. ::>preker denkt aan informele bijeen..komsten met name in het gebied bui ten de randstad Holland, met _../
Kamerleden, Staten- en Haadsleden in bepaalde gebieden woonachtig
en daardoor ter plaatse ook goed bekend.
Spreker wil voorts nog een opmerking maken over de samenstelling van de fractie. Te veel loden zijn woonachtig in de randstad
Holland. Sprekel' stelt voorop dat de op democratische wijze tot
stand gekomen kandidatenlijst zijn instemming en die van zijn afdeling heeft, maar met het oog op de toekomst meent hij hierop
toch te moeten wijzen. Iemand als de heer Zegering Hadders~ die in
Emmen is blijven wonen, heeft een sterke band met Drenthe. De
heer Toxopous, afko::Jstig uit Breda, woont thans in .. Den }!aag, en
dat is toch eigenlijk te betreuren. Spreker zou er voor willen
pleiten dat de Kamerleden zo veel mogelijk blijven wonen in het
gewest waar zij vandaan komen, waardoor de band met dat gevvest
blijft bestaan.
·
De heer Th.Oostendorp, Roosendaal, wil een vraag over defensie
stellen. De heer Couzy heeft steeds indien hij sprak over
defensieprioriteiten de hoogste prioriteit toegekend aan de
Koninklijke Landmacht. Voorts heeft de heer Couzy gesteld,· dat de
bijdrage van de Koninklijke Marine aan de NAVO een aanbod is en
geen eis van de NAVO. Spreke~ vraagt of dit nog steeds het standpunt van de huidige fractie is en of er enige reden is om te veronderstellen dat dit standpunt .zal worden gewijzigd.
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- 32 De heer W.van Amerongen, 's-Gravenhage, is deelnemer van het
L.D.C. en lid van de J.O.V.D., een,.,rat ongemakkelijke positie.
Spreker wil daarom alleen namens zichzelf spreken. Hij wil een
enkel woord zeggen over de w&rking van de democratie en daaruit
voortvloeiende de bestuurbaarheid van ons land-.· Na een halve eeuw
algemeen kiesrecht heeft de kiezer sterk de behoe~te gekregen om
mee te spreken over het program, en is de oude staatsrechtelijke
·regel dat een Kamerlid, gekozen zijnde, zonder last of ruggespraak
handelt to~h wat moeilijker geworden. Spreker zou willen voorstellen dat de politieke leiders in de Tweede Kamer voor de verkie-:zingen al wat gaan informeren op hun program. Dat moet natuurlijk
een globaal program zijn, maar op die manier zou er eindelijk
duidolijkheiJ komen in de intarprutatie van de verkiezingsuitslag.
Nen bereikt daarmede dat de ki(;~er zich niet alleen uitspreekt
over hot gevoerde beleid, maar ook ov(;r het te voeren beleid.
De heer E.M.T.Rozenbroek, Voorburg, heeft geconstateerd dat
tijdens Kame:rzi ttingc,:n de zaal veelal maar half 6evuld is. Hij
kent de verschillend.:; motieven: werkzaamhuden in het buitenland,
Straatsburg, Brussel enz. Toch wil hij er op aandrin6en dat,
vooral als er een uitzending via de televisie plaatsvindt, de
KamerledE.m zovGel mogelijk. op hun plaats aanwezig zijn.
Voorts is het spreker opgevallen dat wanneer da heer Koekoek
aan h~t woord komt er gelachen wordt on door elkaar gepraat.
Dat wekt geen gunstige indruk; wol een zekere ergenis. Het is
niet goed als men een kleinere partij niet gehee·l au serieux
neemt. Spreker wil dan ook de nieuwe Kamerfract~e. alle tact e~
wijsheid toewensen haar zelfb0heersing te bewäré:fl, 66k wanneer
de heer Koekoek spreekt. Bovendien valt daaruit-o6k nog wel
lering te ~rekken.
De heer Drs.P.A.Dclvaux, Zeist, stelt de volgende vragen ten
aanzien van-de correcte uitvoering van het akkoord van New York
inzake Nieuw Guinc.a: Zijn de KamerfractiE: s van oordeel dat in
westelijk Nieuw Guinea op pas~endc wijze voortgang wordt gemaakt
mE:t hot in 1962 overeengekomen rüfercndum? En zijn zij van oordeel dat de .. artikelen die daarop slaan naar .beboron worden nage;leefd? Indien deze vragen ontkenncnèi' moeten· worè.en beantwoord of
· indien eraan getwijfeld moet wordGn, zijn de Kamerfract:i..es dan
voornemens er bij onze regering op aan te dringen om zowel bij de
Secretaris-Generaal van de V.~{. als bij de Indonesische regering
al haar invloed aan te.wenden en ook overigens al het mogelijke
te doen om juiste naleving te berGiken?
Zijn do Kamerfracties bereid bij de regering aan te dringen
op het voortdurend verstrekken van inlichtingen hieromtrent?
Spreker geeft vervolgens een uitvocrigu toelichting op deze
vragen. Hij noemt een aantal bepalingen V?n het akkoord van
New York, die van vitaal belang zijn voor de voorbereiding van
een referendum in Nieuw Guinea, en stelt dat van de uitvoering
daarvan niets terecht is gekomen. De zelfbeschikking van de
papoea's dreigt op deze wijze aantoonbaar een farce te worden,
aldus spreker. De beslissing - om hot scherp te stellen - valt
eigenlijk niet in 1969, de beslissing valt eigenlijk nu. En dit
terwijl aan d8 gezindheid van een groot de81 van de papoea's
nauwelijks twijf~l kan bestaan.
Bij de b<::handd:.n.;; van de bègroting van Buitenlandse Zaken
1966 en 1967 hebb8n de fracties van onze partij hierover niets
gezegd, als spreker zich althans niet vergist.
Bij interruptie wi·jzcn de heren Toxop.éus- ·eri. Van Riel do heer
Dclvaux er op dat hij zich wül vergist, waarna de heer Delvaux
zijn laatste woorden terugneemt.
De Voorzitter vraagt 9e fracties thans. op de gesteld'e vragen
te antwoorden, na met erkentelijkheid te hebben geconstatee~d
dat de fracties nagenoeg voltalliG aanwezig zijn. Spreker stelt
dat zeer op prijs, en de vergadering mèt hem.
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- 33 De hoer Mr.H.van Riel, als eerste het woord nemend, richt
zich aller~~rst tot du afgevaardiGd~ van de afdeling Amstelveen.
De Eerste Ki:lmerfracti.:J zal hanr best doen op de daartoe geschikte
plaats algGmene culturtJle bes-chouwingen te goven, wanneer daarvoor voldoendç spreektijd is. Het is namelijk niet zo, dat men
het parlemcmt als systeem kan bozighouden met hut g..:ven van
algemeno uitct:.nzetting.:;n OV(;r vraagstukken om .daaruit eigen
principi~le standpunten te laten blijken. Men knn dat maar eens
eGn enkule keer doen, als er w.sini.s concreets bo~nngrijks aan de
hand is.
De afdeling Groningen sprak ovur.de relatie imago/publiciteitskwesties. Voor wat d8 Eürst.:; Kctmer aangaat heeft de V. V.D. publiciteit genoeg gehad dank zij du agrarische leden der fractie. De
heer Louwes v~..;rzorgt voor d" i::erstè K.'lmerfractie de p.;;rspublicitcit, en heeft waardevolle contac~en vanuit Ulrum wet~n te leggen.
Dan het probleGm Teixc:ira. Sprulwr is wel even onder de indruk
gokomen van het be;toog vnn dcgc;ne; die no.mens de afdeling Haarlem
sprak. Kennelijk le;.:;ft deze zrw.k ondur e0n deel van de mensen.
Dat knn sprsk0r zich ook indenken. De betrokken verdachte is
echter nog nü;t in hoogst0 instrmtio veroordeeld, de zaak is nog
niet in gewijsde, de man he0ft niet m~degedeeld dat nij geen
hoger beroep wenst a~.:n te tuk<:men. Onder di'-' omstnndj.f,heden is·
het in Nederland, en vooral in lib2rale kring, waar men zegt
bijzondere waarde aan mensenrechtcll te hechten, ongebruikelijk
de verdachte rnl:t no.am en toenr:.am ongewenste extra publiciteit te
goven. Toch moet er iets over gezegd worden. In do eerste plaats
de courantenv~rhalen. ~prek~r heeft di~ verhalen g0lezen. In al
die verhalen stond ni~ts waarvan de steller zelfs maar beweerde
dat het feiten wnr0n. Het v~tren allernanl vurh~len, ook volgens
de verhalers zelf. Verhalen die zich om iedere sensationele zaak
heen hechten. Dat webt icdureen die regelrnatig kranten leest.
Wat ook iedoreun Wd(;t die regelrnatig kranten le~st is, dat wanneer een zaak zoals d~.: zaak T. uc-nmaal bij honderden memsen zeer
bittere herinrwrinc!,en ach tGrlaa t, die verhalen dan ook een zeker
geloof vinden. Men leest graag slechts en steeds muer slechts
over iemand Vr!.n wie men wuet dat hij het publiokë belang en ook
het eigen belang beschadigd heeft. Dat is een volkomen normaal
verschijnsel. Een andere vraag is of al deze punten niet bij het
justitigle onderzoek op de e0n of andere manier al ee~ rol hebben
gespeeld, omdat zij no.tuurlijk op zijn minst ten aanzien van de
mate van strafbaarheid oen rol spelen. Is het juist om altijd
maar weer te veronderst.::llcn dat er van allE::s gebeurt wat verkeerd is, dat bepaalde mensen danrvan weten, dat bepaalde kranten
daarover schrijven, manr dat di0 dingen nooit ter ore komen van
de procureur-genar~al, dat da~r door de rijksrecherche nooit een
onderzo6k nA.ar wordt ingc;;stcld, dat iedereen gek is behalve
degenen die dit soort min of meer senRationele artjkgl~n oohr~j
ven? Natuurlijk blijft hL:t probleem dat zij geschreven worden, en
daarom is het ook goed dat wij er vanmiddag aandacht aan geven.
Wanneer dit leeft onder de mensen dan moet erover gesproken warde~
maar in dit gevnl kan er toch niet over gesproken worden in de
zin van een enquête-commissie. Wij hebben in Nederland een enquûtccomrnissie gehnd na".r het ra€;èringsb..ol.eid in de oorlog, het grootste drama dat Nederland als gemaensch~p ooit g~troffan heeft. De
laatste enquête daarv66r was in 1887. Sprek(;r vraagt in gemoede:
is een aantal verhalen in de Haagscha Post en andere bladen voldoende motief om dit apparaat in würking t0 stellen? Kan men dit
als serieus bedoeld opvatten? Dan de kwestie van de deposito's.
Het is een feit zo oud als de w~reld dat de groten der aarde
meer weten dan andere mensen. Het is volkomen duidelijk dat hier
geen enkel verraad of ind~scretie of waarschuwing in het spel
hoeft te zijn; dat grote ondernemingen,met grote financiële staven,
eerder op de hoogte zijn van alles wat zich in Nederland afspoelt,
van een kabinetsformatie af.tot aan de slechte reputatie van oen
bankier; dat al dergelijke dingen bete~ bekend zijn onder degenen
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- 34 die iedere dag de mensen spreken die de touwtjes iri handen hebben.
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de Unil8ver, d~ A~T
of de Koninklijke Petroleummaatschappij deze gegevens op onjuiste
wijze hebben gekregen. Deze mensen z~jn eonvoudi~ over alles wat
zich afspeelt beter geïnformeerd dan een ander. Dat kan men betreuren of niet betreuren, ma~T er is in de normale ervaring van
het levon geen enkcü motief om aan te nemen dat hier iets oneGrlijks in hot spel is. Hier is de voorsprong van de groten in het
spul. Bovcndi8n zijn ook dit nog m~nr verhalen. Niemand weet de
datr1 waarop de betrokken deposito's zijn opgezegd.
En nu is hot nog niet zo in deze wereld, althans niet in Nederland, dat het voldoende is iets te beweren. Voordat men acties
nemen kan, moeten er zeer aanzienlijke bGwijzen aanwezig zijn.
Tot nu toe he0ft zich in deze zaak niets anders afgespeeld dan
eon groot aantal bijzonder goed vcrklaarbare onprettige prikkelende cm hinderlijkt.: ft:i ten, mao.r dat is allL:s totaal iets anders
dan chantago, bedrog, i.nlichtingcn van tevoren, etc.
Ten annzien van de vr2.gcn vnn de afdeling Roosendaal is het
persoonlijke stRndpunt van de hoer Van Riel dat in de totale
verdediging de Narine een buitengowc>on waardevol element uitmaakt. De Narine beschikt in v0.:Jl opzichten over uitnemend per~?o
ne8l, over eon zeer groot p~rcentn.ge beroepspersoneel. De Marine
kan een belangrijke bijdrage nan de NAVO leveren. Er is op geen
enkele wijze bewezen dat de:; h:langen van de J;andmacht, de centraal :!Suropesü belangen van de NAVO, hierdoor mindor goed gediend·
worden. Bovendion behoort du Marine zeer stork tot dio takken van
militaire .bedrijvigheid wa:Tin Nederlo.nd historisch e<:.n grote en
ook waardevolle; ervaring hc..cft, en is het 25 jaar geleden dat de
slng in de Jn.vazçe h<.>oft plaatsgevonden. Ook hot m.:;nst.lijke el-:··
ment in al doze militairc; zqken mout man niet onderschatten. De
effectiviteit spuolt een zeer gro~c rol; in een toekomstige oorlog·ochtor zal de duikbootbostrijding ook bijzonder belangrijk
zijn. Elke maritieme bijdr:::.ge die Europa levert, maakt in andere
dele:n van de wereld Amerikaanse maritieme krc.chten vrij.
Tenslotte verzekert spreker de heèr Delvaux àat hij bij iedere
behandeling van du b.::groting vnn Bui t •.mlandso Zaken in: de door
hem geschetste geest op dit punt.ingaat. Hij voegt daaraan toe
dat h~t bij papier blijft; als wij zouden Giscn dat d6 Nederlandse achtste vloot naar Nieuw Guinea.zou opstomen, zou dit onder
tal van jongeren in de partij heftige repercussies geven! Spreker
zou in het algemeen willen ,opmorken dat de gehele Aziatische
zaak, de verhouding tot de ontwikkelingsgebieden, waartoe ook
Indonesiê behoort, belast is m~t een zeer groot aantal in de geschiedenis gelegen psychologische facetten, die een bijzonder
voorzichtige aanpak nodig maken. D~t ontheft ons niet van de verplichtingen die wij op ons h0:bbcm genomen; het legt wel de last
op ons met uitnemende voorzichtigheid ook op dit punt te werk
te gaan, zo besluit de he~r Van Riel.
De heer Nr.E.H.Toxopeus gaat allereerst in op de door da afdeling Amsterdam gema2.kt<1 opmorkingen, die overigens de oude fractie betroffen. Zij had indordand haar vragen juist te laat gereed,
on toen had een andere fr2.ctie reeds vragen gesteld. öpreker wil
er echter wel op wijzen dat in eên later stadium, toen de onlusten
in Amsterdam reeds waren uitgebroken, tien laden van de fractie
telegrafisch gevraagd hebben de vergadering van de Tweede Kamer
bijeen te roopen. Dat is toen ook gebeurd. Bij die gelegenheid
heeft de voorzitter aan de Y.~er voorgesteld om de 2 %-kwestie te
laten liggen tot nadere beh~nd0:ing bij de begroting van Sociale
Zn~en. Spreker heeft zich toen ~epermitteerd er toch een korte opmerking over te maken, ni. dat h~j het voorshands een onbillijke
zaak achtte dat die korting op de?.e wijze was toegepast.
• .De ~deJi."l&._ Gro.rp,p.gen ht;eft ~es proken over de publici t~i t t :'1, ...,...
het~k van~~ Karn~~f~act~es._~pr~ker wil wel zoggen dat hijzelf
en Me hele fra~~~e de J nrl:·:nk- P,è.JJ.b,~~Ja.r~..ni.e publiciteit beter kan
~n, dat er betere cont~ct'- -~ ~}<mén wordet-. gelegd. Vergelijkt
men onze contacten met d~e ~J.J '66, dan mti4. <-.o~ l'r :i natuurlijk

- 35 wel goed zien dat dat eon· groepering is die buitengemeen veel
jonge; journalist.::n in haar midden hec.;ft. Dnt is voor hen eon heel
prettige rclf:1tie, die bepc..n.ld nic t verloren is g.:;gnan in de verkiezingsstrijd. Het is wa~r dat ovor hut bezoek van de heren
Jookcs en Portheino aan Daventer on zich geheel op de hoogte te
stellen van wat daar nu pr'-cies ann de hnnd was, weinig in de
publiciteit is gekomen. Dat is jammer, daar moet verbetering in
·komen. Naar Elun mot- t ook goed d:;; andere kant var]. de zaak zien.
Vri jwe:l nlle bctrokk...;nc::n :C:ondcn terstond opnieuw werk krijgen.
D::m is h...:t no.tuurlijk een bui tcngcv10on .r:J.Ot.;ilijke zaak om daar nu
eens een fijn persbericht van to makon. I'loet j.J dan ga~n vert~l
len: we hGbben hut allomaal gecontroleerd en het viel zo mee?
Dat is geen nieuws.
·
Dan de kwestie Tcixeir~-t do Mc:.ttos. Do hc2r Van Riel, die vnn
. deze znken goed op d.:; hoogte is, hoeft daar al uitvoerig over
.gesproken. Spreker zou er dit van·willon zeggen. Naar zijn govoclen heeft de gcnchtc vragensteller zijn betoog, dnt spreker
toch wel arg op gerucht(.;n geb2.scerd vond, zeer verzwnkt met te
zeggen dat in ons land het v2rtrouwcn in de rechterlijke oacht ·
zo slecht is. Sprekers vertrouwen in do rechterlijke nacht -hij
zegt dit uit langjarige ervaring in de advocrituur - is in h~t
algemeen zeer groot. Hij vindt het een groot goed dat Nederland
een onnfhanlwlijk8 rechterlijke: mo.cht h..:oft.
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- 36 Zou :van V. V.D.-zijdc een actie worden gevoerd tot instelling
van een p·arlementaire enquête..:commiF::sie voor deze kwestie, dan
zou de V.v.D. de indruk vestigen dat zij in de rechterlijke
macht in Nederland geen vertrouwen heeft. Spreker heeft dat ver·trouwen bepaald in de hoogste mate, en dat zelfde geldt ook voor
de bewindvoerders die bovendien op hun beurt weer verantwoorde'lijk zijn tegenover de rechtbank. Al deze zaken worden diepgaand
onderzocht en men zou een heel stuk van het werk van de rechterli jlce macht ontkrachten wanneer men .aan de suggestie van de afgevaardigde van de afdeling Haarlem gevolg zou geven. Spr_eker
gelooft niet dat iemand dat zou willen.
.
De heer Toxopeus komt vervolgens op de vraag van de heer w.
van Amerongen, die er op aandrong aan de kiezer een duidelijk
.alternatief voor ogen te stellen. Spreker herinnert de vergadering er aa.n dat hij na de val van het kabinet-Cals heeft bepleit
de vorming van een kabinet bestaande uit K.V.P., c.H.u., v.v.D.
en eventueel ook A.R.P., dat behalve het afdoen van dringende
zaken ook een program zou opstellen waarmede die drie of vier
partijen gezamenlijk zouden optrekken in de verkiezingsstrijd.
Zijn gedachte was Q.at men dan reeds voor de verkiezingen duidelijk had kunnen st.ellen dat het ïn dat program. neergelegde regeringsbeleid zou worden uitgevoerd indien de betrokken partijen bij
de verkiezingen met een bepaalde meerderheid uit de bus kwamen.
Deze gedachte die het begin 2;0u zijn geweest van een nieuwe partijvorming is door de protestru:t&-christelijke partijen toen niet
aanva<:ird. Ook op dit ogenblik is men er kennelijk nog niet geheel
aan toe.
.
·
De heer E .M.T. Rozenbroek hoeft ge sproken over de lege banken
in de Kamer die met name bij televisie-uitzendingen een slechte
indruk bij het publiek wekken. Spreker ziet 'Neinig mogelijkheden
hierin verandering te brengen. Het is niet zo, dat Kamerleden
uitsluitend absent zijn door het Europese werk of door spreekbeurten. Er zijn ook commissievergaderingen; or moeten werkbezoeken gebracht worden aan verschillende streken van het land.
Er wordt gestudeerd in de bibliothE·ek of men wordt weggeroepen
aan de telefoon. Men mag en kan niet eisen dat tijdens Kamerzittingen die vaak van één uur 's middags af tot in de nacht duren
alle Kamerleden alert luisterende naar iederoen die het woord
voert, aanwezig zijn. Dat is eenvoudig uitgesloten en het heeft
ook geen enkele zin. Een Kamerlid heeft tot taak goed op de hoogte
te zijn van de te behandelen onderwerpen en op tijd aanwezig te
zijn bij sten@ingen en dergelijke. Spreker vraagt de heer Rozenbroek dit goed te bedenken alvorens kritiek uit te oefenen op
de inderdaad veelal slechts half gevulde zaal.
Wat het gedrag tegenover de Boerenpartij betreft, men zal gemerkt hebben dat er de laatste tijd al niet meer gelachen wordt
al is dat niet altijd gemakkelijk, maar spreker wil er wel op
wijzen dat er niet werd gelachen omdat het hier een kleine partij
betrof maar om de inhoud van het verhaal. Als dat verhaal verteld
zou worden door een vertegenwoordiger van de grootste fractie
was de hilariteit even groot geweest.
Tenslotte de heer Drs.P.A.Delvaux. Spreker acht het jammer
dat de heer Delvaux gesproken heeft zoals hij deed zonder te
weten dat zowel de heer Van Riel als hij zelf bij voortdtu•ing in
de ·Eerste en Tweede Kamer hebben aangedrongen op de naleving van
het accoord van New York. De heer Delvaux had dit toch ook wel
kunnen verwachten. De heer Delvaux mag er zeker van zijn dat
beide kamerfracties in die richting blijven ijveren, echter wel
met een zekere tact. Het continue bombarderen van een ~linister
van Bui tenland se Zaken met· vragen OP, dit stuk in een situatie
waarin de verhoudingen met Indonesië nu juist wat beter worden
zou immers ook averechts kun~en werken. Dit moet zorgvuldig
worden bezien, maar de geest die de heer Delva.ux bezielt, bezielt ook spreker.
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- 37 Mevrouw Van Someren-Downer wil vervolgens ingaan op hetgeen
door de afgevaardigde van de afdeling Amstelveen is gezegd. Zij
sluit zich aan bij de woorden. van de heer Van Riel dat in de
Kamer lang niet al tijd de gelegenheid bestaat tot het houd en van
diepgaand o princj.piële algemene beschouwingen. Wat de Kamerleden
bij de behandeling van de begroting doen is de concrete punten
belichten vanuit hun beginselen. Spreekster is met de afdeling
Amstelveen bijzonder verheugd over he:t tot stand komen van de
culturele paragraaf in het verkiezingsmanifest. Juist in deze
·tijd, nu.onze mastscha:;_:Jpij wel ee:ns te materialistisch en te
technocratisch dreigt te worden, j_s een goed cultuurbeleid van
het allergrootste belang. Aan de andere k~nt houden e:conomie en
techniek onerzijds en culturelo ontplooiing· anderzijds ten
nauwstG vcrband r:-.ct· elkaar. Hst is duidelijk, aldus spreekster,
:lat wij bij tocnGmende v•elvaart en toenemende vrije tijd. hopen
en vcrwachten dat juist een departement als dat van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 'derk steeds meer aandacht zal krijgen.
Spreekster wil nog vermelden dat bij dG behandeling van do bef.,roting van C.R.M. in de Eerste Kamer alle fracties er het zwijgen
toe he~)ben gedaan behalve de onze; zij meent dan- o·ok ·dat bepaald
.niet gezegd kan worden dat de cultuur onze aandacht niet heeft.
De heer Joekes gaat in op de vraag van de afdeling Amsterdam ·
of de fractie wel voldoende aandacht hu;ft geschonken aan de
categorale organisaties. In de eerste plaats wijst spreker er op
dat het optreden van Kamerleden op het terrcirt ván de maatschappelijke organisaties altijd wat moeilijk is. Hot gaat heel vaal<:
om kwesties die in eerste instantie ter behandGling zijn van het
georganiseerde maatschappcb.jk leven zelf •. NiGttemin is het in
de afgelopen periode zeker nü,t veronachtzaamd en dat zelfde
··geldt ook thans. De V. V.D. acht do categorale organisaties van
·- groot belang. Zo wil sprekc;r er op wljzen dat bij voorbeeld de
heer Zegering Hadders over buitengewoon goede contacten beschikt
met de catee;orale organisatic;sin de K.L.~i!., die daar het allergrootste deel van het personeelsbestand vertegenwoordigen. De
heer Hadders is altijd een van de voorvechters geweest vàn de ·
erkenning van die categorale organisaties als dè vertegenwoordigende organisaties.
·
Wat het stellen van vragen door Kamerleden betreft, wil spre. ker tèr aanvulling van hetgcen de heer Toxopeus hi~rover reeds
heeft gezegd, er op wijzen dat men zich goed moet realiseren
wat men als vragenstellend kamerlid kan bepleiten, waarop de
vragen gericht kunnen zijn. Men vraagt zelden alleen maar informatie, men vraagt bijna steeds het voeren van een bepaald beleid.
Vraagt men ingrijpen van de overheid om bij voorbeeld iemand te
beschermen tegen ontslag dan is spreker accoord. Men moet daarbij
echter wel voorzichtig zijn de staatsinvloed in het bedrijfsleven niet te vergroten.
Tenslotte nog een enkele opmerking over het geval Teixeira
de Mattos, in aansluiting op wat de hoer Van Riel daarover reeds
heeft gezegd. Het is in het algemeen wel waar dat de groten meer
weten dan dc kleinen, dat de groten vaak· automatisch voorwetenschap hebben, maar in dit geval ging dat~niet eens op. Van ~e
vier grote ondernemingen in Nederland .;. . men noemt hen wel de
Grote Vier - hadden er twee niets met Teixeira de Mattos te maken,
één heeft zich inderdaad tijdig eruit teruggetrokken, maar de
vierde niet; oeze bleek dus bepaald niet over voorwetenschap te
beschikken. De heer Wittcveen heeft overigens onlangs een zeer
concrete suggestie gedaan voor dergêlijke gevallen, een origineel
idee voor Nederland, name}ijk bestrijding a oor middel van de invoering van een depositovcrzekering zoals die in de Verenigde
Staten van Amerika s~nds jaar en dag bekend is. De toenmalige
minister van financien had daar geen oren naar; wellicht is dit
iets voor een toekomstige mini~ter van financiën.
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- 38 De heer G.Koudii.ê_ gaat nade:r in 9r de vragen gesteld door de
afdeling Roosendaal. Spreker meent dat er Bezien de situatie in
de wereld van dit ogenblik we~ reden is om de Nederlandse. bijdrage
in de gezamenlijke strijdkrachten voor de l~AVQ v_o9rlopig te handhav~n in de verhouding zoals die nu is. De NAVO heeft een twee~edig doel. Het ene doel is het handhaven van de vrede; dat is in
Europa gebeurd. Het t'.veede doel is het gebruiken van die toestand
van vrede om te komen tot een ontspanning met het Oosten,tot
betere vcrhoudingen op het gebied van handel, toerisme en cultuur.
Dat doel is nog niet bereikt maar er is op het moment toch een
zekere ontspanning te bespeuren tussen het oostblol{ en het westblok. Spreker gelooft dat wij op het punt staan de oogst binnen te
halen v~n de inspanning van de vorige jaren, maar willen wij die
oogst binnenhalen dan moeten Wlj die inspanning bepaald voortzetten• Sp:rckcr wij st op het gevaar va:1 de opl{Qm::>t van China. Er is
een mogelijkheid dat er een tijd ko~t dat ook ten opzibhtc van
Chino. een soort l~AVO-pact nodig zal zijn. Hij acht het gewenst
:de NAVO in z:i.jn huidige situatie, en in zijn huidige samenstelling
te laten bestaan.
De Voorzitter darikt de fractievoorzitters en de fractieleden
die zojuisthetv;oord hebben gevoerd zeer hartelijk voor de duideliJke en diepgaande beantwoording van de gestelde vragen. Alvorens
dit agendapunt te beeindigen geeft hij nog het woord aan de heer
,c. w. Visser, Amstelveen, die hem daarom heeft gevraagd.
De heer Visser heeft gedurende deze vergadering opgemerkt dat
veelal terwijl vanaf het spreek ge stoel te het woord. werd gevoerd
driekwart van de aanwezicen met elkaar stond te praten. Hij heeft
·-zich afgevrÈlagd welk ;imago onze partij heeft voor een vreemde die
deze za.al binnenkomt. Dnt is, aldus spreker, het imago van een
· sociëteit. Kunnen wij, zo vraagt de heer Visser zich af, met elkander niet de beleefdheid opbrengen om, ook al interesseren sommige onderwerpen ons minder, tegenover de sprekers althans de
indruk te wekken dat wij naar hen luisteren?
·
· De Voorzitter dankt de hE'er Visser; hij ·stelt zich voor om
wanneer hij bij volgende gelegeP~eden nog eens moeite mocht hebben
de vergadering tot rust te brengen diens interessante woorden te
citeren.
·
.. .. De Voorzitter constateert vervolgens dat de vergadering thans
aan haar einde is gekomen. Er rust op hem nog één taak. Hij heeft
reeds afscheid genomen van de heer Quarles van Ufford in diens
-functie van Algemeen 0 -:;cretaris van de partij; hij wil thans· ook
een woord van afscheid richten tot I·1Ievrouw Veder-Smit, wier lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur in verband met haar benoeming
tot lid van de Tweede Kamer niet is gecontinueerd. Zowel het
Hoofdbestuur als de gehele partij zijn i'.ievrouw Veder bijzonder
erkentelijk voor het goede werk dat zij heeft gedaan als Secretaris voor de organisatie. Zij herinneren zich met grote dankbaarheid de methode waarop zij de problematiek in het verband van de
organisatie in het haar toegewezen district heeft opgelost en in
het algemeen haar bijzonder prcttie:e en constructieve bijdrage
aan het overlog in D.B. en H.B. Zij verheugen zich erover dat
haar vertrek uit het D.B. een zo go2de en reële oorzaak had. Zij
wensen haar zeer veel succes toe met haar werk in de fractie.
De Voorzitter gelooft te mogen zeggen dat de vergadering in
een langdurige en ietwat benogen sterr.ming toch goed en vruchtdragend werk heeft gedaan. Hij is de aanwezigen erkentelijk voor
het feit dat zij die vergadering hebben bijgewoond en voor hun
bijdragen tot de discussie. Wij gaan naar huis, aldus spreker,
met goede voornemen~; wij .zullen trachten ervoor te zorgen .dat
die goede voornemens ons naar een beter imago en Laar een nog
.groter succes zullen leiden. De afdelingsbesturen zullen daar met
alle kracht aan werken. Het aoofdbestuur zal in de komende tijd
vaak een beroep op hen doen; he:t weet dat zij aan dat beroep een
gevolg zullen geven.
Spreker sluit hiermede deze vergadering en wensteen ieder
wel thuis.

