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Dames en Heren, beste vrienden hartelijk welkom in het Turfschip
te Breda op de jaarlijkse vergadering van de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie.
Dames en Heren, de officiële begroeting zal zoals gebruikelijk straks
plaatsvinden,nadat de fractie-voorzitter uit de Tweede Kamer de Heer
Geertsema heeft gesproken. Thans wil ik meteen het woord tot U
richten. Ik zie in de zaal blijde gezichten. En als ik naar het
westen kijk, dan zie ik een blij gewest. Dan zie ik een ZeeuwsVlaanderen, dat voor de v.v.D. een geweldige winst heeft binnengehaald. (applaus) Natuurlijk wil ik onze vrienden in Zeeuws Vlaanderen hartelijk gelukwensen met dit succes, maar ik wil ze ook
bedanken voor al het werk dat ze er ongetwijfeld voor hebben moeten
verzetten, want zo'n winst krijg je heus niet voor niets. Hartelijk
dank Zeeuws Vlaanderen. (applaus) Als U bedenkt Dames en Heren, dat
wij in Axel groeiden van 11,J tot 16,5, in Sas van Gent van 8,9 tot
25,5 en in Sluis van 16,2 tot J7,8

% (applaus),

dan mag ik wel zeggen

dat hier werkelijk iets bijzonders is gebeurd. Natuurlijk moet je er
voor oppassen om dit nou maar landelijk te gaan interpreteren, maar
ik kan U wel garanderen, ze zullen weten straks dat de v.v.n. er is
en dat de v.v.D. groeiende is. Ik moet U wel zeggen op gezag van de
Pronvinciale Zeeuwse Courant, dat er in Sluis sprake is geweest van
een Hans Wiegel effect. Na de A.R. hebben wij nu ook ons eigen effect.
Hartelijk dank Hans Wiegel.
Dames en Heren, nu moet U niet denken dat het allemaal zo makkelijk
gaat in de politiek. Een voorzitter die zo begint zou zeggen, nou ja
die brengt natuurlijk een geweldig optimistisch verhaal en die zegt
dat het nu allemaal wel zo verder gaat, dat is echt niet mijn
bedoeling. Ik had U namelijk willen zeggen, Dames en Heren, dat er
nog juist zo enorm veel te doen iso Niet alleen binnen de v.v.D.,
maar in ons hele land. Want Dames en Heren, kijkt U nu eens om U
heen. Dan is het niet allemaal rozegeur en maneschijn en dan wil ik
meteen de andere kant van deze werkelijkheid laten zien. Want wat is
er nu eigenlijk in Nederland aan de hand en ik geloof. als je aan
politiek doet, dan moet je je dat allereerst afvragen. En dan geloof
ik dat je kunt zeggen, dat er sinds 1945 sprake is van 2 revoluties,
groot woord, ik zal U zeggen waarom ik het zeg. De ene heeft helaas
biet plaats gevonden. Het is de revolutie van de ontstelde jonge
generatie, die uit Wereldoorlog II de wereld instapte en de tweede
is thans aan de gang en dreigt zijn doel voorbrij te schieten. Het
resultaat is de huidige verwarring. Het verlies van zekerheden,het
wantrouwen, het vluchten in schijnproblemen of zelfs in een schijnwereld. Waarom vond die eerste revolutie niet plaats. De angry young
me_n van 1945 hoopten en verwachtten dat er nieuwe en echte politieke
scheidslijnen getrokken zouden worden na de oorlog.
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En dat er een moderne aanpak van de problemen zou komen en herleving
van de democratie, die zoiets als
maken. Het

li~p

con~essionele

~ascisme

voorgoed onmogelijk zou

allemaal even anders. We weten het inmiddels. De

partijen kwamen in oude onduidelijke glorie terug. De

P.v.d.A. werd niet de brede vooruitstrevende Volkspartij maar verzandde al gauw in het oude S.D.A.P. denken en dito jargon
klasse strijd. Ik heb het allemaal

zel~

inclusie~

de

meegemaakt, gezien en gehoord.

Vele jongeren kwamen pas tot een politieke keuze toen de v.v.D. werd
opgerich~

in de winter van

1

47- 1 48. Het echte nieuwe kwam niet. De

toenmalige jongeren waren vermoedläjk te zeer doordrongen van de noodzaak Nederland eerst economisch weer op de been te brengen om luidkeels om een nieuwe politiek te gaan roepen. We hadden het te druk
met het creëren van de welvaart. En niet eens helemaal ten onrechte.
Aan mooie ideeën heb je weinig als je straatarm en kapot bent. Maar
ondanks deze rechtvaardiging

blij~t

de gemiste kans. De welvaart kwam,

de vernieuwing nauwelijks. En nu vraagt de huidige jeugd zich terecht
a~,

waarom er zoveel in de maatschappij

schee~

moest groeien. Terwijl

er politiek geen nieuwe kaders ontstonden, kwam er een technische
ontwikkeling tot stand die radicaler was dan enige politiek ooit
geweest is

o~

kon zijn. De techniek liet de politiek ver achter zich.

Niet voor niets zei Frank Bormann, de Commandant van de Apollo 8,
de mens kan op technisch gebied alles wat hij wil, maar de vraag wat
is nog niet beantwoord. En zo kon het gebeuren dat het Concorde
project tot stand kwam zonder dat er b.v. in het Britse Parlement
werkelijk over gedebatteerd was~ Resultaat: technisch een per~ect
vervoer::;
geval, in de internationale/politiek schijnbaar moeilijk te plaatsen.
De politiek liep achter de
a~rekening,

~eiten

aan. De techniek zorgde voor nog een

dat vind ik niet zo erg. Dat is de grote leider, Die werd

als het ware electronisch uitgeroeid. De grote man wiens màgisch
woord gedrukt

o~

door de radio tot ons kwam en waar zo'n gerust-

stellende werking van uit kon gaan, die is verdwenen. Zet

diezel~de

man voor de televisie en je lacht je dood als hij grote woorden gaat
gebruiken. Het blauwe oog werkt als een soort lachspiegel. Iets moet
heel hard en heel waar zijn, wil het de televisie overleven. Een man
moet gewoon een goed beleid voeren wil hij
moeten we op
politiek in

zichzel~
~eite

geloo~d

worden. En daar

dankbaar voor zijn. Maar ook hierdoor is de

overrompeld. Als daarbij dan nog optelt dat de

huidige problemen veel ingewikkelder zijn en moeilijker aanspreken
dan die van het begin van deze eeuw, dan is de inventarisatie aardig
compleet. De problemen van de schoolstrijd, van de sociale achterstelling van velen, waar welliswaar lang niet gemakkelijk op te lossen,
maar ze waren met weinig simpele woorden uit te leggen. En dat kun je
van de huidige problematiek niet zeggen.
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En dan de vraag, wat staat ons te doen als mensen, als politieke
partij, als v.v.D. Allereerst weer de bezieling krijgen om de
problemen te lijf' te gaan. Dat schijnt voor velen moeilijk te zijn.
Een welvaarta-democratie is moeilijker te vitaliseren dan een
democratie in nood. Het gaat niet meer om de strijd om het bestaan,
het gaat nu om de verdeling van de machto Dit is helemaal niet het
probleem van een bepaalde groep of' klasse, maar van ons allen. Voor
gr•eps identificatie is dus geen plaats meero Ook alweer een houvast
dat verloren is gegaan. Geen leiders geen groepen, waar moet je heen
met je emoties, met je solidariteit. Vele zeggen, nergens heen. Gewoon
achter de televisie gaan zitten tot je je doodschrikt of' de doden en
gewonden en vervolgden van je beeldbuis op je afwasbare nylon tapijt
rollen naast het rooktafeltje waar de spuitbus op staat die alle
nare luchtjes wel verdrijft.
Als ik een neger was in Har1em 9 dan wist ik precies waar ik voor
vechten moest. Als ik een schrijver was in de Sovjet Unie, een
journalist in Tsechoslowakije, een inwoner van Angola of' een Israelier
dan kon ik vechten als een soort held. Maar nu immers niet. Je kunt
je kinderen zonder te huichelen niet eens meer wijsmaken, dat
Nederland uit puur heldendom de oorlog ingegaan zou zijn als de
Duitsers ons niet overrompeld hadden. Die kinderen weten vermoedelijk
allang, dat als dat niet gebeurd was, Nederland net als in de Eerste
Wereldoorlog goede zaken met beide partijen had gedaano Ook al had
onze sympathie nog zo duidelijk aan de kant van de geallieerden
gestaan. Dat zijn de werkelijkheden waar onze jeugd rekening mee
houdt. Laten we er geen illusies over hebben. De zestiger jaren
hebben afgerekend met een heleboel sprookjes. Er zijn geen nieuwe
voor in de plaats gekomen. En laten we nu wel met elkaar afspreken,
dat er ook geen nieuwe voor in de plaatJ moeten komen. Voor mij
hoeft het niet meer. Die ene oorlog was genoeg en de teleurstellingen
daarna ook. Aan grote leiders hebben we geen behoefte. Maar laten we
er wel voor zorgen dat we tijdig oplossingen bieden, zodat de primitieven onder ons niet om een sterke man gaan roepeno Ve moeten n.l. niet
denken, dat wat dat betreft onze democratie niet in nood is, dat is ze
welo Als het mogelijk is, Darnes en Heren, dat kleine minderheden meerderheden intimideren en zelfs het werken onmogelijk maken, dan is er
een terreur ontstaan, die democratisch functioneren moeilijk of'
onmogelijk maakt. Geertsema heeft daar terecht op gewezen in zijn
laatste radio praatje. Het was goed dat hij het zei en gezien de
reacties

le~datgene

wat hij zei onder het Nederlandse volk.
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Maar is het niet treurig, dat het iets bijzonders is als een politicus
zoiets zegto Waar blijven die andere democratische politici. Zijn ze
al gerntimideerd? Waar blijven democratische socialisten? Vaar de
confessionele? Waar de Democraten 66? Die dan wel geen politieke
kleur hebben, maar wie de democratie wel dierbaar iso Zijn ze soms
bank om uitgemaakt te worden voor conservatief, dat mode scheldwoord,
of denken ze de mensen zoet te houden met de bijna heilig verklaarde
inspraak. De pleister op alle wonden. Er dreigt een nieuw sprookje
te ontstaano Dat inspraak uit de blauwe hemel komt vallen. Men
vergeet nolo erbij te vertellen, hoeveel werk, hoeveel verwerking van
informatie aan reëele inspraak vooraf gaat. Het is aan ons de taak
de maatschappij zo in te richten en zo doorzichtig te maken, dat
diegenen die dat willen en kunnen mee kunnen denken en praten. Laten
we elkaar niet wijs maken, dat 12 miljoen Nederlanders dat zullen
kunnen en willen en dat al die anderen die niet meedoen gelukkig en
weer ongefrustreerd de wereld inkijken als de optimale inspraak
bereikt iso Er zal altijd nog ao iets als gedelegeerd vertrouwen
blijven- voor de mensen die dat nu eenmaal willen. Laten we oppassen
voor nieuwe sprookjes, die straks tot nieuwe en juist omdat het nieuwe
zijn, nog vele grotere teleurstellingen zullen leiden. Het is

gevaar:~ lij~

dames en heren een verontrustte wereld kiekerekis te verkopene Waar
moeten we heen, wat moet er gebeuren. Wat er moet gebeuren is, dat er
op grond v 1_an rationele programma's tot een samenwerking gekomen
moet worden voor een toekomstige regering. Het moeten doelmatige
programma's zijn, uitgaande van een doelstelling. Die doelstelling zal
bij een'' liberaal een andere zijn dan bij een socialist. Of de z.g.
pragmatici dat nu leuk vinden of niet. Voor ons programma zijn al vele
bouwstenen klaar in de vorm van het Liberaal Beraad. Op de extra
openbare partijraad in April werken wij de prob:èmen van onderwijs,
leefmilieu en woonmilieu verder uit aan de hand van resoluties en
pre-adviezen van de Kamerleden Tuinman, Vonhof en Wiegel o Voor de zomer
is een eerste compleet programma klaarp concept programma en direct na
de zomer zal het na de discussies in afdelingen, partijraad en algemene
vergadering vastgesteld worden. En aan het onderwijs wijden wij dan
een apart congres in Octobero Maar dan. Goed dan heb je je programma.
Iedereen is het er in dit land wel over eens, dat het dringend nodig is
dat de miezer voor de verkiezingen weet wat voor beleid er dank7~~jn
stem uit de bus komt. Dat betekent dat het nu eens uit moet zijn met
het gemarchandeer met stemmen als de stembus al gesproken heeft, met
het binnens Kamers onderhandelingen over Kab:L.netsformaties en het
gehakketak over programma's. Wij kunnen het er wel over eens zijn, dat
een groot deel van de

frustratie, van de terechte onvrede over onze

democratie aan die praktijken toegeschreven moet wordeno Straks op deze
avond zullen wij resoluties behandelen, die hierover gaan.
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Maar ik durf nu al te voorspellen dat de VoVoDo haar principe trouw
zal zijno Dat de kiezer het recht van meebeslissen heefto
Ik ben het in dit opzicht Dames en Heren geheel met D '66 eens, dat
de vroegere praktijken onjuist wareno VoVoDo heeft daar altijd tegen
geprotesteerdo Des te merkwaardiger is de opstelling van juist deze
partijo Opgericht in naam van de vernieuwing en van de democratie
zelveo De voorzitter van D '66 schijnt uitspraken te kunnen doen met
zijn hoofdbestuur zonder dat hij daar door zijn partij toe is
gemachtigdo Dus zonder inspraak aan de basiso En ze weten nu al dat
goede
de VoVoDo geen/partner iso Dan vraag ik mij toch wel af en niet als
voorzitter van deze partij, maar als simpele kiezer, ja wat dan wel,
wat wil D '66? De maatschappij vernieuwen, dat willen wij ook en dat
willen voor zover ik weet alle serieuse partijeno Maar hoe wil D

1

66

dato Er zijn voor deze partij J mogelijkhedeno Ze kan de absolute
meerderheid van de Kamer zetels halen, dat lijkt mij niet zo waarschijnlijk, dan hoef ik nog niet eens naar Zeeuws Vlaanderen te
kijkeno Ze kan, de tweede mogelijkheid, nu al beslissen in de oppositie
te blijven, dan wordt ze een soort Boerenpartij, die nooit kan
waarmaken wat ze beweert en wil en wat ze de kiezers belooft .. Haar
lot zal verschrikkelijk zijn., Ten derde, zij kan proberen om met een
ander iets van haar beleid te realisereno En in dat geval heeft de
kiezer er recht op te weten met wie dat 21 gebeureno En dat recht
baseer ik niet alleen op onze principes, maar ook en juist op die van
D

1

66o Ik kan maar niet zien hoe deze nieuwe partij die met goede

bedoelingen gestart is, dat stel ik voorop en dat geloof ik nog altijd
uit dit dilemma komt .. Ik vraag daarom op deze plaats, als voorzitter
van de

v . v . D ..

aan de voorzitter van D '66, ten eerste hoe weet U nu

al dat er met ons niet te werken valto Op welke partij uitspraak
baseert het hoofdbestuur van Uw partij dit besluito Ten tweede, wat
moeten de kiezers in het geval dat D '66 niet de absolute meerderheid
krijgt, ach en daar moet U toch wel rekening mee houden, mijnheer de
voorzitter van D

1

66, van zijn partij verwachteno Is er wellicht een

actualiteitenrubriek van een onzer omroepen, die voor deze saillante
vragen een plaatsje over heeft. Het lijkt mij actueel genoego Graag
antwoord Hr .. Beekmanso (applaus) ..
En als U mij dat antwoord geeft, voor mij de kans U van repliek te
dienen en als het kan voor de televisie, zodat alle kiezers deze
informatie krijgen kunnen., Er zal geregeerd moeten worden in ons land.
Het is voor de democratie heel wat beter dan alle hoerara over
vernieuwing die niet waar gemaakt kan wordeno En het zal een goede
regering moeten zijno In het stuk van het Beraad heeft U kunnen lezen
dat wij veel zien in het rapport van de groep van 18o
0
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Bovendien mensen hebben ze toch ook, met mannen als Weringa, Udink
en Bakker kun je toch een vooruitstrevend beleid realiseren. En wij
zien ook mogelijkheden met D

1

66. Natuurlijk. Na Groningen» ik zou

bijna zeggen na de overname door Nieuw Links vlan de P.v.d.A. is het
wat moeilijker geworden over deze partij te spreken. Als Nieuw Links
eruit zou gaan, hebben wij gezegd zouden wij opnieuw onze standpunten
bepalen. Ik heb het gevoel, misschien dat de Hr. Vondeling er anders
over denkt, maar ik heb dat gevoel dat daar voorlopig geen sprake van
zal zijn. Als er een ding is, dames en heren, waar de kiezer genoeg
van heeft en dat ben ik eens met de fractie-voorzitter in de
Amsterdamse Raad, de Hr. Jacobse, dan is het gekissebis is de
politiek. Die kiezer wil een goed beleid, een beleid dat aanspreekt
met profiel met een duidelijke lijn naar de toekomst. En die wil niet
horen wie er allemaal met wie niet wil en ruzie heeft. Die kiezer wil
een goede regering. Voor het zover is moet er nog een heleboel
gebeuren. Je haalt tegenwoordig geweldig veel uit de spuitbus, zo
maar kant en klaar. Maar democratie, dames en heren, die komt niet
uit een spuitbus, die moet uit ons zelf komen daar moeten we voor
werken als mensen en als partij en daar moet je heel hard voor
werken. Met je Kamerleden, je Raadsleden, je Staatsleden en alle
harde werkers in de partij. Aan goede mensen hebben we geen gebrek,
al kunnen we er nog veel meer gebruiken. Dagelijks dames en heren
beste vrienden, melden zich nieuwe leden. Het zijn er op het
ogenblik en dan schat ik het en dan ben ik voor een keer conservatief
aan de conservatieve kant, het zijn er per week zeker 40. En dat
loopt aardig op, dat kan ik U garanderen. We zijn daar blij mee.
De sfeer in de partij is fantastisch. We discussiären, we zijn het
heus wel eens oneens, •e maken geen ruzie. De Hr. Berghuis, Senator
voor de A.R. heeft in de Eerste Kamer gezegd, dat de v.v.D. een
innerlijk sterke partij is. En als een voorman van de A.R. dat zegt,
dan zegt mij nog meer, dan wanneer een van ons dat zegt. Natuurlijk.
(applaus). Ik wil de Hr. Berghuis op deze plaats heel nadrukkelijk
gelijk geven en ik ben hem ook dankbaar voor zijn uitspraak. Ik vind
dit gewoon eerlijk. En ik heb daar een hele speciale bedoeling mee.
Toen ik 11 maanden geleden voorzitter van deze partij werd op ons
congres te Groningen, trof ik een geweldig fijne partij aan. Maar ze
had een groot gebrek, dames en heren. Ze was straat- en straatarm.
Ik had als iedere nieuwkomer grote plannen, U kent ze wel, de nieuwe
bezems nietwaar. Die heb ik nog hoor, weest U maar niet bang. Ik
wilde b.v. veel aan kader training doen, ik wilde een goede
communicatie binnen de partij. Een goede wetenschappelijke begeleiding.
Maar de realisering was niet direct helemaal mogelijk. Want de partij
had geen rode cent, of juist alleen maar rode centen. We hadden n.l.
een tekort, schrikt U niet ik c'lurf het nu wfll te zeggen •••••• /7

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK
AFDELING CONGRESREGISTRATIE

~-~~am

Blad No.

7

Band No.

1

ruim 6 ton. Je kunt als je dat hoort, ziet kun je beter zeggen,
een paar dingen doen als voorzitter. Je kunt prompt aftreden, dat is
laf, je kunt gaan zitten huilen, dat is kinderachtig of je kunt naar
je leden stappen en als dat goede leden zijn dan kan dat. Dat laatste
heb ik gedaan en U was geweldige leden. Onze tientjes-actie bracht het
enorme bedrag op van f

173.000,--. Ik ben U daar enorm dankbaar voor.

Beroeps collectanten voorspelden ons een opbrengst van f

30.000,--.

Ik was wel een beetje verdrietig toen ik dat hoordeo U ziet het, U
bent geweldige leden. We zijn er natuurlijk nog niet. Ik wilde op het
ogenblik wel vragen, vergeet Uw afdelingen niet die zelf hun verkiezingscampagne moeten bekostigen •. Ik wil U al wel verklappen, dat ik
wel erover denk samen met het dagelijks bestuur, om als deze dure
verkiezingen voorbij zijn, in het najaar U nog eens een keer om een
tientje te vragen. Dat wil U wel verklappen (applaus). Je kunt maar
beter eerlijk zijn in die dingen nietwaar? We hopen beste vrienden,
met veel bezuinigen met enorm hard en vooral gratis werken er dan
uit te komen. We kunnen ons n.l. letterlijk niets

Maar

p~rmittereno

nu is er een ding belangrijker dan geldo En dat is enthousiasmeo
En de bereidheid iets voor de partij over te hebben. En dan moet ik
toch wel in de allereerste plaats noemen" de harde trouwe werkers
'n ons secretariaat. Beter bekend als de Koninginnegrachto(applaus)
En natuurlijk ook leden van het hoofdbestuur, leden van alle
plaatselijke besturen, centrale besturen 9 het is fantastisch wat U
gedaan heeft. Het is natuurlijk oh zo eenvoudig om een dure campagne
aan een duur bureau uit te besteden. Dat is niet zo moeilijk. Men
zegt wel eens dat er partijen zijn die zich dat kunnen permittereno
Ik kan het mij nauwelijks voorstellen. Yij kunnen het in ieder geval
nieto Nu zijn er gelukkig onder de beroepsschrijvers ook nog vrienden
die uit puur enthousiasme ons ook nog willen helpeno Ook aan hen van
deze plaats heel veel danko

(applaus) Er kan dames en heren, en dat

is nu weer een voordeel, in ieder geval niet van ons gezegd worden, dat
als wij willen met verkiezingen, nou ja die lui bulken van het geld,
die kunnen alles kopen. Alles wat we doen dames en heren doen we zelf
op eigen kracht. Want de dure hidden

persuader~die

kunnen we echt

niet betalen. We geven ons zoals we zijn straatarm maar echt. Ik zei
in het begin dames en heren, dat het moeilijker is te vechten als je
niet in gevaar bent dan wanneer je het wel bent. Dat is geloof ik
een constatering van iets erg menselijks. Ik wil U echter voor een
ding toch wel waarschuwen en ik zei U al in het begin, het is allemaal
niet zo mooi, we hebben het niet zo goed als we wel eens denkeno
En onze democratie is ook niet zo onbedreigd als we wel eens denken.
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De Hr. v. Riel weest daar deze dagen terecht op. Terwijl de mensheid
een eind op is om via verdragende lucreaire dreiging het hoo:fd te bieden:
oorlog is tenslotte een bekende en herkenbare categorie, zijn we
op weg onszelf' te bedreigen. En als we niet oppassen te vernietigen.
Als de milieu verontreiniging geen halt wordt toegeroepen, zullen
onze kinderen steeds meer ziek worden. Wanneer ons land niet op grond
van goede ruimtelijke ordening lee:fbaar gehouden wordt, worden we een
groot Ruhrgebied. Als wij onze economie niet beschermen tegen overvallen vanuit het buitenland, we maakten dezer dagen weer de overname
van 2 grote bedrijven mee, dan worden wij een wingewest van buitenlandse ondernemingen. Onze economie moet zo sterk mogelijk worden, dat
dat niet meer mogelijk en nodig is. Er is heel veel te doen in
Nederland. En dan onze democratie zel:f. Steeds meer hoor je moedeloze
lieden roepen o:f de een o:f andere sterke man. Ach die kolonels in
Griekedand die zijn zo gek nog niet zeggen ze dan. Ik ben ze ook wel
eens tegengekomen. Hier en daar hoor je die geluiden. Steeds meer
schijnt het gewoon te worden dat minderheden en

daardoor wordt het

opgeroepen via slimme vergader technieken meerderheden de mond
snoeren. Ondemocratischer kan het niet. Onze democratie is wel
degelijk in gevaar. En dit te meer als we na de Kamer verkiezingen
van volgend jaar geen goede sterke regering komt, die kan steunen op
een meerderheid in onze volksvertegenwoordiging en daar werken we
vandaag al naar toe. Daar moet voor gewerkt worden en daar mag ook
nog wel eens een keer voor gevochten worden. Ook al hebben we het
schijnbaar goed. Al zijn we geen negers in Harlem, schrijvers in de
Sovjet Unie o:f Tsechoslovakije, inwoners van Angola, vaders en moeders
in Israel, we moeten toch vechten, dames en heren. Professor Polak
hee:ft in de Tweede Kamer gezegd, democratie is niet een goed stel,
bestel voor bange mensen. Daar had hij gelijk aan. Democratie heb je
modig, mensen met le:f met lie:fde voor die democratie. Daar hebben we
een sterke

v.v.D.

voor nodig. Als wij willen dat dit een vitale,

liberale democratie zal zijn. (applaus}.
Dames en Heren, als ik deze woorden tot U spreek, dan doe ik dat in
alle bescheidenheid. Ik ben niet meer dan Uw organisatorische
voorzitter. En ik zei het al we hebben vechters nodig die het allemaal
waar maken en daarom gee:f ik aan de allereerste vechter in onze partij,
de politieke leider van de partij de Hr. Geertsema nu graag het woord.
(applaus)
0

•• 0

0

0

0

0.

0

•

0

./9

--am
27
J--L. IVo SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK
AFDELING CONGRESREGISTRATIE

e....

Blad No.

9

Band No.

1

Ul

Hr. Geertsema.
Mevr. de Voorzitter, Dames en Heren. Het is met bijzonder veel
genoegen dat ik vanavond juist in Breda en dan nog wel in het
Turfschip onze jaarlijkse algemene vergadering van de Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie toespreek. Juist in Breda. Een stad met
een grote en langjarige traditie van vrijheid. Vele malen brandpunt
in onze vrijheidsstrijdo Eerste steunpunt van de Oranjes in de
Nederlandeno Maar.Breda heeft niet alleen een traditie van vrijheid.
Het heeft ook een traditie van gastvrijheid. Onze liberale vrienden
in West Brabant hebben ons daar vandaag al in ruime mate van laten
profiteren en het zal vanavond en morgen niet anders zijn. Onze
algemene vergadering dames en heren, zal een uitermate belangrijke
zijn. Er liggen een aantal resoluties ter tafel, die als ze worden
aangenemen beslissend zullen zijn voor de lijn van onze partij in de
naaste toekomsto Resoluties die de gelukkige vrucht zijn van het
succesvol afgesloten liberaal beraad, maar die tegelijkertijd de
doelstellingen naderbij willen brengen die de V.V.Do blijkens de
aanvaarding van het rapport kiezer/gekozene beoogt, nolo de kiezer
meer invloed geven op het politieke gebeuren. Door aanvaarding van die
resoluties zal de VoVoDo er geen enkel misverstand over laten bestaan
met wie zij wel en met wie zij niet wil samenwerken aan de verdere
uitbouw van onze welvaart en ons welzijn, aan het behoud van onze
vrijheid en de versterking van onze democratie op alle terreinen van
onze samenlevinga Wij willen daarin volstrekt eerlijk zijn tao. onze
kiezerso Wij willen die Kiezers daar dat recht op geven, zij hebben
daar nog temeer recht op omdat er momenteel in ons land op het terrein
van de partij politiek een heilloze verwarring heerst, zoals we die
nog maar zelden hebben gekendo Partij splitsingen zijn aan de orde
van de dag en vele partijen overtreffen de mythologische janus door
det alleen 2 maar zelfs meer aangezichten te hebben, waarbij het
zeker vvor buitenstaanders maar soms zelfs voor insiders onmogelijk
is om vast te stellen, wat nu het ware gezicht iso Wat is nu b.vo
het ware gezicht van de PoVodoÀo Is dat het gezicht van Vondeling, die
zegt dat de P.v.d.Ao staat te trappelen van ongeduld om het land te
gaan regeren of is het dat gezicht van Nieuw Links, dat kans gezien
heeft de PoVodoAo op 2 manieren in een jarenlang isolement te
drijveno Nolo in de eerste plaats door destijds in Den Haag een
resolutie aanvaard te krijgen, dat de P.v.d.Ao niet meer met de
KoVoPo wil samenwerken. Een uitspraak die op het Groninger congres
stilzwijgend is uitgebreid tot de A.R. en C.H.U. En in de 2e plaats
door een aantal politieke verlangens op tafel te leggen, die behoudens misschien voor de PoPoRo en de P.s.P. voor geen enkele partij
in Nederland aanvaardbaar zijn. Het hele congres kenmerkte zich
bovendien
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oooooodoor een totale ongeinteresseerdheid in de financiele
gevolgen van zijn besluiten. Dat was nu precies dames en Heren
het verlanglijstje dat een klein kind opstelt voor Sinterklaas. En
zelfs dat kind heeft dikwijls dan nog voldoende verstand om er geen
al te onbetaalbare dingen op te zetten. De P.v.d.A. had dat verstand
niet (applaus). De P.v.d.Ao had ook niet de minste behoefte om te
luisteren naar Den Uyl, die vurig betoogde dat je een program moet
afstemmen op de mogelijkheid om daar voor een meerderheid te krijgen.
Dat was het congres allemaal een zorg. Niet gehinderd door enige
realiteitszin bereed men de oude socialistische stokpaardjes waarvan
de rest van Nederland dacht dat ze al door de houtworm waren opgevreten. Het leek op het congres van een splinterpartij. Zo'n
-\

congres van mensen die weten dat ze nooit geroepen zullen worden om
hun program waar te maken. Een partij die wel zegt wat maar niet
zegt hoe. Zelfs een kabinet met louter socialisten, zou nauwelijks
een begin van uitvoering kunnen geven aan de besluiten van Groningen.
Zie daar duidelijk het isolement. De P.v.d.A. heeft daardoor haar
geloofwaardigheid volstrekt verloren, haar eens zo belangrijke rol
is uitgespeeld. Een stem op de P.v.d.Ao is een stem die telt voor
de onvruchtbare oppositie. Niet een stem die meetelt voor het
bestuur van ons land. Het zij zo, Nieuw Links heeft het zo gewild.
Nieuw Länks is het ware gezicht van de P.v.doAo Nieuw Links zal
straks ook duidelijk het gezicht van de nieuwe Tweede Kamer fractie
bepalen. Het is voor mij zelfs nog de vraag of we daarin de gezichten
van Vondeling en Den Uyl nog wel zullen terugzien. Onder die omstandigheden kon het ook niet anders, dan dat een aantal verstandige
mensen er genoeg van zou krijgen. Dat is gebeurd en de Democratisch
Socialisten '70 zijn gestart. Of ze het zullen halen is nog niet
met zekerheid te voorspellen. Wel staat vast dat vele in de P.v.d.A.
schoon genoeg hebben van het flirten met uiterst links, van het
sluiten van progressieve aceoorden met lieden die in hun eigen ogen
me't
wellicht progressief zijn, maar/wie het sluiten van aceoorden een
zinloze bezigheid is. Vast staat dat vele een nieuwe zekerheid
zoeken. Zij behoeven die zekerheid, die kunnen zij niet meer vinden
in de P.v.d.A., zij zullen die elders moeten zoeken. Sommige zullen
die ongetwijfeld ook vinden in de moderne economische en sociale
ideeën van de v.v.D. Zij zijn van ganser harte welkom. Ook hun
~

inbreng kan voor ons van het grootste belang zijn. Ook

'66 dames

en heren, onze voorzitter heeft er al aan herinnerd, vertoont 2
gezichten. Van Mierlo en Gruyters en de hunnen mogen het dan ontkennen zo hard als ze willen, toch hebben ze gezivhten met blauwe
en met rode wangen.
•
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Voorlopig staan die gezichten strak., Er kan geen lachje laat staan
een knipoogje af. Verbeeld je dat het ene gezicht het knipoogje van
het andere gezicht zou zien, dan kwam het hele lijf in beroering. In
dat opzicht dames en heren, is het gezicht van D '66 niet anders dan
het opgepoetste gezicht van de confessionele partijen van vroeger.,
Het gezicht dat niet dan pas op het aller allerlaatste moment dorst
te kiezen voor samenwerking met anderen., Het gezicht waarvan wij
vurig hopen dat de confessionele partijen het nu gaan verliezen.,
Wat wil D

1

66? Wij weten het, D

1

66 wil politieke vernieuwing. Wat

&tekent dat? Wij weten het, dat alle politieke partijen moeten ontploffen. Maar dat is geen doel, dames en heren, dat is een middel.,
Een middel tot politieke vernieuwing., En daar heb je nu de tragedie
van D

1 66

in een notedop. Datgene wat middel had behoren te zijn,

voor het streven naar een nieuwe maatschappij, is langzamerhand een
doel op zichzelf geworden. D '66 heeft nog geen enkele totaal visie
op de maatschappij ontwikkelt. Integendeel, D '66 maakt hoe langer
hoe meer de indruk, de tot stand koming van een algehele beleidsplan
te draineren. In April van dit jaar zullen pas de uitgangspunten
voor een program worden vastgesteld., Meer niet., En als er een partij
een totaal beleidsplan nodig heeft dan is dat juist een partij als
D

1

66 die er geen édeologie op na wil houden., Ik vraag mij in alle

ernst afv hoe lang de aanhang van D

1

66 het nog zal blijven slikken,

dat de enige programmatische informatie die men krijgt is, als iets
goed is zijn we voor, en als het slecht is zijn we tegen., (applaus)
Maar dames en heeren, wat nu goed is en wat slechtp dat krijgen we
niet te horen. En men kan veel mensen voor korte tijd in de onzekerheid
laten. Men kan enkele voor lange tijd in de onzekerheid laten, maar
alle mensen voor lange tijd gaat niet., Op een gegeven moment en aan een
voorspelling wanneer waag ik mij niet, zullen de mensen de schellen van
de ogen vallen, dan zal men gaan inzien, dat het middel doel is
geworden en dat dat doel dan in feite ook nog maar slecht wordt bereikt.
Want er moge zich dan ontploffingen in politieke partijen hebben voor1

gedaan, het benodigde dynamiet is niet of nauwelijks door D

66 aan-

gedragen. En vrij binnenkort zal dan bovendien nog de tijd komen, dat
de aanhang van D •66 wil weten, waar hun partij nu precies staat in de
politiek. Men kan zich daar niet van afmaken door te zeggen dat men
weigert te kiezen tussen gerechten die al te lang op tafel staan. Het
gaat niet in de eerste plaats om de bestaande partijen waartussen
gekozen moet worden. Het gaat om de zich steeds veranderende en
"1!!rnieuwende programma's in die partijen. Deze uitvlucht is al te doorzichtig.
0
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De waarheid is dat men niet durf't te kiezen omdat men van die keuze
electoraal verlies verwachto Alleen door niet te kiezen, kan men
bij alle aanhangers de hoop levend houden dat de keus uiteindelijk
hun richting uit zal gaano D '66 dreigt terug te vallen op de onduidelijke stellingname en die het en terecht de conf'essionele partijen
verweten heef'to Laten wij hopen dames en heren dat tijdens de komende
KamerverkiezingenD •66 de moed hervindt, die die partij bij de oprichting kenmerkteo De moed rlitmaal om duidelijk aan te geven op
welke plaats in het politieke krachtenveld men wenst te staano Het
honorabel opportunisme dat van Mierlo zegt erop na te houden is wel
opportunistisch maar niet honorabelo {applaus)
Tenslotte dames en heren in deze vlootschouw van de partijen de
conf'essionele partijeno Mijn hoop dat deze partijen er uiteindelijk
in zullen slagen zichzelf' en elkaar te vinden is in de laatste wàken
weer duidelijk gestegeno Al vertoont de

Ao~o

op dit moment nog een

vrijwel onbegrenst aantal gezichten toch komt langzaam maar zeker
het uiteindelijk beeld van deze partij uit het rookgordijn van moties,
open brieven, opwekkingen om niet op de eigen partij te stemmen en
dergelijke te voorschijno Het is het beeld van een AoRo partij waarin
de radicalen niet de rol ?.ullen spelen die nieuw Links speelt in de
PoVodoAo Zij zullen de partij niet stilzwijgend over kunnen nemeno
Ik heb het vertrouwen dat de toekomstige AoRko partij niet de partij
zal zijn van Feddema en de Gaay Fortman Jro Wel een AoR. partij met
een gezonde radicale inbreng, die samen met KoVoPo en CoHoUo er in
zal slagen een modern en vooruitstrevend urgentie program op te
stelleno Moge dat de basis vormen voor een klein regeer accoordo Een
wezenlijk stuk partij vernieuwing waar de PoaoCoto broeders nog lang
niet áan toe zijno Ik hoop en verwacht dat onze partij vanavond ons
een volmacht zal geven om als daartoe de tijd gekomen is, met deze
samenwerkende conf'essionele partijen en ook met D '66 het overleg
te openen over een te sluiten stembusaccoordo Ik heb de overtuiging
dat het mogelijk zal zijn, tussen de huidige

4

regerings partijen ook

overeenstemming te bereiken over de hoof'dlijnen van het toekomstige
regerings program voor de jaren '71 tot '75o Ik heb de hoop nog niet
opgegeven, dat dit ook toaoVo D t66 het geval zal kunnen zijn. Reeds
eerder heb ik vastgesteld, en ik kom daar nu niet meer op terug, dat
deze samenwerking een onmisbare en tegelijkertijd onvervangbare
voorwaarde is voor een blijvende bestuurbaarheid van ons lando Voor
mij staat vast dat dat doel het beste bereikt kan worden, door dan
ook gezamenlijk de Tweede Kamer verkiezingen in te gaano Door niet
gedwongen te zijn om tijdens de verkiezingscampagne dermate tegen
elkaar af' te zetten, dat de latere samenwerking daardoor bemoeilijkt
wordt en het beeld voor de kiezer wordt vertroebelde

-----------------------
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66 al gezegd, daar

behoort moed toe om duidelijk positie te kiezen. Ik vertrouw er vast
op dat de v.v.D. va11avond als eerste partij in den lande die moed
opbrengt. Ik ontken niet dat er electoraal voordeel in kan schuilen
om ongebonden de verkiezingen van 1971 in te gaan. Maar electoraal
voordeel is niet alles. Men moet bereid zijn dat te laten schieten als
het belang van het land duidelijk in een andere richting wijst. Wij
zullen die moed vanavond opbrengen, ik twijfel er niet aan. En laten
wij hopen dat de confessionele partijen en zelfs D •66 die moed ook
op zullen brenglen. Het landsbelang eist het eenvoudig. Darnes en Heren,
de V.V.D. kiest positiep kiest positie hoe kan het ook anders voor
vrijheid en democratie. Vrijheid en democratie die aan een voortdurende
bedreiging onderhevig zijn, zowel nationaal als internationaal. De
vrijheid van miljoenen mensen in deze wereld is aan een voortdurende
bedreiging onderworpen. In steeds meer landen keert men zich af van
de democratie, niet alleen in landen met een zo'n lange democratische
geschiedenis als Griekenlandp maar ook in vele Staten in Zuid Amerika
en Afrika. Vooral de situatie in Griekenland, onze partners in de
NATO treft ons

~iepk.

Het is juist dat dit lanf geen deel meer uitmaakt

van de Raad van Europa. Het kan daarin evenmin terugkeren zolang
het huidige regime

~e

democratische rechten niet hersteld. T.a.v. de

NATO liggen de kaarten anders. Niet alleen is het onmogelijk een land
tegen zijn wil uit de NATO te stoten, maar bovendien pleiten

belangrijke

strategische overwegingen, zoals de sterk vergrote invloed van de
Sovjet Unie in de Arabische landen en van de Rissische vloot in de
Middellandse Zee daarvoor Griekenland als actief lid van de NATO te
behouden. Maar wij zullen er ons zorgvuldig voor moeten hoeden ook maar
iets te doen wat zou kunnen worden uitgelegd als ondersteuning van het
huidige dictatoriale regime. Ik stel er prijs op Darnes en Heren nog eens
met nadruk te verklaren dat wij als liberalen elk totalitaire regime
verwerpen of het nu links heet..; of rechts en ongeacht waar het zich
bevibdt in onze steeds kleiner wordende wereld. Wij behoren niet tot
die mensen wier verontwaardiging altijd maar een richting uitgaat.
De vrijheid van alle mensen gaat ons aan. Iedereen zal begrijpen dat
als ik aan vrijheid denk, ik zeer in het bijzonder denk aan onze
vrienden in Israel. De gehele wereld is met afschuw vervuld over datgene
wat zich nog geen week geleden in Zurich heeft afgespeeld. Vele
volmaakt onschuldige mensen werden naar men haast moet aannemen, opgeofferd aan de blinde haat van een Palestijnse verzetsorganisatie.
Op weinig plaatsen in de wereld is de toestand zo zorgwekkend als in
het Midden Oosten. Vooral nu de verhoudingen steeds slechter worden
mag men geen tijd verliezen.
ooooe•o••••oo•o/
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Israel waarvan ik overigens ook niet alle daden zou willen goedpraten
realiseert zich maar al te goed, dat het iedere oorlog met zijn
Arabische nabuur staten moet winnen. Voor de Arabische landen is het
een prestige kwestie. Zonder nieuwe vredes activiteiten moet men
daarom het ergste vrezen. Moge ook de Grote Vier dat inzien. Maar
het gaat niet alleen om de Joden in Israel. Het gaat ook om het
herlevend anti semitisme in sommige oostblok landen. Terecht heeft
de Tweede Kamer daarover zeer onlangs op initiatief van de v.v.D.
fractie haar verontrusting uitgesproken. Ook de Oost/West verhouding
betekent nog steeds een ernstige bedreiging van de vrijheid van velen.
Het is daarom een goede zaak dat de nieuwe Westduitse coalitie van
liberalen en socialisten naarstig naar openingenzoekt in het Oosten.
Die gesprekken met de Sovjet Unie, met Polen en binnenkort met de
D.D.R. Het centrale Europese probleem blijkt een centraal Europees
probleem, n.l. dat van Duitsland zelf. Ik verheug mij erover dan
de bondsrepubliek nieuwe wegen bewandelt, die ongetwijfeld op de
duur zullen leiden tot vermindering van het wantrouwen dat in het
oostblok bestaat. Wij behoeven overigens wat de erkenning van de
D.D.R. betreft niet harder te lopen dan Brandt en Scheel zelf. Wij
moeten blijven streven naar ontspanning. Maar moge ondertussen onze
veiligheid niet uit het oog verliezen. Wij kunnen eenvoudig de NATO
niet missen.

Ge~n

enkel Europees land kan zich alleen twweer stellen

tegen de gewapende overmacht van de Sovjet Unie. In een Atlantisch
bondgenootschap moeten wij trachten de vrede te bewaren door een
machtsevenwicht. Wij moeten blijven hopen, dat een sterke NATO de
spanningen die er duidelijk zijn zal kunnen blijven beheersen. Dat
is ons antwoord op de uitdaging uit het Oosten. Het is geen pijnloos
antwoord, laat ons dat goed beseffen. Het betekent dat wij onze
NATO bijdrage in stand zullen moeten houden. Niet, omdat wij daartoe
verplicht worden door anderen, maar omdat we het zelf willen. Terwille
van onze veiligheid en dus van onze vrijheid. De huidige NATO sterkte
is reeds een minimale sterkte. Iedere tekortkoming van een derpartners
brengt het totaal beneden het peil waarop een defensie stelsel nog
toereikend en zinvol kan worden geacht. Beneden die grens is het geld
dat we er in steken weggegooid geld. Dat dienen wij goed te beseffen.
O.a. ten gevolge van de bij de Kabinets formatie gemaakt plafond
afspraak heeft onze defensie in de huidige Kabinetsperiode een achterstand ingelopen. Dank zij het voortreffelijk werk van onze liberale
Minister van Defensie Den Toom, zijn de gevolgen daarvan tot een
minimum teruggebracht. Maar toch zal deze achterstand moeten worden
ingehaald. Dat betekent dat op onze defensie begroting een accres
zal moeten worden toegepast dat voldoende is om de stijgende kosten
zowel in de exploitatiesfeer, waarbij ik ook denk aan een noodzakelijke
wedde verhoging van de dienstplichtigen, als in de sfeer van de
investeringen
•••••••••••••••/ 15
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op te vangen en de achterstand in te lopen. Dames en Heren het
handhaven van de vrede kost offers in geld. Het voeren van oorlog
betekent onnoemelijk leed, dan is de keuze niet moeilijk. Gunstig
Dames en Heren is het nieuws over de Europese samenwerking. De
December marathon te Brussel onder de uitnemende leiding van onze
vriend de Koster nam een aantal belangrijke beslissingen. En al
heeft de Franse regering gemeend nog enkele concessies te moeten
afdwingen, de eerste stap voor reëlere bevoegdheden van het
Europese Parlement een langgekoesterd v.v.D. verlangen is gezet. De
Gemeenschappen zullen zich gaan financieren door eigen middelen.
De volgende stappen zullen naar onze mening moeten zijn, de directe
verkiezing van de leden zoals voorzien in het Verdrag van Rome en
dewetgevende bevoegdheid van het Parlement. Al met al blijkt de
politiek e wil aanwezig om oplossingen te zoeken op die terreinen
waar stilstand dreigde te ontstaan. Het kan in dat verband niet
toevallig zijn dat voor het eerst in de E.E.G. geschiedenis drie van
de zes delegaties werden aangevoerd door liberalen, Schael, Torn en
de Koster. Het voorzitterschap van de Europese Commissie eveneens
door een liberaal werd vervuld, evenaäs trouwens het voorzitterschap
van de Assemble van de Raad van Europa, terwijl het voorzitterschap
van de liberale fractie in het Europese parlement in de vertrouwde
handen van onze vriend Berkhouwer is gelegd. Het liberalisme in
Europa ia in opmars. (applaus). Dat het liberalisme in opmaBs is,
Dames en Heren, zal niet ten nadele van Europa zijn. Ik wil tenslotte
nog de hoop uitspreken, dat de wil tot politieke integratie nog steeds
aanwezig blijft bij de toetredinga candidaten tot de E.E.G.mono
in Engeland. Het aldaar verschenen witboek over het gevolgen van de
toetreding geeft een zeer eenzijdige en sombere visie op de economische
gevolgend van het EoEoGo lidmaatschap. Wij zullen ervoor blijven
pleiten dat nieuwe leden ruime gelegenheid moeten krijgen zich aan te
passen aan het regime, waaraan wij zelf in Brussel meer dan 12 jaar
hebben getimmerd. Wij mogen de historische kans die ons in 1970
geboden wordt om

«•

aan de blokvorming in West Europa een eind te

maken niet ongebruikt laten passeren. Maar Dames en Heren, ik had
het tot dusverre over de vrijheid iri internationaal verband. Er is
echter meer dat de vrijheid buiten onze grenzen en m.n. de Derdê
Wereld bedreigt. Dat is de armoede. Het spreekt vanzelf dat de ontwikkeling samenwerking in hoge prioriteit heeft bij de V,.V.D. Het
terzijde staan van de arme landen in hun strijd voor verantwoorde
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economische groei en voor versnelde welvaartsverhoging is niet
alleen een eis van menselijkheid het komt ongetwijfeld de verhouding
in de hele wereld ten goede en het past ten volle in onze liberale
beginselen die erop gericht zijn, zwakke sterk te maken opdat het
een waardige vrije plaats kan innemen te midden van het bestaande.
En dat uitgangspunt brengt dan tegelijkertijd mee, dat men de ontwikkelingslanden zelf of groepen van hen een grote mate van verantwoordelijkheid geeft voor de opstelling van de plannen en voor de
verdeling van de hulp. Dames en Heren, ik verlaat het internationale
terrein, hoe belangrijk het ook is, vrijheid en democratie spelen
ook nationaal een rol van betekenis. En het is juist op dat nationale
vlak, dat er nog al eens wat kritiek op het Kabinet De Jong wordt
uitgeoefend. Soms terecht, want ook dit werk is mensenwerk, vele
malen volstrekt onterecht. Het is duidelijk dat ik in het kader van
deze rede slechts een bepaald aantal belaids terreinen kan aanstippen.
Dat kan geen kwaad, want als politicus moet men altijd zijn prioriteiten stellen. Ik twijfel er niet aan, dat velen het met mij eens
zullen zijn, als ik denkende· aan de vrijheid als eerste prioriteit in
mijn rede het woningbouw beleid kies. Als er iets de vrijheid van de
burger belaagt, dan is het wel de woningnood. Het is, laat ik dat
voorop stellen, een droeve zaak, dat wij 25 jaar na de afloop van de
Tweede Wereldoorlog, nog steeds geen eind hebben weten te maken aan dez4
woningnood en dat die woningnood daarbij nog zo bitter onrechtvaardig

2/J van ons volk heeft geen enkele last van de woningnood.
Woont plezierig en vaak veel te goedkoop, 1/J draagt alle lasten en
tot die 1/J behoren juist de zwaksten onder ons. De laagstbetaalden
is verdeeld.

de bejaarden, de alleenstaanden, terwijl het einde van het woning
tekort de laatste 6 jaren een stuk dichterbij is gekomen is juist
voor hen het einde van de ellende nog lang niet in zicht. Er wordt wel
op grote schaal gebouwd, maar de huren van de nieuw gebouwde huizen
zijn voor de laagstbetaalden veelal niet op te brengen. De
... strijd tegen
de woningnood moet naar onze mening op 2 fronten worden gestreden.
Wij zullen elk jaar een groot aantal huizen moeten bouwen en wij zullen
de bestaande woningvoorraad rechtvaardig moeten verdelen. Daadwerkelijke
realisering van het huidige bouwprogramma en opvoering daarvan in de
eerstkomende jaren zijn daarvoor in ieder geval noodzakelijk. In de
gesubsidieerde sectoren moeten bovendien de specifiek zwakke groepen
van ons volk de aandacht krijgen die zij verdienen. Maar we lossen de
woningnood niet op door

bouw~

alleen, de huur en subsidie politiek

is een wapen dat in de strijd voor een eerlijke verdeling van de
bestaande woningvoorraad niet kan worden gemist. Nu subsidieren wi
huizen waarin mensen wonen die geen

subsid~e

we vanaf.
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0
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nodig hebben, daar moeten
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Verder zullen we door de huur liberalisatie en huur harmonisatie
ongefundeerde verschillen in huurprijs tussen vergelijkbare woningen
moeten wegnemen. De werkelijke waarde van een huis moet in de huur
tot uitdrukking komen. Daar naderen we de in onze ogen ideale
toestand, n.l. dat iedereen de werkelijke prijs voor zijn huis
betaalt en dat zij die dat niet kunnen een individuele subsidie
krijgen. Alleen door een grote mate van solidariteit zullen wij de
woningnood in de komende jaren de baas kunnen worden. Dat betekent
dat wij bereid zullen moeten zijn in ruime mate de financieringsmiddelen op te brengen voor de nieuwbouw en dat wij tegelijkertijd
bereid moeten zijn een groter deel van ons inkomen aan huur te
besteden. Alleen dan wordt de oplossing van het woning tekort van
wijkend :rtot wenkend perspectief en dat is in onze ogen absoluut
noodzakelijko
Mijn tweede prioriteit en dan denk ik wederom aan een zo groot
mogelijke vrijheid in ons kleine landje is de ruimtelijke ordeningo
In een luttel aantal jaren tot een zaak van groot politiek gewicht
geworden. Ook een ongelooflijk moeilijke zaak, omdat de ruimtelijke
ordening een aanvaardbaar evenwicht zal moeten scheppen tussen op zichzelf rechtmatige maar onderling vaak zeer tegenstrijdige belangeno
Wij hebben de overtuiging dat het Kabinet dat over het algemeen
bekwaam doet. Dat enerzijds met de belangen van de recreatiezoekende
mens en met de onvervangbare waarde van bossen en fraaie landschappen
rekening wordt gehouden zoveel als dat maar mogelijk is. Maar dat
anderzijds de regering niet uit het oog verliest dat welzijn moet
worden betaald uit welvaart. En dat voor die welvaart industrieën
havens, verkaarsverbindingen eodo een onmisbare voorwaarde zijn. Het
is de tragiek, dat door die welvaart tegelijkertijd weer het welzijn
wordt bedreigd, nolo door bodem- lucht en waterverontreiniging en door
het 4e vuil de geluidshinder. Het is onterecht, daarvoor uitsluitend
de industrie verantwoordelijk te stellen. Ook het verkeer, de tuinbouw,
de afval bronnen van de grote steden en gaat U zo maar door, zijn
grote vervuilers. Alleen een gezamenlijke grootscheepse aanpak kan dat
enorme gevaar, dat onze geestelijke en lichamelijke gezondheid bedreigd,
keren. De

v.v~-.D.

is tot die aanpak bereid. Van hier uit Dames en Heren

is het maar een kleine stap naar de land- en tuinbouw. De groene
revolutie, die overal als gevolg van de technologische veranderingen
diep in de positie van die agrarische bedrijfstak ingrijpt, is nog
lang niet uitgewoed. Het is verheugend, dat de bijdrage van de landbouw
tot de Nederlandse economie zich op een hoog niveau blijft bewegeno
Naast het overschotten probleem is een andere knellende vraag in de
landbouw, wie of de noodzakelijke bedrijfsvergrotingen voldoende
snel kunnen plaatsvinden. Waarbij zich dan nog de moeilijkheid voordoet,
dat in het bijzonder de jonge ondernemers de grootste moeite hebben
o • • • • • • • • • I 18
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om de financiering van die grote bedrijven te doen slageno Yij hebben
daar zeer bepaald zorgen over. Ik zie daarbij overigens niet over het
hoofd, dat zich met name in de economische zin machinale bedrijven
ook sociale vraagstukken voordoen die om een oplossing vrageno Hoe
wisselvallig de agrarische onderneming kan zijn wordt intussen wel
gedemonstreerd door de fruitteelt. Die van een eertijds bloeiende
bedrijfstak in enkele jaren in een nood situatie is geraakto Mede op
onze aandrang wordt er door de regering hulp verleend. Maar ik ben er
niet gerust op, dat daarmede de moeilijkheden overwonnen· zijn. Wij
zullen deze zaak nauwlettend blijven volgen. Dames en Heren ik heb er
dit keer behoefte aan, om ook een enkel woord te zeggen over de visserij.
De economische betekenis van deze bedrijfsrak met een uitvoer waarde
van 320 miljoen rechtvaardigd dat ook. Door over-bevissing en door
zware concurrentie als gevolg van hoge subsidies in sommige landen,
verkeren enkele sectoren zoals de haring- en garnalenvisserij in een
moeilijke positie. Mede daardoor is tot standkoming van een Europees
visserij beleid in onze ogen bijzonder dringende kwestie geworden.
Maar niet alleen een deel van de visserij heeft het moeilijk. Steeds
meer bedrijven en bedrijfstakken hebben met moeilijkheden te kampen.
Soms buiten hun schuld, soms helaas ook door hun schuld. Niet overal
blijkt men de eigen verantwoordelijkheid niet alleen voor de hoogte van
de lonen maar ook voor de noodzakelijke organisatorische en technische
vernieuwingen van de bedrijven voldoende te kunnen dragen. Al te
gemakkelijk klopt men dan als het slecht gaat bij de Overheid aan om
hulp. de v.v.D. is niet dogmatisch gekant tegen elke steun van de
Overheid, m.n. niet indien deze tijdelijk is en gegeven wordt op
basis van goede kansen op langere termijn. Een grote zorg voor het
bedrijfsleven vormen de maatregelen in andere E.E.G. landen ter
bescherming van de eigen nationale industrieo Nu de onderlingen invoerrechten verdwenen zijn, nemen deze bijzondere pretectionistische
maatregelen elders eerder toe dan af. Staatssecretaris Keizer weet daar
op vervoers gebied van mee te praten. Hij blijft als een leeuw vechten
om de Nederlandse vervoerders teland en te water internationaal niet
in de hoek te laten drukken. Hij verdient daarvoor onze grootste
bewondering.
Speciale aandacht Dames en Heren, wil ik wijden aan de industriéUe en
maatschappelijke ontwikkeling van de gebieden buiten de Randstad. In
de afgelopen tien h 15 jaar zijn daar m.n. in Limburg met een gericht
infra structuurbeleid en met premieregelingen over het algemeen goede
resultaten bereikto Toch kunnen wij nog niet tevreden zijn. In het
bijzonder het Noorden heeft naar mijn mening extra aandacht nodig.
ooooooo••oo/19
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Gezocht zal moeten worden naar nieuwe vormen van aanpak. Waarbij ik
bijzonder waarde hecht aan de eigen initiatieven uit de betrokken
streek, zoals de J noordelijke provincies met sGroningen voorop, die
zeer onlangs gezamenlijk zijn ontwikkelen. Naar mijn mening zal de
partij er goed aan doen, een aparte studie aan het Noorden te wijden
m.n. onderzoeken wat er in aansluiting op de reeds getroffen maatregelen nu verder in dit gebied nog nodig is. Ik leg dit voorstel bij
deze gaarne aan het Hoofdbestuur voor. Wat mij eveneens zorgen baart,
ik wil dat in alle openheid zeggen, is de positie van de zelfstandigen.
Vele van hen blijven bij de algemene welvaarts verbetering achter. In
de eerste plaats wil ik daarom met klem stellen, dat de commissie
die door de Regering is ingesteld om de fiscale positie van de zelfstandigen te onderzoeken, snel haar rapport afrond. En dat de Regering
vervolgens snel tot de indiening van het daarop betrekking hebbende
wetsontwerp komt, m.n. de oudedags voorziening van zelfstandigen
baart ons ernstige zorg. Een bijzondere plaats temidden van de zelfstandigen neemt de middenstand in. De nota waarnaar ik bij de jongste
algemene beschouwingen had gevraagd is nu eindelijk binnen, maar biedt
nog niet datgene wat ik ervan had verwacht. M.n. het allerbelangrijkste
vraagstuk, dat van de intergratie van het middenstandsbeleid in het
totale regeringsbeleid is geheel buiten beschouwing gelaten • De V.V.D.
is kracht'_eas haar beginsel en verkiezingsprogram geroepen om alle
aandacht te besteden aan de positie van de middenstand. Wij zullen dat
blijven doen. Want anders bestaat de kans dat het midden- en kleinbedrijf tussen de molenstenen van de sociaal economische ontwikkeling
en de

ac~ies

der diverse pressie groepen zal worden vermorzeld. De

situatie bij het Horecabedrijf is verontrustend. Hier ligt overigens
niet alleen een taak voor de Rijksoverheid. Ook onze vertegenwoordigers
in de provincies en in de gemeenten moeten voortdurend aan de belangen
van deze groep denken. De middenstanders zijn het waard dat er voortdurend nauwgezette aandacht aan hun problemen wordt besteed. Ik kan
vanavond Dames en Heren, maar een enkel woord wijden aan de loon- en
prijspolitiek. Voor mij staat vast dat een vrijer loonbeleid en een
vrijer prijsbeleid onverbrekelijk met elkaar samenhangen. Hoe

vrij het

loonbeleid ook in de praktijk is, hebben wij in de afgelopen maanden
kunnen zien. De opwinding over de loonwet is dan ook zeer overtrokken,
gezien de mentaliteit van het Kabinet op dit punt. :t-venzeer is het
overtrokken dat de vakcentrales onder die omstandigheden uitsluitend
een strak prijsbeleid bepleiten. Reeds nu is het prijsbeleid naar mijn
overtuiging te strak. Het is onaanvaardbaar, dat een aantal bedrijven
te gronde gaat of zal gaan omdat volstrekt gerechtvaardige prijsverhogingen niet worden toegestaan. Ik hoop en verwacht dat de nieuwe
minister van Economische Zaken Nelissenwiens eerste optreden ons
volledig vertrouwen heeft ingeboezemd, de door ook door hem destijds
bepleite wijzigingen in het prijsbeleid zal aanbrengen •••••• /20
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Opdat met het prijsbeleid weer het beoogde doel zal kunnen worden
nagestree~d,

n.l.ingrijpen bij zo hoge prijsvaststellingen dat ze

werkelijk in strijd zijn met het algemeen sociaal economisch belang.
De meeste kritiek Dames en Heren
m.b.t. de

hee~t

het Kabinet de Jong ondervonden

Een belangrijk deel van die kritiek is volstrekt

in~latieo

ongerechtvaardigd en komt dan veelal nog van mensen met op dat gebied
bijzonder

handen. Doordat de noodzakelijke invoering van de

~ile

B.T.W. overigens gelukkig maar een eenmalige zaak samenviel met te
hoge loonovereenkomsten, zijn we in het afgelopen jaar wel heel
duidelijk

geworden met de

gecon~ronteerd

in~latie

spiraal met zijn

bijzonder onrechtvaardige werking. Hierin ligt de belangrijkste oorzaak
van de problemen en de spanningen die zich vandaag op sociaal
economisch gebied voordoen. Daaraan

iedereen schuld. Werkgevers,

hee~t

werknemers en overheid. Inderdaad ook de overheid, want men kan stellen
dat de overheidsuitgaven te sterk stijgen. Daarbij moeten we overigens
wel beseffen dat de stijgingsnorm van

6%

bij de Kabinetsformatie is

overeengekomen en dat onze Minister van Financiën zich daaraan,
gerekend naar het totale Kabinetsperiode stipt houdt. Het is goed om
er b.v. aan te herinneren, dat in de jaren

1

68 en '69 voor het eerst

sinds vele jaren de realisatie van de begroting binnen de aanvankelijke
begrotingscij~~ers

is gebleven. Dat

hee~t

de Hr. Vondeling in elk

geval nooit gepresteerd. De grotere stijging van de prijzen vergeleken
bij de periode

1

6J -

1

67 is practisch geheel toe te schrijven aan de

B.T.W. en de stijging van de invoerprijzen. Daarmee wil overigens
niet gezegd zijn, dat de

in~latie

mij geen zorgen baart, integendeel.

De V.V.D. ziet deze met lede ogen aan. Wij hebben de

in~latiebestrij

ding al sinds jaar en dag hoge prioriteit gegeven. Alle betrokkenen
zullen zich voor deze bestrijding moeten inzetten. Maar ook zullen wij
de gevolgen onder ogen moeten zien. De
huis in de

pensioens~eer.

in~latie

houdt vooral duchtig

Het is daarom dat wij ons hebben uitgesproken

voor verbetering van de pensioenaanspraken en voor gelijdelijke verhoging van de

A.o.w.

pensioenen. Ik wil deze gelegenheid aangrijpen,

Dames en Heren, om mijn grote waardering uit te spreken voor het
voortre~~elijk

werk van onze sociaal economische commissie, m.n. ook

op het pensioenterrein. (applaus)
Wij zullen blijven streven naar een gelijktijdige beperking van
sociale voorzieningen die minder urgent zijn, zoals de kinderbijslagen
(applaus), opdat Dames en Heren, de lastenstijging zo gering mogelijk
zal kunnen zijn. Naarmate wij kans zien de
zullen de inkomensverbeteringen ook

rei~ere

in~latie

te beteugelen,

verbeteringen zijn. Men

weet dat ook wij voorstanders zijn van een verbetering van de

inkomens

en vermogens verhoudingen in ons land. Het congres van de P.v.d.A. dat
zich daar speciaal mee
maar weinig

perspectie~

hee~t

bezig gehouden

hee~t

de burger overigens

geboden. In strijd met de verlangens van het

N.V.V. gunt de P.v.d.A. de burger geen eigen persoonlijk bezit ••• /21
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NoVoVo gunt de PoVodoAo de burger geen eigen persoonlijk bezito Met
spaarloon eodo mag alleen worden geäxperimenteerd en dan nog alleen
wanneer de revenuen onder patriarchaal collectief werknemersbeheer
komeno Wij vinden dat het eigen bezit van de werknemers zo breed
mogelijk moet worden bevorderd en dat de Overheid daartoe ruimte en
faciliteiten behoort te bieden zoveel als in haar vermogen ligto Dat
lijkt ons een heel wat positievere aanpak om de bestaande verschillen
te verminderen dan de conservatief socialistische benaderingo(applaus)
Terugkerend tot het sociaal e&onomisch beleid. van het Kabinet de Jong
constateer ik dat dit over het algemeen in goed beleid is geweesto Toen
het Kabinet optrad was mede ten gevolge van de erfenis Cals/Vondeling
onze economie er slecht aan toeo Niet alleen in de sfeer van de Overheids·
financiën, maar ook in het particuliere deel van het bedrijfsleveno Dat
is grotendeels weer in ordeo Van de naar moderne begrippen vrij aanzienlijke werkeloosheid zijn alleen nog

~er

en daar spoortjes over-

gebleveno De betalingsbalans heeft de evenwichtsnorm weer zeer dicht
benaderdo De Overheidsfinanciën zijn weer in de hando Hoe groot, Dames
en Heren, moet niet de verleiding voor het Kabinet juist in de laatste
maanden zijn geweest om het onder die omstandigheden wat royaler aan te
doeno Het heeft terecht die verleiding weerstaano Wij zijn er trots op
dat de in ons niet welgezinde pers en omroep Mïnister Witteveen wordt
afgeschilderd als de hardste Minister in het Kabineto Want wij kennen
het verschil tussen hardvochtigheid en standvastigheido (applaus)
Dames en Heren, wij laten ons niet meeslepen met de gedachte die de
oppositie ingang tracht te doen vinden dat het Kabinet de Jong een
slecht Kabinet iso Wat ons betreft hopen en vertrouwen wij dat aet
zijn werk, zijn goede werk tot de verkiezingen van '71 blijft voortzetteno Dames en Heren, ik wil dit betoog overigens niet afsluiten zonder
nog een enkele gedachte gewijd te hebben aan de democratieo Ook op dat
terrein heeft het Kabinet zijn sporen verdiendo De democratisering,
zowel op het terrein van het onderwijs als op dat van het bedrijfsleven
schrijdt voorto En dit Kabinet geeft er leiding aano Het Kabinet
loochenstraft daarmee de kritiek, dat het slechts conserverend zou'
optreden en geen nieuwe ontwikkelingen zou bevordereno Die kritiek is
volstrekt misplaatsto Ik wil in dit verband slechts wijzen op de
belangrijke hervormingsvoorstellen, die de liberale Minister Vo Justitie
Polak op het gebied van het ondernemingsrecht ter tafel heeft gebracht
en binnenkort nog zal brengeno Het zijn voorstellen, die volledig
doortrokken zijn van de overtuiging, dat in de onderneming een zo
volledig mogelijke openheid moet heerseno Dat de werknemer een zo groot
mogelijke verantwoordelijkheid en medezeggenschap moet hebben en dat hij
bovendien als mens tot zijn recht moet kunnen komeno Het zijn even
zovele bewijzen dat het Kabinet zijn taak in deze tijd verstaato(applaus)
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In de praktijk van het dagelijks leven komt het verlangen naar
democratie het duidelijkst tot uitdrukking in de sector van het onderwijso Daarbij staan voor mij 2 zaken vast. In de eerste plaats dat er
op alle niveau's van het onderwijs een aantal verkalkte structuren
bestaan, restanten uit de gilde- en regententijd die hoogst noodzakelijk
en met de meeste spoed moeten worden opgeruimd. Maar in de tweede
plaats staat voor mij evenzeer vast, dat die opruiming dient te
geschieden uitsluitend en alleen met legale middelen en dan zitten
we daarmee midden in eon levensgroot probleem. Het probleem, Mevro v.
Someren herinnerde eraan, dat ik onlangs ineen radiopraatje aanduiddep
als het probleem van de terroriserende minderheden. Het is van een
zo imens belang dat ik er ook vanavond nog een enkel

wo~rd

aan wil

wijden. Een ieder Dames en Heren heeft het meest volmaakte recht van
de wereld om het niet eens te zijn met de gevestigde orde. Hij mag
die afwijzen in woord en geschrift en hij mag er tegen demonstreren.
Hij mag proberen de meerderheid van hen die de legale bevoegdheid
hebben om de gevestigde orde te wijzigen aan zijn zijde te krijgen.
Dat mag allemaal en voor ons liberalen die de vrijheid voor staan is
dat een volkomen normale zaak. Wij zijn in de verste verte niet tegen
buiten parlementaire acties. Die kunnen uitermate gezond zijn en
uiterst nuttig, omdat ze mensen die uit sleur en gewoonte zich niet eens
meer realiseerden dat ze meewerkten aan een orde die niet meer van deze
tijd was, wakker schudden. Maar en nu komt er een uiterst belangrijke
maar, niet alle mehtoden die daarbij gebruikt worden kunnen onze
goedkeuring wegdrageno Hij, die een meer democratische orde wil
scheppen moet dat ook met democratische middelen doen. Hij, die voor
zichzelf vrijheid opeist, moet de vrijheid van anderen respectereno
Hij, die voor zichzelf het recht van spreken verlangt, moet ook anderen
in de gelegenheid stellen hun zegje te zeggen, ook wanneer hij het met
de inhoud daarvan niet eens is. Hij, die wil dat de maatschappij jegens
hem verdraagzaam is, moet

~eginnen

zelf verdraagzaam te zijn. Hij, die

wil dat er jegens hem uitsluitend met wettelijk toegestane middelen
wordt opgetreden, moet zelf de wet eerbiedigen en aan al deze dingen
schort het in onze huidige samenleving. Toneelvoorstellingen worden
onmogelijk gemaakt, waardoor zij die er wel van genieten, in hun
vrijheid worden beknoto Bij de beruchte Varauitzending werd tegenstanders het spreken onmogelijk gemaakt. Scholen en universiteiten
worden bezet, waardoor anderen in hun vrijheid worden belemmerd.
Zelfs in een hoorzitting van een Kamercommissie wordt burgers het
recht op hun meningsuiting onmogelijk gemaakt door het werpen van een
rookhomo En zo zou ik kunnen doorgaan. Telkens weer zijn het minderheden, gevaarlijk goed georganiseerde minderheden, die de meerderheid
kun wil opleggen.
o o o o o o • o o o/23
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·Geen democratie kan het zich blijvend veroorloven al die dingen over zijn
kant te laten gaan opstra:f:fe van ten onder te gaano

(applaus)

En begrijpt U mij dan goed, Dames en Heren, ik pleit helemaal niet
voor tegen acties met bruut geweldo Ik pleit niet voor het er maar op
slaano Dat alles zou kunnen leiden tot zeer ongewenste escalatieso
Ik pleit wel voor 2 dingeno In de 1e plaats zal er, hoe uitzichtloos
dat op het eerste gezicht ook lijkt, een maxinmm aan informatie aan
de ontevredenen moeten worden verstrekto En zal men bereid moeten
zijn tot zeer uitvoerige discussieso Hoe moeilijk die ook zijn, omdat
men elkaars taal nauwelijks meer verstaato In de 2e plaats als dat
alles ge:faald hee:ft, zal men op rustige maar zeer besliste wijze in
moeten grijpen en de orde herstelleno De bestaande orde mag en kan
niet met zich laten sollen, dan verliest zij haar respect in de ogen
van anderen, maar ook haar zel:frespecto (applaus)
Er moet veel in deze maatschappij verandereno De VoVoDo is daar
volledig van overtuigd en zal er ook van harte aan meewerken, maar
het moet met legale middelen gebeureno Een groot deel van ons volk
is er goddank van overtuigd, dat aan de terreur van mindorheden een
einde moet worden gemaakto De V oVoDo zal hen niet teleurstelleno
Dames en Heren, toen ik het had over restanten uit de gilde- en
regententijd toen dacht ik in het bijzonder ook aan ons wetenschappelijk
onderwijso Het nu door Minister Veringa ingediende voor ontwerp van wet
biedt in onze ogen een goed uitgangspunt voor het opruimen van die
restanteno Het biedt ook de zo noodzakelijke mogelijkheid van
experimentereno Op basis van dit voor ontwerp kunnen wij Ooio komen
tot de juiste democratisering van ons hoger onderwijso Mevro d•
voorzitter, ik kom nu aan het einde van deze inleidingo Ik hoop U 2
dingen duidelijk te hebben gemaakto In de eerste plaats dat het
Kabinet de Jong in tegenstelling tot wat men U Dames en Heren van
andere zijde wil doen geloven, een goed Kabinet is al kent het
natuurlijk ook zijn zwakke punteno In de tweede plaats, dat er zware
en belangrijke taken voor de

bo~

liggeno Taken die uitsluitend door

een krachtige regering met vrucht aangepakt kunnen wordeno Als het aan
ons ligt zal dat niet een zaken kabinet o:f een minderheicts kabinet
zijn, want die zijn van nature niet sterko Wij hebben niet alles in de
hando Maar wat wij wel in de hand hebben, dat is het sterk maken van de
VoVoD. De partij die naar onze overtuiging een krachtige inbreng zal
moeten hebben in het regeringsbeleid in de komende

periodeo~ij

hebben

alles meeo Het politieke klimaat is gunstigo Wij worden niet verscheurd
door onderlinge twisteno Wij weten wat wij willen en wat belangrijker
is, wij weten wat U wilto Omdat U voortdurend met ons meedenkto Wij
hebben de overtuiging dat datgene wat U en wij willen goed is voor ons
lando Met die overtuiging gaan we de Statenverkiezingen ino Die overtuiging zal ons sterken bij het vele werk dat we daarvoor nog te doen
hebbeno
/24
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Die overtuiging zal ons de woorden doen vinden om velen die nu nog
net voor de drempel staan er toe te brengen hun stem op de VoVoDo uit
te brengeno De kansen voor een verkiezings overwinning liggen voor het
grijpeno Het is aan U en ons om dat waar te makeno Wij zullen dat
doen en daarom gaan we vol vertrouwen de Staten verkiezingen tegemoeto
Dank U zeero

(applaus)

Mevro de voorzitter: Dames en Heren, ik spreek ongetwijfeld uit Uw
aller naam, als ik onze fractie voorzitter in de Tweede Kamer de Hro·
Geertsema van harte dank voor het grote het brede politieke overzicht
dat hij heeft gegeveno Morgen, bij het bespreken van het beleid van de
Kamerfractie zullen vele van deze punten nog aan de orde komeno Maar
ik geloof' dat we nu al kunnen zeggen, dat we de Hro Geertsema bijzonder.
dankbaar zijn voor deze informatieve maar ook inspirerende redeo
Hartelijk danko

(applaus)

Dames en Heren, dan zou ik nu over willen gaan tot de begroeting van
onze speciale gasteno Allereerst mag ik wel zeggen de Hro Witteveeno
U weet allen, U hebt ongetwijfeld al gemerkt dat hij in de zaal iso
We waarderen het bijzonder dat de Minister die zo'n zware tijd achter
de rug heeft samen met zijn echtgenote in ons midden iso Dan heet ik
van ganser harte welkom Staatssecretaris Keizer en Mevro Keizero
(applaus) en Staatssecretaris de Koster en Mevro de Kostero

(applaus)

Ook zij beiden hebben de laatste tijd de partij heel wat positieve
publiciteit bezorgdo Hartelijk dank voor al Uw successen en Uw harde
werkeno Verder hartelijk welkom ons erelid de HroDetmeyer, (applaus),
we vinden het bijzonder prettig dat ons oudste erelid, in ons midden
is, helaas was de Hro VodoPols wegens ziekte verhinderd te komen anders
zou hij hier zeker geweest zijn en was de Hro VodoBerg in het buitenlando
Minister den Toom laat zich verontschuldigen wegens verblijf' in het
buitenland en Minister Polak is helaas ziek, wij wensen hem spoedig
herstelo Verder wens ik van ganser harte namens ons allen welkom onze
Belgische vrienden, Hoofdbestuurslid van het Liberaal Vlaams Verbond,
de Hro Kastelein en Mevro Kesteleino

(applaus)

Wij waarderen het bijzonder Mijnheer en Mevro Kastelein dat ondanks
het grote werk dat onze vrienden partij in België op het ogenblik
heeft te verrichten, er zijn daar grote saken voor aan de orde, dat U
toch de moeite heeft willen nemen hierheen te komeno Ik hoop dat U met
ons gezellig congres zult meernakano Hartelijk welkomo
Dames en Heren, ik stel U voor het volgende telegram te verzenden aan
Hare Majesteit de Koningino
Hare Majesteit de Koningin, Soestdijko
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratiep op 27 en 28 februari 1970
te Breda in jaarlijkse algemene vergadering bijeen, betuigt haar
gevoelens van aanhankelijkheid en trouw aan U~ajesteit en Haar Huis.
Van Someren, Korthals Altaso
(applaus) ooo•••••oo./25
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Dames en Heren, we gaan nu over tot wat ik zou willen noemen het
werkgedeelte van de vergadering. Maar alvorens ik dat ga doen, moet
ik toch nog even Eeen bijzonder welkom richten tot wat ik eigenlijk
zou moeten noemen onze gastheer en daarom staat hij eigenlijk niet op
de lijst van gasten, n.l. de Burgemeester van Breda. (applaus)
Burgemeester, ik zei het al U bent niet onze gast, wij zijn Uw gasten
en ik mag wel zeggen in het mooiste nieuwste gebouw van Uw gemeente.
Wij hebben hele speciale vriendschappelijke banden met Breda. U heeft
vanmiddag in Uw welkomstwoord voor de gasten die met de excursie
hadden deelgenomen, heeft U al gezegd dat ook de v.v.D. in Breda een
hele bijzondere plaats inneemt. En U heeft er toen aan herinnerd dat
de v.v.D. toen wij ontstonden hier ruim 2% hadden en dat wij bij de
allerlaatste verkiezingen in Breda tot 11% zijn gestegen. Dames en
Heren ik

mag wel zeggen dat Breda dus wederzijds een hele speciale

plaats inneemt in liberale kring. Burgemeester ik waardeer het bijzonder
dat U ook nog een deel van het congres wilt meemaken, nogmaals
hartelijk dank voor Uw gastvrijheid, ik hoop dat U gezellige dagen
zult hebben.(applaus)
Dames en Heren, wij gaan nu over tot het behandelen van de resoluties
die U in de beschrijvingsbrief aantreft. De amendementen ingediend,
kunt U vinden in het laatste nummtl!r van Vrijheid & Democratie van
20 februari. Dames en Heren, even iets over de orde of misschien over
de wanorde. Dames en Heren, ik heb er alle begrip voor dat een congres
als dit ook zo iets in zich heeft als het karakter van een jaarmarkt.
Men wil elkaar wel eens zien, men wil elkaar spreken, men wil ervaringen
uitwisselen, men wil een goed glas met elkaar drinken. En heus dat kunt
U in het Turfschip in Breda. Maar Dames en Heren, ik baseer mij nu even
op de ervaringen van Groningen, ik zou U willen vragen deze 2 aspecten
te scheiden 0 en dit gebouw dit voortreffelijke gebouw, Burgemeester,
mag ik wel zeggen, leent zich daar zo uitstekend voor. Zij die hun
jaarmarkt idealen willen uitleven, laten die gaan naar de daartoe zeer
geschikte lokaliteiten die U hier elders in het gebouw vindt. U kunt
daar hardop lachen, U kunt daar veel drinken, U kunt daar gezellig
samenzijn, maar laten diegenen die willen meewerken aan het tot standkomen van de resoluties hier in de zaal blijven. Men kan het moeilijk
met elkaar vermengen. Het een zou de gezelligheid verstoren, maar het
andere zou het zakelijk afhandelen van de resoluties verstoren. Laten
we het nou maar precies zo zeggen als het is, het is veel beter om dat
even met elkaar af te sprekeno Wilt U zich vertreden, wilt U met elkaar
ergens een glas gaan drinken, gaat Uw gang maar ik hoop wel dat een
groot aantal van de leden in de zaal mee zal werken aan de afhandeling
van de zo belangrijke resolutieso (applaus)
ooooocooeo/26
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Namens de Horeca dank voor de alcohol reclameo
Dames en

H~ren,

Ik stel aan de orde de eerste resolutieo Hierop is

ingediend door de afdo Naarden en dit is een amendement dat ook geldt
voor de volgende resoluties o Het voorstel om in alle resoluties op
te nemen het tijdstip waarop wij bijeen zijno Dat zou dus betekenen
dat alle resoluties nu gaan beginnen met de V-VoDo 27 februari 1970
te Breda in vergadering

bije~n

en~.

Voordeel van dit amendement is

dat onze uitspraken als het ware gedateerd zijn, dat kan inderdaad
voor de geschiedschrijving om dat grote woord te gebruikenp van onze
partij van belang zijno Het hoofdbestuur heeft dit amendement overgenomen, de partijraad is er in zijn geheel vooro Mag ik vragen of
1 Uw•r over dit voorstel van Naarden het woord vraagto U kunt het
vinden op pago 8 van V & D van 20 februari, links bovenino Mag ik
vragen of de aanwezige afgevaardigden accoord kunnen gaan met deze
datering van de resolutieso Hartelijk dank Naardeno Dan stelt Naarden
voor om weg te laten een heleboel, naar het inzien van Naarden overbodige verwijzingeno Verwijzingen als de onsteuning van het liberaal

beraad,J~fjzing naar het rapport Kiezer/Gekozene, aanbeveling van de
partijraad alsmede verwijzing waar rapporten van het liberaal beraado
Het betekent dat de resoluties leesbaarder wordeno Het hoofdbestuur
heeft dit graag overgenomen, de partijraad is er in zijn geheel vooro
Is er iemand tegen? Neeo Ik mag aannemen dat als men ernstige bezwaren
heeft, men naar voren komto Het is niet doenlijk om voor iedere
resolutie te stemmen met stembriefjes, dat begrijpt U welo Maar als
wij ook maar even aarzelen over stemverhouding dan zal dat gebeureno
Wie dus tegen is moet zich duidelijk uitspreken en moet dus hier
komen om dat te zeggeno Het volgende voorstel van Naarden, ook een
algemeen voorstel, dat betreft ook weer een weglaten van overbodige
verwijzingeno Hoofdbestuur heeft het ovflllrgenomen, partijraad is voor
en tegelijkertijd heeft Naarden voorgesteld, het hoofdbestuur te
machtigen om de resoluties zodanig redactioneel te verbeteren dus niet
naar inhoud dat ze leesbaarder worden en meer bruikbaar in de politieke
discussieo Het leek ons een goed voorstalo (applaus) Hartelijk dank
Na.ardeno
Na deze algemene amendementen die dus betrekking hebben op alle
resolutifllls, ga ik nu over tot behandeling van ontwerp resolutie
commissie kiezer/gekozeneo U vindt het bij punt J van Uw beschrijvingsbriefo Het is de resolutie over de stP-mbus accoordeno Uitermate
belangrijko Alweer de actieve afdo Naarden, o nee dit is ingetrokken,
neemt U mij niet kwalijko

Inmidd~ls

ingetrokken door Naardeno Naarden

had nolo de volgorde om willen keren, maar ik krijg hier net bericht
dat het is ingetrokkeno Het volgende amendement van Naarden stelt
in feite hetzelfde maar geeft een duidelijker redactie, althans volgens
Naardeno U kunt dit vinden op pago 8 van V & Do Naarden beoogt hiermede
een bondiger redactieo
oooo•••••/27
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Is er nog iemand van Naarden die dit speciaal wil verdedigen. Ik kan
U zeggen het hoofdbestuur is er tegen, die vind het n.l. minder
duidelijke redactie, de partijraad was in overgrote meerderheid tegen.
Wil Naarden het hier voor de algemene ledenvergadering verdedigen?
Nee. Wie

«•

van de aanwezige afgevaardigden zou er voor voelen om

Naarden te volgeno Niemand. Dan mag ik constateren dat deze resolutie
is vastgesteld zoals het hoofdbestuur en partijraad die onderschrijven
en zoals U die vindt in V & D.
Dan ga ik over naar resolutie 2 nog steeds van agenda punt J.
Je zou het kunnen noemen de resolutie voor het duelisme tegen het
monistische

strev~n.

Een resolutie waarin duidelijk nog eens de eigen

verantwoordelijkheid van de Staten Generaal wordt uitgesproken. Naarden?
heeft een redactionele verbeteringp het is dezelfde betekenis. Hoofdbestuur en partijraad hebben geen bezwaren. Naarden zegt dat in de
ontwerp resolutie genoemd streven in de voorgaande tekst niet is terugte vinden noch letterlijk noch logischo De Hro Geertsema vindt het
een duidelijke verbetering. Iemand bezwaar tegen deze verbetering?
Niemando Dan heeft ook de algemene ledenvergadering deze zo vastgesteld.
Dan is er een amendement van Voorburgo Voorburg zegt je moet in D
subo 4 schrappen het Parlement enooo en Voorburg geeft als toelichting
dat de Grondwet art. 104 lid 1 hier al duidelijk over spreekt.
Voorburg heeft daar gelijk inp maar de partijraad meende toch dat het
goed was duidelijk te stellen wat de bedoeling, de politieke bedoeling
van deze resolutie is n.lo zich uit te spreken tegen het mo.nistische
streven van de groep van 18 en daarom wenst de partijraad en ook de
commissie die het heeft vastgesteld toch ook met erkenning van het
argument van Naarden dat dit in de Grondwet al geregeld is, dit toch
nogmaals in deze resolutie te onderstrepen. Daartoe is ingediend een
gewijzigde tekst, die U kunt vinden ook alweer op pago 8 in de rechter
kolom en daar staat, aangezien Voorburg formeel gelijk heeft, maar de
commissie behoefte heeft te reageren op het voorstel van de commissie
duidelijkheid van de groep van 18, stelt het ho6fdbestuur een wijziging
van de redactie voor waardoor D subo 4 komt te luiden: de suggestie
dat de Ministers moeten kunnen deelnemen aan het gehele werk van
Parlement en fracties aldus luidde de suggestie van de groep van 18o
De Partijraad is voor, Voorburg is ook accoordo Hartelijk dank Voorburg.
Kan de algo ledenvergadering zich hiermee accoord verklareno Dank U wel.
Ik zie niemand tegen. Dan stel ik vast dat met deze beide amendementen
dus van Naarden en het gewijzigd amendement Voorburg resolutie 2 is
vastgesteldo En dan ga ik over naar resolûtie Jo Die spreekt over de
parlementaire ervaring van Ministers. En dan heb ikmdaarop een tegenvoorstel van Amsterdamo Amsterdam zegt deze resolutie moet je niet
eens behandelen, want zegt Amsterdam deze resolutie is geen uitspraak
over de wenselijkheid van de bepaalde gedragslijn, doch de constatering
van een bepaald feit zonder me6ro
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En bovendien van een feit waarover nauwelijks enig verschil van mening
bestaato Het grenst dan ook aan het belachelijke zegt Amsterdam om als
politieke partij deze uitspraak te doen. Ik geef graag het woord aan
Amsterdam de Hro Makrealo
Voorzitter, ik geloof dat de schriftelijk gegeven toelichting al
tamelijk duidelijk is, maar ik dacht dat het toch nog wel nuttig was om
nog evem de geschiedenis van deze resolutie in het geheugen terug te
roepen. Oorspronkelijk is in de partijraad, de openbare partijraads
vergadering in Hilversum enige tijd geleden een resolutie van wat
ander karakter ingediend, •aarin n.l. werd voorgesteld om uit te
spreken dat een formateur zijn terrein van zoeken in principe in het
Parlement zou moeten leggen, omdat de parlementaire ervaring van

0

0

0

0

0

ik geloof dat men het in de zaal niet kan verstaanoo•••• Kunt U anders
in de microfoon spreken, anders moeten we de geluidstechnicus te hulp
roepen. Ik zal proberen mijn mond nog dichter bij de microfoon te
houden mevr. de voorzitter. Gaat het zo beter?
Wilt U nog even in het kort herhalen wat U gezegd heeft.
Ik wou nog even terugkomen op de historie van deze resolutiee en naar
voren brengen dat oorspronkelijk in de openbare partijraads vergadering
in Hilversum enige tijd geleden, de resolutie wat anders gesteH was,
dat toen n.l. voorgesteld werd om uit te spreken dat een formateur
candidaat Ministers in beginsel in het Parlement zou moeten zoeken
omdat die parlementaire ervaring van zeer groot belang werd geacht.
De partijraads vergadering heeft toen uitgesproken dat deze beperking
te sterk was, dat parlementaire ervaring weliswaar van belang is, bij
kan dragen tot zijn nuttige werk, maar niet van zo overwegend belang
dat je daarvoor de ktm.ze van mogelijk«'! Ministers zo sterk zou moeten
beperkene De partij •••• of de vergadering daar heeft niet gemeend om
eftn zover gaande uitspraak te moeten doen, maar toen is men gaan
pogen om dan toch iets te zeggen. En dat is juist datgene waartegen ik
graag mijn stem zou willen verheffen, mevr. de voorzitter, want je
moet alleen iets zeggen als je iets te

z~ggen

hebt en het is niet juist

om wanneer een bepaalde uitspraak onjuist geacht wordt om dan die uitspraak dan maar uät te gaan kleden en net zo lang daarvan af te pellen
tot je

iets over hebt en dat wat je dan overgehouden hebt toch in

vredesnaam maar te zftggen al is het helemaal niet nodig. Ik dacht dat
de

r~solutie

zoals hij op dit moment voor ons ligt een dermate grote

open deur is, dat het

ooo

dat we ons moesten schamen om die in te

trappen en ik dacht dat we onze aandacht beter konden besteden aan het
doen van wezenlijke uitspraken en daarom zou ik..willen aanbevelen
om de resolutie zoals die nu ligt niet in behandeling te nemen.
Dank U wel Amsterdam.
Wie voelt zich geroepen bijval te verlenen tegen te spreken? Ja de
Hr. Geertsema.
o0
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Ik wil daar graag wat tegenin zeggen, Mevr. de voorzittere Ik ben
het volmaakt met de Hr. Makreel eens, dat als je niets te zeggen hebt
dat je dan ook je mond moet houden. Maar ik ben niet van mening dat
de Hr. Makreel dat deze resolutie nu 4ie inderdaad wat is afgezwakt,
zijn zin heeft verloren. Wij kunnen dat op het ogenblik ook constateren, dat deze resolutie zijn zin niet heeft verloren. Ook dit
Kabinet kent een vrij groot aantal bewindslieden, zonder parlementaire
ervaring en wij merken dat zeer geregeld in de Kamer dat dat een
duidelijk nadeel is en daarom is het geen open deurp omdat men dat bij
de tot standkom±ng van dit Kabinet klaarblijkelijk niet heeft beseft
hoe belangrijk deze regel is en daarom geloof ik dat het goed is dat
de v.v.D. deze uitspraak nog eens doet als een richtlijn voor diegenen
die in

1 71

als wij hopen mee te doen aan een Kabinetsformatie een

richtlijn voor diegenen die daarbij dan betrokken zullen zijn, dat
inderdaad de v.v.D. er hogelijk prijs op stelt dat er een parlementaire
ervaring is bij bewindslieden, ik zou het dus jammer vinden als deze
uitspraak niet werd gedaan.
Mag ik proberen met handopsteken er achter te komen of er steun is
voor het voorstel van Amsterdam. Wie wil Amsterdam volgen?
Mag ik even de tegenproef, de rest wie wil Amsterdam niet volgen?
Wij durven het aan dit de meerderheid te noemen. Bent U het ermee eens,
of eist U schriftelijke stemming? Eist er iemand schriftelijke stemming
dan moet ik constateren dat de alg. ledenvergadering Amsterdam niet
volgto En dan wordt dus de resolutie als zodanig wel in stemming
gebracht. Amsterdam heeft dus alleen maar voorgesteld de resolutie
niet te behandelen. Hij wordt dus nu wel behandeld, strikt volgens
de orde. Dan geef ik nu dus het woord over de resolutie. Wat is orde
eigenlijk ingewikkeld, wanorde is veel makkelijker.
Vraagt iemand het woord over resolutie J inzake de parlementaire
ervaring van Ministers? Niemand. Mag ik vragen wie is er tegen aanvaarding van deze resolutie? Ik constateer dat dit niet de meerderheid
is. Zijn er mensen blanco. Dan constateer ik dat deze resolutie door
een redelijk grote meerderheid is aanvaardo
Dam ga ik over naar resolutie 4. De resolutie die je zou kunnen noemen
tegen de verkiezing van een Kabinetsformateur. Resolutie 4, daar zijn
geen amendementen op ingediend. Vraagt iemand uit de zaal, partijraad
is voor deze resolutie, zowel Hoofdbestuur als partijraad unaniem.
Wenst iemand iets te zeggen. Zijn of haar stem er tegen te verheffen.
Dan mag ik constateren dat de alg. ledenvergadering ook van mening is
dat door een vrije stemming onder de kiezers over de aanwijzing van een
Kabinetsformateur de duidelijkheid niet zal worden bevorderd. En dan
constateer ik dat deze resolutie zo is aanvaard.
Dan ga ik over, ik moet even dit punt onderbreken voor een orde punt.
o o o o o o o ., o • o o • •
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U heeft in V & D kunnen lezen, dat U v&&r 9 uur bij de secretaris
moest opgeven of U het woord wilde vgeren bij btüeid Kamerfractie,
beleid hoofdbestuur of rondvraag. Wij willen dit erg graag weten
i.v.m. de tijdsindeling van morgen. Wij hebben dit tijdstip nu iets
verlaat. U kunt dus alsnog bij de Secretaris opgeven, tenzij U dat
reeds gedaan heeft, U kunt zich alsnog opgeven als spreker voor een
van deze punten. De secretaris zal zich daar links, voor mij links voor
U rechts, opstellen en U kunt bij hem aantekening vragen op de sprekerslijst.
Dan ga ik nu over naar resoluties 5a en 5b. U vindt daarop de amendement•.
op 8 overlopend 9 in V & D. Ik stel eerst aan de orde resolutie 5b,
omdat het de verststrekkende is. Nou moet ik beginnen met U te vertellen
dat het hoofdbestuur een toevoeging heeft voorgesteld, n.l. achter
Nederlandse nationaliteitbezit moet staan voor zover niet stemgerechtigd
voor de Staten van Suriname of de Nederlandse Antillen. Zonder deze
toevoeging zouden ook alle Surinamers en Ned. Antillianen aan Ned.
verkiezingen mogen deelnemen, hetgeen niet de bedoeling van de voorstellers was. Het is dus een nadere verduidelijking van de bedoeling,
geen feitelijke verandering. Iemand bezwaar tegen deze verduidelijking?
Ja, Meneer Bom. Meneer Bom uit Naarden.
Mevr. de voorzitter 9 mag ik voor de goede orde even vragen dit wijzigings·
voorstel van het hoofdbestuur dat zal stellig ook slaan als sub.
amendement op het

amendem~nt

van Naarden J 5 bJ. Zeker Meneer Bom daar

kunt U op rekenen.
Dan stel ik nu met deze toevoeging 5b aan de orde. Daarop is ingediend
een amendement van Amsterdam. Amsterdam wil voor volkenrechtelijke
lezen inter-gouvermentele •••••••• Ingetrokken? Hartelijk dank Amsterdam.
Dan stel ik aan de orde een amendement van de afd. Naarden.
Het is een bekorte tekst met weglating van sub a en sub b. Naarden
vindt het ongt'!wenst de motivering die gegeven wordt omdat het zwak is
te laten blijken dat het een afwijking is van een oorspronkelijk
voorstel. De partijraad heeft er geen bezwaar tegen om het over te nemen.
Hoofdbestuur ook niet. Wie is ••••••••• Komt U even naar het spreekgestoelte?
Mag ik even Uw naam horen?
Timmermans, afd.

Maarn~

Maarsbergen, Leersum. Dank U wel.

Als ik httt goed begrijp dan is de strekking van het amendement van de
groep Naarden, dat de discriminati• die gemaakt is tuss•n personen in
Overheidsdienst en in dienst van supernationale of intergouvermentele
organen, dat die wordt opgeheven. Heb ik het goed heren van Naarden?
Klopt dat?
U bent dus nu met de resolutie bftzig

~n

niet met het amendement? Dus

ik ben nu dus met het amendemftnt op de resolutie bezig, luidende spreekt
zich uit voor de toekenning van het actief kiesrecht aan allen· die
de Nederlandse nationaliteit h•zitt•n.
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toch aan toe? Ik mofllt n.,l., in dit verband mededelen dat

de af'do Maarn, Maarsbergen, Leersum deze zaak

ht~~bben

overwogen en.van

mening zijn dat dit eigenlijk een niet gewenste discriminatie betekent ..
Als dus het amendement Naardt'!n betektmt c'lat men inderdaad die
discriminatie eruit wil hebheng dan zijn de af'd., Maarn, Maarsbergen,
Leersum die zijn berP-id dat te ondersteuneno Het ziet er ook wat gek
uit als je de resolutie zo leest, zoals die daar staat, dan zou je
eigenlijk moeten zeggen om het een beetje kras te vertalen, dat de
chauf'f'eur van de Ambassade in Londen heef't wel stemrecht maar de
directeur van een grote onderneming XK Nederlander ook in

~ngeland

gevestigt heef't geen stemrecht .. Dat doet ons heel vreemd aano Wij zijn
er niet vooro Nu bovendien van alle kanten duidelijk is dat de opkomstplicht gaat vervallen, nu hebben wij de indruk dat de vermoedelijk vrij
grote bezwaren die zouden kleven aan de verzameling van al die
Nederlanders in ht'!t buitenland om hun stem uit te oef'enen, dat dat nu
aan hen zelf' wordt overgelaten en wij zien dus die administratieve
bezwaren niet meer bestaan .. Wij zijn er dus voor om resolutie 5 b met
de evt .. wijzigingen, die spelen voor ons niet zo'n grote rol zoals die
door de andere af'delingen zijn voorgesteld en met speciale steun aan het
amendement van de af'd .. Naardeno Dank U zeero
Dank U wel, Mijnheer Timmerrnauso Nog iemand die het woord vraagt over
dit amendement van de af'do Naarden?
Mevr .. de voorzitter, mijn naam is de Korte, ik ben af'gevaardigde van
de af'd o Goudao Wij hebben c'li t punt in tten ledenvf'Jrgad ering nog niet zo
lang geleden uitvoerig besproken en toen is min of' meer voor deze
resolutie 5 b is uitgesproken dat de vergadering in Gouda daar in
algemeen voor kon zijn maar met een zekere kwalif'icatie t .. a .. v .. degene
die zich om redenen om belasting tf'Jchnische redenen naar het buitenland
beweegdeo Wij hebben toen begrepeng als vergadering, dat we desalniettemin niet een sluitende redenering en een sluitende regeling zouden
kunnen vaststellen op grond waarvan het kiesrecht aan deze mensen in
het bui tenland ontzegd kon worden., We vonden h•t aan de andere kant toch
onjuist omdat dit een kleine groep is dat alle andere particulieren in
het buitenland dif'l de naam van Nedttrland hoog houden, dat die dit
elementaire recht ontzegd werdeno Vandaar dat wij ook gezegd hebben
ondanks het f'ei t dat er geen slui temde regeling is vast te stellen, dat
het goed ware dat deze resolutie 5 b aangenomen zou worden en vooral
om de volgende J redeneno

Allere~rst

dat het toch een discriminatie

zou zijn, zoals de vorige spreker uit Naarden ook gezegd heef'to Het
zou een discriminatie betekenen tussen hen in Overheidsdienst of' in
dienst van een volkenrechtelijke organisatie toOo hen die deel uitmaken
van het particuliere bedrijf'sleveno Dat in eerste instantieo In tweede
instantie, hebben wij gezegd dat de toename van de internationalisering
europeanisttring van onse samenleving dit aantal gevallen zeer sterk
o o o ••• o • o
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zal toenemen en dat een toenemend aantal mensen dit actieve kiesrecht
in het bui tenland niet

ontz~tgd

mag worden en in de derde plaats hebben

wij gezegd en ook dit heeft de vorige

sprek~r

aangehaald, dat de

recentelijk afgeschafte opkomstplicht, alle mensen die in Nederland
verblijven buiten Nederland verblijven en min of meer weinig aandacht
meer aan het Nederlanderschap geven, dat die zo wie zo niet die stem
zullen uitbrengen. En om deze J redenen zouden wij gaarne ook aan de
alg. vergadering als afd. Gouda onze steun aan 5 b willen geven.
Hartelijk dank Mijnheer dt'J Korte.
Vraagt nog iemand het woord over het amendement Naard.en op 5 b.
Scherpenhuizen, Groningen.
Mevr.de voorzitterp de afd. Groningen wilde graag de verstgaande
resolutie ondersteunen en wil het actief kiesrecht toekennen aan alle
Nederlanders in het buitenland, want wij zijn van mening dat zolang
Nederland in bepaalde noodsituaties een beroep kan doen op Nederlanders
die in het buitenland aanwezig zijn en wij dachten daarbij aan noodsituaties als een oprichting als we indertijd gehad hebben van de
Prinses Irene brigade, dan zijn wij van mening dat ook alle Nederlanders
hun stem moeten kunnen laten horf'lno
Dank U welp Mijnheer Scherpenhuizen.
Vraagt nog iemand het woord? Nee. Dan geef ik nu het woord aan de Hr.
Geertsema.
Mevr. de voorzitter, de commissie kiezer/gekozene heeft zich op een
iets beperkter standpunt gesteld en ik wil U ook zeggen waarom. Niet
direct al heeft dat een rol meegespeeld op grond van de argumenten die
ook door de Hr. de Korte zijn genoemd, maar voornamelijk ook omdat
de realisering van datgene wat Naarden wil uitermate moeilijk is. Want
als je alle Nederlanders waar dan ook in het buitenland het actieve
kiesrecht geeft dan moet je tao ook in de gelegenheid stellen omdat
kiesrecht uit te oefenen. Zul je ze op zijn minst een oproepbiljet
moeten laten toekomen en vervolgens als ze dan komen en waar dat is
ook nog niet zo makkelijk uit te maken maar dat zou waarschijnlijk op
de Ambassades en Consulaten kunnen gebeuren, maar je moet ze toch een
oproepbiljet toesturen en ze dan vervolgens in staat stellen om ergens
in het buitenland hun stem uit te brengen en dan zullen die stemmen
•rvolgens moeten worden verzameld en naar Nederland moeten worden
gezonden en daarmede is de definitieve uitslag van de verkiezingen
wordt daardoor ook vertraagd. U moet niet zeggen het zal maar om een
paar mensen gaan, want het gaat ook dikwijls om een paar stemmen. Het
heeft bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer ging het t.a.v.
2 partijen ook maar om een paar honderd stemmen en bij de daarvoor
gaande

v~rkiezingen

herinnert U zich waarschijnlijk allemaal nog wel

het geval van van de meneer van het G.P.Vo die aldoor Hare Majesteit
was ontvangen, maar toen de stammen nog eens een keer werden gesteld,
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bleek hij er net een paar tekort te komen en kon niet in de Tweede
Kamer plaats nemeno Het gaat dus dikwijls maar om een paar stemmen en
dat betekent dat de definitieve uitslag van de verkiezingen vrij
geruime tijd wordt uitgesteld tot overal in de wereld die stemmen
verzameld en doorgegeven zijn naar Den Haago Dit zijn een aantal
duidelijk practisch• bezwaren die de commissie kiezer/gekozene ertoe
hebben gebracht om niet met dit voorstel te komen, hoe billijk h.,t
misschien op het eerste gezicht ook lijkto
Dank U wel 9 Mijnheer Geertsemao
Mijnheer Makreel vraagt het woord,Amstordamo
Mevro de Voorzitter, ik begrijp dat het inmiddels niet meer over het
amendement Naarden gaat maar over resolutie 5 b zelf' en daar wilde ik
dan ook graag nog een opmerking over maken mede n.aoVo wat de Hro
Geertsema zoëven gezegd heef'to Ik vind nolo hflt argument dat je bij
het geven van

kiesrecht aan buitenlanders hier moet gaan wachten op

stemmen die uit het bui tenland komen voordat je de uitslag hebt, dat
argument dus vind ik niet zo geweldig sterk, gegeven het f'eit dat
de commissie kiezer/gekozene zelf' heef't voorgesteld om wel degelijk
aan een groot aantal in het buitenland wonende Nederlanders stemrecht
te

geven.~i!•zijn dan misschien wat makkelijker grijpbaar dan de

anderen, maar dat ligt in devoorbereiding en niet in het wachten op
de stemmeno Verder dacht ik dat je het stemrecht dat je in principe
aan Nederlanders in het buitenland gaat geven wel degelijk kunt
clausuleren met

ht~tt

voorschrift dat die mensen zich dan tenminste wel

bij het Consulaat van hun land van inwoning laten in.schrijven of' iets
dergelijkso Kortom voor administratieve moeilijkheden was dacht ik wel
een oplossing te vinden en het zwaartswegende punt vind ik ook datgene
wat enkele sprekers voor mij ook aangeroerd hebben nolo dat het voorstel
om alleen ambtenaren in het buitenland het stemrecht te geven dat dat
een duidelijke discriminatie betekent omdat je niet kunt stellen dat de
ambtenaren in het buitenland en zeker niet wanneer het gaat om ambtenaren
van andere organisaties dan de Nederlandse overheid dat die meer met het
Nederlandse belang verbonden zijn dan Nederlanders die in dienst van het
bedrijfsleven boVo in het buitenland zitten en het lijkt me bijzonder
moeilijk om daar een redelijk onderscheid tussen te maken en daarom
lijkt me het meest consequent om dat onderscheid dan ook niet te maken
en daarom wil ik dus gaarne resolutie 5 b aanbeveleno

(applaus)

Vraagt nog iemand het woord?
Mevr. Bartlema, Assen.
Ik behoor tot een van die mensen waar U het nu over heef't althans in
het verleden. D.w.z. dat alle mensen die in het buitenland wonen sterk
betrokken zijn bij alles wat in Nederland gebeurto Dat wij ons land
vertegenwoordigen en proberen zo goed mogelijk alles te verdedigen
juist toOo het buitenland dat hier in Nederland gebeurt.
~
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Daar tegenover zijn we onmondige kinderen. En ik geloof niet helemaal
dat dat juist is. (applaus)
Hartelijk dank voor deze stem uit de praktijk.
Wie o wie?
Dan ga ik nu over tot stemming ovor het amendement van Naarden op 5 bo
Het amendement dat zich uitspreekt voor toekenning van het actief
kiesrecht aan allen die de Nederlandse nationaliteit bezitten. Dat is
het amendement van Naarden. Mag ik vragen wie volgt Naarden?
Duidelijke meerderheid. Mag ik nog even de tegenproef. Wie is er tegen?
Wij hoeven geen schriftelijke stemming te houden, tenzij U het oneens
bent.
Dan constateer ik dat nu resolutie

5 b in stemming komt, gewijzigd

zoals Naarden dat heeft voorgesteld, dus met toekenning aan allen die
de Nederlandse nationaliteit bezitten. Ik breng in stemming resolutie Sb
geamendeerd door Naarden.
Wie is er voor? Ik neem niet eens een tegenproef. Dank U welo Naarden
gefeliciteerd. Aangezien 5 b vorder gaat dan 5 a, acht ik mij ontslagen
van de plicht 5 a nu nog in stemming te brengen. 5 b is aanvaard.
Dames en Heren, voor ik overga tot resolutie 6, wil ik wederom even
mijzelf onderbreken om hartelijk welkom te heten het hoofdbestuur van
de J.o.v.D. Voorzitter en secretaris hartelijk welkom.

(applaus)

Waarderen het bijzonder dat deze buitengewone positieve partners in het
liberaal beraad naar Breda zijn gekomen om mee te rnaken dat de
resoluties die we met zijn allen opgesteld hebben behandeld worden.
Erg prettig dat U er bent.
Resolutie 6o De resolutie die gaat over het ter beschikking stellen
van je zetel als je in een vertegenwoordigend lichaam zit en de partij
verlaat. Dan heb ik om te beginnen het meest vergaande voorstel wat
ik een orde voorstel zou willen noemen van de afd. Groningen. Groningen
zegt dat moet je holemaal niet doen. Om te beginnen kan het op zeer
veel wijzen geinterpreteerd worden. Maar Groningen vraagt zich ook af
of het wel liberaal is dit to regelen. Het is je eigen verantwoordelijkheid en je moet met je eigen geweten uitrnaken of je al of niet blijft
zitten. Vraagt Groningen nog het woord om het Vftrder toe te lichten?
Meneer Scherpenhuizon gaat Uw gang.
Mevr. de Voorzittf'lr, de afd. Groningen heeft indertijd op de partijraad
toen

geen sternrecht had gesteld, dat ze moeite had met deze

resolutie en wij hebben

to~n

die stemming gehad en de eerlijkheid

gebiedt mij om te zeggt'!n dat Groningen als ze gestemd had mogen hftbben
de enige waarschijnlijk geweest was die tegen de resolutie geweest was.
Desalniettemin is het in de leden vergadring van Groningen weer ter
sprak~

gekomen en wij de zaak nog n"ns bekeken en wij vinden toch deze

resolutie zoals

d~e

er staat

t~

ni~tszeggendo

Wanneer moet je ér uit 9

hoe moet je er uit, dat is ongelooflijk moeilijk te omschrijveno U
stelt het immers zelf ook al in Uw resolutie.
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Verder vinden wij toch dat het een eigen zaak van de parlementariër iso
De integriteit van degene die gekozen is moet toch hoog genoeg geacht
worden om voor zichzelf de gewetensbeslissing te kunne nemen of hij in
een bepaalde partij wel of niet onder dat vaandel wil verder vareno
Er kunnen voor een parlementariër toch wel gegoede redenen zijn dat
hij zègt ja ik vind dat de partij de koers verlaten heeft maar dat toch
een bepaald deel van denensen door mij behartigd moet wordeno Dat is
een andere zaako Verder is voor ons de zaak erg moeilijk van hoe moet
je dit in vredesnaam regelen Mevro de voorzitter? Moet hij ook zo'n
statiegeld regeling geven als de Boerenpartij

J 2oOOO,- per

~an,

of

moet hij de afschrikwekkende maatregel nemen die in sommige Amerikaanse
staten toegepast wordt 9 dat je een niet gedateerde ontslagbrief bij
aanvaarding van je ambt moet inlevereno Samenvattend Mevro de Voorzitter
vindt Groningen de resolutie geen nut hebben door zijn vaagheid zelfs
met toevoeging van Amsterdamo Ze vindt het een niet liberale resolutie
doordat de eigen verantwoordelijkheid van de parlementariër aangetast
wordt en ze verzoekt U deze resolutie als zijnde niet liberaal en daar
komt bij hij had in het verleden een wat politieke bijsmaak omdat er
dus alleen afsplitsingen waren uit andere partijen, binnenkort hebben
we onze eigen affaire Dubbeldam, dus deze zaak ligt politiek misschien
wel iets betero Desalniettemin verzoeken wij U namens de afdo Groningen
de resolutie terug te trekken en indien dit niet gebeurd verzoeken wij
de zaa.}. de resolutie te verwerpeno Dank U welo
Vraagt iemand het woordo Geef ik graag het woord aan de Hro Geertsemao
Graag Mevro de voorzittero Ik ben het in dit geval met de Hro Scherpenhuizen bepaald niet eenso Dit is een zaak en dat blijkt ons uit vele
brieven die wij hierover zeer geregeld weer ontvangen, dat dit een zaak
is die heel erg leeft in onze partij 9 elke keer als zich splitsingen
weer voordoen dan zijn er zeer vele mensen die zich ongerust maken over
het feit dat mensen desalniettemin hun zetels in de Kamer blijven
behoudeno En juist omdat deze zaak zo leeft is het goed om daarover een
uitspraak te doeno En nu zegt de Hro Scherpenhuizen dit is een nietszeggende uitspraak, ook het feit dat je moet constateren helaas moet
constateren dat er geen sluitende wettelijke regeling te maken is voor
alle gevarieerdheid van gevallen die zich kunnen voordoen, dat is ook
een duidelijke uitspraak daar kunnen wij dan elke keer als deze zaak zich
weer voordoet kunnen wij ons op beroepen, zeggen als het amendement
Amsterdam aanvaard wordt, wat ik inderdaad een verbetering vindt, dan
spreekt de partij uit dat eigenlijk in de meeste gevallen men vindt dat
het desbetreffende Kamerlid zijn zetel ter beschikking moet stellen, dat
is al een duidelijk uitspraak maar tegelijkertijd zegt de partij
wettelijk te regelen is het eenvoudig nieto Ik geloof niet dat het juist
is om te zeggen, dat dit een nietszeggende resolutie iso Hier staan 2
zeer duidelijke dingen in en wij hebben er echt behoefte aan ooooooo/J6
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dat de partij deze uitspraak doeto (applaus)
Mag ik vragen of nog iemand het woord vraagt over het voorstel
Groningen?
Mag ik vragen of iemand Groningen wenst te volgen? Nee dat is bepaald
geen meerderheido Dan ga ik nu over tot behandeling van resolutie 6o
Daarop is ingediend een amendement van de afd o .Amsterdamo Wil Amsterdam
het nog toelichten? Amsterdam wil het nog iets aanpunteno Geen toelichting nodigo Amsterdam zegt alhoewel van mening dat in het algemeen een
lid van het parlement zijn zetel ter beschikking behoort te stellen,
wanneer hij geen deel meer uitmaakt van de partij op welker candidatenlijst hij geplaatst was, welke plaatsing heeft geleid tot zijn verkiezing en benoemd verklaringo Amsterdam zegt als toelichting de
formulering over de gevallen is wat te slap, het principe van aftreden
moet je meer nadruk geveno Het amendement van Amsterdam, wie vraagt
er het woord overo
Mag ik namens de commissie zeggen Mevro de voorzitter dat de commissie
deze tekst een verbetering vindto
Ik kan U ook zeggen de partijraad was in overgrote meerderheid vooro
Het Hoofdbestuur ooko Wie is tegen aanvaarding van het amendement
Amsterdam? Wie is blanco? Dan constateer ik hierbij dat het amendement
Amsterdam is aangenomeno Dan is er een amendement Naarden, maar dat
zou alleen behandeld moeten worden als Amsterdam verworpen werd en
aangezien Amsterdam aangenomen is hoeft dit amenrlement van Naarden niet
behandeld te wordeno Ik constateer nu dat resolutie 6 luidt, zoals
Amsterdam die heeft geamendeP-rrl: Iemand tegen aanvaarding van het
door Amsterdam geamendeerde resolutie 6?
Ik mag wel constateren dat deze resolutie zo is vastgesteldo
Dan ga ik nu over tot agenda punt 4o De resoluties gebaseerd op het
laatste gedeelte van het rapport van het liberaal beraado Deze
resolutie die wat ingewikkeld in elkaar zit, met Romeinse I

en IIo

Naarden heeft ook voor de resoluties die betrekking hebben op het
liberaal beraad dezelfde redactionele verfraaiingen voorgesteld, die
dus ook door deze vergadering als verfraaiing zijn beschouwd, Naarden
meent dat ook hier gedateerd moet worden en hier alle overbodige
rompslomp van verwijzingen moet weggelaten wordeno Het lijkt mij
consequent als de vergadering er nu ook mee accoord gaat dat dezelfde
gedragslijn wordt gevolgd voor deze resolutieso

(applaus)

Dus op deze wijze voorgesteld door Naarden zullen deze resoluties
behandeld wordeno Ik noem het dus niet meer bij iedere resolutie afzonderlijko Op de eerste ontwerp resolutie van het liberaal beraad zijn
ingediend enkele amendementeno Allereerst weer Naardeno Naarden stelt
een andere tekst voor, die kunt U vinden, ik zal weer even als ANWB
wegwijzer fungeren, want ik kan me voorstellen dat het lastig is, op
pago 9 2e kolom links onderaano Naarden zegt met zoveel woorden,

je

moet eerst globaal weten wat je wilt, anders kun je geen accoord
ooooooo/J7
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sluiten en andersom kan het niet. Het is dus een verandering in de
volgorde. Wenst Naarden nog toelichting? Is duidelijk zo.
Wie vraagt het woord?
Mevr. de voor:;;odtter, als ik het goed begrepen heb is in behandeling
de tekst amendement voor uitspraak 1 van Naarden en het is zo dat
ik dacht dat zoals dit geformulèerde wordt op deze plaats er sprake
is van een zekere verzwakking van de uitspraak zoals hij in de oorspronkelijke resolutie aan U voorgelegd is. Naarden immers spreekt
zich uit voor

~en

stembus accoord indien en voor zover op grond van

de ontwerp verkiezingsprogramma's het e.e.a. mogelijk is. Nu staat
ook het woord anderszins, daar kom ik direct op terug. Zoals het
aanvankelijk aan U voorgesteld isg staat er dat wij voorstander zijn
van een dergelijk stembusaccoord in de hoop en in het vertrouwen dat
dat mogelijk zal zijn. Dat klinkt heel anders dan de door Naarden
voorgestelde formulering. Nu is het zo dat eigenlijk we al eerder ons
als partij voor stembusaceoorden uitgesproken hebbenp dus de vaststelling dat we eerst maar zouden wachten op die ontwerp programma's
van andere partijen zelfs niets nieuws in zou houden. Nu wordt het
enigszins wel verzacht doordat er het vage woord anderszins staat,
waarvan ik begrepen heb dat het hoofdbestuur van mening is, dat dat
wel heel breed geïnterpreteerd kan worden en mogelijk zelfs zo breed
dat men onmiddellijk met onderhandelingen kan beginnen, maar als wij
dat dan toch inderdaad vinden, laten we het dan ook duidelijk stellen,
laten we inderdaad zeggen dat we hopen en verwachten dat uiteraard
met de beperkingen die verderop in de resolutie genoemd worden,we
tot een dergelijk sternbusaccoord komen. Ik zou U dus de oorspronkelijke
tekst willen aanbevelen.
Dank U wel, Mijnheer Taalhammer.
Vraagt nog iemand het woord. Het gaat dus over het amendement van
Naarden op Romeinse I van agendapunt

4.

Dan geef ik nu het woord aan de Hr. Korthals Altes.
Mevr. de voorzitter, wij hebben in het liberaal beraad en daar heeft
de Hr. Taalhamroer gelijk in een tekst willen vaststellen die onze
zeer duidelijke wens om met deze partijen te gaan praten over het
bereiken van een stembusaccoord om die ook duidelijk naar voren te
brengen. Wij hebben daaraan in het liberaal beraad geen bepaalde
voorwaarden willen stellen. Wij hebben willen afgaan op de situatie
zoals die zich op dat moment voordeed. Ik geloof dat de Hr. Taalhamroer
daarin gelijk heeft. Toch is het aan de andere kant zo, dat op het
ogenblik heel duidelijk ge"\vorden. is, dat de confessionele aprtijen
zelf de behoefte hebben aan eerst een programma vast te stellen en
dat ook D

1

66 nog niet een duidelijke behoefte toont om het zo maar

uit te drukken om zich reeds nu in gesprekken met andere partijen te
0

0

0

0

0
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0
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Wanneer wij dat gesprek willen gaan voeren terwijl we weten wat
we misschien, toen het liberaal beraad deze resoluties ontwierp,
nog niet wisten maar nu wel weten, dat die partijen eerst zelf een
ontwerp programma willen hebben voordat ze gaan praten dan zit er
misschien toch wel wat in om ze juist op dit punt tegemoet te komen
en te zeggen in onze resolutie; wij willen bijzonder graag praten
maar wij zijn bereid te wachten op die programma's .. Het hoofdbestuur
heeft toen wij het amendement Naarden wilden overnemen en aan de
op
partijraad hebben aanbevolen, het hoofdbestuur heeft/dat ogenblik
zeer bepaald niet de resolutie zoals die was ontworpen willen afzwakken .. Ik zou iedere gedachte die in die richting gaat, die zou ik
bij voorbaat eigenlijk willen verwerpen., Wij hebben alleen gezegd
wanneer nu duidelijk geworden is door een A .. R .. congres, door uitspraken
van D

1

66 dat men zegt wij gaan in ieder geval niet praten .. De

confessionele partijen mogen van de AoRo zelfs niet eens met elkaar
praten, voordat er een programma is, moeten wij dan als

v . v . D ..

gaan

zeggen we willen nu al met jullie praten .. Dat zou vermoedelijk leiden
tot een direct afwijzing en dat is wel het laatste wat wij beogen ..
Want wat wij be9gen met deze resolutie en wat wij beogen met de uitvoering van deze resolutie dat is om te komen tot een serieus gesprek
met kans van slagen, ik dacht daarover voor zover er nog ooit twijfel
over bestaan heeft, iedere grond tot twijfel is weggenomen door de rede
van de fractievoorzitter van de Tweede Kamer van vanavond., En daarom
meenden het hoofdbestuur en de partijraad dat wij verstandig deden met
het Naardense amendement over te nemen .. Niet te zeggen wij lvillen in
het wilde weg praten, niet omdat wij dat niet zouden willen maar omdat
wij zeker weten dat onze gesprekspartners dat althans voor een groot
deel vermoedelijk niet kunnen accepteren .. En het is dus alleen maar de
bedoeling geweest de zaak aanvaardbaarder te maken .. Wanneer de partij
zegt wij willen de oorspronkelijk tekst mij persoonlijk en dan spreek
ik voor mij persoonlijk, is het wel want ik zie voor wat onze houding
betreft ten opzichte van het stembusaccoord geen wezenlijk verschil
tussen de oorspronkelijke tekst en de geamendeerde tekst .. Het is alleen
een kwestie van wat is op het ogenblik realistisch .. En dat wilde
VoVoDo toch altijd graag zijno
Dank U wel .. Ook ik kan de Hr .. Taalhammar garanderen dat dit nooit in de
bedoeling heeft gezeten deze resolutie af te zwakken .. Integendeel nog
beter te maken aanpassend op de werkelijkheid ..
Vraagt nog iemand het woord?
Dan breng ik dus nu in stemming het amendement Naarden op de 1e resolutie
liberaal beraad Romeinse Io Wie is er tegen Naarden te volgen?
Wie is er voor? Dit is een duidelijke meerderheid .. Dan constateer ik
dat Romeinse I nu luidt zoals Naarden die heeft geamendeerd .. Ik acht me
ontslagen van de pliéht het U voor te lezen, U vindt het amendement in
V & D 2e kolom van links..
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Meneer Bom vraagt U het woord?
Mevr. de voorzitter, het maakt op mij de indruk dat we op het ogenblik
en vermoedelijk onbedoeld ook de laatste alinea zoals Naareten die wilde
voorstellen zouden hebben aanvaard.
Meneer Bom zegt het maakt de indruk alsof wij ook de laatste alinea zo
hebben aanvaarrio Ik heb dus bij mijn voorstel tot stemming heb ik mij
uitdrukkelijk beperkt tot het eerste deel, maar ik had het misschien
nog duidelijker moeten zeggen.

~'r

is nog een tweede deel en dat is de

laatste alinea en daar zegt Naa:rden; welk stembusaccoord overigens
niet zo gedetailleerd mag zijn dat de invloed van de kiezer langs een
omweg wordt verminderd doordat na de verkiezingen niet de consequenties
zouden kunnen worden getrokken uit interne verschuiving van stemmen
tussen de coalitie partners. Heeft Naarden nog behoefte dit toe te
lichten? Wie is tegen dit amendement?
De Hr. Korthals Altes vraagt hiervver het woord.
Ja, Mevr. de voorzitter, wanneer wij nu bang zijn om de resolutie te
gaan verzwakken, dan moet dat tweede deel van het amendement Naarden
vooral niet aannemen., De uitspraak dat een stembusaccoord hoe het ook
gesloten wordt mogelijkheden moet bieden om rekening te houden met
wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de krachtsverhoudingen door
de uitslag van de verkiezing zelf, die staat voor onze partij al vast.
Dat hebben wij aangenomen 2 jaar geleden in november in Hilversum.
Omdat nu nog eens hier in te bouwen dat gaat nu mij veel te ver in de
richting waarvoor de Hr. Talhammer vreesde, dat is dat je met de ene
hand geeft wat je dan weer met een andere hand gaat terugnemen. En ik
meen dat het bovendien volstrekt overbodig is. Het is een uitspraak van
de partij die vaststaat, die aangenomen is, waar niemand. over pleit om
hem terug te nemen, maar wanneer je die nog eens voor een tweede keer
in deze uitspraak gaat zetten dan wekt het de indruk van nou ja die
V.V.,D. wil wel een stembusaseoord maar die wil daarna nog alle kanten
op wat helemaal niet het geval is. Wij moeten die uitspraak in al zijn
kracht laten staan zoals die volgens het eerste deel luidt na aanvaarding
van het eerste deel van het amendement Naard.en en dat tweede deel moet
er bepaald niet instaan., Dat is op zichzelf een feit maar in deze tekst
misstaat dat geheel. Ik zou de vergadering dringend willen verzoeken
dat tweede deel van het amendement Naarden niet over te nemen conform
het advies van de partijraad.
Goossen, Naarden. Wij zien dat er moeilijkheden rijzen, wij hebben
beslist niet de bedoeling deze moeilijkheden op te roepen, dus wij vinden dat wij dus dit laatste stuk ook maar intrekken. (applaus)
Dank U wel Naarden.,
Ik geloof niet dat het bedoeld was als een verzwakking zelf heb ik het
ook zo niet gezien en ik ben blij dat Naarden ons in ieder geval uit
deze moeilijkheid redt. Duidelijk is dat wij dit niet wensen te
verzwakken deze uitspraak.

o o o o o • o •
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Ingetrokken zijnde maakt het geen onderwerp van beraadslaging meer uit.
Dan kan ik overgaan tot Romeinse II. En dan zegt Naarden;

je moet deze

uitspraak ook op de V.VoDo betrekken. Het maakt een wat verheven
indruk een wat arrogante indruk, ik vertaal het nu voor mijzelf' als
je dat niet op jezelf' betrekt. Wenst Naarden dit amendement, wat U
kunt vinden in de Je kolom op pago 9 tweede van boven nog toe te
lichten?
Hoofdbestuur en partijraad hadden geen bezwaar, wij voelen niets voor
een verheven standpunt.
Ik breng nu in stemming het voorstel van Naarden.
Wie is er tegen? Wie is blanco. Dan constateer ik dat de alg. ledenvergadering geen verheven standpunt wenst in te nemen en dan constateer
ik dat deze alinea geamendeerd is door Naarden in deze zin. Dan ga ik
over naar Romeinse III. Daar zegt alweer Naard.en;

je moet invoegen

uitspraak Romeinse III het woord voorlopig voor stembusaccoord en
Naarden zegt, blijkens uitspraak Romeinse IV is in III een voorlopig
accoord bedoeldo De partijraad is hier tegen, de partijraad zegt dat
is overbodig en dat wekt de indruk van een af'zwakking. Ik wil dat ook
heel nadrukkelijk. Ingetrokken? Maakt geen onderwerp van beraadslaging
meer uit. Hartelijk dank Naarden.
~111

Ik ga over tot een amendement van Naarden dat indhout een andere

redactie van Romeinse IV. Naarden wenst niet een anti-climax. Naarden
zegt je moet niet spreken over het verwerpen van een bepaald voorstel,
het spreekt vanzelf' dat dat altijd kan, maar je moet gewoon zeggen dat
je er over uit moet spreken.Het is redactioneel, het is geen principieel
verschil maar het onderstreept nog wel eens duidelijk onze positieve
instelling. Het hoofdbestuur neemt het over, partijraad unaniem voor.
Wie van de alg. ledenvergadering zou hier tegen zijn? Blanco? Dan
constateer ik dat het zo is vastgesteld.
Dan ga ik nu over naar resolutie 2 over de uitsluiting van partijen.
U kunt de amendementen hierop vinden in de laatste alinea, U ziet we
schieten op, laatste kolom van pag. 9 en dat is een amendement van
Voorburg. In de resolutie wordt gesproken over de partijen meir wie wij
zouden kunnen praten. En

U heeft in de inleidingen van de Hr. Geertsema

en mij al gehoort dat wij een zwaar hoofd hebben in de P.v.d.Ao Toen
deze resolutie werd opgesteld, wat het congres in Groningen nog niet
geweest en ik moet U zeggen de partijraad was in overgrote meerderheid
voor. Onze partijraad vond plaats na Groningen, na het historische
congres van de P.v.d.A. en het vworstel van Voorburg om te schrappen
de woorden; indien de groepering Nieuw Links daarvan nog deel uitmaakt,
dat werd door de overgrote meerderheid van c'le Partijraad ondersteund.
Ja, iemand bezwaren? Gaat Uw gang.
Mevr. de voorzitter ik kan niet zeggen dat ik hier namens de gehele
afd. Gouda of' namens de regio spreek ••••••
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Ik kan wel zeggen dat een aantal mensen die hier nog gisteravond over
heb geraadpleegd met mij van mening zijn dat het juist op dit moment
waar U zelf ook zegt, dat het zo goed zou zijn voor Nederland en voor
in het algemeen voor de duidelijkheid in de politiek als alle liberaal
denkenden zich zoveel mogelijk scharen om de VoV.D. Verder wil ik
aanhalen, dat ook onze politieke leider de Hr. Geertsema gezegd heeft
dat juist de P"v"d,.A.

op dit moment gist .. Waarom zouden wij dan op dit

moment als de P.v"d.Ao in gistende staat is waarbij we niet weten of
Nieuw Links uiteindelijk de P .. v.d .. Ao zal usurperen of dat uiteindelijk
toch democratisch

app~l

hetzij de socialisten van Stuivenberg toch

uiteindelijk nog zich P .. v .. d .. A,. mogen noemen, waarom

xxt

zouden wij juist

op dit moment nu juist dit voorstel terug trekken en waarom zouden wij
niet de opties openhouden en ons accoord verklaren met de PovodoAo mits
Nieuw Links daar geen deel van uitmaakt. Dat zou ik willen zeggen,.
Dames en Heren, het gaat hier dus duidelijk om 2soorten stellingname.

I

Volgens de ene zegt men, het is gewoon na Groningen niet meer reeë+ om
tespreken over het uittreden van Nieuw Links,. Volgens de andere stellingname net verdeeld door de Hr .. de Korte in Gouda, die is ook heel reeël
kan men zeggen met moet deze gisting moet men niet in de weg gaan staan
door b"v .. een dergelijke uitspraak te doen. Er wordt van U dus een
echt politiek tactische uitspraak verwacht .. De Hr .. Geertsema vraagt
het woord

o

Graag Mevr. de voorzitter. Ik begrijp heel wel datgene wat de Hr. de
Korte bedoeld, maar het zou wel eens kunnen zijn dat deze uitspraak
een heel ander karakter zou krijgen als hij bedoelt. Ik heb vanavond
duidelijk proberen te zeggen dat naar mijn mening op het ogenblik de
Nieuw Links de P.v.d.Ao is en het zou mij op zichzelf helemaal niet
verbazen wanneer nog voor de verkiezingen eenvoudig de groep Nieuw
Links zichzelf opheft omdat er geen enkele reden meer voor is om dat
zij de P.v.d.A,. hebben overgenomen. Als dat zo zou zijn en wij zouden
de resolutie ongewijzigd overnemen dan maakt de groepering Nieuw Links
geen deel meer uit van de P.v"d,.A", omdat de groepering Nieuw Links zichzelf heeft opgeheven en dan zouden wij dus wel met de

Po~d.Ao

in zee

kunnen gaan. Ik geloof dat dat niet een conclusie is die de bedoeling is
van deze vergadering en daarom geloof ik dat wij onder de huidige
omstandigheden juist de Hr. de Korte heeft er aan herinnerd nu de
D.S.

'70 zijn opgericht, zullen de mensen die tegen Nieuw Links zijn

zich ten dele aansluiten bij deze nieuwe partij. Ik geloof dat er dus
geen enkele gedachte mogelijk is dat uiteindelijk democratisch

app~l

de P.v.d.A. overneemt. Ik zou niet graag willen zien dat wij een uitspraak zouden doen die in zijn tegendeel verkeren zou door de opheffing
van de groepering Nieuw Links" En daarom zou ik ervoor zijn om

dez~

toevoeging inderdaad weg te laten en hier ons uit te spreken ·tegen
samenwerking met de partij v.d., Arbeid.
Dames en Heren vraagt nog iemand het woord?
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Aan de orde is dus het amendement Voorburg. Mej. Toxopeus Pot.
Ik ben helemaal voor het amendement Voorburg, maar ik wijk enigszins
af van de gedachtengang die hier geuit is door de Hr. Geertsema. Ik
meen als Nieuw Links op dit moment niet zou bestaan maar er eenvoudig
was de PovodoAo met Vondeling en den Uyl zoals ze 3 of 4 jaar geleden
bestond, dat óok dan men voor de naaste toekomst bijzondere omstandigheden als oorlog e.d. uitgesloten, je moet nooit nooit zeggen in de
politiek, maar dat ook dan de P.v.d.Ao geen partner in een Kabinet
met liberalen kan zijn. We moeten nooit vergeten dat de stokpaardjes
van de PoVodoAo want de Hr. Vondeling en den Uyl, toen er nog geen
Nieuw Links was, was socialisatie van de grond, socialisatie van de
verzekeringsbedrijven, het afzwakken van het persoonlijke ondernemingsrecht, dat is nu juist wat wij hebben, wij zetten voorop de persoon,
het individu, de persoonlijke onderneming staat bij een liberaal in
hoog aanzien, een persoonlijke onderneming is bij de socialisten ook
van

4

jaar geleden eenvoudig een onwelvoegelijk woord. Dat moet

allemaal aan de gemeenschap komen en de massa staat voorop ten koste
van het individu. Het is precies een andere denkwijze en ik geloof
dat het alleen maar verwarrend zou werken wanneer wij zouden zeggen
Nieuw Links eruit, nou dan kune je het wel overwegen, wij moeten
zeggen wanneer de P.v.d.A. niet met ons in een lijn komt dat hij
werkelijk meer eerbied krijgt voor de individu, voor de persoonlijke
eigendom en voor het persoonlijk ondernemingsschap, dan is dat onder
nrmale omstandigheden geen partner voor de v.v.D. (applaus)
Het woord is aan de Hr.

Ekkers.

Mevr. de voorzitter 9 ik zou toch nu de nadruk nog willen vestigen dat
wij aiet allereerst ervan dienen uit te gaan dat er nooit of te nimmer
met de P.v.d.Ao kan worden samengewerkt. Indien de democratische
krachten in de P.v.d.Ao opnieuw boven zouden komen, hoewel of dat komt
is ook een vraag natuurlijk, dan geloof ik toch dat je de mogelijkheid
moet hebben om dan met de P.v.d.A. te kunnen gaan samenwerken. Ik zou
daarom willen voorstellen om dit te veranderen in die zin dat U
amendeerd met de huidige P.v.d.Ao wat dan inhoudt dat de Nieuw Links
krachten er thans nog inzitten.
Ik moet U zeggen Mijnheer Ekkers het is wat moeilijk om nog ter plekke
alle reglementaire termijnen te overschrijden en nu nog te gaan
amenderen, maar ik vind het ook een beetje K.v.P.-achtig als U mij •••••
Ik voel wel met U mee, deze amendering gaat wel helemaal in de richting
van de K.V.P. terminologie en dat zou ik niet prettig vinden.
Mijnheer Dees.
Mevr. de Voorzitter, het is zo dat de resultaten van een partij
congres van de P.v.d.A. in Groningen, die moeten binnen de P.v.d.A.
nog uitkristalliseren. Het is nog niet geheel duidelijk wat de
gevolgen intern voor de P.v.d.A. van de uitspraak in Groningen
zullen zijn.

••o

o ••••••
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Een heleboel mensen die zijn zich aan het loswekene Het is een zeer
geleidelijk proceso Ik dacht dat we tactisch gezien op die ontwikkeling
kunnen anticiperen door hier de uitlating wel te laten staan P.v.d.Ao
zonder Nieuw Link§o Misschien geeft dat de democratische krachten
binnen de P.v.d.A. moed mee te gaan doen aan de D.C. 70 en t.a.vo deze
partij zou ik willen voorstellen, U hebt op de persoonferentie over
het liberaal beraad gezegd dat het liberaal beraad een moment opname is
dat we geen koffiedik kunnen kijken over de samenwerking met welke
partijen mogelijk is. Er bestaat een mogelijkheid dat er een partij
democratisch socialisten gaat ontstaan die mee kan gaan doen aan de
Kamerverkiezingen. Ik zou dus als tweede voorstel dus nadat ik het
pleidooi heb gehouden voor handhaving van de huidige tekst voor willen
stellen om op de partijraad in april meen ik, ook de positie van
democratisch socialisten of op een later tijdstip ook aan de orde te
!tellen om alsnog uit te maken of er een mogelijkheid bestaat gesprekken
met democratisch socialisten aan te knopen over de vorming van een
stembusaccoord. Dank U wel.
Ik wil de Hr. Dees, ik doe het dus op het ogenblik op eigen gezag
graag toezeggen dat wij tozoto als ook wat meer klaarheid is gekomen
over de positie van deze nieuwe partij, dat wij t.a.v. deze partij
dat is niet meer dan redelijk ons standpunt zullen bepalen. Wij kunnen
nu nog niet zien, hij zegt terecht ik heb over koffiedik kijken gesproken
op de persconferentie, wij kunnen nu nog niet zien hoe zich dit ontwikkelt hoe dit uitkristalliseert maar het is niet meer dan normaal
dat wij op een gegeven moment en ik wil die toezegging graag doen althans
ik wil toezeggen dat ik mij daar sterk voor zal maken in het hoofdbestuur
dat wij dan bekijken hoe onze stellingname t.o.v. deze nieuwe groepering
is. Het is niet meer dan politiek fatsoen en realiteitszin lijkt mijo
Dames en Heren, wij hebben nu voor ons liggen het amendement Voorburg.
U heeft de strijding gehoord; U heeft de verdediging gehoord. Wil nog
iemand er het woord over voeren, hetzij pro hetzij contra. Gaat Uw gang •
••••••• Den Bosch
Mevr. de Voorzitter U zult begrepen hebben dat ik als vertegenwoordiger
van de afd. Den Bosch niet zoveel voel voor het amendement van de afd.
Voorburg. De afd. Den Bosch vindt het toch niet juist om de P.v.d.A.
zij het dan ook dat er nu Nieuw Links inzit, zij het dan ook dat ik onder
de indruk ben van wat de Hro Geertsema gezegd heeft, dat diezelfde P.v.dA.
maar op een hoop geveegd worctt met partijen als de Boerenpartij en de
Communistische Partij Nederland. Wij denken in den Bosch dat je toch in
principe de mogelijkheid moet openlaten dat de P.v.d.A. als in principe
democratische partij toch een partner zou kunnen zijn ook voor de v.v.D.
Ik zou hier graag willen verwijzen naar Duitsland waar dat toch
realiteit is.
Dank U wel Mijnher Lausterman. Dames en Heren, ter voorkoming van
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misverstanden, wil ik U toch even verwijzen naar de nadere toelichting
van het hoofdbestuur die U kunt vinden rechts onderin de rechter kolom
van pag. 9 ingevolge verzoek van de partijraad licht het hoofdbestuur
deze resolutie als volgt toe: deze resolutie is bedoeld voor het geval
dat geen stembusaccoord zou worden bereikt en na de verkiezingen
opdracht gegeven wordt tot vorming van een parlementaire Kabinet.
De reden van uitsluiting van de in deze resolutie genoemde partijen is
niet voor alle partijen dezelfde. Van sommige partijen is de uitsluitingsgrond alleen gelegen in de

onverenigbaarheid van politieke

programma's, P.v.d.A., P.P.R. Van andere partijen in de ondemocratische
structuur, dat is mede een uitsluitingspunt voor Boerenpartij en C.P.N.
Dit toch even ter bestrijding van de opmerking van de Hr. Lausterman
dat dus op een hoop vegen, dat is echt niet bedoeld vaarvoor is
speciaal deze toelichting door het hoofdbestuur toegevoegd aan deze
resolutie. Wie vraagt nog het woord?
Niemand. Dames en Heren, dan geloof ik dat ik nu gerechtigd ben in
stemming te brengen het amendement Voorburg. Het amendement Voorburg
dus laatste kolom pag. 9 in het midden, dat zegt schrap de woorden
de groepering Nieuw Links. Wie is voor Voorburg? Mag ik nu even de
tegenproef, wie is tegen Voorburg. Dat is niet duidelijk. Vindt de
secretaris het wel duidelijk. Darnes en Heren we gaan stemmen. Voor mij
is het niet duidelijk genoeg en nu maak ik echt een keer gebruik van
mijn recht als voorzitter van deze vergadering, ik vind dit een te
belangrijke zaak, ik wil hier absolute duidelijkheid over hebben.
Ik schors de vergadering voor 5 minuten voor stemmen. Tot stembureau
benoem ik de Hr. Korthals Altes, de Hr. Wiegel en de Hr. Rietkerk.
U ziet een blauw bord waarop staat voor en een rood bord waarop staat
tegen. Wil de Hr. Wiegel zich opstellen bij voor, de Hr. Rietkerk bij
tegen en de

Hr~

Korthals Altes bij blanco. Alleen de 1, de

oranje 1.

Hoe gaat het bij het stembureau, klaar, uitslag geteld? Krijg ik even
een seintje als de uitslag bekend is?
Dames en Heren, ik heb even een vervelend punt van orde of liever
gezegd wanorde. Er zijn enkele mensen bij mij gekomen die gezegd hebben
dat ze verkeerd gestemd hebben omdat ze het niet begrepen. Het zal
ongetwijfeld de fout van de voorzitter zijn. Ik zeg ogenblikkelijk mijn
excuses. Er zal overgestemd moeten worden, er zijn er te veel die bona
fide verkeerd gestemd hebben en wil een goede duidelijke uitspraak van
de partij. U gaat nu over op briefje 2. Alle briefjes 1 worden
vernietigd stembureau. Ik zou willen verzoeken dat hetzelfde stembureau
in dienst blijft als ze daar geen bezwaar tegen hebben. We gaan over
op briefje 2, kleur oranje. Indien U zegt ik ben het met Voorburg eens
dat Nieuw Links er uit moet, dus dat de woorden indien de groepering
Nieuw Links daarvan nog deel maakt eruit moet, als U dat met Voorburg
eens bent, dus de verdediging van de Hr. Geertsema, dan bent U voor
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Voorburg. Dat betekent niet dat U voor Nieuw Links bent, dat is n.l.
het misverstand geweest. Als U dus Nieuw Links eruit wilt hebben die
woorden dan stemt U voor Voorburg, als U zegt nee deze woorden wil ik
er in houden, zoals de Hro de Korte het heeft verdedigd en ik meen
ook de Hr. Dees, de Hr. Ekkers dan bent U tegen Voorburg. Dan stemt
U tegen. Het spijt me ik heb het wellicht niet duidelijk gezegd, we
@an overstemmen met briefje 2. Excuses aan het stembureau.
Is het stembureau bijna klaar? Stembureau voor klaar, stembureau tegen
klaar, stembureau blanco klaar? Mag ik dan de uitslag. 268 voor,
2JJ tegen. Zodat ik mag constateren dat Voorburg is aangenomen.
Een klein verschil, de stemming was niet voor niets, dit konden we
echt met handopsteken niet tellen. Stembureau hartelijk dank, de
vergadering wordt voorgesteld, wilt U snel Uw plaatsen innemen, de
feestavond wachtG Het aannemen van het amendement Voorburg betekent
dat de woorden indien de groepering Nieuw Links daarvan nog deel
uitmaakt zijn geschrapt.
Aan d.e orde is een amendement van de afd.

1

s Hertogenbosch. Eeen

redactioneel amendement. Wat de partijraad en hoofdbestuur geen
verfraaiing vonden, ik mag constateren dat in dit amendement van
Den Bosch nu ook zijn weggevallen de laatste woorden, indien de
groepering Nieuw Links daarvan nog deel uitmaakt. Door aanvaarding
Voorburg is dus de laatste zin van Den Bosch weggevallen. Vraagt een
van de afgevaardigden van Den Bosch het woord om dit amendement toe
te lichten? Mijnheer Lausterman gaat Uw gang.
Mevr. de voorzitter, ik geloof dat het het verstandigste is om het
amendement in te trekken, gezien het aannemen van het amendement
Voorburg. Dank U wel.
Dan breng ik in stemming resolutie 2 geamendeerd door Voorburg. Iemand
tegen aanvaarding van deze resolutie in deze vorm? Niemand tegen.
Iemand blanco. Dan constateer ik dat deze resolutie zo is vastgesteld.
Resolutie J gaat over het verkiezingsprogramma. Naarden hierop ingediende amendement is ingetrokken, zodat het geen onderwerp van
beraadslaging meer uitmaakt. Niet ingetrokken is een amendement
Leeuwarden. Leeuwarden stelt voor resolutie Jb te beëindigen met de
woorden op te stellen met weglating van het volgende n.l. de zinsnede
met inachtneming van de in de discussienota's enz. De toelichting
van Leeuwarden is dat het een vanzelfsprekendheid is dat alle binnen
de v.v.D. uitgebrachte meningen en rapporten meetellen bij de opstelling van het verkiezingsprogramma 1971. Het lijkt Leeuwarden niet
nodig het liberaal beraad daarin apart te noemen, ook al heeft de
afd. waardering voor daarin gebleken opvattingen. De partijraad voelt
dit als een verzwakking en is op 2 leden na tegen. Dus vrijwel
unaniem tegen. Wenst Leeuwarden dit amendement nog nader toe te lichten
te verdedigen. Gaat Uw gang.
o o

4)

o o o o o o

I 46

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK
AFDELING CONGRESREGISTRATIE

--mam

Blad No.

46

Band No.

J

Duiker afd. Leeuwardeno
In de originele resolutie wordt voorgesteld dat de redactie commissie
voor het ontwerp verkiezings programma 71 in acht dient te nemen de
stellingen van het liberaal beraad alsmede de reacties daarop van de
afdelingen, centrales en andere partij organen. Deze reacties zullen
uiteen lopen. De afdeling Leeuwarden meent, dat deze reacties zelfs
met elkaar in strijd kunnen zijn, waardoor het onmogelijk zou zijn
deze resolutie buit te voeren. Dit is een eerste reden om het onder b
gestelde te herzien. Een tweede

argument om de tekst van de resolutie

te laten eindigen na het woord opstellen is de beperking die er ligt
in het noemen van ten eerste, de stellingen van het liberaal beraad,
hoeveel waardering, dat wil ik uitdrukkelijk stellen Mevr. de voorzitter
wij daarook voor hebben en ten tweede, sedert 1967 door de partij reeds
aanvaarddé

en nog te aanvaarden resoluties en daardoor kort doet aan

de vele activiteiten die in de huidige VoVoDo plaatsvinden. In de derde
plaats is het vanzelfsprekend dat het ontwerp verkiezingsprogramma
71 niet in strijd zal zijn met door de partij vastgestelde resoluties.
Als de vergadering Mevr. de voorzitter, ons voorstel overneemt zal het
eerste deel van de resolutie er als volgt uitzien: de v.v.D. op
27 februari 1970 in vergadering te Breda bijeen a draagt het hoofdbestuur
op om een redactiecommissie voor het verkiezingsprogramma 1971 in te
stellen met de taakomschrijving zo spoedig mogelijk een ontwerp verkiezingsprograwma 1971 op te stellen. Dank U wel.
Dank U wel Leeuwardeno Wie wenst zich hierover uit te spreken?
Vraagt de Hro Wiegel het woord?
Mevr. de presidente, het voorstel van de afd. Leeuwarden maakt van de
resolutie zoals die op dit moment op tafel ligt

een resolutie die

volstrekt zinloos is n.l. alleen maar een resolutie waarin wordt
gevraagd een redactiecommissie samen te stellen en aan de redactiecommissie te vragen een ontwerp verkiezingsmanifest op tafel te leggen.
Dat lijkt mij zo klaar als een klont dat het gaat gebeuren dat je voor
elke Kamerverkiezing uiteraard aan een aantal mensen vraagt een
concept program op tafel te

leggenf~om

ook heb ik grote bezwaren

tegen de amendementen van de afd. Beeuwarden, omdat ik geloof dat

.

wanneer die amendementen worden aangenomen dat dan naar buiten heel
nadrukkelijk de indruk zal worden gewekt als zou, de Hr. Duiker heeft
dat wel ontkend, zo komt het dacht ik toch wel over, als zouden de
rapporten van het liberaal beraad niet zeer nadrukkelijk grondslag
zouden moeten vormen en in acht zouden moeten worden genomen bij de
opstelling van dat verkiezingsprogram. Dat staat in de oorspronkelijke
resolutie. Punt A, gezien de rapporten van het liberaal beraad schrappen wij dat, schrappen wij ook de laatste alinea van punt b dan geloof
ik dat naar buiten zal blijken dat de partij misschien van mening zou
zijn dat die rapporten van het liberaal beraad misschien niet in
acht zouden moeten worden genomen.
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Dat is mijn grote politieke bezwaar tegen het voorstel van de afdo
Leeuwarden en het lijkt mij dat wanneer het voorstel van de afd.
Leeuwarden ?.OU worden aanvaard en dat zou ik ?.eer betreuren, dan
kunnen we net zo goed ne hele resolutie niet meer in behandeling
nemen.

(applaus)

Hartelijk dank. Ik mag als voorzitter van het liberaal beraad de
vergadering ook wel dringenn verzoeken dit amendement niet aan te
nemen. Ik ben het geheel eens met wat de Hr. Wiegel net gezegd heeft.
Het zou inderdaad een aanzienlijke verzwakking opleveren. Wie volgt
Leeuwarden? Wie is er tegen Leeuwarden? Ik mag constateren dat dit
amendement niet is aangenomen. Er is nog een amendement van Leeuwarden.
Afd. Leeuwarden stelt voor het woord bijdragen aan het eind van
resolutie Je te vervangen door adviezen.
Partijraad vrijwel unaniem tegen, ook dit moet ik U als voorzitter
van het beraad ernstig ontraden. Hier gelden in feite voor mutatis
mutandis toch dezelfde bezwaren als die de Hr. Wiegel net naar voren
heeft gebracht in het vorige amendement Leeuwarden. Wenst Leeuwarden
het nader te verdedigen? Ja 9 gaat Uw gang.
Mevr. de voorzitter, gezien de mening van de?.e vergadering t.a.v. ons
voorstel op punt Jb en gelet ook op de toelichting of het standpunt
dat de Hr. Wiegel net naar voren heeft gebracht trekt de afd.
Leeuwarden

haar amendement t.a.v. punt Je in.

Hartelijk dank Leeuwarden. Maakt geen onderdeel van beraadslaging meer
uit.
Dames en Heren, ik moet U een fout bekennen. Er is hier vanavond op
onze tafel een briefje gedeponeerd over enkele amendementen die
ingetrokken waren en ik heb in de veronderstelling verkerende dat
het amendement van Breda op resolutie 1 van het liberaal beraad
ingetrokken was, deze resolutie niet meer behandeld. Ik maak U daarvoor
mijn excuses 9 ik heb dit ten onrechte gedaan. Ik heb mij vergist met
de telling. Ik ben zelfs met mijn eigen wegwijzer toch nog op het
verkeerde spoor gekomen. Ik moet U dus verzoeken het spijt me, maar
ik geloof dat het vrij vlug kan gaan 9 het amendement Breda zoals U dat
vindt bovenaan de rechter kolom van pago 9, het is genummerd 412 even
voor U te p.emen en ik stel U voor mijzelf dus corrigerend alsnog in
stemming te brengen. De afd. Breda spitst de redactie toe. Het is een
duidelijke verbetering 9 het hoofdbestuur is er voor, de partijraad is
er voor. Maar ik meen te weten dat de Hr. Talhammer bezwaren heeft en
daarom geef ik hem graag het woord.
Mevr. de voorzitter, wat U bezwaren noemt zou ik graag aan ieder willen
overlaten hoe hij mijn woorden interpreteert. Het gaat mij om het
volgende. De uitbreiding die dus optreedt, is dat er aanvankelijk
gesproken wordt in het ontwerp over het sluiten van een stembusaccoord tussen een 5-tal partijen wat als gewenst genoemd wordto
o o o o o o o o o o o o o
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In de nieuwe tekst en dat is zeker niet alleen maar een kwestie van
redactie staat ~~n of meer van deze partijeno En nu is het wel
duidelijk dacht ik dat het voor onze partij niet strikt nodig is dat
alle mogelijke partijen een •••• aan een dergelijk accoord deel zouden
nemen, maar ik vraag mij toch in gerede af en zou graag van U een
uitspraak willen hebben over hoe dit dan te.4nterpreteren zij. Of het
voor onze partij ook gewenst is als er bovo maar een stembusaccoord
met een tweetal christelijke partijen zou resulteren of zou kunnen
resulteren. Immers dan is het zo dat het argument het belangrijke
argument voor een stembusaccoord dat wij de kiezer een programma voor
kunnen leggen wat een kans op een regeringsmeerderheid met zich
brengt totaal niet meer reël is en wat er dan eigenlijk overblijft
van ons stembusaccoord dat is alleen maar dat wij bov. met een tweetal
christelijke partijen gezamenlijk voor de komende verkiezingen optrekken en ik vraag mij inderdaad af of dat nou wel iets is waar wij
zo heel erg ons op dit ogenblik voor uit zouden behoren te spreken.
Dank U wel Mijnheer Talhammer.
Mevr. de voorzitter, het is naar onze smaak zo, dat het amendement
Breda niet anders inhoud dan een taalkundige verbetering van datgene
wat in de resolutie in haar oorspronkelijke vorm reeds stond. Maar
wij waren tekort geschoten in redactioneel vermogen om dat duidelijk
tot uiting te laten komen. Maar wanneer ik U mag verwijzen naar het
begin van de oorspronkelijke tekst van Romeinse II dan stond daar dat
de V.V.D. de tot standkoming van een dergelijk stembusaccoord voorts
slechts mogelijk acht indien en voor zover en dan worden er voorwaarden
gesteld. Dat indien en voor zover die formulering die hield reeds in,
dat met de mogelijkheid rekening werd gehouden dat ze niet allemaal
zouden meedoen. En nu is dat beter om dat duidelijk in de resolutie
te zeggen zoals Breda het doet, is men daar tegen dan stemt men tegen
is men daar voor dan stemt men voor, de resolutie. Maar niet voor of
tegen Eredag want het stond er al net zo in en nu geloof ik juist om
misverstanden te voorkomen, misverstanden die ook zijn gebleken toen
wij de ontwerp resoluties aan de pers presenteerden, dat het beter is
om de redactie van Breda aan te houden omdat die op dit punt ieder
misverstand uitsluit maar aan de inhoud wordt niets veranderd, want
de inhoud. was in het begin gezien de aanhe f van Romeinse II precies
hetzelfde. En dan is het natuurlijk bijzonder jammer, wanneer er
mensen zijn geweest die in eerste instantie de resolutie lezende dat
niet gezien hebben en gedacht hebben dat er wat anders stond. Dat
komt dan door het gebrek aan vermogen om dit goed te redigeren. Dat
zou dan alleen het standpunt t.a.v. de resolutie als geheel kunnen
beïnvloeden. Ik zou nog een opmerking willen maken over de politieke
kant van de opmerking van de Hr. Talhammer. Natuurlijk is het zo , dat
de vraag of wij een dergelijk stembusaccoord uiteindelijk willen wel
degelijk afhankelijk is van de vraag hoeveel van deze ooooooo/49
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partijen meedoeno Wanneer het er maar ~~n is die ons bovendien van die

4 partijen nog het minst zou liggen of die het meest vage programma
heeft of laat ik zeggen die in confessioneel opzicht toch wel voor
ons bijzonder onaantrekkelijk maakt om daar alleen een

stembusacco~rd

mee te sluiten, dan ben ik het geheel eens dat we het niet zouden
moeten doeno Maar die vrijheid hebben we nog altijdo Maar we moeten
met alle

4 praten en kijken hoever we komen en als er een of twee

afvallen dan moeten we ons standpunt opnieuw bepalen en die mogelijkheid laat de resolutie in de redactie Breda volledig openo
Dames en Heren, vraagt nog iemand het woord over Bredao Het gaat hier
bepaald niet om een principieel verschil maar om een verduidelijking
van de bedoeling van de opstellers van de resolutieo
Vraagt de Hro Talhammer nog het woordo
Het is door hoofdbestuur en partijraad overgenomeno
Wie is er tegen Breda te volgen? Wie is er voor? Dit is een duidelijke
meerderheid, dan constateer ik dat deze nadere verscherping van de
redactie is aangenomen en dat dus in deze vorm deze resolutie is
vastgesteldo Dames en Heren, wij zijn gekomen aan het eind van de
behandeling van de resolutieso Ik constateer dat zij allen zijn
aanvaardo Sommigen geamendeerd, maar in ieder geval ze zijn aanvaard
op een zodanige wijze dat de partij ermee uit de voeten kano Sommigen
zijn bepaald verduidelijkto Ik ben daar de diverse afdelingen dankbaar
voor, ik denk aan Naarden,ik denk aan Bredao Sommige zijn iets
gewijzigd, ik geloof niet dat er ook maar een werkelijk ingrijpend
principieel gewijzigd iso Ik dank de vergadering voor de wijze waarop
ze deze niet simpele materie mee heeft helpen behandeleno Het was
ingewikkeld, ik weet het U ziet ik heb zelf een fout gemaakt, nog
mijn excuses, maar U hebt allemaal geweldig meegewerkt en ik geloof
dat we U dankbaar kunnen zijn voor de wijze waarop U dit gedaan heefto
Dames en Heren ik sluit het zakelijk gedeelte van deze vergadering en
ik zou U allen willen opwekken de feestavond die gegeven wordt in de
foyer bij te woneno Nog een gezellige avond en nacht en tot morgenochtend 9o30 uuro

------·--
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Voorzitter: Goedemorgen Dames en Heren, ik geef gaarne het woord
aan de Hrc Korthals Altes, secretaris.
gezonden naar de

4 verschillende notulencommissies die op de des-

betreffende vergaderingen waren aangewezen om de notulen te controleren.
Mevr. de voorzitter, de notulen die zijn toen ze gereed waren toegezonden aan de 4 commissies die op de desbetreffende vergaóringen
waren aangewezen als notulencommissies. Deze commissies hebben de
lijvige boekwerken bestudeerd en geheel goedgekeurd behoudens enige
redactionele opmerkingen, die vervolgens ter harte zijn genomen en in
de notulen zijn opgenomen. Ik stel dus voor de notulen voor goedgekeurd
te verklaren.

(applaus)

Als dat gebeurd is J.fevr. de voorzitter mag ik misschien wel zeggen
dat daar een ongelooflijke arbeid aan zit van het algemeen secretariaat
speciaal van Mej. van ~verdingen.

(applaus) en Mej. Gunther.

Mevr. de voorzitter: Dames en Heren punt 6 vraagt een benoeming van
een nieuwe notulencommissie. Ik stel U voor Mevr. Budding de Vries Lens
uit Veenendaal, de Hr. v.d. Werf uit Breda, en de Hr. Bom uit
Hilversum. Kunnen de betrokkenen accoord gaan? (applaus) Hartelijk
dank. Dan stel ik thans aan de orde punt 7, het jaarverslag van de
secretaris. Wenst de secretaris daar nog een enkel ding over te zeggen.
Het is U toegezonden, ook alweer een lijvig werk. Heeft iemand over
het jaarverslag van de secretaris op of aanmerkingen, vragen? Dan mag
ik hiermede constateren dat het ook alweer onder dankzegging aan
Mej. Everdingen en Mej. Gunther en de secretaris hiermede is vastgesteld. (applaus) En dan een punt waar wellicht wat meer gespannen
aandacht voor zal zijn, punt 9 verslag van de commissie van voorlichting
over de rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar

1969.
Eerst geef ik het woord aan de penningmeester zelve voor het uitbrengen
van zijn eigen verslag.
Mevr. de voorzitter, dames en heren. Het verslag dat de penningmeester
de Hr. Sydney v.d. Berg vorig jaar in Groningen uitbracht bevatte o.m.
enige geruststellende woorden voor zijn opvolger. In een niet verkiezingsjaar, zo zei de Hr. v.d. Berg overtreffen de uitgaven de
inkomsten van de partij, doch daar tegenover staat dat de inkomsten
altijd veel ruimer vloeien in een verkiezingsjaar. Hiermee wordt dan
weer een zeker evenwicht hersteld, in wat men in het bedrijfsleven de
cash flow noemt. De Hro v.d. Berg had met zijn 18 jarige ervaring als
penningmeester van de

v.v.n.

ongetwijfeld gelijk toen hij opmerkte dat

de financiering in een niet verkiezingsjaar bijzonder moeilijk is.
Toen U mij dames en heren als opvolger van de Hr. v.d.Berg benoemde,
was ik dus reeds enigszins voorbereid op een bepaalde wanverhouding
tussen inkomsten en uitgaven.

oo••o•••/51
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Een verhouding die wel geheel anders ligt dan die waarmede ik in mijn
beroep te doen heb. Toen ik rlan ook geconfronteerd werd met de :feiten
die de :financiering van VoVoDo met zich brengt, begonnen mijn zorgen
toe te nemen. Want een penningmeester dames en heren, die niet in
staat is om aan redelijke verlangens van de crediteuren tegemoet te
komen hee:ft het bepaald niet gemakkelijk en begint, afgezien van alle
politieke overwegingen, na enige tijd te verlangen dat het verkiezingsjaar nadert waarin de geldstroom zal toenemen. Zoals de voorzitter
gisteravond reeds heeft medegedeeld, bleek in de maanden septemberp
oktober van het vorig jaar dat het totaal van onze schulden was opgelopen tot een bedrag van rond f

600oOOO,--. Om uit dit dilemma te

geraken, een dilemma dat ik overigens met U Mevr. de voorzitter en de
leden van het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur vrijelijk heb
kunnen bespreken, werd in november tijdens een vergadering met het
hoofdbestuur een gedachte geopperd door de Hr. Vogeli o Ee.n gedachte
die tot een plan heeft geleid om U dames en heren van een moeilijke
financiële positie op de hoogte te brengen en daarvoor Uw hulp in
te roepen. Hieruit re sul teerde

Cl e brie:f van ?-fevro v. Someren die

wij de aktie Haya hebben genoemd en zoals U gisteren hoorde hee:ft
d.eze aktie Haya een totaal bedrag van f
leden van de

v. V.D.

173.000,-- opgebracht. De

hebben ons daarmede in staat gesteld om bepaalde

verplichtingen te honoreren die al veel te lang in de boeken hadden
gestaan. Daarvoor zou ik U als penningmeester hartelijk dank willen
zeggen. Een dank die des te groter is omdat U als partijgenoten
spontaan hebt geholpen en daarmede tevens een daad heeft gesteld die
in de politiek in Nederland uniek genoemd kan worden. Uw hulp heeft ons
de gelegenheid gegeven om een sanering in te leiden maar een gedeelte
van Uw giften zal worden bestemd voor een onderzoek naar de motivatie
van de kiezers in Nederland. Deze motivation research die vooraf
behoort te gaan aan de opstelling van het verkiezingsprogramma zal
onze propaganda bij de verkiezingen ongetwijfeld veel doeltre:f:fender
doen maken. U, Mevr. de voorzitter, hebt dit onderzoek destijds van
de begroting geschrapt, omdat het eenvoudig niet kon. Maar ik wilde
U hierbij en ik hoop dames en heren, dat U mij die instemming zult
geven, namens de leden mededelen rlat wij deze post weer op de
begroting zullen zetten en dat wij het motivation research wat wij
nodig hebben zullen doen in dit jaar.

(applaus)

Dames en heren in een niet verkiezingsjaar zijn het de kosten van het
secretariaat als administratief apparaat van de partij die de
belangrijkste uitgaven post vormen. Bij de activiteiten die in het
afgelopen jaar zi,jn ontplooid is de grootste zuinigheid betracht.
Behalve de salarissen, sociale lasten en de pensioenpremies die telkenjare aangepast dienen te worden aan de verhogingen die zowel voor
ambtenaren als ook in de priv~ sector gelden, zijn wij er echter

. . . . . . . I 5.2
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in geslaagd om practisch alle andere uitgavenposten op een lager
niveau te brengen dan voor 1968 het geval was. Hiermede werd rond

f 50.000,-- op de begroting bespaard. Een lichte verhoging van de
kosten van reis en vergaderingen heeft plaatsgevonden, maar deze
staat in geen enkele verhodding tot de verhoogde activiteiten van de
partij. Ik meen met de voorzitter, dat een speciaal woord van dank
op zijn plaats is voor leiding en personeel van het v.v.D. secretariaat
in het bijzonder ook voor het vele werk dat in het afgelopen jaar
voor de penningmeester is verricht~ (applaus)
In het subsidie beleid is in het afgelopen jaar geen verandering
getreden. De partij heeft zoals gebruikelijk financiële steun
gegeven aan de organisatie vrouwen in de v.v.D.,

J.o.v.D. en de

stichting politiek wetenschappelijk onderzoek, een stichting die het
werk van onze Kamerleden dient te ondersteunen. Wat deze laatste
subsidie betreft is het te verwachten dat de kosten thans overgenomen
zullen worden door de Regering, waarmede voor het komende jaar

f

16.000,-- kan worden bespaard. Op onze geldmiddelen werd in het

afgelopen jaar nog een belangrijke wissel getrokken door de stichting

V. & Do Ik verwacht dat de reorganisatie die verband houdt met de
uitgaven van ons partijblad en waar de Hr. Talsma vele uren aan offert,
in het komende jaar voltooid zal worden. Daarmede zullen dan de
verliezen op ons blad tot het verleden behoren. In het afgelopen jaar
was hiermede nog een bedrag van bijna f

54.000,-- gemoeid. Er werd

zoals U weet in het afgelopen jaar geen nieuwe ledenwerf actie gestart
aangezien de hiervoor in 1968 gedane uitgaven niet het beoogde
resultaat hadden gebracht. Ik ben trouwens van mening darnes en heren
dat de partij zich niet ieder jaar een kostbare ledenwerf actie kan
veroorloven. Overigens blijkt dagelijks dat onze partij ook zonder
dure acties leden wint. Zorgt U ervoor, dat Uw vrienden die nog achter
gebleven zijn lid worden. Het ik stem toch al op jullie is bepaald
niet genoeg. Een goed liberaal blijft immers liberaal en als hij op
ons stemt dan dis lid word.en niet meer dan een lmgische consequentie.
Zoals U weet bestaan de inkomsten uit 2 grote posten ten 1e de
contributie afdrachten van de afdelingen waarvan weer een gedeelte word&
doorgegeven aan de centrales.m1969 vertoonde hierbij een
aan contributies van rond f

35.000,--. Dit bedrag had belangrijk

hoger kunnen zijn, indien alle afdelingen de contributies op tijd
hadden afgedragen en ik zou U penningmeesters van de afdelingen die nog
een achterstand hebben in het overmaken van contributies willen
verzoeken deze gelden zo spoedig mogelijk over te maken. De andere
inkomstenpost zijn de giften en bijdragen die vele bladzijden beslaan
in het rapport van de accountant over 1969. De toename in deze post
is geheel te danken aan de actie Haya die aan het eind van het jaar
een bedrag van f

114,ooo.-- had opgebracht. Daardoor zijn de giften en

bijdragen in 1969 tot een bedrag van boven de f

300.000,-- gestegen •
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In de pers hebt U in dit afgelopen jaar kunnen lezen dat de
financiële positie van de politieke partijen in ons land steeds
moeilijker wordto Als penningmeester kan in die uitspraak slechts
beamen. 1970 en 1971 zullen moeilijk blijven i.v.m. de verkiezingscampagnes maar ik ben ervan overtuigd dat wij gezamenlijk die
moeilijkheden zullen overwinnen. De eenheid van de partij en de
kracht die van liberale gedachten uitgaat zullen ons ongetwijfeld
in staat stellen om ook de financiële moeilijkheden het hoofd te
bieden. Met Uw aller steun en na gisteravond na een geslaagde najaars
actie Haya zal het waarachtig wel gaan Mevr. de voorzitter. (applaus
Dames en Heren, ik denk "\vel dat ik namens de hele partij spreek als
ik dit zwaarbeproefde lid van het dagelijks bestuur wel heel bijzonder
dank voor het werk door hem verricht in het afgelopen jaar. Dat hij
het niet makkelijk heeft gehad weet U allemaal en U weet ook dat hij
het de komende jaren nog niet makkelijk zal krijgen. Mag ik nog eens
zijn oproep ondersteunen aan die afdelingen die nog niet afgedragen
hebben alsnog te doen. Ik heb het gevoel dat degenen die hier in de
zaal zitten, de actievelingen dat die vermoedelijk wel hebben afgedragen, maar mocht U nu in Uw buurt in Uw regio afdelingen kennen die
nog niet hebben afgedragen, gaat U ze dan eens vragen het te doen. U
ziet we hebben het echt nodig en het is toch werkelijk een

gerechtvaardi~

vraag van het hoofdbestuur. Geeft U het door? Heel graag.
Voor het verslag van de kascommissie geef ik het woord aan de secretaris.
Mevr. de voorzitter, de kascommissie heeft j.l. Maandag een onderzoek
ingesteld dat geresulteerd heeft tot het uitbrengen van de

vo~gende

verklaring aan de alg. vergadering:
Ondergetekenden, Mr. J.J. Ooievaar te Voorburg, JoJo Hupkes te
Vlissingen en Dr.

c.F.

Karsten te Laren N.H., door de alg. vergadering

'n de VoVoDo van 28 maart 1969 benoemd tot lid resp. plaatsvervangende
leden van de commissie van voorlichting van de alg. vergadering bij de
behandeling van de rekening en verantwoording van de penningmeester
verklaren hierbij, dat in de eerste plaats kennis genomen te hebben van
het rapport van 10 februari 1970 van het accountantsbureau de Tonde &
Dewenith te Leiden, betreffende de balans per 31 december 1969 en de
rekening van baten en lasten over 1969 van de v.v.D.
Aan de hand van dit rapport hebben ondergetekenden de overtuiging
gekregen dat het beleid van de penningmeester der partij de Hr. A.W.Jo
Caron op juiste wijze is gevoerd. Derhalve adviseren zij U overeenkomstig
het artikel 21 lid 3 van de statuten goedkeuring te verlenen aan de
rekening en verantwoording van het financiële beleid van de penningmeester over het jaar 1969 en hem d~charge te vërlenen onder dankzegging voor het beheer van de financiën van de partij. De commissie tot
het nazien van de rekening en verantwoording van de penningmeester
0
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is overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de stichting V & D,
welke partij orgaan V & Duitgeeft tevens belast met het nazien van
de resultaten rekening over 1969 en van de balans per J1 december 1969.
Van het bestuur der stichting hebben ondergetekenden een rapport
ontvangen van 10 februari 1970 van het accountantskantoor de Tonde

&

Dewenith te Leiden, betreffende de controle van de jaarrekening 1969
van de stichting V & D. Ondergetekenden stellen voor de resultaten
rekening zomede de balans goed te keuren en onder dankzegging voor het
gevoerde beheer aan het bestuur van de stichting V & D de volledige
ontheffing te verlenen van de aansprakelijkheid voor door het bestuur
in het jaar 1969 gevoerde beheer.

's Gravenhage 2J februari 1970,

was getekend, Ooivaar, J.J. Hupkes en Karsten.
Op deze plaats hartelijk dank aan de kascommissie. Penningmeester
gelukgewenst met deze goedkeuring.
Dan gaan we nu over tot benoeming van een nieuwe kascommissie. Het
dagelijks bestuur stelt voor, U weet het is gebruik dat een lid van de
oude kascommissie over gaat in de nieuwe ter vergelijking van de
situatie, dat kan in dit geval juist heel interessant zijn en wij
willen U daarom voorstellen allereerst te benoemen wederom de Hr.
Ooievaar te Voorburg, de Hr. v.d.Pols te Rotterdam en de Hr. v.d. Wal
Baken, Amsterdam. Kunt U hiermede accoord gaan?

(ap:ihlaus)

Plaatsvervangende leden die moeten ook benoemd worden voor het geval
iemand zou uitvallen. Zouden zijn de Hr. Hupkes als oud lid, de Hr.
Karsten en de Hr. v.d.Schalk.
Dan ga ik nu over tot agendapunt 11. Statutenwijziging. Ik mag wel
zeggen dit keer een belangrijke statutenwijziging. Niet zo maar een
juridische verfraaiing, maar duidelijke opening naar de jeugd. De
verlaging van de leeftijd vereist voor het lidmaatschap van de partij.
Het zijn wijzigingen van artikel 6 en artikel 7. De amendementen hierop
ingediend kunt U vinden op pag. 10 van laatste V & D onderin 2e kolom
~n

links. Het nieuwe art. 6 voorgesteld door het hoofdbestuur zou

luiden: gewone leden zijn Nederlanders woonachrig in het Koninkrijk in
Europa, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt aan wie het actief
en/of passief kiesrecht niet bij rechterlijk gewijsde is ontnomen en
van wie rederlijkerwijs kan worden verwacht dat zij de beginselen van de
partij zijn toegedaan en bereid zijn zich te onderwerpen aan de statuten
en reglementen van de partij. De overige leden van dit artikel blijven
in dit voorstel ongewijzigd.
Ingekomen is een amendement van de afd. Leiden, te vinden op de reeds dooz
mij genoemde plaats in V & D.
Vraagt iemand van de afd. Leiden het woord. Gaat Uw gang Mijnheer
Offerhaus.
0
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Hevr. de voorzitter, Offerhaus uit Leiden.
Ik wilde een heel korte opmerking maken over artikel 6 en ik neem daar
meteen 7 even bij. Ons bezwaar tegen de voorgestelde redactie •••••••••••
Wilt U ook meteen Uw amendement op

7 toelichten? •••••• dat wij hebben

geprobeerd een iets eenvoudiger redactie te vinden, waar tot onze
grote vreugde de partijraad in meerderheid voor is.
Dit amendement ••••••••• Wilt U dichter in de microfoon spreken? •••••
wou ik eventjes ook noemen het amendement van Alkmaar.
Ik heb dus samengenomen de artikelen 6 en

7 en ik wil daarbij even

verwijzen naar amendement van Alkmaar dat naar mijn indruk heel wel
verenigbaar is met ons voorstel. Ik weet niet of ik het mag voorstellen,
maar ik stel voor om die combinatie te leggen en dan van artikel 6 te
maken de volgende redactie: gewone leden zijn zij die de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt , die het actiefjtof passief kiesrecht niet bij
een onherroepelijke rechterlijke uitspraak hebben verloren en van wie
\'

rederlije wijs enz.

Dan hebt U Alkmaar en Leiden samen genomen en

dan is naar mijn gevoel het nodige gedaan. Ik wilde verder de toelichting
maar laten voor wat hij is, omdat hij practisch voor zichzelf spreekt.
Ik dank
~ven

u.

nog ter verduidelijking. De Hr. Offerhaus stelt dus voor omdat

Alkmaar practisch op hetzelfde neerkomt dit over te nemen. Ook Alkmaar
vindt U onderaan pag. 10 in V & D. Komt precies op hetzelfde neer.
Vraagt iemand uit de zaal het woord?
Dan is nu het woord aan de secretaris.
Mevr. de voorzitter, ik zou graag namens het hoofdbestuur willen aanbevelen om inderdaad de amendementen Leiden en Alkmaar die naar onze
smaak verbeteringen zijn van het hoofdbestuurs voorstel om die beiden
te aanvaarden.
Ik kan U bovendien nog mededelen dat partijraad overgrote meerderheid
voor aanvaarding heeft gepleit.
Vraagt nog iemand het woord? Dan breng ik nu in stemming het amendement
dat ik zal noemen Leiden/Alkmaar, dan begrijpt U precies waarover ik het
heb, en ik zou willen vragen wie van de afgevaardigden heeft pezwaar
tegen overnamen van dit amendement? Nog blanco. Dan constateer ik dat
unaniem is aanvaard het principe dat 18 jarigen met de beperking
opgenomen in het artikel lid kunnen ,.,orden van onze partij o Ik geloof
dat dit een bijzonder goed besluit is dames en heren.
Ik moet U nu vragen het artikel zoals het nu is gewijzigd, dit is
Bodzakelijk voor de Koninklijke goedkeuring als artikel te aanvaarden.
Wie is voor
artikel 6?

aanvaarding~R

van het door Leiden/Alkmaar geamendeerde

Voor? tegen? Blanco?

Dan mag ik annemen dat met algemene stemmen de v.v.D. besloten heeft
18 jarigen lid te laten worden van de partij. Hartelijk dank vergadering.
Q
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Artikel 7, handelend over de aspirant leden. Mijnheer Offerhaus heeft
het amendement ook op dit artikel reeds toegelicht. Vraagt iemand
het woord over amendement of artikel 7. Mag ik U vragen gaat U accoord
dat dit op dezelfde wijze wordt geamendeerd als het vorige Leiden/Alkmaar,
Wie is daar tegen? Dan breng ik nu in stemming het gehele art. 7 zoals
het geamendeerd is door Leiden/Alkmaar. Wie is tegen aanvaardingen
art. 7? Wie is voor? Wie is blanco. Nul. Dan mag ik constateren
het art. 7 zoals dat op het ogenblik is geamendeerd Uw instemming
ft. Mag ik nu nog even vragan Uw goedkeuring te hechten aan de
(

definitieve vorm van art. 7. Wie is er voor? Unaniem. We kunnen nu
hierop de Koninklijke Goedkeuring krijgen.

Ook~dit

lijkt me een

bijzonder belangrijk en verstandig besluit. U ziet we hebben voor de
aspirant leden niet meer een speciale leeftijd ingesteld, het is aan
henzelf om te beslissen of ze mee willen denken, mee willen praten, het
is niet meer aan ons om betuttelend of bevoogdend op te treden en te
zeggen jij mag nog niet meepraten want je bent nog te jong. Iedereen
kan meepraten in onze partij. Ik hoop dat er heel veel gebruik van
zal worden gemaakt, dames en heren.
Agendapunt 12, ziet er heel ingewikkeld uit op de beschrijvingsbrief,
maar ik kan U geruststellen er zijn nul amendementen op ingediend. Het
is samengesteld door een ter zake uiterst deskundige commissie die van
reglementen bijzonder veel kaas gegeten heeft. Voorzitter de Hr.
Korthals Altes, leden de Hr. Bot1l de Hr. Makreel, de Hr.

~feyeraan,

de

Hr. v. Raalte. Dames en Heren ik wil proberen om dit pakket in zijn
~heel

aan de orde te stellen. Ik geloof dat het puur tijdverlies is

om ieder artikel apart in stemming te brengen. Is er iemand in de zaal
die over een van deze voorstellen het woord vraagt? Is er iemand in de
zaal die tegen een van deze artikelen bezwaar heeft? Is er nog iemand
in de zaal die blanco wenst te stemmen.
Mag ik dan even weten of de afgevaardigden in onze partij deze voorsteller
zoals ze hier in de beschrijvingsbrief voor U liggen goedkeuren? Ja.
Hartelijk danko Aangezien er

~een

tegen en geen blanco is, is ook dit

met algemene stemmen aanvaard.
Agendapunt 13. Een voorstel van Rotterdam. Een voorstel van de afd.
Rotterdam tot het vaststellen van een regeling voor contributie afdracht
van de tot de district centrale Rijnmond behorende afdelingen aan de
districtcentrale Rijnmond. Wil Rotterdam het nog toelichten? Rotterdam
hoeft het niet toe te lichten. Wil iemand het bestrijden?
Wilt U voor de notulen even Uw naam en •••••
Rozenbroek, afd. Spijkenisse.
Mevr. de VO>orzitter, een paar weken geleden heeft het bestuur een brief
van de afd. Spijkenisse bereikt. Ik hoop dat U dat ook bij zich heeft.
Destijds is gesteld dat de kosten voor de Rijnmondcentrale in een
verkiezingsjaar te stellen waren op f
jaar.

0,25 per lid in dat betreffende
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In de overige jaren waren geen kosten te verwachten. Hoewel het
bovengenoemde voorstel 13 niet duidelijk is gesteld, lijkt de
bedoeling te zijn om de voorgestelde omslag elk jaar te doen plaatsvinden. Dit is een vijfvoudige waarde van het eerder genoemde bedrag.
Het gaat ons veel te ver, zeker als dit voorstel is gespeend van
elk justificatie voor dit bedrag. De afd. Spijkenisse heeft destijds
niet zonder moeite de overeengekomen kosten voor de verkiezingen voor
1965 betaald. Zij voelt er daarom niets voor om via de voorgestelde
omslag de nalatigheid van andere afdelingen te compenseren. De afd.
wil alvorens zich uit te spreken over het te betalen bedrag de kosten
van de Rijnmondcentrale eerst behoorlijk overzicht hebben van de
werkelijk benodigde gelden. Zij is dan voorstander van betaling per
afdeling en niet van een hoofdelijke omslag. Het is zo, Mevr. de
voorzitter, dat hier in wezen een niet geheel juiste overleg met de
afdelingen binnen de centrale is gevestigd. Het was dan ook zo, dat
de afd. Spijkenisse unaniem tegen dit voorstel zal stemmen. Wilt U
dit betrekken op landelijk gebied, dan zouden wij ons kunnen voorstellen,
dat er bij

raad verkiezingen evt. een grote afdeling

zijn wil aan de kleinere afdelingen kan opleggen evt. bepaalde
voorstellen zal kunnen doordrukken. Vandaar dat ik wel vraag om
justificatie van dit bedrag van f

0,25 en dat dit bedrag van f 0,25

alleen voor het verkiezingsjaar zal bestaan en niet voor de andere
jaren, waarin geen verkiezingen zeker voor de afd. Rijnmond zal zijn.
Dat was het.
Dank U wel, Mijnheer Rozenbroek, ik zie de Hr. van Rossum van Rotterdam
klaar staan. Wil ongetwijfeld even antwoorden.
Mevr. de voorzitter, het spijt mij dat ik Uw vergadering moet lastig
vallen met dit niet heel erg belangrijke onderwerp. Maar ik wel er
wel iets van zeggen. Destijds bij de instelling van de districts
centrale Rijnmond is verzuimd de financiën te regelen van die districtcentrale. Wat door Rotterdam wordt voorgesteld is een hele gewone zaak
die U in elke centrale van onze partij tegenkomt n.l. de afdracht van
de contributie, gedeelte van de contributie aan het hoofdbestuur, die
op haar beurt zorgt voor de afdracht aan centrales. Dat is het enige
wat in dit voorstel staat. Nu zegt spreker van Spijkenisse moet dat dan
een kwartje zijn, ja we hebben daarin gestudeerd en menen dat met een
kwartje per lid per jaar door alle afdelingen te betalen deze zaak
geregeld kan worden. Nou zult U zich misschien afvragen maar hoe gaat
het dan op het ogenblik. Op het ogenblik gaat dat via een omslag, dus
wat de afgevaardigde van Spijkenisse zegt dat hier een omslag bedoeld
wordt. Wij hebben nu een omslag die vastgesteld wordt door de ledenvergadering van de districtcentrale, maar die bedragen van die omslagen
die komen wel wat moeizaam binnen.
o ••• o • o o •• o
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Nu zegt Spijkenisse ja maar daar voelen we weinig voor om daarin
tegemoet te komen m.a.w. dan komt juist de afd. Rotterdam, die komt
daarmee in moeilijkheden want die moet dan die tekorten dekken.
Wij vinden het gewoon een heel redelijk voorstel om per lid, per
afdeling een kwartje aan die districtscentrale te betalen en dat
kan ik de afgevaardigde van Spijkenisse verzekeren, dat dekt zo'n
beetje de kosten van het secretariaat. En is er een beetje te weinig
dan zal het wel doorlopen zoals het op het ogenblik loopt en zou er
iets teveel zijn, dan kan dat gebruikt worden voor de verkiezingspropaganda. Want in het voorstel dat heeft U ook wel gezien in de
toelichting, daar staat uitdrukkelijk dat dit geld niet voor de
verkiezingspropaganda gebruikt kan worden om de dood eenvoudige
reden dat het daarvoor niet genoeg is.
Mevr. de voorzitter uit het interventie van de afgevaardigde uit
Spijkenisse daar klinkt een beetje een wantrouwen of misschien een
beetje een wrevel jegens dit voorstel. En ik zou dus om dat weg te
nemen zou ik dus nog een suggestie willen doen en als Spijkenisse
daarop wil ingaan dan moet Spijkenisse mij gewoon even opbellen.
U weet t-'Ievr. de voorzitter dat de afd. Rotterdam nogal gekant is
tegen de functie cumulatie. Dat hebben we verscheidene malen hebben
we dat hier in deze vergadering gesteld. Nu is degeen die naar een
ander wijst ook niet altijd zonder zonden en in dit geval ben ik
zelf ook niet zonder zonden, want die functie cumulatie doet zich
bij mij n.l. ook voor. Ik ben n.l. secretaris van de afd. Rotterdam
en ik ben penningmeester van de districtcentrale Rijnmond. Nu wil
ik het aanbod doen dat ik bereid ben om me terug te trekken als
penningmeester van de districtcentrale Rijnmond en dan wil ik in
het bestuur van de afd. Rotterdam voorstel doen dat een afgevaardigde
van Spijkenisse als zodanig verkozen wordt en in het bestuur van de
districtcentrale wil ik dat voorstellen.

(applaus)

Ik mag Rotterdam wel complimenteren met dit van grote lui

0

0

~

0

0

0

voorstel. Mijnheer Rozenbroek vraagt nog even het woord.
Mevr. de voorzitter ik vind het niet onhandig van Rotterdam zo gesteld
en ik zal deze opmerking aan het bestuur van de afd. Spijkenisse voorleggen en dan lijkt het mij het beste dat hier nader over gesproken
moet worden en dat dan via telefonisch contact het wel in orde zal
komen. Ik bind me op het ogenblik niet aan een bepaalde toezegging.
U hoeft nog niets toe te zeggen maar ik heb het gevoel Rotterdam
kennende dat het nu wel in orde komt. In persoonlijk contact kun je
zoiets altijd het beste regelen. Wij wachten gaarne de resultaten van
deze persoonlijke contacten in en dan rest mij slechts om ••••••••
Mag ik constateren dat het voorstel nu blijft liggen? Is dat niet het
beste? Wilt U het wel aangenomen hebben? Goed. Het is niet de bedoeling
dat wij pas in de volgende vergadering?

Accoord ..
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Dan mag ik aan de ledenvergadering vragen of er iemand tegen aanvaarding
van het voorstel van de afd. Rotterdam is. Tegen? Spijkenisse.
Wie is er voor aanvaarding van Rotterdam. Dan mag ik constateren dat
dit voorstel is aangenomen. Bovendien in de prettige wetenschap dat
het nog nader geregeld gaat worden. Voor mij het meest positieve.
Agendapunt 14o Een voorstel van de afdo Maarn, Maarsbergen tot het
instellen van een onderzoek inzake waardevastmaking van alle pensioenen.
Hierover is het woord gevraagd door de Hr. v.Ardennen.
Voorzitter van de Sociaal Economische Commissie, ik hoef het er
nauwelijks bij te zeggen, geloof iko
Mevr. de voorzitter, het is duidelijk toen dit agendapunt op de agenda
geplaatst werd dat pensioenzaken leven in onze partij. Het is ook
duidelijk uit het amendement Leiden dat betreurt dat het hoofdbestuur
Niet te verstaano••••••• Gaat het nu.
Het is duidelijk dat de pensioenzaken leven, dat blijkt uit het
plaatsen van het agendapunt door de afd. Maarn, Maarsbergen. Het blijkt
ook uit het feit dat

L~iden

een formeel afwijzend advies van het

hoofdbestuur betreurt, het blijkt ook door het stencil dat in de zaal
is uitgedeeld en dat vanmiddag aan ëe orde zal komen over vragen aan
de Kamerfracties die ook over pensioenzaken gaan.
Het antwoord van het hoofdbestuur waarvan Leiden dus zegt, ja had je
dat nu zo rauwelijks moeten afwijzen kon nog niet bevatten een
verwijzing naar het rapport van de Soc.Econ.Commissie dat in januari
is uitgebracht en waaraan vooral de Hr. v. Tets een zeer werkzaam
aandeel heeft gehad. Ik zou graag Mevr. de voorzitter op dit rapport
dat in de hal verkrijgbaar is

~raison

van f

1,-- de aandacht willen

vestigen. De SoEoCo heeft daar n.l. in het voetspoor van de commissie
Witteveen die dat in 1963 al adviseerde nog eens de aandacht gevestigd
op de noodzaak van waardevaste pensioenen. Maar bovendien zal dit
gepaard moeten gaan met een pensioenplicht voor alle werknemers, dat
er geen in deze sector vergeten groepen blijven. Een pensioenplicht
waarvan de financiering kan worden opgebracht door 1% van de z.g.
loonruimte hieraan voorlopig te besteden. Daarnaast Mevr. de voorzitter
wijst dit rapport op de noodzaak dat de sector van de zelfstandigen
wat wordt gedaan waarbij mono ook afgezien van de beroepspensioenfondsen, daar ligt een wetsontwerp op het ogenblik bij de Kamer,
gedacht wordt aan fiscale gelijkstelling. Op het ogenblik is de aftrek
voor pensioenen van zelfstandigen aanmerkelijk lager dan die bij
pensioenen van werknemers. Daarnaast Mevr. de voorzitter, want dit is
de toekomst, daarnaast zal er op dit moment iets gedaan moeten worden
voor diegenen die nu al gepensioneerd zijn of die binnenkort gepensioneerd zullen worden. En die dus nog niet van een op te bouwen
regeling kunnen profiteren. Daar

s•e~t

de s.E.C. voor om in J jaar

de A.o.w. op te trekken tot het netto minimum loon.
ooG o o o o ob •
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Dat zal een premieverhoging van 1% per jaar betekenen, die uit de
ruimte kan en moet worden opgebracht.
Mevr. de voorzitter

7 jaar geleden kwam de commissie Witteveen met

een op dat moment revolutionaire rapport. De v.v.D. toonde zich toen
een waarlijk progressieve partij te zijn. Daar is geen practisch
gevolg aan gegeven. Wij dachten dat de tijd op het ogenblik rijp was
voor een verdere voortgang op dit gebied en ik ben blij dat de v.v.D.
wederom de aandacht op kan vestigen en ik hoop dat zij als vo.,rloper
het land nu werkelijk kan worden nagevolgd. Dank U wel.
Dank U wel Mijnheer v. Ardennen. Mag ik vragen, vraagt Maarn,Maarsbergen
nog het woord. Ja?
Mevr. de voorzitter, Offerhaus uit Leiden ben ik. Gaat U ermede accoord
dat de Hr. Offerhaus het eerst spreekt. Nee 9 Maarn, Maarsbergen eerst
het woord, ik had ze echt het woord gegeven.
Het is natuurlijk wel een beetje moeilijk wanneer van verschillende
kanten door vooraanstaande persoonlijkheden in deze vergadering zo
duidelijk is gemaakt, dat wat er allemaal gezegd is zo bijzonder terzake,
zo bijzonder ad rem en juist zo goed en zo plezierig is voor die
gepensioneerden. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik zal niet
overgaan tot een uitvoerige behandeling van de motie, ik dacht dat die
wel op zichzelf voldoende duidelijk was. Het gaat daarin om waardevastheid niet om·welvaartsvastheido De eis is op een betrekkelijk
bescheiden niveau gesteld. Het hoofdbestuur heeft gemeend de aanvaarding
van de motie te ontradenmet de motivering dat er een tweetal rapporten .
waren die deze zaak al tot de bodem toe behandelden. Nou ben ik het
met dat laatste niet eens. Het zijn weliswaar zeer waardevolle rapporten,
ik heb geen enkel bezwaar tegen de teneur als zodanig, zij gaan mij
alleen niet ver genoeg. Een tweede bezwaar is dat de nadruk in de
rapporten wel bijzonder zwaar ligt op de werknemers/werkgevers
verhouding. Dat gaat zover dat in het eerste rapport blijft er over een
soort restgroep, daar zit men dan eigenlijk mee in zijn maag. Het
tweede rapport trekt eigenlijk de lijn van het eerste rapport door en
wijdt wel veel woorden aan die waardevastheid, maar de uitwerking
daarvan komt niet verder dan die bepaalde 1% die dan zou moeten dienen
om die waardevastheid in het leven te roepen. Dat is dus toch weer een
zaak die op tijd gespeeld moet worden. Het is natuurlijk niEt mogelijk
om al het programma zoals dat in de rapporten is uiteen gezet om dat
te bereiken op korte termijn. D.w.z. lang nog zal de, aangezien ik
aanneem dat,laat ik dat er direct bijzeggen, de inflatie wel zal voortduren, dat het nog vrij lang zal duren voordat daar wat in gebeurt.
Ik geloof dat dat niet meer billijk is. Ik geloof dat er in die
inflatie een zodanige versnelling is opgetreden dat de bezwaren wel
bijzonder groot worden.

11>

o o o o o o •

o o/61

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK
AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Als ik het goed

h~b

Blad No.

61

Band No.

4

is hier een percentage uitgerold voor de laatste

J, 4 jaar van een waardevermindering van ongeveer 7-t% per jaar. Dat
gaat me te ver. En ik vind dus de remedies die in het rapport daartegen
gesteld worden meer een palliatief

dan dat dat nu oplossingen zijn.

Ik geloof dat die zaak meer tot de grond moet worden bekeken. Dat is
ook de reden waarom wij tenslotte ons rapport handhaven. De situatie
dat het onrechtvaardigd is wordt ook erkend, daar ben ik dus overigens
ook dankbaar voor. Maar als men dat erkend, dan moet men de zaak aan
de wortel aanpakken en niet proberen met allerlei kleinere maatregelen
te trachten, zoals b.v. die verhoging van de

A.o.w.~

ik teken hierbij

nog even aan, als U nu als liberaal op het standpunt staat dat iedereen
in de gelegenheid moet zijn om zelf maatregelen te nemen voor een
behoorlijke oudedagsverzorging en je moet dan terugvallen op de

A.o.·w.

als het middel waardoor dat moet worden bereikt dan vind ik dat
eigenlijk niet bijzonder e1egant. Ik vraag mij dan ook af is dat
wel helemaal in overeenstemming met de beginselen van de v.v.D.
Alles tezamen genomen ben ik dus dankbaar voor de rapporten maar ze
gaan mij niet ver genoeg. En ze gaan mij ook niet diep genoeg., Ik mis
ook in de rapporten een quantificering naar mensen en bedragen. Het is
natuurlijk wel begrijpelijk dat men praat over percentages min of meer
actuariële houding inneemt, maar ik vind dat niet meer voldoende.
Het is zo'n beetje te vergelijken met een situatie waarin men de grote
lekken maar bestaan en probeert om zo snel mogelijk als duurt dat dan
nog lang een haven te bereiken terwijl ondertussen het schip aan het
zinken is .. De afd. Maarn, Maarsbergen die dhebben dus nadat ze hadden
ontvangen voordat deze vergadering plaatsvond een brief waarin het
hoofdbestuur zei dat men de motie ontraadde. Men heeft zich daarna weer
beraden om tenslotte deze motie toch gehandhaafd. Ik ben n.l. van mening
dat men inderdaad wanneer deze zaak behoorlijk uit de doeken moet worden
gedaan, dat men dan niet kan volstaan met het rapport, de beide rapporten
waarvan het eerste ronduit verouderd, de beide rapporten die zich
baseren op een zaak zoals die nu eenmaal reilt en zeilt en daar hier en
daar wat aan tracht te verbeteren. Maar dat men de zaak van de grond
af aan moet aanpakken, behoorlijk moet quantificeren en dat men als
dat gebeurd is moet zoeken naar de middelen waarmee men een dergelijke
waarde vastheid bereiken kan. Grondidee daarvoor, mijne heren, wanneer
de hele politieke situatie ertoe drijft en de politiek speelt hier zonder
enige twijfel een belangrijke rol, ertoe drijft dat men nog een reeks
van jaren met die geldontwaarding zal moeten doorgaan, dan is het niet
meer dan billijk dat men voor die categorie die zich daar niet meer
economisch tegen te weer kan stellen, dat men daarvoor een regeling
maakt die direct gekoppeld is aan die waardevermindering. We beleven
geloof ik aog steeds een situatie dat de bedragen, ik zeg maar iets, •••••
kunt U het een beetje bekorten Uw inleiding we hebben nog een lange
agenda •••••••• Ik ben bijna aan het eind. 9 Mevr. de voorzitter ••• o ./62
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Dat daar middelen gezocht moet worden om dat direct daaraan te
k;oppelen, zodat er als het ware een automatische correctie plaatsvindt
ten behoeve van diegenen die uit het arbeidsproces zijn verdwenen.
Ik ben verder van mening dat dit meer noodzakelijk is nu de rapporten
in hoofdzaak zich bezig houden met de verhouding werkgever/werknemer,
en dat dekt zeker niet het hele terreino Ik ben hiermede aan het eind
van mijn betoog, Mevr. de voorzitter.
Hartelijk dank. Ik moet wel tegen Maarn, Maarsbergen zeggen, dat hier
niet aan de orde is in feite discussie over het rapport, dat kunnen we
bij andere gelegenheid doen, maar aan de orde is het voorstel van Maarn,
Naarsbergen en dat voorstel dat luidt: de rapport inzake waardevaste
pensioen en bezitsvorming door pensioenvoorziening opnieuw door te nemen
en waar nodig aan te vullen en te herzien deze rapporten voor zover
mogelijk in een gerntegreerde vorm opnieuw uit te geveno Dat voorstel nu
is inmiddels uitgevoerd en nu moeten we voor de orde toch wel even goed
scheiden, als wij nu met elkaar afspreken dit rapport te bediscussiëren
dan had deze vergadering anders voorbereid moeten zijn, dan hadden de
afdelingen het rapport allemaal moeten kunnen doornemen, moeten kunnen
amendereno Het rapport is uitgegeven als discussie stuk en als zodanig
biedt de SoE.C. het aan de partij aan, dus even voor de orde moeten we
deze scheiding toch wel duidelijk makeno
Vraagt nog iemand anders het woordo Hro Of'f'erhaus?
Mevr. de voorzitter, Of'f'erhaus Leiden, ik wil het kort makeno Het
heeft mij gespeten dat de partijraad tegen ons amendement heeft gestemd
omdat wij dit amendment naar ons gevoel zo geredigeerd hadden dat het
toeliep naar het rapport van de S.EoCo, waarvan wij wel iets gehoord
hadden maar niet precies wisten hoever die was. De bedoeling was, dat
als het bestuur dan zou zeggen ja daar wordt aan gewerkt, dat wij konden
zeggen nou dan zijn wij klaar dan is het gedaan wat wij graag hadden
willen zien en dan trekken wij ons voorstel ino Ik vind daarom de
negatieve uitspraak van de partijraad jammer en onnodig want waar dat
rapport er al is, hadden ze gevoegelijk kunnen constateren dat een
amendement niet meer nodig was, althans op dit moment niet meer nodig
was. Dat laatste is voor mij thema van deze opmerking, ik geloof' dat wij
ons voorstel intrekken, niet omdat er bezwaren tegen zijn maar omdat het
niet meer

1 to

the point' is. Ik dank

u.

Hr. Scherpenhuis, Groningen.
Mevr. de voorzitter, we hebben gezien ook in Groningen dat er een aantal
rapporten zijn en wij betreuren het eigenlijk dat deze rapporten op dit
moment uitverkocht zijn en wij vragen ons af' en wilden dit U verzoeken
of' het mogelijk was om uittreksels uit dit rapport te publiceren in
V & D. o• dat het mogelijk is een verkort stencil er van uit te geven
waarbij misschien overwogen kan worden in hoeverre de artikelen, in hoeverre deze publicaties aangepast kunnen worden aan dit moment. Dank Uo
ooooooooeoo/6J
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Het woord is aan c:le Hro Meyer uit Utrechto
Mevro de voorzitter, ik begrijp het voorste+ van de afd. Maarn,
Maarsbergen in die zin, dat zij een dacht ik toch zeer belangrijk
onderwerp in de directe aandacht willen brengeno Ze kzijn dacht
•••••••••••••••••Mag ik het de hele zaal vragen, de ronde microfoon
is tot achter in de zaal te horen, de middelste niet.
In die zin begrijp ik dus dat voorstel wel dat de afd. Maarn,Maarsbergen
deze zaak in de actualiteit wil brengen, aan de andere kant is het
natuurlijk belangrijk wat wordt er met dat rapport gedaan van de s.E.C.
Is het zo dat het rapport van de S.E.C. er ligt als discussiestuk
en dat op een gegeven moment en dan liefst wat vlug, om toch die onrust
die in Maarn, Maarsbergen leeft wat te voorkomen, dat hier een uitspraak over komt. Is het zo dat aan de hand van de rapport ktot enkele
uitspraken zal worden overgegaan, dan zou ik kunnen begrijpen dat we
deze resolutie dus ingetrokken wordt of dat deze dus niet aangenomen
wordt. Ik dacht dat dat even een belangrijke vraag op zichzelf is, wat
gebeurt er nu net dat rapport en komen er op een gegeven moment n.a.v.
dat rapport uitspraken uit de partij.
Mevr.de voorzitter: dit rapport dames en heren is bedoeld als discussiestuk voor de partij. Het is inderdaad niet mogelijk dat ieder rapport
dat er van de partij verschijnt, dat zijn er n.l. heel wat dat daar
apaprt een

ledenver~adering

aan gewijd wordt, dat zou gewoon organisa-

torisch niet mogelijk zijn. Er verschijnen er gelukkig tegenwoordig
een heleboel. Maar het betekent natuurlijk wel dat dit rapport als
discussiestuk door alle afdelingen besproken kan worden en dat er dan
sstraks zal resulteren in een onderdeel van het verkiezingsprogramma. Dat
is niet meer dan logisch. En daarom is het zo plezierig dat we dit zo
tijdig voor de opstelling van het verkiezingsprogramma hebben gekregen.
Ook alle andere rapporten, andere

uitspr~cen

dienen uiteindelijk voor

vaststelling van een programma. Ik zou het op zichzelf graag vandaag
verder met U bespreken, maar nochrnaals dan zouden we het anders moeten
inrichten, dan hadden eän heleboel andere punten niet aan de orde kunnen
komen. Er is ook nog een NATO rapport zoals U weet, ook dat is U
aangeboden als discussiestuk. Dit lijkt het hoofdbestuur de beste wijze
om de meningsvorming in de partij op gang te brengen en te houden. Ik
zal daar straks bij beleid hoofdbestuur nog nader over spreken.
Ik vraag U nu dus het voorstel van de afd. Maarn, Maarsbergen tot

~et

instellen van een onderzoek inzake waardevastmaking van alle pensioenen
waarvan het resultaat, hoe U daar verder over denkt, voor U ligt, om dat
nu in stemming te brengen.
Wie is er voor aanvaarding van dit voorstel? Wie is er tegen? Ik
constateer dat dat de meerderheid is en ik nodig dus de partij uit dit
uiterst belangrijke rapport in alle afdelingen met elkaar te bepraten.
Dat we in het najaar wanneer we aan de vaststelling van het ••••••• /64
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Hartelijk dank

S.E.C. voor Uw verrichte arbeid.
Dan dames en heren een tussenpunt. Onze Belgische vrienden die ik
gisteren welkom heb geheten en op wier aanwezigheid wij bijzonder
prijs stellen hebben gevraagd tot U het woord te mogen richten. Ik
geef hen daartoe graag de gelegenheid.
Het woord is aan de Hr. Kestelein.
Mevr. de voorzitter, dames en heren, U mag ervan overtuigd zijn dat ik
zal proberen het tijdschema van het congres te respecteren en dat ik
dus zeer beperkt in de tijd zal blijven.
Ik ben U dankbaar voor de gelegenheid die U mij hebt gegeven hier enkele
overwegingen i.v.m. de

v.v.n.

in het algemeen en met dit congres in

het bijzonder naar voren te brengen. Wat de partij zelf betreft, ben ik
als liberaal gesterkt in mijn gevoelens dat op die dag dat we naar een
verenigd. Europa gaan, wij als liberalen elkaar over de granzen heen
zeer gemakkelijk zullen weten te vinden. Vervolgens kan ik mij niet weerhouden Mevrouw mijn oprechte bewondering uit te spreken voor de dynamiek
en het talent welke U als voorzitter van deze partij aan de dag weet te
leggen.

(applaus)

Als mens en als politieker meen ik eerlijk te zijn als ik zeg dat

W1J

in België vrouwen als U missen en heel erg hard.;Wat nu het congres zelf
betreft, moeten mij 2 zaken van het hard. Voor eerst wat de inhoud
betreft heb ik hier politiek gezien het beste alternatief ontdekt dat
wij kunnen stellen tegenover de hedendaagse linkse en anti-democratische
herrieschopperij. Welke wij helaas rondom ons de laatste tijd zoveel
overal tegenkomen. Wat de organisatie van het congres betreft voel ik
mij als liberaal warm worden rond het hart bij het zien van een
dergelijke fantastische machtsmanifestatie. Alvorens te besluiten wil
ik nogmaals de dank van het Liberaal Vlaams Verbond uitspreken voor de
uitnodiging welke wij hebben gekregen hier vandaag aanwezig te zijn.
Persoonlijk hoop ik dat hier een precedent is geschapen en ik neem dan
ook de vrijheid U hierbij officieel uit te nodigen tot het bijwonen van
de algemene ledenvergadering van het Liberaal Vlaams Verbond welke op
24 mei a.s. in het domein Bokrijk in Limburg België wordt gehouden.
Mevr., dames, mijne heren, ik zou de galanterie geweld aandoen moest
ik van dit podium verdwijnen zonder in naam van mijzelf en van mijn
echtgenote hier te danken voor het charmante onthaal en de onvergelijkbare gastvrijheid welke wij hier hebben genoten. Ik dank in het
bijzonder Mevr. v. Everdingen voor de organisatie en verder de vele
prominenten in het bijzonder Kamerlid de Beer voor de interessante
gesprekken welke wij gisteravond met velen onder U mochten hebben.
Ik dank

u.

(applaus)

Mevr. de voorzitter: U begrijpt wel dames en heren, dat de Hr. Kestelein
mij enigszins in verlegenheid heeft gebracht, maar U zult begrijpen dat
ik hem bijzonder dankbaar ben voor zijn vriendelijke woorden.

o •••
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Wij waarderen de aanwezigheid van onze Vlaamse vrienden buitengewoon
en ik mag hem wel zeggen dat wij dan ook gaarne in zullen gaan op hun
vriendelijke uitnodiging op hun congres 2J mei aanwezig te zijn. Ik vind
het bijzonder aardig dat deze spontane uitnodiging hier is gedaan. En
ik mag wel eindigen met onze Vlaamse vrienden politiek bijzonder veel
succes toe te wensen. Hartelijk dank voor Uw komst. (applaus)
Dames en Heren, dan moet ik voor een tweede ordepunt nog even de
vergadering onderbreken voor wij overgaan naar punt 15 beleid hoofdbestuur"
Dames en Heren, onze oud minister de Hr. Korthals is op het ogenblik
ernstig ziek, Hij ligt in het Rode.
misten hem

al~,

Kruisziekenhuis in Leiden. Wij

ik wist al enige tijd dat hij ziek was maar het laat

zich op het ogenblik toch wel wat ernstiger aanzien dan 1vij eerst
meenden. Ik zou U daarom willen voorstellen om het volgende telegram
vergezeld van bloemen te verzenden naar de Hr. Korthals in het Rode
Kruiszie kenhuis in Leiden. Het is een telegram van de volgende inhoud:
De algemene vergadering van de v.v.D. te Breda bijeen wenst U van
harte beterschap en betuigt U haar dank voor het voorzitterschap van
de werkgroep van het liberaal beraad. Met overgrote meerderheid zijn
de resoluties n.a.v. de rapporten van het liberaal beraad goedgekeurd
en is besloten de inhoud van de rapporten als basis te laten dienen voor
het verkiezingsprogramma van 1971. Getekend v. Someren- Korthals Altes.
(applaus)
Dames en Heren, ik ga nu over tot punt 15. Bespreking van het beleid
van het hoofdbestuur. Mag ik de sprekers die zich reeds gisteren bij
de Hr. Korthals Altes hebben opgegeven verzoeken zich in de buurt van
het podium op te stellen. Ik zou hen willen vragen achter elkaar
vragen op ons af' te vuren. U weet het is onze bedoeling om dit keer
re- en dupliek te geven zoals we dat in de Kamer noemen. We vinden het
n.l. niet meer dan normaal dat U na ons antwoord nog een keer terug
kunt komen. Dat betekent wel dat we een wat strak tijdschema moeten
aanhouden dus graag zo zakelijk mogelijk, zo kort mogelijk en achter
elkaar. Dan krijgt U na ons antwoord wanneer U dat wenst nog een keer
de gelegenheid er op in te gaan. Wilt U en dit is voor de notulen erg
belangrijk Uw naam en afd. steeds in de microfoon zeggen ook al kennen
we Uw gezicht nog zo goed. Straks moeten de notulen afgetikt worden van
de band en dan is het erg moeilijk om nog af' te luisteren wie het
geweest is. Dus ook al kent iedereen U, graag naam en afdeling.
Of'f'erhaus, Leiden. Mevr. de voorzitter wij hebben n.a.v. het agendapunt

4

een ordevoorstel ingediend dat heel moeilijk gevallen is naar wij

begrepen hebben en dat hebben we daarom ingetrokken omdat het niet de
bedoeling was de zaak ingewikkelder te maken dan die was. Waarom het
ons ging was dat wij een moment de indruk hebben gehad dat de

4

ontwerp

resoluties n.a.v. het liberaal beraad een beetje het enige waren wat
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daar uit zou dreigen te komen en dat was voor een aantal mensen bij
ons in de vergadering die zich nogal daarmee bezig gehouden hebben erg
teleurstellend. Wij willen daarom, wij hebben gegrepen dat daar plannen
in die richting zijn, gaarne vernemen wat de plannen zijn tot een nadere
uitwerking en bespreking van de rapporten van het liberaal beraad.
Dat was de essentie van ons punt en dat zou ik graag ijier ter tafel
brengen. Ik dank

u.

Dank U wel Mïjnheer Offerhaus.
Makreel, Amsterdam.
Mevr. de voorzitter, allereerst de vraag die ik ook naar voren wilde
brengen namens de afd. Bloemendaal en dat is n.l. deze: enige tijd
geleden voor het najaar hebben in V & D een aantal vragen gestaan die
aan de partij werden voorgelegd en een aantal afdelingen heeft n.a.v.
deze vragen ijverig discussiegroepen ingesteld die zich beijverd hebben
om voor de gestelde datum van 15 december antwoorden op deze vragen
voor te leggen aan de Kamercentrales. Maar de Kamercentrales hebben
eigenlijk niet precies geweten wat ze ermee moesten doen. Na alle haast
die de discussiegroepen betracht hebben, liggen die antwoorden nu
rustig te wachten terwijl de discussiegroepen rustig wat verder kunnen
doorpraten althans dat is de indruk. Maar misschien is die indruk fout
en ik hoop dat U ons kunt vertellen wat daar de bedoeling mee is.
In de tweede plaats een vraag namens de afd. Amsterdam alleen, de ledenvergadering van de afrlo Amsterdam zou het op prijs stellen, wanneer
het hoofdbestuur te eniger tijd een verslagje kon geven over de wijze
waarop diverse in het verleden aangenomen resoluties tot nu toe zijn
uitgevoerd of althans wat er aan gebeurd is. Dank

u.

Dank U wel Mijnheer Makreelo
Ijver, Beverwijk.
Mevr. de voorzitter, ik wil U de volgende vraag stellen. Bij een groot
deel van de werknemers zowel bij arbeiders als bij kantoorpersoneel
hebben wij nog steeds een verkeerde image. Men denkt nog te vaak dat wij
een partijzijn van werkgevers en 1vinkeliers. Ik wil U daarom ook vragen
welk beleid heeft het hoofdbestuur om ons sociale gezicht als ik het
zo mag noemen, weer naar voren te brengen en ik zou U willen vragen
wat denkt U hieraan te doen naarmate de verkiezingen zowel voor de
Provinciale Staten, de Gemeenteraad als de misschien vervroegde
verkiezingen voor de Kamer voor de deur staan. Dank U wel.
Dank U wel Mijnheer Ijver.
Groothof, Amsterdam.
Mevr. de voorzitter, er zijn nog 2 punten die wij namens de afd. A'dam
aan de orde zouden willen gesteld zien. Het eerste punt is dat de
partij als wij goed zijn ingelicht nog altijd in het bezit is van een
commissie buitenland. Niet dat we daar iets van gemerkt hebben de laatste
tijd maar hij schijnt er te zijn.

............ I /67
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Dat nu verdriet ons zeer. Wij vinden n.l. met de Hr. Geertsema dat de
buitenlandse politiek een veel belangrijker plaats zou moeten innemen
en wij zouden het toch wel vinden dat het beleid van het hoofdbestuur
te behoren deze commissie eens te activeren. Dat is niet alleen al
vorig jaar gevraagd en wij vragen osn daarom ook wel af' waarom er in
de loop van het jaar nog niet zoveel aan te merken is geweest, maar
wij hopen toch dat binnenkort daar nu toch iets aan gedaan kan worden.
Ander punt is dat dit jaar in het teken staat van de milieu hygiëne.
Dat wij daar ook steeds meer van vernemen. Niet helemaal in het begin
maar al 2 jaar geleden heeft hier op een podium in Maastricht was dat
toen een meneer Delvaux herinner ik mij al eens gewezen op de gevaren
van de gifstoff'en in de landbouw, maar langzamerhand heeft zich dat
toch over andere terreinen uitgebreid en ziende dat dit langzamerhand
een probleem van grote omvang zou gaan kunnen worden, geloven wij dat
het misschien wel nuttig zou zijn; er gebeurt op diverse terreinen al
het e.e.a. aan, maar het is wel zo dat dat allemaal verspreid gebeurt.
Een punt voor het hoofdbestuur zou dus menen wij zijn om een commissie
milieu hygiëne van de partij in te stellen terwijl het misschien wel
zo zou kunnen zijn dat de fractie van de Kamer, maar dat komt pas straks
aan de beurt, zou daar kunnen streven een aparte dienst of' misschien wel
een Ministerie later in te stellen dat weet ik niet dat moeten zij maar
beoordelen, maar in eerste instantie geloven wij in de noodzaak van een
commissie milieu hygiëne van de partij. Gaarne zouden wij daarop Uw
reactie willen vernemen. (applaus)

~r.

I

de voorzitter, de af'd. Utrecht is Uw hoofdbestuur zeer erkentelijk

~~:-het hoofdbestuur in staat is om dermate de agenda in te delen dat
ruimte is voor repliek en dupliek. Wij hebben ook altijd begrepen dat

het een zaak was van ruimte en orde verloop van de vergadering en dat
de goede wil er altijd voor was. We zijn dus bijzonder blij dat deze
zaak nu is ingevoerd. T.a.v. de zaken van het liberaal beraad willen wij
ons graag aansluiten bij de vragen die gesteld zijn door Amsterdam,
hoe gaan we nu door, hoe gaan we verder discussiëren en dan hadden we
nog een klein

vra~gje

over, dat is U ook nog wel bekend dat wij voor-

gesteld hebben in Utrecht om dat punt van de agenda wat betreft
vragen stellen aan de Kamerfracties ook weer met repliek en dupliek,
dat heb je als je het eindelijk krijgt dan wil je het graag noemen, dat
dat in het vervolg ook op de Vrijdagavond dus na de openingsrede en de
rede van de leden van de Tweede Kamer is. We hebben er alle begrip voor
dat dat gisteren anders is geweest, omdat er gisteren andere actuele
zaken aan de àrde komenalleen we vragen U dus van is dat in de toekomst
wanneer er dus niet zulke belangrijke resoluties liggen, is dat in de
toekomst de bedoeling om op de Vrijdagavond dus de vragen aan de Kamerleden te stellen, omdat op die Vrijdagavond duidelijk een sterk politiek
karakter heeft en de Zaterdag begint met een huishoudelijk karakter
en het al wat moeilijk kan lopen om weer alles tot Zaterdammiddag ••• /68
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in actie te houden om dan met de vragen te beginnen.
Jans, afd. Wassenaar, hoewel ik dus niet spreek namens de afd. Wassenaar,
maar helemaal privé. Ik kan bijzonder kort zijn want de 2 vragen die
ik had zijn eigenlijk al gesteld, daar wil ik mij zonder meer bij aansluiten. De ene vraag dat ging om het instellen van een commissie voor
de milieu hygiëne, waar het des te belangrijker gaat worden. Tegelijkertijd zou ik nog een vraag aan toe willen voegen dat is n.l. het hele
probleem van de toekomstvisie. Ik geloof dat er indertijd besloten is
op voorstel van de Hr. Toxopeus om een commissie in te stellen die zich
zou bezig houden met, hoe je het wil noemen, toekomstkunde of liberalisme
in de toekomst. Hoe staat het met deze commissie. Dit geval is het al
de derde vraag geworden 9 is ook gesteld n.l. het verband met het liberaal
beraad wat daar verder mee gaat gebeuren. Ik dacht dat het wenselijk
zou zijn om eigenlijk de 4 groepen partij die daaraan hebben deelgenomen
dat ze nog regelmatig bij elkaar komen. Dat waren mijn vragen, dank

u.

Dank U wel Mijnheer Jans.
Mevr. Markerink, Bloemendaal.
Mevr. de voorzitter, ik wilde graag een punt naar voren brengen wat
dunkt mij voor de fractie in de Kamers van belang kan zijn •••••••••••
Als het een vraag voor de fractie is dan graag straks •••••
Nee het is voor het bestuur ook.
Het is n.l. een punt over het gebruik, misbruik van de W.W. en de
bijstandswet.
Mevr. de voorzitter: Nee Mevr. dat is geen

hoofdbestuurs~eleid

dat is

heus fractie. Het is al ingediend bij de fractie, het ligt al bij de
fractie.
Ik geef U dus straks bij het

~ractiebeleid

opnieuw het woord, dan kan

de zaal het ook horen. Maar voor de orde wil ik het erg graag op de
goede plaats houden.
Strömpfler, afd. Bloemendaal.
Mevr. de voorzitter, ik breng hier een punt naar voren, waarvan ik mij
realiseer dat het een punt is dat moeilijke kanten heeft maar het ligt me
toch wat op het hart en het betreft de J.O.V.D.
Onlangs heb ik begrepen dat in Emmen nog een V aan deze naam was toegevoegd en dat het de J.o.v.v.D. geworden was. Haar als ik nu het blad
waar ik mij naar de enthousiaste propaganda die vorig jaar in Groningen
gemaakt werd voor deze jongeren van liberale huizen, de Driemaster
de laatste tijd lees, dan heb ik er moeit emee om mij te realiseren
of deze J.O.V.D. werkelijk van liberale huize is. Ik geloof niet dat ik
hier verder erg diep op moet ingaan en ik zou U de vraag willen stellen
of het door het zojuist aangenomen verlagen van de leeftijd voor het
lidmaatschap van 18 jaar niet ook zou kunnen inhouden dat diegenen uit
de J.O.V.D. die wel van liberale huizevoelen, dan ook maar misschien
liever vol lid zouden worden van de v.v.n. en dat wij hierin dan ook
een zekere duidelijkheid zouden kunnen bereiken.
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Dank U wel.
Dank U wel, Mijnheer Str8mpfler.
Kunst, Oss.
Mag ik een paar woorden nog wijden ook aan datgene wat mijn voorganger
uit Beverwijk gezegd heeft n.l. omtrent de image van de v.v.D. Wij
zijn in Oss enigszins geschrokken door het artikel in het Alg.Handelsblad. van 14 februari en wat eigenlijk naar mijn gevoel enigszins
in tegenspraak is met ook het progressieve wat de v.v.D. toch aanhoud ••
aanhangt en met ook Uw eigen uitspraken dat we proberen om af te komen
van het betonnen image van conservatisme en wij hadden eigenlijk een
beetje het gevoel dat dat artikel juist het tegengestelde weersprak.
Aan de andere kant ook de problemen in Zwolle die de krant haalden en
onze vraag is in hoeverre er op public relation en hoeverre de publici-

u.

teit met een bepaalde lijn door het bestuur gevoerd wordt. Dank
van Veer, Oss.

Mevr. de voorzitter, excuseer mij als ik wat ongearticuleerd spreek
maar dat komt omdat ik wat moe ben. Ik vraag mij af wat het hoofdbestuur
denkt te doen aan de steeds ondraaglijk wordende lasten van de belastinger
•e••••••Het spijt mij ik kan het echt niet verstaan ••••••
Ik heb dikwijls het gevoel dat iedere belastinggulden die wij opbrengen
maar 50 cent rendabel is. Ik heb deze kwestie ook al aangesneden in
een gesprek met de Hr. Koning, maar •••••••••••••••
Ik moet U echt onderbreken, dit is puur fractiebeleid, dit is echt niet
bij het hoofdbestuur. Ik geef U graag het woord als de vragen aan de
fractie gesteld wordene
Zijn er nog vragen voor het hoofdbestuur? nee?
Dames en Heren, als U het goed vindt blijf ik hier zitten want ik heb
al mijn paperassen voor mij liggen en ik heb het gevoel dat deze
mierafdon wat duidelijker is.
Kunt U mij achterin de zaal verstaan? Ja?
Ik begin met de vragen gesteld over de verwerking van het liberaal
beraad. Vragen gesteld door de Hr. Offerhaus en door de Hr. Meyer.
Allereerst zijn deze rapporten, althans wat betreft het laatste deel
op het ogenblik verwerkt in resoluties, die wij gisteravond hebben
behandeld. Bovendien komt er in april een extra openbare partijraad
18 april in Gooiland, noteert U het vast in Uw agenda. Dan worden er
zoals ik U gisteren bij mijn inleiding al vertelde resoluties behandeld
die gaan over onderwijs, over milieu hygiëne en over het woonbeleid.
Deze resoluties worden voorbereid door de Kamerleden Tuinman, Vanhof en
Wiegel. Die zullen daar tevens een pre-advies over uitbrengen. Resoluties
en pre-advies zullen in V & B verschijnen. Wij hopen in het volgende
nummer reeds, maar zou dat niet lukken in een daarop volgend nummer.
ó
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0
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Ik wek U allen op deze partijraad te bezoekeno Deze resoluties zullen
een nadere uitwerkings zijn van in het liberaal beraad, dus wat ik zou
willen noemen, in het programmatisch gedeelte genoemde punteno Want U
zult met mij eens zijn, met alle bewondering die wij hebben voor het
rapport van het liberaal beraad, het vraagt natuurlijk nadere uitwerking.
De partners van het beraad zijn de eerste om dat zo te stelleno Tenslotte.
is er gisteren in de resolutie vastgesteld, dat het liberaal beraad
de rapporten daarvan, resoluties die op grond daarvan worden behandeld
en naar wij hopen aangenomen, intergrerend onderdeel zullen uitmaken
van het verkiezingsprogramma. Het spreekt haast wel vanzelf.

U spreekt

dat ook vanzelf dat is gisteren al aan de orde gesteld door de afd.
Leeuwarden, dat alle door de partij uitgebrachte rapporten, ik noemde
straks al het rapport van de S.E.Co over de pensioenen, ik noemde het
NATO rapport, dat die als discussie materiaal voor de partij bedoeld
zijn en straks moeten uitmonden in partijuitspraken overoo voor het
verkiezingsprogramma.
Er blijft ongetwijfeld contact met de andere partners in het beraad, dat
is niet meer dan een normale zaak als je zolang samen hebt gewerkt en
bovendien je bent gekomen tot een gemcernschappelijke conclusie dan moet
er dus gewoon en het isgewoon belang van het liberalisme in Nederland,
moet er contact blijven. Er mogen rustig meningsverschillen zijn, dat is
helemaal niet erg maar je moet uiteindelijk samen naar een gemeenschappelijk doel streven, een liberale politiek in Nederland. En daarvoor zijn
die andere organisaties voor ons onmisbaar. U hoeft er bepaald niet bang
voor te zijn dat de V.VoDo een soort paternalistische of maternalistische
houding zal aannemen tegenover deze organisatie. Er blijft contact, wij
gaan verder en de rapporten zijn er echt niet voor niets. Wellicht is
het mogelijk maar daar doe ik geen enkele belofte over om nog een extra
openbare partijraad te houden, nog een, we houden er op het

G:~genblik

al een heleboel, heel wat meer dan vroeger en ze zijn openbaar om nog
verder hierop door te gaan. Ik moet ook wel de afdelingen vragen in
deze actief te blijven. Want U moet goed begrijpen, wij kunnen dit nu
wel met elkaar maken deze rapporten, de dagelijkse besturen van de
liberale organisatie maar wie zijn wij. Niet meer dan organisatorische
toporganen van Uw partij. De politiek moet van U komen, uit de afdelingen.
Ik kom zo dadelijk bijde vragenlijsten daar ook nog op terug, maar in de
afdelingen moeten al deze dingen die er nog liggen en er ligt intussen
heel wat aan rapporten en stukken van beraad en resoluties moeten
besproken worden, moeten intens

bediscussiëerd worden. Dat is Uw

activiteit. Dat wil ik nog wel eens in Uw warme aandacht aanbevelen. :Hen
kan wel tegen het hoofdbestuur zeggen, ga verder en dat doen we, maar
U moet ook verder gaan U bent de partij, niet wij.
Dan kom ik op de vraag van de Hr. Makreel mede namens Bloemendaal over
de vragenlijsten het sluit duidelijk aan bij het vorige punt. In V & D
van .5 september j.l. zijn vragen opgenomen, .5 over ontwikkelings ••••• /71
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ontwikkelings samenwerken, 5 over NAVO, 5 over onderwijs, 7 over
sociale wetgeving, 6 over het liberaal beraad,

5 oktober een maand

later volgden nog aanvullende vragen over het echtscheidingsrecht.
Ik kan U zeggen dat er een stroom van reacties is binnengekomen op de
Koninginnegracht.Mejo Gunther is er druk mee bezig om dit te bundelen
en dit samen te vatten. Het is teveel om allemaal in V & D te publiceren.
We zouden er alleen een driedubbel nummer voor moeten uitgeven en U
begrijpt wel daar hebben we alweer de centjes niet voor. Maar Mej.
Gunther maakt uit deze resultaten van de discussies over de vragenlijsten
een samenvatting en ook deze samenvatting zal onderdeel uitmaken van
de discussies ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma. Ik kan U
wel zeggen er is door overgrote deel van de

op gereageerd.

a~delingen

En daar zijn we dankbaar voor, maar ik zou pas helemaal tevreden zijn
dat voelt U wel, als alle

a~delingen

het gedaan hadden. Ik vind het

resultaat al geweldig, ik moet zeggen onze partij is heel
geweest maar het kan nog hetero Er moeten nog meer
aangrijpen om

actie~

actie~

a~delingen

deze kans

mee te denken, dan is ook straks zo'n verkiezings-

programma echt het resultaat van het denken en praten van de hele
partij. Dat is de bedoeling, daarvoor hebben wij ook deze organisatie
en hechten wij aan deze organisatie. Wij geloven er niet in dat je
een willekeurig congres de zaak zo maar eventjes in handen
er dan

~ris

gee~t

van de lever besluiten worden genomen. Dat lijkt erg

en dat lijkt erg modern maar in wezen

hee~t

en dat
~ris

dan niet iedereen de kans

gehad mee te spreken. Niet iedereen is nu eenmaal in staat om naar een
landelijk congres te komen, dit moet in de

a~delingen

gebeuren. En ook

daar wil ik U voor opwekken. Ook in de toekomst wil het

hoo~dbestuur

als

U daar prijs op stelt en ik heb de indruk dat daar prijs op wordt gesteld
vragenlijsten samenstellen over actuele onderwerpen en het
houdt zich altijd graag aanbevolen voor

suggesties

hoo~dbestuur

Uwerzij~s

toa.v.

voor deze vragenlijsten. Ik kan U nog zeggen zoals in V & D

5 september stond, de

a~d.

hebben hun antwoorden naar de centrales

gestuurd, die hebben ze niet aleemaal, ik hoop dat dat de volgende keer
beter gaat gebundeld en doorgezonden naar het landelijk secretariaat.
Ik zeg uitdrukkelijk niet allemaal, het zou erg prettig zijn voor ons
secretariaat daarvoor hebben wij nu eenmaal die getrapte organisatie,
als de centrale besturen er echt op toezagen dat a. alle
actie~

a~delingen

zijn, daar bent U centrale bestuur voor b. dat de resultaten van

hun discussies ter plekke gebundeld worden. Dat scheelt de Koninginoegracht een heleboel werk.
De Hr. Jans te Wassenaar, de Hr.

O~~erhaus

te Leiden hebben gevraagd

naar een commissie milieu hygiëne van partij. Volkomen terecht.
U weet de Hr. Tuinman
ingespannen. U

hee~t

hee~t

zich voor deze problematiek al enorm

daar de resultaten van in V & D kunnen lezen. Ook

een dergelijk stuk van een Kamerlid kan in Uw

a~d.

onderwerp van

discussie uitmaken en zendt U ons Uw reactie, zendt ons Uw meningen
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daar moeten we het van hebben. Dat neemt niet weg, ik heb dat even
met de Hr. Tuinman besproken, dat hij en de zijnen die ook hier mee
bezig zijn er alles voor voelen om een partijcommissie milieu hygiëne
in te stellen.Ik moet U zeggen er is niet niets op dit gebied, er is
een partijcommissie ad

ter voorbereiding van een wetsontwerp

luchtverontreiniging onder voorzitterschap van Ir.Beukers. Maar dit
is een te beperkte opdracht, dit wetsontwerp is welliswaar nog niet
klaar, het voorlopig verslag U weet het eerste reactie van de Kamer
is uit. De memorie van antwoord eerste reactie van de Regering is nog
det binnen. Dat neemt niet weg het probleem komt werkelijk op ons af
stormen, de Hr. Geertsema heeft daar gisteravond terecht over gesproken
het is een van de allerbelangrijkste problemen waar we de komende jaren
mee te maken hebben. Ik kan U dus toezeggen dat de commissie ad
voor de luchtverontreiniging zal uitgebreid, verbreed worden tot een
officiële partijcommissie milieu hygiëne, (applaus)
Dan een vraag van Mijnheer Groothof uit Amsterdam over de commissie
buitenlandse zaken. Dames en

Heren~ik

kan U rustig zeggen dat ook het

hoofdbestuur toen ik pas optrad als voorzitter over de tijd daarvoor kan
ik niet oordelen, bepaald niet gerust en niet tevreden was over de
activiteiten van deze commissie. Laten we dat hier rustig zeggen. Nu
moet ik erbij stelen, verschillende van de leden waren ik zou zeggen
krachtens hun deskundigheid vaak in het buitenland. Het was moeilijk
vergaderdata vast te stellen, dat neemt niet weg deze commissie moest
geactiveerd worden. Dat is gebeurd, er zijn verschillende gesprekken
geweest van leden van het dagelijks bestuur met de commissie. Het 1e
resultaat is het NATO rapport dat dezer dagen is uitgekomen. U heeft
een uittreksel in V & D aangetroffen.Het hele rapport is te krijgen
op de Koninginnegracht. In het algemeen moet ik er Uw begrip voor vragen
dat het bij de vergrote activiteit van de partij niet meer mogelijk zal
zijn om rapporten altijd integraal in V & D te publiceren. Ik denk dat
de hoofdredacteur van V & D daar straks ook nog wel wat over zal zeggen,
maar ik wil graag ook wel als partij voorzitter Uw begrip vragen dat dit
met meer mogelijk is. Het is ook de normaalste zaak van de wereld dat er
een juournalistiek uittreksel wordt gemaakt dat de leden weten daar en
daar gaat het over, daar staat het in en dat ze even een briefkaartje
sturen naar de Koninginnegracht en dan kunnen ze het hele rapport
krijgen. Ik kan U ook zeggen dat de commissie buitenlandse polit:ii.ek op
het ogenblik een behoorlijk ambitieus programma heeft voor de komende
maanden. Hoog genoteerd op dit programma staat het onderwerp ontspanningspolitiek. Ook in het NATO rapport, dat leunt al lezen in het uittreksel
van V & D, maar als U het al integraal heeft dan weet U het helemaal,
ook in het NATO rapport wordt gewezen op de taak die de NATO heeft
juist in het kader van deze ontspanningspolitiek. Ik ben volstrekt
met de Hr. Groothof •n met anderen die mij daar vragen over gesteld
hebben in wandelgangen eens, dat dit op het ogenblik
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een van de urgentste politieke problemen is. Ook dat is door de
Hr. Geertsema gisteren terecht aangesneden.
De Hr. Makreel vraagt naar de uitvoering van diverse resoluties.
Volkomen terecht. Ik begrijp dat en ook wij in het dagelijks bestuur
hebben ons er eens deze dagen over beraden hoe ver staan wij nu met
die uitvoering daarvan. En als de Hr. Makreel over resoluties spreekt
dan neem ik aan dat als hij dat vraagt

bij beleid hoofdbestuur dat dit

allereerst resoluties zijn die het hoofdbestuur betreffen. Er zijn ook
laat ik zeggen staatsrechtelijke resoluties die vallen meer onder de
fractie. Maar wat de partij heeft te doen volgens deze resoluties dat
heeft zij naar beste weten gedaan. Ik wil U daar een klein overzicht
van geven. Resolutie 25 behandelt in Leiden over openbaarheid van
vergaderingen, openbare standpuntbepalingen en persconferenties. Zoals
U weet de alg. vergadering van de partij is reeds enige jaren geheel
openbaar. Sedert Maastricht ook voor wat het huishoudelijk gedeelte
betreft. Er zijn al 2 openbarP- partijraadsvergaderingen gehouden, er
volgen er meer. April is de volgende en het is de bedoeling om niet
lang daarna er weer een te houden. Het is het beleid van het hoofdbestuur om veel inspraak van de

~den

te vragen. Als wij van U vragen

om in Uw afdelingen allerlei onderwerpen te behandelen dan moeten
die behandelingen, die discussies ook kunnen uitmonden op een laat
ik zeggen landelijk platform. En daarom willen wij die openbare partijraad houden. Het is niet mogelijk om in de partijraad iedere afd.
vertegenwoordigd te hebben. We hebben 423 afdelingen. Dan zou de partijraad een alg. ledenvergadering worden. Maar het is wel de bedoeling
dat zoveel mogelijk afdelingen, die bepaalde onderwerpen die op zofn
openbare partijraad op de agenda staan, behandeld hebben een afvaardiging zenden die ter zake kundig is, die er over mee kan praten. Dan
krijgt zo'n open partijraad ook zin. Bij

e~n

openbare partijraad is

ook de pers tegenwoordig en U heeft zowel na Hilversum als na Utrecht
dat zijn de 2 die in de laatste maanden gehouden zijn, heeft U wel
gemerkt dat er door de pers bijzonder veel aandacht aan besteed is. Het
wordt dus ook door de pers gewaardeerd. Om in juournalisten termen te
spreken in Hilversum haalde Geertsema de opening van diverse kranten,
dus medunkt ik geloof wel dat er ook aan de publiciteitskant veel
gedaan wordt door de partij. Ik ben het volstrekt eens met wat Amsterdam
indertijd in Leiden heeft gezegd, dit soort publiciteit moet niet
reclame-achtig zijn, volkomen terecht. Daar is het hoofdbestuur diep
van doordrongen, deze publiciteit moet de weerslag zijn van een positieve
activiteit van onze partij. Dan is het waardevolle publiciteit. Een
verslag van een goede partijraadsvergadering in de pers is veel belangrijker dan wervende kreten. Ik ben dat geheel met Amsterdam eens.
Verder stond in de resolutie dat ledenvergaderingen vanafdelingen
openbaar moeten zijn. Wij wekken daar zoveel mogelijk toe op, maar
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U als afdelingen bent mmk autonoom. U kunt dus ook besloten vergaderen.
Ik moet U wel vragen zoveel mogelijk in het openbaar te vergaderen en
ook de plaatselijke pers daarbij uit te nodigen.

U vooral niet

Deru~t

alleen aan de landelijke pers. Persconferenties bij verschijning van
diverse rapporten. Ik hoef het niet meer te zeggen, ze zijn gehouden,
ze zijn druk bezocht. De laatste persconferentie die gehouden werd n.a.v.
de aanbieding van het laatste deel van het liberaal beraad resulteerde
zelfs in een televisie interview met het Kamerlid Wiegel in het NOS
programma Scala.
De spreekuren - resolutie 22. Spreekuren worden overal op het ogenblik
gehouden mag ik wel zeggen. In verschillende vormen. Soms alleen door
Kamerleden, maar veelal, ik denk b.v. aan Rotterdam ook door gemeenteraadsleden en Statenleden. Ik mag dit voorbeeld van Rotterdam graag
aanbevelen, het is ook goed dat op zo'n spreekuur de plaatselijke
vertegenwoordigers er zijn. Het is onze ervaring in Rotterdam dat heel
veel vragen inderdaad niet het

Kamer~eleid

betreffen. Maar b.v. een

sportveld, een 7-Wembad, een bepaalde weg, glimlacht U niet over de7.e
problemen, ze zijn enorm belangrijk. Ik zie de Hr. Haddes knikken, die
heeft geloof ik in Drenthe ook grote ervaring hiermee. Men komt juist
voor deze plaatselijke dingen, sta er voor open en laat merken dat wij
belangstelling hebben voor de problematiek. Kunt U er echt niets aan
doen zeg het eerlijk, beloof geen gouden bergen. Wïj moeten altijd een
realistische en eerlijke partij blijven. Als het niet kan, leg het uit
waarom het niet kan, maar laat wel merken dat we er belangstelling voor
hebben.
Resolutie 25 - ombudsman, ligt wel meer op het terrein van de Kamerfractie, ik kan U garanderen dat er door de KRmerfractie bijzonder
sterk voor gepleit wordt.
Het partijreferendum een somber bericht. Ik had het zo bijzonder graag
willen doen, maar dames en heren, een partijreferendum wat reeel is
dat zou moeten plaatsvinden op losse kaarten die in V & D gestoken
worden, waar U met ja en nee, U kent die kaarten, vakjes kunt inprikken
en die kaarten zouden dan in een computer gestopt moeten worden voor het
resultaat. Wij hebben getracht dit te doen. Dames en heren het moet met
de hand in V & D gestopt worden en U voelt wel daar hebben we geen
geld voor. Dat kost heel veel manuren en de uitgeefster van ons dagblad
van ons 14-daags blad, de Dagbladunie die heeft ons uitgelegd dat dit
voor haar technisch bijzonder moeilijk is en zou het mogelijk zijn
vrijwel onbetaalbaar. Wij blijven er op piekeren hoe we het toch
kunnen realiseren, we kunnen natuurlijk ook invulbiljetten in V & D
stoppen, maar U moet er niet gering over denken, het werk dat er dan
verbonden is aan de uitwerking van de uitslag. Dan heb je echt een hele
ploeg mensen nodig die dit gaan staffelen en gaan optellen en over deze
staf beschikken wij nog niet. Misschien in de toekomst.
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Maar ref'er.,ndum bli.jf't cius wel hoog op onze priorit.,it staan.
Ik geloof' dat ik op deze wijze wel de vraag van de Hr. Makreel heb
beantwoord over de resoluties.
Dan vraagt de Hr. Meyer uit Utrecht over de agenda van onze alg.
vergaderingo Ik ben hem dankbaar voor zijn waarderende woorden t.a.v..
plannen voor re- en dupliek. Hij stelde ga nu op Vrijdagavond ook je
beleid Kamerf'ractie bespreken. Daar is op zichzelf' wel wat voor te
zeggen omdat je dan na de grote politieke redevoering van de Fractievoorzitter meteen kunt overgaan tot dezelf'de onderwerpen. Maar er zijn
wel een paar bezwaren. Het zou betekenen dat Zaterdag dan wel een heel
erg a-politiek huishoudelijk karakter krijgt, dat vind ik een beetje
onevenwichtig verdeeld. Maar er is ook een ander bezwaar. Het moet
mogelijk zijn om n.a.v. de redevoering van de Hr. Geertsema nog eens
een vraag te f'ormuleren. U weet gisteravond hebben we nog na df'l
redevoering de kansen geopend tot het vtellen van vragen, het indienen
bij de secretaris dan kan men er nog eens even rustig over denken en
kan men meteen reageren. Ik ben ook bang dat we op deze avond te wf!'linig
tijd zouden hebben en dat je al een verloop krijgt in de richting van
de f'eestavond en dat zou ik toch bij dit onderwerp bepaald niet 'lvillen.
Daar komt ook nog bij, dat ik er helemaal van overtuigd ben, dat wij de
komende jaren stf!'leds resoluties te behandelen zullen hebben. Dat is nou
eenmaal het resultaat van de naar ik aan mag nemen door U allen toegejuichde nieuwe werkwijze van de partij. Wij gaan hiermede door met
partij uitspraken en dan lijkt het me juist voor de agenda bijzonder
goed om na de redevoeringen resoluties te gaan behandelen en de volgende
dag nog een brok Kamerpolitiek op de agenda te behouden. Het lijkt me
dus dat de huidige opstelling toch wel dt"J voorkeur verdient.
Dan vraagt Mijnheer Strömpf'er uit Bloemendaal naar de J.o.v.D. Ik zou
met een grapje kunnen zeggen er staat niet op de agenda beleid hoof'dbestuur J.o.v.D. Dat is natuurlijk zo. U weet de J.o.v.D. is een volstrekt onaf'hankelijke organisatie. Dat heef't zij altijd zo gewild. Er is
van de zomer sprake van geweest, U heef't dat wel kunnen lezen in ons
blad dat de J.o.v.D. zich dichter aan de v.v.D. zou aansluhen. Dit is
op een congres te Emmen door de J.o.v.D. verworpen. Wij zijn daar helemaa.
niet rouwig om, voor beide is wat te zeggen, voor nadere aansluiting is
wat te zeggen, voor grotere onaf'hankelijkheid is wat te zeggen. Het zij
zo, de J.o.v.D. heef't dit ieder geval besloten en wij respecteren dat
uiteraard. Heef't U bezwaren tegen het beleid van driemaster, dan moet
ik U toch echt verwijzen naar hoof'dbestuur van de J.O.V.D. Ik kan me
best voorstellen dat er wel eens artikelen intaan die nu niet met grote
vreugde gelezen worden, maar nogmaals dat is de zaak van de J. o. V.D.
en echt niet van ons.
Dan is er een vraag gesteld door de Hr.IJver in Beverwijk, de Hr. Kunst
in Oss over image en public relations.
Het is mag ik wel zeggen een betonnen imago wat Qns door de tegen-
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standers wordt opgeplakt. En het is een vraag die je vele malen krijgt
op afdelings spreekbeurten, op spreekuren, wij niet alleen de Kamerleden
ook. Ik herinner mij dat nog heel goed uit mijn jongste verleden. Maar
ik moet U toch heel eerlijk zeggen erg reëel erg eerlijk is het niet.
Kijkt U eens naar het verkiezingsresultaten in de diverse wijken, dan
blijkt dat ook in typische middenstandswijken zelfs in abbeiderswijken
\vij wel degelijk een behoorlijke aanhang hebben. Het is eenvoudig niet
waar dat de v.v.n. Kamerfractie voortkomt uit de kiezers van b.v.
Wassenaar, of de rijke wijken van de grote steden of Bloemendaal om nu
maar een paar welgestelde gemeentes op te noemen. Het is een sprookje.
En het is rekenkundig tegen te spreken sprookje. Want wat is het
percentage dat wij op het ogenblik hebben. Wij hebben 17 Kamerleden.
Kunt U het percentage zelf uitrekenen. Wilt U nu werkelijk volhouden,
dat wilt U niet volhouden dat willen de tegenstanders volhouden, dat er
11% werkelijk zeer welgestelden in Nederland zijn, werkgevers in
Nederland zijn. Als U daarbij nog even wilt bedenken, dat katholieke
werkgevers in de K.V.P. gevonden worden, dat prot.christelijke werkgevers
in C.H.Uo en A.R. gevonden wordeng als U die er dan ook nog aftrekt, dan
blijft er werkelijk maar een heel gering percentage over. Ik hoef U
alleen maar te verwijzen naar publicaties van het Centraal Bureau voor de
Statistiek, publicaties die gaan over de

inkom~ns

verdeling in onze

samenleving en dan blijkt dat die z.g. zeer rijken dat het maar een
uiterst gering percentage is en echt U treft ze ook aan in de confessionel'
partij, ook bij D '66 ook bij de P.v.d.Ao En vraagt U dan eens even aan
mensen die deze vraag stellen, ik ga daar expres even dieper op in, want
het zal U allemaal tegengeworpen worden naar onze Kamerleden. Zmjn dat
nou typische werkgevers, zijn dat typische groot kapitalisten, is

doo~

gewoon niet waar. Het is niet vol te houden. Kijkt U naar de leden van
het hoofdbestuur, de leden van het dagelijks bestuur ook daar is dit niet
vol te houden. En dan komt ons eigenlijk beleid, want het gaat om het
&leid. Dan blijkt dat wij een vooruitstrevend beleid voeren. Lees
de rapporten van onze Soc.Ec.Commissie. Men kan toch met de beste wil van
de wereld niet volhouden dat dit conservatieve rapporten zijn. Dit zijn
uiterst progrl!'lssieve rapporten. Kijkt U wat b.v. Kamerlid Vonhof zegt
in dé Tweede Kamer over onderwijspolitiek, kijkt U naar wat de Hr.v.Riel
agt over de sociale doorstroming via en dankzij het onderwijs. Het zijn
geluiden die U net zo goed in andere partijen aantreft, laten we dat
zeggen, want iedereen alle partijen die serieus over de toekomst denken,
die stellen dit en terecht. Maar het is eenvoudig onrechtvaardig om te
zeggen dat nu juist die v.v.D. zo'n conservatieve politieke voert. Dat is
niet vol te houden, noch op grond van de samensteliing van de

kiezer~

noch op grond van de samenstelling van de leden, samenstelling Kamerfracti«
of hoofdbestuur, noch op grond van onze politiek. Maar blijft U wel
strijdbaar op dit punt.

(applaus)
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Dames en Heren ik heb het gevoel dat ik alle vragen heb beantwoord.
Mocht iemand zich nog

onvoldo~nde

beantwoord voelen, is er iemand die

ik ongewild overgeslagen heb, laat hij het zeggen.
Er wordt gevraagd naar de commissie toekomst.
Deze commissie die werkt. Het is een commissie waarin zitting hebben
de beide Fractievoorzitters, ondergetekende en J hoogleraren, t.w
Prof. Zoutendijk uit Leiden, Prof. de Klerk en Prof. Budger. Prof.
Budger is voorzitter van de Raad voor het wetenschapsbeleid. Het is een
kleine commissie, maar wij menen dat het goed is om deze commissie klein
te houden. Want wil je werkelijk goed lcunnen vergaderen, dan moet je
niet een te groot gezelschap hebben. Dat neemt niet weg we hebben een
ambitieus programma, we willen zo ongeveer de hele problematiek die dit
komende decennium ons biedt willen we doornemen en wij zullen dus ook
uit de soc.ec. sector nog iemand aantrekken. Wellicht uit de agrarische
sector wanneer die problemen aan de orde zijn. Er is op het ogenblik
dat mag ik wel verklappen, een rapport bijna klaar over de invloed van
de automatisering op de democratie. Een uiterst knellend probleem. Zeer
interessant rapport, wij hopen dat het binnenkort het licht kan zien.
Dat is dan het eerste resultaat van deze commissie. Het werkt niet vlug
maar beseft U wel het zijn ook wel hele moeilijke problemen. Maar we zijn
bezig en ook deze rapporten zullen onderwerp vormen bij bespreking van
het verkiezingsprogramma.
Iets wat ik vergeten heb Dames en Heren, ik geloof het niet.
Wie mag ik het woord geven voor een 2e instantie. Is er iemand niet
tevreden, voelt iemand zich tekort gedaan.
Mijnheer Groothof.
Mevr. de voorzitter, wat betreft het punt milieu hygiëne zijn wij zeer
tevreden. Evenwel heeft U over het punt commissie bui:tenland gezegd dat
wij zoveel begrip zouden moeten hebben en ik ben altijd gaarne bereid
om begrip te hebben want dat is altijd erg nuttig. Maar ik kan nauwelijks
begrip opbrengen voor het feit dat er in de partij een commissie b.v.
soc. ec. beleid bestaat die erg ijverig is en veel doet en dat er een
commissie buitenland bestaat die in dezelfde tijd in staat blijkt te
zijn tot het produceren van een rapport over de NATO. Jawel maar
Nederland is zo klein en er is zoveel buitenland en het gaat niet alleen
over de NATO, het gaat ook over Latijns Amerika, over Afrika een
belangrijk werelddeel, Het gaat ook over de economische Europese politiek
er is zoveel meer dan alleen de NATO. En de commissie buitenland werkt
blijkbaar toch niet zo ijverig of werkt misschien wel helemaal niet. Is
dit wellicht het eerste stukje ontplofte

v.v.D.

Wij hopen van niet, maar

als het wel zo is, vinden wij toch wel dat er terstond iets aan gedaan
moet worden en dat er een nieuwe commissie moet komen.

(applaus)

Mijnheer Groothof ik ben natuurlijk met U eens dat NATO niet alles is,
maar ik heb U al gezegd ook eerlijk gezegd de ongerustheid van het
hoofdbestuur, echt het ontbreekt ons niet aan goede wil ••••• /78
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commissie wat je noemt opgejut, dat mag ik wel even

zeggen en het NATO rapport is dus

h~t

e~rste

resultaato Ze hebben op

het ogenblik laat ik zeggen een bijzonder ambitieus programmao Ik heb
al straks genoemd de ontspanningspolitiek, ik hoor net van de Hro
Vliengeman dat een rapport ontwikkelingssamenwerking dezer dagen van de
pers rolto Dus dat is het volgende rapporto En ik meen te weten dat de
commissie buitenlandse zaken ook de verhouding Latijns Amerika met de
rest van de wereld mono Noord Amerika op haar programma heeft staano
De commissie BoZo ook behandelt niet alleen de Oost West maar ook de
Noord Zuid tegenstelling, die voor de wereldvrede wellicht op het
ogenblik nog veel belangrijker essentiëler is dan de bijna traditioneel
geworden Oost West

teg~nstellingo

Dit is het programma van de commissie.

Ik beloof de Hro Groothof en de hele vergadering dat het hoofdbestuur
bijzonder attent hierop blijfto Dit is echt niet een punt waar we
makkelijk overheen stappeno Ik kan U verklappen dat in iedere hoofdbestuursvergadering zolang ik voorzitter ben deze 11 maanden dit punt
aan

d~

orde is geweesto Dat is niet een onrechtvaardig klappen uit het

hobo alle hobo leden die kunnen dit waarschijnlijk wel billiken dat ik
dit zo zego Wij blijven er zeer attent op en ook de commissieo En als
het niet vlug

geno~g

gaat heus dan stappen we weer naar de commissie

toeo
Dames en Heren, als kB er niemand meer is die het woord vraagtoooo
Mijnheer Stalo
Stal, Oegstgeesto
Mevro de voorzitter, ik ben erg erkentelijk voor Uw mededeling dat er
een commissie milieu hygiëne komto Ik ben

alle~n

bang dat de problematiek

een beetje gefractioneerd gaat wordeno Milieu hygiëne is niet los te
denken van een industrialisatie politiek en van een ruimtelijke ordening
problematieko En nu kan ik me voorstellen dat je dat niet door elkaar
kunt behandelen, maar ik dacht dat er dan een geintergreerd orgaan zou
moeten komen, een commissie industrialisatie politiek met als onder~deling

een subcommissie

~ilieu

hygiëne en een sub-commissie ruimtelijke

ordening waardoor dus die hele zaak in zijn juiste contect wordt
behandeld o Dank U zet'!ro
Ik wil de Hro Stal graag toezeggen dat wij de werkwijze van de commissie
in het hoofdbestuur nog nader zullen bezien en vooral met de deskundigen
zullen besprekeno Het is een

enorm~

problematiek daar heeft de HroStal

gelijkaano Het is echt niet de bedoeling om zoals hij zegt gefractioneerd
te behandeleno Het lijkt mij, dat zeg ik op het eerste gezicht, dat je
de diverse onderdelen apaprt moet behandelen maar dat je tenslotte wel
tot een breed eindrapport moet komen, waar de (liverse facetten die ten
nauwste met elkaar verband houden, industrialisatie, luchtverkeer,
dat die allemaal tezamen geintegreerd in een breed rapport tot een
samenvatting komen. Dat lijkt mij de beste werkwijze maar nogmaals
we zullen er graag met de deskundigen over praten •••••••••••/79
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Het is echt niet een probleem dat wij hier even met elkaar kunnen oplossen. De commissie komt er en ik sta ervoor in dat de werkwijze zo
efficient en goed mogelijk zal zijn.
Dames en Heren vraagt niemand meer het woord over beleid hoofdbestuur,
dan wou ik nog een enkel woord zeggeno
Ik heb U straks al n.a.vo de vraag over de vragenlijst en het liberaal
beraad gezegd niet alleen wij doen het werk ook

u.

Juist

u.

Ik wil U

nogmaals vragen gaat U naar Uw afdelingen terug met de vaste overtuiging
om in dit zeer belangrijke jaar Uw bijdrage te leveren. Dat is eenvoudig
nodig, dat verkiezingsprogramma dat is niet van de fractie of van het
hoofdbestuur, dat is van ons allen. Daar moet de partij achter staan.
En het is ook noodzakelijk dat ieder partijlid als het ware zelf een
weerbare vechter wordt. Ik word zo vaak opgebeld door leden van de
partij die zeggen ja ik was gisteren op een verjaardagsfeestje en daar
werd die en die vraag gesteld, ik weet niet wat ik er op moest antwoorden.
Kijk dames en heren, dat vind ik nou jammer. Ik wil dat bewuste lid
dan wel wat zeggen of naar een bepaald Kamerlid verwijzen, maar het moet
zo zijn als U zelf' voelt als enen actief lid van deze partij, dan moet
U ook zorgen dat U op de hoogte bent. Dan moet U ons weekblad lezen.
Daar staan interessante artikelen in. Daar staat in hoe de Tweede

Kame~

fractie zich opstelt, wat er in de Eerste Kamer gebeurt. Dan kunt U
meteen lik op stuk geven. Het is o zo belangrijk dat U als leden dit
doet. Want weet U als een lid van het hoofdbestuur of een Kamerlid
het doet, nou ja jullie zijn van de familie natuurlijk praten jullie zo.
In feite is wat U zegt veel belangrijker dan wat wij zeggen. Weet U dat?
Dat is echt waar. Want een Kamerlid nou ja dat is een betrokkene. Er
zijn ook nog van die vriendelijke lieden die zeggen, ze worden er toch
voor betaald, ook van die prettige opmerkingen, dat geldt dan voor het
hoofdbestuur niet. Nou dat

~Ánnen

ze van U als leden helemaal niet

zeggen. En daarom wat ik gisteren in het eind van mijn redevoering heb
gezged, we hebben vechters nodig, er moet echt gevochten worden voor de
komende verkiezingen. Het hoofdbestuur wil U graag helpen, de Kamerfractie
wil U graag helpen met suggesties, met vragenlijsten, komt ook U met
suggesties. Het is niet zo dat dit hoofdbestuur zegt, ach zeur me nou toch
niet aan mijn hoofd, we vinden het prettig om van U suggesties te horen.
En dan wil ik U nog wat zeggen en dat is iets wat mij een grote zorg is.
U moet wat zuiniger zijn op Uw Kamerleden. Datklinkt nou gek he dat ik
dat zeg. Ik kan het nu zeggen want ik ben geen Kamerlid meer, maar ik
weet wel waar ik over praat.Kijk dames en heren we hebben over de 400
afdelingen, we hebben een beperkt aantal Tweede Kamerleden, het zullen
er ongetwijfeld na de volgende Kam4")rverkiezing veel mefiJr zijn,

(applaus)

maar op het ogenblik zijn hfiJt er 17 en die worden te spreken gevraagd.
U kent die lijst in V

& D. en wij hebben hele kleine afdelingen, daar

zijn we dankbaar voor, want van die kleine moet je het ook hebben, daar
kan ook gediscussieerd worden. Haar als U dan Kamerlid uitnodigt, doet
U het dan per regio, per gewest 1 doe het met elkaar. Dat Kamerlid moet
••••••••• ; 180
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er een eind voor reizen vaak, dat is niet erg, dat weet hij. Als hij
Kamerlid wordt, dan weet hij dat dat er in zit gebakken in zijn work,
maar doet U het wel zo efficient mogelijk. Want ik kan U garanderen er
zijn echt wel Kamerleden die zo tegen de verkiezing op hun tandvlees
beginnen te lopen en vergeet niet ze moeten ook nog in de Kamer werken.
Ik heb echt zelf wel meegemaakt dat ik zo verschrikkelijk moe was als
ik in de Kamer zat van de rit spreekbeurten die ik die vorige week had
gehad, dat ik het gevoel had ik doe mijn Kamerwerk eigenlijk niet goed
meer. Wilt U daar ook aan denken? Dat wat die Kamerleden bij U doen is
belangrijk, maar wat ze in die Kamer doen is toch nog iets belangrijker
voor de partij en geeft U ze daar wel de fysieke ruimte voor. Wees zuinig
op ze, organiseer het per regio en dat durf ik hier in Breda makkelijk
zeggen wat daar hebben we het samenwerkingsverband West Brabant, in
Oost Brabant is zo'n samenwerkingsverband. Stapt U maar eens naar de
Hr. Verwey toe en vraag hoe hij dat doet, ze geven een boekje uit waar
alle activiteiten van het samenwerkingsverband voor een heel jaar instaan.
Dat boekje krijgen wijook, dat doet Oost Brabant en ik moet U zeggen
het werkt geweldig. Het is voor de Kamerleden leuker om meer mensen te
spreken, U hoeft prettiger avonden en we gaan wat efficienter om met
de man- en vrouwkracht waar we over beschikken en waar we heel dankbaar
voor zijn.

'\

(applaus)

Sprekende over Kamerleden moet ik iets goed maken. Ik heb straks alleen
gesproken over de Hr. Tuinman waar het ging over de milieu hygiëne en
ik heb vergeten Mevr. Veder. Gewoon schandalig dat een ex-vrouwelijk
vergeet maar dat is Mevr. Veder die wetsontwerp
uchtverontreiniging behandelt en ook zij zit in de

g~emde

commissie en

zal zeker komen in de bredere partij commissie. Sorry Els, ik hoop dat
ik het goedgemaakt heb. Dan een laatste punt, daar zult U misschien om
glimlachen maar het is erg belangrijk. Dat zijn n.l. de intermenselijke
contacten in de partij. We gaan een moeilijk jaar tegemoet. Maar dames
en heren dat betekent dat we elkaar allemaal nodig hebben en dat h.b.
kan niet doordringen tot in de uiterste hoekjes van ons land. Dat lakt
eenvoudig niet, ik heb een tournee gemaakt en het was ontzettend leuk,
ik heb overal kunnen praten, contacten kunnen leggen maar ik heb
natuurlijk niet over de 40.000 leden ontmoet dat kan ook niet. En die
ontmoet ik ook niet op een landelijke vergadering want ze zouden er niet
eens allemaal in kunnen en ze kunnen niet allemaal komen. Ik kreeg dezer
dagen een brief van een mevrouw en die was wat verdrietig en die zei,
ach jullie in de

v.v.n.

die zijn zo koud en het kan jullie niets schelen

wie jullie leden zijn. En zij vertelde mij haar man was net overleden en
zij ging eigenlijk voor het eerst naar politieke vergadering van haar
afdeling, het was een midden grote afdeling naam doet er niet toe en
daar had geen mens naar haar omgekeken. En deze vrouw voelde zich een
beetje verla.ten en die schreef mij een boze brief, dat vond ze geen
werk van een afèeling.
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Nu weet ik wel het is natuurlijk voor de grote

a~delingen

niet mogelijk

om ieder lid op te vangen. Maar mag ik nu vragen voor de kleine
a~delingen

kan het wel. Zoekt U zoveel mogelijk menselijke contacten

met nieuwe leden, mensen die pas binnenkomen, leden die zich aanmelden,
die U doorgegeven krijgt van het centraal secretariaat. Zoek ze eens
op, bel ze eens op, laat
is voor de kleine
tegen de grote

di~

a~delingen

a~delingen,

mensen voelen dat ze er bij horen. Dat
wat makkelijker dan voor de grote. Daaren-

dat weet ik uit ervaring, hebben weer een

grotere actieve kern, natuurlijk ze zijn groter in getal en laat dan in
a~deling

zo'n grotere

niet alleen het bestuur maar laat ook een, laat

ik zeggen, een groep daar omheen zich hiermede bezig houden. Menselijke
contacten zijn belangrijk. In deze wereld waar de vervreemding zo'n
rol speelt en waar een groot deel van de jeugd zegt ach jullie zijn
allemaal zo koud jullie oudere generatie, het kan jullie allemaal niks
meer schelen, dan moet ik zeggen dan hebben ze ergens nog gelijk. Deze
wereld dreigt te verontmenselijken te vervreemden en het lijkt me
bepaald een liberale doelstelling om deze menselijke contacten inniger
temaken te herstellen. Dames en heren wij hebben U allen nodig, het h.b.
staat voor U klaar, maar staat U voor ons klaar dank U wel.
Dames en heren even een punt buiten de agenda. Wij hebben statuten, nou
ben ik daar als niet-jurist niet zo sterk in, maar ik wordt hier
ge~lankeerd

door juristen en die hebben mij er op gewezen, dat wij

statutair iets aan het doen zijn dat niet helemaal kano Wij horen nolo
in maart onze vergadering .te houden. Nu kunt U kiezen, ik heb 2 voorstellen. U kunt hier tot vanavond 12

~

1 uur bijeen blijven en alle

beslui ten die we genomen hebben bekrachtigen, dat mag. U h."Unt ook het
hoo~dbestuur

machtigen

a~

te wijken. Mag ik U dat vragen.

Hartelijk dank dit is ook weer tot volle tevredenheid van de juristen
geregeld.
Ik stel aan de orde punt 16. Bespreking van het beleid van de redactie
van V & D. De

hoo~dredacteur

La Chapelle is in ons midden. Hij is graag

bereid vragen te beantwoorden. Wie mag ik het woord geven?
Mijnheer Goedkoop, Amsterdam.
Mevr. de voorzitter, dames en heren, in vroeger jaren, 2 jaar geleden,
hee~t

de

a~d.

Amsterdam kritiek geuit op het beleid van V & D. Vorig

jaar hebben we gesteld dat het met de V & D de goede weg opging en dat
de suggesties die wij gedaan hadden toen, dat die naar ons idee goed
gevolgd werden. Dit jaar moeten wij zeggen dat het op de goede. weg is
gebleven. Er is een puntje, waar wij nog een aanmerking op zouden willen
maken en dat zijn de ingekomen stukken. Hoewel wij

bese~~en

dat niet

elk ingftkomen stuk onverkort opgenomen kan ,".orden in V & zouden wij er
toch voor willen pleiten, die ingekomen stukken zo onverkort mogelijk
op te nemen en in elk geval de essentie van die ingekomen stukken op
jui~te wijze op te nemen. Yij zouden er in elk geval voor••••••••/ 82
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Wij zouden er in elk geval voor willen pleiten dat die ingekomen
stukken zoals enkele weken gelden gebeurd is niet gevolgd worden door
een

a~brekend

kritiekje waardoor de schrijver

o~

schrij~ster

van die

ingekomen stukken zich in zijn hemd gezet voelt. Wij menen dat juist
die ingekomen stukken een publieke tribune moeten zijn waarin iedereen
in zijn partijblad zijn mening kan zeggen. Voor het overige Mevr. de
voorzitter, ik heb het al gezegd, wij zijn blij met de weg die V & D
volgt. Dank U.
Dank U wel Mijnheer Goedkoop. Nog iemand over V & D?
Sandberg,

a~d.

Breda.

Mevr. devoorzitter, wij wilden graag de hulp inroepen van de redactie
van V & D in de oordeelsvorming over onze vertegenwoordigers. Om U
te schetsen met welke probleem wij zitten wil ik graag enige woorden
aanhalen van de Hr. Geertsema die

hee~t

weekend in Tilburg vorig jaar maart. Hij

uitgesproken op een kaderdaar iets gezegd over

hee~t

de gevondenheid van de partij politieke uitspraken en

hee~t

gezegd; zijn de bij de tussentijdse partij uitspraken de
aan gebonden mijn inziens niet. De stemmen zonder last
men mag van de

~ractie

~racties

daar-

ruggespraak

o~

eisen dat zij grondige kennis nemen van dit

soort verlangens van de partij en nauwgezet bij
o~

daarbij

zichzel~

te rade gaan

zij deze aanbevelingen want meer zijn het niet zullen volgen. Doen

zij dat niet dan kan de partij bij de eerstvolgende kandidaatsstelling
daaruit haar consequenties trekken. Nu wilden wij graag die
consequenties trekken, daarom verzoeken wij de redactie van V & D
in het vervolg de namen te publiceren van die Kamerleden die bij
de stemmingen in de Staten Generaal lijnrecht

o~

gedeeltelijk

a~wijken

van de partij politieke uitspraken zoals zij op onze congressen zijn
vastgelegd. Dank U wel.
Mevr. de voorzitter Post, Haarlem
Mevr. de voorzitter ik bevind mij in 2 posities. Als

a~gevaardigde

van

Haarlem moet ik een kritiek uiten op het 14-daagse blad. In Haarlem zijn
de leden er niet zo bijzonder enthousiast over omdat het blad te weinig
doet aan propaganda voor niet leden. Je kunt vaak dit blad

nie~

rond-

sturen aan mensen die pas lid zijn of lid willen worden. Men is van
mening dat meer door de Kamerleden zal moeten worden ingeschreven,
vooral bij begrotingsbehandelingen, dat de leden van te voren op de
hoogte gebracht zouden worden, wat rle

desbetre~~ende

Kamerleden in

korte bewoordingen zullen gaan zeggen in de Kamer, dat ze dus up to date
zijn op het moment dat ••••• Het is heel moeilijk maar ik sta hier als
a~gevaardigde

de

en men

a~gevaardigde

hee~t

het mij dus gevraagd. Ik wil het dus ook

die juist over de ingezonden stukken

hee~t

gesproken

zeggen dat wij dat ook niet zo bijzonder prettig vinden op de manier
waarop dat heden gaat. Misschien zou dit in korte mate veranderd kunnen
worden. Persoonlijk vind ik dat het blad de laatste tijd bijzonder goed
vooruit gegaan is.
Dank U wel Mijnheer Pot. Er hebben verder geen sprekers meer ••••••
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We hebben verder geen sprekers meer ingeschreven die willen spreken
over het beleid van het blad, dan

gee~

ik nu graag het woord aan de

Hr. La Chapelle, hoofdredacteur van ons blad.
Mevr. de voorzitter dank U zeer.
Ik zou graag in het kort willen ingaan op verschillende gemaakte
opmerkingen en dan chronologisch willen beantwoorden eerst de Hr.
Goedkoop uit Amsterdam. De ingekomen stukken. 1fij hebben aangekondigd
ongeveer een half jaar geleden, gelet op de grote stroom van ingekomen
stuk1u'ln, dat WE'! eens E'!en proef wilden nemen met een wat andere wijze van
presentatie. Probleem met ciie ingekomen stukken is dat er verschillende
soorten zijn, men heeft schrijvers die een onderwerp zeer uitvoerig en
uitputtend behandelen, waar je dan als lezer wel eens de indruk krijgt
dat het ook misschien wat korter zou kunnen worden samengevat maar waar
overigens het dus een stuk betreft waarvan je denkt c'l at zou toch pret tig
zijn als dat breec'l onner de aandacht van een ieder wordt gebracht.
Daarnaast zijn er nogal veel brieven waar een hele rij van onderwerpen
in worden aangesneden. Dat zijn zo van die brieven: Mijnheer, ik erger
mij aan dit en dan wou ik ook nog even opmerken dat en tenslotte heb ik
ook nog ergens anners op een vergadering zus gehoord, dat is een brief
waar met alle respect voor de inzender, vaak eigenlijk geen touw aan vast
te knopen is en als je die dan integraal gaat publiceren, geloof ik dat
dat noch in het belang van de schrijver van de brief is noch in het
belang van het blad als geheel. Wij hebben toen geprobeerd een selectie
te maken door brieven waarvan wij dachten dat ze een brede belangstelling
verdienden inderdaad integraal te publiceren en daarnaast uittreksels
te geven van de overige ingekomen brieven. Temeer ook omdat we willen
proberen om althans ieder die de moeite neemt om te schrijven te laten
weten dat zijn brief is aangekomen en dat die ook is gelezen. Nu is
het bij het samenvatten altijd zo, ik geloof dat elke journalist dat eigen
is dat hij de essentie er uit pikt en vervolgens verwijderd. Ik heb nog
nooit anders bij samenvattingen het verwijt gehoord dan dat je precies
de essentie er uit laat. Ik geloof dat ik daar niet al te zwaar aan moet
tillen. Aan de anderE'! kant wil ik wE'!l stellE'!n dat het een proef betrof
en dat de redactie zich graag nog eens zal beraden of er niet wat meer
gedaan kan worden aan wat uitvoeriger uittreksels uit de minder belangrijke brieven, die toezegging doe ik U graag.
veelal

Het afbrekend kritiekje

van mijzelf afkomstig geweest in deze laatste maanden, ik zal

daar voortaan wat milder in zijn als daar behoefte aan bestaat. De Hr.
Sandberg uit Breda heeft verzocht

om bij stemminglen in de Tweede Kamer

de namen te publiceren van die Kamerleden die in hun stemgedrag afweken
vat;t wat geacht kon: worden het partijstandpunt te zijn, ik geloof dat
dat dan zou leiden tot de conclusie dat we bij elke stemming moeten
vermelden wie voor wie tegen gestemd heeft en ik dacht dat ik het zo mag
interpr~teren

dat '\\Tanneer het belangrijke zaken be1rreft dat de redactie

van V & D dat inderdaad zal moeten doen maar U zult mij te goede houden,
dat het onmogelijk is om van alle stemmingen die in d• Kam
h
""
er ge ouden
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worden telkens exact te vernellen die was voor en die was tegen.
Dan heeft de afgevaardigde van de af'do Haarlem mij of' liever gezegd
de redactie verweten te weinig te doen aan propaganda zodat het blad
niet voldoende geschikt zou zijn om aan buitenstaanders met een
vriendelijk woord van lees dat nou eens te overhandigen. Dat is een
zaak die onze volle aandacht heeft. Ik kom daar straks in een ander
verband nog wel even op terug. Het is zeker de bedoeling van de redactie
om ook aan het propaganda ef'f'ect van dit blad meer te gaan doen dan in
het verleden. Hij heeft ook een andere kwestie aangesneden die veel
moeilijker ligt, hij heeft n.l. gevraagd of' de Kamerleden want daar
komt het dan toch op neer bereid zouden zijn om voordat zij in de
Tweede Kamer gaan spreken in het blad mede te delen wat zij aldaar
zullen gaan zeggen. Ik zou de geachte afgevaardigde uit Haarlem zeer
erkentelijk zijn als hij dat voor elkaar krijgt, want dat zou ik ook
wel leuk vinden, maar ik geloof' dat de Kamerleden zeer goede argumenten
hebben om dat niet te doen. Afgezien van het feit dat men in de Kamer
debatteert en het een goed gebruik is om niet van een stukje papier
op te lezen wat men van te voren bedacht heeft maar in te gaan op wat
andere afgevaardigden in de Kamer naar voren hebben gebracht. Het is
dacht ik haast onmogelijk om dit te verwerkelijken. Een andere zaak is
dat het streven van de redactie er wel degelijk op gericht is en er ook
op gericht zal blijven om bij belangrijke politieke debatten in de Kamer
zoveel mogelijk van te voren informatie te geven over hoe de V.V.D. of'
de Kamerfractie over een bepaald onderwerp denkt. Maar dat er heel vaak
politieke argumenten zijn om dat niet te doen is niet een kwestie die U
kunt groeperen onder het beleid van de redactie, maar is dan meer een
kwestie die toevalt aan de Fractie van de

v.v.D.

in de Kamer. Ik zou

graag aan deze beantwoording een paar algemene opmerkingen willen vastknopen. U heeft gezien dat zeer onlangs de redactie van ons blad niet
onaanzienlijk is uitgebreid en die uitbreiding waar overigens enige
maanden, ik geloof' zowat een half' jaar aan gewerkt is voordat dan
zijn beslag kon krijgen, die uitbreiding daarvan hoop ik en dat is
ook de bedoeling, dat die zal resorteren in een aantal duidelijk waarneembare feiten. In de eerste plaats, ik ben zelf' democraat in hart en
meren, maar als ik dat niet was dan zou ik op deze post die ik in de
partij bekleed een hardgrondige hekel aan de democratie krijgen. Want een
van de dingen waar wij dan tenslotte in de laatste fase mee zitten dat is
dat er een immense hoeveelheid rapporten, agenda's, voorstellen, tegenvoorstellen, amendementen en hoe ze verder ook heten mogen, door de
Partij worden geproduceerd, dat een ieder verwacht die in het partij
orgaan aan te treff'en en dat dat betekent een enorme verwerking,
technische verwerking van een geweldige brei letters. De redactie ziet
aan de ene kant met bijzonder veel vreugde deze activiteiten in de partij,
heeft er ook alle begrip voor dat zoveel mogelijk daar in het blad
aandacht aan gegeven moet worden,
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aan de andere kant is de tijd niet ver meer dat we eenvoudigweg zullen
moeten kiezen of delen. We zullen of aanzienlijk meer geld ter beschikkinE
moeten stellen om dit allemaal in extenso te publiceren in het blad of
we zullen zeggen en ik heb de indruk dat het die kant uitgaat, dat we
veel meer moeten gaan samenvatten en dat heeft dan vooral betrekking op
rapporten die worden geproduceerd door verschillende partij commissies.
in
Dat samenvatten echter kost nodige mankracht en de uitbreiding van de
redactie hopen we dus dat een van deze feiten die U straks zult kunnen
constateren is dat er meer gedaan wordt

aan het samenvatten van

rapporten. In de tweede plaats hoop ik dat de uitbreiding van de redactie
kan leiden tot een evenwichtiger beleid en daar kom ik dan terug op het
punt van de propaganda. Het is in het verleden misschien nog iets te
veel geweest dat stukken in het blad terecht kwamen omdat er iemand was
die er over schrijven wilde en dat er te weinig duidelijk en evenwichtig
beleid werd gevoerd, van we moeten nu in het komende nummer aan die
reeks van onderwerpen aandacht besteden. Zoveel plaatsruimte voor dit,
zoveel plaatsruimte voor dat. Ook dat veronderstelt meer mankracht, daar
hebben we nu de beschikking over gekregen en ik hoop dat ik over een
jaar wanneer we het beleid van de redactie nog eens een keer doorlichten,
dan kan wijzen op een aantal feiten in deze richting. Ik ben overigens
zeer erkentelijk voor de vriendelijke woorden die ook door verschillende
afgevaardigden zijn gesproken en ik zou graag Mevr. de voorzitter een
eerste instantie hierbij willen laten.
Hartelijk dank Mijnheer La Chapelle. Dan geef ik nu graag het woord aan
de voorzitter van de stichting Vrijheid en Democratie.
Mevr. de voorzitter, ik zal

~et

Uw permissie ook vanaf deze microfoon

tot U spreken omdat ik het gevoel heb dat dat beter overkomt dan vanaf
de katheder. Ik zou graag een tweetal facetten namens het bestuur van de
stichting nog even aan U voorleggen. Een van dê financHHe zijde, een van
de redactionele zijde. Ik begin met de financiën om niet in mineur te
hoeven eindigen. U kent het thema wel enigszins. Wij hebben het vorig
jaar zoals U weet het weekblad in 14-daagse vorm moeten uitgeven omdat
de verliezen door de voortdurend stijgende kosten zo groot werden dat
daar een bepaalde voorziening voor moest worden getroffen. Dat is
inmiddels, dat kan ik U tot mijn genoegen mededelen, gelukt zij het niet
zonder grote moeite. Wij hebben de diverse regelingen nog wat scherper
gesteld en gewijzigd en voor het jaar 1970 is onze bègroting in evenwicht
er is zelfs een heel klein overschotje op papier wat dan moet dienen voor
dekking van gelden verliezen op kostenstijgingen. Ik zou nog een punt
op het financiële vlak aan U willen voorleggen. Er is gisteren al over
gesproken dat vele afdelingen nog schulden hebben aan de partij. Daarnaast is er ook nog een schuld van allerlei afdelingen van liefst

f 35.000,-- over 1969. Ik onderschrijf wat onze voorzitter zei dat
aanwezigen waarschijnlijk uit afdelingen komen die daar niet debet aan
zijn, ik zou U ook in dit verband meze schuld die dus naast de schulden
aan de v.v.D. staat nog eens in Uw aandacht willen aanbevelen
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voor aangrenzende afdelingeno U voelt wel dat het welhaast onmogelijk
is om een toch al financieel moeilijke zaak te exploiteren met een
achterstaand van f

35.000,- wat je gewoon niet hebt uit het vorig jaar.

Alleen aan rente zijn dat dus al bedragen die enorm zijno Mevro de
voorzitter nu nog de redactionele kant en dat is iets wat ons uiteraard
meer interesseerto De Hro La Chapelle heeft al gezegd dat in de samenstelling van de redactie een wijziging en een uitbreiding is gekomeno
Dit sloot aan op suggesties van de Hro La Chapelle zelf en dat wil ik
graag nog wel eens even met erkentelijkheid noemen, die met voortdurende
bezigheid met het samenstellen van een goed blad hiermede werd geconfronteerdo In dat kader zijn 2 heren tot de redactie toegetreden, ik wil
daarbij ook nog even vermelden dat 2 andere zijn uitgetreden en wel de
heren Detmeyer en Stempfero Beide heren hebben gedurende zeer lange
tijd dit blad gedragen en gestuwdo De Hro Datmeyer is al bij verschillende
gelegenheden dank gezegd voor zijn grote verdiensten aan de VoVoDo op
allerlei terrein,ook op dit gebied heeft hij, zij het meer in het
verborgene onnoemelijk veel gedaan in de afgelopen 20 jaar./Een uitdrukkelijk woord van dank nu bij zijn afscheid uit de redaJtie komt hem
bepaald toeo (applaus)o Hetzelfde geldt voor de Hro Stempfer, die door
gezondheidsredenen genoodzaakt is om zijn voortdurende arbeid aan de
redactie op een andere wijze doen plaatsvindeno Ook hij heeft het blad
op een zeer belangrijke manier diensten bewezeno U hebt al (applaus)
in het voorlaatste nummer kunnen lezen dat het hoofdbestuur zijn
instemming heeft betuigd met de instelling van een redactie raado Ik
wil dat graag bij deze gelegenheid nog even aan U toelichten omdat daar
naar onze mening de mogelijkheid door bestaat dat het blad nog beter tot
zijn recht komto Deze redactieraad zou samengesteld worden door een
aantal personen die op verschillend teerein in onze partij een functie
hebben een taak hebben, bijeen te brengen om zodoende als een contactorgaan tussen de partij en de redactie als een kritisch begeleidend
orgaan te kunnen dienen. Het heeft ons bijzonder genoegen gedaan dat dit
gedachte mede uit de redactie zelf is voortgekomen, zodat er dus geen
sprake van is dat hier een bevoogding of een geven van aanwijzingen zou
zijn, het is alleen maar het hebben van contact en het geven van
suggestieso In deze redactieraad zou om te beginnen zitten de kernredactie, de hoofdredacteur de Hro La Chapelle, de 1e waarnemend hoofdredacteur de Hro Abspoel en de 2e waarnemend hoofdredacteur de Hro Sprenger
Verder zouden daarin zitten de secretaris voor de propaganda dat is dus
thans de Hro Vonhof daarmede is mede enigàzins tegemoet gekomen aan de
wens van een der sprekers dat het blad ook nog meer specifiek op de
mogelijkheden van propaganda zouden worden gerichto Verder zal daarin
zitten een vertegenwoordiger van het alg. secretariaat om de diverse
partij mededelingen te co6rdineren. Daarvoor is aangewezen Mej. van
Everdingen secretaresse ook van onze stichting die deze taak in feite
al jarenlang op voortreffelijke wijze vervult.
• • • • • • • • • • • • • •I
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Dan zal er in worden opgenomen een lid van de Tweede Kamer fractie om
het contact te hebben met rle politieke sfeer, daarvoor heeft de fractie
aangewe:;o;en de Hr. Joekes. Dan zal in rlie redactieraad worden opgenomen
een deskundige op het gebied van de publiciteit, wij zijn bijzonder
verheugd dat wij daar de Hr. Detmeyer voor bereid konden vinden die
uit zijn langjarige ervaring dus deze raad zal kunnen steunen. Tenslotte
willen wij ook en dat achten wij een bijzonder belangrijke zaak nog
iemand aantrekken uit de sfeer van de journalistiek, wij denken daarbij
aan een hoofdredacteur op ouat hoofdredacteur van een blad die vanuit
zijn grote en rijpe ervaring in die redactieraad mee zijn geluid kan
laten horen. Wij hebben daar een bepaald iemand voor op het ogg maar
ik kan U tot mijn spijt nog geen definitieve mededeling over doen. Ik
hoop dat dat zeer binnenkort in het partijblad zal kunnen gebeuren.
Naast die taak die ik noemde voor de radactieraad zie ik dus ook
mogelijkheid dat deze reddetieraad een soort college van beroep zou
kunnen zijn voor al diegenen die vinden dat hun ingezonden mededelingen
of stukken niet tijdig of niet op de juiste wijze worden geplaatst. Op
deze wijze wordt de redactie zelf enigszins ontlast van de vaak moeilijke
beslissing, anderzijds kan iedereen die :;o;ich

be~waard

voelt zich nog

iets vrijer uiten tegenover een redactieraad en mag dat gerust kritisch
doen. Ik hoop Mevr. de voorzitter, dat rle leden van de partij m.n. al
hun suggesties en wensen en kritiek regelmatig aan deze redactieraad
zullen willen doen weten. Wij hebben het laatste jaar, het is misschien
op zichzelf een teken dat men over het blad tevreden is belangrijk
minder kritiek en opmerkingen gekregen dan vroeger. Nogmaals ik vind dat
verheugend als blijk van waardering, maar een partijblad kan alleen maar
leven als U allen voortdurend van Uw mening en Uw kritiek en Uw wensen
laat blijken. Ik hoop dat U bineenkort de redactieraad hiervan mededeling
zult willen doen. Dank U zeer.

(applaus)

Dames en Heren, vraagt nog iemand het woord over de redactie van V & D
Dan mag ik dit punt van de agenda wel beëindigen met namens de partij
toch wel een heel duidelijk woord van erkentelijkheid te richten tot
de Hr. La Chapelle. Ik weet als oud journalist maar al te goed hoe
ongelooflijk moeilijk het is om dit blad en een journalistiek goed blad
te maken en ook nog een mededelinglenblad voor de partij. Het is n.l.
een blad dames en heren, dat noodzakelijkerwijs op 2 gedachten hinkt.
En ik weet dat dit voor de hoofdredacteur een groot probleem is. Ik mag
wel zeggen, ik zou niet graag in zijn schoenen staan en ik geloof wel
dat ik namens U allen spreek als ik zeg dat wij er grote bewondering voor
ilbben de wijze waarop hij deze synthese deze bijna onmogelijke synthese
tot stand brengt en woor het feit dat dit blad de laatste jaren zo
duidelijk steeds beter is geworrlen. Hartelijk dank Hr. Chapelle.
(applaus)
Ik stel aan de orde punt 17, de rondvraag en constateer dat niemand zich
~~~elpreker

heeft opgegeven. Dan kan ik U zeggen dat ik mijzelf als
er heb opgegeven voor het volgende punt.
• ••••••••• /8 7
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Wel een spreker? Had U zich opgegeven voor de rondvraag?
Mevr. Hissink, Amsterdam.
Mevr. de voorzitter, ten eerste zou ik willen beginnen met vastbesloten
vooruitstrevend doordenkend met het U aanbieden ten eerste van een
opmerking en 2 problemen. Mijn eerste opmerking is, dat misschien ten
overvloede, ik wilde zeggen dat sinds 22 januari ons Tweede Kamerlid
Mevr. Veder-Smit benoemd is als Vice voorzitster in een commissie ter
bestudering van de abortus vraagstukken. Ik vind n.l. dat bijzonder
belangrijk voor alle vrouwen in Nederland, electoraal gezien zeker en
ik dank haar heel hartelijk dat zij in de achter ons liggende jaren zo'n
grote studie heeft gemaakt van dit belangrijke onderwerp. (applaus)
Mijn twee·<problemen zijn: het eerste probleem men zou ze beide kunnen
vatten onder belangenbehartigen. Het is n.l. naar aanleiding van een
krantenbericht van 13 februari door een Mijnheer uit Vaassen, de Hr.
Valen 71 jaar oud, die een politieke partij wil oprichten voor bejaarden.
Ik vind het een bijzonder beschamend iets dat wij in Nederland iemand tot
een dergelijke uitspraken moeten

doen komen en daarom zou ik willen

vragen, geeft U toch ook deze categorie van Nederland een prioriteit.
Want het is toch een alom bekend gezegde, dat na gedane arbeid moet het
zoet rusten zijn. Zeker met een sociale zekerheid, maar ook zeer zeker
met een stuk volwaardige menselijkheid, inspraak. Ik zou deze categorale
groep willen vatten of doen vatten in raden van ouderen met een positieve
inspraak. Heb daarvoor al Uw aandacht V.V.D.
Dan heb ik een tweede probleem op mijn hart wat ook een belangenbehartiging is en dat is een kwestie die bijzonder moeilijk is en dat zal ik
heel voorzichtig uitduiden want dat valt onder de categorie hoofdarbeiders
Wij hoofdarbeiders waar ik zelf ook toe behoor zijn tenslotte ook vaak in
loondienst en wij hebben een belangenbehartiging nodig die direct
aangepakt moet en kan worden. En nu is het weer een krantenbericht in
V

& D van 9 januari, ik hoef hier maar even 2 woorden te laten vallen,

a bob en het antwoord. o.a. van de Hr. Vanhof waar ik gelukkig op een
bijzonder plezierige wijze ruggespraak mee heb gehouden maar ik meen
toch even naar voren te moeten brengen dat ik als hoofdarbeidster mij
heb moeten organiseren als waarborg tegen willekeur en ik heb gemeend
mij te moeten organiseren in die vakorganisatie die de dikste vinger in
de pap heeft als individuele werkneemster. Maar categoraal groep
artsen in dienstverband hebben wij sinds 1970 bij de Nederlandse Centrale
voor hoger personeel kunnen organiseren. Maar

-·u

weet dat deze organisatie

pas sinds 1966 bestaat en nog zo weinig neuzen telt dat hun advies en
hun inspraak bij de S.E.R. nog niet van dat kaliber is dat het bepaald
overwegend kan meetellen. Ik dank U wel.
Mevr. Hissink, ik mag constateren dat dit terecht door ons wa.s verwezen.
naar de fractie, het zal vanmiddag door de :Vractie beantwoord worden.
Het is n.l. puur fractiebeleid.
Nog iemand. voor de rondvraag?

• •••••••• •.••• 88

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK
AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Blad No.

88

Band No.

6

Geachte voorzitster, ik ben Movink van de afdo amstelveeno Ik wilde
eigenlijk een vraag aan U stellen en evt. ook aan de fractie en dat
noaovo de plannen van Minister Beernink om 229 gemeenten met minder dan
3.000 inwoners op te heffen en samen te voegen in groter verband en
daarbij nog 225 gemeenten met 3.000 tot 5.000 inwoners in een groter
geheel te laten opnemen. Ik ben n.l. van mening dat dit niet helemaal
zinvol is en hier wil ik n.l. als achtergrond hebben dat op het ogenblik
vrij recent antropologische onderzoekingen zijn gedaan waarbij gebleken
is dat wij hooguit het individuele mens 500 mensen kunnen leren kennen.
En als wij dus geconfronteerd worden met max. van meer dan 1000 mensen
wij daar meestal vrij vreemd en negatief en gedäeltelijk zelfs zeer
aggressief op reageren. Wij kunnen zeggen dit is een vorm van onvrijheid,
Ik zou zo zeggen dat een partij die de vrijheid vrij hoog schat deze
ontwikkelingen principieel tegen behoort te gaan. En ik wou U daarom
ook vragen in eerste instantie om deze ontwikkeling van Minister
Beernink te aponeren en af te wijzen en evt. andere plannen daarvoor in
de plaats te stellen en als ze dus zeggen van efficiency, ik moet U wel
zeggen als wij in een woonmilieu leven die we niet aangenaam vinden dan
reageren we efficient. Ik had nog een andere vraag en dat is dat ik
van mening ben dat de reclame voor asperine en APC voor radio en televisi4
verboden moeten worden. Ik doe dit n.a.v. zeer recente demonstratie van
een professor, waa r op een gegeven ogenblik dus wij ik ongeveer een
maagbloedi-ng heb mee moeten maken en ongeveer 3 ltro bloed in heb moeten
pompen.
Dit is punt 21 wat U aan het behandelen bent, maak Uw vraag snel af U
krijgt straks antwoord van de fractie.
Verder ben ik van mening dat de 8e faculteit niet in Maastricht behoort
tekomen, omdat ik van mening ben dat Eindhoven veel betere faciliteiten
kan verlenen.
Dank U wel.
Dames en heren constaterende dat er geen vragen voor de rondvraag zijn,
vraag ik zelf het woord voor de randvraag en wel vovr het volgende punt.
U zult op Uw agenda aantreffen afscheid van de Hro Toxopeuso Dames en
heren ik kan U meedP-len dat hoofdbestuur en partijraad unaniem adviseren
om de Hr. Toxopeus te benoemen tot erelid van de Partij. Mag ik daarvoor
Uw toestemming hebben? (applaus)
Dames en heren, dan heb ik nog iets voor de rondvraag in hetzelfde kader,
Dit jaar is uit de Eerste Kamer vertrokken de Hr. Delprat. Ik mag wel
zeggen een bijzondere figuur. Een figuur die in zijn leven voor de
democratie vrijwel constant is bezig geweest. Hij is begonnen in het
voormalig Ned.-Indië. Later voortgegaan hier in Nederland. Heeft tijdens
de oorlog bijzonder veel gedaan voor de bemanningen van de Koopvaardijschepen bui ten bez·et gebied. Ik zou U willen vragen, met mededeling dat
Hoofdbestuur en Partijraad unaniem accoord gaan, ik zou U willen vragen
ons toestemming te verlenen
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de Hr. Delprat te benoemen tot erélid van de partij •. (applaus)
Dank U wel. Ik kan U meedelen dat wij bewerkstelligd hebben dat de
Hr. en l-fevr. Toxopeus en de Hr. Delprat vanmiddag in ons midden zullen
zijn. Het ligt in de bedoeling om na afhandeling van het punt Kamerfracties de benoeming tot erelid te doen plaatsvinden en het afscheid.
Hartelijk dank voor Uw instemming.
Dan ga ik nu over tot punt 18. Benoeming van een algemeen secretaris.
Wegens het aftreden van de Hr. Korthals Altes te Rotterdam die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in de vacature worden voorzien. Als enig
kandidaat is gesteld de Hr. Korthals Aktes. Vraagt iemand uit de zaal
stemming? Ik hoefde niet eens te vragen of de Hr. Korthals Altes zich
even wilde verwijderen. Het is zo

geg~an.

Punt 19- Benoeming van een secretaris. Wegens periodiek aftreden van
Mevr. Weerda Haanstra te Katdijk die zich herkiesbaar heeft gesteld,
moet in de vacature worden voorzien. Enig candidaat Mevr. WeerdaHaanstra te Katdijk. (applaus).
Benoeming van 7 leden van het hoofdbestuur. Aan de beurt voor periodieke
aftreding als lid van het hoofdbestuur zijn, voor Rotterdam de Hr.
Verbeek, voPr Dordrecht de Hr. Jas, voor Amsterdam de Hr. Saas, voor
Utrecht de Hr. Staal, voor Groningen de Hr. Loopstra, voor Maastricht
de Hr. von Heugen, voor de stichting vrouwen in de v.v.D. Mevr. BuskensDijkgraaf.

Kracht~ens

x±~

artikel 18 lid 5 van de statuten zijn de leden

van het hoofdbestuur voor zover zij onafgebroken gedurende tenminste

6 jaren het lidmaatschap hebben vervuld niet terstond herkiesbaar.
Onafgebroken gedurende 6 jaren hebben het lidmaatschap van het h.b.
vervuld Mevr. Buskens en de Heren Jas, Staal en Loopstra. Zij zijn niet
herkiesbaar. Ik wil bij deze toch wel even de genoemden hier heel
hartelijk danken voor het vele werk door hen verricht. (applaus)
Dan noem ik U de nieuwe candidaten, voor Rotterdam de Hr. Verbeek maar
opnieuw gecand.ideerd door de afd. Rotterdam - geen tegen candidaten •.
Voor Dordrecht de Hr. Overwater te Strijen, door de afd. Alblasserdam
Nieuw Lekkerkerk, Heineoord, Klaaswaal, Maasdam, Mijnsherenland, Oostvoor1
Ridderkerk, geen tegen candidaten. Hr. Overwater hartelijk welkom in het
hoofdbestuur. Voor Amsterdam de Hr. Lousterman te Amsterdam door de afd.
Amsterdam. Hr. Lousterman hartelijk welkom. Voor Utrecht de Hr. v.
Randwijk te Zeist door de afd. Zeist. Ook een nieuw lid, hartelijk
welkom. Voor Groningen de Hr. Goeman Borgesius te Aduar.d.. Welkom
Mijnheer Goeman Borgesius, voor Maastricht de Hr. von Heugen reeds lid,
herbenoemd. Voor de stichting vrouwen in de v.v.D. Mevr. DetmeyerLabberton te 's Gravenhage door de stichting org. vrouwen in de v.v.n.
Ook heel hartelijk welkom.
Dames en Heren dank voor de snelle afhandeling van dit punt.
Dan wil ik nu overgaan naar punt 21 vragen over het beleid der Kamerfracties.
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Dames en Heren ook bij dit punt is er re- en dupliek. Het is van vele
zijden verzocht, wij vonden dit een zeer redelijk verzoek en het wordt
door velen gewaardeerd heb ik begrepen. Mag ik de vragenstellers die
zich gisteren bij onze secretaris de Hr. Korthals Altes hebben opgegeven vragen zich wegens snelheid van de afhandeling op te stellen in
de buurt van het podium. Mag ik ze vragen en dat is echt een dringend
verzoek om geen redevoeringen te houden, maar echt korte krachtige
vragen te stellen. Dat is voor de Kamerleden prettiger voor de beantwoording en het is voor de vergadering prettiger bij het aanhoren.
En denkt U eraan, we moeten de tijd voor re- en dupliek echt zelf winnen
op de agenda, dus weest U kort. Ik heb ook aan de Kamerleden gevraagd
kort te zijn, vragenstellers doe het kort en bondig. Wie is de eerste
vragensteller voor de Kamerfracties?
Mijnheer Delvaux U heeft 2 minuten.
Mevr. de presidente, in de Kamer zijn behandeld de wetsontwerpen
begroting voor ontwikkelingshulp en voor de Nederlandse financieringsmij
voor ontwikkelingsland en namens de afd. Utrecht vraag ik het volgende:

4 van de begroting staan 33 posten vermeld met een totaal
bedrag van 767 miljoen. Ik heb al getracht erachter te komen, wat
in bijlage

hiervan giften zijn en wat leningen al dan niet met bijzondere voorwaarden. Daar heb ik niet uit kunnen komen en anderen ook niet naar mij
gebleken is. En ik zou dus alleen voor de formaliteit de vraag willen
sellen van dit bedrag giften en leningen geweest zijn. Maar indien dat
niet bekend was bij de goedkeuring van de begroting ontwikkelingshulp,
zou ik willen vragen of de fractie het niet belangrijk genoeg vond om
dat eerst te weten alvorens haar goedkeuring aan het wetsontwerp te
geven, aan de begroting te geven. En is de fractie bereid daarop aan te
dringen dat volgende begrotingen zodanig worden opgesteld dat zowel
voor haar als voor anderen er te lezen valt welke posten giften en
welke posten leningen zijn en op welke voorwaarden. Ik zou deze vragen
dan ook willen stellen n.a.v. het beroemde streefpercentage van 1%
van ontwikkelingshulp in 1971. Ik dacht dat het belangrijk was dat men
wist in den lande en bij den volke wat wat is. Er is in de Kamer over
gesproken of de leningen bij de ontwikkelingshulp al dan niet onder
de post ontwikkelingshulp gerekend behoren te worden. Ik sluit mij
daarbij graag bij de meerdere deskundigheid van de fractie aan op dit
punt, maar ik vind wel dat de fractie duidelijk moet maken ook naarf
buiten

w~t

van dat ene procent giften zijn en wat leningen zijn. Ik

geloof dat het goed is als het begrip 1 percentage ontwikàelingshulp
op deze manier verduidelijkt wordt in de politieke discussie. Dat was
wat ik wilde vragen.
Hartelijk dank Mijnheer Delvaux.
Hr. Lausterman te Amsterdam.
Mevr. de voorzitter, in de afd. Amsterdam is men van mening •••••• /91
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dat het misschien goed zou zijn dat de fractie haar standpunt over de
opkomstplicht hier nog wat zou toelichten, vooral in verband met het
feit dat wij in Leiden als partij tegen de opkomstplicht waren dus voor
afschaffing. Natuurlijk is de fractie volkomen vrij in haar standpunt
in de Kamer te vertolken, maar ik dacht dat het voor de duidelijkheid
goed was als we er hier ook nog iets over hoorden. Dat was het,dank

u.

Hartelijk dank.
De Hr. Verbeek te Rotterdam.
Mevr. devoorzitter, ik zou even een kanttekening willen proberen te
maken bij de plannen die her en der bestaan tot verhoging van de z.g.
kiesdrempel. U weet dat die drempel op het ogenblik 2/3

% is

en dat er

plannen bestaan om daar 2% van de maken. U kent ook de argumentatie
daarvoor. Men zegt wij moeten de efficiency in de Tweede Kamer verhogen
en wij willen voorkomen dat splinterpartijtjes afsplitsingen van grote
partijen op de wip komen te zitten. Ik dacht dat het geen betoog behoefde
dat liberalen een dergelijke ontwikkeling zeer moeten betreuren. In de
eerste plaats heb ik het gevoel dat daarmede het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging als ik het zo mag uitdrukken, een beetje op
de tocht komt te staan. In de tweede plaats vrees ik dat steeds meer
stemmen van meer mensen daar terecht komen waar ze eigenlijk niet voor
bestemd zijn en ten derde dacht ik dat de efficiency niet alleen
zaligmakende zaak is in de Tweede Kamer. We moeten wel streven naar een
optimale efficiency maar democratie en efficiency laten zich nu eenmaal
vaak moeilijk combineren. Het is natuurlijk een beetje moeilijk om van
gatalscriteria een liberaal principe te maken en het meest opjeetieve
criterium daarvoor is naar mijn gevoel, dat diegene die in de Kamer
wordt toegelaten die tenminste 100/50 van het aantal uitgebrachte
stemmen heeft. M.a.w. het huidige sy&eem, al het andere is arbitrair en
als men gaat wijzigen zijn er naar mijn gevoel in de toekomst geen
argumenten meer te vinden om verdere verhogingen tegen te gaan. In 1962
heeft de huidige Minister van Binnenlandse Zaken toen nog Kamerlid een
motie van dezelfde strekking ingediend. Die is door de toenmalige
liberale Minister Toxopeus naar mijn gevoel terecht terzijde telegd.
Des te betreurenswaardiger is het dat de liberale leden in de commissie
Cals/Donner zich geschaard hebben in de minderheid in deze commissie die
voor verhoging van deze kiesdrempel is. Het is daarom ook zo betreurenswaardig omdat de partij een bijzonder duidelijke uitspraak heeft gedaan
n.a.v. de rapporten kiezer/gekozene. Ik besef natuurlijk volkomen dat
de liberale leden in deze commissie er zonder enig mandaat zitten maar
het doet toch wel een beetje pijn als op zo'n belangrijk punt duidelijk
andere opinie in de commissie ten beste wordt gegeven. Ik zou namens de
afd. Rotterdam dringend beroep willen doen op de liberale Ministers en
op de liberale Kamerleden om zich fel tegen een dergelijk voorstel te
verzetten en ik wens hen daarbij bij
Dank U wel Mijnheer Verbeek.

vo~rbaat
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Mevr. Markerink, afd. Bloemendaal.
Het misbruik wat er gemaakt wordt van de uitkeringen van

w.w.

en bijstandl

wet. Ik moet wel voorop stellen dat ik persoonlijk erg gelukkig ben dat
deze uitkeringen bestaan. Maar dat er mogelijkheden zijn dat jongelui
uit dienst komend op 23 jarige leeftijd iedere week naar het Gemeentehuis kunnen gaan om daar een bedrag van f

87,-

en nog een paar centen

op te kunnen halen omdat ze doodeenvoudig nergens anders dan in de
plaats van inwoning wensen te gaan werken. Ik moet voorop stellen, de
werkgelegenheid in mijn omgeving is voor deze jeugdigen beslist groot
genoeg. Alleen zal men dan de plaats van inwoning wel moeten verlaten.
Het andere punt is de bijstandswet. Bij ons in de gemeente is dit bedrag
het

a~gelopen

jaar ongelooflijk gestegen. Wij zijn een plaats van veel

bejaarden, dat moet ik toegeven, maar de stijging is zeer verontrustend.
Ik weet n.l. ook

geval~en

waar de bijstand wordt uitgekeerd aan die

mensen die het absoluut niet nodig hebben. Daafbij wil ik nog, misschien
kan de v.v.D. daar iets aan doen, met grote klem die gevallen die het
zo brood en broodnodig hebben echt die ondersteuning te geven die zij
nodig hebben om het dagelijks bestaan menselijk door te kunnen komen.
Dank U.
Dank U wel Mevr. Lankerink,
De Hr. Talhammar uit Eindhoven.
Onlangs Mevr. de voorzitter is in de Tweede Kamer het wetsontwerp de
afschaffisng van de opkomstplicht bij de verkiezingen in de behandeling
geweest. Een duidelijke meerderheid van de Tweede Kamerfractie van de
V.V.D. onder de fractievoorzitter de Hr. Geertsema heeft zijn stem tegen
dit wetsontwerp uitgebracht. M.i. is deze stemuitbrenging een onjuiste
en voor de V.V.D. schadelijk geweest. Ik wil bij de motivering van dit
standpunt voorop stellen dat het van liberale beginselen uit redenerend
voor mij duidelijk isdat onder de huidige omstandigheden de afschaffing
geboden is, maar dat ik er zeer veel begrip voor kan opbrengen dat dit
voor anderen wellicht niet zo ondubbelzinnig duidelijk is. Maar ook zij
zouden moeten inzien dat de practische realiseringsmogelijkheden van
hun wensen die b.v. een juridische vervolging van 10.000 den niet
opkomers vereist maken niet realiseerbaar is. Een wet zonder wetshandhaving wordt in onze kring en ik dacht terecht altijd volstrekt van de
hand gewezen. De V.V.D. fractie is zelf gauw geneigd andere een gebrek
aan realiteitszin en een teveel aan idealisme te verwijten. Zelf blijkt
onze fractie blijkbaar, ••• lijdt onze fractie blijkbaar ook aan deze
kwaal. Het was tevoren bekend dat de stemuitbrenging tegen het wetsontwerp zijn aanvaarding totaal niet zou kunnen bemnvloeden. De fractiemeerderheid vond het blijkbaar gewenst een duidelijke demonstratie te
geven van zijn tegenstand. Politiek gezien betekent dit dat de fractie
weer eens en ditmaal als bijna enige gestemd heeft tegen de verandering
en voor de handhaving van het bestaande.
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De Tweede Kamer :fractie moet er dan ook niet verbaasd over zijn als
zijn politieke tegenstanders zijn liberalisme als conservatisme a:fdoen.
Voor geruf!!:·tijd hebben zij weer voedsel voor deze redenering aangedragen .. Daarbij komt dan nog dat naast de juist genoemde argumentatie
geldt da

een alg., vergadering van de V.,V.D. zich met een duidelijke

meerderheid voor a:fscha:f:fing van de opkomstplicht had uitgesproken ..
In a:fweging van argumenten voor en tegen door de :fractie meerderheid
hee:ft deze uitspraak kennelijk een ondergeschikte rol gespeeld

.J'Di:; is

zeker een voorbeeld van de door de Hr., Geertsema vaak zo verko,digde
wens naar politieke duidelijkheid van de V .. V .. D .. voor de buitenwach± en
een vol!'rbeeld voor de wens van hem van participatie van allen binnen de
partij .. Er was een keer op grond van een rapport over van een partij
commissie o ironie onder voorzitterschap van de Hr. Geertsema een
politiek standpunt bepaald en dan blijkt dat de :fractie meerderheid
inderdaad meent in een ander standpunt aan te moeten hangen. Wat moet
dan in het vervolg nog voor waarde gehecht worden aan uitspraken van de
alg., vergadering van deze partij over concrete politieke punten. Daarbij
begrijp ik natuurlijk dat zij :formeel en ook terecht de bevoegdheid
hebben zich totaal niets aan te trekken van wat de partij zegt., Ik wil
dan ook graag de :fractie uitnodigen nogmaals voor dit :forum uiteen te
zetten waarom zijn tot hun standpuntsbepaling als ingenomen gekomen
zijn en tot slot wilde ik graag hulde brengen aan die Kamerleden die
voor het wetsontwerp gestemd hebben., (applaus)
Mulder, Rotterdam.,
Mevr .. de voorzitter, wij zouden graag enige vraagtekens willen plaatsen
bij het regeringsbeleid t .. a.,v., de Rotterdamse haven en industralisatie
in het Waterweg gebied., Op het ogenblik heerst er in Rotterdam een
rookscherm waardoor de werkelijke belangen van de haven verduisterd
worden. Protestacties over de Hoogovens op de Maasvlakte, de uitbreiding
in zee naar het zuiden, de Rijnpoorthaven, woon- werk en lee:fklimaat,
luchtvervuiling .. Dit alles verduistert het belang dat Rotterdam hee:ft
bij uitbreiding van bestaande industrieën .. Ik schakel nieuwe industrieën
uit. Deze bestaande industrieën moeten uitbreiden en kunnen zij niet
uitbreiden, dan gaan zij ongetwij:feld naar het buitenland .. Al deze
:fabrieken, deze petrochemische industrie, die aanleunt tegen de oliera:f:finaderijen zijn weinig arbeidsintensief', maar ze eisen hoge
investeringskosten .. Deskundigen ramen deze investëringen voor de komende
10-15 jaar op ongeveer 1 miljard per jaar., Dit is een economisch belang
voor Nederland, want de aanleveringsbedrijven in de rest van Nederland
pro:fiteren van deze uitbreidingen., Maar dan moeten deze uitbreidingen
ook op korte termijn, laten we zeggen binnen een straal van 20-30 km
van Rotterdam, gerealiseerd kunnen worden. Zorgt de Regering er niet
voor dat deze uitbreidingen mogelijk zijn dan gaan deze :fabrieken naar
het buitenland waar ook oliera:f:finaderijen zijn en na a:fschrijving
worden ze opgeheven, wat een economische klap voor Nederland •••••• /94
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in algemene zin zou betekenen. Nu menen wij uit de rede die Minister
Bakker, waar we overigens grote bewondering en waardering voor hebben,
die hij 11 december hield voor het Verbond van Nederlandse Ondernemer•
te mogen lezen, dat dit belang door hem niet gezien wordt. Het wordt
tenminste niet genoemd. Wij zouden onze

Karner~ractie

gaarne uit willen

nodigen met de meeste aandrang bij de Regering op dit aspect dat in ons
onze ogen het belangrijkste is van de ontwikkeling van het Waterweggebied aan te willen dringen. Dank U zeer.
Darnes en

ik moet de volgende sprekers vragen nogmaals geen

Heren~

redevoeringen maar korte vragen, want heus er moet nog geluncht wordén
ook en de

Karner~ractie

moet de tijd hebben te antwoorden en U moet nog

de tijd hebben voor repliek. Dus weest U a.u.b. kort in eigen belang.
Hr. Hogenhuizen, Amsterdam.
Mevr. de voorzitter, de Hr. Geertsema

hefi~t

zich tegen de

a~scha~~ing

van de opkomstplicht verklaard. Tegen de rneer«erheid van de partij in.
Ik zou graag nog een nadere verklaring willen hebben. Hoe denkt de
Karner~ractie

over de uitbreiding van de zendtijd van de Avro. Misschien

wil de voorzitster ook iets in deze zeggen omdat zij in de Kamer met
dit beiltje

hee~t

gehakt. Hoe denkt de

~ractie

over de situatie in

oost Groningen, waar vele stakingen zijn geweest i.v.b. ook met de
stroaarton industrie. Tegen Minister Schut wordt geschapt wegens

~e

lage woningproductie. Is arbeidsproductiviteit in de bouw voldoende?
Wordt ooit enig onderzoek ingesteld naar de

e~~iciency

in deze

bedrij~s

tak met vele aannemers, onder aannemers en onder-onder aannemers.
Voldoet Nederland aan zijn bijdrage aan de NATO, zo niet wat denkt de
~ractie

zowel als de

~1inister

van

De~ensie

te doen. Rusland is hoogst

onbetrouwbaar, zie Midden-Oosten. Op Minister Luns is steeds kritiek
i.v.m. Portugal, Griekenland en Vietnam en krijgt allerlei boodschappen
mee, maar •••••••• Mijnheer v. Hogerhuizen Uw 2 min. zijn om, wilt U
tot de vraag komen?
We hebben nog 1 vraag. Speciale maatregel tegen Arabieren

tre~~en

op

Schiphol en visa voor hen en niet bang zijn voor economische gevolgen.
Dank U zeer.
Van Oosten,

a~d.

Breda. Mevr. de voorzitter, darnes en heren, ik zou de

v.v.D. en. speciaal de

Karner~ractie

willen vragen mede te werken en evt.

initiatieven nemen voor de standkorning van een nieuwe ruilverkavelingswet. De huidige wet die indeDtijd tot stand gekomen is om de agrarische
belangen te dienen, in toenemende mate zijn al lange tijd vele andere
belangen als recreatie enz. gaan meespelen die

zel~s

langzamerhand

overwegen. Meer en meer wordt wat vroeger een simpele ruilverkaveling
was een landinrichtingsproject. Voor deze moderne opvaating biedt de
huidige wet niet voldoende soelaas. Nu kort geleden een grote ruilvrkaveling waar veel tijd en dus belastinggeld aan besteed is door de
boeren, n.l. de ruilverkaveling Rijsbergen, is
de huidige wet

zel~s

a~gesternd

blijkt het dat

voor de agrarische belangen niet meer toereikend is •
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En ik zou graag willen vragen om zo spoedig mogelijk tot een nieuwe
ruilverkavelingswet te komen. Een tweede onderwerp, Mevr. de voorzitter,
tot de grote zaken die in vroeger tijd de vrijheid van het individu
beperkten behoorde de onzekerheid van
vooral dat het

Staatshoo~d

lij~

en bezit. Dit laatste dan

naar eigen goedkeur vermogen in beslag kon

nemen in de vorm meestal van belasting. De rechtszekerheid die door deze
wetten tegenwoordig wordt gewaarborgd is tot mijn grote schrik en van
de

a~d.

Breda enigszins in gevaar gekomen dacht ik door de voorstellen

van de Minister van Financiën en helaas ik moet zeggen met een traan
in het hart, in het oog van onze eigen Minister van Financiën door de
voorstellen de mogelijkheid te openen om de eigenmachtig de belasting
aan te passen als middel ter correctie van de conjunctuur. Nu zal de
Kamer hier

achtera~

wel een goedkeuring aan moeten hechten, maar hier

komt natuurlijk niets van terecht. I.v.m. de tijd kan ik hier niet op
ingaan, maar ik zou willen vragen de v.v.D. en speciaal de
om zich tegen deze maatregel

o~

Kamer~ractie

wetswijziging te willen verzetten omdat

dit tegen onze eigen principes en zomeer ingaat.
Dank U wel.
Hr.

O~~erhaus

te Leiden.

Mevr. de voorzitter, ik heb mijn vraag reeds aan de
en die luidt: is de

~ractie

~ractie

toegestuurd

bereid te overwegen met het oog op de

voorlichting aan de kiezers periodiek en in elk geval tijdig voor de
verkiezingen een verslag uit te brengen over de activiteiten van de
~ractie

en zijn leden terzake. Waar het ons om gaat is dat mijn eigen

ervaring en die speelt voor een deel in het gemeentelijk en in het staten•
vlak leert dat de mensen en dat zijn ook nog zeer actieve leden van de
a~d.

in

~eite

geen idee hebben van wat er zich precies

hee~t

voorgedaan,

van wat de motieven daarvoor geweest zijn en wat bij tijden de achtergronden zijn geweest. Men kan aan het verslag wat wij nu vragen heel
verschillend tillen. Dat is bij ons in de

a~d.

al gebeurd en dat

stellig in de

~ractie

we de

verzoeken en dat zullen we ook op andere punten met andere

~ractie

ook het geval zijn. Waar het ons om gaat is dat

vertegenwoordigende lichamen nastreven om te proberen toch met een

o~

ander papier naar voren te komen waaruit de mensen die naar mijn gevoel
practisch niet in staat zijn om regelmatig bij te houden wat er precies
gebeurd toch een redelijke indruk kr:f.:ken van wat de
voor ogen

hee~t

Ik hoop dat de

oorspronkelijl

gestaan, wat daarvan gelukt is en wat niet en waarom.
~ractie

Dank U wel, Mîjnheer
Mijnheer

~ractie

Grootho~,

die kant op met ons wil gaan meedenken.

O~~erhaus.

Amsterdam.

Mevr. de voorzitter, het gaat deze keer over het onderwijs. In Nederland
is het onderwijs in een wat chaotische toestand terecht gekomen. Niet
in het minst door het aannemen van wat in mijn ogen een onding is n.l.
de Mammoetwet. Ook Mijnheer

Vonho~

heeft in de Kamer wel eens gezegd

.............. I 96

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK
AFDELING

Bied No.

96

Band No.

6

CONGRESREGISTRATIE

~--=~~

we moeten eraf, maar dat lijkt me nou een minder haalbare kaart op
korte termijn. Echter er is wel een punt, als je een onding van een wet
gaat uitvoeren moet je wel de mensen die dat moeten doen en die nu
bij bosjes afknappen of op afknappen staan, de schoolleidingen b.v.
voorzien van de nuttige en nodige hulpmiddelen daarbij. En ook de hulpkrachten moet je beschikbaar stellen. Ik dacht dat het nu toch wel als
het niet haalbaar is om deze wet te doen verdwijnen een taak van de
fractie zou zijn om de schoolleidingen van deze hulp te voorzien. Verder
is er nog een punt van mij persoonlijk dat is dus niet een afdelingspunt
Ik geloof dat wij de fractie zouden moeten aanmoedigen zoveel mogelijk
alle initiatieven te nemen die ertoe kunnen leiden meer of minder kunnen
leiden dat de veiligheid van vliegtuigen in de lucht en op de grond zal
toenemen. Mijnheer Berkhouwer is daar iemand bij uitstek voor dacht ik.
Dank U wel, Mijnheer Groothof.
Mijnheer Str6mpfer, Bloemendaal.
Voorzitter, fractie voorzitter, allereerst even adhesie wat Amsterdam
gezegd heeft over de opkomstplicht, ik zie dat ook een beetje in het
licht van een van de resoluties over het liberale beraad die hier zijn
aangenomen, waarin staat als we tot een afspraak komen val dan niet uit
de boot met de wat moeilijke strofe als je wilt mag je toch. Dan kom
ik hierdoor vanzelf op een punt dat mij veel moeilijkheden baart maar
ook de jongeren die onze partij geloof ik wel een warm hart toedragen
al schijnt het dan wel eens anders, want nu wil ik toch graag uit deze
Driemaster cireren, daar staat in de rede van de Hr. Dees, voortreffelijk
rede, dat de confessionele partijen grote zondaars zijn. En nu heb ik
er zo'n moeite mee als de v.v.D. openbaar nu bekend gaat maken na deze
vergadering met zondaars zullen samengaan,dan stel ik mij juist niet
confessioneel op maar dan heb ik er toch problemen mee. Want

4

jaar

geleden was het toch de leuze, wie confessioneel stemt stemt wel maar
kiest niet. Maar hoe zitten we daar nu mee, dit wordt ons nog wel eens
voor de voeten geworpen. De voorzitter heeft gezegd, jullie moeten de
partij uitdragen, dit is een probleem voor ons, ik zou hier graag voorlichting krijgen want het wordt ons echt toch wel eens tegen geworpen,
jullie zijn zeer onprincipieel, jullie verwijt het confessionele dat
ze zouden moeten ophouden te bestaan en dan ga je juist met hen samen.
Tot slot nog even eenhele kleine opmerking. Ook in de rede van de fractie
voorzitter evenzeer als in die van de voorzitter, hebben wij beluisterd
wat wij ook in de schriftelijke uitingen van de partij zoveel tegenkomen, het misschien wat erg zwaar afzetten tegen anderen, zodat het
bijna een propaganda voor die anderen gaat worden want die noemen we
meer dan onszelf. Zouden we niet, ik weet dat het moeilijk is, ik sta
niet in die schoenen die dit kmoeten opbrengen, maar ik zou zo graag
áen dat er meer gezegd werd waarom we wel V.V.D. moeten stemmen inplaats
van waarom we niet die anderen moeten stemmen. Dank U wel ••••••••• /97
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Mijnheer van Gent uit Gorkum.
Mevr. de voorzitter, het is niet over de zondaars dat ik direct een
vraag gesteld heb aan de Kamerfractie, bijzonder n.a.v. een vraag van
de Hr. Wiegel betreffende de rel op de Nieuwjaarsreceptie van de
Burgemeester Ridder van Rappard van de gemeente Heemstede, maar ik
heb dit in extenso aan U overgedragen maar ik wou toch wel stellen
dat n.a.v. met de opmerkingen die in die vragen gericht zijn aan de
fractie om en de kritiek die wij uit Gorkum daar ook wel een beetje op
hebben dat we het wel frappant vinnen dat nu juist vragen gesteld
moesten worden in Heemstede en niet n.a.v. de moeilijkheden die in
Gorkum gerezen zijn toen daar een regentloos tijdperk dreigde te
ontstaan door het uittreden van 11 afgevaardigden waar helaas ook een
gemeenteraadslid, eenpartijlid van ons bij betrokken was. We hadden
graag gevraagd meer contact en relatie wanneer U deze dingen hoort en
daar ook de gemeenteraads perikelen en ook het zal ook wel andere
dingen zijn dat men de fractie vanwege de fractie sneller de afd.
asturen en betrokkenen afgevaardigden in de gemeenteraden in de
vertegenwoordigings lichamen raadplegen. Ik zou dit graag onder Uw
aandacht brengen en dan kan worden aangenomen dat deze wijze van vragen
~ellen

aldus de Hr. Wiegel gedaan heeft van onze fractieleden tot de

uitzonderingen zullen behoren in de toekomst en deze op betere wijze
voor de kiezers van de V.V.D. en ook mogelijke kiezers zullen worden
gepresenteerd met belangrijker en voor de liberalen belangen essentiëlere
onderwerpen o.i. Mevr. de voorzitter, dan heb ik nog een tweede vraag,
mag ik U even nog de aandacht vragen dat is een particuliere zaak die
mij niet direct namens de afd. spreekt n.l. categorie zelfstandigen
vrije beroepen waar de pensioenvoorzieningen die deze beroepen in vele
opzichten hebben tot stand gebracht maar nog geen wettelijke basis
hebben gehad. Wij hebben gehoord van de Hr. Geertsema onze fractieleider, onze politieke leider in zijn betoog dat hij voor die zelfstandigen zeker wat wil doen ook gezien de urgentiepunten in het
verkiezingsprogramma van vorig jaar en wil ik graag degenen die daar

nog belangstelling hebben verschillende exemplaren van deze vraagstelling
hebben gedaan en aan de Hr. Vonhof onze secretaris van de propaganda
zou ik willen vragen mij een 100 exemplaren van het verslag van deze
vergadering en het volgende nummer van V & D mij toe te zenden opdat
ik hier met deze vrAGEN en de antwoorden die vanuit onze partij worden
gegeven öier ook de zelfstandigen collega's en verdere hiermee te
bereiken, persoonlijk te bereiken om lid te worden van een partij die
alleen deze partij de belangen van de zelfstandigen behartigt.

M;6o Gijsberts. Mevr. de voorzitter, fractieleden. In de afgelopen week
hebben verschillende fracties zich uitgesproken tegen het wetsvoorstel
van Prof. Polak onze liberale minister met een ietwat minder liberaal
wetsvoorstel, de echtscheidingswet. Inmiddels hebben de Geestélijke
Gezondheidszorg en N.V.S.H. zich ook uitgesproken tegen deze wet
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voornamelijk als hoofdmoot het motief dat de Minister de echtscheiding
nog steeds een zaak vindt die de rechter moet beoordelen of een
huwelijk duurzaam is. Dit is iets wat ook ik en de J.O.V.D. niet direct
kan ondersteunen, wij geloven meer in het voorstel zoals de geestelijke
gezondheidszorg dit n.aar voren brengt. Wij willen erg graag weten hoe
de fractie tegenover de rapporten, de adviezen van de geestelijke
gezondheid staat die nauw betrekking hebben of tenminste vrijwel gelijk
zijn met de standpunten van D '66 in deze en als tweede vraag wil ik
U stellen, D

1

66 weer heeft deze week een initiatief maatregel

gelanceerd t.a.v. de bevolkingsproblematiek. Wat betreft een belasting
op het kinderaantal of tewel een afbouw in de kinderbelasting, kinderbijslag. Ook graag wil ik weten hoe staat de fractie tegenover deze
maatregel en is zij bereid indien dit een wetsvoorstel zou worden dit
te ondersteunen of heeft zij andere alternatieven. Dank U. (applaus)
Weggemans, dames en heren ik wou graag iets vragen over de gemeentefinanciën. Ik dacht dat er een aantal oorzaken zijn aan te wijzen die
van min of meer structurele aard zijn die maken dat de gemeente steeds
meer in de knel dreigt te komen als de financiën die ze ter beschikking
krijgen niet snel zullen toenemen. Nou is in de eerste plaats de
technische vooruitgang en dan kom ik bij zaken als onderwijs, sociale
zorg, woningbouw, stadssanering en verkeer, al dergelijke dingen.
In de tweede plaats ontwikkeling op het loonfront. De lonen worden
dacht ik in het algemeen opgetrokken aan bepaalde min of meer expansieve
sectoren. Maar als je nou kijkt wat voor mensen meestal bij die gemeenten
werken dan zijn het vaak sectoren die niet zo erg arbeidsproductief
zijn althans die stijgen niet zo erg in arbeidsproductiviteit, dat
betekent dat die loonlast steeds zal toenemen. Ik geloof dat ik op grond
van deze factoren de fractie moet vragen of zij ook van mening zijn dat
door deze factoren de gemeenten in toenemende financiële nood dreigen
te komen. Tweede plaats wou ik dan hieraan vastknopen of de uitkeringen
aan de gemeenten niet sneller moeten stijgen dan de Zijlstra norm, dan
de

6%

norm, die misschien dit jaar nog wat lager zal vallen. Verder zou

ik graag iets vragen over de uitkering aan die gemeenten, de deelsleutels
daarover. Ik dacht dat die nogal historisch gebonden zijn, b.,v. het
aantal inwoners, de oppervlakte en meer van dergelijke dingen. Nu staat
er in de 2e nota ruimtelijke ordening dat m.n. voor het weeten moet een

inrichtingsbeleid gevoerd worden en voor de randgewesten een stimuleringsbeleid. Ik denk dan ook aan problemen van centrum gemeenten, aan
problemen van zeer extreme gevallen zoals gemeente Leiden, ook oost
Groningen en de grote steden., Is het ook mogelijk om te komen tot een
uitkeringenstelsel wat meer gericht is op de toekomst, wat meer aansluit
op een verantwoord planologisch beleid. Dan tot slot is de fractie
bereid een toename van de belastingdruk te accepteren om de gemeenten
aan meer geld te helpen. Is er misschien nog een andere methode om

•••••••.•• /99

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK
AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Blad No.

99

Band No.

6

voor het jaar 1971 iets meer geld aan die gemeenten te geven? Het is
n.l. inflatie correctie zal JOO miljoen moeten worden teruggegeven in
1971. Verleden jaar heeft dit congres in Groningen bepaald dat er
900 miljoen moest worden teruggegeven. Het was een uitdrukkelijke wens

van dit congres, ik dacht dat als dit congres van mening is dat om te
voorkomen dat de belastingen gemeente moeten stijgen o-6 de landelijke
belasting moeten stijgen dat zij ook een voorstel kan indienen om een
deel van die belasting correctie zeg 150 miljoen gulden in het gemeentefonds te storten. Maar dat moet dan uitdrukkelijk uit deze vergadering
komen want deze vergadering heeft immers het voorstel van die belastingcorrectie aangenomen. Ik zou graag willen weten hoe de fractie er tegenover staat en ik hoop dat het congres hierop wil reageren. Het is per
slot van rekening haar voorstel geweest. Dank U wel.
Hr. Ekkers, J.o.v.n.
Mevr. de voorzitter, slechts een korte vraag. Er is door verschillende
mensen al gevraagd en al kritische opmerkingen gemaakt over de houding
van de Tweede Kamer fractie m.b.t. de opkomstplicht. Nu zou ik graag
willen weten wat de mening is van de fractie van de Eerste Kamer.
Hulde voor deze korte vraag. Dit is ook een suggestie voor de volgende
vragenstellers.
Hr. Dees voorzitter J.o.V.D.
Mevr. de voprzitter, ik heb met enige verbazing kennis genomen van het
stemgedrag van de v.v.D. fractie inzake de motie Visser van D'66,
waarin aan Minister Luns wordt gevraagd in de toekomst bij stemmingen
over anti-Portugal moties in de V.N. duidelijker te laten blijken dat
het Portugese koloniale bewind in Zuidelijk Afrika principieel wordt
verworpen. Deze motie werd in de Kamer met ruime meerderheid aangenomen,
het zal U bekend zijn alleen de Boeren, S.G.P. en G.P.V. stemden tegen.
Merkwaardig was het stemgedrag van de v.v.D. De Hr. Berkhouwer
verklaarde in zijn stemverklaring tegen de motie te zullen stemmen. Maar
toch stemde hij en de rest van de f'ractie per ongeluk, althans volgens
de Telegraaf, voor de motie. De Hr. Visser betreurde in zijn motie
terecht dacht ik dat de Nederlandse delegatie in de V.N. zich van
stemming heef't onthouden bij de resolutie over het verlenen van zelfbeschikking aan de Portugese gebieden in Afrika. De f'eiten zullen U
bekend zijn, in de J Portugese overzeese gebiedsdelen in Af'rika,
Nw. Guinee, Mozambique en Angola door de Portugese Grondwet zeer listig
provincies genoemd wordt de grote bevolkingsmeerderheld die in de orde
ligt van 99 tot 99-t% onderdrukt door Portugal. 99% van de bevolking
heeft geen stemrecht, geen burgerrechten. Vele van hun moeten dwangarbeid
verichten omdat ze niet aan hun belastingplicht kunnen voldoen. De
geheime politie is zeer actief. De bevrijdingsbewegingen hebben in
Angola en Mozanbique gebieden vele malen zo groot als Nederland bevrijd
en daar nieuwe inf'ormele staten gesticht met eigen onderwijs,eigen
rechtspraak en een nieuw bestuursapparaat.
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Maar de Portugezen voeren dank zij de steun, dank zij het feit dat ze
lid zijn van de NATO en dank zij het feit daá enkele NATO leden wapens
aan Portugal leveren, kunnen zij de bevolking in Zuidelijk Afrika
onderdrukken. Het is de NATO rlie de mond vol heeft over vrijheid en
democratie, die die vrijheid en democratie niet van toepassing acht
blijkbaar op Zuidelijk Afrika. Mijn concrete vragen zijn: in de eerste
plaats wat verklaart het vreemde stemgedrag van de fractie t.a.v.
de motie Visser, in de tweede plaats is de fractie tevreden over het
beleid ?.oals Luns dat t.a.v. Zuidelijk Afrika voert, waarbij ik mij
niet aan de indruk kan onttrekken, dat de Kamer hem meerdere malen
terecht heeft gecorrigeerd en in de rlerde plaats is de fractie bereid
er naar te streven dat politieke vluchtelingen uit rechtse dictaturen
zoals Portugal Spanje Griekenland en Zuid Afrika in Nederland dezelfde
rechten krijgen aangeboden als politieke vluchtelingen uit de linkse
oostblak dictaturen. Ik dacht dat de Hr. Geertsema terecht gisteren
er op heeft gewezen dat wij linkse en rechtse dictaturen verwerpen.
Dat moet toch ook tot uiting komen dacht ik in de wijze waarop politieke
vluchtelingen in Nederland worden geaccepteerd.
Dank U wel.
Mijnheer Komans uit Amsterdam.
Voorzitter, 120 sec. zijn niet veel om een paar vragen te stellen, maar
graag aan de fractie voorzitter van ons in de Tweede Kamer de volgende
vraag voorgelegd: terugkomend op zijn suggestiö om een soort steun in
de rug te krijgen via het stembusaccoord zou ik willen vragen hoe hij
zich dat denkt i.v.m. samenwerking met het hoofdbestuur de onderhandeling
aan te gaan in de eerste plaats en dan waarschijnlijk misschien een
rangorde aan te geven. De tweede vraag is hoe de voorzitter van de
Tweede Kamer fractie denkt over het gisteren in de pers uitgebrachte
K.V.P. rapport met 131 punten die straks aan de K.V.P. zelf voorgelegd
wordt. En in de derde plaats de consequenties van het punt wanneer
het stembusaceoorden niet het succes zullen hebben in welke richting
dan ook. Wat is rlan rle politieke lijn, gaan wij als

v.v.n.

zoals

vroeger de onafhankelijke koers in, 2. gaan wij trachten een minderheids
kabinet te vormen op basis van bestaande beleidsteam evt. aangevuld met
wat sterkere krachtfiguren zoals Schmelzer zegt nationale kanjers of
gaan wij in de oppositie. Het tweede gedeelte van mijn vraag betreft
niet het stembusaccoord maar wel evt. dat idee van de J. 0. V.D.

over de

verzekeringen. Zou het niet een aardig punt zijn, het is nog toekomst,
maar U weet ik denk liever in de toekomst dan in het verleden, om het
sociale voorzieningspakket onder de loupe te nemen en te kijken in
hoeverre men zijn eigen verantwoordleijkheid daarvoor kan dragen dus
eigen budgettering,aan de andere kant hoeverre de overheid een
concurrerend pakket kan aanbieden voor

het levensverzekering dekking dus

niet de varia. Ik dank U zeer.
Dank U wel Mijnheer Komans.
!tlf:tXXI!IIIX«X
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Het woord is aan de Hr. Mulder die tevoren al had gevraagd een vraag
apart te mogen stellen.
Mevr. de voorzitter, vorig jaar oktober kwam de kwestie artillerie
inrichtingen in de pers. de Hr. Koudijs sprekend namens de

4

defensie

experts was ontevreden over het artillerie bedrijf aan de Hamburg.
Wij hebben daaruit kunnen lezen dat met een sluitende exploitatie
rekening en een omzet van 40-50 miljoen en een verloning van 36 miljoen
dit bedrijf goed gerund wordt. Dit hoorde we van de Hr. v. Riel 8 weken
later. Ik dacht dat particuliere ondernemers in dezelfde bedrijfstak
verrukt zouden zijn als ze kans zagen met een dergelijke omzet en een
dergelijke verloning toch een sluitende exploitatie te krijgen. Mijn
vraag aan beide heren is deze: had de Hr. v. Riel 8 weken nadat de
Hr. Koudijs deze kwestie in de Tweede Kamer bracht misschien inlichtingen
die er op wezen dat de Hr. Koudijs fout is? Mijn vraag aan beide heren
is wat moeten wij hiervan denken. Dank U zeer.
Dank U wel Mijnheer Mulder.
Hr. Bakhoven, afd. Voorburg.
Bij de discussies in de Kamer over de militaire oefenterreinen heeft de
fractie eraan meegewerkt dat de P.v.d.A. geen gelegenheid kreeg te
interpelleren. Er waren geloof ik goede vergader technische argumenten
om geen behoefte te hebben aan deze interpellatie. Maar de argumenten
om de

interpellatie toe te staan waren m.i. sterker. Nimmer mag

n. 1. de indruk worden gevestigd dat de regeringspartijen de ppposi tie
beletten op hun wijze hun taak als oppositie te vervullen. Deze indruk
is wel gewekt, er is zelfs gesproken over dictatuur van de regeringsmeerderheid. Wanneer de

v.v.D.

bang is dat de P.v.d.A. uit is op een

stunt, dan moeten zij op andere wijze deze stunt trachten te ontkrachten.
Dan moeten zij zelf spreken bij die interpellatie. Indien op vergadertechnische redenen interpellaties beperkt moeten worden, dan moet dat
niet gebeuren door een gewone meerderheid van de regeringspartijen.
Beter lijkt het mij om b.v. een aantal Kamerleden, dat om een interpellatie verzoekt dit verzoek in te willigen als er voldoende mensen
voor zijn b.v. een aantal dat gelijk is om een Kamervergadering bijeen
te roepen. Dank

u.

Mijnheer Ottevanger, Utrecht.
Ja, ik ben van afd. Utrecht, U weet vel die afd. waar eindelijk de
splitsing die zich de geesten die zich in de V.V.D. voordoet ook naar
buiten treedt. De afd. waar zich een opstand heeft voorgedaan tegen de
heersende partij hiërarchie.,Het is nog maar een begin, we gaan door met
de strijd zou ik haast zeggen en er kan ook nog maar een zwak geluid
uit het z.g. links liberale kamp hier op dit congres doorklinken, ten
dele is dat een fout van onze zwakke organisatie. U kunt er echter
verzekerd van zijn dat volgende congressen wat dat betreft wat
levendiger ztillen zijn.
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Ik wil enkele concrete bezwaren die wij hebben tegen de v.v.D. zoals
die op het ogenblik functioneert dus ook hier voor het f'orum van de
landelijke v.v.D. naar voren brengen. Deze v.v.D. die bij gebrek aan
een conservatieve partij in Nederland zoveel conservatieve elementen
telt en tengevolge daarvan ook zoveel conservatieve elementen telt in
de Kamer fractie. De v.v.D. noemt zich een liberale

parti~,

essentiële

punten voor een liberale partij zijn de vrijheid en democratie. Wat
de vrijheid betreft, Mijnheer Geertsema heef't in zijn rede van gisteren
dat punt aangeroerd, heef't het zeer belangrijk genoemd en begon toen
als belangrijkste punt in dat verband woningbouw op te noemen. Dat
heef't mij zeer verbaasd. Woningbouw is zonder twijfel een belangrijk
probleem, maar als je het over iets fundamenteels hebt als over de
vrijheid dan vraag ik mij af' waarom mijnheer Geertsema en waarom
überhaupt de Kamerfractie zich niet wat bezorgder maakt over het f'eit
dat in Amsterdam b.v. maatregelen zijn genomen van gemeentewegen tegen
mensen die toevallig op de Dam wensen te overnachten. Het is dacht ik
door de V.V.D. fractie enthousiast ondersteund dat hiertegen maatregelen
werden genomen. Waarom de V.V.D. er zich niet krachtig tegen verzet
dat bepaalde schooldirecteuren dictatóriale maatregelen wensen te nemen,
langharigen

ervan wensen te verwijderen, als er dan al een schoolkrant

moet komen dat die gecensureerd wordt. Ik vraag me af' waarom de V.V.D.
fractie zich niet ernstig verzet tegen persoensuur die in Nederland
mogelijk is op beschuldiging van het voorkomen van

p~rnograf'ie.

Ik kan

mij een situatie herinneren, waarbij een bepaald studentenblad door de
politie is in beslag genomen, omdat er z.g. aanstootgevende prenten in
voorkwamen, waarna het meer dan een jaar heef't geduurd voordat het tot
een proces kwam. Ik geloof' zelf's dat het hele proces uiteindelijk niet
is doorgegaan. De zaak is gesust. Ik begrijp trouwens überhaupt ook
niet waarom dat de V.V.D. zich niet verzet tegen pornografie. Ze gaat
•••••• Wat dat betreft heb ik sterk de indruk dat de V.V.D. keer op keer
doorgaat onder het juk van allerlei christelijke zedelijkheidsmaniakken.
De V.V.D. fractie maakt zich ook niet al te bezorgd over onderdrukking
van minderheirlsdgroeperingen in deze samenleving b.v. minderheidsgroepering van homofielen of' mensen die anderszins hun leven wensen te
leiden dat afwijkt van wat normaal wordt geacht. U zult ongetwijfeld
zeggen, dit is voor ons helemaal geen punt. Het is duidelijk die mensen
moeten de vrijheid hebben ,maar U ziet kennelijk niet het probleem dat
er een geweldige maatschappelijker pressie is waaraan wat gedaan moet
worden en waar wat tegen gedaan zou kunnen worden door een objectieve
sexuele voorlichting op school. Dat is vrijheid. Ik wil 2 punten noemen

wat betreft democratie, daar kan ik kort over zijn. De kwestie Griekenlanc
op de eerste plaats. U bent uiteraard tegenstander van de dictatuur
in Griekenland, dat zegt U. Maar wat doet U in f'eite, wel Griekenland
kan uit die Raad van Europa, maar dat is niet essentieel, daar wordt
niemand warm of' koud van.
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Griekenland accepteert U wel als lid van de NATO. Dat is voor mij iets
onbegrijpelijks. Maar goed als Griekenland dan lid moet zijn van de NATO
en als wij zo nodig ook legeroefeningen moeten houden in Griekenland, dan
begrijp ik niet waarom U er niet op aandringt bij Uw bevriende Minister
den Toom dat er toevallig wel eens een straaljager over de Griäkse
hoofdstad Athene zou kunnen vliegen

en wat pamfletten zou kunnen

ui twwrpen boven die hoofdstad. Het lijkt me dat dat een redelijke
standpuntbepaling zou zijn voor Nederland. Het allerlaatste punt op
democratie betrekking hebbende dat is door de vorige spreker ook al
aangeroerd, essentieel in een democratie is dat men de oppositie aan het
woord laat, ook al zou die oppositie daar propaganda voordeel uit putten.
Ik vind de opmerkingen waaruit blijkt dat de v.v.D. fractie bedenkingen
heeft tegen de veelheid van interpellatie door de oppositie partij in
de Tweede Kamer dan ook een zeer kwalijke zaak. Resumerend de V.V.D.
stelt zich officieel wel op het standpunt van die vrijheid en democratie,
maar heeft voor mijn gevoel te veel de neiging om als die vrijheid
bedreigd wordt op punten die de heersende orde en de heersende

~aatschappi

niet welgevallig zijn, dat dan het enthousiasme van de V.V.D. voor die
vrijheid en democratie wel op een erg laag pitje branden. Dank U wel.
Dank U wel :t-fi j nheer Ott evanger :.
Uit het applaus merkt U wel rlat het toch nog wel meevalt met ons, U
krijgt echt wel een goed antwoord.
Mevr. Budding de Vries Lens uit Veenendaal.
Mevr. de voorzitter, ik wilde graag aandacht van de Kamerfractie en de
vergadering voor het volgende. Op 14 oktober verscheen er een A.N.P.
bericht waarin melding werd gemaakt van het streven van Indonesië
het voornemen van Indonesië om voor 200.000 papoea kinderen pleegouders
te vinden elders in Indonesië.

ZNiet omdat deze kinderen geen ouders

meer hebben, maar om deze kinderen beschaving bij te brengen. Het blijkt
dat dit een onderdeel is van een groter plan n.l. om alle +

4oo.ooo

papoea kinderen in de leeftijd van 9-15 jaar uit Nw. Guinea te
verwijderen. Dit is een vorm van genocide waar weliswaar geen bloed bij
vloeit maar waarbij ontstellend veel menselijk leed wordt veroorzaakt,
zowel dus bij de kinderen als bij de ouders. Ik zou dus ook willen
vragen of de Kamerfractie alles in het werk wil stellen om deze ellende
te voorkomen. Er wordt zo dikwijls geschreeuwd in Nederland, laat
Minister Luns dit zeggen of laat Minister Luns dat zeggen, vaak zaken
waar we niets aan kunnen doen waar we nauwelijks iets mee te maken
hebben, ik geloof dat dit hier niet het geval is. Ik zou zelfs willen
pleiten als de waarschuwende vinger niet helpt om pressie middelen toe
te passen. Uiteindelijk zijn wij een van de grootste geldschieters van
Indonesië. Dank U.
Mag ik de laatste vragenstellers vragen het heel kort te maken, we komen
echt in grote nood met de tijd.
Er kunnen nu geen mensen meer bij die zich niet opgegeven hebben •••• /104
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We hebben gisteren uitdrukkelijk gevraagd dat dit nodig was voor de
orde van de vergadering. We moeten straks verder, de fractie moet
antwoorden. Daar hebben de mensen die vragen gesteld hebben eenvoudig
recht op. Dus graag allemaal kort en geen nieuwe.
Sandberg, afd. Breda. We wilden graag de fractie vragen of zij de afd.
Breda steunt in haar verontrusting bij de toenemende achteruitgang van
de lichamelijke conditie van de Nederlandse jeugd. Uit cijfers, dat
komt zeer sterk tot uitdrukking bij de m:tli taire dienstplicht keuring,
daar bleek dat in 1958 21% van de mannelijke Nederlandse jeugd
kennelj_jk niet voldeed aan de normen van de mj_li taire dienstplicht
keur'f.ng, 1968 was dj_ t opgelopen tot meer 1/4 van het aantal keuringen.

27%. We zi.jn daar dermate verontrust over dat we er graag iets aan
zouden willen doent. Een suggest'fe

on~erztjds

is het afschaffen van de

B.T.W. en vermakeli_jkhe'fdsbelasti_ng op sportgebeurtenissen. Wij dachten
dat dat in teder geval de passieve sportrecreati_e aanzi enltjk zou doen
toenemen en op haar beurt dte pass'feve recreatte de actteve. Wij
dachten dat door een toenemende intensivering van een sport i_n Nederland
h'f.eraan wellicht gedeeltelijk althans een halt kon worden toegeroepen.
Een tweede vraag daar zal ik bijzonder kort over zijn. Ik ben bijzonder
blij dat de Hr. Geertsema daar gisteravond in zijn rede ook uitvoerig
aandacht aan heeft besteed en het is al meer ter sprake gekomen • Uit
recentelijk cijfermateriaal blijkt dat momenteel 40% der AOW trekkers
een beroep moeten doen op de algemene bijstandswet om een menselijk
bestaansminimum te waarborgen. Het getal van 4o% dat zou nog wel eens
een keer arbitrair kunnen zijn want her en der wordt nog steeds een
onwetendheid en een drempelvrees gesignaleerd. Wanneer die zouden zijn
weggenomen zou dit getal nog wel eens vele malen groter kunnen worden.
De Alg.Bijstandswet 4s bedoeld om de .fnd4v.fdueel 4n nood geraakte mens
te helpen en n.fet om een bepaalde bevolk.fngsgroep de AOW ers aan een
oudere dag voorz.fen.fng te helpen. W4j moeten drast.fsch pleiten voor
aen structurele verhog.fng van d.fe AOW. Tk maak dankbaar gebruik van het
recentel.fjk gepubl.fceerde rapport'pens.foenen nu', daar.fn wordt een
term.fjn van J jaar aangegeven. We zouden lang of breed kunnen d.fscuss.fëren
of het nu u"'t de lengte of u.ft de breedte moet komen maar daar z.fjn de
AOW-ers n"'et mee geholpen. Tk zou graag van de fractie willen vernemen
of er nu een aanvang met die J jaar genomen kan worden zodat w.fj over
J jaar op het congres .fn 1973 kunnen vaststellen, z"'ezo we zijn er de
AOW ts opgetrokken tot het netto gel-fjke .fnkomen van de mintmum loonwet.
Dank U wel.
M.fjnheer Stal utt Oegstgeest.
Mevr. de voorz.ftter, 2 korte vragen. Bij het beoordelen van aanvragen om
steun van de regering voor bedrijven of eectoren b.v. Verolme zal de
Kamerfract..fe van de

v.v.D.

een aantal crtteria hanteren. Deze criteria

zouden deels moeten voortvloe.fen u.ft een liberale v.fs4e op de te voeren
.fndustr.fe pol4t.fek.
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Vanzelfsprekend vergt een dergelijke industrie politiek een andere ideologische
benadering dan een handelspolitiek gebaseerd op het vrije spel der krachten.
T.a.v. de handelspolitiek is reeds evidend dat het volledig vrije spel der
krachten in deze tijd tA steeds mindere mate opgaat. Welke criteria

voor de

bedoelde industrie politiek worden nu door de V.V.O. fractie gehanteerd bij

he~

beoordelen van steun aanvragen. 2e korte vraag mevr. de voorzitter: ondanks
herhaalde vragen aan het bestuur blijft de partij wachten op een rapport van de
commissie buitenlandse politiek. Inmiddels wordt door de fractie in de Kamer wel
een standpunt ingenomen t.a.v. problemen die zich in de wereld voordoen. Volgens
welke criteria worden die standpunten bepaald. Oe indruk bestaat dat de V.V.O.
fractie tracht linkse partijen voor te blijven in het handhaven van de fixtie
dat Nederland in de wereld op politiek terrein betekenis heeft of wezenlijke
invloed uitoefent. Wordt de V.V.D. houding bepaald na overleg met hogere partij
organen en dient die houding een partij politiek doel? Ware het niet realistischer
en ook minder frustrerend wanneer althans de

v.v.o.

zich liet leiden door

Nederlandse economische belangen. Dit doen andere kleine landen ook met verheugend
resultaat voor de nationale welvaart. Zie Zwitserland. Dank U.
Mijnheer v. Tets uit Rotterdam.
mevr. de voorzitter, de ledenvergadering van de afd. Rotterdam vindt het nodig
dat ook in deze vergadering toch wordt uitgesproken dat het te betreuren is dat
het regeringebaleid om de inflatie terug te dringen in het afgelopen jaar heeft
gefaald. Wij hebben alle begrip voor de moeilijkheden waartegenover men zich
gesteld heeft gezien. We zijn overtuigd van de goede voornemens en goede wil van
alle betrokkenen, maar we moeten dit toch met spijt constateren. Oe Hr. Geerteems
heeft er gieteren al op gewezen dat in dit verband de overheidsuitgaven niet ten
volle zijn terug gedrongen tot het wenselijke niveau, m.n. geldt dit voor de
u~tgaven

van de lagere overheid kijkt U maar naar de miljoenen nota en de cijfers

die daarin staan. In dit

ve~band

wil het ons voorkomen dat het gejammer van vele

gemeenten over hun financiäle toestand niet altijd ten volle geloofwaardig is en
het ergste vinden wij de discriminatie die ontstaat tussen die gemeenten met
fatsoenlijke gemeentebesturen die werkelijk proberen om tot een sluitende
begroting te komen t.o. degenen die met bluf en brutaliteit ook als die redenen
niet zo dringend zijn, toch er in slagen zich aan de financieringeregele van het
rijk, waarvan ze zich niks willen aantrekken, te onttrekken. Ik zou graag weten
hoe de fractie t.o. deze gedachtengang staat. mevr. de voorzitter, wanneer we
moeten constateren dat de inflatie in meerdere of mindere mate helaas voortduurt
is het temeer nodig om maatregelen te nemen tegenover de gevolgen die daardoor
ontstaan. Ik wil me graag aansluiten bij wat daarover is gezegd door de Hr.v.Gent
uit Gorkum terzake van de positie van de zelfstandigen na pensionering. Tevens
maakt dit naar onze mening het bijzonder nodig dat de tarieven van de
inkomstenbelasting via

een~arlijke

loon~

.en

automatisme worden aangepast en mijn vraag ie

waar blijft het ontwerp, wordt daar wel genoeg aan getrokken? Het komt ons voor
dat geen tariefbijstelling

, zo belangrijk is ale juist dat dit automa- ·

tisme in deze Kabinetsperiode er komt. Het tij lijkt nu nog gunstig, men ziet
in regerignskringen in dat dit

vergi~

uit ons politiek leven zoti moeten verdwijnen
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Het is nog niet tot een vies woord gepraat maar het getij zou wel eens kunnen
gaan verlopen. Ik geloof dat wij van de stiekeme diefstallen dat is de uitdrukking
van de Hr. Peehard afmoeten. Ik dacht dat dat met een goede

presentatie zou

moeten kunnen.
Hr. Meyer te Utrecht.
mevr. de voorzitter, Meyer van de niet zoals de Hr. Ottevanger zegt opstandige
afd. Utrecht, misschien wel critische maar ik dacht dat alle afdelingen behorend
tot deze partij wanneer ze goed meefunctioneert een critische kijk op de gang
van zaken hebben en dat het verder wel meevalt. Ik had nog een vraagje en dat
ging n.l., we hebben •••• verschillende mensen heb ik n.l. aan het woord gehoord
over de opkomstplicht en ik heb er altijd begrip voor als de Tweede Kamer fractie
bekende stelling zonder last en ruggespraak, toch een andere uitspraak doet dan
de partij op een gegevenmoment gedaan heeft. Aan de andere kant wilde ik toch
de Tweede Kamer fractie verzoeken niet in, dus als tegenhanger van zonder last
of ruggespraak, maar wanneer zij b.v. weet als op een gegeven moment een voorstel aan de orde hier is, ze weet welk standpunt zij min of meer heeft, dat zij
in de discussie mee betrekt, dat lijkt me gewoon beter discussiären als ze
weten hoe onze mensen in de practische politiek, hoe die over een voorstel
een mening hebben. En in dit verband wil ik dan een volgende vraag aan de Tweede
Kamer fractie stellen voor zover het haar mogelijk is om te zeggen wat haar
standpunt is t.a.v. het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar en
zo haar standpunt positief hierin is, althans positief in verhouding tot de
uitspraak van de partij of zij zelfs bereid is tot het indienen van •• of vragen
aan de Minister dat hij met een wetsvoorstel dienovereenkomstig komt of dat zij
hoewel ik begrijp dat dat zeer veel werk betekent, tot een initiatief wet kan
overgaan.
Mevr. Bartlema, Assen, maar ik wilde eigenlijk gewoon spreken

•t•

rechtuit als

Nederlandse als dat ook mag.
Ik wilde U allereerst zeggen dat ik voor het eerst hier ben en dat ik mij niet
kan voorstellen dat de naam die het Kabinet nu heeft en onze partij een zakelijke
partij is. Hierbij wil ik direct een compliment maken aan U Mevr. de voorzitter
die zakelijk en snel alles goed gedaan heeft. Ik heb het gevoel dat zowelin de
politiek ale hier men zich verstrikt in woorden en daardoor vaak de prioriteitstelling niet ziet. Ik heb gehoord over Griekenland en over vele andere landen,
ik heb geen woord gehoord over Curaçao, ik heb geen woord gehoord over Suriname,
dingen die ons wel direct aangaan en ik krijg de indruk dat als dit dus op dit
moment een zakenkabinet is dan vrees ik dat het wel heel vaak een management by
crises zou zijn. Dank U wel.
Hr. Jens uit Wassenaar.
Ja, mevr. de presidente, ik wou n.l. een paar dingen zeggen over het totale
beleid van de Tweede Kamer fractie. Ik heb n.l. dit bezwaar tegen het totale
beleid van de Tweede

Ka~er

fractie dat de indruk wekt n.l. conservatief te zijn.

Daarvan zijn al een aantal voorbeelden gegeven en ik zou dat nog even aanvullen
met een enkel voorbeeld.
• •••••••• /107
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m.n. op 4 februari van dit jaar werd dus door D 1 66 een drietal moties ingediend,
die gingen over de luchtverontreiniging, de milieu hygiäne enz. Waarom heeft de
V.V.D. fra•tie tegen deze motie gestemd? Waarom was ze het niet eens met het
voorstel van D 1 66 tot het instellen van een raad voor milieu hygiäne, hoewel
de V.V.D. er wel degelijk, dacht ik tenminste, gezien het voorstel aan het hoofdbestuur, toch wel dit belang inziet. Een ander voorbeeld op 17 februari •erd een
motie door de Hr. Dankerd ingediend waarin gevraagd werd aan de regering een
bijdrage te leveren aan het fonds van de V.N. voor ondersteuning van slachtoffers
van het Zuid-Afrikaanse apartheidsbeleid. Waarom stemde de V.V.D. toen tegen?
Waarom was de v.v.D. het niet eens met het voorstel van Aarden inzake het instellen
van een enquete omtrent de fusies? Waarom kon ze niet meegaan met de motie van
Nelissen Goudswaard? Waarom was ze, dat is al een hele poos geleden maar het is
als voorbeeld bedoeld, gind ze indertijd niet mee met de motie van de P.v.d.A •
inzake de

• Kortom als je al deze voorbeelden en er ziJn meerder gegeven

o.a. door de voorzitter van de J.O.V.D. en al deze voorbeelden neemt dan blijkt
het toch steeds naar buiten parlement de indruk bestaan van wat conservatief
beleid. Misschien is het niet de bedoeling maar het is wel bijzonder jammer en dit
is mijn vraag aan de fractie, waarom stemt zijzo vaak tegen deze dingen, alleen
op formele gronden of alleen op feit dat we hier te maken hebben met een oppositie
partij of waarom dan wel?
Dank U wel Mijnheer Jens. Dames en heren, U kunt naar mij ie verzekerd alles
in dit voortreffelijke gebouw lunchen. Daartoe gaat U die deor door dan linksaf

de gang door dan komt U bij zelfbedieningebufetten waar U met bonnen betaalt. Ik
verwacht U allen om 14.15 uur terug in de zaal als de fractie zullen beginnen
met de beantwoording van de vragen. Smakelijk eten.

Dames en Heren, wilt U Uw zitplaatsen innemen?
e
Dames en Heren, ik zou graag de vergadering heropnen.
Alvorens Het woord te geven aan de Hr. Geertsema, die de spits zal afbijten voor
het beantwoorden van de vragen gesteld aan de Kamerfractie, wil ik hartelijk
welkom heten de vertegenwoordigers van het PAC. Graag applaus voor het PAC.
En ik mag er wel bij vermelden, het PAC leeft mee met onze zorgen, leeft mee
met de zorgen van Minister Witteveen en heeft mij zojuist op het podium overhandigd een hele zak met geld voor Minister Witteveen, om het gat wat hij
misschien zal gaan krijgen te vullen. Hartelijk dank PAC. U merkt deze geste
wordt bijzonder gewaardeerd door ons. Ik zou zeggen neemt U plaats.
Dan geef ik nu graag het woord aan onze fractie voorzitter in de Tweede Kamer,
de Heer Geertsema.
mevr. de voorzitter, er zijn een vrij groot aantal vragen vanmorgen afgevuurd
waar ik graag zelf wat over zou willen zeggen. In de eerste plaats betreft dat,
daar hebben tenminste de meeste sprekers het woord over gevoerd, de kwestie van
de opkomstplicht en het feit dat een aantal, de meerderheid van de Tweede Kamer
fractie daar een ander standpunt bij heeft ingenomen dan de meerderheid van de
•• ' ..••.•• /108
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partij ongeveer een 2/3 meerderheid van de partij bij de bespreking van de
resolutie van het rapport kiezer/gekozene had gedaan. Ik geloof dat het goed is,
er is hier vanmorgen al eens een keer aan herinnerd, maar om toch nog eens heel
duidelijk te zeggen hoe de houding behoort te zijn van een Tweede Kamer

fr~ctie

tegenover uitspraken van de partij. Daar moet een duidelijk verschil gemaakt
worden tussen datgene wat is neergelegd in een beginsel programma van de partij
en in een verkiezingsprogramma van de partij enerzijds en anderzijds tussentijdse
uitspraken in de 4-jarige periode die door de Partij worden gedaan. Wanneer eenç
candidaat Kamerlid zich niet kan instemmen met een punt uit een beginselprogramma
of met een punt uit het verkiezingsprogramma, dan hoort hij dat voor de partij
over de lijst beslist hoort hij dat aan de partij mee te delen dan weet de partij
wat men op dat punt aan hem heeft en dan is het aan de partij om hem al dan niet
op de lijst te zetten. Daar is dus een veel sterkere bebondenheid aan uitspraken
in beginselprogramma en verkiezingsprogramma de andere gebondenheid kan zijn aan

tussentijdse uitspraken van de partij. Die moet men heel zwaar laten wegen, dat
ik •• ben ik o.a. met de Ht. Talhammar die daarover heeft gesproken, ben ik dat
volstrekt eens, maar het is niet zo dat wanneer men in geweten dat niet zich daar
niet voor kan verklaren dat men dan louter en alleen op grond van het feit dat de
partij er een uitspraak over heeft gedaan er dan maar moet voor stemmen. Dat mag
men eenvoudig van iemand niet eisen bij een dergelijk tussentijds ingenomen standpunt. Het is dus zeker niet zo, dat die 8 leden van .de fractie die zich hebben
verklaard tegen afschaffing van de opkomstplicht dat die maar even dat partijstandpunt terzijde hebben gewoven, geen sprake van, zij hebben dat zeer nauwkeurig
overwogen en zijn toch tot de conlcusie gekomen dat ze dat partij standpunt niet
konden aanvaarden. En wanneer men zegt dat bernvloed de duidelijkheid nadelig dan
zeg ik nee dat is niet waar, dan spreek ik even voor mijzelf. Ik heb als lid van
de commissie kiezer/gekozene mij ook al duidelijk bij de minderheid geschaard die
tegen afschaffing van de opkomstplicht was, ik heb dat standpunt verdedigd in
Leiden, ik heb het nu wederom •erdedigd in de Tweede Kamer, ik dacht dat dat aan

duidelijkheid niets te wensen over liet. En nu de vraag, in feite veel belangrijkei
vraag, hoe kun je het met je liberalisme overeen brengen om mensen te willen
dwingen om naar de stembus te gaan. Mevr. de voorzitter, ik kan gezien mijn
opvattingen, iets anders niet met mijn eigen opvattingen over het liberalisme
in overeenstemming brengen. Wij kennen het stelsel van de eventedige vertegenwoordiging. Dat betekant dat en nu hou ik het maar even mij de Tweede Kamer, dat

een Tweede Kamer een zo getrouw mogelijke afspiegeling moet zijn van de opvattinger
die onder het Nederlandse volk leven. Dat betekent dat al die stromingen zoveel
mogelijk in de Tweede Kamer gerepresenteerd moeten zijn en wanneer men nu de opkomstplicht gaat afschaffen, wat is dan mijn grote vrees en die van mijn medestanders in de fractie, dat diegenen die vinden dat het in Nederland allemaal heel
wel gaat, dat die het eerst geneigd zullen zijn thuis te blijven en dat diegenen
die vinden dat het in Nederland allemaal verkeerd gaat, dat die in zeer grote
getale zullen opkomen. Wij vrezen dat er, door de afschaffing van de opkomstplicht, een duidelijke over representatie zal zijn van extreme groeperingen of die
nu van links komen dan wel dat ze van rechts komen. U kunt dat al gaan alle
.............. /109
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vergelijkingen mank, maar U kunt dat in zekere zin ook bekijken bij de verkiezingen
voor de vertegenwoordigende lichamen van de studenten organisaties, daar is geen
opkomstplicht, daar komt gemiddeld zo'n 30 à 40% van de stemgerechtigden en U
vindt een hele duidelijke over representatie van extreme groepen. En wanneer men
nu die overtuiging heeft, dat die over representatie zal plaatsvinden wanneer men
het gevoel heeft dat daardoor de vrijheid van anderen in gevaar zal komen dan moet
men als liberaal in gemoede zeggen, wij zijn voor vrijheid, wij zijn in principe
dus ook voor de vrijheid om al dan niet aan een stemming deel te nemen, maar voor
het moderne liberalisme wordt de vrijheid op een punt aan banden gelegd, is het
toch wel degelijk een vrijheid in gebondenheid en is daar de grens van de vrijheid
waar de vrijheid van anderen in gevaar komt. Als men dus op het standpunt staat
dat door de afschaffing van de opkomstplicht de vrijheid van een groot aantal

Nederlanders in gevaar komt, dan moet men ook als liberaal in gemoede stemmen tegen
de afschaffing van de opkomstplicht, dat is wat deze 8 leden hebben gedaan. Oe Hr
Koning zal ongetwijfeld het standpunt straks uiteen zetten van diegenen die een
andere opvatting daarover huldigen. (applaus)
Het volgende punt dames en heren, is de kiesdrempel waar o.a. Rotterdam mij
uitdrukkelijk naar heeft gevraagd wat hier het standpunt van de fractie zou zijn.
Ik kan daar bijzonder duidelijk over zijn, de fractie is geen vooratander van
verhoging van de kiesdrempel. De mededeling, de argumentatie voor die verh ging,
het bevorderen van de efficiency in de Tweede Kamer spreekt ons zeer bepaald niet
aan (applaus), Dames en heren, het is ook niet juist wat men U dan zegt is dat die
kleine fractietjee die 1 mans of 2 mans of 3 mans fractietjee dat die zo enorm
veel spreektijd in beslag nemen die veel nuttiger zou kunnen worden besteed aan
hele andere zaken of die veel nuttiger helemaal niet zou kunaan worden besteed.
Als U werkelijk analyseert de handelingen van de Tweede Kamer dan zult U zien dat
de kleine fracties juist over het algemeen een heel verstandig gebruik van hun
spreektijd maken. Dat, en dan noem ik de enige man van een partij die zou
verdwijnen bij een kiesdrempel bijv. van 2% de Hr. Jongeling, ik laat de Hr.
Kronenburg een heel apart verschijnsel in de Nederlandse politiek nu maar even
terzijde, maar wanneer ik even denk aan de Hr. Jongeling, de Hr. Jongeling maakt
een uitermate verstandig gebruik van de hem toegemeten spreektijd. Spreekt alleen
wanneer hij werkelijk iets te zeggen heeft en dat kan men niet van alle leden van
de Tweede Kamer zeggen. (applaus)
U moet ook geen enkele illusie dhebben dames en heren, dat als we de kleine
partijen uit de Kamer zouden weren, dat dan die spreektijd niet door anderen in
beslag zal worden genomen. Oe Kamer vergadert al sinds jaren Dinsdag, Woensdag
en Donderdag en ook wanneer de kleine partijen verdwijnen zal de Kamer nog steeds
Dinsdag, Woensdag en Donderdag vergaderen, zullen alleen de grote fracties meer
spreektijd gebruiken dan op het ogenblik en ik geloof helemaal niet dat daarmede
hetzij de efficiency hetzij het imago wordt verbeter&. Dit argument van de
efficiency en van het imago gaan niet op en wat komt daarvoor in de plaats het
afstappen en dat is ook heel nadrukkelijk en heel juist door Rotterdam gezegd
daar komt voor in de plaats het afstappen van het enige objectieve criterium n.l •
• • • • • • . • . • • . • • • /110

SCHAAP
AFDELING

ELEKTRO~AKOESTIEK

Blad No.

110

Band No.

7

CONGRESREGISTRATIE

het halen van de kiesdeler het halen van 100/50 van het aantal stemmen. Wanneer
men daarvan gaat afstappen dan zegt de een 2% de ander zegt 3%, ik heb tot mijn
ontsteltenis in het rapport van de stuurgroep van de K.V.P. gelezen dat men daar
een drempel van 5 zetels dus van meer dan 3% nastreeft, dan is het end niet in
zicht, dan gaat de meerderheid uitmaken wat de drempel moet zijn. En als er dan
een partij is die ze niet ligt die 6 zetels heeft, is het een koud kunstje om
als meerderheid de drempel op 7 zetels te brengen. Hiermee wordt de democratie
geen dienst bewezen,

•*• ik

ga terwille van de tijd de zaak allemaal niet verder

uitwerken, maar ik kan de verzekering geven dat de fractie zich zal verzetten
tegen elke verhoging van de drempel boven de kiesdeler. (applaus)
Een punt waar ik kort in kan zijn, mevr. de voorzitter, de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd. Ik geloof dat ik ook, ik heb doordat ik in de pauze aan
een persconferentie moest deelnemen geen kans gehad de fractie te raadplegen,
toch durf ik wel te zeggen dat de fractie in haar geheel zich uit zal spreken
voor een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd. (applaus) De vraag of wij
hiervoor een initiatief wet moeten indienen is op dit moment nog niet aan de orde,
hier is een Grondwetswijziging voor nodig en we weten nog niet met welke vooratellen de regering zelf zal komen, maar ik zeg gaarne toe dat we ook dit punt
zeer nadrukkelijk in onze overwegingen zullen betrekken. Ik kom dan aan een punt
van de gemeentewet.de Hr. Roolvink heeft gesproken over de richtlijnen van
Minieter Beernink t.a.v. het opheffen van gemeenten. Ik kan de Hr. Roolvink
zeggen dat deze richtlijnen nog niet in de Kamer in discussie zijn geweest. We
krijgen daar nog een plenair debat over. Ik wil hem wel zeggen welk standpunt
ik daarbij zal innemen t.a.v. die richtlijnen en t.a.v. die opheffing van die
kleinere gemeenten, dat wij er niet mee accoord zullen gaan dat dit ale een
algemene richtlijn zal worden aanvaard. Dat de vraag of een gemeente van 3 à
4.000 zielen moet worden opgheven louter en alleen bekeken moet worden aan de
hand van de vraag welke taak heeft deze gemeente in ons land te verrichten. Als
dat een gebied is waar een enorme ontwikkeling is en waar iedereen voelt dat
alleen maar grote gemeenten of grotere gemeenten tegen deze enorme voortsnellende
ontwikkeling opgewassen zullen zijn, dan zullen wij meewerken aan de opheffing
van een dergelijke gemeente. maar er zijn daarentegen vele streken in ons land
waar dat helemaal niet het geval is en waar ook een kleine gemeente heel wel
tegen de problematiek van die gemeente is opgewassen, in die gevallen zullen wij
niet meewerken. Wij willen ondanks het verlangen van Minister Beernik naar
richtlijnen zullen wij ook in de toekomst elk geval uitsluitend en alleen op
eigen meritia bekijken. (applaus) Dan kom ik op een uitermate moeilijk punt,
mevr. de voorzitter en dat is het verzoek van de Hr. Offerhaus. De Hr. Offerheus
uit Leiden heeft de fractie gevraagd om een verslag te maken van haar werkzaamheden, om te vertellen wat zij eigenlijk nastreeft, wat daarvan terecht gekomen
is en als er weinig van terechtgekomen is, waarom er zo weinig van terechtgekomen is. Mevr. de voorzitter, ik wil daar heel duidelijk in zijn. Het zou
prima zijn wanneer het mogelijk wee een dergelijk verslag uit te brengen. Het zou
bijzonder nuttig zijn voor de informatie in de partij. maar toch durf ik het te
wagen om tegen de partij te zeggen, vraag ons dat niet het is een ongelooflijk
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zware arbeid. Er is door mevr. v. Someren tot mijn grote vreugde vanmorgen
gezegd, geen al te zware belasting op de Kamerleden, ze moeten hun werk in de
Kamer doen, ze moeten een enorm aantal spreekbeurten in het land vervullen,
als U van ons vraagt ook dit verslag te maken dan zeg ik daarmee doet U een
enorme aanslag op onze tijd, niet op onze vrije tijd want die is er maar heel
weinig maar op de tijd die we voor andere doeleinden beschikbaar houden voor ons
werk in de Kamer voor spreekbeurten. En als ik dat andere werk afweeg tegen
het nut van het maken van een dergelijk verslag, dan is mijn conclusie dat er
niet tegen opweegt, hoe plezierig of het ook is wij kunnen deze tijd niet
opbrengen zonder die voor andere in onze ogen belangrijke zaken te kort te doen.
Ik geloof dus dat we een beroep moeten doen op Vrijheid & Democratie om zo
mogelijk nog meer informatie te geven, maar mevr. de voorzitter, ik geloof niet
dat wij zonder de partij in andere opzichten kort te doen dit verslag kunnen
maken, het is een te zware opgave. (applaus)
Een heel belangrijk punt mevr. de voorzitter is naar voren gebracht door de Hr.
Str6mpfler. De Hr. Strömpfler die stelde is het nu eigenlijk wal juist om je
in redevoeringen e.d. zo af te zetten tegen anderen, moet je niet veel meer
elke tijd die je de kans krijgt met spreekbeurten enz. vertellen waarom de
V.V.D. de allerbeste is en de liberale b6ginselen de allerbeste zijn en is het
nou nodig om je af te zetten tegen anderen. Ik ben dat in beginsel met de Hr
Str6mpfler volmaakt eens. maar hij sloot eigenlijk aan op mijn rede van gisteravond. En hoewel ik een groot tegenstander van ben om mij af te zetten tegen
anderen vraag ik toch van de Hr. Strömpfler begrip dat mijn rade van gisteravGnd was ter voorbereiding mede van de resoluties die op tafel lagen. Resoluties waarin o.a. een samenwerking mat andere partijen, laat ik nu maar alleen
nemen de P.v.d.A. werd afgewezen. Dan kan men van een politieke leider van een
partij vragen dat die dan ter voorbereiding van de behandeling van een dergelijke resolutie ook duidelijk zegt waarom hij die partij afwijst. Gisteravond
moest ik mij tegen de P.v.d.A. afzetten om duidelijk te maken waarom het hoofdbestuur met die resolutie was gekomen. maar in zijn algemeenheid ben ik het
met hem eens en wanneer hij zegt je moet al je tijd gebruiken om te zeggen
waarom V.V.D., dat is op zichzelf misschien juist, maar wij zaten gisteravond
in een gezelschap waarin ik dacht dat het niet zo direct noodzakelijkwas om te
zeggen waarom men nu lid van de V.V.D. moest zijn en daarop moest stemmen en
dat het gisteravond behalve een voorbereiding van de resoluties primair om
ging om ook een overzicht te geven van wat wij nu wel en niet vonden van het
Kabinet de Jong. Een volgend punt, mevr. de voorzitter een heel belangrijk
punt, ook door de Hr. Strömpfler naar voren gebracht dat is de kwestie van de
stembusaccoorden, nee het is de Hr. Komene die dat punt naar voren heeft
gebracht. De Hr. Komene zegt en ik geloof dat hij toch wel begrip ervoor zal
opbrengen, dat ik hier niet alles zeg wat ik denk. Hoe gaat U nu precies onderhandelen met die andere partijen om te komen tot een stembusaccoord. Ik geloof
dat men wat dat betreft ook enig vertrouwen in het hoofdbestuur en in de fractie
moet hebben, dat die onderhandelingen op de beste wijze zullen worden gevoerd ç
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maar ik wil er wel heel duidelijk in de

wat over zeggen, ik geloof

persoonlijk en ik weet dat mevr. v. Someren daar ook zo over denkt, dat het geen
zin heeft om deze onderhandelingen te openen alvorens de betrokken politieke
partijen een basis, beginselprogramma op tafel hebben gelegd. Dat men weet wat
de uitgangspunten van die partijen in de verkiezingen zullen zijn. Pas daarna,
en dan zitten we ergens denk ik in de buurt van de zomer, pas daarna is het naar
mijn menign zinvol om die onderhandelingen te openen d.w.z. om verzoeken tot
andere partijen tot samenwerking te richten.
Ik betreur het uitermate dat ik nu al in het Handaleblad heb gelezen dat meneer
v. Mierlo zelfs voordat er nog een verzoek van de V.V.O. heeft bereikt al
categorisch verklaard heeft dat hij niet tot samenwerking met de

v.v.o.

bereid ia,

dat zal hij dan t.z.t. en ik hoop van ganser harte dat mijnheer Beekmans de voorzitter van 0

1

66 de uitnodiging van mevr. v. Someren voor een debat zal aanvaarden,

dat zal men dan maar eens duidelijk moeten maken waarom men voordat de V.V.O.
nog überhaupt met een basisprogram is gekomen nu al zegt dat een eventuele
uitnodiging niet zal worden aanvaard. Ik heb het gevoel dat men dan toch wel
bijzonder overijld en prematuur handelt, ik moet zeggen ik heb daar bepaald geen
bewondering voor. {applaus)
Wat aldus de Hr. Komans zal de politieke lijn zijn van de V.V.O. als er geen

stembusaccoord tot stand zal komen. Nu moet de Hr. Komans 2 dingen van elkaar ondel
scheiden, het eerste is dat er geen stembusaccoord voor de verkiezingen tot stand
kan komen, maar dat evt. wel de mogelijkheid bestaat wij zouden dat betreuren,
maar dat evt. wel de mogelijkheid bestaat dat in een Kabinetsformatie kan worden
samengewerkt en op die manier toch een meerderheideregering gevormd kan worden.
Ik zou dat betreuren heb ik ook gisteravodn gezegd, omdat je dan als politieke
partij gedwongen bent ook in de verkiezingen heel duidelijk naar voren te
brengen datgene wat je onderscheidt ook van die partijen waar je straks mee moet
gaan

samenwerken.~zou dat uitermate betreuren, maar het is toch altijd nog

beter als je dan toch met die partijen tot een meerderheideregering kunt komen,
want ik heb gisteren ook duidelijk gezged een zakenkabinet of een minderheideregering acht ik een bepaald niet gelukkige oplossing. Ja, het kan natuurlijk
zijn, ik heb bij mijn hele verhaal van een paar weken geleden over vervaregde
verkiezingen daar ook op

gepredudeerd. Het zou mogelijk misschien zijn, de kans

zit er in dat er geen meerderheidskabinet gevormd kan worden na de komende
Kamerverkiezingen. Ik wil U wel zeggen maar nu spreek ik volmaakt persoonlijk,
dat ik in dat geval een minderheidskabinet met die partijen die dan nog wel tot
eamenwerking met de

v.v.o.

bereid zijn, dat ik daaraan dan nog verre de voorkeur

zou geven boven een zakenkabinet. Een zakenkabinet wat geen vis en geen vlees
is waar mensen inzitten juist om het te onderscheiden van het parlementair of het
minderheidekabinet mensen inzitten zonder politieke ervaring over het algemeen,
zonder enigerlei binding met politieke partijen, dat is een Kabinet waar je heel
heel moeilijk een enige mate krachtig en goed regeringsbeleid mee kunt voeren.
Als ik de keus zou hebben tussen een zakenkabinet en een minderheidskabinet dan
prefereer ik nog verre het minderheidskabinet.
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Dan tenslotte dames en heren de vraag van de Hr. Komans: wat vindt U van het
rapport van de stuurgroep van de K.V.P. Ik vind daar in de eerste plaats 2 dingen
van, dat we heel goed moeten beseffen, dat dit niet een door de K.V.P. aanvaard
rapport is, dat het alleen maar is van een soort werkgroep en nog zeer uitvoerig
in de K.V.P. zal moeten worden besproken. We weten dus niet welke punten wel en
welke punten niet aanvaard zullenworden. In de tweede plaats is t.a.v. een aantal
punten de formulering zo vaag dat ik niet goed weet wat ik er mee aan moet. Laat
ik een voorbeeld nemen, ale men zich daar uitepreekt voor minimum loon ook voor nie·
loontrekkenden, dan lijkt het op het eerste gezicht maar ik geloof nauwelijks dat
dat de bedoeling kan zijn precies op de uitspraak van het P.v.d.A. congres in
Groningen wat er op neer kwam ook een minimum inkomen voor diegenen die wel kunnen
maar niet willen werken. Ik kan me nauwelijks indenken dat dat de bedoeling van de
K.V.P. zal zijn, maar wat wel de bedoeling is is in ieder geval uit datgene wat
ik in de kranten heb gelezen niet af te leiden.
Wann~

U mij een globale indruk vraagt over dit rapport dan zeg ik dat ik er maar

heel weinig d ingen in heb aangetroffen waar niet met de K.V.P. over te praten
valt. Laten we goed begrijpen er is geen partij in Nederland waar nu eenmaal met
coalitie regeringen werken, die de illusie kan koesteren dat el zijn 131 punten
ongewijzigd in een regeringsprogram worden overgenomen, dat is volstrekt ondenkbaar en er zijn maar heel weinig punten waarover niet gepraat zou kunnen worden
met de K.V.P. Er is een punt waarvan ik zeg daar tan ik mij nauwelijks indenken
dat wij over kunnen praten, dat is die kiesdrempel van 5 zetels. Maar dat is dan
ook het enige punt waarvan ik zeg daar is eigenlijk geen discussie over mogelijk,
maar waarvan ik mij ook heel sterk afvraag of die in deze vorm door de K.V.P.
zal worden aanvaard. mevr. de voorzitter het recht van interpellatie. Een aantal
sprekers hebben hier gezegd het is volstrekt onjuist om het interpellatie recht
van de oppositie om dat te beknotten. In zijn algemeenheid ben ik het met deze
sprekers volledig eens. En het is dan ook alleen zo, wanneer wij werkelijk naar
onze eigen overtuiging aan grondige reden hebben om een interpellatie af te
wijzen dat wij dat doen, het is op het aantal toegestane interpallaties ook maar
een bijzondar kleine fractie van het aantal. En wanneer ik dan een punt ar uit
mag nemen waar~p wij zeer onlangs een interpellatie hebben geweigerd, de
interpellatie Wieringa inzake de oefenterreinen had dat aan hele voorgeschiedenis.
Dat had de voorgeschiedenis van de rookbom in Eindhoven, waardoor een aantal
burgers in Eindhoven die hun oordeel over die oefenterreinen wilden geven niet
de gelegenheid kragen om tegen een Kamercommissie te zeggen wat hun op het hart
lag, toen heeft die Kamercommissie gezegd, goed dan gaan we een aparte hoorzitting in Oen Haag in het Kamergebouw organiseren teneinde U in de gelegenheid
te stellen om Uw zegje te zeggen en datgene wat de Wieringa wilde dat was om ook
deze hoorzitting onmogelijk te maken door te zeggen we gaan over die hele nota
verdar niet meer praten. Die hele voorbereiding voor die nota wordt stopgezet.
Dat betekent dat ten tweede male deze meneen niet de gelegenheid zouden krijgen
om hun zegje te zeggen, daar wij hadden wij dermate bezwaren tegen. Wij hadden
dermate bezwaren daartegen dat de P•v.d.A. zand probeerde te strooien in de
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parlementaire

machine in een afgesproken procedure van wetsontwerp behandeling

van nota behandeling, dat wij in dit zeer uitzonderlijke geval zeiden nee dit is
een duidelijke misbruik van het interpellatie recht waardoor burgers hun
gelegenheid dreigt te worden ontnomen. maar nogmaals in zijn algemeenheid is het
volkomen juist dat de oppositie het recht van interpellatie hoort te hebben. U
moet overigens wel oppassen, dat U niet zo ver gaat in een reglement van orde, we
gaan daarover binnenkort spreken n.a.v. een voorstel van de Hr. den Uyl. maar dat
U niet

KC

ver gaat in een reglement van orde dat mensen die doelbewust de

parlementaire machine willen vernielen, dat die daartoe de kans krijgen. Het moet
niet zo zijn dat een groepering door elke dag een aantal interpellaties aan te
vragen die dan volgens reglement van orde moeten worden toegestaan, de hele gang
van zaken in de Tweede Kamer zou kunnen verstoren, wat dat betreft moet je ook
proberen om die parlementaire machine op gang te houden. maar nogmaals het
weigeren van een interpellatie zal door ons tot de allergrote uitzonderingen
blijven behoren.
Dan tenslotte mevr. de voorzitter, de opmerkingen die gemaakt zijn door de Hr.
Ottevanger en in iets andere vorm ook door de Hr. Jansen uit Wassenaar. De Hr.
Ottevanger heeft gezegd, hier hoort U nou eens het oppositie geluid tegen de
heersende partij hiärarchie. mevr. de voorzitter daar heb ik op zichzelf geen
enkel bezwaar tegen, ik ben bijzonder blij dat dit congres aanzienlijk levendiger
is dan vorige congressen, die we hebben gehad. Tegen oppositie is geen enkel
bezwaar. maar een bezwaar heb ik wel. Als men oppositie voert dan komt die
oppositie het meest krachtige over als dat ook gebaseerd is op een volmaakte
kennis van de feiten. Pas dan heeft het werkelijk overtuigingskracht. En dat is
een punt want ik helaas bij een aantal dingen die de Hr. Ottevanger heeft genoemd
moet ontkennen, dat dit op basis is van een kennis van alle feiten. Ik neem aan
dat wellicht een of meer van mijn fractie genoten tegen sommige punten van de Hr.
Ottevanger of de Hr

Jansen nog iets zullen zeggen. maar wanneer ik er een paar

dingen uitneem, juist omdat ik ze zelf heel erg belangrijk vind. Dan ia dat zijn

opmerking er is toch perscensuur in Nederland, want we hebben de bepalingen omtrent
de pornografie. De onderdrukking van minderheidsgroepen waar hij over sprak t.a.v.
de homofilie. Die punten zou je nog met een aantal kunnen uitbreiden. Juist dat
treft mij nog als waar mevr. de voorzitter, omdat ik geen gelegenheid voorbij
laat gaan om juist op deze terreinen te zeggen dat er inderdaad wat veranderen
moet. Ik heb mij in ieder geval persoonlijk gekeerd tegen de filmkeuring in
Nederland en daarbij uitdrukkelijk gesteld dat daarbij ook zàl moeten worden
bekeken de afschaffing van de pornografie bepalingen. Dit is een punt wat heel
sterk bij ons leeft. Wij hebben ons heel duidelijk gekeerd tegen de opvatting van
minister Polak dat het

c.o.c.

de ver. van homofielen niet Koninklijk werd goed-

gekeurd. Ik heb heel duidelijk gezegd dat naar mijn overtuiging die Koninklijke
goedkeuring er wel moest komen. Wanneer mijnheer Ottevanger het komende nummer
van Sec een blad voor homofielen opslaat, dan zal hij daarin aantreffen een
interview van de free-lance journalist Wijbinga met mijzelf, waarin ik heel
nadrukkelijk mijn opvattingen uitspreek over de noodzaak om aan elke discriminatie
van de homofielen een end te maken en dan zeg ik wanneer de Hr. Ottevanger dit
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soort dingen kent dan zijn dat nou juist niet de punten waarop hij moet aanvallen.
(applaus) maar dames en heren, je moet en dan kom ik eigenlijk weer terug op die
discussie die we daarnet hadden over de opkomstplicht. Je kunt niet allaan maar
eenzijdig de vrijheid verdedigen, je moet daar altijd bij bedenkan en dat is nu
eenmaal iets wat in ons beginsel programma staat, dat het bij ons altijd is een
vrijheid in gebondenheid. En dat die grens ik heb het daarnet al gezegd, ligt
bij de vrijheid van anderen. En daarom kan ik pleiten voor afschaffing van elke
discriminatie t.o. van homofielen omdat daarbij niet de vrijheid van anderen in
het geding is. Daarom kan ik pleiten voor afschaffing van de pornografie bepalingen
omdat wie geen zin heeft om pornografie te lezen, die leest het dan maar niet en
wie daar wel zin in heeft leest het maar wel. Oe vrijheid van anderen komt niet in
het geding. Daarom kan ik pleiten voor afschaffing van filmkeuring, omdat wie
niet naar die pornografische erotische of wat dan ook voor films wil gaan, gaat
er maar niet naar toe. De vrijheid van anderen komt niet in het geding. maar
wanneer dan de Hr. Ottevanger zegt maar wat zegt U dan over Griekenland en dat
is een kwestie van democratie. Ja, maar daar gaat het nu juist om. Oe Hr.
Ottevanger plaatst dat in zijnhoofdstuk democratie. Ik heb het gisteravond
geplaatst in mijn hoofdstuk vrijheid. Ik heb geprobeerd aan te tonen dat met
alle afschuw die we hebben van dit kolonels regime. Dat de democratie in
Griekenland de nek omdraait. maar dat terwille van onze vrijheid en dus het
behoud van onze democratie wij Griekenland, noch Spanje noch Portugal noemt
U maar op misschien Joegoslaviä, ik geloof dat mijn vriend Koudijs daar nog iets
van zeggen wil, dat we die kunnen missen in een verdediging van de vrijheid en
dat gaat en dat mag U dan een laf standpunt vinden of een niet honorabel standpunt, dat doet er allemaal niets toe, maar dan gaat de eigen democratie in
Nederland gaat mij nog boven de democratie in Griekenland en de afkeuring daarvan.
(applaus) Ik kom nu tot het slot mevr. de voorzitter en dan beantwoord ik wederom
eigenlijk de Hr. Ottevanger en ook de Hr. Jansen, die zegt ja maar er zijn zoveel
moties, amendementen van de oppositie waar U tegen stemt. Ja, inderdaad die zijn
er maar laat ik een misverstand wegnemen, dat wij nomit en dat kan de hele fractie
getuigen nooit tegen een amendement en een motie stemmen omdat die van deç
oppositie komt. Dat zult U niet aantreffen bij de

v.v.o.

Wanneer wij tegen zijn

dan is dat op grond van zeer weloverwogen argumenten. En dan moet men niet
zeggen omdat je tegen een motie van de oppositie stemt daarom ben je conservatief
die etiketten plakkerij daar moeten we nu eens een keer van af. Er is geen enkele
partij in Nederland die alles wil behouden, er is geen enkele partij in Nederland
die alles wil afschaffen. Alle partijen willen sommige dingen behouden omdat ze
ze goed vinden, sommige dingen afschaffen omdat ze ze slecht vinden. En wanneer
b.v. een P.v.d.A. hej huidige omroepbestel wil handhaven tot elke prijs, dan kunt
U dat een conservatief standpunt noemen en de V.V.D. uitermate progressief, omdat
wij het helemaal anders willen hebben (applaus).
mevr. de voorzitter, wij zullen doorgaan of moties of amendementen afkomstig zijn
van oppositie of van regeringspartijen, om elk ding op zijn eigen meritis te
bekijken nooit aarzelen om voor iets van de oppositie te zijn wanneer het goed is
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maar ook niet terwille van image building voor dingen te gaan stemmen waar we
in hart en nieren tegen zijn. Dank U zeer.

(applaus)

Dames en Heren, nu ga ik U iets vragen. Allereerst ijartelijk dank mijnheer
Geerteems voor Uw antwoord. U weet er zijn een enorme hoeveelheid vragen op de
Kamerleden afgevuurd. Wij hebben ze gevraag kort te antwoorden, maar ja, enerzijds ze hebben het volste recht zich te verdedigen, anderzijds de vragenstellers
hebben recht op een goed antwoord. maar dames en heren, U weet ook wat er
straks gaat gebeuren. Nu heb ik niet het recht U huisarrest of Turfschiparrest
op te leggen, dat begrijpt U wel, dat zou vrijheidsberoving zijn, maar mag ik
U wel vragen om als het even kan U voelt wel het wordt wat later, maar dat komt
echt door set aantal vragen toch te blijven. Belt U Uw babysits Uw familie
rustig op, er zijn telefoons in het gebouw, maar blijft U wel. U begrijpt wel
waarom ik het bijzonder zou betreuren als aan het eind van de middag velen
weg zouden zijn. mag ik het U vragen? (applaus)
Dan geef ik nu graag het woord aan de Hr. Schlingeman.
mevr. de voorzitter, dames en heren, er is aan mij eenvraag gericht door de
Hr. Delvaux, die eigenlijk neerkomt op 2 onderdelen. In de eerste plaats of de
fractie en dat betekent dus ondergetekende wel bij de behandeling van deç
begroting van buitenlandse zaken en wel het gedeelte ontwikkelingshulp wist
welke posten onder giften, welke posten giften waren welke posten lenignen
waren. En het tweede deel is of ons volk dat wel goed uit elkaar kan houden.
Als ik nu even mag ingaan op het eerste onderdeel, dan kan ik U zeggen dat de
bedragen in de begroting onder de art. 60, 61,62,63, 67,68,70,71 giften zijn
en de bedragen genoemd in de nr.s 2,6,8,9,10,16,20,22,23,24,26,28,29 voorkomend
in de bijlage van de begroting van buitenlandse zaken ook giften zijn. Daarmede
dacht ik blijk had gegeven het te weten, maar daar schiet U natuurlijk niet
veel mee op, daarom wou ik nog even dan wat ingaan op welke delen van dit bedrag
van 767 miljoen dat op de begroting van 1970 staat voor ontwikkelingshulp, welk
deel daarvan als gift beschouwd kan worden en welk deel als lening. Hoewel we
wel moeten beseffen, dat deze onderscheiding ook niet helemaal juist is omdat
er in verschillende posten beide elementen aanwezig zijn. maar we kunnen stellen
dat

t

van deze begroting ongeveer een

en dat vandat

t

t

gaat naar Suriname en de Ned. Antillen

van 174! miljoen ongeveer 50 miljoen in leningen wordt uitgegeven.

Van de posten die via internationale organisaties krachtens verdrag bepalingen
en verdrags

onderschrij~ingen

door Nederland naar de ontwikkelingshulp landen

vloeien, dat is een bedrag van 112 miljoen in zijn totaliteit, dat zijn eigenlijk
allemaal giften. Ik noem U er een paar, voedselhulp in het kader van de Kennedy
ronde, tarwe, de zuivelhulp een bedrag van 24 miljoen, de bijdrage aan de
ontwikkelingaassociatie aan het Ver. Naties West Irian fonds enz. 112 miljoen.
Een tweede post die ook ongeveer helemaal als gift weggaat zijn onze bijdragen
aan allerlei internationale organisaties, ik noem U de Ver.Naties ontwikkelingsprogramma, het V.N. voedselprogramma, het Kinderfonds van de V.N. en de ontwikkelinga instituten van de V.N. Het zijn allemaal doelbijdragen het zijn allemaal
liften. En dan van de rest noe• ik U nog een aantal posten die gift'n zijn dat
zijn de
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zijn de Fellowship programma, dat zijn dus de beurzen die wij geven aan studenten
uit ontwikkelingslanden, dat zijn de deskundige programma's, dat zijn deskundigen
die wij uitzenden, dat zijn de projectenprogramma's, zijn de projecten die wij
in andere landen in ontwikkelingslanden uitvoeren, vrijwilligersprogramma, mede
financieringsprogramma, kortom dat is nog eens een bedrag van 142 miljoen,
blijft ongeveer over 250 miljoen, daarvan is een kleine 50 miljoen bestemd voor
de financieringsmij. ontwikkelingslanden •.• Een wetsontwerp dat zojuist in de
Tweede Kamer is gepasseerd. Dat bedrag wordt gedeeltelijk straks in de vorm van
garanties aan het bedrijfsleven uitgegeven, dat kan zijn een gift, dat kan zijn
een lening, een lening tegen gunstige voorwaarden, een lening tegen normale
voorwaarden, er is nog weinig van te zeggen hoeveel hoe die verhouding zal zijn.
En dan tenslotte is er een bedrag van een kleine 200 miljoen dat naar Zuid Oost
Aziä gaat en naar z.g. consortia en consultitieve groepen waar ook Indonesiä,
de hulp aan Indonesiä, de hulp aan India, de hulp aan Pakistan dat is voor een
groot deel in leningen en die leningen zijn een onderdeel van het hele hulpprogramma dat een aantal donorlanden, een aantal rijke landen voor deze landen
voor deze arme landen beschikbaar stellen. Dat wordt allemaal in onderling overleg geregeld hoeveel daarvan lening is, hoeveel tegen gunstige voorwaarden en
hoeveel gift, hoeveel straks geconsolideerd wordt enz. mevr. de voorzitter ik
dacht dat ik hiermede de vraag heb beantwoord. Dank U •
Het woord is aan de Hr. Koudijs.
mevr. de presidente, de Hr. v. Hogerhuis uit Amsterdam heeft gevraagd voldoet
Nederland aan zijn bijdrage aan de NATO, zo niet wat denkt onze fractie en
speciaal onze Minister v. Defensie te kunnen doen.
Mijn antwoord is, Nederland voldoet niet meer in dezelfde mate als enige jaren
geleden aan zijn verplichtingen in de NATO. Wij voldoen daaraan bepaald minder.
Als ik een paar zinnen mag lichten uit het betoog van de Hr. Geerteems van gisteravond daar zegt de Hr. Geertsame o.a. ten gevolge van de gemaakte plafond
afspraak en door een veelheid van factoren is een achterstand ontstaan en ik voeg
daaraan toe er zijn tekortkomingen ontstaan, ernstige tekortkomingen in onze
bijdrage aan de NATO. Wat denken wij daaraan te doen. Oe Hr. Geertsame heeft
gezegd dat in de volgende kabinetsperiode een accres moet worden toegestaan voldoende om de kostenverhogingen op te vangen en de achterstand in te lopen. Dat
is mijn antwoord daarop. Oe Hr. v. Hogerhuis heeft ook gevraagd, hoe zit het met
Portugal en Griekenland in de NAVO. En mijn fractie voorzitter heeft daar in
algemene zin reeds op geantwoord. Graag wil ik daar nog een paar woorden aan toevoegen. Wij allen wensen de vrede te handhaven, bij voorkeur door een wereldorganisatie met een machtsapparaat een vredesapparaat wat in staat is conflicten
te doen beäindigen zonder gebruik van wapens. Dat willen wij, maar we kunnen het
nog niet. Omdat we dat niet kunnen moeten we trachten tie vrede op andere wijze
te handhaven en dat doen we door het op zichzelf afschuwelijke middel van het
machtsevenwicht. maar dit middel helpt wel. Mijn standpunt is dat de toetreding
van ieder land tot de NAVO wat een bijdrage zou kunnen zijn tot het handhaven van
de vrede van harte welkom is. (applaus)
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In de afgelopen wereldoorlog hebben we een bondgenootschap aangegaan met SovjetRusland o.a. om de democratie in ons eigen land te herstellen. Ik zie geen enkel
verschil tussen rechtse of linkse dictatuut. Ik zou er bepaald voor zijn als hetç
de vrede dient om zowel joegoslavië als ook Spanje tot de NAVO toe te laten.
Als zij dat willen. Ig dit verband een enkele opmerking aan het adres van de Hr.
Ottevanger, die het lumineuze plan heeft ontwikkeld om een vliegtuig van ons
pamfletten te laten uitstrooien boven Athene, heel mooi plan, ik heb gemist dat
de Hr. Ottevanger zei daarna moet hij doorvliegen naar Moskou om dezelfde
pamfletten uit te strooien. (applaus)
Alleen wordt het daar afgeschoten. Dan wil ik graag even ingaan op een vraag van
de Hr. Mulder, Rotterdam met betrekking tot de artillerie inrichtingen.
Mijn fractie voorzitter heeft gisteravond gezegd dat onze Minister voortreffelijk
werk verricht om ondanks de onvoldoende fondsen de achterstand tot een minimum
te beperken. Dat is waar, minister den Toom werkt er aan, ik weet dat dag en
nacht. Het is de taak van de Kamer fractie hem daarbij bij te staan en te zoeken
naar alle middelen waar bezuinigd kan worden zonder de gevechtswaarde van onze
krijgsmacht aan te tasten. Dat doen wij en bij de vele activiteiten die wij daarbij in beschouwing hebben genomen is het ook het staatsbedrijf artillerie
inrichtingen onder de loupe genomen. Ons is

~ebleken

en met ons bedoel ik dan

enige leden van onze fractie met defensie experts van de K.V.P., C.H.U. en A.R.P.
ons is daarbij gebleken, dat de prijs die de krijgsmacht betaalt voor munitie
betrokken van het staatsbedrijf hoger is en in sommige gevallen aanzienlijk
hoger dan indien betrokken uit de vrije wereldmarkt. In verband met het feit dat
U jaar in jaar uit in de toelichting op de begroting kunt lezen dat er bezuinigd
moet worden op oefenmunitie, naar mijn smaak heel slechte zaak, hebben een aantal
defensie experts van de 4 regerings partijen getracht een onderzoek in te stellen
wat nu eigenlijk dit staatsbedrijf aan defensie kost en wat defensie daarvoor
terug krijgt. Dames en heren, wij zijn daaraan begonnen december vorig jaar, wij
hebben er 10 maanden aan gewerkt, maar vanwege de complexiteit van dit probleem
zijn we er niet uitgekomen. Er zijn een aantal vragen waar we eenvoudig geen
antwoord op kunnen geven. Vragen als hoe zit ontwikkeling, research, speurwerk
daarin verwerkt, wat geberut er als er grote partijen worden afgekeurd. Bij een
particuliere industrie geeft U het terug en zegt ik wil een nieuwe partij hebben.
Er zijn een aantal principi§le vragen waarop we geen antwoord hebben kunnen
krijgen.B.v. heeft Nederland behoefte in oorlogstijd of in tijd van spanning aan
een eigen munitie industrie. Gezien het feit dat al onze wapen systemen uit het
buitenland komen en dat de NAVO een eis gesteld heeft van 90 dagen oorlogavoorraad te hebben. Een andere vraag is deze, indien de eerste vraag met ja
beantwoord wordt, is dan het staatsbedrijf in staat om in tijden van spanning
aan de behoefte aan munitie te kunnen voorzien. In verband met het feit dat
intrinsieke onderdelen van munitie niet door het staatsbedrijf worden gemaakt.
Mede in verband met het feit dat in vredestijd niet meer dan 40% van de eigen
behoefte door het staatsbedrijf wordt gedekt. We hebben ons afgevraagd of het
juist is over een staatsbedrijf te beschikken, dat een wijde sfeer heeft, een
wijd spectrum van productie, van 7 mm tot 175 mm, terwijl men overal in de
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wereld fusie en specialisatie van ondernemingen ziet. Op al deze vragen hebben
wij geen zodanig antwoord kunnen krijgen, dat wij dit verantwoord vinden daarop
een conclusie te treffen. Ik moet U zeggen dat Minister den Toom het zelGde
denkbeeld ia toegedaan. Aalleen omdat de Minister bepaalde factoren wat anders
woog dan wij dat deden hebben wij gemeend en ik heb het bij de penairs
behandeling van de begroting namens de 4 regeringspartijen naar voren gebracht
een onderzoek te vragen wat ons de gegevens kan verschaffen wat ons duidelijk
kan maken wat het ons koet en wat defensie daarvoor terugkrijgt om dan een
oordeel te kunnen vellen. Dit onderzoek is begonnen December vorig jaar. De
firma Berenschot denkt daar ongeveer een half jaar voor nodig te hebben, ze
zijn met een sterk team aan het werk, dus ongeveer mei kunnen we dit verwachten.
Dat is mijn antwoord op de vraag over onze houding t.a.v. het onderzoek naar
de werking van de artillerie inrichtingen. Dank U Mevr. de presidente.
Hartelijk dank Mijnheer Koudijs.
Het woord is nu aan de Hr. Berkhouwer.
mevr. de voorzitter, in 3 min. de hele wereld rondgaan dan begin ik bij de andere
kant bij Nw. Guinee. Daar ia de vraag gesteld of men niet bezig was daar
genocide te plegen aan 2 of 300.000 kinderen. Ik wil daarop antwoorden Mevr. de
voorzitter, dat als er

1

fractie gevoelig ie voor genocide het wel de onze is

en wij hebben daarvan het bewijs geleverd toen we dit jaar de enige fractie zijn
geweest die t.a.v. Biafra de vraag heeft gesteld of daar geen genocide werd
begaan. Ik kan mevr. Budding-de Vries verzekeren dat het bericht al zouden
2 à 300.000 kinderen worden gedeporteerd op een misvatting berust. De Indonesische
regering heeft het voornemen aan een aantal kinderen daar fondsen te laten ten
goede komen en heeft daarvoor een adoptie fonds opgericht. Het is niet de bedoeling
om kinderen van Nw. Guinee over te brengen naar andere delen van Indonesiä. Ik
geloof dat dat niet eens zou kunnen. Mevr. de voorzitter, de Hr. Stal heeft aan
de orde gesteld de algemene grondslagen waarop wij menen dat buitenlandse politiek
dient te worden bedreven. Daar is het eerste punt, de eerste grondelag menen wij
dient te zijn, dat buitenlandse politiek van Nederland in de eerste plaats gericht
moet zijn op de behartiging van Nederlande eigen belangen in de reet van de
werela. Wij zijn een klein land, we maken een

t%

uit met onze 13 miljoen van de

3t

miljard meneen die er zijn. En dit brengt mede, komt ons voor dat wij ale

t%

meer afhankelijk zijn van die andere

99!

dan die

99t

:van ons. Mevr

de

voorzitter, de V.N. telt als ik mij niet vergis 126 leden, dat was tenminste het
getal toen ik gisteren van huis ging. Het grootste gedeelte is helaas bestaande
uit regimes van kolonels, generaals en andere rangen. Autocratie en totalitaire
regimes en 1 partij staten. En Nu zijn wij van oordeel dat we tegen al die regimes
en onze president heeft het gisteren al gezegd, dat we ons afkerende van al die
regimes ons niet moeten gaan overgeven aan wat men zou kunnen noemen een soort
selectieve verontrusting t.a.v. enkele van die staten. En ale het er om gaat en
dit is een concreet antwoord op de vraag van de Hr. Daas en daar betrek ik tevens
de Hr. Jens bij, dat als het gaat om humanitaire bijstand te verlenen aan
slachtoffers van deze dictaturen, dan willen wij die verlenen aan elk slachtoffer
van elke dictatuur.
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En mevr. de voorzitter dan maken wij geen discriminatie, dan zijn wij evenzeer
tegen die discriminatie die in

Zu~

Afrika wordt gepleegd tegenover zwarte

mensen daar als in de Sovjet Unie en in de satelliet landen van de Sovjet Untie
•gen onze joodse medemensen in oost Europa. Daarmede mevr. de voorzitter heb ik
dan tevens beantwoord de kwestie aan de orde gesteld door de Hr. Hogenhuis
die hierop wees en ik kan hem in aansluiting daarop mededelen dat de motie
die onze fractie daartoe in de Kamer heeft gepousseerd de enige is geweest van
de stortvloed van moties bij de begroting van buitenlandse zaken die unaniem
op 3 communisten na door de Kamer is aanvaard. (applaus)
mevr. de voorzitter, met onze wil met onze liberale wil om in onze wereld van
vandaag en morgen de betrekkingen tussen alle wereldburgere te vermenselijken
is het komt het ons voor een liberale taak om in die

wereld eerder

bruggen te slaan dan de bruggen die er nog bestaan af te breken. maar in diezelfde
visie van verbindingen te maken met alle meneen waar dan ook ter wereld, is het
noodzakelijk dat het verkeer ter land, ter zee en in de lucht en de wegen over
land, ter zee en in de lucht, dat die veilig zijn. Daarom mevr. de voorzitter
heeft het mij goed gedaan erg genoeg, dat van dezelfde kant n.l. van de Hr.
Hogerhuis en nog een andere spreker de kwestie aan de orde is gesteld van de
toenemende misdadigheid in de lucht. En ik kan U vertellen, dat zal U niet
ontgaan zijn dat onze fractie daar allerlei initiatieven reeds heeft ontwikkeld.
In september is het onze fractie geweesr die het kwestie van het roven van
vliegtuigen en het kapen aan de orde heeft gesteld en dat initiatief heeft zoals
U weet dames en heren, geleid tot resultaten in de V.N. Helaas is dat ontwerp
verdrag dat uit de V.N. is gekomen nog niet voldoende geweest om te verhinderen
~

dat ~ij vorig weekeinde getuige hebben moeten zijn van werkelijk barbaarse

mis~ijven gepleegd in Europa op onschuldige passagiers in vliegtuigen, die niets
te maken hebben met de sbijd die zich in het Midden Oosten woed. Ik geloof
mevr. de presidenten, dat wij als partij goed zouden doen om hier unaniem en
dan kan het volgens mij in de vorm van een motie, als we het daar allen overeens
zijn dat wij als V.V.D. onze veronbusting unaniem hier bij elkaar in Breda zijnde
met kracht tot uitdrukking brengen. Ik dank U wel. (applaus)
Dames en Heren, door de Hr. Berkhouwer ie ingediend de navolgende motie:
de V.V.D. hoogst

verontrust door de hand over hand toenemende misdadigheid

in het luchtverkeer die het leven en de veiligheid van vliegtuig passagiers
bedreigt, spreekt als haar oordeel uit dat onverwijld door de voornaamste lucht
varende mogendheden zo doeltreffend mogelijke collectieve maatregelen dienen te
worden getroffen om paal en perk te stellen aan deze misdadigheid. Ondertekend
Berkhouwer, ondersteund door het dagelijks bestuur.
Deze motie komt in stemming aan het eind van de vergadering.
Ik stel mij wellicht te formeel op. Uit het applaus merk ik dat deze motie zo'n
enorme aanhang heeft, kan ik hem meteen in stemming brengen? Ja?

(atplaus)

Iemand tegen. Iemand blanco. Unaniem aanvaard. Hartelijk dank Berkhouwer •
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Hr~

Het woord is aan de Lagering Halles.
Mevr. de presidente, ik ben een antwoord schuldig op de vraag van de Hr. Mulder
die gesproken heeft over de haven van Rotterdam. Ik kan de Hr. Mulder zeggen dat
hetgene hij gewenst heeft dat ik dat deze week naar voren heb gebracht bij de
behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer. Ik
heb juist daar op het gevaar gewezen wanneer, dat ontstaat wanneer niet spoedig
een container haven op gehoorlijke diepte wordt aangelegd en ook heb ik gevraagd
maatregelen tenamen om die gevestigde industrieän, die in de omgeving van hun
vestiging uitbreiding behoeven, om die niet te hinderen. In de eerste ronde heeft
Minister Bakker daar zeer vaag op geantwoord, bij de replieken ben ik daar nog
eens op teruggekomen en toen heeft Minister Bakker gezegd nou ja, inderdaad zij
zouden dan heel serieus bekeken worden. Maar Mevr. de presidente, de Hr. Mulder,
hoeft zich dus en dat weet hij ook wel, over de fractie geen zorgen te maken, ik
maak mij veel meer zorgen over de houding in deze van de gemeenteraad van
Rotterdam. Ik heb daar natuurlijk als Kamerlid niets over te vertellen, dat weet
ik wel, maar ik moet U wel zeggen de houding die op het ogenblik wordt aangenomen
door de meerderheid van de gemeenteraad van Rotterdam doet mij vrezen als
Nederlander dat er practisch geen uitbreiding meer mogelijk is en ik zou dit een
nationale ramp voor ons vinden. Ik dank U wel.
Hartelijk dank Mijnheer Zegering Halles voor deze korte beantwoording. Het woord
is aan mevr. Veder.
Dames en heren in de bonte rij van onderwerpen komt nu heel iets anders n.l. de
bevolkingsvraagstuk aan geroerd door Mej. Gijsbers. Ik ben blij dat ze dat heeft
gedaan zodat ik er in dit verband ook iets over kan zeggen. Ik dacht dat het
bevolkingsvraagstuk misschien wel groter en belangrijker was dan veel mensen
denken. En dat dat ook geldt voor ons land, wat een van de dichtst bevolkte
landen van de wereld is en waarvan dan nog een groot deel van de bevolking in de
Randstad is geconsentreerd. Ik heb over het hele bevolkingsvraagstuk al twee
keer gesproken in de Kamer. Vorig jaar en dit jaar bij de begroting en ik kan daar
nu natuurlijk maar een heel enkel punt van noemen, want het is veel te veel
omvattend om dat zo te kunnen behandelen. Ten eerste zijn een aantal problemen
die ons land kent het gevolg van onze dichte bevolking. Zo ja, beseffen veel
mensen dat de dichtheid van onze bevolking samenhangt met de grote en de groei
van hun eigen gezin. Oe vraag rijst natuurlijk in politiek verband heeft de
overheid een taak in het onderkennen van dit probleem en daaraan werken. En dan
geloof ik dat wij als liberaal ons heel bijzonder voorzichtig zullen moeten opstellen en dat wij er natuurlijk van uit gaan dat de beslissing over gezinevermen
een zaak is uitsluitend van de ouders die natuurlijk nooit bij de wet geregeld
zal kunnen worden. Toch is er dacht ik wel een taak van de overheid. Allereerst
een onderzoek taak. Welke factoren zijn degenen die de gezinsgrootte beinvloeden?
Wat kan een gezinsgrootte zijn waarbij de bevolking iets minder sterk groeit
of ongeveer stationair blijft. Verder kan de overheid steun geven aan organisaties
die zich met voorlichting op dit gebied bezighouden en ook moet de overheid
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dat ie inmiddeleal in de Kamer besliet zo min mogelijk beperkingen opleggen aan
de verkrijgbaarheid van anti conaeptiva. Je hoeft ze nog niet uit te gaan delen
zoals de dolle Mina's doen, maar de beperkingen zouden zo klein mogelijk gemaakt
moeten worden. En tenslotte denken wij ook zeker aan een beperking of vermindering
van de kinderbijslag die op verschillende manieren mogelijk is (applaus).
De uitwerking dat kan ik U heel makkelijk zeggen ligt voor een belangrijk terrein
op de sociale voorzieningen, ik weet niet of de Hr. Rietkerk in dit verband er
al iets over wil zeggen. Maar in het algemeen zou ik dit willen zeggen, dat ik
het wel erg prettig zou vinden als het Hoofdbestuur zou goed vinden, dat op dit
vraagstuk en ook andere vraagstukken van volksgezondheid nog eens nader wordt
ingegaan misschien in een rapport of een discussienota, want er zijn wel dingen
die wij vinden en die toch nog onvoldoende voor het voetlicht komen en ik denk
daarbij aan de vragen die de Hr. Rietkerk en ik gesteld hebben over de positie
van de huisarts en over het tarievenbeleid in dit opzicht. Ik hoop dat dit zal
kunnen gebeuren in een niet al te verre toekomst.
Dan ie er nog een vraag gesteld over de gezondheidstoestand van de Nederlandse
jeugd. Ik kan mededelen aan de vergadering dat de jeugd gezondheidezorg op 24
maart in de Kamer aan de orde zal komen in de openbare commissie vergadering van
volksgezondheid en wij kunnen er dan ook zeker rekening mee houden met wat hier
is gezegd. De Hr •••••• Ik krijg nog gesouffleerd een punt wat ik graag wil
noemen, dat is het abortusvraagstuk. Het abortusvraagstuk heeft natuurlijk een
zeker verband met het bevolkingsvraagstuk

Ik moet toch als mijn persoonlijke

mening geven dat ik niet geloof dat door middel van uitgebreider mogelijk maken
van de abortus het bevolkingsvraagstuk mag worden beinvloed. Ik zie dit als 2
dingen die los van elkaar staan. Ik zie het persoonlijk zo dat door een veel meer
mogelijk maken van abortus het komen van een ongew~t kind wordt voorkomen,
maar ik zou het toch niet willen zien in het licht van het bevolkingsvraagstuk.
Wat de jeugd gezondheidezorg betreft Mevr. Datmeyer zal zeker Maandag bij de
sportnota daar e.e.a. over kunnen zeggen. Dank U wel.
Hartelijk dank Mevr. Veder, het woord is aan de Hr. Rietkerk.
mevr. de voorzitter, ik wou graag een aantal vragen op het gebied van de
pensioenen, de sociale verzekeringen en bijstand voor mijn rekening nemen. Ik was
erg blij met de opmerking die mevr. Hissink gemaakt heeft overigene los van deze
verzekeringakwestie over de bejegening van de bejaarden in onze maatschappij. Ik
wil wat zij gezegd heeft graag onderstrepen en ik zou er op willenwijzen dat wij
vandaag op politiek gebied al zien dat in bepaalde partijen personen boven 65 j.
het passieve kiesrecht, het recht om verkozen te worden, zonder meer wordt ontnomen. Ik dacht dat dat een stuk discriminatie is waar wij bepaald tegen zullen
moeten blijven vechten. Ik geloof dat de bejaarden in onze samenleving evenale
alle andere burgers dezelfde rechten en mogelijkheden behoren toegekend te worden
en behoren te behouden. mevr. de voorzitter, dit vraagstuk, ik kan er wel iets
verder op ingaan wordt natuurlijk ook mede bepaald door de financille positie
van de bejaarden. En nu is ons een aantal vragen

g~steld

overons beleid m.b.t.

de pensioenen. Dat pensioenvraagstuk is een heel urgent vraagstuk •
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Allereerst op grond van het feit dat er veel tekorten zijn op dit gebied. Ten
tweede omdat de helaas voortschrijdende inflatie die problemen alleen maar vergroot
Wij geven aan dit vraagstuk een hoge prioriteit. Ik zal niet in details gaan maar
ik wil wel zeggen dat hierbij de punten van waardevastheid van uitbreiding van
pensioenplicht, van een heel belangrijk punt

voorkomen van verlies van pensioen

rechten bij wisseling van functie en het punt van de fiscale gelijkstelling van
zelfstandigen voor de aftrek van pensioenkosten gelijkstelling met werknemers, bij
ons voorop staan. Ik zou dit zo willen samenvatten Mevr. de voorzitter, dat voor
ons als fractie de nota van de s.E.C. over dit vraagstuk meer is dan een discussie
nota. Hierin wordt m.n. aan de pensioenproblematiek van de wérknemers veel
aandacht gegeven. Het is bekend dat de Stichting van de Arbeid op het ogenblik
een plan uitwerkt om ook de aanvullende pensioenen op peil te houden. Voor zover
daar wettelijke maatregelen nodig zijn om dat te ondersteunen zullen wij daar
positief tegenover staan. Daarnaast ligt er ook nog het grote vraagstuk van de
pensioenvoorziening van zelfstandigen. Er is mij gevraagd of het mogelijk is hier
een wettelijke grondslag voor te krijgen. Ik kan U zeggen dat er al bij de Tweede
Kamer een wetsvoorstel ligt, waar wij positief t.o. staan en waarin dus de
mogelijkheid wordt geschapen om te komen tot een beroepspensioenregeling voor
zelfstandigen. Bij dat wetsvoorstel zullen wij ook en hebben wij al met name
vechten voor een verdere gelijkstelling van de fiscale positie van de zelfstandigen
op dit punt. En dan tenslotte is er in dit hele vlak het vraagstuk van de A.D.W.
ik zou haast zeggen het bodempensioen voor iedereen, voor werknemers en zelfstandigen. Daarover hebben wij als standpunt ingenomen dat ook naar ons oordeel
een structurele verhoging van die A.O.W. gewenst is. Oe opmerking die de Hr.
Sandberg vanmorgen hierover gemaakt heeft, die troffen mij diep omdat ze vrijwel
letterlijk overeen kwamen met wat ik hierover onlangs nog bij de begroting van
sociale zaken heb gezegd. Daarnaast komt ook nog het argument dat juist die
inflatie in alle rangen en standen doorwoekerd en dat op die grond naast het feit
dat 40% van onze bejaarden het alleen nog van de A.D.W. moet doen, ook diegenenç
die daar nog een ander pensioen bij hebben heus een stukje A.o.w. verbetering
wel kunnen

verdienen. Maar Mevr. de voorzitter, als wij ons daar zo tegenover

stellen gaan wij als

v.v.o.

niet uit de weg voor het feit dat dit dan ook een

collectieve belasting met zich mee zal brengen. Wij krijgen hier nog een wetsvoorstel over, wij staan positief tegenover deze verbetering maar het is ons
streven om als dat mogelijk is gelijktijdig bij deze verbetering te pogen andere
sociale voorzieningen die minder urgent zijn te beperken en ik denk hier dan
Mevr. Veder heeft het al genoemd, aan de kinderbijslagen, ik denk hier ook aan het
mogelijk doorvoeren van eigen risico in die sociale verzekering op punten waar
dat mogelijk is. {applaus) Voor wat de kinderbijslag betreft moet ik U zeggen
dat het naar mijn oordeel, wij zijn dus tegenstander van de kinderbijslag, maar
naar mijn oordeel niet haalbaar ie dat zeg ik er ook eerlijk bij om die hele
kinderbijslag in een klap af te schaffen. Wij streven naar beperkingen en dan
wij zullen daarbij ook pogen in andere kringen en het begint te dagen Mevr. de
voorzitter, meer begrip voor deze wens te krijgen en op die wijze ook de lasten
verzwaring van de A.D.W. te trachten te compenseren.
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Er is in ditzelfde verband ook gesproken over misbruik van de sociale verzekering.
Ik kan U verzekeren dat wij er bijzonder scherp op letten, dat het overigene
niet juist is dat iemand uitsluitend in zijn eigenwoonplaats kan worden te werk
gesteld. De reglementen zijn mede op grond van de kritiek die hierop vanuit de
Kamer is verleend, geleverd, verscherpt en de arbeidsbureaux hebben ook de plicht
om vooral jonge mensen die verder kunnen reizen daarheen te verwijzen. Ik geef
toe dat deze problematiek nog lang niet is opgelost. Ik kan U verzekeren dat we
hieraan veel aandacht zullen blijven geven. Ik wil er wel bij zeggen dat ik dacht
dat juist m.n. in die bijstandssfeer nog meer misbruik voorkomt dan in het kader
van die sociale verzekering en hierbij zou ik ook de aanwezigen hier willen
vragen voor zover zij in vertegenwoordigende functies in gemeenteraden e.d. werkzaam zijn ook zelf hier alle aandacht aan te geven. Tenslotte kom ik nog met 2
vragen van de Hr. komans. De eerste vraag die hij gesteld heeft die onderstreep ik
gaarne, opmerking die hij gemaakt heeft. Hij heeft er n.l. voor gepleit om dat
sociale verzekeringspakket onder de loupe te nemen. mevr. de voorzitter wij betalen
vandaag 15,8 miljard gulden per jaar voor de sociale verzekering en dan ie de
opmerking die hij maakt volkomen terecht dat we de plicht hebben dat geheel door
te lichten en op zijn overbodigheden op zijn overtolligheden te bezien. Er wordt
aan gewerkt ik kan hem dat berzekeren. Er is een wet al aangenomen tot vereenvoudiging, om een onderzoek daarnaar in te stellen. Er wordt op het ogenblik in de
S.E.R. gewerkt aan een advies om enerzijds de verzekeringen door te lichten en
daaruit te halen wat niet nodig is aan de andere kan daardoor ook mogelijkheden
voor noodzakelijke uitbreiding zoals de A.O.W. te creären. Wij zullen hierop
blfjven hameren. En dan heb ik tenslotte nog 1 vraag die ik in tegenstelling tot
alle voorafgaande niet, waarvan ik, de strekking niet kan onderschrijven, dat is
de laatste vraag die de Hr. Komans gesteld heeft of het niet gewenst is of er op
het gebied van de pensioenvoorzieningen zou moeten worden gekomen tot een concurrerend overheidsbedrijf. Ik dacht dat wij ons als partij van vele anderen
onderscheiden op dit punt, dat wij van mening zijn dat als er zich vraagstukken
voordoen en die doen zich voor op dat peneioengebied, dat dan eerst de maatschappij
zelf moet proberen met haar instellingen daar een oplossing voo rte vinden. Dat
gebeurt vandaag op het gebied van de pensioenen, we hebben bovendien op het gebied
van de pensioenen een semi-overheide instelling in de vorm van de vrijwillige
ouderdomeverzeketing die helemaal niet functioneert, dat laat ik terzijde. Ik
dacht dat wij ons er op zullen moeten blijven richten, dat de bestaande voorzieningen, ondernemingepeneioenfondeen,

b~drijfspensioenfondsen,

verzekerings-

instellingen met elkaar komen tot een adequate pensioenregeling voor ons allen.
Dank U wel.

(applaus)

Ik geef thans het woord aan de Hr. Porteine.
mevr. de

presidente, de Hr. Sandberg heeft gevraagd om een tegemoetkoming voor de

sport in het kader van de .B.T.W., blijf deze omzetbelasting nog maar zo noemen.
Dat is natuurlijk een punt dat niet op zichzelf staat want er zijn natuurlijk
op dit terrein zeer veel tegemoetkomingen gevraagd, er zijn er wel 150 geweest
bij de behandeling van de B.T.W. en wij hebben bij de tot standkoming van de
tegemoetkomingen
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rekening moeten houden met de budgettaire consequenties en ook met de consequenties
die dat heeft in het totale systeem van de B.T.W. ook de tariefindeling is daarbij
betrokken. Bij de behandeling van de B.T.W. is een amendement Pijnenburg aangenomen die bepaalde voorstellingen, toneelvooustellingen, musicals e.d. in lager
tarief heeft geplaatst. Het was eigenlijk al een afwijking van het systeem en dat
gebeurde ook in het kader van de evt. afschaffing van de vermakelijkheidsbelasthg
die de Hr. Sandberg ook aan ae orde heeft gesteld. Dat is op zichzelf een punt
dat een rol speelt in het wetsontwerp gemeentelijk belastinggebied waarover
we nog geen eind oordeel hier kunnen weergeven. Ik moet overigens opmerken dat dat
amendement Pijnenburg inderdaad toch wel een beetje in strijd is met onze
opvattingen dat de bestsdigingen hier moeten worden getroffen, dat wij ook
rekening moeten houden met onze wens naar de verschuiving naar de indirecte
belastingen en als ik dan spreek over sportwedstrijden dan

2DU

ik willen vast-

stellen dat in het kader van de B.T.W. dat toch wel het nodige aan gedaan is en
zijn bepaalde vrijstellingen op het terrein van interne diensten en activiteiten
van sportverenigingen en, en dat vind ik ook heel belangrijk, in deze er is een
bepaalde tegemoetkoming voor bepaalde sportverenigingen die uit inkomsten uit
entreebewijzen ongeveer f 15.000,- halen die zijn n.l. vrijgesteld voor het
betalen van .B.T.W. Ik geloof zo te mogen zeggen dat er op dat terrein inderdaad
een tegemoetkoming is en dat wij bij de verdere behandeling ook voor de afschaffing
van de vermakelijkheidsbelasting en als het amendement Pijnenburg niet meer zal
werken, dat zal in 1972 zijn, de discussie over deze zaak ons zullen herinneren
en daar t.z.t. nog op zullen terugkomen. mevr. de presidente er is gesproken door
de Hr. v. Tets over het wetsontwerp, het evt. wetsontwerp automatische aanpassing
van de tarieven inkomsten- en loonbelasting aan de geldontwaarding. En zijn uiteen zettingen hebben ons bijzonder genoegen gedaan. Wij achten de totstandkoming
van het wetsontwerp uitermate belangrijk. U weet er is een voor ontwerp
gepubliceerd door de regering toegezonden aan deskundige instanties. Ik heb
daarbij gevraagd een termijn in acht te nemen, men heeft dat aanvaard, de reacties
zijn binnen en zijn in het algemeen gunstig en bij de laatste begrotingsbehandeling
van financi§n enik herhaal dat nu namens de Tweede Kamer fractie uitdrukkelijk
heb ik en doe ik een ernstig beroep op de regering om nu inderdaad dit wetsontwerp
in te dienen bij de Tweede Kamer. En ik doe dat mede omdat ik met de Hr. v.Tets

van mening ben dat het daartoe een gunstig tijdstip is en dat het ook evt. zo
snel zou kunnen gaan werken dat het eigenlijk in een volgende Kabinetsperiode
in feite de behandeling al is afgesloten. Dat is een punt dat ook van grote
betekenis is voor de zelfstandigen. Evenzeer als de grote belasting operatie
die wij met succes hebben belindigd, de belasting operatie van bijna 1 miljard.
En mevr. de presidente daar is door de Hr. v. Gent en ook door de Hr. Tets nog
over gesproken. Oe fractie voorzitter heeft al uitvoerig belicht de positie van
de zelfstandige in maatschappelijk en ook in fiscaal opzicht. Ik zou willen zeggen
ikzelf die de taak heeft in de Kamer veel over vraagstukken te spreken die samenhangen met de zelfstandigen, geef U nog eens de verzekering dat wij.op al die
diverse terreinen voor de zelfstandigen zullen strijden. Wij zullen dat moeten
doen ook in de toekomst m.b.t. onze toekomstige verkiezingsmanifest. Wij zullen
.............. /126
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dat op de diverse terreinen moeten doen en ik zou ook nog eens een keer willen
aansluiten bij het beroep dat de fractie voorzitter gedaan heeft op de verschillend1
vertegenwoordigers in gemeenteraden en provincies, dat ook daar aan alle problemen
van de zelfstandige aandacht wordt geschonken en ik zou nog eens willen wijzen
op de punten t.o.v. de zelfstandigen die ook in ons gemeenteprogram terzake voorkomen. Dank u.

(applaus)

Hartelijk dank Mijnheer Portsine vuor de snelle beantwoording van de vele vragen.
Mijnheer Koning.
mevr. de voorzitter, deHr. Geertsame heeft aangekondigd dat ik nog een enkel woord
zal zeggen over de afschaffing van de opkomstplicht. Ik was woordvoerder van de
minderheid die deze afschaffing in de Kamer heeft bepleit. Ben gelukkig dat de
Kamer daarmede accoord is gegaan. Opkomstplicht zonder evenredige vertegenwoordigin1
is een onmogelijke zaak. maar evenredige vertegenwoordiging zonder opkomstplicht is zeerwel mogelijk. Ik ben van mening dat de opkomstplicht de protest
stemmers in Nederland een onevenredig grote invloed geeft. Ik ben van mening dat
de rechtsongelijkheid van burgera in verschillende gemeenten door de opkomst.
plicht wordt bevorderd. In grote gemeenten als Rotterdam en Oen Haag is het onmogelijk om te controleren degenen die wegblijven van de stembus. In sommige
nabuurgemeenten van Oen Haag is dat wel mogelijk en dat schept een rechtsongelijkheid. Reeds om die reden ben ik van mening dat de opkomstplicht behoort te worden
afgeschaft. Al was het alleen maar ook omdat de democratisch karakter van die
opkomstplicht niet buiten iedere twijfel ie (applaus)
mevr. de voorzitter, er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over het •••• de
gemeente financi§n. Oe Hr. v. Tets heeft er over gesproken en de Hr. Weggemans
heeft er een aantal vragen over gesteld. Ik heb gezien dat de naam van de Hr.
Weggemans voorkomt op een programma leidraad gemeente politiek die de

J.o.v.o.

heeft uitgegeven. Ik heb alleen nog maar de gelegenheid gehad om de passage over
de gemeentefinanciän daaruit te lezen en ik heb de indruk dat hetgeen daarin wordt
gez~d

overeen komt met het standpunt wat bij de afgelopen begrotingsbehandeling

voor het gemeentefonds door onze fractie is ingenomen. mevr. de voorzitter er zijn
problemen op het terrein van die gemeentefinanciän. Maar ik heb wel de indruk
dat m.n. uit politieke overwegingen de zaak wel wordt overtrokken. Als U weet
dat socialistische wethoudera van financiän evenmin tevreden waren over het beleid
van Minister Vondeling op dit punt, als ze nu zijn over het beleid van minister
Witteveen, Minister Beernink, dan vraag ik mij af waarom hebben ze toen niet
gesproken en doen ze het nu wel. Natuurlijk er zijn grote problemen en m.n. de
centrale fiaanciering baart grote zorgen. Oaerover hebben -,e geepnken bij de
behandeling van de begroting en ik vind dat zolang de centrale financiering wordt
gehandhaafd het Rijk verantwoording heeft voor beschikbaar stellen van voldoende
Kapitaalmiddelen aan de gemeente. maar anderzijde moeten we ook niet vergeten
voor wat betreft de lopende uitgaven het toaal van die gemeentelijke financienng
met 8 3/10 miljoen in 1968 iets minder dan de helft zijn de van de totale uitgaven
van de lopende rekening van het Rijk van iets meer dan 18 miljard een grote
inuloed heeft op lands economie. En daarom is het ook wenselijk dat de gemeenten
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zich inpassen in het beleid om een evenwichtig f.inancieel beleid mogelijk te maken.
men maakt mij ook niet wijs dat het wat dat betreft niet mogelijk zou zijn om
binnen de Zijletra norm te blijven. De Zijlstra norm die toch al aangeeft dat
het mogelijk is een extra stijging van de overheide uitgaven dus ook voor de
gemeenten mogelijk te maken. Ik moet daarvoor 2 uitzonderingen maken en die
uitzonderingen betreffen de sector sociale zorg en de sector openbaar vervoer.
Bij de sector sociale zorg zal bij ongewijzigd beleid de lasten op de gemeentelijke
begrotingen van 1,1 miljard in dit jaar, in 1975 deze last 2,2 miljard zijn en
het is dan ook juist dat het Kabinet op dit ogenblik een onderzoek commissie daarnaar heeft ingesteld. En de tweede ~estie is de kwestie van het openbaar vervoer.
En ook daaraan gebeurt het nodige. Als U ziet hoe op de begroting van verkeer &
waterstaat op het terrein waar onze geestverwant Keizer bewind voert, vele gelden
voor dat openbaar vervoer in grote en kleine steden is uitgetrokken. mevr. de
voorzitter, ook t.a.v. het planologisch beleid gebeurt het nodige. Worden ook
gelden beschikbaar gesteld voor herstructurering worden gelden beschikbaar
gesteld en zijn in voorbereiding voor oude gemeentelijke kernen. lordt voor
aanemsring en krot opruimingen het nodige gedaan. En dan de kwestie of wij t.a.v.
de gemeenten een hogere belastingdruk zullen moeten aanvaarden.
Het lijkt mij dat de wargadering het vorig jaar terecht heeft besloten de
inflatie correctie onverkort te eisen. En wanneer wij n.l. willen dat t.a.v.
gemeenten meer geld moet worden uitgegeven en ik heb daarin mijn verhaald bij
de begroting ook o

ge•ezen, zal dat inhouden dat het Rijk zich in zijn uitgaven

-

zal moeten bepark6n. Dat is een voorwerp van studie op dit ogenblikij Wij moeten ook

t egelijkertijd bedenken bij de belastingdruk die hiermede samenhangt dat wij n.l.

in de pas blijven lopen met de rest van de landen in de E.S.G willen wij onze
concurrentie positie niet te kort doen en daarom is ook voor die redenen een

\

voorzichtig beleid geboden.
Hartelijk dank Mijnheer Koning, het woord is aan de Hr. Joekes.
mevr. de voorzitter, dames en heren, voor mij 4 vragen. De eerste over Oost
Groningen van de Hr. v. Hogenhuis in Amsterdam. Hoe denkt de fractie over de
situatie in Oost Groningen, hoe denkt ze deze problemen te kunnen oplossen. Hij
noemt met name de strocartonindustrie. Ik wil beginnen te zeggen dat er een
probleem ie, maar dat hebben we ook door de jaren heen in de Kamerdebatten
duidelijk tot uiting gebracht, dat op het hele noorden slaat. Men kan Oost
Groningen niet in isolement bekijken. Niettemin daar nijpt het probleem sterk,
daar spelen ook politieke elementen mee in de afgelopen maanden, die niet op zichzelf de aanleiding zijn voor onze bijzondere aandacht maar die wel boven water
hebben doen komen nog duidelijker dan tevoren hoe ernstig bepaalde aspecten van
de toestand in Oost Groningen zijn. Wij ziàn inderdaad die toestand ernstig in.
Er is een noodlijdende landbouw, er is tenminste een verouderde bedrijfstak en die
bedrijfstak heeft ook zelf niet voldoende gedaan. De strocarton, om de snelle
technische ontwikkeling in de verpakkingsindustrie bij te houden, maar er zijn
daar ook bloeiende bedrijfstakken, dat moeten wij ook niet uit het gezicht verliezen m.n. de coasterbouw langa het Winschoterdiep. Nog enkele jaren geleden in
··············/127-~
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de grote moeilijkheden, die zelf de wereld in is getrokken, zelf een geintegreerd
beleid voor die verschillende kleine werven heeft gemaakt en die nu zelf zich
voor een belangrijk deel uit de moeilijkheden heeft getrokken en een goede toekomst
tegemoet gaat. Het particuliere initiatief, het vrije bedrijfsleven daar in OostGroningen heeft al veel zelf

kunnen doen om uit de nesten te komen. Waarom daar

toch in het algemeen de toestand daar moeilijk is zijn nog zeer onlangs enkele
dagen geleden collega Rietkerk, collega v. Dijk en ik nog eens voor de zoveelste
keer een hele dag in Oost Groningen geweest. Wij hebben daar uitvoerig gesproken
met allerlei mensen uit het maatschappelijk leven, de bonafide vakbeweging voorop,
mensen van de Kamer v. Koophandel, plaatselijke bestuurders om ons nog weer eens
zo goed mogelijk van de situatie op de hoogte te stellen. Wij zijn het er geheel
over eens in de fractie dat er iets moet gebeuren. En dat is dan ook de reden
waarom wij voor de motie Wieringa van de P.v.d.A. hebben gestemd die om een
her-structureringsplan heeft gevraagd. Dit speciaal t.a.v. de Hr. Jens in
Wassenaar. Stemmen voor een P.v.d.A. motie omdat het een goede motie was. Het was
ook niet voor niets mevr. de presidente dat de Hr. Geertsame gisteravond nog
heeft aangedrongen op een speciale studie van de partij over de problemen in het
noorden. Ja, mevr. de voorzitter, wij hebben zelfs als fractie onze oud fractie
voorzitter willen afstaan om in het noorden in Groningen te helpen om daar de
zaken te verbeteren. Ik kan U tenslotte op dit punt zeggen dat collega Rietkerk
en ik over precies 6 dagen omdat wij het heil met name zien van het particuliere
bedrijfsleven een vertrouwelijk gesprek zullen hebben, de inhoud vertrouwelijk,
het feit blijkbaar niet met een lid van de raad van bestuur van een zeer grote
Nederlandse onderneming om hem nog eens te vertellen op basis van onze kennis van
zaken daar wat een buitengewoon goed ik mag wel zeggen hard standvastig bekwaam
mensenmateriaal daar aanwezig is. Wij geloven dat het een goede zaak zou zijn en
ook een zaak met perspectief als daar in dat gebied het vrije bedrijfsleven een
grote vestiging maakt. Wij doen daarvoor ons best. Dan een vraag over het
conjuncture politieke belasting instrument gesteld door de Hr. v. Oosten uit
Breda. U weet de Minister v. financiän is van plan voor te stellen het ontwerp
is er nog niet om de bevoegdheid te krijgen als Minister om binnen nauwe grenzen
een aantal belastingtarieven over een zeer breed veld, inkomstenbel., loonbel.
vennootschapsbel. omzetbel. te wijzigen om de conjuncture politiek te helpen
bijsturen. Daarover heeft hij advies gevraagd aan de S.E.R. Daarover is het standpunt in de fractie nog niet uitgekristalliseerd. Ik wil er wel iets toch van
zeggen. Het is een onderdeel al jaren lang van het moderne economische liberalisme
te vinden dat de Minister v. financiën ook via het belastingstelsel conjunctuur
politieke instrumenten, dat hij die moet hebben en kan gebruiken. Er zijn er juist
in deze jaren 2 belangrijke conjunctuur politieke instrumenten aan de Minister v.
financiän ontvallen resp. bezig te ontvallen de investeringsfaciliteiten en
wanneer het automatisme geregeld zal zijn. In ieder geval kan ik U dit toezeggen,
en dat geldt dus m.n. een toezegging aan de Hr. v. Oosten. Wij zullen een vaste
garantie

ei~en

dat Uw volksvertegenwoordigers het beslissende laatste woord
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houden m.b.t. de belastingtarieven ook in dit verband. En dat laat de mogelijkheid
open voor het een of andere conjunctuur politieke instrument

o~

dit gebied.

maar wij weneen het laatste beslissende woord als Kamer te houden. Dan nog een
vraag van de Hr. Stal. Wat zijn de ctiteria van de fractie m.b.t. het verlenen van
overheidssteun aan bedrijfstakken in moeilijkheden. Mijnheer de voorzitter dit ie
nu een voorbeeld van fractie beleid wat men had kunnen weten wanneer met gevolgd
had de pers en zeker de handelingen m.b.t. wat wij in de Kamer te berde brengen.
Die criteria zijn n.l. al enige jaren duidelijk komen vast te staan en de fractie
voorzitter heeft ook gisteravond in zijn rede de 2 belangrijkste genoemd.
Oergelijke overheidssteun behoort alleen gegeven te worden aan bedrijfstakken of
bedrijven die op wat langere termijn een redelijke verwachting van perspectief
van een renderende toekomst hebben. Natuurlijk speelt bij dat alles ook zeker
als overgang, de werkgelegenheid een rol en daarom zal dergelijke steun als
regel, althans als principe tijdelijk behoren te zijn. Is eenmaal de zaak weer
gezond dan zal kook de Overheid tot taak hebben volgens ons die steun op te heffen
reep. overheidsgeld wat daar ingestoken zou kunnen zijn, daar zijn we helemaal
niet principieel tegen, dat geld weer terug te trekken en elders stimulerend,
helpend of overbruggend reddend te gebruiken. En dan tenslotte het zeer belangrijke
punt dat hier door de Hr. v. Tets namene Rotterdam naar voren is gebracht, dat van
de inflatie. mevr. de presidente, dames en heren, wij zijn er in de fractie diep
van doordrongen dat de inflatie een groot kwaad is. Dat het een onrechtvaardig
verschijnsel is, dat vooral de zwaksten in de samenleving treft. 1969 is op het
gebied van de inflatie wat de prijzen betreft een uitzonderlijk slecht jaar
geweest. de Jaren die daaraan vooraf gingen waren aanzienlijk beter. Dat mogen wij
ook niet vergeten. 1967 en 1968 ook onder verantwoordelijkheid van het Kabinet
waren jaren met nauwelijks prijsinflatie. En de Hr. v. Tets mag dus niet zeggen,
wanneer •••••• niet spreken over de afgelopen jaren, maar 1969 was slecht. En de
hoofdelementen daarin dames en heren en laat U niets aanpraten de hoofdelementen
van de prijsstijging van 69 Qie waren in de eerste plaats het element lonen wat
boven de productiviteit uitging. In de tweede plaats de directe invloed van de
invoering onvermijdelijk van een systeem van omzetbelasting de B.T.W. In de derde
plaats de invoerprijzen, waar wij niets aan kunnen doen in het land en in de vierde
plaats een element van winstaanpassing en in die volgorde ie het geweest dat de
prijzen zijn opgedreven. Eerst het loonelement, daarna pas de B.T.W., daarna de
invoerprijzen, tenslotte de winetaanpassing. De Hr. Geertsame heeft gisteravond
al gezegd t.a.v. de inflatie,· wij hebben alle schuld, werkgevers die bereid Zijn
looncontracten goed te keuren, die boven hun financieel vermogen zijn, werknemers
die te veel vragen. Een overheid ook die op een zeer hoog peil van uitgave zit.
En wat de overheid betreft, overheideuitgaven zijn ook wij allen als individuen
in die zin mee veaantwoordelijk dat elk van ons de neiging heeft om meer overheideuitgaven te vragen, niet in totaliteit maar op die punten die hij nu juist
belangrijk acht. Of dat nu het onderwijs is, of de wegen of de conjunctuur
politiek. De bevordering van kunst en wetenschap, de landbouw, de middenstand,
de ontwikkelingsgebieden in binnen- en buitenland. Elk van ons heeft zijn eigen
speciale belangstelling en elk van ons moet matiging betrachten om dat nu niet
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alles tegelijk kan. Een belangrijke bijdrage aan de inflatie bestrijding die dit
Kabinet juist in 1969 heeft geleverd is het stringente begratingsbeleid van
minister Witteveen. Het feit dat iedere overschrijding van de begroting elders
binnen de begroting moet worden gecompenseerd. Daarom hebben wij bij de algemene
beschouwingen ik heb dat namens de fractie mogen doen over 70 gevraagd dit
stringente begratingsbeleid voort te zetten en op dat dringende verzoek heeft
tenslotte het Kabinet, dat siert het aele Kabinet, bevestigend geantwoord. Het is
ook een belangrijk punt bij de inflatie bestrijding dat dit Kabinet over de 4 jaar
periode niet boven de Zijlstra norm uitkomt bij de realisatie. Of die te hoog is
die norm in de huidige omstandigheden is een punt dat bij de volgende formatie
nauwkeurig bekeken zal moeten worden. maar voor deze Kabinetsperiode was het
afgesproken met onze instemming en is het bezig te gelukken om niet te overachrijder
Voor het zover de gemeenten betreft heeft collega Koning al wat daarover gezegd.
Het is in dit verband ook m.n. om de gevolgen van de inflatie op te vangen zo goed
mogelijk dat het van het grootste belang is , Porteins heeft het gezegd, ik onderstreep het nog eens dat de automatische correctie de automatische aanpassing van
de tarieven van de geldontwaarding een feit wordt in deze Kabinetsperiode. en
afsluitend dames en heren, kan ik U de stellige verzekering geven niet alleen
Porteins en ik als voornaamste woordvoerders op het gebied van de overheidsuitgaven
en de

economie, maar onze hele fractie die daarbij ook elk voor zich offers

brengt in het niet vragen van dingen die wij belangrijk vinden, dat wij allemaal
met elkaar de zorg, het toezian dat de inflatie zo goed mogelijk wordt beteugeld
en zo nauw mogelijk binnen grenzen wordt gehouden, dat wij dat zullen blijven
beschouwen. Ik durf voor mij te zeggen als onze allerbelangrijkste taak. Ik dank
U zeer. (applaus)
Dank U wel mijnheer Joekes, het woord is nu aan de Hr. Vonhof.
Mijnheer de voorzitter, allereerst een punt wat is naar voren gekomen door de
Hr. de Boer n.a.v. de motie van de Hr. Berkhouwer. Daar wordt in gesproken over de
veiligheid van vliegtuigpassagiers. Uiteraard moet dit gelezen worden als vliegtuig•
passagiers en bemanningen. Dan mijnheer de voorzitter, heeft mevr. Hissink
gesproken over haar moeilijkheden om zich adequate te organiseren. moeilijkheid die
meer ondervonden wordt door groepen die zij treffend omschreef als hoofdarbeiders
in semi overheidssfeer. Oe mate, het is zo mevr. Hisaink kan ervan overtuigd zijn,
dat wij in zeer belangrijke mate proberen om juist ook voor deze groep zo goed
mogelijke waarborgen te scheppen. Oe mate waarin dit gebeurt die moet afgewogen
worden en dat is een individuele afweging door ieder voor zich t.o.v. de noodzaak
de individuele noodzaak om zich aan te sluiten bij een vakorganisatie. Dat is een
individuele beslissing. Daar treden wij als partij bepaald niet in. Wij zullen er
als partij naar streven om die voorwaarden te scheppen dat er geen sprake behoeft
te zijn van een politieke gewetensnood in dit soort beslissingen. En het is mijn
grote kritiek geweest in de kwestie van de A.B.O.P. dat men daar zich heeft aangesloten bij het N.V.V. terwijl er de noodzaak niet voor was

n daardoor zeer

grote aantallen onderwijzers volkomen ten onrechte in die politieke gewetensnood
heeft geplaatst.

(applaus)

•••••••••••• /130

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK
AFDELING CONGRESREGISTRATIE

am

Blad No.

130

Band No.

9

mevr. de voorzitter, de Hr. v. Hogerhuis spreekt over de Avro zendtijd. De Avro
heeft een beroep gedaan op grond van zijn ledenaantal op de wet. Het is zo dat
vorige week in de Eerste Kamer Mej. Klompé heeft aangekondigd het leden bestand
van de Avro te onderzoeken. Ik geloof dat dat de grondslag moet zijn van wetstoepassing. Het lijkt me juist om dat onderzoek af te wachten. In het algemeen
menen wij dat de wet zo maximaal mogelijk moet worden toegepast. Dat heeft de Hr.
Hogerhuis niet gezegd, dat houdt overigene wel in dat er bepaalde garanties moeten
zijn b.v. dat de gezamenlijkheid van de NOS aan zijn trekken blijft komen. Het
oprmkken van de zuilen daartegen zien wij met lede ogen. In dit ongelukkige wetaontwerp is de NOS secend best. De Hr. Groothof sprak over de mammoetwet, de Hr.
Groothof zei die memmoetwet die ja daar trekt de Hr. Vanhof tegen van leer maar
voorlopig is die er wel. Hij deed mij wat dat betreft denken aan mijn socialistisch
collega Marsman, die zei dat ik op mijn begrafenis nog tegen de mammoet zou
spreken. Dat is een kunststukje op zichzelf, maar bovendien mijn gezondheidstoestand is dusdanig dat ik dacht die mammoetwat wel te kunnen overleven. Al geef
ik toe dat mijn autorijden een onzekere factor is. Maar het is zo dat t.a.v. de
moeilijkheden van de mammoetwet, die komen inderdaad voor een belangrijk deel
neer juist ook op de schoolleiding. Ik heb daar 10 dagen geleden vragen tot deç
Staatssecretaris daarover gericht, omdat zich daar het zeer ernstige verschijnsel
van een grote ziekteverloop manifesteert. Ik heb de indruk dat dat meekomt omdat
die schoolleidingen zich op het ogenblik ook in situaties bevinden, situaties
waarvoo~

ze als zodanig niet zijn opgeleid en het gehele systeem van de school-

leiding zal bepaald structureel moeten worden bekeken. Wij zullen daar zeer nadrukkelijk aandacht aan schenken. Eerste

sta~

daartoe zal moeten zijn de

beantwoording door de staatssecretaris. Tenslotte heb ik

van Mevr. Bartlama

sprekend over Curaçao en Suriname begrepen Mevr. de voorzitter dat zij de lijn van
de fractie zeer wel kan volgen. Wij stellen onze politiek niet in op toevallige
incidenten zoals in alle andere gevallen is liberale politiek nooit politiek bij
oprisping. Ik dank U wel.
Hartelijk dank mijnheer Vonhof, het woord is aan de Hr. v. Dijk.
Slechts een onderwerp, Mevr. de voorzitter regedeart mij, dat is de plaats van
de Se medische faculteit waarvan de vragensteller heeft gezegd dat hij Maastricht
niet juist vond maar dat die in Brabant had moeten komen. Ook in onze fractie
waren mensen deze mening toegedaan maar ze hadden ook andere meningen. Er waren er
voor Twenthe er waren er voor Nrd. Brabant er waren er ook voor Maastricht. Dat
nu was volstrekt geen politieke beslissing. Maar het kan op een gegeven moment.
voortkomen dat de beslissing over een volmaakt niet politieke zaak die He
eigenlijk zakelijk moet benaderen dat die toch in het politieke vlak komt. En dat
is hier gebaard. En nu geloof ik dat het juist een V.V.D. motie is geweest, de
motie v. Dijk die en voor Nrd. Brabant en voor Twenthe perspectieven heeft
geopend voor de ontwikkeling van de medische wetenschap en de medische opleiding,
die het niet onmogelijk maken dat Twenthe en Nrd. Brabant eerder artsen afleveren
dan Maastricht. Ik geloof dat dat een goede zaak is, maar dan moeten er plannen
komen uit de regiones zelf en daarom zou ik deze korte interventie willen besluiten
met een variant op een carnavalslied, Brabant laat niet met U sollen
·••••••••••• /131
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(applaus)

Hartelijk dank mijnheer van Dijk. Het woord is aan de Hr. Wiegel. Hierna komen
nog de Heren Tuinman, Geurtse, mevr. Detmeyer.
4 vragen mevr. de Presidente. 2 van de Hr. Ottevanger over de filmkeuring en de
woningbouw,

1

van de Hr. Hogerhuis Amsterdam, ook over de volkshuisvesting en

1

van de Hr. v. Gent uit Gorkum over mijn wel vragen stellen over activiteiten van
Burgemeester v. Rappard van Heemstede en niet vragen stellen over zijn naamgenoot
van de gemeente Gorkum. Maar eerst met Uw toestemming een opmerking, en dan niet
als Kamerlid maar als oud voorzitter van de J.o.v.o. Ik ben er erg blij mee dat
een aantal hoofdbestuursleden van de J.o.v.o. vandaag en gateren heel actief
hebben meegedaan aan de discussie over het beleid van onze partij. Dat was voor
mij een tweede bewijs van de stelling dat het met de J.o.v.o. op dit moment
nadrukkelijk weer de goede kant uitgaat. Eerste bewijs heb ik gevonden op het
J.o.v.o. congres in Breda. Ik heb de indruk dat na een inzinking van een jaar of 2
onder leiding van 2 vroegere voorzitters van de J.o.v.o. het thans met de J.o.v.o.
en met samenwerking van de J.o.v.o. en v.v.o. weer de goede kant uitgaat.(applaus)
Dan mevr. de presidente 2 vragen van de Hr. Ottevanger, die ik ook nog uit de
J.o.v.o. ken. Hij is kritisch geweest, kritisch aan het adres van het optreden van
de V.V.O. Tweede Kamer fractie. Hij is wat dat betreft zichzelf gebleven. Hij was
vroeger toen hij nog in de J.o.v.o. zat kritisch aan het adres van de leiding van
de J.o.v.o. alleen stond hij politiek gezien ,zo kan ik mij nog herinneren aan de
andere kant en ik herimner mij nog wel dat hij altijd behoorde tot diegenen die
het linkse crypte socialistische drijven van de J.o.v.o. leiding niet zo
verschrikkelijk plezierig vond. Hij heeft zijn leven verbeterd, ik dacht dat wij
daar blij mee mochten wezen. Dan zijn 2 concrete vragen. In een vraag over de
censuur waar de Hr

Geertsame ook al wat over heeft gezegd. Het is de V.V.D.

Tweede Kamer fractie geweest die bij de behandeling van de begroting binnenlandse
zaken via een motie Minister Beernink heeft gedwongen tot de uitspraak dat nog dit
parlementaire jaar zal worden gekomen met voorstellen vat afschaffing van de
filmkeuring, met het voorstel tot wijziging van art. 221 van de gemeentewet en met
een voorstel tot wijziging van art. 240 Wetboek v. Strafrecht. Ik dacht dat wat
dat betreft dus de V V.O. Twaede Kamer fractie bepaald niet kon worden verweten,
in tegendeel dat wij aan censuur niets zouden doen. De Hr

Ottevanger heeft ook

kritische opmerkingen gemaakt over de prioriteit die de Hr. Geertsema in zijn
speech heeft geg,:even aan de woningbouw. Ja, hij heeft gezegd die woningbouw is
toch eigenlijk minder belangrijk, ik heb dat

lette~lijk

uit zijn mond vernomen,

dan b.v. het vraagstuk van de Dam slapers. Daar kun je zo over denken:., maar kijken
naar dat volkshuisvestingsaspeet van beide zaken, dacht ik dat er minder mensen
zich op de Dam zouden kunnen huisvesten dan op dit moment nog woningzoekend zijn,
zo bepaald dacht ik is die prioriteitsstelling van de Hr. Ottevanger toch niet
aanwezig. Ik zou hem willen vragen om op onze extra partijraad in april te komen,
waar wij het vraagstuk van de woningbouw met elkaar zullen bespreken en waar wij
misschien tot spijt van de Hr. Ottevanger ongetwijfeld zullen vaststellen dat de
oplossing van de woningnood een van de ernstigste problemen is waarvoór wij staan •
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en dat de oplossing van de woningnood door ons ook met kracht zal worden bevorderd.
Oe Hr. Hogerhuis uit Amsterdam heeft ook een vraag over de volkshuisvesting
gesteld en ook die vraag kan op de partijraad in april uitgebreider aan de orde
komen. Hij heeft gezegd, is niet een van de oorzaken van de moeilijkheden bij het
in gang houden van de bouwproductie een gebrek aan efficient beheer in het bouwbedrijf. Ik dacht dat er vele oorzaken waren aan te geven voor het achterblijven
van de bouwproductie, maar ik ben het bepaald met de Hr

Hogerhuis eens dat een

gebrek aan efficiente aanpak daar bepaald een van de oorzaken van is. Ik heb de
indruk dat het bedrijf, het bouwbedrijf misschien nog te veel ambacht is en te
weinig industrie. Ik heb de indruk dat als we ook het bouwbedrijf nog meer zouden
gaan industraliseren en rationaliseren dat we dan ook de oplossing van de maningnood een stuk dichter bij zouden brengen. Ik ben het dus met de intenties die de
Hr. Hogerhuis in zijn vraag heeft gelegd, volstrekt eens. Mevr. de presidenten ik
kom dan tot de laatste vraag voor mij de hamvraag, de vraag van de Hr. v. Gent uit
Gorkum, die hij zo heeft de voorzitter van de afd. Gorkum van de

6.v.o.

mij

verzekerd niet namens de afd. maar namens zichzelf heeft gesteld. De Hr. v. Gent
heeft gezegd, ja, welk nut heeft het nu eigenlijk dat de Hr. Wiegel z'n tijd en
aandacht heeft gewijd aan de activiteiten van de Burgemeester van Heemstede die
de opvoering van een wagenspel, laat ik het zo maar formuleren, niet al te zeer
bevorderd heeft en die ook een tal of in ieder geval een iemand van zijn Nieuwjaars·
receptie heeft verwijderd. Hij heeft gevraagd heeft de Hr. Wiegel niets betere te
doen. Dat is volstrekt juist Mevr. de Presidente, ik heb wel wat meer te doen. mk
heb ook wel wat beters te doen maar ik dacht niet dat het zo was dat over het
algemeen maar als de vergadering daar anders over denkt dan hoor ik dat graag,
mijn activiteit als Kamerlid in het gedrang zijn gekomen door het formuleren van
mijn vragen over de activiteiten aan de burgemeester van Heemstede. {applaus)
En de combinatie, een merkwaardige combinatie die de vragensteller heeft gelegd
tuesen burgemeester v. Rappard van Heemstede en burgemeester v. Rappard van Gorkum,
n.l. waarom wel vragen over v.

Rap~ard

uit Heemstede en geen vragen over de

Hr. v. Rappard van Gorkum. Ik kan hem verklappen dat ik die vragen over v. Rappard
in Gorkum wel heb geformuleerd, dat de fractie voorzitter in de Tweede Kamer ze
zelfs nog heeft goedgekeurd ook, maar toen ik haastig naar de Griffie rende maar
toen de Hr. Lens iets eerder was, zodat ik naast de zaak keek mijn naam niet in
de krant kreeg om met de terminologie van de vragensteller te spreken moet een
probleem bij hem rechtzetten. Het stellen van vragen is over het algemeen niet de
methode om in de krant te komen, ik heb dat ook via een van mijn vele bijverdienster
in het algemeen dagblad dat kunnen schrijven, als je wat wilt weten Mevr. de
Presidente dan bel je het Ministrerie, wil je in de krant komen denken Kamerleden
dan stel je de vraag maar er worden zoveel vragen gesteld dat heeft geen zin
meer. Ik stel ze ook de laatste tijd niet zoveel meer. Maar kan U wel zeggen dat
als ernstig bedoeld slot aan het end van mijn verhaal dat de Tweede Kamer fractie
bepaald met zorg kijkt naar de bestuurlijke situatie in Gorkum. Het is niet waar
wat de Hr. v. Gent heeft gesteld dat wij geen contact hebben gehad met mensen uit
Gorkum, ik heb met een van de Raadsleden gesproken, ik heb ook telefonisch met een
van de bestuursleden gesproken
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en als bestuursleden en raadsleden vinden dat ze uitgebreid met de Tweede Kamer
fractie nader moeten overleggen, telefoonnummer van de Tweede Kamer is naar alle
waarschijnlijkheid bekend. Ik ben graag bereid tot dat gesprek en als het rapport
van oud burgemeester Kolfschoten van Den Haag rond is, als dan een telefoontje
uit Gorkum komt, zullen wij niet de haak op het toestel gooien.
Hartelijk dank.
Het woord is aan de Hr. Tuinman.
Mevr. de voorzitter, 1 vraag van de Hr. Oosten uit Breda over een nieuwe aanpak
van het ruilverkavelingsbeleid. Hij wijst er op dat steeds meer nieuwe elementen
als recreatie en in dit geval ook andere opvattingen over de ruilverkavelingen
zo dringend worden dat daarvoor een wetsherziening noodzakelijk zou zijn. Hij heeft
in dit verband ook gewezen op het verwerpen van de ruilverkaveling Rijsbergen
i.v.m. onzekerheden t.a.v. het wegenplan. Laat ik dit voorop stellen dames en
heren, dat de ruilverkaveling nog altijd volgens de bestaande wet primair
gericht is om versnipperde percelen landbouwgronden samen te voegen zodat het
mogelijk is een beter economisch en ook vooral sociaal landbouw bedrijf te voeren.
Het is dus ook primair een landbouwwetk,maar de praktijk van de laatste jaren is
toch wel duidelijk deze geweest, dat er ee

veèlzijdigheid naar

voren is gekomen in die zin dat tal van vraagstukken die verband houden met
recreatie, met natuurbescherming met het scheppen van nieuw groen en steeds
groter accent zullen gaan krijgen. Nu is het verleidelijk om onder de huidige
omstandigheden al te gaan stellen dat wij de bestaande ruilverkavelingswet waarvan
de bestaande instrumenten wel toegepast worden om daar een zo groot mogelijke
veelzijdigheid bij mogelijk te maken te vervangen door iets van een landinrichtings·
wet. Wel er staat te wachten de indiening van een speciale wet voor Jhet z.g.
plan middendelfland, waarbij vraagstukken als landbouw, recreatie, natuurbeschermin!
nader zullen worden geintegreerd. Ik heb voor mijzelf het idee dat dit wetsontwerp
wel eens model zou kunnen gaan staan voor een nieuwe aanpak. Maar juist bij dit
soort vraagstukken en vooral ook door het uitermate belangrijke kostenelement
dat daar van vele zijden bij naar voren komt, is het toch wel zeer noodzakelijk
om daar eerst wat ervarihg mee te doen vooraleer wij een kant opgaan dat wij dus
de bestaande situatie wijzigen. Ik zou er tenslotte wel op willen wijzen dat
niet alleen in Rijsbergen maar in het verleden verscheidene ruilverkavelingen
zijn verworpen, hetzij door de grondeigenaren, hetzij de grondgebruikers, dat
hesven niet altijd dezelfde te zijn. Omdat men dus bij de afweging van de

kost~n

en baten geen voordelen zag en daardoor van een ruilverkaveling afzag. Het grote
bezwaar wat je daar dan kan aanvoeren is dat de voorbereidingakosten vrij hoog
zijn en dat bij de huidige situatie beter zou zijn dat het op een andere wijze
wordt opgelost. Maar dat er dus eenverandering, dat we naar een verandering toegroeien dat bewijst in wezen al uit de huidige actuele situatie. Dank U wel.
Het woord is aan de Hr. Geurtse.
Mevr. de voorzitter, Mej. Gijsbars heeft er ons aan herinnerd dat de organisaties

van geestelijke volksgezondheid en andere van oordeel zijn dat huwelijk en huwelijkl
ontbinding betrekking hebben op zodanig intieme relaties man ,vrouw, dat de
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rechter daar niet aan te pas mag komen dat hij zich van oordeling moet onthouden.
Voor zover daarmede bedoeld wordt dat de rechter niet of nauwelijks in staat zal
zijn

o~

de mate van schuld die als het mis gaat in een huwelijk te beoordelen,

zal ik die stelling kunnen onderschrijven. Ik herinner eraan dat ik in het radiopraatje dat ik hierover heb gehouden onlangs ook van onze kant bezwaar tegen het
voorstel in het ontwerp is aangetekend om voor te schrijven dat echtscheiding
niet kan worden uitgesproken als de duurzame ontwrichting in overwegende mate aan
de verzoeker is te wijten en dat verweer wordt gevoerd. maar voor zover die
stelling inhoudt dat de rechter er niet aan te pas mag komen als de ene partij
zegt dat huwelijk is duurzaam ontwricht en de ander ontkent dat, kan ik die
stelling niet onderschrijven. Oe rechter heeft in onze maatschappij juist de taak
om te voorkomen dat de een eenzijdig zijn wil oplegt aan een ander. Ik zou die
taak ook op dit terrein niet graag aan de rechter ontnemen, ik dacht dat juist een
liberaal hiervoor oog zou hebben. Ook hier gaat het om vrijheid in relatie tot
verantwoordelijkheid, ook hier moeten we er oog voor hebben dat het gaat om
vrijheid van 2 partijen. Het door de Hr. Polak ingediende ontwerp is natuurlijk
een compromis, dat wij nog wel wat verder zouden willen gaan, dat zal kunnen
blijken uit het voorlopig verslag. Ik heb in de krant gelezen, dat voorlopig
verslag deze week uitgekomen is. Oe Kamerleden zullen het volgende week wel
krijgen. In dat voorlopig verslag gaan we op de zaken wat nader in en zal blijken
dat we op een aantal details verder zouden willen gaan. Gelukkig staan we daarin
niet alleen. Al gaan onze verlangens verder, ik onderschrijf bepaald niet de
opvatting van 0

1

66 dat het ontwerp al veroudera was toen het ingediend werd.

Integendeel de Hr. Geerteems heeft gisteren duidelijk gemaakt dat de Hr. Polak
de beste minister van Justitie is die wij sinds 1945 in ons land gehad hebben
(applaus), het zal U duidelijk zijn mevr. de voorzitter dat ik die stelling
graag onderschrijf, het doet mij genoegen dat ook de zaal dat onderschrijft.
Ik vind dat juist dit ontwerp ook weer bevestigd heeft dat hij dit is, hij
heeft het aangedurfd om deze controversi!le materie mag zeggen bestekeklaar te
maken. Oe opvattingen op dit terrein zijn gelukkig ge!valueerd, ze evolu!ren nog
steeds verder ook dat zal blijken uit het voorlopig verslag. Er zijn ongetwijfeld
nog verbeteringen aan te brengen, ik zou alleen ten dien aanzien nog willen steller
wat wij ook in het voorlopig verslag gesteld hebben wij zouden in de strijd om het
beste het betere dat in het ontwerp ligt niet graag verloren zien gaan. Er ie ons
veel aangelegen dat deze verbetering die de Hr. Polak voorgesteld heeft inderdaad
m.n. op het gebied van doorbreking van de verstarde situatie van de scheiding van
tafel en bed dat die verbetering wordt gerealiseerd. Dan heb ik nog een tweede
vraag liggen van de Hr. Hogerhuis te Amsterdam. Die vraagt het standpunt t.a.v.
het voorstel van de Hr. v. Schalk om te komen tot een fonds voor de slachtoffers
van misdrijven. Daar hebben wij geen moeite mee, dat zal duidelijk kunnen blijken
uit het feit dat we bij de begroting van justitie voor 1968 aan de minister
gevraagd hebben te bestuderen naar de mogelijkheid voor instelling van een zodanig
fonds, dat we bij da begroting voor 1969 een concrete suggestie gedaan hebben,
n.l. voorgesteld hebben om de gevangenen volwaardige arbeid te laten verrichten
tegen volwaardig loon en uit de opbrengst daarvan een dergelijk fondà althans
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gedeeltelijk te steunen. Het is ons niet belangrijk of dit fonds gesteund wordt
op de door ons gesuggereerde manier of de wijze die de Hr. v. Schaik suggereert,
het gaat ons er om dat dit fonds er komt. Wij zullen wat dat betreft met de Hr.
v. Schaik graag een lijn trekken. (applaus)
Dank U zeer Mijnheer Geurtse. Als Laatste mevr. Datmeyer nog het woord.
Mevr. de voorzitter, dames en heren, de Hr. Sandberg heeft zijn ongerustheid
uitgesproken over de achteruitgang van de lichamelijke conditie van de jeugd.
Dat is ook helemaal juist. Ik wil die bezorgdheid bepaald niet wegnemen, ik wil
hem zelfs misschien nog wat verergeren door enige cijfers hierover te geven, van
het jaar 7 en 68. En dan bleek n.l. dat bij de militaire keuringen 38% van de
jongens lichamelijk ongeschikt was en in slechte lichamelijke conditie verkeerden.
Dat bleek dat 60% van de recruten niet kon zwemmen en bij schoolonderzoeken op
middelbare scholen bleek dat 1/3 van de jeugd op die leeftijd al leed aan
bewegingsstoorniesen. Het is dus inderdaad een bijzonder belangrijk en zorgwekkende zaak waar veel aandacht de laatste tijd aan geschonken wordt. Mevr. de
Veder heeft al gezegd de commissie volksgezondheid gaat dat binnenkort behandelen
en nu overmorgen komt in een openbare commissie vergadering aan de orde de
discussienota over de sport. Want ook de sportbeoefening kan natuurlijk een
belangrijke bijdrage leveren tot verbetering van de lichamelijke conditie. Nou
heeft de Hr

Joekas daarnet al gezegd we kunnen niet alles en dat geldt natuurlijk

ook voor verlangens op het gebied van de sportbeoefening. Dus wat in de allereerste plaats moet gebeuren dat is hier een plaatsbepaling in het totale beleid
van de sport in het tdBle welzijnsbeleid een prioriteiten bepaling dus en binnen
het sportbeleid wederom een prioriteitenbepaling van wat daar het meest noodzakelijk is. De Hr. Sandberg heeft het gehad over de afschaffing van de B.T.W.
daar is al door de Hr. Portsine op geantwoord. Afgezien van het feit dus dat
hier al verschillende vrijstellingen zijn, dacht ik dat die afschaffing van die
B.T.W. nou niet zo erg veel zoden aan de dijk zou zetten om de sportbeoefening
te bevorderen of te stimuleren en dat dat bepaald niet een allerhoogste
prioriteit zou moaten krijgen. Ik zou dus resumerende willen zeggen, het is
een zaak die bijzonder veel aandacht verdiend, waar de fractie ook veel aandacht
aan geeft. Niet alleen de leden van de commissie C.R.M. dus in het kader van
het welzijnsbeleid maar ook de leden van de commissie volksgezondheid en ook de
leden van de commissie onderwijs, want hier speelt natuurlijk ook heel sterk mee
de lichamelijke opvoeding en lichamelijke forming en ik kan U de verzekering
geven dat de fractie ook in de toekomst hier alle aandacht aan zal geven.
Thans is het woord aan de Hr. v. Rial, die namens de hele Eerste Kamer fractie
als enige spreker zal optreden.
Mevr. de presidente, ik heb het gevoel dat hoe korter ik spreek, hoe aangenamer
het U zijn zal. De vergadering gaat verlopen en er etaan nog enkele
handelingen te wachten. Mevr. maar dat neemt niet weg dat ik vanmiddag toen ik
de Hr. Vanhof hoorde spreken herinnerti werd aan de woorden van Molk,
de stamelaar zowat 1000 jaar geledan gesproken. media in vita approximitatum
mortus subus ???? d.w.z. midden in het leven staan wij vlak bij de dood •
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Dat brengt met zich mee dat men zijn best moet doen en dat geldt dus ook voor mij.
mevr. laat ik beginnen met mijn best doende de begrippen aspirine een van de
weinige vragen die bij de grondige behandeling voorbij zijn gegaan, geloof ik
te combineren met het begrip opkomstplicht.

Het is bekend dat vele medici op

het standpunt staan dat aspirine ongezond is, dat het eigenlijk ook als andere
dingen alleen op recept hoorde te worden verstrekt. Datzelfde geldt voor de
eenvoudigste slaapmiddelen. maar mevr. we hebben allemaal het recht op onze eigen
bescheiden neuroses, ook om die te bestrijden buiten het raam van medici en
apothekers. laat ons een beetje vrijheid. Het is ondeugend om weg te blijven
bij de verkiezingen. Het getuigt ervan dat men een niet zo hoge dunk van zijn
staatsburgelijke plichten heeft, maar het is aan de andere kant ook weer een vorm
van elementaire menselijke slordigheid. mevr. dat geeft het standpunt van de
Eerste Kamer fractie weer die in haar geheel voor de opkomst, voor de afschaffing
van de opkomstplicht stemmen zal. Wanneer er practische bezwaren zijn dan kunnen
die natuurlijk in alle dingen in het leven een rol spelen. Er bestaan voor
liberalen bijzonder weinig axiomatische begrippen. Wel dacht ik dat tot die
axiomatische begrippen hoorde de buitengewoon grote betekenis van de vrijheid
in alle min of meer denkbare normale omstandigheden. Wij zouden dus een positief
en pertinent bewijs willen afwachten, dat de regeerbaarheid van Nederland in
hoogst aanzienlijke mate minder wordt. Wanneer men de opkomstplicht afschaft
vpordat wij er zelfs over zouden willen gaan denken die opkomstplicht evt. opnieuw
in te voeren. Ik formuleer het opzettelijk zo om duidelijk te maken dat een goed

liberaal zelfs over die dingen waarin hij tot het diepst van zijn ziel overtuigd
is altijd met zich praten laat. mevr. de presidente hetzelfde geldt voor de kiesdrempel. Ik denk er niet over om die te verhogen en ook mijn fractie denkt er niet
over. Wij achten nl. de idiologische waarde van de kleine en zeer kleine partijen
sterk te overwegen boven elk practisch nadeel dat deze partijen eventueel toebrengen. De S.G.P. (applaus) de partij van de Hr. Jongeling maar ook de P.S.P.
C.P.N. zijn in wezen zuiver idiologische partijen ook qua oorsprong qua hun hele
geschiedenis die wij In Nederland kennen. men kan een land niet regeren met
idiologische partijen maar ze zijn wel op de een of anderemanier een onmisbaar
element in de totaliteit van partijen die zich altijd een verweving zijn van
idealen, idiologie en heel stuk traditie, bepaalde groepsopvattingen, sociologische
samenhang en etc. Dat is •••• er is een principieel verschil tussen deze partijen
en andere partijen. laten wij hun vooral alle kans geven. {applaus)
Ik kom dan mevr

de presidente tot een paar dingen die aan de orde zijn gestald

waar ik toevallig iets van weet. De opmerkingen van de Hr. mulder omtrent de
Rotterdamse haven. mevr. de presidenten ik heb het voorrecht gehad om velen voor
mij te horen spreken. Ik heb gehoord over luchtvervuiling, milieuvervuiling en
aparte ministers. Ik heb gehoord over de bestrijding van inflatie, ik heb gehoord
van de Hr. mulder over gevaren die voor Rotterdam kunnen ontstaan en daardoor voor
Nederland. maar ik heb ook gehoord van de kant van Rotterdam op het ogenblik
voortdurend aangedrongen wordt op ingrijpen van de regering in dit hele complex.
Het is allemaal niet erg eenvoudig. de Hr.
v. Rptterdam, laat men toch goed begrijpen

heeft al g'zegd, let op de Raad
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inderdaad aanvullende industrieän zijn in hoge mate nodig. Agglomorerende
induetrieän, maar iedere nieuwe olie raffinaderij roept en dat helemaal niet
alleen in pak groepen van de samenleving maar tendele ook in onze eigen groep,
in het eigen Rotterdam hele

sterk~

weerstanden op. Dat moet men .. wel bedenken,

de regering is in dit opzicht min of meer meegegaan met bepaalde evoluties in
de publieke opinie. Het initiatief heeft niet bij de regering gelegenbij de
beperkingen die aan Rotterdam opgelegd zijn, dat initiatief lág ergens anders
en dat initiatief vindt zijn achtergrond in een evolutie van het denken over
welzijn en welvaart waar ook de liberalen zich niet aan kunnen onttrekken al
maken wij ons er trots mee, al zijn wij er trots op realisten te zijn en te weten
dat het welzijn betaald moet worden. maar dit zijn die dingen die in een bijzonder
nauwe samenhang staan en die men niet van elkaar splitsen kan. Tenslotte nog even
iets over de ruilverkaveling. Er is op het ogenblik, ik heb vanmorgen in de krant
gezien anders zou ik het niet zeggen, is het wetsontwerp middendelfland op
komst. Ik ben er van begin af aan ten nauwste bij betrokken geweest. In dat
wetsontwerp zult U vinden de combinatie ruilverkavelingstechniek met recreatieve
doelstellingen. Daar komt meen ik de oplossing vandaan, de wet middendelfland
zal straks kunnen gelden als het middel instrument om de bestaande ruilverkavelinga
techniek voor allerlei andere ontwikkelingen geschikt te maken. En nog een vraag
wederom van de Hr. Mulder, de kwestie Hembrug. De Hr. mulder ziet dit probleem
wat te

• Er ;is geen kwestie van dat de Hr. Koudijs ongelijk heeft, er

is ook geen kwestie van dat ik ongelijk hoef te hebben. Het probleem ligt n.l.
zo, dat de vraag of de Hemburg rendabel produceert of niet afhangt van de lengte
van de series die hun opgedragen worden. En die lengte van die series mevr. de
presidente is een beleidsvraag. Daarspeelt n.l. ook het punt in mee,

staats-

munitie industrie tegenover particuliere munitie industrie in een redelijke
afweging van belangen tussen deze beide, vanuit een liberaal standpunt.
mevr. de presidente 38, 39 iedereen die het boek van de Jong gelezen heeft weet
het in tijden van oplopende spanningen is er nergens wapentuig te krijgen.
Die zich op het standpunt stelt van de landsverdediging en zoals onze partij
op een versterking en op kwaliteit brenging van onze inbreng in de NATO moet
daaraan denken. En nu weet ik heel goed en mag de naam gerust noemen dat de
buizen gemaakt worden niet bij de Hembrug maar buizen, dat heten buizen hetgeen
wat het projectiel tot ontploffing brengt, buizen zijn hele kleine voorwerpen
die men in klein bestek van te voren bestellen kan. En ik weet ook mevr. de
presidente dat de theorie is dat de NATO over 90 dagen oorlogevoorraad beschikt,
ik weet ook en dat is ook geen staatsgeheim het ie in het parlement herhaaldelijk
verklaard dat de NATO voorraden niet in alle opzichten . op het optimale niveau
zijn gebracht.

~ok

een weinig simpele zaak een zaak die niets met liberalisme

te maken heeft. De Hr. Koudijs heeft zelf de oplossing al aan de hand gedaan.
Hij heeft op een ogenblik gezegd de Hr. den Toom woog enige factoren iets anders
af dan wij die afwegen. Mevr. de presidente mijn afweging van de factoren loopt
met die van de Hr. den Toom parallel. Ik geloof dat ik nu precies alles gezegd
heb wat ik in dit geval had, mocht en moest vertellen. Ik kom dan nog even op
•••••••••••••• /138
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Utrecht links. Er is veel over gezegd, maar wederom geldt mevr. de presidente
wanneer wij dingen au serieux nemen en dat geldt zowel voor de NATO als voor
de oppositie, dan moet men logisch denken of proberen logisch te denken. Wanneer
de Hr. Ottevanger meent dat het onverenigbaar is met het liberalisme in de NATO
te zitten dan zegge hij dat en dan kan hij zijn standpunt misschien best
verdedigen. men kan de meeste standpunten heel goed verdedigen. maar wanneer wij
terecht in de NATO zitten en wanneer wij zoals de Hr. Geertsame naar mijn gevoel
niet tegen te spreken gronden gesteld heeft dat zuiver militair gezien Griekenland
niet in de NATO gemist kan worden, dan mevr. de presidente moet men een bondgenoot
als militaire bondgenoot, men mag over het staatsbesteld denken zoals men wil,
als militaire bondgenoot au serieux behandelen en dan is het geen serieuze
oppositie en dan heeft het als ik het zeggen mag met links niets

t~

maken maar

is het meer een uitingsvorm van een pittoresk bestaan mevr. de presidente om voor
te stellen om boven de hoofdstad van een NATO bondgenoot pamfletten uit te gaan
werpen evt. met het risico dat ze met onze eigen

worden neergeschoten.

Ik bedoel als men zulke dingen ernstig behandelen wil en men kan t.a.v. al deze
vraagstukken een heel ander standpunt innemen ook vanuit specifieke vormen van
liberalisme uit dan is het altijd de moeite waard het standpunt van de Kamer
fracties en de partij leiding dan ook inderdaad met tot in de diepte doorgedachte
motieven te bestrijden. mevr. de presidente ik blijf binnen de 20 minuten, ik
had iets willen zeggen over dat geslotene-van het liberale denken. Weet de
vergadering dat de laatste samenvatting van het liberale denken is van wijlen
Prof. Kort v.d. linden, minister-President van 1914-1918 en uit het begin van
deze eeuw dateert. En oppositie en compromissera re9eringe politiek moet vanuit
een vaste kijk op de dingen gevoerd worden. Wij werken daar naar toe in die
commissie toekomst. Ik hoop dat wij spoedig met resultaten zullen komen. maar het
gaat inderdaad om een herschrijving misschien minder knap, misschien moderner ale
wijlen Prof. Kort v.d. linden een van de grootste liberalen dat gedaan heeft. maar
mevr. de presidente wat wij niet willen is een incidentele benadering, is de
aanbidding van de goden van de dag. Als men oppositie voeren wil tegen ons dan is
dat oppositie vanuit een andere levenswaarde, dan mag dat nooit een oppositie
zijn vanuit het beginsel dat in vrij Nederland gestaan heeft, dat de liberalen zich
wel eens niet liberaal gedragen hebben. Er is veel oppositie mevrouw, sinds 10
jaar in deze partij waar ik de kranten bij aanwijzen kan, waaruit de betrokkenen
hun kritieken hebben gehaald. Dat varieert dan ook nog wel eens van periode tot
periode ook in de kringen van geboren opposanten zijn de ene keer het ene tijdschrift, de andere keer het andere tijdschrift populair. Het is juist tegen die
aanbidding dat mijn bezwaren gaan. mevr. de presidente ik ga zo gerust naar huis
omdat de voorzitter van onze Tweede Kamer fractie de politieke leider van onze
partij dat nu niet gedaan heeft. Hij heeft zich verklaard voor 2 dingen de NATO
en de orde die in linkse groepen als klank niet zo populair zijn. Hij heeft
~egelijkertijd

een standpunt van absolute tolerantie t.a.v. de pornografie en

de homosexualiteit, homofilie, moet het dan nu heten verkondigd. Een opvatting die
bij vele duizenden v.v.o.-ers misschien nog wat moeilijk vallen zal. Hij heeft niet
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gekozen de weg wat willen de mensen horen in het land, wat willen mijn partijgenoten horen of wat wil de minoriteit in mijn partij horen of majoriteit van
bepaalde publicisten. Oe Hr. Geerteems heeft een lijn aangegeven die onbeschroomd
uitging van een liberale visie. Een liberale visie die altijd met zich meebrengt
hardheid en rechtlijnigheid wanneer het om het handhaven gaat van de West Europese
rechtstaat en het eigen bestaan van ons land binnen het raam van West Europese
landen, toewerkende naar een wereld situatie die wij nog niet kunnen overzien.
Maar die voor alle individuele afwijkingen of het nu in het sexuele vlak ligt of
het Jehova's Getuigen zijn of principiële dienstweigeraars een onmetelijke
tolerantie moeten opbrengen zolang deze mensen bereid zijn zich aan enige op
zichzelf al uiterst royaal gestelde formele

spelregel~

te houden. Mevr. de

presidente dat de voorzitter van onze Tweede Kamer fractie hieraan op nog al
moedige wijze en vooral ook zeer besliste wijze uiting gegeven heeft maakt dat
wij met nog iets meer dan het gewone vertrouwen naar huis kunnen gaan. Ik dank U
zeer.

(applaus)

Hartelijk dank Mijnheer v. Rial voor deze woorden. Uit het applaus bleek wel
hoe zeer men Uw woorden op prijs heeft gesteld.
Dames en heren nu zit ik in een probleem van 'orde. U weet allemaal hoe laat het
is, U weet ook welk agenda punt we nog hebben, waarom ik U gevraagd heb in zo
groot mogelijke getale hier te blijven. mag ik even weten, ik heb U straks
gezegd U heeft de kans voor repliek, dat spreekt vanzelf. Dat heeft het hoofdbestuur besloten. Ik wil alleen maar aan de vingers weten of er mensen zijn die
er behoefte aan hebben. Zijn het er veel, dan ga ik eerst over tot wat ik zou
willen noemen ons feestelijk agendapunt, zijn het er zeer weinig dan zouden wij
en dat stel ik natuurlijk meest op prijs kunnen eindigen met ons feestelijk agendapunt. mag ik even vingers zien, zo die er tenminste zijn het is ook mogelijk dat
er niemand is natuurlijk.
Dan ga ik eerst over tot het feestelijk punt, anders zou het inderdaad voor onze
eregasten die wij voor een bepaald tijdstip hebben uitgenodigd te laat worden en
dan ga ik nu over tot wat ik zou willen noemen het feestelijk agendapunt ook al
heeft het dan misschien een trieste achtergrond.
Dames en heren, op de agenda staat afscheid van de Hr. Toxopeus. En ik zei U al
dit willen wij feestelijk doen, maar wij zijn er natuurlijk een beetje verdrietig
over dat spreekt vanzelf. Hij zou het trouwens zelf niet prettig vinden als we
zouden zeggen gelukkig dat hij gaat. Dat is een heel ding toen we hoorden dat hij
uit de fractie wilde dat hij naar een andere functie zijn hart uitging. Ik herinner
me nog heel goed •Rxz• de avond dat je het me vertelde. We waren toen met zijn
vieren bij elkaar, Ati, Jan, jij en ik en ik was nog niet eens officieel voorzitter
en je herinnert je misschien dat ik verschrikkelijk schrok en je zult je ook
herinneren dat ik toen zoals in Amsterdam zeggen al het spuug uit mijn mond heb
gepraat om je ervan te weerhouden. Maar het was overigens een heel gezellige avond,
ik heb er nog beste herinneringen aan, terugrijdend naar huis, zei mijn echtgenoot
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ja, wie ben jij nou eigenlijk, dat je dat tegen hem zeggen kunt. En daar had hij
gelijk aan. Ik was zelf ook inmiddels vertrokken om hele andere redenen en jij
zag op een gegéuen moment toch elders je levensdoel liggen en nou moet ik U
zeggen dames en heren, dat ik wel de eerste moet zijn om dat te begrijpen. Ik heb
U vanmorgen al gezegd, weest zuinig op Kamerleden. We verslijten ze anders te snel.
Het Kamerlidmaatschap is ongelooflijk zwaar geworden. Ik zal er verder niet over
uitwijden, U weet zoals U hier zit allemaal. Er wordt van verschillende kanten
zelfs gepropageerd dat je niet langer dan 8 jaar Kamerlid mag zijn, nou binnenkort
hoef je dat helemaal niet meer te propageren, geen mens denkt erover. Kijk eens
Edzo, het was natuurlijk een enorme slag want jij hebt een hele wonderlijke
carriàre gemaakt, je bent begonnen in daze stad, daarom vind ik het wel historisch
wel grappig dat we in deze stad afscheid van je nemen, althans afscheid als
fractie voorzitter, we hopen je nog vaak in ons midden te zien. Je bent hier
begonnen als lid van de gemeenteraad en je kwam in de Kamer. Je kwam in de Kamer
als Kamerlid dat niet bij voorbaat bij iedereen bekend was, nou is dat bij de
meeste nieuwe Kamerleden zo, dus dat was niets bijzonders. En je kwam er in als
iemand die geweldig veel kon lachen die heel veel humor had, dat hoorde al heel
gauw bij je imago. En nou weet je wel, je vijanden trachten altijd je goede eigenschappen in je nadeel uit te leggen. En dan werd er wel eens gezegd die Taxapaus
die lacht zoveel die neemt het vast niet serieus. Nou dat kan ik nou op deze
plaats wel eens een keer ontkennen, want we hebben veel met zijn tweeän afgeknakt,
als ik het me mag zeggen. Ik herinner me nog de grote verkiezingsvergadering in
Amsterdam, het was aan het eind Kabinet de Quay, er waren toen Kamerverkiezlngen.
Nou ie dames en heren de slotavond in Amsterdam van een Kamer tournée dat ie iets
geweldige hoor. Ik herinner me nog dat de brandweerlieden die waren toen boos,
die hadden niet genoeg salarisverhoging gekregen, die zaten in uniform en al in
de zaal en ik had mijn eerste woord nog niet gezegd of ze begonnen al boe te
roepen en toen herinner ik me dat jij

per interruptie zei, hou nou op met dat

boe geroep, kom in de pauze maar bij me, dan praten we samen, en dat wind ik nou
voor een politicus ware mentaliteit en ze waren stil en ze kwamen op het podium
en je hebt met ze gepraat en die foto is in alle kranten gekomen op pag. 1. Je
zou binna kunnen zeggen een betere image building voor de partij kun je niet
hebben. Dat was nou een van die geweldige politieke invallen waar jouw carrière
eigenlijk door gekenmerkt wordt. Je had het in je vingers, je voelde op een gegeven
moment wat de mensen wilden. En je lachte veel, je houdt van carnaval vieren dat
mag ik hier in Breda ook wel zeggen, dat is bekend, je hebt hier lang gewoond en
je beleefde het intens. En dat weet ik maar al te goed. Je deed het in de Kamer
altijd zo met het bekende understatement, hele grote woorden kwamen er zelden over
je lippen, maar als ze er dan ook overkwamen dan wist iedereen dat het je hele
grote ernst was. Ik herinner me nog de laffe aanval van Koekoek op onze vrind
Harders. Ik herinner me nog het debat over Iaraäl, het was nauwelijks een debat
want iedereen was het eens. Oe geroerdheid, oprechte verontwaardiging die er toen
uit je woorden sprak, die troffen temeer omdat het van een man kwam die niet gewend
was grote woorden te gebruiken en dat is jouw geweldige verdienste. met een
glimlach hele belangrijke dingen zeggen, maar die glimlach weglaten als het ••• er
dan ook helemaal geen reden voor is.
• •••••••••• /141
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En op dezelfde wijze heb je vermoedelijk, daar ben ik zelf niet steeds bij
geweest maar ik heb het dan wel in je naaste omgeving gevolgd, heb je voor ons
onderhandeld bij Kabinetsformaties. Ik herinner me nog de moeizame Kabinetsformatie
Marijnen. De ene confessionele onderhandelaar na de andere knapte af en wij
stuurden steeds dezelfde man in het veld,

Toxo~peus

en die bleef het maar vrolijk

doen. En hij kwam er nog goed uit ook. En dat wil ik je van deze plaats toch nog
wel eventjes zeggen, dat de partij je daar niet dankbaar genoeg voor kan zijn. Die
V.V.D. die wel eens het imago had van wat zwaarwichtig te zijn, die heb jij een
wat lichter een wat speelsere, je zou nu zeggen een wat

imago gegeven, dat

was belangrijk, dat hadden wa nodig. We leven in een andere tijd en dat heb jij
begrepen. Je hebt je daaraan aangepast en dat hebben de kiezers begrepen en dat
was ook de grote waarde die jij had als trekker voor de kiezers op onze lijst en
vanzelfsprekend heb ik daarom die avond getracht je te weerhouden. Mijn excuses
daarvoor, ik had het eigenlijk niet moeten doen. Want ik had het meteen moeten
"
begrijpen. Want
natuurlijk dames en heren als je jaren in de Kamer hebt gezeten
...,
en als ik het optel dan heeft de Hr. Taxapaus 7 jaar in de Kamer egazaten en is
hij

st

jaar Minister geweest, dan wil je op een gagegen moment wel eens op een

andere wijze je bestuurlijke talent ontplooien en dat je die hebt dat weten we.
Je was niet alleen een goed Kamerlid, je was een goed bestuurder. Nog altijd wordt
in ambtenaren kringen

de naam Taxapaus met een hele speciale klank uitgesproken.

U begrijpt wel waarom. Dat heb je ook {applaus) ••••••• al op je credit staan
me dunkt het is nog al wat. Dan zul je zeggen, ach bij zo'n afscheid speech zeg
je natuurlijk alleen maar aardige dingen, maar toen ik overdacht wat ik tegen je
zeggen moest, ja maar er is ook eigenlijk niks anders. Er is niets te zeggen
waarvan je zegt dat heeft Taxapaus zo verkeerd gedaan, of hoe kan hij dat nou
doen. Je hebt het toch met jouw instelling, met je politiek 'gevoel altijd net
op de juiste manier gedaan. En dat is moeilijk hoor in de politiek om er net niet
naast te kleunen, het altijd goed te doen en precies op de juiste toon en op
het juiste moment het juiste grapje of het juiste ernstige woord. Dat is jouw
grote kracht geweest. Edzo ik kan je namens hoofdbestuur, partijraad en algemene
ledenvergadering mededelen, dat wij unaniem besloten hebben je te benoemen tot
erelid van onze partij.

(applaus) .........•.....••..........................

Dames en heren, nu ben ik er nog niet. De Hr. Toxopeus vroeg mij net het woord
hij krijgt het direct. U hebt wel eens in de krant gelezen, dat hij een van de
politici was die het meeste vergezeld werd door zijn echtgenote. Dat is waar.
Want op die barricades waar wij samen gestaan hebaen, daar was jij At! er vrijwel
altijd bij. En ik kan me zo voorstellen dat het voor Edzo een geweldige kracht
is geweest. En ik wil toch op deze plaats jou nog wel eens hiervoor namens de
partijbedanken, want morele steun {applaus) ••••••••• in de politiek is een van de
allerbelangrijkste dingen, ik kan daar zelf over meepraten. (applaus)
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Hr. Toxopeus
Het is een beetje gek en onwezenlijk gevoel om op deze vertrouwde vergadering
te zijn zomaar, niet als afgevaardigde niet als Kamerlid, als natuurlijk heel
belangstellend lid van de partij dia dan nog veel te laat komt en dat maakt de
zaak alleen onwezenlijker want jemaakt minder mee. Wij waren zo laat daar konden
we niks aan doen, we haddan wat anders. mevr. de presidente, mevr. de voorzitter,
nou ja ik wist wel dat U wat vriendelijks tegen me zou zeggen, had ik inderdaad
wel verwacht. Ik ben er diep van overtuigd dat mat enige zoekerij er ook wel
iets onvriendelijks te zeggen was geweest maar laat dat maar. Haya je hebt gezegd
ik heb geprobeerd ja te weerhouden die avond, dat had ik niet moeten doen. Ja,
dat, een mens is altijd ijdel, dat had ik toch ook wel heel zuur gevonden als
je meteen had gezegd (applaus) ••••••••.•• nou ga je gang maar hoor. Weg.
Je hebt al gezegd ik ben niet een tobberige figuur misschien, dat weet ik zelf
ook niet, ik kan nog wel eens zeuren en zagen over dingen dat weet Ati veel beter.
Ja, ik lach ook wal heel graag en ik had ook hier in deze zaal carnaval willen
vieren, dat is van het jaar voor het eerst gebeurd, dat kon dit keer niet. En toch
heb ik ook wel eens een ogenblikje gedacht, ja maar en dat is natuurlijk waar, je
hebt een aantal dingen in ja leven meegamaakt dan zeg je die heb ik mogen doen.
Nou die wou ja varrekt graag_ doen en dat mocht dan een keer en dat komt natuurlijk
in wazen door de V.V.D. door de partij, dat heb ik ook altijd zo gesteld en voor
mezelf zo gevoeld en dan is er ook een punt dat ja zegt, mag ik nou. En nou was
ik er echt van overtuigd geen mens is onmisbaar. Als dat wal zo zou wazen voor
een politieke partij dan moet die partij heb ik vour mijzelf gezegd maar gauw
zich opdoeken, want als het allemaal van een vent afhangt, nou dan gaat het niet
goed. Ik ben tegen het
Hitlar een

leiderschap, ik herinner me al te goed dat
leider is geweest en ik was zo verachtikkelijk blijta

merken toen wij hier vanmiddag binnenkwamen aan het end van de middag dat het
allemaal heel goed ging. Nieuwe voorzitter, nieuwe fractie voorzitter van de
Tweede Kamer en het gaat fijn. Dat was dan het laatste restje pak van mijn hart.
We zijn nou in Groningen en ik wou dit zeggen, ik heb met buitengewoon veel
animo de politiek helpan bedrijvan en mijn vrouw heeft mij daar inderdaad altijd
enorm bij gesteund. Ik zeg wel eens, de Hr. v. Rial kan mij daar eventueel
uitsluitsel op geven, wat lijkt het mij voor een vrijgezel toch moeilijk om
politiek te doen. Ja, U lacht, maar Haya je sprak van die ambtenaren salarissen,
daar heb ik maanden over zitten hannessen in het Kabinet. Iedere week was er
wel weer wat. En altijd bleek dan weer dat het duurder uitkwam dan men had
uitgerekend, volgende week was het weer zoveel miljoen meer. De bezwaren waren
weer groter en ik kwam dan iedere Vrijdagavond thuishelemaal doorgezaagd en begon
tegen mijn vrouw over ambtenarensalarissen te praten. En die heeft dat allemaal
lief opgevangen, allemaal aangehoord en mij getroost en toen kwam de begrotingsbehandeling en het was allemaal voorbij ook. Die dagen heeft de Kamer mij
daarover bezig gehouden. Twee daarvan over personeelsbeleid en toen ik die avond
thuis kwam, toen zei mijn vrouw tegen mij en als je nou het woord ambtenaren.........•..•... /143
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salarissen noemt dan ga ik zo hard gillen dat de buren te hulp komen. En toen
wiet ik wat ik in die maanden allemaal van haar had gevraagd en ook gekregen,
blijven steunen, samen op pad. En Ati was er ook bij toen wij in Amsterdam daar,
en dat was een beetje op de barricades met die volle zaal dat was nog Bellevue,
dat moet ik wel zeggen hoer die moderne zalen dat is allemaal prachtig, maar
de sfeer in zo'n oud Bellevue dat is toch wel het neusje van de zalm. Ja, daar
kunnen ze ineens maar zo en nu kun je van Amsterdam zeggen wat je wilt, ik heb
altijd gevonden dat die avond daar dat was inderdaad ook het hoogtepunt. Die
zaal leefde geweldig mee, je kreeg eventueel op je donder, maar je stond dan ook
op je tenen en presteerde wat je kon presteren. Nou daar waren we dan allemaal
bij en dat was een memorabele avond, die ik altijd nog zie ale een van de
plezierigste beste verkiezingsavonden, ik weet helemaal niet of de uitslag er
naar was, maar die we ooit hebben meegemaakt. En ik geloof dat het niet slecht
was toen in Amsterdam. Ik houd er nu mee op, je zou graag herinneringen willen
ophalen van allerlei soort, daar heb ik mij helemaal niet op voorbereid, waar
ik me ook niet op had voorbereid echt oprecht niet, dat was dat ik erelid zou
worden gemaakt. Ik ben daar voor de partij uiterst dankbaar, ik gebruik de formule
geloof ik zoals het moet voor het besluit, mevr. de voorzitter U het dagelijks
bestuur en het hoofdbestuur ben ik dankbaar voor de voordracht daartoe. Dat erelid
maatschap is niet zo maar wat. Dat geeft je curieus genoeg geen plichten, els ik
het wel heb wel een peer rechten. Die rechten beschouw ik den tevens ook als
plichten. Als ik mag komen, moet ik ook komen en al ben ik dan uit de partijpolitiek en voel mij daarin ook heel gelukkig, we hebben met veel pret en plezier
en geluk en ook wel eens met getob de partij politiek gedaan. Wij hopen samen
in Groningen heel veel moeilijkheden te overwinnen en heel veel geluk te vinden,
dan blijft nog altijde de V.V.D. mijn partij. Ik dank U heel erg voor deze
middag daar hebben we graag voor gedemonstreerd dat ons land maar heel klein is.
{applaus) ••••••••••.••••••••••
Dan geef ik nu graag het woord aan de Hr. Geerteems die graag enkele woorden wil
zeggen.
Bijzonder graag mevr. de voorzitter en wel om namens de Tweede Kamer fractie
de oud voorzitter van die fractie bijzonder hartelijk

g~luk

te wensen met het

erelidmaatschap dat hem zojuist te beurt is gevallen. Ik ben blij dat ik de Hr.
Taxapaus hier kan toespreken, voorganger van mij, opvolger van mij, voorganger van
mij, we hebben nogal eens wat de rollen verwisseld en daarom meen ik dat ik inderdaad iets kan zeggen wat Haya heeft terzijde gelaten, die heeft meer de belangen
en de grote belangrijkheid van jouw Edzo in het licht gesteld els Minister als
deelnemer aan Kabinetsformaties, maar ik heb er toch behoefte aan om ook even
in het licht te stellen de uitnemende wijze en de hele plezierige wijze waarop jij
altijd de fractie hebt geleid, waarop jij kans hebt gezien daar het maximale
uit te halen wat er in zat. Iedereen zijn eigen vrijheid latende ,alleen

maar

daar vingerwijzing gevende weer je dacht dat dat nodig was en op die manier voor
iedereen in die fractie het werk in de Kamer zo plezierig mogelijk gemaakt •
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Wij hadden nooit enige zorgen en dat is toch op zichzelf bijzonder belangrijk,
wanneer jij naar het spreekgestoelte ging. We wisten dat je daar altijd weer de
juiste toon zou weten te treffen en waarin je altijd een meester was, dat heb
ik persoonlijk bijzonder sterk bewonderd, dat wae op de momenten waarop er ineens
grote spanningen dreigden die eigenlijk volstrekt onzinnig waren, omdat met een
paar woorden even die spanning te breken en aan te geven dat het eigenlijk maar
allemaal onzin was waar men aan bezig was, dan kwam de bevrijdende lach in de
Kamer en daarmede was dat moment dan weer gelukkig van de baan. Je hebt ook altijd
en ook dat was voor de fractie een bijzonder belangrijke zaak op uitnemende wijze
debatten gevoerd ook openbare debatten, ook debatten voor de televisie met onze
politieke tegenstanders, waarin dan het standpunt van de fractie weer eéns
bijzond~r

goed naar voren kwam. Er zijn wel eens mensen die aan debatten deel-

nemen dat je zo krom met de tenen in de schoenen zit van hoe zou dat aflopen en
zou hij het redden, maar als jij op het beeld verscheen dan hoefde echt de tenen
niet te krommen, dan wisten we dat je op uitstekende wijze je tegenstander zou
vloeren, dat we daar geen enkele zorg voor hoefde te hebben. En ik ben bijzonder
blij dat de partij het erelidmaatschap aan jou heeft willen aanbieden van de partij.
Wij kennen nu eenmaal niet het erelidmaajechap van de fractie. Als we dat instituut
gekend hadden dan waren we de partij allang voor geweest, dat is er nu eenmaal
niet maar ik dacht dat dit erelidmaatschap van de partij dat daar ook op zeer
duidelijke wijze mede in tot uitdrukking komt de wijze, de uitnemende wijze waarop
je altijd die fractie hebt

geleid. Ik hoop alleen van ganser harte dat de fractie

zelf geen bijdrage is geweest tot jouw besluit om je terug te trekken uit de
politiek dat wij niet zo lastig zijn geweest, dat je hebt gezegd, nou heb ik er
maar een keer genoeg van. Ik weet ook wel dat dat niet het geval is en ik zou
willen eindigen met te zeggen, dat dit erelidmaatschap van jou dat ik het gevoel
heb dat dat een lof is die tegelijkertijd ook min of meer terugstraalt op de
fractie en het bewijs ie van de uitermate prettige wijze waarop wij in de fractie
hebben samengewerkt, de reden waarom wij jou dit erelidmaatschap zo van ganser
harte gunnen. (applaus) •••••••••••••••
Dames en heren en nu is er nog een speciale gast in ons midden en dat is de Hr.
Oelprat. Oe Hr. Delprat op dit moment oud lid van de Eerste Kamer. Ik wil ook
tegen de Hr. Delprat iets zeggen. Het leven van de Hr. Delprat dames en heren,
ik zei U dat al eerder, is in zijn geheel gewijd geweest aan de democratie, aan
het bestuur van het land. Hij heeft niet alleen van 58 tot 69 in de Eerste Kamer
gezeten. Hij is voor de oorlog voorzitter geweest van de volksraad in het toenmalige
Nederlands Indiä. Hij heeft tijdene de oorlog grote verdiensten gehad voor de
Koopvaardij en voor de Koopvaardij bemanningen buiten bezet gebied. In Amsterdam
is de Hr. Delprat altijd geweest, is hij het nog, een hele speciale figuur. De
laatste jaren als voorzitter van de Kamer v. Koophandel, maar ook op velerlei
ander gebied kwam je hem tegen, was hij koortsachtig bezig voor onze stad. Onze
mag ik wel zeggen, ik woonde er toen zalf nog. Mijnheer Delprat U bent een hele
speciale figuur en dat kan ik U daarom zeggen omdat,wij''schelen natuurlijk een
hoop in lelftijd dat weet iedereen,
. . . . . . . . . . . . . . . . /145
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van politici zijn alle leeftijden altijd bekend, dus daar hoef je helemaal
niet geheimzinnig over te doen. Het gekke was als ik met U sprak en dat gebeurde
veeh• want wij, mijn man en ik mochten ons verheugen tot Uw persoonlijke vriendenkring te behoren, wij kwamen veel bij U thuis en een gesprek met U dat was altijd
een gesprek met een leeftijdgenoot en dat zegt natuurlijk wel iets voor iemand
die toch zo veel ouder is. En ik weet nog wel, op een dag zei U tegen mij, kijk
eens even Kamerleden zeggen je en jij tegen elkaar dus hou nu maar op met dat
ge-u en toen schrok ik even, ik dacht ik ben toch maar een heel klein meisje
vergeleken bij Mijnheer Delprat. maar het merkwaardige was, ik had er na 1 min.
al helemaal geen moeite meer mee en dat was in het begin van mijn Kamerlidmaatschap
en vanaf die dag hebben we altijd als vrienden met elkaar gewoon overlegd en wat
mij in al die gesprekken altijd is bijgebleven, Daan, zo mag ik je even noemen,
iedereen weet dat we je en jij zeggen, dat je een volstrekt up-tc-date gedachte
had over alles wat er vandaag gebeurde. Want zoveel mensen van jouw leeftijd
begrijpen niets meer van deze tijd. Die zeggen nou die jongeren dat is allemaal
niks en ik zou bijna zeggen je was ze haast altijd nog een slag voor, je wist
nog te voorspellen ook wat er ging gebeuren. En dat is eigenlijk wat me in jouw

persoonlijkheid altijd zo is opgevallen. Je eeuwige jeugdigheid het is een platitudt
maar het is gewoon waar. Je bent gewoon altijd jong gebleven en toen er op een
gegeven moment in de partij gezegd werd, ja maar iemand van die leeftijd nog in
de Eerste Kamer, vond ik dat eigenlijk reuze onrechtvaardig want ik dacht iemand
met dergelijke begaafdheden die moet je gewoon in de Eerste Kamer houden. Maar
tenslotte zijn we het er overeens geworden dat je toch niet terug zou keren in de
Eerste Kamer, ik vind dat persoonlijk jammer, want nogmaals zoals je hier in ons
midden bent, ben je nog even jong als op de dag dat ik je leerde kennen en ook
vandaag praten we nog op precies dezelfde wijze over politiek en dat ie eigenlijk
de grote rijkdom van de vriendschap met jou altijd geweest.

Je kon bij jou

om raad komen vragen als in deze warrige wereld wel eens het spoor bijster was en
echt als eenvoudig Tweede Kamerlid soms miet meer wist hoe je iets moest behandelen
kon je altijd bij jou om raad komen en dat zeg ik je nu allemaal persoonlijk, maar
ik weet dat vele anderen in ons midden precies dezelfde ervaring hebben gehad
altijd met jou in je fractie, je fractievoorzitter, allemaal denken ze er precies
zo over. En we vonden het dus jammer dat je uit de Eerste Kamer ging, maar we
wilden je toch op de een of andere wijze een beetje act ief voor die partij
bewaren, want je bent gewoon te waardevol om nou zo maar de

v.v.o.

historie in te

gaan, een soort legende te worden want je leeft, je bent er en je weet nog alles
wat er gebeurt en je hebt een geweldig goed oordeel, je moet ons eenvoudig blijven
adviseren, je moet mee blijven doen in het partijwerk en daarom hebben hoofdbestuur
partijraad en algemene vergadering besloten je te benoemen tot erelid van onze
partij.

(applaus) ••••••••••••••••••••••••••••••

Ja. mevr. de voorzitter, dames en heren ik ben natuurlijk nog meer beduusd dan de
Hr Toxopeus. Want er was natuurlijk alle reden om hem met de staat van dienst bij
deze vereniging erelid te maken. Voor mij is het het laatste wat ik verwacht had.
Ik vind eigenlijk, je moet dankbaar zijn dat je de gelegenheid gekregen hebt om
. . . . . . . . . . . . . . . . /146
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dit werk mee te mogen doen. Het is eigenlijk onbillijk dat je voor iets dat je
prettig vindt nog een aparte beloning krijgt ook. Dit is werkelijk, ik had het
nooit gedacht, ik heb inderdaad met veel belangstelling altijd bemoeid met de
politiek. Eerst in Indiä, daarna in Amsterdam, misschien was het iets andere
politiek in de Kamer v. Koophandel dan in de Eerste Kamer. maar toen ik gevràagd
werd om in de Eerste Kamer op de lijst te zetten toen heb ik gezegd nou graag
maar daar zal wel niets van komen, binnen 2 maanden was ik lid. En ik kan niet
anders zeggen dan dat ik er met bijzonder veel plezier gedaan heb. Ten eerste om
het werk, het werk is erg de moeite waard, ten tweede om de verhoudingen in de
fractie, die niet beter kunnen zijn. Ten derde omdat je het gevoel hebt, dat je
je nuttig kunt maken op een terrein waar het eigenlijk maar weinigen gegeven
is om zich nuttig te kunnen maken. U heeft me dus in de eerste plaats op de lijst
gezet, ik ben dus bijna 12 jaar lid van de Eerste Kamer geweest, haast niet te
geloven. Het is in elk geval op mijn leeftijd was het het laatste wat ik verwachten
kon, maar ik heb verder met ontzaglijk veel plezier dit werk gedaan, ik vind dit
de bekroning van dat werk waar ik U alleen maar uitermate dankbaar voor ben. Ik
kan er verder niets van zeggen, U had toen ik gevraagd werd om hier te komen,
dacht ik nou ja ik zal wel enkele vriendelijkheden horen, dat hoort er bij deze
gevallen bij, maar dat ik dit zou krijgen had ik geen ogenblik verwacht. Ik ben
U allen hartelijk dankbaar, de algemene vergadering

voo~

de benoeming, de voorzitte

het dagelijksbestuur, het hoofdbestuur dat dit voorgesteld hebben en ik ben ook
daarom zo dankbaar omdat ik nu werkelijk het gevoel heb dat ik nog op een redelijke
en behoorlijke manier mee kan doen aan het werk van de V.V.D. Dank U wel.
(applaus) •................•...•.............•

Dames en heren ik geef nu vervolgens over dit punt het woord eerst aan de Hr.
v. Rial en daarna aan de Hr. v.d. Werf, die er beiden om gevraagd hebben.
mevr. de presidente, beste Delprat. Op het ogenblik dat Mijnheer Delprat lid van
de Eerste Kamer werd, stelden wij ons dezelfde vraag die men in zo'n geval altijd
stelt, niet is het een aardige man of een geschikte man, dat spreekt in de Eerste
Kamer vanzelf, maar welke vorm van apartheid zou de zijne zijn. Eerste Kamerleden
zijn

in de ogen van Tweede Kamerleden zijn ze vaak

vreemd. Dat is weer een andere vraag. maar op het moment dat de Hr. Delprat
lid van de Eerste Kamer werd had ik zoals dat mijn gewoonte was, met wijlen
Mijnheer de Vos v. Steenwijk de oud Commissaris van Drenthe een apart gesprek,
wat we van hem wisten en dat was dat hij knap was, hoogst fatsoenlijk en buitengewoon lastig. Het laatste betrof dan inlichtingen uit wat men noemt scheepvaartkringen. Ja datis allemaal uitgekomen alleen van die lastigheid bleek niets,
helemaal niets integendeel, de Hr. Delprat was de makkelijkste van al mijn fractie
genoten en daar doe ik niemand enig onrecht mee. De man die altijd klaar stond
om een andermans werk over te nemen en uiterst merkwaardig dat heeft mevr. v.
Someren al onderstreept, de jeugd Mijnheer Delprat is de enige man van gezag,
hersens en positie, die ik in mijn hele leven ontmoet heb, die het niet de minste
moeite kost om op een ogenblik van een eigen idee af te stappen. Dat ziet men toch
al niet zoveel en dat ziet men bij hele belangrijke mensen erg weinig.
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De Hr. Delprat is altijd bereid om naar een ander te luisteren. Niet alleen te
luisteren maar even na te denken of een ander misschien gelijk heeft en als die
ander nog niet helemaal gelijk heeft, ook nog even te bedenken of het misschien
in het belang van de zaak is om hem zijn zin te geven. Buitengewoon zeldzame
combinatie van eigenschappen. Wij missen de Hr. Delprat tot vandaag de dag, hij
had tenslotte ook nog kans gezien om in een toch merkwaardig heterogeen gezelschap
iedereen tot persoonlijke vriend te maken. Ik dacht dat het erelidmaatschap van de
Hr. Delprat niet alleen een politieke onderscheiding was, maar ook door ons moet
worden gezien als een kroon op een nobel leven. (applaus)
Mevr. de voorzitter, de beide zojuist door de alg. ledenvergadering benoemde
ereleden mocht ik door een ietwat vreemde coïncidentie in enkele van de vele zo
uiteenlopende door hen in het maatschappelijk en politieke leven vervulde functies
opvolgen. Als zodanig moge ik hen als woordvoerder hier in Breda waar bovendien
beide geslachten in ver dan wel nabij verleden banden gemeen hebben en zelfs
dat nabije verleden zegt zo weinig. Mevr. de voorzitter als U bedenkt dat de
Toxopeussen in een gebouw verkeren waar ze nog nooit eerder waren in Breda, moge
ik deze biide ereleden van harte gelukwensen. Graag zou ik er nog even op willen
wijzen dat de familienaam Delprat in deze stad een duidelijke voorsprong op die
van Toxopeus heeft. De naam sToxopeus immers geniet slechts, overigene niet geringe.
bekendheid ale oud ingezetene, doch al jaEen dag komt op ons Brada's stratenplan
terecht en met ere de naam Delprat voor. Tot slot moge ik beide juist benoemde
ereleden als herinnering aan deze dag een artistieke fotografische afbeelding
van de Grote Toren aanbieden. {applaus} •••••••••••••••••••••.•••••••
Dames en heren, ik wil U nog ter informatie zeggen dat wij door het geven van dit
erelidmaatschap zowel de Hr. Toxopeus als de Hr. Delprat niet alleen behouden
hebben voor de familie dat sprak natuurlijk al lang vanzelf, maar ook voor het
werk van de partij. U zult niet alle reglementen uit het hoofd kennen, maar
ereleden zijn n.l. q q lid van de partijraad en ze hebben mij beiden net beloofd
ze zullen van dit recht gebruik maken en de partij stelt het bijzonder op prijs
dat wij in de partijraad nog steeds zullen kunnen blijven profiteren van hun grote
politieke ervaring. {applaus}
Mag ik vragen, zij die willen repliceren om het uiterst kort te doen. Ik geloof
wel dat ik toch bewezen heb deze 2 dagen dat ik de vergadering niet wil manipuleren
niet het woord wil ontnemen, maar dames en heren het wordt laat. Willen dus de
replicanten echt zeer kort maken.
Willen de anderen nog wel even blijven zitten, want de Kamer fractie zal zo
dadelijk uiteraard nog antwoorden op de vragen van diegenen die repliek geven.
Mijnheer Ottevanger, een enkel minuutje, U hebt er toch begrip voor.
Mevr. de voorzitter, ik zal inderdaad kort zijn. Wat zijn we toch eigenlijk een
lieve partij, als je dat zo hoort wat er in dat laatste agendapunt naar voren
is _gebracht ••••••.•

dat mag toch zeker wel? •••• Ja dat is fijn, alleen jammer

dat er nu weer een paar zure opmerkingen moeten komen •••••••• Hoeft niet ••••••
. . . . . . . . . . . . . . . . . /148
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Punt 1. Aan de Hr. v. Rial wil ik vragen om art. 2 van het Handvest van de V.N.
te lezen en in overweging te nemen.
Punt 2. Aan ••• Tegenover de Hr. Wiegel, wil ik het volgnde zeggen: ik kan de
Kamerfractie van de V.V.D. alleen maar feliciteren met het feit dat ze zo'n
progressieve jongen als de Hr. Wiegel zo goed op het rechte pad hebben weten te
krijgen. Dan wat betreft de opmerkingen van de Hr. Geertsema.
Wat ik heb gezegd over homofilie, de essentie van die opmerking is helaas niet
overgekomen, ik had het n.l. over de maatschappelijke repressie en daarover hebt
U tot mijn spijt geen woord vuil gemaakt. Dan over de kwestie Griekenland, ik vind
het een schandelijke zaak dat een fractie voorzitter van een liberale partij de
woorden in zijn mond durft te nemen dat de vrijheid hier in eigen land hem meer
bekommert dan de vrijheid in Griekenland. Je kunt je dan zelfs afvragen of
die 2 met elkaar in strijd zijn, of het absoluut onmogelijk is dat wij hier een
krachtdadige maatregel willen

die tot gevolg zouden kunnen hebben dat

de vrijheid in Griekenland bevorderd wordt, terwijl de vrijheid in eigen land
gehandhaafd blijft. Dat punt daar wil ik niet eens over discussiären, het feit
dat dit gezegd wordt vind ik bijzonder betreurenswaardig. Als dit zelfde toegepast
wordt op het punt van de welvaart zul je ook kunnen zeggen dat het voor ons veel
belangrijker is dat wij welvarend zijn en wat dan in de rest van de wereld, het
zuidelijk deel van de wereld, dat het voor ons van aanmerkelijk minder belang is.
Ik vind dit werkelijk zeer betreurenswaardig en een dergelijk politicus zie ik
dan ook niet graag als fractie voorzitter van de V.V.D. Het zal wel niet gerealisee:
worden maar een ding moet me van het hart, Mijnheer Geertsame gaat U toch weg uit
deze liberale partij en U applaudiserende meerderheid gaat U ook maar weg uit de
liberale partij.
IDk geef nu het woord aan de Hr. Komans. In het kort eigenlijk een aanvulling
op wat de Hr. Geertsame gesproken heeft. Ik ben het grotendeels ben ik verheugd
met zijn antwoord, ik vind het concreet, het is zakelijk, blijkt dat hij zeer
bewogen is met de partij ontwikkeling, maar aan de andere kant weten we ook dat
de V.V.D.

2t

jaar nodig gehad heeft . om die resolutie van het liberaal beraad

n.l. het stembusaccoord met de andere partijen tot stand te brengen en om te
voorkomen dat we weer in zo'n tijdnood komen en gezien ook wat de Hr. Geerteems
zegt hij wil wachten met de onderhandelingen tot de zomer, zou ik om een lang
verhaal kort te maken, U beperkt me inderdaad tot ijen zeer beperkte spreektijd,
de volgende motie aan U voor willen leggen althans via U aan de vergadering,
daarin dus de kerngedachte formulerend. Die motieluidt:
De V.V.D. op 28 februari 1970 in algemene vergadering bijeen te Breda, verzoekt
hoofdbestuur, Eerste en Tweede Kamer fracties voor de zomer 1970 de V.V.D. een
concept programma van doelstellingen voor te leggen, dat uitgaande van bevinding
en rapport kiezer/gekozene en rapport liberaal beraad, als een basis kan dienen
voor stembusaccoord onderhandeling met resp. de politieke partijen A.R., C.H.U.
D '66 en K.V.P. Kort samengevat, te voorkomen dat we weer in dat luchtledige
tijdnood komen.
Dank U wel Mijnheer Komane.
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Mevr. de voorzitter, ik ben nog niet helemaal tevreden met het antwoord van de
Hr. Geurtee t.a.v. de echtscheidingswet, in ieder geval verheugt het me wel dat
de Hr. Geurtee er van uitgaat, dat we toch ergens de liberale beginselen in die
zaak moeten vertegenwoordigen, dat hij daar vanuit gaande ook berèid is het
rapport van de commissies geestelijke gezondheidszorg te aanvaarden. A !leen
ziet hij moeilijkheden in de vertegenwoordiging in de Kamer. Ik wil er graag
op aandringen dat hij, juist met in het oog houdend, de geestelijke vrijheid die
wij hebben en waarmee we verschillen in de confessionele partijen, wat we dus
nog eventjes willen benadrukken om dat niet in stof te zien opgaan maar toch
het advies rapport van de commissie geestelijke gezondheidszorg te willen bepleiten
en wij h2bben er ijlteraard alle begrip voor indien dit niet mogelijk is dat de
fractie alsnog zal stemmen voor het compromis voorstel van de Hr. Polak. Dank U.
Het woord is aan de Hr. Oees.
Mevr. de voorzitter, ik heb de indruk en dat is een interpretatie dat woorden van
de Hr. Geerteems over Griekenland en Griekenland in de NATO op verschillende
manieren uitgelegd kunnen worden en ik wil eigenlijk de Hr

Geertsame voorstellen

mede gezien de opmerking die de Hr. Ottevanger net heeft gemaakt, nogmaals te
herhalen hoe hij denkt over de situatie en de dictatuur in Griekenland of hij deze
alleen verbaal afwijst of er ook andere conclusies uit trekt. Ik had n.l. de
indruk uit zijn woorden maar dat is een persoonlijke interpretatie dat hij op
een bepaald moment het gerechtvaardigd vond dat de onvrijheid en niet democratie
in Griekenland ons zouden kunnen helpen op een bepaald moment onze democratie en
onze vrijheid te handhaven. Wanneer dit inderdaad de juiste interpretatie zou
zijn, dan zou ik dit standpunt ten zeerste betreuren. Maar mogelijk kan de Hr.
Geertsema daar nog op ingaan. Tenslotte wil ik over het punt zuidelijk Afrika en
het antwoord dat ik van de Hr. Berkhouwer hierop heb gekregen nog ingaan. Oe
Hr. Berkhouwer heeft terecht gesteld dat humanitaire bijstand aan slachtoffers
van elke dictatuur zonder discriminatie moet plaatsvinden. Nu is het feit zo dat
die discriminatie wel optreedt, politieke vluchtelingen uit de oost Europese landen
worden hier erkend als politiek vluchteling en dat houdt in dat ze met die status
bijstand kunnen ontvangen en dat ze b.v. studiebeurzen kunnen ontvangen. Dit geldt
evenwel niet voor de vluchtelingen uit Portugal die hier enkel de status van gastarbeider kunnen krijgen. De Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp onder
leiding van Prof. Patsin die weigert politieke vluchtelingen uit Portugal te
helpen. Het Angola commité daarentegen helpt deze vluchtelingen wel, maar de
ene organisatie beschuldigt de andere van niet integer te zijn. Toch concludeer ik
dat er een discriminatie aanwezig is, ik zou de Hr. Berkhouwer willen voorstellen
deze zaak te onderzoeken en wanneer voor hem daar een reden toe aanwezig was in
de Kamer een daad hiertoe te stellen. Dank U wel.
Mag ik vragen of de Hr. Geerteems wil antwoorden?
Graag Mevr. de voorzitter, ik ben blij dat de Hr. Oees heeft gezegd Uw woorden
zijn voor tweeerlei uitleg vatbaar, dat zou ik niet graag willen. Ik wil op zijn

verzoek heel duidelijk nog een keer zeggen hoe ik het zie zoals ook de Hr. v. Rial ;
mijn woorden heeft onderschreven.
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Wij hebben Griekenland naar mijn mening nodig in de NATO om de vrijheid van heel
west Europa te verdedigen. Als wij Griekenland daarin kwijtraken, dan is de zuidflank van West Europa ligt open voor een inval uit het oosten en dan is niet alleen
Griekenland maar dan zijn wij allemaal onze vrijheid, dan zijn wij allemaal
onze democratie kwijt, Griekenland incluis en daarom kunnen we eenvoudig onder
deze omstandigheden griskenland niet uit de NATO zetten omdat dat ons allen
Griekenland, Nederland en heel west Europa onze vrijheid zou doen kwijtraken, dat
is een risico wat wij volstrekt onverantwoord vinden. Dat geeft geen enkel oordeel
in gunstige zin over het regime in GrieNaiand. Ik heb gisteravond een belangrijk
deel van mijn rede juist daaraan besteed om te vertellen hoe verfoeilijk wij het
hele systeem in Griekenland vinden. Geen enkele steun niet alleen maa wat wij
kunnen doen, onze eerste stap is geweest Griekenland uit de Raad van Europa mee
helpen zetten. We moeten kijken wat we verder voor stappen we zullen kunnen ondernemen om dá bevolking in Griekenland te bevrijden van dit anti-democratische
regime, maar de enige maatregel daartoe die ik heb afgewezen is Griekenland uit
de NATO te zetten omdat dat allemaal onze vrijheid zou kunnen beäindigen, dat
risico mogen we niet lopen. (applaus). Ik hoop dat deze nadere toelichting ook
de Hr. Ottevanger zal kunnen bevredigen, hij vindt het betreurenswaardig het
standpunt wat ik heb ingenomen, ik weet niet of hij dat nog steeds betreurenswaardig vindt maar in ieder geval wij hebben hem 1raag met zijn kritiek aan het
woord gelaten, hij heeft het meest volledige recht van de wereld dat hij op mijn
plaats liever een andere fractie voorzitter zag, dat is nogmaals zijn goede recht,
maar ik geloof dat de meerderheid in ieder geval in deze partij het op prijs stelt
dat er een fractie voorzitter is die de vrijheid van de westerse wereld verdedigt
en waar ik nu juist gisteravond bezwaren tegen heb gehad en ik dacht terecht dat
ia wanneer de minderheid tegen de meerderheid zegt ga maar weg, het is in deze

partij nog steeds zo dat de meerderheid uitmaakt wat het beleid in de partij zal
zijn. Ik hoop dat dat ook zo zal blijven. {applaus).
Het woord is aan de Hr. Geurtse.
Mevr. de voorzitter, ik ben Mej. Gijsbere dankbaar voor de steun die zijmij
gegeven heeft. Natuurlijk heeft dit ontwerp sterke liberale aspecten. Ze kan er
van verzekerd zijn dat we niet zullen nalaten te proberen de anderen ervan te
overtuigen dat onze visie de juiste is. Ik ben dankbaar dat zij inziet dat niettemin de mogelijkheid niet uitgesloten kan worden dat je ook op dit terrein tot
compromissen zult moeten komen en dat ook zij het er mee eens is dat je het betere
niet moet laten varen als je het beste niet kunt verkrijgen. Het is

hie~

niet

de plaats om op details in te gaan. Ik wil graag publiekelijk bevestigen wat ik
haar al gezegd heb over de detail uitwerking zal ik graag een nader gesprek met
haar en andere belangstellenden in de

J.o.v.o.

hebben opdat de gegevens de

inzichten erover nog eens kunnen uitwisselen.
Vraagt nog een van de Kamerleden het woord?
De Hr. Berkhouwer.
Een woord nog voor de Hr. Dees, Mevr. de voorzitter. Ik ben blij dat we elkaar
tegemoet zijn getreden. Ik zeg hem toe dat ik de kwestie van de Portugese
•••••••••••• /151
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vluchtelingen zal onderzoeken en zonodig in overleg met hem tot nadere stappen
zal komen.Ik dank U wel.
Nog een kamerlid?
Dames en Heren er is hier ingediend een motie door de Hr. Komans, die vraagt om
voor 20 mei 1970 een concept programma ••••••••• Staat er zomer? Dan is eet helemaal
een overbodige motie, als de Hr. Komene gisteravond goed geluisterd, dan had
hij precies de timing kunnen horen van de opstelling van ons verkiezingsprogramma.
Dat komt n.l. voor eind Mei komt dat nog als concept in de openbaarheid. Dus dan
begrijp ik de motie helemaal niet meer.
(niet verstaanbaar} •••••• Mijnheer Komene nou moet U ook nog eens een keer
redelijk zijn, zelfs in de politiek kan men nog een keer redelijk zijn. U heeft
gehoord U krijgt eind mei een concept programma. Ik heb U op het ogenblik niet
het woord gegeven, ik heb nu zelf het woord. U krijgt eind mei het programma,
als U dat is toegezegd, dan is het toch niet redelijk om een motie in te dienen
voor de zomer, dat is werkelijk niet redelijk.
(commentaar Hr. Komene onverstaanbaar) •••••••••• Mijnheer Komene de criteria
we zijn veel verder, U wilt een vertragingsectie begrijp ik nu. Het concept is
klaar voor de zomer.
(commentaar onverstaanbaar} ••••••••••••
Mijnheer Komene ik zal nog een keer trachten in alle ••••••••
Mag ik U nu in alle redelijkheid zeggen hoe het is gebeurd. Ik heb in Leiden
gezegd, het liberaal beraad wordt snel beäindigd. Dat is gebeurd, het is in
December klaar gekomen. Er zijn meteen over deel 4 resoluties gemaakt. Die zijn
in de partijraad behandeld, die zijn gisteravond in de alg. ledenvergadering
behandeld. Het programmatische deel van het liberaal beraad wordt op 18 april
in een openbare partijraad behandeld,Ook weer op grond van het liberaal beraad
worden er resoluties gemaakt, worden er onderwerpen verder uitgewerkt, die in het
liberaal beraad nog niet helemaal uitgewerkt waren. Dat hebben de partners steeds
afgesproken, dat wordt nader uitgewerkt. Wij doen ezact wat ik in Leiden beloofd
heb. Ik moet U nou toch werkelijk wat sportiviteit en redelijkheid vragen om
Uw ongelijk te bekennen. U heeft echt geen gelijk. Ik geloof dat ik deze dagen
wel bewezen heb dat ik opensta voor alle kritiek, voor alle suggesties. Maar als
dit nou toch de werkelijkheid is, de werkelijkheid die U zelf kunt controleren,
vindtU het nou werkelijk

reMel om en dan praat ik nog niet eens over dat U hem

in een tweede instantie indient, dat is vergader technisch ook niet eens het
mooiste, daar heeft U mij niets over horen zeggen, maar ik ga alleen op de inhoud
in •.••. mag ik even uitspreken •.••• Ik heb U aan de hand van feiten en data
precies verteld wat we gedaan hebben, dat is illemaal in de openbaarheid gebeurd,
het is in de publiciteit gekomen, het is breed in de pers gekomen, we gaan zo door,
in April nog een partijraad, eind Mei het concept, in de zomer en daarna discussies
daarover en in de herfst definitieve vaststelling. Ik heb mij toch exact gehouden
aan mijn beloften in Leiden, is het waar of niet vergadering?
Dames en heren, dan rest mij om als voorzitter van Uw partij de werkgroep West
Brabant heel hartelijk te danken voor de enorme ontvangst die deze werkgroep ons
heeft bereid. (applaus) Dames en Heren groot applaus voor de Hr. Verwey •
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interruptie zaal onverstaanbaar.

• ••••••••.••••••.••.••

••••.•. wij hebben volle bewondering voor de wijze waarop U vandaag en gisteren
deze vergadering voortreffelijk geleid heeft. (applaus)
Dames en Heren, mij rest slechts U een goede thuisreis toe te wensen.
Hr. Daas vraagt het woord.
Mijn positie is op dit congres een beetje moeilijk. Het is eigenlijk een
monistische situatie en daar hebt U een hekel aan. Enerzijds ben ik J.D.V.D.
voorzitter en ben ik gast op dit congres, anderzijds ban ik ook lid van de
partij en als zodanig heb ik ook aan de discussie deelgenomen. Ik wou nu als
voorzitter van de J.D.V.D. de Hr. Taxapaus complimenteren met het behalen van
het erelidmaatschap van de v.v.o. ik wil mamoreren dat Oe Driemaster eens
gesteld heeft dat de Hr. Taxapaus het liberale hart op de juiste plaats heeft
en wanneer Oe Driemaster dat zegt dan is het wel zo, dacht ik.
Ook de Hr. Delprat hartelijk gefeliciteerd. Oe Hr. Delprat heeft aangetoond dat
het stellen

~n

een leeftijdsgrens aan politieke kwaliteiten niet per definitie

waar is. Ook dat is een grote verdienst e dacht ik.
U Mevr. de voorzitter en hoofdbestuur wil ik danken voor het feit dat wij
op dit congres op deze wijze aan het congres hebben kunnen deelnemen, wij zijn
er erg tevreden over en hopen nog vaak het zo te kunnen doen. Hartelijk dank.
Mijnhaar Daas, hartelijk dank en welkom J.o.v.o. op volgende congressen.
Dames en heren, het is laat geworden, maar de nu nog in de zaal aanwezigen mag
ik toch wel dankan voor hun uithoudingsvermogen, voor hun enthousiasme. Ik heb
vanmorgen al gezegd, gaat naar Uw afdelingen en ga aan het werk. Al het materiaal
dat er op het ogenblik ligt dank zij het beraad, dank zij het ••• diverse werkgroepen, het is discussie materiaal voor U en betrek zoveel mogelijk anderen
bij Uw discussies. Leden dia nog niet actief zijn, haal ze erbij, want ons
verkiezingsprogramma moet een programma zijn van de hele partij. Wij stallen daar
prijs op dat nog eens nadrukkelijk te zeggen. Wij laven in een snelveranderende
maatschappij waarin nieuwe kaders ontworpen moeten worden. Ik begrijp heel goed
het protest van verschillende jongeren, dat is niet zo moeilijk te begrijpen,
er is

~en

ijoop scheef gegroeid en er zal een hoop opgelost moeten worden en het

is aan ons om samen die oplossingen te vinden. Daar worden op het ogenblik de
bouwstenen voor aangedragen, vaal is ar al openbaar, gaat Uuaan de gang en wekt
U de leden op mee te doen. Tenslotte, man zegt wel eens dat imago van die v.v.o.
dat imago is zo gek niet, maar wat U er aan kan doen doet U eraan, want het
imago is echt niet alleen fractie en hoofdbestuur, dat bent U allemaal. Maar i•
als ik zie de wijze waarop deze dagen de laden hebban meegedaan aan de discussies
de wijze waarop hier fris vande lever is gedebatteerd, dan moet ik zeggen het
was een geweldig congres. Ik dank alla leden voor de wijze waarop za hieraan
hebben meegewerkt. Tot op de partijraad.
(applaus)

Wel thuis.
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