1®1

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTI

AFDELING CONGRESREGISTRA-

)

~

Blad No.

':J.k

1
ALGEMENE VERGADERING

1..~

k .

J .u...lf. 2--/; e..... L-f

Band No.

J

.__.......JA

1

'jf'

Mevr. v. Someren:
••••••••••••• vergadering van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
Onze normale jaarlijkse algemene vergadering, maar toch wel met een speciaal
accent, omdat in feite deze grote alg. vergadering ook de verkiezingscampagne
inluidt voor de belangrijkste verkiezingen die we iedere 4 jaar hebben, de
verkiezinsen voor de Tweede Kamer der Staten Gener~al.
Dames en neren, we leven in een tijd waarin de massa communicatie middelen
belangrijkar zijn dan wat ook. U zult het mij daarom wel vergeven dat ik verdere
toespraken tot speciale genodigden, tot speciale gasten uitstel omdat wanneer wij
thans beginnen het NOS juournaal nog een deel va.n de redevoering van de Hr.
feertsema kan uitzenden. Mag ik dus beginnen met slechts U allen bijzonder
hartelijk welkom te heten en mag ik dan mijn zeer korte openingswoord dat
ik straks verder zal voltooien, besluiten met het woord te geven aan onze
politieke leider de Hr. Geertsema. (applaus)
Dames en Heren, de rede die ik mij vooratel vanavond voor U te houden zal een
ander karakter hebben dan die welke mijn voorganger Toxopeus die ik hier
vanavond met. vreugde begroet en ik op vorige alg. ledenvergaderingen placht
uit te spreken. Gtng het daarbij in het algemeen om het aangeven van de belangrijkste heleidapunten voor het komende jaar, vanavond hoef ik daaraan minder
aandaoht te besteden, omdat immers de partij op 6 februari in een zeer uitvoerig verkiezingsprogram haar wensen voor het in de komende periode te voeren
regeringsbeleid duidelijk heeft neergelegd. De voornaamste vraag die ik daarom
vanavond ruim 1 maand voor de verkiekzingen met U wilde bespreken is dezea op
welke wijze kan de VVD zioh de grootst mogelijke aekerheid verschaffen dat het
toekomstige regeringsbeleid die nieuwe wegen zal gaan volgen die wij als libera•
len daartoe hebben aangegeven. Op onze vorige alg. vergadering in Breda op 27
februari 1970 heeft de partij daartoe een voorlopige weg aan gegeven. Hoofdbestut
en fracties kregen de opdracht resp. het verzoek om alles te doen en niets na
te laten wat de tot standkoming van een stembusaccoord zou kunnen bevorderen
tussen de VVD en de ARP, de CHU, D 66 en de KVP of enkele van deze partijen.
Het is aan mij als politiek leider van de VVD om vanavond rekening en verantwoording afg te leggen over de wijze waarop Hoofdbeatuur en fracties uitvoering
hwbben gegeven aan deze resolutie van de partij, die was aanvaard op voorstel var
het liberaal beraad. Zeer kort na de alg. vergadering n.l. in Maart 1970 heeft
het Hoofdbestuur zich schriftelijk gewend tot de genoemde partijen. Ik ga nu
maar niet dieper in op de daarop gevolgde briefwisselingen, omdat voor de VVD
niet de procedure van belang is maar het resultaat. En heel Nederland dacht ik
zo langzamerhand zijn buik vol heeft van de pakken openbare brieven die gewisselë
zijn tussen de 3 oppositie partijen en de 3 confessionele partijen. Een soort
schriftelijk rookgordijn waarvan de VVD zich nimmer heeft willen bedienen. U
weet dames en heren dat het niet tot een gesprek met D 66 is gekomen. Voordat
n.l. daarvoor een datum was vastgesteld, maakte D 66 wereldkundig dat besprekingen waren geopend met de P.v.d.A. over een samenwerkingsverband.
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Vrij hebben D GG toen laten weten, dat gezien de afwijzing door onze alg.
vergadering van elke samenwerking in regeri~gsverband met de PvdA, een gesprek
met D 66 pas weer zin zou hebben nadat evt. de bespr~kingen met de PvdA waren
vastgelopen. U weet dames en heren, die zijn niet vastgelopen en dus gaan
PvdA, D 66 en de PPR samen de vcrkiezingen in,. Dat betekende het einde van
ons pogen om te komen tot een gesprek met D 66 over een stembusaccoord. Alvoren
verder in te gaan op het verloop van onze besprekingen met de confessionele
partijen, meen ik er goed ac.n te doen u· .mijn visie te geven op de nu tussen
de 3 oppositie partijen gemaakte afspraken. Als ik in mijn rede zou werken
met tussenkopjes, dan zou hier het tussenkopje moeten staan, in de politiek
is voor sommigen niets te dol. U weet dames en heren, da·t gedurende de laaate
paar jaar de PvdA in opperste verwarring verkeerde. lUeuw Linka kreeg langzaam
maar zeker de PvdA in haar macht tot ongenoegen van velen, vooral van de
oudere SDAF leden ven vroeger. Er werden wilde resoluties aangenomen o.a. over
de nationalisatie van de pharmaceutische industrie en over de onvoorwaardelijke
erkenning van de DDR, die de fractie niet kon of niet wilde uitvoeren. De
deuren naar de confessionele partijen werden driftig diohtgesmeten, vervolgens
nog ven grendels voorzien en tet volgend ogenblik weer op een kiertje gezet.
'l'enelotte wijd opengegooid en op hetzelfde moment weer dichtgejannageld.
Niemand die er meer een touw aan vast kon knopen. Wel veel mensen die zich
uiterst bezorgd maakten over de toekomst van de PvdA en over dreigende isolemen·
Mensen die er tendele • • • • • • •
De PvdA stond duidelijk op ontploffen. Viie
zou daar nu het meest verheugd over hebben moeten zijn. Natuurlijk duidelijk
D 66, de partij die al enkele jaren gelden een ootrooi had aangevraagd op haar
ontploffings theDDie. Maar ziet de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Doodabang dat haar theorie ook praktijk zou worden, haast D 66 zich om een uiterste
poging te deen om de PvdA voor ontploffen te behoeden. Om de PvdA uit haar
dreigend isolement te halen en haar de hoop op een nieuwe toekomst te bieden~
Dames en heren wie het begrijpt mag het zeggen. Maar ik vermoed dat er in deze
za~l met in het algemeen zeer redelijk denkende en handelende VVD-ers maar
weinig zullen zijü die dat begrijpen. Dat soort praktijken zijn onze praktijken
niet. Daarom kunnen wij ook slecht begrijpen waarom een partij die altijd heeft
gesteld dat zij geen keus wilde maken tussen socialisme en liberalisme, omdat
het daar in de maatschappij niet om zou gaan, zich nu ineens hals over kop in
de armen van de socialisten heift gestopt. Toch kan ik U het antwoord wel
geven. D 66 heeft dat gedaan om puur opportunistische redenen. Zij zag ineens
haar kans o~ van de vernieling waarin de PvdA zich bevond te profiteren door
diens steun af te dwingen voor haar staatsrechtelijke vernieuwingen, waarvan
zij tot dat moment de enige werkelijke voorvechtster was geweest. D 66 verkocht
haar onafhankelijke opstelling in de Nederlandse politiek voor de schotel
linzen van de staatsrechtelijke vernieuwing. Overigens een schotel bedorven
linzen, die door de meerderheid van de Tweede Kamer inmiddels al als oneetbaar
terzijde is geschoven. Ook debr de VVD dames en heren en terecht. Wij wensen
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aan te doen door de evenredige vertegenwoordiging af te schaffen. D 66 moet
overigens zelf haar trouwste aanhangers wel diep teleurgesteld hebben. Niets
van haa.z· idealen is er in deze 4 jaren in de praktijk gerealiseerd. Niets
van haar staatskundige verlangens, niets van de door haar gewneste wijziging
in ons partijen stelsel, met uitzondering dan van het feit dat er een eerste
aanzet is voor een progressieve volkspartij. Een progressieve volskpartij
waarin D 66 uiteindelijk onder het sooialisiisch juk zal doorgaan. Laten ze
zich daarin toch vooral niet vergissen. Bij samengaan in een partij van een
grote socialistische beginsel partij met een goed getraind kader en een sinds
lang bestaand en wijd verlakt partij apparaat en een kleinere partij zonder
behoorlijke partij structuur wordt de tweede door de eerste in betrekkelijk
korte tijd met huid en haar verslonden. De P.v.d.A. heeft op korte termijn
grote concessies gedaan, zoals het afstand doen van puur socialistische
verlangens alssocialisatie van de grond en de nationalisatie van de gezondheid&•
zorg. ~e zat zo in de knoei dat daar op dat moment niet aan te ontkomen viel.
Kaar op langere termijn staat het voor mij vast dat mocht de nieuwe partij tot
stand komen, waaraan ik overigens nog wel twijfel, maar de PvdA daarin de
overwinning zal behalen. En het symbool van die overwinning zal zijn, dat die
z.g. niet socialistische progressieve volkspartij rustig lid zal blijven van
de socialistische internationale. Al mag dan bij de komende verkiezingen D 66
wellicht weer verkiezingswinst boeken, de doodsklok heeft niet alleen over D 66
maar ook over de idealen van D 66 geluid. Al heeft hij zieh vermomd als huwelijk•
makelaar, van Mierlo is in feite de doodgraver. En vele van de huidige aanhanger•
van D 66 zullen dat naar mijn stellige overtuiging tijdig beseften. Deels zullen
zij hun stem niet op ~ 66 uitbrengen en o.m. terugkeren tot de VVD. Deels zullen
zij zich na de verkiezingen verzetten tegen een voortzetting van de samenwerking
in een z.g. oppositie accoord, als voorloper van een nieuwe partij. Een stembusaccoord tussen regeringspartijen vormt een veel sterkere binding dan een uitvoerig accoord tussen oppositie partijen. Juist in de oppositie hebben partijen
veel sterker de naging hun eigen identiteit over het voetlicht te brengen.
En de eenheid in een kabinet zal ongetwijfeld veel hechter zijn dan die in een
schaduw kabinet zoals de 3 denken te gaan vormen als ze niet de meerderheid halen
En U weet het dame s en heren dat is natuurlijk volstrekt ondenkbaar, dat gaven
ook de 3 vertegenwoordigers Zondag avond in "Achter het Nieuws" ook toe. Ik ben el
wel haast van overtuigt, dat in het schaduw kabinet vrij snel een schaduw crisis
zal optreden. Voortzettin8 van de samenwerking tussen de socialisten, de pragmatisten en de hobbyisten n~ DE VERKIEZINGEN1 hetzij in een oppositie accoord,
hetzij in een progressieve volkspartij, komt mij dus op zijn minst twijfelachtigç
voor. En dat dames en heren is nu juist waarschijnlijk ook een van de gedachten
van de vonfessionele partijen. Dat brengt mij dan bij het mislukte gesprek tussen
de confessionele partijen en de VVD. Uit de kranten zel U wel duidelijk zijn
geworden dames en heren, dat wij het de 3 confessionele partijen bijzonder
moeilijk hebben gemaakt, om ueen te zeggen tegen de VVD. Wij hebben hen niet,
zoals de oppositie partijen dat wel gedaan hebben, de kans gegeven nee te
zeggen over een procedure geschil.
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Dat zou overigens ook niet zo eenvoudig geweest zijn. Want als er een punt
w:m overeens ter:rnin3 is tussen d·~ confes::d on·~le pa.rtij'!n en de VVD, da.~ is dat
wel hun ge'neensoh~tppelijke ~:1f'kaer Yan "let uitv.,e~ig-3 stG11bUs"lccoord ,zP.combineerd
met eon lijst van tJekons~ige ministers. Ona gnat hat er om de kiezer meer
invloed t•~ geven. En d;::tt doet m•;,'1. niet door ~1err. e0n gezamenlijk program van 3
purtij~n voor tq schotelen complGet met Uiniateralijst, waaraan hij niets maar
dan ook niets meer kan verJ?.ndaren. Tiet doet er niets toe of de kiezer op de
PvdA of o;; D 66 of .Jp de PPR :3ter!lt. Al beh,3.al t de PPR eo:1. klinl:eide overwinning
toch blijft in het proaraf1 r:Jt.•J.an, da+. UedfJrland. deel moet blijven ui tma.ken van
de l1ATO, 'Vaar de PPR tege~"l is. Fn ~"log eekkor. t,l ~{omt er geen enkele PPR-er in
de 'I'weE:de T:Co..mer rm dt1 t is htllmlaa1 :1i?- t z0 onwe.g,r:'lehijnlijk toch 3al de PPR
deel uitmaken van het ~abin~t al~ ze net zij:1 driGin de meerderheid krijgen.
Dat ig een negatie van de klezr~rf3 wll rlie wij niet v,Jor onze rekening willen
nemen an de co~fessionels p~rtijen evenmin. (applaus)
Tussen grote 3 en ::S:leine 3 is '1.~t dus niet tot een pregram vergelijking gekomen.
·:.rel daarerLtegan tussen de confessic•nele partijen en de VVD. Y:'ij zijn wel overgegaan tot besprekin.; Yan de Yerschille:1 tussen het gemeenschappelijk urgentieprogram en het verkiezingsprogram var! de VYD. Niet dames en her n en laat ik dat
nu toch nog eens in alle duidelijkheid zeggen, niet 'm in de binnenkamer
compromissen t3 sluiten. Als er een accoord tot stand wae gekomen, zouden wij
toch ieder met ons eigen progre.m de verkiezingen in zijn gegaan. Maar we hebben
gepraat, eenvoudig om te weten hoe de verschil punten precies lagen en welke
waarden de verschillende partijen aan die punten toekenden. Er is dus niet ondel
handeld, er is uitsluitend overlegd. F.n wij a.ls del ega. tie van hoofdb9stuur en
de beide fracties van de VVD h~dden de overtuigi~g dat er verschilpunten niet Vf
dien aard waren dat ze, dadat de kiez~r op ?.8 april zijn oordeel zou hebben
gegeven, niet te overbruggen zouden zijn geweest. B:et is immers ln onze visie
de kiezer die de dovrslag geeft béS de samenstelling v~n het regeringsprogram.
Bovendien bestond er na 4 jaar van samenwerking in een Kabinet en als regerings·
partijen bij onà fe o~~rtuiging dat er een voldoende b~sis van vertrouwen
tussen de 4 parti~en was gegroeid om de zekerheid te hebben dat wij elkaar bij
een kabinetsformatie zouden kunnen vinden. Van deze overtuiging hebben ij dan
ook blijk gegeven dames en heren. Naar onze mening waren alle voorwaarden voor
een globaal stembusaccoord of op zijn minst een intentie verklaring aanwezig.
De confessionele partijen, U weet het, hebben de beslissende stap naar tenminste oen intentie verklaring niet durven nemen. En de grote alles overheersende vraag is waarom niet. Laten uij daartoe de verklaring van de confessionel~
deleg&tie wat nader onder de loupe nemen. De confessionele partijen erkennen
dat er in feite overeenstemming tussen de vrogre.mma 'e bestaet op een groot
aantal uiterst belangrijke terreinen. Op welke gebieden bestaat die overeenstemming niet, zijn er om met de confessionelen te spreken, verschillen van
betekenis. Dat zijn in de eerste plaats onderdelen van het uitgaven en belasting beleid, het huurbeleid, de ontwikkelingshulp, bepaalde aspecten van de
inkomens en vermogens verhoudingen en de financiering van het onderwijs.
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Dat zijn zakelijke verschil punten. Ze zijn voor een belangrijk deel terug te
voeren op de vraag met welke bedrag denkt men de overheidsuitgaven te kunnen
laten stijgen, zonder de inflatie te bevorderen. En de daarmee direct samenhangende vraag, is men bereid een algemene verhoging van de belastingtarieven
te aanvaarden. Voor een ander deel hangen ze samen met dii~inder belangrijke
vraag op welke wijze kan men zonder verhoging van de belastingen gelden vrij
maken voor het doen van extra uitgaven. ~n tenslotte is er het punt, nu niet
alles tegelijk kan, waaraan denkt men dan voorrang te geven. De vraag waarom
wij hier vanavond en morgen bij elkaar zijn. lk herhaal, grotendeels zakelijke
verschil punten, al hangen enkele natuurlijk mede samen met de visie welke
men op de maatschappij in het algemeen heeft. ~r is nog een punt dat een
duidelijk principieel karakter heeft, n.l. het omroepbestel. ~ie daar de totale
lijst van verschil punten. Maar ik lees verder in de verklaring van de vonfessionele partijen. Daarin word·t dan gesproken over de basis van vertrouwen welke
er bestaat met de VVD. Dit vertrouwen bestaat bij de VVD evenzeer als bij de
confessionele partijen, maar wij verbinden daaraan echter een andere conclusie
dan de confessionele partijen. Wij baseren op dat vertrouwen de overtuiging
dat wij er met de K~P, AR en CHU na de verkiezingen en op basis van die verkiezing& ui slag ons baserenàa op de uitgesproken wil van de kiezers in zullen
slagen tot de verming van een kabinet te komen en tot de opstelling van
een gezamenlijk regeringsprogram en wij hebben van die overtuiging ook
duidelijk wlijk gegeven. Deze beslissende stap, ik herhaal het, hebben de
confessionele partijen niet durven of' niet willen nemen. Zij trekken als enige
conclusie dat zij het gesprek met de VVD na de verkiezingen willen voortzetten.
In feite dus op dezelfde wijze als onze gesprekken van 10, 16 en 22 maart, zij
het dan in de onderhandelingesfeer en niet meer in de overleg sfeer. Dat aanbod
dames en heren, ik zeg het met nadruk heeft de VVD afgewezen. Wij wilden de ç
kiezer duidelijkheid verscha~fen, door een stembusaccoord of door een intentie·
verklaring. Niemand
kan er oprecht bezwaren tegen hebben, dat het gesprek
I
daarover in de Binnenkamer plaatsheeft. Waar de kiezer over moet oordelen,
kom dan voor de verkiezingen dan
naar buiten. Voor de kiezer zijn stem hee~t
uitgebracht. De kiezer oordeelt over het resultaat van de besprekingàn. Daar
is niets tegen. Maar wat willen nu de confessionele. D» willen dat na de
verkiezing. Dus al de kiezer al wel zijn stem heeft uitgebracht. De partijen
zich opnieuw in een onder onsje vàrenig*n• En in die beslotenheid de stem van
de kiezer gaan inte~preteren, Daartegen heeft de VVD onoverkomelijke bezwaren.
Dat is een minachting voor de kiezers, daaraan werken wij niet me. En wij hopen
van ganser harte dat de partij in deze achter ons staat (applaus).
mver een evt. regeringsprogram praten wij na de verkiezingen uitsluitend onder
leidiwg van de aangewezen kabinetsformat•ur die het ongetwijfeld tot zijn taak
zal rekenin3 de kiezers op de hoogte te houden van de belangrijke punten van
dat gesprek. Maar dames en heren dit was een zijsprong, die ons even wegvoerde
van de vraag die nog steeds beantwoord moet worden, waarom namen de confessione:
de laatste beslissende stap niet. Dat antwoord moet tweeërlei zijn.
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evP.ntnele voortzettinf'.' van het f"esprek, ik heb het U t.tl gezegd, zal in een
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de.t zo ~ich openat~J.lon voor een .,roo:rtzotting vs.n het gesprek met do VVD, maar
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kunnen zijn. Al deed de delegnt1eleidf>r ,r.d. Stee over ~ie mogtjlijkheid op onze
geza!'llenli,jke pereeonferentie niet erg to4sehietelijk. De moe;elijkheicl blijft
eohter open. Hoe zit het met de kleine 3.
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dus niet meer worden onderhandeld. t!a.ar dat betekent

natuurlijk niet dnt er n!!. de mol!elijke ontploff:i.n 1'5 vAn de kleine 3 na een
verkiezingsnederle/';. 1~

niet de mogelijkheid voor een ;::esprek met de Pvd., zou open·

staan. Een gesprek' met D 66 en de PPR e.oht ik u:!.tgeslt'ten. De verschillen tusseJ
deze partijen en de

oonfe~sionelen

zijn voorshands onoverbrugbaar. Maar t.a.v.

de PvdA is d8,t zeker ni~t het geva.l. Ret Kabinet Cals/Vcnd.elinr,- heeft het
bewezen en rd.1n geheugen ie goed genoog om mij de ps.seage in. het boek van
Vondeling voorproef en naspraak te herl1'1n.eren, wie daarin pleit voor een monstr
verbond tot invoering van een districtenstelsel teneinde alle kleine
partijen uit de Kamer te weren.

l®l
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gen '!an Ja lievelingewensen o.a. van mijnheer Wasterterp van de KVP. De
Ojlnlo partijan zullen deze passages zeker ook niet vergeten zijn, want

confe:~si

in hun krtj.Gon, U
steec\3.

JH3ac~'lie;•

w~et he~,

leeft da gedachte aan een districtenstelsel nog

zullell de confessionele partijen straks zeggen dat ik

:':l.crsen.JchimJr,-::::1. 'l:ie. nest. :lba.r dan. zijn zij het tooh die daartoe do aanleiding
h':!'l:>bcm .;·•:gG'T•3.n,
'!:'l

d:Jnken. SAn

n·Jr:.f.essLwteln

,,,,_~1't

;;~:~j

-'~nderH

ho>1den dd mogelijkheder1 open zonder te zeggen waaraan

th<~DretiGohe

mer~rderhtÜ(luknbin~t.

mogelijkheid zou zijn, het denken aan het
Dat noem ik nu ean hersenschim, een voorbee)

v~m onc1:.ristelijk:~ hovt~.<J,rrlij, cht !llij
3.ll2~n.

:'i!':Let

1:-ovc:'!rU~:::l.

d,"'."1:8s e;1 hel'..::H, .lat het getalsmatig natuurlijk onzin ia, maar

geloof ik :>ok n,jg, d;'\.t het hoogst onverstandig zou zijn van de

eh~ciotelijke

een :pu.ur

erg slecht ligt. (applaus)

:t:a:ctijen om een toevallige meerderheid te gaan gabruiken voor

~·:.n:f'eas:tonele

politiek. En dat is waardoor ze door hun achterban

toe tradwengen z,:;ud(Sn word.en, als ze met zijn drieën de regering zouden vormen.
ik besef dat ik nog steeds niet afdoende de vraag heb beantwoord, waarom

t~ac.r

niet.

Waaro~

die laatste besliEsende stap niet. Ik vrees dat ik dat ook niet

afdoende zal kunnen dcen. Omdat ik mij nu eenmaal niet geheel in het ziele_
leven en

van de oonfess.ionele partijen kan inleven. Ik

zÛU nos een reden kunnen noemen, n.l. de vrees voor het verlies van een bepaald
we-rknemers a.anhang a.e.n de PvdA. Dames en Heren, daarover kan ik slechte 2
ëingen zegg0n. Ten eerste vrees ie een slechte
iemand d.e
'P~n

v~rk:iekzingen

ra.ads.~n

waarmee nog nooit

heeft gewonnen •••••••••••••••

t"'A'eade als man daardoor een aantal werknemers leden binnen de boot houdt

dan verliest men er evenveel aan de VVD, n.l. die meneen die niets moet8n
:hebben Yan de mogelijkheid van

~en

op de een of andere wijz8 socialistiseh

getint beleid en dnarem voor de zekerheid op de VVD zullen stemmen en terecht
dames en heren. (applaus).
plna ts waron zouden we

"'.IJ ij

kunnen hun geen ongelijk geven. Ale wij in hun

het~>elfde

doen.

Ik heb de hnmvraag dus nlet afdoende kunnen oplossen. Maar ik

k~n

l(el 8en

andere vraag beantwoorden n.l. deze, hebben Mevr. v. Someren, de heren v. Riel
~aloma,

Korthals Altes en ikzelf nu 3 dagen voor niets zitten prRten. Hadden

wij hot net zo goed kunnen laten en dan zeg ik dames en heren heel duidelijk
nne, er is niet niks uit de bus g8komen. Dat niet niks kan ik alleen maar
verduidel i.jken d.::Jor

~e

wijzen op de toestand die wij sinds 1945 hebben gekend.

:Oa t ws.s de situatie waarin de confessionele partijen i;ot na de verkiezingen hun
handen volstrekt vrij h!elden. Alle in

aar~8rking

komende partijen tot h8t laats1

ogenblik tegen elkaar uitspelen en tot dat ogenblik van geen enkele voorkeur
blijk gaven. Zo ik naar de Hr. Toxopeus kijk, dan komt ongetwijfeld de naam van
de Hr. de Korte r;n.s beiden tn de gedachte, die dat spel inderdaad tot het
laatste ogenblik heeft trachten te spelen. Tot de Hr. Toxopeus daar een stokje
voor stak. Het is !i.ie situatie die ik tijdens de alg. beschouwingen van 1970
een beschamende hnb eenoemd en die is voorbij hopelijk voorgoed voorbij. Nu
hebhen de

confea~Ji onele

partijen t.a.v. één van de 25 andere partijen de

verklaring afgelegd, dat zij met die partij op vele punten programmavisohe
overeenstemming hebben.
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En zij hebben t.a.v. één van de 25 partijen uitgesproken, dat er een basis van
vertl·ouv.-or.. lHH:.·ta<:.t. Dat vertrouwen is weliswaar geringer dan waarop wij aans~r·a.a.k

meenden te kunnen maken. Maar dames en heren het is niet niks. Er ie

m . . e:cn

vez·kL:~ring

niet

ED

on6estr~ft

t~t

it mijn

vt:.:;;·J.d.::.r·ing

z~l

die een christelijke zijn daden zeer wel overwegende partij

o~

~9

vast~

april weer in

d~

prullemand kan strooien.

overtuiginb, det dat ook niet de bedoeling is. Die

hoe dan oo}: :djn consequenties hebben. Het traditioneel volmaakt

vrijblijvende standpunt is doorbl·vken en daarover hebben wij als delegatie dacht
ik tere eh·~ onze veldoening uitgesproken. De enige partij in Nederland, dames
e:: heren, die r..1)b aan eGn volt>trakt vrijblijvende opstelling vasthoudt, is he;J
niGu·"'e fuuornceu, DG
~~ensdeg

j.l. dat DG

concentr~tic

7C. I'egenovHr hHt Algeneen Dagblad verklaarde Drees Jr.

7C

na de verkiezingen ook bereid is met de linkse

rond de PvdA te gaan praten om die eventueel aan een meerderheid

tG ga~n hclpeL. :~os er.. Heren, over duidelijkheid gesproken. Eerst je af-

scheiden var. de

Pvd1~

en vervolgens bereid zijn om met diezelfde partij v.d.A.

in een regering te gaan zitten. '/Jat moet een kiezer daar nu in hemelsnaam mee
aan. Maar Droes Jr. is nie,; voor het eerste gat gevangen, hij wil ook wel
praten met de ccnffessionelc partijen en met du VVD. Het lijkt meer Rommer
Jr. dan DRees Jr. (applaus) !.!aar dames en heren laten we terugkeren tot ons
gesprek me,; de c :::.nfescionele partijen. One einddoel, volstrekte duideli,jkheid
voor de kiezers is niet bereikt. Dat is teleurstellend. Nog steeds weet een
ki~~er

die op een conffessionele partij stemt niet met xekerheid wat er met

dia stem gaat gebeuren. 'Nelk toekomstig kabinet hij steunt. Dat is l)nze schuld
niet. \vij hebben er zo hard ae.'1. getrokken als menselijk mogelijk wa.e. Wij
hebben meer bereikt dan zeer velen voor mogelijk hadden gehouden. Maar meer
zat er klaarblijkelijk niet in, A l'impossible nul est tenue. Wij als delegatie

habbEn de opdracht vah de algemene vergadering

v~n

27

febru~ri

1970 naar beste

v.é ten vervul :i, wij :topen €n var'llachten dat de alg. vergadering onze houding

zal delen. (a:p~laus) Dat d.ames en heren is ons antwoord a.an de liberale kiezers.
Onze oproep aan die con.fèfessiC'nele kiezers die pri,ja stellen op beleid in
liberale kiohting kan alleen maar zijn Uw grootste zekerheid voor een liberaal
regtringsbelcid is een klinkende overwinning van de VVD, help daaraan mee,
(ap~laus). llelp daaraan ook mee, als D' ervan overtuigd bent, dat de confessionelt

partijen alleen maar rr..et de VVD in zee willen gaan. \Vant het is uiteindelijk de
kiGzer die bepaald wat de inh:>Ud zal zijn van het reg€:ringeprogram. Hoe meer
stel!ltlen op de VVD, hoe groter da kane dat de nog bestaande verschilpunten in
libai'ale zin zullen worden ?pgelost. Dames en heren de beslissing ie dus gevaller
De VVD g:J.at volstrekt zonder :politieke bindingen de verkiezingastrijd in. Wij
breng'3n ons aigen programma dat een uitnemend programma. is een verstandiger
programm.:1 in )nze ogen dan welk van de andere verkiezingsprogramnla 1 e ook.
Liberalen gaan nieu·.vc >7egen "Jewandelon. (applaus) L:i.berllen, U weet het gaan
nieuwe ·.vegen bewa:tdelen, ma:u ze la ten daarbij hun gezond verstand niet thuis.
~ij

laten zich nlet meeslepe::.1 door hun idealisme al bezitten wij dat stuk voor

stuk wel. nat gezonde verstfl.nd van de VVD vindt U duidelijk terug in dG
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c~nfessionele

partijen en ons.

I~nten

stelli ge overtuiging !1et gelijk aan onze kant hebben.

.v. 11'lwilliging van d.e ::onfessionele verlangens niet in het la.ndsbela
~r

is m1ar

~en

mogelijkheid om da grootst mogelijke zekerheid te

sche>ppent d.t>.t. dat niet z'3.l gebeuren, een klinkende overwinning va.n de VVD. Het
i~ d~arn~
'b~t

11i t deze

h~~ me~~t

binnen
Or:!

~C?

~lle?

dat wij

op alles moeten zetten om met een voortreffelijk reeul-

ve.,.k:f.ezinge~

tevo.,rschijn te koDJen. Alleen dan en nu grijp ik maa:

l,::lels.!lg:r:!.,jke punt ?.an, Z-:!ller.. wi,i kans :zien de overheidsuitgaven
v~.n

pt!rke:"l

de redelij 1.t'!leid te houden. Het is eenvoudig onverantwoord

met h~t ,r:eren.k waarmee d-:! 3 oppositie :partijen, PvdA, D 66 en PPR dat doen,

!'lnt

~~n

~!'oo+,

'1a.nt?.1 milja!'1en in het rond te srnijten of het maar niks is.

M'n oo'{ de conf'nonionelP. pnr+.ijcn Yerliczen de werkelijkheid uit het oog, als
~e

de~k~n

d~~

~onder

~:~m

een half ""Jroc:3nt
de

~w:1arste

schade aan

~nz3

maatschappij de belasting jaarlijks met

warde:: verhoogd. Zij hebbo3n ook zelfs niet, en dat is een '

verwijten die ik hun maak, àa moeite genomen om de nederlandse

burgqr duidelijk te m.3..ken dat dP.ze periode van 71 tot 75 een zo uitzonderlijke 1
(l.,:~t

d~

da.a1"i.n

w:f. j ten is

~:1n

d:rn.::~tisch

bel9stLtgdru..k
O!!!S 'tr\ndigh~den

moet wcude11 verhoogd. Maar dat dat te

1io zich in een v )lgende periode niet meer zullen

vnord.,en. U kunt er zeker v-an zijn dat zij voor
~rerhr3.a.l

pr!!>cies hetzelfde

"CT

voor de periode 75 t/m 79

zullon ·)phan.gen. En dae.rom is het beter sterker het

is !l')'1dz?.kel ijk, d.a heren n,l

e~n

halt toe t0 roepen

"J!'l

nu teeen KVP, AR en CHU

tt? 7.egg~n t~t "~-.:ier 0n !:.iet ver~er. (applaus) Die partijen

zien de beurs van de

belanstingbetaler als een 20ort goocheldoos. U weet wel, hij lijkt
gooeheh.a-r haalt er C'nt_::elimi teerd gekleurde à.oekjes lli t. Dat mag
1ukk~n,

da.t

l,~kt

le~g'

~13l'!.

maar de

goochelaar

een nieuw kabinet zeJ::er niet. liet Nederlandse v"lk neemt het

eenvoudie niet meer en ieètereen die merkt dat de belastingta.rie.,ren omhoog gaan,
z~l

proheren zijn

hij wt?ntel t 1ie>

re~el

h0g~re

besteedbaar inkomen op

hetzelfd~

peil te houden m.a.w.

beh.stingen af. Hij e;ist meer loon, meer honorarium,

de prijzen stijgen. De confessionele p:1rtijen mogen da.t onlj.uist vinden, wellicht
ontert:>cht, maar het i€:' d.e werkelijkheid Yan hot leven. Voor iedereen die niet
mt:>t zijn hoofd in de etische wolken loopt. Wij staan met 2 benen op de grond,

wi~

zijn bereid de feiten onder cgen te zien, zoals ze daar nu eenmaal liggen.
Iedereen wentelt af, behalve de arme stukkers die niets meer kunnen afwentelen.
De mensen met de niet waardeYa.ste pom:ioen.en, de lijfrentetrekkers, de boeren en
t.uinèf'!rs, de kleine middenstanders. Zij worderl het slaghtoffer en als wij op dit
pun+; de confessionelen te lijf gaan, zijn wij hun zaakwaarnemers. Het ia onbegrijpelijk
d:i fl als
z,~

da~

ds christelijke partijen weigeren in te zien, dat zij het zijn

ga!!gi!l.aker~

\Villen optreden va.n een nieuwe inflatie golf. Welnae, zeggen

dA.n naief. Vlant hem: dames en heren het is geen slech tigh~id, het is alleen

nnieviteit. Wij zullen

n~tuurlijk

moeten afspreken met werknemers en werkgevers,ç

dt'l.t het vrij beschikbPar inkorrell met niet meer dan 2 à
and~rs

~unnen

pnr~ijen,

onze

kr~segr

pl~nce~

nog

-zegt

2\ k mag stijgen per jaar,
0

niet doorgaan. Datzelfde zaggen ook de pppositie
ook 1e vakbeweging, dames en heren. Allemaal apekool

want tegelijkertijd heeft de vaM.beweging de mond vol over de lonnP.Yplosie dir
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~

er '.)P
:::et è;:
~a

juli za.l en moet komen. Met de ene mond belaiden ze de matiging en
-~-::'.e~:-e

s

ze 'lr:n

T~ub

ins"truner~Lor:::.u:.l
·,;ec::.~

-v-r:,ag .:.k

~:ij'r:

om te

belu!~

ze excessieve looneisen. En de confessionele, naiof als

uitsluitand naar de mond die hen het beste bevalt. Bovendit

1~i3te~eu

zijn,

nis.:c.~

>~ll8n

de ::-.:1oed

OL'l

in hur.. progra.mma. te zetten, dat zij de regering

E

':.iJlm geven om excessieve loon stijgingen tegen te gaan. En

cLll:E:~

OJ.1.tkemlE:r~,

niet uit de

heren,

t:..iJ..

!!e~

dut

te

~and

~u.t

moet je daar nu toch mee aan. Ik zal de laat

'lA.itermate moeilijk is om a.ls Kabinet het l·)'>n•

l~~cn

lopen als men daarvoor niet de medewerking

heeft ·:E.n ha: geo:cganiseerde ècdrijfsleven. Maar laten we ons niet b:mg laten
:~.;a.kf,LJ. è.IJOI'

KJ.(~Ou,

:.1 +. 5.~ :"'. ,:;et -is

>i:

~2.:1

di~

voor de televisie verklaart dat een kabinet met liberal

v~;:.-.be'i(cgiug

09 voet van oorlog zal verkeren. Ook Klooe zal als

keE-l' .::E::r·li;jk zal w..i.llen zijn, niet kunnen ontkennen, dat in de

:..f;cl ;)pt.c. . ..;. j.:.:r.·e:l do er ilet ka bim;t de Jong een goed sociaal beleid is gevoerd
:::;;.'Jsl t • .::..v. d.:. -'l.Ctie ...· warkanden als t.a.v. de gepensioneerden. (a.ppla.uA)

!k h2.d
~a

e1' '!)ehoei'~c

au ..1 en ik ben blij dat U dat met Uw applaus ono.erstreept,

alle 30himpschauten van andere zijde het kabinet deze sociale pluim op de

!:::~eè. te)

d

:.1-::.ar ik

~ï:.l

:.2 Wiö t

~e~en.

~en

t.;0h

~1n

.lf·

( :l.pplaud). Ik wil ht3lemaal geen gedetailleerde opsomming gaven
.snkel punt noeme.n. In de eerste pla.ats heeft dit kabinet

L :I'lL1.i:Yu.ill loo:.1 door de

:~amers

weten ·t;e l.Jodsen met !liet :üleen

:L-.t het :nil1illi1.üü LJOn ·.1ceft ean niveau bal:Gikt d.a t 'Jniek is in deze "ïereld.
~~=~.;.:c·

:Ujk ik

:io periücl.ieke ui·ckeringen van AO'ii en

l:~:~ :{a'binet de Jonc3 gest~gen met ruim

j_:jc.rtij;;;n

g:co.a.~ v'~rt;8tcn,

socialo bel8id (applaus).

•ian zijn J.ie onder

40 7;. Dat alles willen de oppoai tie

on~e

maar- va.n

A'~o"ti,

kant hulde aan het Kabjnet vo,,r dit

In een nieuw kabinet met VVDers zal het niet

:.:nd•;rs zijn. \':euero;'n een goed sociaal beleid, zij het dames en heren en
Hl

goed on: d.at nog

et:n8

he-~

uitdrukkalijk te stellen, een beleid. d8.t misbruikmvan

de sncial'J l<aJ.;t;eving zal weren.

L~aar

een goed sociaal beleid an dat houdt

+.r-vono in eun l·J 1.mbeleid d3.t niet de zwakste in onze samenleving via de inflatiE
hElt gelag la;:, t bei.a.len. Ja.a.rom moet de overheid ean instrumentarium ter
~cschikking
z~

~h.t

lwbbEm

J!il

op loo:'laebied excessen tegen te gaan, precies zoals

op ge bied der prijzen :ü ter beschikking heeft. llant deze twe•3 zijn

in ?nze visi·a onlosmn.kelijk ai.ln elkaar gekoppeld. En tegenover die mensen die

;w Jraag

(h~ T\'D

a~ n!G~s

tLan hot

tcgenvrerl:en, jullie willen alleen maar wat aan de lonen tloen
over~g

inkomen, wil ik toch eens een enkel cijfer noemen.

:n ~J:)O Yi'ercl üan loon en ste..:.n uitgekeerd 19 miljoen, aan andere inkomen werd

1 :J ::..üljoEm

verii~md,

55

:ailjoer~

tegen .:.nder inko;nun 17 mil,]oen. het was dus 19 tegon 1 o, het is

Yl1l

55 te;Ju:1 17.

2~.m

19 dus tegen 10. In 1970 lagen d:Le cijfers loon

tm-ler opstelling Ya.n cijfers, het werknemers aandeel

L1kJn3·1;(m va-a de b~Hlrij·rtm liep in diezelfde jaren op varJ. G8 naar 77
!1:->ud ni::~ v~:<.n al die~ cijZdrs,
h~·~r:::-n,

wat op du.t

inkom~n

~~·Y:Lüe

~aL:.r

~e'bü:d

he1; is 1:l.f en toe toch goed om U

7;.

tE~

d.[>.cht

dccw~>

~m

Ik

laten
( ::;.ppl:ms)

!J.e.reu, dat eerder è.e genietá van andere inkomen enig

bezwaar tegen het beleid vaP. r.e·, kabinet naar voren zouden kunnen brengen
dan juist de

werknem~~Q

de

werL. gqrcstGerd deur Kabinetten, waarin met

u:ï_ -l:;.~Ol'.dorinc vr... r:. ~~ j. ._~en •le li -._,eraleu een bclangri jl;:e :i. nvloed hadden.
:I~:

i11

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK

Blad No.

AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Band No.

":P !': ·m. !ln. of: A.("

"15.~>. +.

~n~~ ~e
·:·~1-:!~r!
A~t

~~~ste"l

ft".,+.

~r

4~

11o~

Tl0~ "T~·l

d. .... n:r.

v,

~vr.

we ons

2fgelopon j

ir.

r,,;~n

~.n

je

~n

r-:'..lr•ï~.~-.1

r~wn~st

·'n~l

~1;,

S'1Cl ";cn 1

8tr~.'kt

~en

\ls

uit~~onfend,

~oor

te 9preken over 1e

~~~~

niet

zo~~l

Yel~

~Lls

rr~c~ie

(9:P}"~l2,tn) Di.czç:;lfd"\ ~t'l.'!'l..dv':l.st"1.gb"!i1 'D'l.:T.•'1g ~n h':'ren,
~q~ior'l.e M'0tA'1.

tr dA

~~al

or~r~ng~n.

lo,cr,3~n

1.11

h"lt vo:':'ki"lzin.·':'rJP'r.'C,S;!''\:n

A~eun

'1t::l-l;

n11een on

1

rl~

çmncor~1

~qter~~lc

VVD

cnttre~~an

"~'l

de

Vln de

1 nbbr~'l

r:Jlznrn.
~~ken,

<>.::m (,.t"

,h"n (;~te lo.t~r.
XaM9rleden

l~nd

V~/'1.

~hrr

n..

z,1~.1.~:-:

a~r~p1s0

6":1.n

or.~

eH~

g4d~.chte

~.eren

niet. En 11it
•.vn~rdr~-n

'V:. "l

het
~1

~13

llerr,rootst0 bAlnng,

VAn o·ts

he~li1~ing2bsvoegdhaii
r'l~

' :i.t.~E>veen.

Ei~en

ing.qng te

.;~a..,. t

~ie

k~::tende

er zich hij ne

~n

ve'!"lan~ens

hun

nog

VVD-ers hior

met ons rnee1evand,
~1

~~n

p~st

Tin in 1P-

all~

baroapop

~el f's n:te~

·:!fl•nes en

G':1ddank

hot

~en

z<~.1 d~

o~

1 7

neryre;n1ea1, in d11 karnr.>nde 4- ,i':','

om n:?.1<t t!önkelG

pu.n:

p'1rl<?mC>l"t. E11n vn':'l.
rn.ri."èle

hP~

wo:rd.011. 1li"tj znll "l
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democratische Europese gemeefischap tot stand brengen, dan moeten we verder

kijken dan de 6. Danm is een uitbreiding absoluut noodzakelijk.
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En wat zitten we momenteel te doen. Het spijt me dat ik het zeggen moet,
maar i.p.v. historische beslissingen te nemen, wordt er door de 6 regeringen
alleen maar gekift over details op financieel en handels politiek gebied en
dat terwijl de verschillen zich alleen nog beperken tot de overgangsperiode.
Het is een barre schande dat dat zich in Brussel afspeelt, terwijl in feite
de 10 landen het op de hoofdpunten het al met elkaar eens zijn, hoe ze in
1978 een Europa willen formeren, economisch en politiek. Ik durf gerust te
zeggen dat het feit dat er nu na 9 maanden onderhandelen nog geen uitzicht is
op overeenstemming het gevolg is aan gebrek aan politieke wil bij de Franse
regering. Wij weten toch allemaal dat lederland en de 4 overige partners AL
In 1970 een accoord met Engeland zouden hebben bereikt als het alleen aan hen
had gelegen. Een vierde mislukking van de onderhandeling betekent, laten we
dat goed beseffen, dat de toetreding van Engeland en zijn aftar partners
voorgoed van de baan is. Het kan zelfs betekenen dat ook de democratisering
van de gemeenschappen via een direct gekozen Europees parlement waarvan ik
zojuist de noodzaak onderstreepte, daarmede evenzeer naar een verdere onbekende toekomst zou worden verschoven. Dames en heren, wij kunnen en mogen
niet aanvaarden dat West Europa voorgoed in 2 blDkken uiteen valt. (applaus)
Wie kan vergeten dat het dankzij de Engelse vasthoudendheid was in de jaren

'4 -'49

dat wij onze vrijheid wisten te herwinnen. Dat bijeenkomsten als deze

vandaag mogelijk zijn. Dat wij straks vrij kunnen kiezen. Zijn wij ook vergeten dat in diezelfde periode het Engelse volk ook economisch alle reserves
heeft moeten inzetten t.b.v. de bezette landen. In dat licht bezien, kan ik
mij niet voorstellen dat men wil vasthouden aan een zo hoge prijs voor
Engelands entree kaartje in Europa, dat daardoor datzelfde Engelse volk
gedwongen wordt er maar vanaf te zien en ook in vredestijd gedwongen wordt
alleen verder te gaan. Een nieuw kabinet zal zich moeten beraden over de
koerswijziging die moet plaatsvinden, wanneer wij op ondemocratische wijze
opgesloten blijven in een continentaal beknopt Europa van de 6, dat aan
gebrek aan besluitvaardigheid dreigt tenonder te gaan door de constante
veto's van een van de partners op alle punten die Parijs hem welgevallig
zijn. Wellicht zal het zelfs dit kabinet moeten zijn, dat een initiatief
neemt tot een duidelijke confrontatie met Parijs. Ook uitstel van een
beslissing kan een negatieve beslissing zijn.

l®l
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De tegenkrachten in Engeland worden sterker. Weilicht speculeert Frankrijk
erop, dat het geen veto behoeft uit te spreken, omdat Engeland al eerder nee
heeft gezegd. Ik verwacht van de Nederlandse Regering dat het zal trachten
die gang van zaken te voorkomen. (applaus)
Wmj wensen niet dat onze liberale uitgangspunten voor een democratisch Europa
blijvend geweld worden aangedaan. Wij zijn onae Staatssecretaris Den Koster
dankbaar voor wat hij zo volmaakt in onze geest in de afgelopen jaren voor
Europa heeft gedaan. Wij zullen met hem de !komende jaren deze strijd voortzetten.(applaus) Maar ook dames en heren in ons eigen land moeten we aan de
demooratie alle aandacht besteden. Het spreekt voor een liverale partij al
vanzelf. Namens U allen Dames en heren zou ik op dit moment een woord van
hulde willen richten tot Minister Polàk. Wat hij heeft gedaan voor de democratisering van de onderneming, voor dat verdient hij een ereplaats te

kr~en

temidden van de liberale staatslieden van deze tijd. (applaus)
Zijn opvattingen over de demooratie zullen

ons nog gedurende lange tijd tot

gids dienen in deze uiterst moeilijke materie. Zijn gevleugelde woorden dat
demooratie geen staatsvorm is voor bange mensen blijft ons richtsnoer. Wij zij
ni•t bang om mensen met een van het onze afwijek d levenspatroon hun vrijheid
te gunnen. Maar wij zijn evenmin bang om onze demooratie zo nodig voor ondermijning te behoeden. Maar

laten wij als liberalen een ding met elkaar af-

spreken. Als wij terwille van onze demooratie tegen mensen of greoept van mens
moeten optreden

dan zal voor onsniet belangrijk zijn wat ze doen maar ook

vooral waarom ze het doen. Het moet er ons niet alleen om gaan de gevolgen

v~

een bepaald optreden te voorkomen of te bestrijden, maar vooral ook om de
oorzaken weg te nemen, ons in die oorzaken te verdiepen. Alleen dan hebben we
het recht ona ware democraten te noemen. Politici die dat niet willen erkennen, zullen het dames en heren met de VVD niet gemakkelijk krijgen.(applaul
Dames en heren, ik heb vanavond maar een enkel facet van onze liberale politi'
kunnen aanstippen. Meer hoefde ook niet. Ons verkiezingsprogram spreekt voor
zich zelf. Wij hebben besloten ons als liberalen op nieuwe wegen te begeven.
Wij hebben het Nederlandse volk een programma aangeboden, waarin wij een
duidelijk beeld geven van hoe wij onze taak zien in een snel veranderende
wereld. Een programma waarin wij niet speculeren
van bepaalde groepen kiezers.

o~

de kortstondige gunst
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Een programma gemaakt door de mensen die een verantwoordelijkheid voor deze
maatschappij ten volle beseffen, voor mensen die zichzelf verantwoordelijk
weten. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun medemens. Een programma
dat een beroep doet op diegenen die het redelijk wel gaat in de wereld om zie
in te zetten voor al diegenen die in welvaart ten achter zijn gebleven. Een
program dat offers vraagt van de een om rechtvaardigheid te vetrachten t.o.
de ander. Een program dat alleen gebracht kan worden door een partij die zioh
sterk voelt door zijn eensgezindheid, die zich gedragen weet door de steun
van die tallozen in den lande, die aan sobere uitvoerbare plannen ver de
voorkeur geven boven onbetaalbare luchtkastelen. Het zijn de kiezers die
zullen uitmaken welke invloed de liberale programmapunten zullen hebben op
het komende regeringsbeleid. Aan hen leggen wij met groot vertrouwen ons
programma voor. De liberalen willen nieuwe wegen inslaan, nieuwe wegen die
leiden naar een betere en rechtvaardiger mij. Laat het vol worden op die
wegen, laten ze bevolkt worden met hondduizenden die met ons aan die nieuwe
maat•chappij willen bouwen. Laat de VVD lijst 3 het symbool worden voor
iedere Nederlander die met behoud van zijn gezond verstand zich niet verliezend in dagdromen Nederland wil maken tot een land waarin het goed leven
is voor een ieder. Moge de liberalen geest die ons samen bindt, vaardig
worden over zeer velen in den lande. Dank U.
(applaus)
Mevr. v. Someren. Hartelijk dank mijnheer Geertsema voor de woorden waarmede
U als het ware de verkiezingsstrijd heeft geopend. Een duidelijke uiteenzetti
van een standpunt, rekening en verantwoording van de gesprekken die wij, wij
waren daar beiden bij, de laatste dagen hebben gevoerd. Dames en Heren
behalve een programma, dat vele punten behandeld hebben wij een urgentie
programma. Een programma omdat wij nu eenaaal en de Hr. Geertsema heeft dat
net zo duidelijk gezegd, omdat we nu eenmaal moeten kiezen. Hij heeft gezegd
de bomen groeien niet in de hemel. Het kan niet allemaal tegelijk. En hij
heeft gelijk. Wij bieden U een somer urgentieprogramma aan. En dat beseffen
we. Wij beloven U geen gouden bergen. Om de dood eenvoudige relen dat die
niet in het verschiet liggen. En zeker niet in het verschiet van de periode
1971-1975. En onze politieke leider heeft ook gezegd, z..a.rxx•r•t•xi het
gezonde verstand moet spreken. Al zal dat gebeuren vanuit een geweldig
idealisme. Waarom beloven wij geen gouden bergen. Waarom doen we dat niet.
De belastingen zouden verder omhoog kunnen om meer mensen in te willigen.
Dat zou kunnen, op het eerste oog. Het zou misschien technisch kunnen. Maar
het zou onrechtvaardig en onverstandig zijn. Wat zijn n.l. de gevolgen van
verdere belanstingverhoging. Geertsema heeft het daar ook al over gehad. Wat
zou er gebeuren, men gaat afwentelen. En die men dat zijn wij allemaal voor
zover we er de kans toe zien. Laten we a.u.b. niet schijnheilig zijn. Wij
zijn er al lang aan gewend aan dat z.g. nette denken. Of het nu de President
Directeur is, de loopjong, de timmerman of de arts. Ze kijken naar hun
feitelijke inkomen. Het netto inkomen•
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Komt daar meer belasting op, dan willen diezelfde mensen meer in het handje.
Dat klinkt erg naar dames en Heren, maar het is nu eenmaal de realiteit. De
afgelopen jaren hebben bewezen, dat het zo is. lls her tegenover dat meer
krijgen niet meer productiviteit staat, dan werken we de inflatie in de hand.
Is dat moment gekomen, is het afwentelen begonnen en dat moment dat is er al.
Damn leggen allee& degenen die niet kunnen afwentelen het lootje. En wie zijn
dat b.v. kleine middenstanders, boeren, beöaarden. Dat gebeurt er nu eenmaal
als de belastingschroef dolgedraaid is. De goochelaar kan gekleurde doekjes
uit zijn hoed toveren tot in het oneindige, een kabinet kan dat niet. En zou
het nu geen schijn progressiviteit zijn om over de rug van juist deze mensen
dure wensen in te willigen. Het is niet zomaar een spookbeeld dat ik oproep.
Het is eenvoudig de werkelijkheid. Het is bewezen. En aan dergelijke economische waarheden kunnen politieke part~n niets veranderen. Als ze gaan belove
dat wel te veranderen, dan strooien ze de kiezer zand in de ogen. Wie nu
echt progressief wil zijn, moet zuinig zijn. Het allernoodzakelijkste het
eerst doen. Inflatie uit het buitenland ge!mporteerd wordt, ruim de helft
is al erg genoeg. Wij mogen niet verergeren door boven onze stand te leven.
En daar zijn wij van uit gegaan bij de opstelling van het urgentieprogramma.
Daar is de kwanitificeringswerkgroep van uit gegaan. En daarom ziet het
urgentie programma er sober uit. De andere taken die wij uitgevoerd willen
zien kunnen ter hand genomen worden als huidige taken afgesloten worden.
Het zal de eerste opgave zijn van een nieuwe regering om •&i•z na te gaan
wat er afgestoten kan worden. De nieuwe regering zal het moeilijk krijgen
dames en heren. Wij hebben meer dan ooit een sterke ploeg nodig, die een
vaste lijn volgt. Die rekenen kan op een sterke parlementaire meerderheid.
Aan minderheide kabj.netten hebben wij minder dan ooit behofte. Een kabinet
dat met wisselende meerderheden moet werken kan niet makkelijk een vaste
lijn volgen. Zo kabinet moet wel zig-zaggen. Nu eens op de ene dan weer op
de andere meerderheid steunend. De nieuwe regering moet beter dan vroegere
regeringen aan de burger haar beleid uitleggen. De moderne mens wil informatie
Hoe beter en zakelijker hij dietkrijgt, hoe meer hij betrokken wordt bij de
besluitvorming, hoe minder politieke meteoren succes hebben met hun schoonklinkende woorden. Als aan iedereen duidelijk zou zijn voor een hoe groot
gedeelte de inflatie uit het buitenland komt, hoe minder mensen er geloof
zouden hechten aan h•t verhaal dat deze regering daar de hoofdschuldige van
is. Dat is n.l. eenvoudig niet waar, dames en heren. Door de onvoldoende
voorlichting krijgen wat ik noem komeet partijen of noem het meteoor partijen
ze zijn allebei van tijdelijke aard, hun kans. Om daarna eenmaal geconfronteerd met de werkelijkheid en met het gezonde verstand van de kiezer te verdwijnen. Ze staan enige tijd in het middelpunt van de belangstelling, belangstelling die gewekt wordt omdat het iets nieuws betreft. Niet omdat er
reële oplossingen gebaten worden. Een serieus politicus houdt rekening met de
werkelijkheid. En die werkelijkheid is, dat geen zinnig mens kan volhouden,
dat we in dit tempo van de laatste tientallen jaren door kunnen gaan met h'
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aantrekken van meer taken. Er zal gekozen moeten worden. Het mag populair
klinken om alles tegàijk te willen. Het blijft dan wel bij populair klinker.
Want als puntje bij paaltje komt zal niemand je dankbaar zijn. En komen al
je mooie beloften als een boemerang bij je terug. Voor de dromers van de
dag is de nieuwe procedure reeds voor de verkiezingen zeggen wat het
allemaal kost niet zo prettig. Het is zo'n heerlijke bezigheid om schone
wensen neerte schrijven. Maar hoe koel de cijfers ook mogen klinken, voor
de dromer van vandaag. Het is een heel wat betere en heel wat eerlijker
procedure dan vroeger. Immers hoe ging het toen. De partijen legden hun
wensen aan de kiezers voor en de verkiezingen waren voorbij en tijdens de
formatie kwamen deskundigen van het Ministerie van Financiën, hoge
ambtenaren die precies wisten wat kon en niet de pret bederven. En alle
onderhandelende partijen moesten schielijk zeer veel laten vallen. Je
zag tijdens zo'n formatie van al~es en nog wat, waar je tijdens de campagne
warm voor gelopen was, de mist in gaan. Voor de politici was het onprettig,
voor de kiezers on@egrijpelijk. Wij stellen ons ook omwille van eerlijken duidelijkheid op het standpunt dat we nu al eerlijk zeggen, we zullen he
kalm aan moeten doen met de overheidsuitgaven, willen we de burgers nog
een stuk stijging van persoonlijke welvaart laten. Wij liberalen hechten
in het bijzonder aan de persoonlijke ontplooing, aan de persoonlijke
keuze bij de besteding. Dat onderscheidt ons van de anderen • De Hr.
Geertsema heeft er ook al op gewezen. Het scheidt ons in hoge mate van de
kleine drie, zoals men ze is gaan noemen. DE PvdA, D 66 en PPR. Zoals een
Rotterdamàe arbeider deze dagen zei, zij zijn mij eenvoudig te duur.
(applaus)
En heeft het net van Geertsema gehoord, het onderscheidt ons ook van de
confessionele partijen, die knu eenmaal verder willen gaan als wij op het
gebied van belastingen en overheidsuitgaven. Een punt waarop onze
besmkprekingen, U heeft het in de kranten kunnen lezen, deze dagen zijn
afgesprongen. Het onderscheidt ons van een nieuwe partij als DS 70. Deze
partij stelt dat er bezuinigd moet worden op velerlei gebied • Kaar,
deze partij haast zioh het zojuist bezuinigje snel weer uit te geven.
Maar daar zijn het dan ook socialisten voor. Dat is hun niet kwalijk te
nemen. Kaar tegen de schijn die ze ophouden, moet je op grond van politieke
oprechtheid bezwaar hebben. Wie daar op stemt weet tevoren dat hij op de
koffie komt, koude koffie met een rood lepeltje. Dames en heren we gaan dus
alleen met de VVd, dat is niet alleen dat is met een heleboel. En we gaan
met goed moed en een sterke lijstaanvoerder en een goed team daarachter. Met
een eensgezinde partij, een partij die veel wil, die de mensen nieuwe
perspectieven wil bieden. Niet alleen nu in de verkiezingstijd maar ook,
en ik zou haast zeggen vooral daarna, aan het werk blijft. En dan wil ik het
over heel iets anders hebben. Dat kunt U ook in het urgentiepr9gramma terugvinden. Niet alles wat je wilt, kost geld. Er zijn heel belangrijke dingen
...
die een kwestie van mentaliteit zijn. We maken wel eens de fout alleen in
geld te denken.

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK

Blad No.

AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Band No.

17
2

Gaat U maar eens bij Uzelf na, deze tijd doet dat steeds meer. Wij leven in
een sterk materialistische tijd. En dat houdt dames en heren en ik wil U
daar vanavond in alle ernst op wijzen, voor de geestelijke ontplooiing en
voor het menselijk geluk enorme gevaren in. Want ga maar na een stijgende
welvaart is een stijgende ontevredenheid. En dat is niet zo onbegrijpelijk.
Die geestelijke ontplooiing wordt in feite door de huidige mij. geremd.
Niet omdat wij mensen slecht zijn, omdat we bewust willen, maar tengevolge
van de structuren, zoals die groeien. De grotere eenheden waarin wij leven.
Die grotere eenheden tengevolge van z.g. schaalvergroting. Die zijn
natuurlijk economisch noodzakelijk. Ik geef dat toe. Maar voor de inter
menselijke verhoudingen vormen zij een gevaar. In een kleine gemeenschap
is de ene mens relatief belangrijker. Men kent elkaar daar beter dan in het
grotere geheel. Men heeft een sterkere betrokkenheid tot het geheel. Een
sterkere interesse in elkaar. Men leeft zich meer in in de situatie van de
ander. Hoe groter de eenheid waarvan men een onderdeeltje is, hoe sterker is
de vervreemding. Hoe groter de kans op vervreemding en op fustraties. Het
is daarom dat wij als partij bijzonder trots erop zijn, dat onze Minieter v.
Defensie de Hr. Den Toom een geheel nieuwe aanpak heeft ingeluid van het
personeelsbeleid. Bij zo'n enorm apparaat als de defensie. Dat is bijzonder
belangrijk dames en heren. Het is natuurlijk buitengewoon moeilijk om juist
op defensie aan die inter menselijke verhoudingen de volle aandacht te
besteden. Onlangs werd in deze zelfde RAI in A'dam een congres gehouden van
meneen uit de geestelijke gezondheidszorg. Er is daar gesproken over de node
van de hedendaagse mens. Over de structuren die niet functioneren. Die niet
op de mens gericht
jn. De papierwinkel waarvan geen sterveling iets begrij
B.
Over de sub culturen die hiervan het gevolg zijn. Een beetje verkreukeld
worden we allemaal immers • Het is eigenlijk een wonder dat sleehts ~ van de
bevolking gestoord genoemd wordt. En dan is het nog maar de vraag wat ie
de norm voor dit begripk. Telt men er diegenen bij die het allemaal niet mee
zien zitten, zij die nerveus en gespannen zijn, kortom niet meer gelukkig.
Dan is dat ene i vermoedelijk te laag. De ziekte grijpt snel om zich heen.
Laten we niet denken dat we dit met materiële oplossingen alleen kunnen
oplossen. Op het congres in deze RA! heeft een vrouwelijke psychiater uit
Nijmegen, Mevr. Teruwen, woorden gesproken die nog niet voldoende hebben
doorgeklonken. Die ik daarom wil herhalen. Zij heeft gesproken over de
rustratie neurose. Een psychische ziekte die vooral, en dat is voor een
~

samenleving heel bedenkelijk, de meer begaafde mensen aantast, wanneer zij
niet door anderen bevestigd worden. ~evestiiing is volgens Me''r. T. de
sleutel van het menselijk geluk. Dat klinkt ingewikkeld, maar het komt er
doodeenvoudig op neer, dat geen mens zich werkelijk kan ontplooien zonder
een zeker gevoel van eigenwaarde. Een kind dat geboren word•n si als het
ware geopend op een kier en houd,talle mogelijkheden in zich. Als hen de
overtuiging wordt bijgebracht, dat hij iets kan dan kan hij dat ook en
dan wordt hij een zelfbewust mens.
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Niet voor niets spreekt ons urgentieprogramma van ontplooiing en van
het beleven van de eigen vrijheid. En onze samenleving dames en heren is
steeds minder royaal met het elkaar bevestiien. Maar wel royaal met het
stuk maken van de ander, het aantasten van diens waarden. De niet geliefden
niet bevestigde mens gaat hardnekkig zoeken. Hij vlucht in statum s~mbolen
hieper sem1.aliteit en drugs. Speciaal de jeugd vraagt om bevestiging.
Maar zoekt het soms en mijn inziens ten onrechte in drugs en cool sex, zoal
een dezer dagen een sexuoloog het in een interview voor de NCRV zei, in
sex sec die niet ge!ntegreerd is. Zij vinden zich daar niet in, ik ben erv
overtuigd dat het wonder van de liefde is het wonder van de bevestiging.
Dat kan plaatsvinden in de samenleving van 2 mensen, maar het vindt ook
plaats in samenwerken, samen iets doen, samen voor iets werken zoals dat
b.v. in een politieke partij gebeurd. Zo zie ik een politieke partij. Ik
heb dat in Groningen gezegd enhou dat altijd voor ogen. Het is het dieptsta
wezen van de samenleving en het is de allergrootste fout. van onze samenleving dat dit genegeerd wordt. Het is de taak van een echte liberale
partij dit niet te negeren. Het is niet zo'n wonder dat wij bereid zijn
tot gesprekken met anderen. Dat is specifiek liberaal. Is het in diepste
wezen niet liberaal om de problemen van deze tijd zo te benaderen. Geen
regering zal de spanningen van vandaag kunnen oplossen als het echte
probleem niet aangepakt wordt. Als we elkaar niet gaan wakker schudden.
Daar kan een overheid, een politieke partij ook in voorgaan. Een overheid
moet op het ogenblik meer dan ooit rekening houden met het psychologisch
effect van haar maatregelen van haar voorstellen. Die overheid, of dat nu
ministers zijn of burgemeesters of we'h ouders, noemt U maar op, dat zijn
geen mensen verweg, het zijn mensen soals wij, onder ons. Onze alternatieve
mij. zou er niet een zijn van drugs en sex maar van begrip en verdraagzaamheid. Als ooit het liberale beginsel actueel is, dan is het vandaag. Ik
weiger mee te praten in de waan van de dag waarin het progressief is om
drugs als iets normaals te beschouwen en de hieper sex als summum van vooruitgang. (applaus) Tegenover de mannen anderzijds die om"law end order"
brullen zou ik willen zeggen, natuurlijk moet er rust en zekerheid zijn
zoals ons urgentieprogramma dat ook stelt. Zonder die zekerheid kun. je je
niet in vrijheid ontplooiien • Maar l&ten we toch a.u.b. niet denken dat we
er dan zijn. En aan de sex en drugs progressieven en helpt het nu heus.
Ben je nu werkelijk gelukkig. En van verschillenden heb ik dat antwoord
gehad en dat was een onomwonden nee. Hoe pak je dit in de praktijk aan.
Om te beginnen d.oor als liberaal je verdraa.gzaamheid maar ook je echte,
uit te dragen. Door anderen te nemen zoals ze zijn, maar ook door anderen
duidelijk te maken dat je ze accepteert zoals zij zijn. Dat je ze niet
beoordeelt op uiterlijk, bezit en zelfs niet op prestaties, maar op hun
diepste waard4e, unieke persoonlijkheid. Door op z~kelijke wijze te
discussiëren als je het niet eens bent, door sportief {égens anderen te
zijn, door je in hen te verplaatsen. Dat kunnen we doen. wij als politiP.
partij.
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Wie kunnen het nog meer. Wie het snelst alle mensen kunnen bereiken zijn
de pers en de omroepen. Als ik het Vrije Volk lees, dan begrijp ik ook
weer hoever het socialisme van de oorspronkelijke idealen is afgedwaald.
Ook een socialist hoort krachtens zijn beginselen verdraagzaam te zijn.
Maar toon en inhoud laten weinig hoop op de verdraagzaamheid van socialiste
in deze tijd. Wie dit met genoegen leest, moet weinig b~reid zijn ander
te respecteren. Dit leest gelukkig een beperkt publiek. Verder zijn de
omroepverenigingen in hoge mate verantwoordelijk voor het kweken v~ verkeerd begrip. Zij bereiken iedere week iedereen. De onverdraagzame toon,
de onsportiviteit, waarmede we mensen die anders denken bejegent wekt
onvrede. (applaus)
Ik wil U slechts een voorbeeld noemen omdat het ons allen betreft. Ale
de KRO van een heel programma congres van de VVD waarover alle maatschappelijke problemen is gepraat op ha~gstaand niveau alleen een discussie over
voorbehoedsmiddelen uitzend, dan is dat een onsportieve wijze van voorlichten en bewuste misleiding van de kijker. (applaus) Dames en heren
wij van de VVD dagen de omroepen uit om in de komende verkiezingstijd
jegens de VVD net zo te handelen als jegens anderen. We hoeven niet een
heel uur uitzending van ons congres, dat voorrecht geniet alleen de PvdA
bij de VARA. Wij willen een faire behandeling. Die faire behandeling
vragen we ook voor andere groeperingen. Het faat niet alleen om ons zelf.
Al ie het voor VVD-ers wel eens buitengewoon frustrerend om dit alles over
je heen te laten gaan. Het wekt bij velen van ons en dat merk ik dagelijks
uit brieven, een stuk agressie vaak zelfs haat. Ik erken het het mag onlibe
zijn, begrijp het wel. Maar laten we blijven vechten voor onze alternatieve
maatschappij, waarin de ander erkent wordt. En laten we anderen uitdagen
met oplostingen te komen die echt beter zijn. Ik heb met U over zeer verschillende zaken in het kort gesproken. Over enerzijds zoiets kils als
de beschikbare financiële middelen. Daar moet je het ook met elkaar over
mbben. Anderzijds over de mens zelf. De problemen van onze samenleving.
Of erger nog het falen ervan. Het eerste is uitermate belangrijk op korte
termijn.Voor de komende 4 jaar waarin de VVD bereid is regeringsverantwoordelijkheid te dragen mits voldaan wordt aan onze verlangens op het
gebied van bestrijding van de geldontwaarding. De gulden mag niet verder
smelten in onze hand. Het tweede is minstens zo belangrijk. Vooral op
langere termijn, want dan zal het pas doorwerken. En ik zou willen besluitel
met te zeggen, mensen wees liberaal en tracht ook anderendat te maken.
Onze samenleving heeft meer dan ooit een sterk liberalisme nodig. Ons geluk
staat op het spel en nog meer dat van onze kinderen. D(applaus).

Hartelijk dank dames en heren. Dan ben ik thans zoals ik straks bij de
aanvang van deze vergadering enkele minuten over 8 al zei, toe aan wat
ik zou willen noemen de officiële opening, de verwelkoming van onze gaster
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Eerst onze Ministers Witteven, Polak en Den Toom, Staatssecretaris de Koster
en staa.tssecretari s ·:.riersma, Mevr. Keizer omd3.t haar man wegens werkzaamheden in het bui tenland moet zijn. Hartelijk wel!t:~m. Heel fijn dat U ondanks
Uw drukke werkzaamheden hier vanavond hebt kunnen komen. (applaus)
Verder heat ik van harte welkom de afgeva~rdi3d9 van het 1iberaal Vlaams
Verbond. De leden van het h,1ofdbastuur va:1 het IJibaraal Vlaams Verbond, de
Hr. Henrtjde Nijs uitRen de Hr. ~aurits v.d.Velde uit Rooaendaal verge~old
van hun echtgenoten. Verder heet ik van harte welkom het hoofdbestuur van de
J01TD. Ik heet ook welkom de dames en heren van de :pers, die alweer een
avond en misschien zel~s norgen nog 9en dag moeten opofîeren om hier aanwezig te zijn. Ik hoop dat zij het :prettig zullen hebben in ons midden.
Onzerzijds zal het hun aan niets ontbreken. (applaus) En tenslotte dames en
heren heet ik U allen welkom, de enthousiaste werkers van onze partij, die
naar ik hoop morgenmiddag vol go€de idealen, vol ~nthousiasme het land zullen
intrekken om samen met ons, want wij hier achter de tafel dat is maar con
heel klein clubje, het hoofdbestuur erbij ook. ~ij kunnen met elkaar niets
zonder U. AllernaEl hartelijk welkom.)applaus). Dames en heren, c ik heb
iets vergeten en dat iH heel erg ik heb on~e ere leden vergeten.
Hartelijk welkom de ereleden de Hr. Delprat, v.d.Pols, v.d. Berg en de Hr.
Toxopeus. En zijn collega ereleden zullen het wel niet erg vinden als ik
een speciaal woord richt tot de Hr. Toxopeus, die het toch wel wonderlijkte
moede moet zijn dat hij vanavond hier als publiek zit. Wij waarderen het
heel erg dat hij uit het hoge Noorden is eekomen om deze alg. vergadering
die hem zo bijzonder bekend ia, bij te wonen. Dank voor je komst en hartelijk
welkom.
Damea en heren ik zou U willen voorstellen voor wij gaan beginnen aan de
behandeling van het urgentieprogramma, 10 minuten te p~uzeren. Tot over 10
minuten.
Dames en heren wie vraagt het woord.
Ik geef het woord aan de voorzitter van de JOVD de Hr. v. Wees, die erom
gevraagd heeft. De Hr. v. Wees.
Mevr. de voorzitter, dames en heren, het is vandaag de eerste keer dat ik als
voorzitter van de JOVD in de gelegenheid ben gesteld om een woord van welkom
tot het congres van de \~D te richten. Ik wil op dit momont ook beginnen U
Mevr. de voorzitter , het hoofdbestuur van de VVD dank te zeggen voor de uitnodiging die zij gericht heeft aan het hofifdbestuur van de JOVD om vanavond
hier tegenwoordig te zijn. Het vorige hoofdbestuur van de JOVD dat tot 28 febr,
onder voorzitterscha.:> heeft gestaan van Dick Dees, heeft mede op basis van
uitspraken van het congres van de JOVD gehouden in Em3en in 1969 een beleid
gevoerd dat was gericht op een constructieve dialoog met de VVD op basis van
gelijkwaardigheid, waarbij de onafhankelijkheid voorts een belangrijk uitgangspunt is geweest. Ik wil in dit verband graag een opmerking maken over
de beschamende controverses die ~ich op dit ~oment hebben afgespeeld tussen
de christelijke H. jong4ren organisatie en de CHU.
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Onze onafhankelijke positie t.o.v. van de VVD die in de constructieve
dialoog zo noodzakelijk geweest is, zal er ook een aanleiding toe zijn
dat dergelijke controverse~ tussen JOVD e~ VVD nooit zullen kunnen
voortkomen. (applaus) De dialoog tussen de JOVD en de VVD die is in mijn
ogen aen uitermate zinvolle dialoog geweest. Ik hoef ~ierbij slechts te
wij~en op de tot sta:-J.dko-:ning v.:m het programma libar.'!\len op 11ieuwe wegen,
waaraa~ door de JOVD, mede op basis van door de JOVD i·,lge.Uende a.monriemente·n is meegewerkt. Ik kan 1J zeggen Mevr. de voorzitter, de .TOVD heeft
grote waarderi·ng voor dit programma. Het nieuwe hoofdbestuur van de JOVD
wenst da.'"l. o.,k de inge3lagen weg t.a.v. de samem;erking met de VVD van
harte voort te zetten. Het liberalisme -:lilt het uitgangspunt ~ror:nt V'3.:n
zowel de JOVD als VVDk,zal hiervoor een basis moeten zijn. Bn in deze
tijd en vooral ook in de toekomst zullen we ons moeten realiseren, dat
liberalisme i~ts ie wat •iagelijks in on~e kringen ov,~r de lippan zou
moeten komen. I~ moet zeggen dat mij dat helaa~ niet altij1 blijkt. De
practis()he consekwenties die de JOYD uit de lib~rale beginselen wen3t
te trekken die zijn vaatgelegd in ons kernprogramma, waarvan U in de zaal
exemplaren kunt krijgen. Dit program.n<l vertoont op een belangrijk aantal
p1mten een grote overeenkomst met het ver!dezingspr:>erl3.llrna van de VVD.
~har, daa:r.naast zijn er doo:r:- dt~ ledflnverga.dering van d'~ JOVD een aantal
nieuwe elementen opgenomen, die ~ellioht niet op korte termijn gerealiseel
lcmmen worden, m.<til.J:' die in de tookomst in ee:a liberale samenleving beslist
niet moge ontbreken. De .rOVD zal zich il1 de toekomst speoie.al gaan bezig
houden met die liberale beginselen. En wij vinden dat een taakstelling die
vooral organisatorisch bijzonder veel arbeid zal vragen. Het is geen
eenvcmdi,::~e taak om telkHns weer je beginsolen .q,an te moeten passen, omdat
de tijd Wt~er evolueert. Dat je niet ten alle tijde met aude beginselen in
de maatschappij kunt staan. De ze taakstelling zal grote financiële offers
vragen. Offers die op dit moment door de JOVD onmogelijk kunnen worden
opgebracht. En in dit verband wil ik graag alle leden van de VVD en ook
afdelingen en Ka.mercentralee, die in het verleden positief gereageerd
hebben op het verzoek van het hoofdbestuur vs.n de JOVD om onze jongerenorganisatie financieel te steunen. Dit heeft geresulteerd in een totale
bijdrage van raim f 4000,--. Ik wil U d.aar hartelijk dank voor zeggen.
Maar met deze f 4000,-- zijn we er nog niet. Onze schulden die ve~l meer
bedroegen zijn nu weliswaar teruggelopen maar onze financiële a.rm1lag
is nog uiterst beperkt. En als wij als jongeren organisatie op constructie
•.rlllen werken .;.ar:t het libera.li3me en daar gestalte e.an wensen te geven,
die in deze tijd noodzakelijk en gewanst ii,, dan wi 1 :i.k toch ook een
verzoek richten a.an de VVD om t.a.v. onze financiële positie ookin de
toekomst veel aandacht te besteden. Ik wil U tot slot een bijzonder
geslaagd congres toewensen.
Ik dank de voorzitter van de JOVD kheel hartelijk voor zijn woorden. Ook
de VVD is erkentelijk voor de voortdurende dialoog die er tussen
beide organisaties hAAt.aa+
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Ik geloof dat uit een dergelijke dialoog alleen maar iets goeds kan groeien.
Dames en heren, aan de orde is nu de behandeling van het urgentieprogramma.
i~ouden diegenen die hierover willen spreken zich vast in de richting van
het spreekgestoelte willen begeven, dat spaart tijd. Wij zouden n.l. graag
zo snel en zakelijk mogelijk dit punt afhandelen.
Wie vraagt het woord?
Mag ik constateren dat hei; u~·genti~pro&I'amma. •••••••••••• ja oh, miJnheer de
Korte komt U maar naar voren en gaat D'w gang.
Mevr. de voorzitter, ik wou de kat wat uit de boom kijken en daarom liet
ik bij~a. mijn kans voorbij gaan. Ik praat hier als vertegenwoordiger van de
regio Gouda en omstreken, die met zeer veel instemming het urgentieprogramma
heeft gelezen en ook zeer zeker haar volledige instemming ermede betoont.
Wij hebban ons alleen afgevraagd, aangezien het hier urgentie punten betreft,
en dus duidelijk niet prioriteitspunten, maar toch urgentiepunten die in een
bepaa.lde rangschikking in ons verkiezingsmanifest zullen staan, of het
wellicht mogelijk is om toch die rangschikking op 2 punten te wijzigen.
En ons vooratel :h om die rangschikking te maken in de volgende volgorde$

OVERHEIDSUITGAVEN
Onderwijs,
Woningbouw
?Ulieubeheer
- vrouw en man
Middenstand
La.'ldbouw
~n d~arvoor hadden wij het volgende argument.
Woningbouw resp. milieubeheer zijn in opinie onderzoeken duidelijk aang4toonë
als de problemen die het Nederlandse volk en ik geloof ook in de liberale
kring dit duidelijk tcch
doet, die voor een nieuw kabinet als zeer
belangrijk worden opgegeven. Ik verwijs hier slechte naar de Brandpunt
enquete van 24 maart 1971, waarbij deze 2 punten de voorkeur hadden van
degenen die aan deze enquete meededen resp.62 en 39 %. Vervolgens -verwijs
ik naar d~ resoluties van de Partijraad 1970 in Hilversum, waar onderwijs
woningbouw en milieubeheer tezamen in het pakket wonen leven leren samen
gevat ~ijn en zodanig leek het ons ook een goed argument om dan onderwijs
woningbouw en milieubeheer onder elkaar te plaatsen. En ook vinden wij dat
bej~a~d~n

bejaarde~.

vrouw en man, middenstand en landbouw, duidelijk een logische
urgentie categorie zijn van groepen in de verdrukking waar wij als liberalen
voor wenser!. op te komen. Dus dit is ons eerste voorstel en het tweede voorst
is, dat op het punt van de kwantifisering van het urgentieprogramma wij
gaarne ê:a
milieu beheer zouden opgevoerd willen zien. Wij
zijn ~rvan overtuigd dat wij ervan moeten uitgaan dat de vervuiler betaalt.
En dat da.arom met een
post volstaan kan worden ofschoon het nog niet
helemaal duidelijk is of de extra uitgaven van het urgentiebeleid in de
aanloop phase t/m 1975 direct via heffingen op de vervuilende produoten
en handelingen door de overheid op de

ve~vuiler

verhaald kunnen worden
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Maar we hopen dat het toch niet nodig zal zijn maar daarom zouden wij
alleen willen volstean met een
post. En dat zijn de 2 voorstellen
die ik U zou willen doen.
Dank U wel mijnheer de korte.
Wie mag ik het woord geven? Ja, Mijnheer v. Weers gaat Uw gang.
Mevr. de yoorzitter, wij zijn tijdens de procedure rond de behandeling
van h0t verkiezingapD~gramma van de VVD bijzonder gelukkig geweest met de
wijze waarop de partij heeft kunnen meewerken aan het tot stand komen van
het verkiezingsprogramma. Ik wil hierbij toch wel evensignaleren, dat er
bij de behandeling van dit verkiezingsprogramma een aantal punt~n, volgens
mijn overt11iging in de vergadering van uitermate groot belang geacht werd.
Punten die niet in dit urgentieprogramma zijn opgenomen. En ik wil graag
even een kleine opsomming geven. Ik heb in dit urgentieprogramma ontzettend weinig gevonden over de buitenlandse politiek. Ik heb niets gevonden over de z~delijkheidswetgeving, een belangrijk punt voor een
liberaal. Ik heb niets gevonden over konze parlementaire democratie, waar
wij op dlt mJment met de kleine 3 nogal ingrijpend verschillen. Ik heb ook
niets gevonden over de democratisering van het onderwijs, een noodzakelijk
kwaad o.f een noodzakelijk goed, zoals je dat wilt noemen om alle mensen
in de gelegenheid te stellen zo goed mogelijk en zo frequent mogelijk en
zo lang mogelijk onderwijs te kunnen krijgen.Dit zijn zo enkele punten.
Ik heb niets gevenden over de verlaging van de leerlingenschaal. Ik zou
het daLrO~ bijzonder jammer vinden als de partij zou beslissen op dit momen·
dat de punten door aet hoofdbestuur worden voorgesteld, dat zijn de urgenti1
puntwn van de VVD in de komende regeringspariode, zo werden vastgesteld
zonder dat er gesproken kan worden over evt. andere urgentie punten. Het
lloofdbestuu.r heeft een brief gericht aan de partij. Een brief die U allemaal op Uw tafel hebt kunnen vinden en die heeft Uw aandacht gevraagd
voor deze kastie. Zij heeft voorgesteld om in behandeling te geven een
aantal punten die volgens de JOVD in dit programma opgenomen zouden moeten
worden. En Mevr. de voorzitter ik verzoek U gaarne om hieraan gevolg
te geven.
Wie vraagt nog verder het woord? Be Hr. v. Leeuwen.
Mevr. de voorzitte~, ik zou graag in de eerste plaats U en de Hr. Geertsem.
hartelijk willen danken voor de wijze waarop tot uitdrukking is gebracht
dat in ons aller belang is dat wij op sobere wijze met overheidsmiddelen
in de komende 4 jaar zullen weten te werken. Ik ben van oordeel dat dat in
de eerste plaats ons aller belang is. Ik zou ~ij de kwantificering in het
urgentieprogrn::nma een paar kanttekening willen maken. En ik zou dan in de
eerste plaats wat het onderwijs betreft een vraag willen stellen, hoe men
tot deze prioriteit juist is gekomen in vergelijking met andere prioritei1
die in het verkiezingsprogram zijn weergegeven. In deze tweede plaats zou
met de IIr. de Korte willen pleiten voor een PM post voor milieubeheer, omd:
deze problematmek een groot bestanddeel is geweest van de opa~ van
liberalen op nieuwe wegen en ik mij ook kan voorstellen dat wij niet
alleen kunnen volstaan met de kosten over te late
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Er zullen waarschijnlijk innitiële koeten moeten zijn waar de overheid
in zal moeten investeren. In de derde plaars zou ik U willen vragen,
in de praf. ruimtelijke ordening die zozeer onze belangstelling heeft
gehad bij de voorbereiding van het programma. Daarin heb ik gemist
de problematiek van de steden U weet, ik ben afkomstig uit een grote
stad• de stad waa~ U ook vandaan komt, maar ook de andere 2 grote steden
hebben te maken met stadssaneringen. Hebben te maken met tekorten op het
openbaar vervoer. -'ij hebben deze dagen kunnen horen hoe ook het streekvervoer in een zeer moeilijke situatie zit. Ik kan niet helemaal beoordelen hoe wij middelen zullen kunnen vrijmaken om in deze zin w~rkzaam te
zijn. Maar ik zou in ieder geval in ons urgentie programma op ~illen
nemen, het punt van de stadssanering en sanering en verbetering van het
openbaar vervoer. Mag ik U dan ook voorstellen, omdat ik de 09nsequenties
daarvan op dit moment niet van weet, ook voor openbaar vervoer on
stadssaneringen een PM post te willen overwegen. Ik dank û wel.
Al'cl. Voorburg,
ne G.f.i. Voorburg vraa.gt ziel:. ;:~f: m.b.t. het 1!1 hot urgentieprogram.1'!lll
gen;,emde pu!lten of dit eigenlijk overeens te111t met het programma. 0m dat
in het programma diverse noemen gen·:>emd zal, of op korte termijn of op
-.ll!i:c-,Ellliixa:~:sexgni;ja
met zeer hoge prioriteit zoudan moeten worden
gerealiseerd.• El1 :üz voorbeelden noem ik b.v. hoo:rds tuk 1 par. 7
o:1.de1•·Ni js sub I - vGrlaging leerlingenschaal voor lJleuter en basis
onderwijs, hoofdstuk 4 par. 13 sub C Oost West verbinding, idem par. 19
aul> J :.3chiphol ;:,poorlijn en dan is dus eigenlijk de vraag of het de
'bcè.oolinz, is d,-;.t het progra.r:t.'l'!ls zelf wat de·z.p pu'l'ltcn betreft wordt ge:-.erredigeord of dat het programma min of meer een verlanglijst is waarin dus
nu het hoofdbestuur een aantal van de ·1oorna.amste punten ter realisatie
heeft voorgelegd. Verder m.b.~. de kwantificering van het urgentieprogramm~, zijn dus ook vragen gerezen. I~ de eerate plaats wat betreft de volgorde daarvan, maar in de tweede plaats b.v. een bedrag van 400 miljoen
du3 eigenlijk de factoren die de budgettaire gevolgen samenvatten. Die
staan dus wel zeer algemeen genoemd in de kwa.ntificering maar niet met welk
concrete r!laD.tregel?n er eigenlijk dus zijn, terwijl die in het programma.
wel genoemd staan. Er is b.v. een heel belangrijk ding dachten wij de
WEldde·verhoging als bedoeld in hoofdstuk 2 par. 6 sub b alsmede kosten
militair oefenterrein waar dan ook. Bn op het andere punt due b.v. de
!il3.e. trogclc:..'l. v::or de l.:?.ndbc:J.:v en mid.denatand ia dit ir..
post van 200
miljoen d.ie men bereiken wil door subsidies te verhogen of ie dat een
post die men wil bereiken door b.v. inlopen van achterstand in soc.
voorzieningen bij de middenstand • Dat waren dus eigenlijk vragen die ik
ac.n het bcztuu:r wil voorbrengen na1nens de afd. Voorburg. Hartelijk dank.
Ja, Mijnheer Weggeme.ns,
Mevr. de Presidente, dames en heren, ik vind het toch een
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aanzetten met PM posten terwijl toch ieder mens die een klein beetje
k:èanten leest, een kle:tn beetje nad~nkt kan wetan dat Gan aant.<tl van die
PU posten geld kosten. 'Die praat over st~ds sanering, die praat over
openbaar vervoer, hoeft alleen ma~r te kijken na~r ge~eentelijke betroting
van de 3 grote steden.Hier kan men nog tekorten op vinden, plannen op
vinden, da.t geeft toch eennduidelijke indicatie dat men met PM 'Posten
uiter'3.ard niet kan volstaan. Dat is een cpmerking. De :andere opmerkigg
is een concrete vraag in de eerste plaats aan U als bestuur, ten twee1e
aan de mensen in de zaal. Wat wil men is men bereid om toe testaan d'3.t
punt voor punt de voorstellen van d.e JOVD hier in behandeling kunnen
worden genomen, zodat wij in de volkorde ~oals dio voorlopig in dat
progra:nma staat, die zaak kunnen gaan bespreken.
Als het programma in zijn huidige vorm moet worden vastgesteld met alleen
verschuiving van de volgorde lijkt mij dat betrekkelijk zinloos. Immees
U heeft beiden gezegd, dat U een realistisct programma wil en dat
~etekent dus dat alle punten kunnen werden uitgevoerd en heeft het geen
zin enige nummering aan te brengen. Het wordt ps.s zinvol als men nieu-.re
posten 6a~t ver~inBan die geld kosten.
Vrt~<:.e;t neg iemand ~(e·l: WOO:·I·d? je, mijnhe<:.r Tieymans.
Jlevr. de voorzit b?r :i.k ~a.d een klein vraagje. Het vraagje daat or de
dekking van :tet urgentieprograrr.m~:.• Cn<!er punt 7 staat de budgettaire
ruimte te.:n bedrage va11 550 miljten €1llden. Dat geld word.t e-ev~nden uit de
1250
~ulden die
volgens het dircctor&at generaal van de Rijksbegroting is è& ~{8bine-:tsp!biode over zullen zi.in. Nu. he-eft rr.ini!:'ter
\'ii tteveen verklaG.rcl, dét. t dat bedrag zeer wc.arschijnl:i.jk op gesoupeerd
zal worden door onverwachte uitgaven, die we op dit moment nog niet
kut}.!H~n yooroz.ien, "'lï&.a.r die zich nog wel zuller... c.~"ldienen. ~et lijkt mij
volkomen ree(!l dat de VVD deze ui trlprank 'pan de h~inister niet e pr:f.ori
heeft ?vere;etomen. Maar het zou natuurlijk mogen kunnen zijn, dat de
Minsiter ~traks gelijk krijgt. En mijn vraag is wat ga&t er dan gebeuren.
Ik d<.t.ch t d~~ t t~r 3 ;110g€l ijkheden w.::..ren. I:r, de eerste pla.a ts zou men dus
op dit urgentie progra.mrna verder kunnen bezuin.igen. In de tweede plaats
zou men ( dat lijkt mij de voorkeur hebben, er op kunnen aandringen dat
de ove!'heids ui tBaven nog verder :inr.llg teruggebracht vrorden. En de derde
mogel :i.~kheitl zi)U zij:l d.r. t ae VVD met pijn in het hart toch nog tot een
kleine bel2-stingverb.oging moeten overgaan Ik hoop dat dat niet het
geval is. Ik dacht dat het e.ntv.-oord op deze vragen. toch niet onbelangrijke
was voo1· de hele beoorctel:i.ng va.n het urgentieprogra!nma. Da.nk U.
Dank U wel Mijnheer Heymans. Wie vraagt nog het woord. Ja, mijnheer
Meyer.
Mevr. de voorzitter, komend uit Utrecht zou het niet aardig zijn teç
beginnen van de problematiek van de 4e grote staü te vertellen. Die
fustratie waar U over sprak, die wil ik dan op dit moment hier niet kwijt.
Wat ik U wel wilde vragen en ik geloof dat dat in het belang is voordat
we verder gaan discussiëren, welke procedure heeft U t.a.v. de

J
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behandeling van dit urgentie punt in Uw hoofd. Ik weet nu niet of ik U
moet vragen,

k~~

ik U zus of zo voorstellen. Ik dacht dat ik eerst moet

wetan hoe ••• en ik dacht dat we er allemaal behoefta aan hebben hoe en wat
kunnen wij nog met U

bespr~ken

en op welke manier noet dat gaan.

Dank U wel.
Wie vraagt het woord. Ja, Mijnheer ScherpenJ:J.uizen.
Mevr. de voorzitter, vanavond vergadert onze volkspartij voor democratie,
staat nadrukkelijk in onze naam "democratie", het staat in het partij
programma, het staat in "liberaal op nj.euwe wegen", het heeft vanavond in
de toespraken herhaaldelijk geklonken, hP.t staat er in en terecht. U heeft
ook gezegd de demooratie is lichtelijk bedreigd als ik dat zo mag vertalen
hier en daar. Maar dat hij zo nu en dan ernstig bedreigd wordt, dat heeft

U vrij recentelijk nog kunnen ervaren in Oost Groningen. Men moge er over
denken wat men er over denkt, ik wil wel een ding duidelijk stellen dat ik
voor burgemeester Loopstra en komende uit het Noorden wil ik dat bijzonder
graag zeggen, dat ik voor de Hr. Loopstra alle waardering heb. (applaus)
Maar Mevr. de voorzitter er is een oorzaak er is een gevolg. De oorzaak in
het Noorden, ik hoef er niet lang over uit te wijden is U wel bekend.
Achterstand in mogelijkheden, achterstand in inkomen, achterstand in ontwikkeling, gaat U maar door. Niet alleen in het Noorden ook in het Oosten
in het Zuiden is dat het geval. Daar moet een eind aan gemaakt worden. U
heeft vanavond gezegd de gulden mag niet langer smelten in de hand. Wij
moeten een ding duidelijk stellen, de democratie mag niet langer smelten
in het noorden, daar zullen we iets aan moeten doen. En daarom lijkt het
mij niet meer dan redelijk dat U alsnog

~an

Uw punten toevoegt een post

dan niet pro memori maar uitgedrukt in klare munt een post van ontwikkeling
van de regio. Dat was het.
Wie? Dan 6eef ik au het woord aan de Hr. Joekes.
)ievr. :la voor ;~i tter, d'l.nes en
opr:.crki·.1.gcn

ac~tereenvolgenn

h~ren,

mag ik een aantal va:n de gemaakte

d~Jrlo:p:m

om rnet de la:1tste te beginnen dia

de Hr. Scharpenhuizen, die over de probleBen van Oost Groningen
sproken. U

~eet

heef~

Vmt

ge-

dat er aan de reaionale problematiek in het huidige beleid

veel wordt gedaan en ik zou willen zeggen, dat is een punt wat men mag
rekenen als

be~orans

goed zou dunken om

tot ongewijzigd beleid. Maar als het dA vergadering

daa~

extra accent op tA leggen dan is dat natuurlijk aan

de ·rergg,dering maar er W•:>rdt nu al veel aan gedaan. Wat de opmerkingen van
de afd. Voorburd betreft. Die noemt een aantal inderdaad dure
uit Liber:-.-lcm ·.::.y niouwe wegen

e;~i

zegt metok11nt

da~

voorzi~ingen

dat die nu helemaal

moeten vervallen voor de komende jaren. Daar is het antwoord op, met de
uitvoering daarvan, een aantal daarvan, zal in die mate een begin kunnen
worden genaakt. In die mate dat na het uitvoeren van de gekwantificeerde
punten in het urgen-tieprogram door Ye!'dere zuinigheid door verder zo goed
mogelijk met beschikbare middelen om te gaan extra ruimte kan worden
geschapen. Maar ik zeg welbewust een begin worden gemaakt.
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is indP.rdaJ.(l de

wedde verhoging inbegrepPn, oefenterreinBn ziJn danr niet

in'begrepEm. Eet cri teriull'l waarvan wij zijn ui tgegae.n is

~-~t

de defensie

zoals ook het blauwe boekje dat zegt weer behoorlijk op peil wordt
gobr~cht.

~~t

-;J~?.nt.

iJï

Jol:

bJ.a~;.we

lRn~bm1w

de specifieke punten

en middenstand betreft, dat

de t,.,elichting, kan ik vervtijz.en

n~a:~·

wet r.anrover in het

boekje if; opgenomen. Dr. t kunnen zowPl zijn belP.st:ing

f~.cili te i

ten

sls b.v. voer de landbouw een grondbank als een van de andere punten

die d:,;.a.r ueer uitvoerig in het grry{;e prograr.J. zijn genoemd. De. t is meer
ee:.l Gte1l102t, d.iA pos"; b5.j J.andr;0uw on m:i..ddensJjsnd dan èe anèere posten.

D.'tt get:ft de ordû van grootte ar-m va.n hetgeen wij extra voor

~ie

2

zwaür

gl~pla<?.gde

e;roe:pen ovBr zc,uden wj_llen hebben. De Hr. v. Leeuwen

hd,~.î'l;

~n\l':~a.aed,

hoe :i.s men to-:;

de~~e

prioriteit gekomer... Dat lijkt mij

,le ·.r'),)r:d. ttur o.î e<m é·.nd.er door U e.e.ngewe!len o,:erlee.-1;. :k zou d.e
ve:r:g,ld,=>.rlng er Elrg tegen willen adviseren om nog r.1eer PH posten op te
neHwn. D1J e:r1e })1-l lh1St die op het lijstje staat heeft een hele duidelijke
"eg~~=n

:."'unct:h:. \.ij
raijle

pr0e~e~aia

moet hen::Jen.

n.J.• in ons prus:c;.1u

dezelfde

D•~zelfo.e

d.:.~

priori~eit uoe~

een eorroctic vn.n de

hebben. Geen hogere prioriteit

priori te i~ als een van de andere dingen die wij

r:ensen (>:vnoenen ••Us nu de vergude:t·ing zou willen zegger.., duar moet

:ÜL'

iets

w.n•rlen eed<ta!l. !h:t !.:'üëel

<:.Wrt

gEH.:ÇIJ'J:'itJeerd, dan
!.iu.~·.r

b:· à. >e:,.

}"e(~ft

pr-ogrt~usi

effec;·~

moet

~'iOrè.en

men i::1 dat lijstje een ae.nknopings:punt om dat

als wij nu de weg opguan, dat wij vm alle dingen die wij

zoudea willen, maar waarvan we zien dat we er geen geld voor he1ben,
da .. r:-.... ;;:·.:r· J.e~·Ho.::;os :?!:! }_:)()::rLe:'l l!nken, clan h"·:>rd t

ö.e hele s.ard van deze

kwantifiee:ring ~pd(~rgrav~n. En ik zou dus (applaus) in ieder geve-.1 de
verg3.è.erin13 V1illen voorstellen om
di~

d~

r~len

g~en

a..11dere Pli!: posten op te nemen om

ook. Ik ter.. erg blij in dit opzicht, de Hr. Weggemans van de

Er. de Korte. Die heeft nog een andere

~~

post genoemd. Da&rvoor

geld·i; wat ik daarnet noemde maar nog in versterkte mate iets anders.
Een

~M

post voor uilieubehcer wekt de suggestie, dat het Rijk dat de

':>:eJ.'t.éid Yc--.-r :t.2·~ ac!:wonhültdcn van on:~e lucht, vo.u ht;t water, van de

bodem, zal

~octen

betalen, terwijl juist ons standpunt is en dat delen

\':ij met clle partijen, zelfs de socialisten kijk maar naa.r hun program,

ö.e vervuiler betaalt en dan guan wij door en zeggen en mag de extra
~{C.$h.::l-:. ve:c:·~:üen,

r.k!.tuurlijk dat moet lJ.lj il• zijn prijs. Ik v.il niet de

suggestie laten ontstaan, dat het Rijk zal moeten betalen. Het zcl
misschien hier en daar moeten voor finar..cieren en

dan zullen dat

mijnheer v. Leeuwen de lagere overheden moeten zijn. Maar ik raad U aan
geen

P:~

po.st voor milieu beheer. De vervuiler bctac.l t en verhaalt. En

de Hr. v. Jees heeft een aantal punten gesignE',leerd die niet in het
urgen tieprograr;• zijn opgenomen.
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Hij heeft niets r;evonden over democratisering van het onderwijs, dat
verbrHst mij erg Mevr. de voorzitter. Er staan n.l. 2 punten in die
en ook uitdrukkelijk over democratisering van het onderwijs gaan.
ToE·geapi tst op de kleuterscholen en op de werkende jeugd. Dat moet dus
ee~ misverstand zijn. Hij ~rerwi jst verder naar de gelde brief, die
de ,TOYD ~'C tief é1.1S etf':'e{f.s en wij hebben allemaal snel moeten werken
heeft 2~n.n ons voorgelegd. Ik wil de concrete voorstellen daar enkele
dingGn over zeggen. Het voorstel om aan kinderen uit minder bevoorrechte
opv')edh~gsmilieus extrn fac:Ui tei ten te verstrekken zoals hier verder
ar•.ngeg!?.Yf~"l. Daar wt:lrd+, voor opgegeven een post van 150 miljoen. Mij
lijkt eerder, maar d~t is natuurlijk heel globaal benaderd dat dat
az.nzie~1lijk lager zou kunnen zijn. Iets in de orde van 50 miljoen, maar
üangezie~l die post niet in het urgentieprogram was opgenomen en mijn
opdr::,cht w1s te kwa.ntificere!l wat daar stond, is die daar niet te
vinden. Ws.t betreft faciliteiten voor nabij en omscholing van volwassenen
dames en beren die bestAan, die bestaan in ruim toegenomen mate in de
ufgelc:ren juen. Ik rangschik dat onder ongewijzigd beleid. Over milieu
'.J,::.:':·J~r:r hEb ik 't:et al geohad. Bet regionaal ontwikkelingsbeleid dat heb
5.k ir 8.r.eer Y~rbanè t.8.• v. de Hr. Scherpenhuizen al gezegd, daar wordt
v:·c::l E'.. ané::edc.!'.n. Er.. d11mee an Heren als U zojuist nog in dekrant leest,
•':'., ,,c,;- inc Yen eet'. hf"ge ambtenaar op het departement van Economische
~~~n~. D~~ dn pre~ie~ in de ontwikkelingsgebieden een zeer twijfelachtige
rol cpalen bij he+, aantrekken van industrie daarheen. Als U ziet dat er
011 ruimte schaal premies vonr industrie vestiging beschikba.al' zijn, dan
vincl il: O:il die verschillende redenen dat ook daarvoor geen extra bedrag
~•:)et ïi:)è'd~n 'J.i tg~?t:r:-okknn en wa.t betreft het eventueel heffen van een
Joort bel~sting O? vestiging in het westen dat is uiteraard alleen maar
ietz .ia~: v-oor de schatkist Ol? zou brengen. De parlementaire democratie
is ·::Jovon iedore prijs v9rheven en daarom niet te kwantificeren. De
,:;p;r,erl':int5 ·ran 19 'Rr. Heymans, die h~~teft ons er op gewezen dat in
die zijn gemaakt in de afgelopen vele maanden en waar de
n,m.bter..a.re:l ven de ver:<!chillende deapartementen en dat weet ik nu zelf
30 langzanerhan1 een beetje uit ervaring ongelooflijk veel werk hebben
ver:~e-+.;. Daarui-t iFl genleken da.t in ieder geval de consequentiel TaJJ. een

'tereb:ning~!'l

maatregelen die nu van kracht zijn van dingen die in wetten in contraotE
vaste plannen vastliggen, dat die tenminste een deel en volgens een van
de berekeningen het geheel zullen in beslag nemen van de toekomstige
stijgende be*rotingsruimte in deze 4 jaar. Bovendien heeft Minister
Witteveen ook nog gewezen op de onverwacht opkomende zaken tussentijds
die dan ook voorziening vragen. Wij hebben in onze kwantificering
getracht een middenweg te volgen, wij hebben gezegd in de eerste plaats
er moet in ieder geval wat over kunnen blijven bij ongewijzigd beleid
in de tweede plaats in een aantal opzichten wensen wij juist een
gewijzigd beleid.
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Wij zeggen ook in het urgentiepDDgram wij willen taken afkappen, wij willen
meer vragen aan bepaalde retributies, wij willen minder subsidies geven voor
een aantal 4ingen. Wij hebben dus voor een deel rekening gehouden met ~e
ontwikkeling die U schetst. En dat is de basis van het daar voorkomende
bedrag. Ik maak nog een enkele opmerking tot slot. Dat is Mevr. de voorzitte
dat wat er in deze oijferiijst staat een moment opname is, het is de
situatie in 1975 die overeen komt met de verwezenlijking van de genoemde
maatregelen en een niet hogere stijging van de belastintiruk dan die
vanzelf voortvloeit uit de progressieve belastingspeteem van loon- en
inkomstenbelasting. Het zijn orders van grootte wij hebben waar dat kon zo
goed mogelijk berekend, ik ben erg dankbaar dat de berekeninga grondslagen
niet zijn aangevallen en ik vind het eerlijk om tezeggen dat die mooi rond
lopende optel en aftrek som die op 0 uitkomt bij zoveelonbekende faotoren
en laten we dat toch goed beseffen en laten we zien hoe belangrijk het
daarbij is om ook een goed kabinet te hebben straks, meer exactheid
s•ggereert dan zo'n som kan hebben. Maar het geeft een indicatie. Het
geeft orders van grootte. Er is in ieder geval hoe dan ook een zeer
bescheiden moslijkbeid om in de komende 4 jaar extra uitgaven in gang te
zetten en tegelijk te voldoen aan de 2 andere punten uit het urgentieprogram
dat de persoonlijke welvaart niet in het gedrang mag komen en dat de strijd
tegen de geldontwaarding op alle punten moet worden voortgezet. Ik benader
de zaak nog een keer van heel andere kant. Om U te laten zien hoe beperkt
de mogelijkheden zijn. Laten we er inderdaad eens van uit gaan dat het reëel
beschikbaar loon de eohte koopkracht van de werknemers elk jaar maar met 2%
en dat is aanzienlijk minder dan in de afgelopen 4 jaar het geval is geweest
Daarbij moeten we bedenken dat er altijd een incidentele loon stijging is
niet in de contracten maar door allerlei incidentele omstandigheden die is
J% dit jaar, laten we dat reëel nog eens op 1% rekenen. Laten we rekeninghouden met de toeneming vaN DE BEROEPSbevolking die ook zijn loon moet
hebben van nog eens de orde van 1%. Laten we aeggen dat de stijging van de
overheide uitgaven een beslag legt van de reëleprocessie van ong4veer 0,3%
per jaar en de sociale verzekeringen door autonome ontwikkelingen ook
nog eens een } %dan heb je ruim 4\ % en dat is de stijging gemiddeld van
het reële nationale inkomen, dan is de koek op. Dat is dus de limiet. De
confessionele partijen zeggen dat ook zij maar 2% reële loonstijging willen
maar trekken daar niet de consequentie uit door een matig uitgaven program
de kleine 3 nog veel minder. 2% reëel loon is minder dan de m6nsen genoegen
mee hebben genomen in de afgelopen jaren. Wij willen niet verder gaan dan
de belastingdruk tenhoegate uit de reële progressie. Dat komt overeen met de
gebleken minimum verlangens voor de inkomens verruiming in de privé sector
en het zal wel een half wonder zijn als het lukt. Een woord tot slot.
Mevr. de voorzitter, ik zou er bepaald niet in geslaagd zijn deze cijfers
op tafel te brengen zonder de hulp van een aantal mensen ook in deze zaal
binnen de fractie en buiten de fractie. Ze zullen het misschien niet
allemaal prettig vinden om genoemd te worden om versobillende redener

l®l
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ik wou ze hierbij en wel bijzonder hartelijk al àiegenen die mij hebben
geholpen willen bedanken, dank U zeer. Applaus.
Wie vraagt nog het woord. Ja, gaat Uw gang mijnheer Meyer.
Mevr. de voorzitter we leven in een tijd van kundige rekenmeesters gezien
de acties van de Hr. Drees Jr. Ik moet zeggen op de manier die de hr.
Joekes ons voorgelegd heeft, ben je geneigd om te zeggen, ja dat is het.
Mevr. de voorzitter, ik wilde toch even terugkomen op die post milieubeheer.
Ik vind het niet helemaal reëel om te stellen van omdat de vervuiler betaalt
zal dat op dit moment de overheid niks kosten. Een tweede punt daarbij, ik
vind het niet helemaal reëel om te stellen dat er is wens die we niet
precies qua getal weten, n.l. van de progressiviteit in belastingen en die
noemen we dan maar P8, terwijl bij milieubeheer dacht ik veel meer gesteld
kan worden, dat is het punt wat dwars door ons programma heen sprak. Ik
meen toch te mogen stellen dat nagenoeg iedereen in den lande niet alleen
vriend bij met name vijand zei, van verduveld ze zitten ookop nieuwe wegen
want dat aspect zie je dwars door dat programma heen. En dat dacht ik
dat we er zeer behoedzaam op moeten zijn en zeer goed voor moeten
waken en dat we nook nu bewijzen dat dat aspect door ons programma ~eleefd
wordt. En dan Mevr. de voorzitter kom ik dus aan het feit dat ik wil verdedigen dat dat aspect van milieu beheer toch minstens een PM post en naar
ik hoop een nog duidelijker post maar daar ben ik niet toe in staat, dat
geef ik eerlijk toe, zà uitmaken van ons urgentielijstje. En dan nog maar
enkele aspecten te noemen, als U nu vandaag de dag stelt serieus bedoeld
van de vervuiler betaalt dan kunt U dat vandaag de dag niet waarmaken. Dat
is een reëel uitgangspunt voor langere termijn maar vandaag de dag lukt dat r.
U kunt niet stellen op dit moment aan bv. het bedrijfsleven bereken dat maar
door. Dat zou een dermate belasting om nou eens van de eenvoudige behoefte
middelen het levensmiddelenpatroon te spreken. Een dermate belasting voor
de consumenten, dat zijn we allemaal betekenen, dat is gewoon niet haalbaar.
Daar zal tijdelijk in de overgangsphase zal de overheid aan mee moeten
werken en dan in ander verband Mevr. de voorzitter is n.l. het Europees
verband. Om eens een voorbeeld te noemen, het vervoer. Stel dat wij tegen
ons vervoer zeggen, waarvan naar ik men staatssecretaris de Koster op het
vorig congres nog gesteld heeft of op een ander congres heeft hij daar meen
ik over gesproken, heeft gesteld laten we vooral die auto niet vergeten,
dan wil ik U eens wijzen op ons vervoerspatroon. Laten we het noemen het
vrachtvervoer, laten we dat eens nemen. Stel dat we daar stellen de vervuiler
betaalt. Nou dan zien we alleen nóg maar Duitse vrachtauto's op onze wegen
want we worden à la minute er uit geconcurreerd als dat doorberekend moet
worden. Ik dacht dan ook dat in de komende periode het zeer reëel is en dan
ben ik niet in staat om daar een getal voor te noemen maar zeer reëel is
om waar te maken dat we dat ook menen, dat we aan milieu beheer echt of laten
we het beter zeggen aan milieu verontreiniging echt een halt willen toeroepen dat we op dit moment moeten stellea, dat isbijna niet te berekenen
dat zal een PM post zal dat vereisen.
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En dan ga ik met U mee, dat we op êe duur er naar streven en dat is met
U ook mijn uitgangspunt dat de vervuiler het betaalt. (applaus)
Vraagt nog iemand het woord? Ja, Mijnheer Weggemans.
Mevr. de presidente, dames en heren, er heerst bij mij toch nog enige
onduidelijkheid of het nu wel of niet mogelijk is om over die punten die
hier door de JOVD op papier gezet zijn, stuk vfor stuk te kunnen discussiëre
te kunnen stemmen. Als dat n.l. niet het geval zou zijn en dan herhaal ik no
even wat ik in eerste instantie heb gezegd, dan heeft een discussie over
dit urgentieprogramma vrij weinig zin, omdat U het zelf, zoals de Hn
Geertsema het zegt, een realistisch programma, dus het kan uitgevoerd worden
Nou waar praten we dan nog over. Of nou het ene punt no. 1 is of no. 10
het zal allemaal uitgevoerd worden, dat is de belofte die achter die poging
tot eerlijk beleid zit. Dan zou ik kort willen ingaan op een aantal punten
van de Hr. Joekes, maar het heeft geen enkele zin als die punten toch niet
in discussie gebracht kunnen worden. Ik zou graag even van U een duidelijk
antwoord willen hebben of het inderdaad kan ja of nee.
Nou mijnheer Weggeman strikt reglementair kan het niet dat weet U net zo
goed als ik, want de JOVD is een onafhamkelijke organisatie en wenst dat ook
te zijn en te blijven, waar ik volledig respect voor heb. Dus als ik heel
formeel ben kan het niet, maar we willen er natuurlijk over praten en als
er afdelingen zijn die achter deze gedachte staan • U weet we hebben op de
amendementenbeurs net zo gewerkt, de VVD is bepaald niet benauwd geweest
in dit opzicht. De voorzitter heeft daar ook tot ons genoegen aan herinnerd,
maar in deze vorm is het natuurlijk wel erg moeilijk. Kaar er over
discussiëren kan en als afdelingen het in stemming willen brengen kan dat
natuurlijk ook.
Zou U dan aan de vergadering willen vragen of enkele afd. of meerdere zijn
die het angres willen staan op deze punten te discussiëren, dus dat daarmede
als het ware de discussie echt open kan zijn.
Dat zullen we dan merken bij de volgenden die het woord vragen. Zijn er
nog meer? Mijnheer v.d. Schaar.
Mevr. de voorzitter, de JOVD heeft het ons op een aantal punten erg moeilijk
gemaakt. Ik heb evenwel toch wel wazrdering voor de wijze waarop de JOVD
b.T. haar alternatieven heeft gepresenteerd en m.n. ook waardering voor
de wijze waarop ze een aantal mogelijke dekkingsmiddelen heeft aangedragen.
Het is n.l. zo dat die dekkingsmiddelen daar zit het toch niet helemaal
lekker mee. De Hr. Heymans heeft het al heel bedekt sezegd, die 550 miljoen
is niet zeker en wat punt 9 van de dekkingsmiddelen betreft die 200 miljoen
die is niet nader gekwantificeerd. Dat zit in het beleid maar daar staan
geen concrete gevallen voor open. Wel concrete gevallen maar geen concrete
bedragen. Als we nu in het verkiezingsprogramma kijken, dan zien wij dat
het de bedoeling is een druk versohuiving teweeg te brengen tussen de directE
en indirecte belastingen in die zin dat de indirecte belastingen een groter
deel gaan vormen van de totale belastingdruk.
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En in dat kader vind ik de suggestie van de JOVD onder punt 6 van 3 op het
gele blaadje, ik weet niet of U dat hebt maar ik vertrouw wel, helemaal niet
zo gek. Het past in de drukverschuiving die wij nastreven, het is een additioneel dekkingsmiddel voor onze wensen en op die manier ontstaat er misschien
ook enige ruimte voor de pro memori pst waarover thans zoveel moeilijkheden
bestaan. Ik dacht Mevr. de voorzitter, dat wij eerlijk moesten zijn, dat
wij met de belastingdruk die volgens ons programma dan zal neerkomen op
30,2 % in 1975 dat dat helemaal niet uiigesloten is dat we daar niet goed
mee uitkomen en dat het daarom zeer reëel is om de suggesties van de JOVD
op dit punt over te nemen en dan vind ik punt 5 van de JOVD ook niet zo gek.
Verder Mevr. de voorzitter nu deze punten dan ook ter sprake komen vind ik
het zeer gew·enst dat de suggesties van de JOVD en ook van anderen uit dez
zaal voor wat betreft wijzigingen in het urgentieprogramma open bes;roken
kunnen worden. Daarvoor is àeze vergadering zeker capabel. Vraagt nog
iemand het woord? Ja mijnheer v. Wees.
Mevr. de voorzitter, ik ben blij dat ik de gelegenheid krijg om te trachten
even een misverstand uit de weg te mogen ruimen. Ik ben aan een kant erg blij
dat mijnheer v.d. Schaar een aantal van onze suggesties wenst te onderschrijver
Ik wil er voorts nog even op wijzen dat op het congres,het vorig jaar congres
van de VVD in Breda een resolutie is aangenomen die inhield dat het hoofdbestut
dat de VVD de JOVD o.a. de JOVD uitnodigde om bijdrage te leveren en mede
te werken aan de tot stand koming van het verkiezingsprogramma van de VVD.
Wij hebben dat bijzonder graag gedaan, U heeft dat in het verleden ook kunnen
merken. Wij hebben dit opgevat op dezelfde wijze nu voor de tot standkoming
van het urgentieprogramma, we hebben daar hard aan gewerkt om te trachten de
partij een goed urgentieprogramma, of mede te kunnen werken aan een goed
urgentieprogramma. Ik dacht niet dat U opmerkingen Mevr. v. Someren t.a.v.
de rechten van de JOVD om over deze punten niet meer te kunnen en mogen
discussiëren in die zin dat wij voorstellen tot wijziging mogen indienen.
Dat laatste heb ik ook bepaald niet gezagd, ik heb alleen gezegd laten wij
dan net zo doen als op de amendementenbeurs daar was U het ook volkomen mee
eens, doet U het dan samen met afdelingen. Dus als afdelingen dit ondersteunen
dan kan dit zondermeer precies als met de amendementenbeurs kan dit behandeld
worden. Maar ik moet mij nu eenmaal als voorzitter van de partij ook aan de
reglementen houden. Daar is nu eenmaal niets aan te doen. Iedereen weet ik
ben geen formalist maar we moeten het nu eenmaal wel netjes afhandelen.
Nog iemand die het woord vraagt. Gaat Uw gang.
van de Afd. Rijswijk. Op dit punt Mevr. de voorzitter, wil ik de
problemen wel oplossen zonder achter de inhoud van alle punten te staan maar
om de discussie mogelijkheid daarover te openen, wil de afd. Rijswijk de
voorstellen van de JOVD wel overnemen en daar als afd. achter staan.
J~~sen
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Vraagt nog iemand het woord? Mijnheer Scherpenhuizen.
Mevr. de voorzitter, er is natuurlijk een punt in het JOVD programma
regionaal dat ik dus beleid wat ons uit het hart gegrepen is. Mocht ik
zo straks de ind. .k gewekt hebben dat ik alleen sprak voor Oost Groningen
dat is bepaald niet mijn bedoeling geweest. Het is mijn bedoeling om te
spreken voor al die gebieden die ongeveer dezelfde problematiek hetzij
het iets minder hetzij iets ernstiger hebben. Er staat in Uw urgentie
punten een post veiligheid en vrede. Daat heeft U 400 miljoen voor opgevoerd
Ik wil die post bepaald niet aantasten. Ik dahht dat we daar met elkaar
blij moesten zijn. Maar veiligheid en vrede begint natuurlijk bij iuw eigen
DEUR. En als U dan de ontwikkelingen ziet in de gebieden waar de problemen
liggen dam liaoht ik dat U op een hele juiste wijze de veiligheid en vrede
in die gebieden kon

ver~ekeren

door aandacht aan ze te besteden. En wat

ik van U vraag en wat ik graag van de zaal ondersteund zou willen zien dat
is geen bedrag van honderden miljoenen. Het gaat niet alleen om premies
voor de industrievestiging er zijn meer dingen die gesubsidieerd moeten wnrd
Het gaat om scholing en alle mogelijke zaken. Maar laat U de mensen in deze
gebieden zien dat U als partij ze niet vergeten bent, want die indruk krijgt
men vaak. Ik zou daarvoor bijzonder dankbaar zijn voor een uitspraak van de
vergadering. Van mijn part voert U een sybolisch bedrag van 100 miljoen op,
dan mag Uw berekening ook nog een keer 100 miljoen negatief zijn. Mevr. de
voorzitter, ik zie met vertrouwen de uitspraak van de zaal tegemoet.
Dank U wel mijnheer Scherpenhuizen. Nog iemand. Gaat Uw gang.
Verstegen, afd. Zwolle. Het is zo dat de Hr. Joekes een vraagteken heeft
geplaatst bij de regionale subsidies, subsidies aan de industrie. Ik kan me
voorstellen dat hij dat hier en daar doet. Maar er is een ander punt en dat
hebben we heel nadrukkelijk in ons eigen programma opgenomen. Dat is een
versterking van de infra structuur subsidies aan de regios. Het is zo dat
aan het kernbeleid een subsidiebeleid zit gekoppeld voor de

in~ra

structuur

in de gemeenten die kerngemeenten zijn. Er staat heel nadrukkelijk

in ons

eigen partij program, dat wij deze subsidies willen opvoeren omdat deze
de concurrentie positie van deze kerngemeenten sterk opvoert. Ik zou U
dus willen voorstellen om inderdaad het partijprogram te volgen en elk
geval daar een hogere post voor te noteren. Daar kunt U niet mee volstaan
met het huidige beleid. Daak U zeer.
Vraagt nog iemand het woord. Ja mijnheer Ekkers gaat Uw gang.
~Ievr.

de voorzitter, eigenlijk meer een punt van orde. Vanavond zijn er wat

amendementen ingediend door de JOVD en deze amendementen zijn nu ondersteunt
door Rijswijk. Máaschien niet inhoudelijk maar 9n ieder geval voor wat
betreft de proceduren. Er is dacht ik op het ogenblik geen prodedure aan de
gang en wij praten momenteel over een tal punten. Wij hebben het gehad
over milieu beher we hebben het gehad over financië en het regionaal
ontwikkelingsbeleid. Ik vraag U nu zou het misschien niet beter zijn
9m die punten die de JOVD heeft ingediend en door de afdeling wordt onder·
steunt. En deze punten zijn de enige amendementen di e vand aag
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ingediend zijn, om deze punten punt voor punt te behandelen. Het lijkt me
gewoon voor een discussie hier in de zaal veel beter.
Ik was niet anders van plan, maar wilde ieRereen eerst zijn hart laten
luchten. Zijn er nog sprekers. Dan geef ik nu het woord. aan de Hr. Joekes.
Ta.v. het milieubeheer.
Mevr. de voorzitter, dames en heren, er is helemaal geen enkel verschil van
opvatting over de vraag of het milieu beheer niet alleen een belangrijke
zaak is maar ook door ons als een belangrijke zaak wordt aanvaard. En ook
een zaak die zoals vele anderen niet alleen een kwestie is van oenten maar
van een heleboel andere dingen ook incl. een mentaliteitskwestie bij
iedereen, maar ook van centen. Dank U.
Ik heb al gezegd, dit in antwoord op wat de Hr. Meyer naar voren bracht,
die het had over althans de overgangsfase, dat er zeker wel voor financierir
plaats zal moeten vinden door de overheid en ik zie dat als Rijke en lager
overheden, maar ik wilde er daarnaast op wijzen dat het nu toch ook al zo
is, Mevr. de voorzitter, dat elk bedrijf krachtens de wet op de luchtvervuiling, krachtens de wet op het zuiverhouden van de oppervlakte wateren,
leges moet betalen bij een incidenteè vergunning en rechten moet betalen
voor het in bedrijf hebben van een bedrijf. En daar komt al wat uit voor
het betalen van die zaken die gefinancierd moeten worden door de overheid.
Maar dames en heren, ik wil ervoor pleiten om vast te houden aan het beginse
dat de vervuiler betaalt. En als nu mijnheer Meyer zegt ja maar dan kan toet
die arme consument dat niet allemaal betalen. Alles kost wat dames en heren
dat is de prijs die wij voor zuivere lucht en zuiverder water zullen moeten
overhebben. (applaus) Ik pleit dus tegen het voorstel van een PM post o
een bedrag. De Hr. Goosens is zo vriendelijk mij er nog eens op te wijzen
t.a.v. de totale uitgaven bedrag dat er ook wel eens meevallers zijn, ook
wel eens onverwachte meevallers zijn. Hij wijst op de, deed dat ondershands,
is hier niet geweest. op de afspraken die zojuist in Brussel t.a.v. de
landbouw ZlJn gemaakt en natuurlijk in de mate dat landbouw prijzen omhoog
gaan, kunnen meer recht~fàekie hulp aan de boeren in die mate minder stijge
Ik wil daar geen voorstel aan ontlenen om verandering te brengen in deze
bedragen. Ik haal het alleen maar aan als een klein voorbeeld van hoe
meevallers en tegenvallers zich à la minute kunnen voordoen. Mijnheer
Scherpenhuizen, inderdaad, ik heb U begrepen, U heeft het gehad over het
hele Noorden. Ik spraak over Oost Groningen we bedoelen allebei het hele
Noorden. Laten we och de verleiding weerstaan om te denken dat er niets
wordt gedaan aan al deze problemen. Dat wordt voortdurend gesuggereerd
van andere kanten. Het is een~udig niet waar. Als ik zie dat alleen al
van het jaar 71 op 72 onder de post inddstrie en handel van economische
zaken waar de premies in zitten, waar een belangrijk deel van de kosten van
het regionaal ontwikkelingsbeleid inzit, dat alleen al in dat ene jaar
volgens de krapste raming ongewijzigd beleid van het directoraat generaal
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dat bedrag stijgt van 366 naar 471 miljoen gulden, in één jaar en dat is
meer dan de voorgesielde 100 miljoen, al zitten er ook andere dingen in,
dan zeg ik er zit in ongewijzigd beleid een belangrijk stuk hulp ook aan
de zwakkere gebieden

in het noorden. En dit ook in antwoord op de vertegel

woordiger van Zwolle, di

zei dat wij niet kunnen volstaan met het huidige

beleid. Tenslotte een opmerking n.a.v. wat de Hr. v.d. Schaar naar voren
heeft gebracht. Die wijst er op dat de dekkingsmiddelen zoals hij het uitdrukt niet zo lekker zitten. Daar zal inderdaad, ik heb het al gezegd,
een krachtig stelletje moeten zitten, niet alleen op financiën maar achte.
die hele tafel en daarachter om te zorgen dat die ruimte er blijft of
komt. Dat is geen kleinigheid. Ik geef direct toe je kunt niet met zekerhe:
zeggen dat ópe dekking er zal zijn. Je kunt ook zie opmerking over landbouw niet met zekerheid zeggen dat die uitgavEnin die mate

zullen moeten

worden gedaan. Wij hebben het na heel veel overleg reëel geacht om eeb
stuk van die ruimte als beschikbaar te beschouwen. Als de Hr. v.d.Schaar
nu zegt dat hij in het kader van de drukverschuiving van directe naar
indirecte bela4tingen die wordt bepleit in ons program de suggestie van de
JOVD om de omzetbelasting maar met 350 miljoen te verhogen, zo in de orde
van een .' punt te verhogen, nog zo'n gek idee niet vindt, dan zou ik toch
met nadruk hierop willen wijzen. Wij hebben in dit program aan de ene kant
staan die drukverschuiving naar de indirecte belastingen die wat hoger
zullen moeten worden maar waarom dames en heren. Dat is uitdrukkelijk voor
een aantal specifieke wensen die hier in staan,verschuivingen binnen het
gegeven belastingkader,

&~schxff

afzwakking van de progressie in de ta-

rieven van loon- en inkomstenbelasting, zo mogelijk ook verlichting door
een verdere verhoging van de belastingvrije voet, verbetering van de
belastingheffing van de gehuwde vrouw, Omdat dat punt hier staat hebben
we niet onder man en vrouw in het urgentieprogramma iets gekwantificeerd.
Belastingtegemoetkoming ter bevordering van de bezitsvorming. Dat is in
onze visie de opbrengst van die wat hogere indirecte beladtingen is in
onze visie al uitgegeven aan deze verbeteringen binnen het stelsel en dat
kun je niet nog eens een keer uitgeven. En dat is voortdurend weer het
thema waar we het over hebben, het kan allemaal maar een keer worden
besteed. Dank U zeer. (applaus).
Het woord is aan de Hr. Vonhof.
Mevr. de voorzitter, dames en heren, collega Joekes heeft het terecht al
een opmerkigg gemaakt over de democratisering bij het onderwijs, maar ik
wil dat met een zaak a1.nvullen omdat het een moeilijk punt is ook ik ben
mij dat b W'tst geen populair punt is. Maar in het kader van de realiteit
die wij moeten betrachten, moeten we daar met elkaar wel open over praten.
Het betreft het lastige vraagstuk van de leerlingen schaal bij het basis
o•derwijs. Mevr. de voorzitter, ik heb er bijzonder veel waardering over,
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dat die leerlingenschaal steeds zoveel aandacht krijgt. Maar we moeten
daarbij wel goed bedenken, dat het een onhaalbare een onmogelijke zaak is
en niet dames en heren om financiele redenen. Maar wij hebben in ons
basis onderwijs om dit te doen de oensen eenvoudig niet. Mevr. Datmeyer
en ik hebbendaar bij verschillende gelegenheden geregeld in de kamer over
moeten discussiëren met o.a. de oppositie van de P.v.d.A. Ik herhaal
dames en heren, dat is geen prettige zaak. Maar in dit verband moeten wij
goed begrijpen, dat dG maatregelen die wij nu gaan nemen voor de werkende
3ongeren, dat de maatregelen die door dit kabinet genomen zijn en houdt
U dat ook in gedachte, het is dit kabinet dat t.a.v. die leerlingenschaal
weer concrete maatregelen heeft genomen in de afgelopen 4 jaar in tegenstelling tot kabinetten die daarvoor waren. Dat daarmede ons reservoir aan
onderwijzers en onderwijzeressen volledig is uitgeput. We
moment in een uiterst .:nar

zitt~n

op dit

inale situatie. Aantal voorbeelden daarvan,

U kon van de week lezen dat men in Rotterdam in geval van ziekte op dit
moment zo aan het minimum zit, dat men vele kinderen eenvoudigweg naar huis
moet sturen. U kunt weten dat dit ook de situatie is in een aantal grotere
andere steden. Arnhem, Utrecht, Den Haag ook wel Amsterdam. Dames en Heren,
op dit moment en ik begrijp het, op dit moment aandringen op eea verlagingvan de

leerlingenscha~l

dat betekent en dat moeten wij goed beseffen in

alle wijken waar het moeilijk ligt, waar de les situaties verschrikkelijk
moeilijk zijn, betekent

het het verdwijen nog meer van onderwijzers naar

die gebieden waar hetzij door de woonomgeving, hetwijzdoor andere situaties
het aantrekkelijk is om les te geven. Dames en heren om het heel duidelijk
te stellen, nu aandringen met de democratie in

vaan voor verlaging van de

leerlingenschaal, verder dan wat nu op het programma staat. Dat betekent
geen onderwijzers of veel te weinig onderwijzers in onse grauwe arbeidersbuurten. Het betekent klaine klassen in die gebieden van het land waar
er minder behoefte om is. Dames en Heren, laten wij die schijnweg

met elka

niwt gaan in het belang juist van vele kinderen die het toch al moeilijk
genoeg hebben.
Dames en Heren, ik hoop dat U met mij eens bent dat we nu over kunnen gaan
tot stemming over de ingediende voorstellen. Ik geloof dat iedereen nu
toch ruimschoots de kans heeft gehad om te zeggen wat hij wil zeggen,
•••••••• ach Meneer Weggemans moet het nou echt voor de derde keer?
Ja, Mevr. de Presidente, ik heb expres geen verdediging gegeven van diverse
punten omdat ik had gehoopt dat na het punt van orde deze zakka in volgorde
aan de beurt zouden kunnen komen. En nu wilt U de zaak in stemming brengen
nou dan is het logisch dat er dan nog een verdediging zal moeten komen.
Ja, punt voor punt, dat is toch doodnormaal?
Men kan voor het een en tegen het ander zijn.
Dan kan men dns bij elk punt nog een toelichting geven, neem ik aan?
Is dat nou echt nodig, is het nou al niet uitvoerig toegelicht? Iedereen
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heeft toch rustig de kans gekregen zonder spreektijdbeperking. Ik zou
nu toch echt tot stemming willen overgaan. De klok schrijdt voort en ik
dacht toch dat het goed was •••••• (applaus)
In alle redelijkheid en ik wil nu tot afhandeli'lg overgaan.
Dames en heren, er is
handen. Ik

voorgest~ld

en het gele papier zie ik in alle

de JOVD voor de voortreffelijke voorbereiding, dat helpt

d~nk

ons enorm bij deze behandeling. Punt 1, het punt buitenland, U weet het
staat in ons programma Liberlane op nieuwe wegen, het wordt hier verkort
weergegeven. De afgevaardigden hebben bij de ingang stemboekjes gekregen.
Ik zou U dus willen vragen door opsteking van deze boekjes te stemmen. Wie
is er voor om dit punt toe te voegen aan het urgentieprogramma. Over de
volgorde prs.ten we straks. Mag ik even de handen in de lucht zien. Ik
zie geen handen.
Wie is er voor om punt 2 op het gele papier, onderwijs in deze vorm, ik
lees het niet voor, wie wil het in deze vorm toevoegen? Dat is niet de
meerderheid.
Punt 3, door velen besproken, milieubeheer. Wie wil het toevoegen? Dat is
niet de meerderehdi.
Punt 4, regionaal ontwikkelingsbeleid, als nieuw punt toevoegen. Wie staat
hier achter, handen omhoog? Dat is niet de meerderheid.
P.mt 5, parlementa.ire democratie, wie wil dat in deze vorm toevoegen?
Even handen. Dat is niet de meerderheid.
Wie wil punt 6 van de kwnatificering schrappen. Handen omhoog wie dat wens1
Geen meerderheid.
Wie is voor Romeinse III, daar is men dan ook niet voor, dat hoef ik niet
in stemming te brengen, want het is een kwantificering van de aanvullingen.
Dan heb ik het voorstel van de regio Gouda, om woningbouw en milieuhygiene
na onderwijs te voegen. Achter de tafel voelen wij daarvoor. Wij willen
dat voorstel overnemen, tenzij U bezwaar heeft. Wie heeft bezwaar tegen
deze omwisseling. Na onderwijs komen dus woingbouw en milieuhygiene. Het i1
hier verdedigd door de Hr. de Korte. Hij heeft gewezen op de grote belangstelling

die bij enquettes voor deze onderwerpen terecht bestaat. Het

moet dan even

met een tussenzin redactioneel worden aangepast, maar ik ho•

dat U ons dat wilt toevertriuwen. Wij voelen ervoor om deze omzetting over
te nemen van Gouda. Wie is daar tegen?
Dan is er nog voorgesteld door de Hr. v. Leeuwen om de problematiek van de
steden toe te voegen. Wie wenst dat?
Het openbaar vervoer als P.M. post toevoegen. Wie is daar voor? Niemand.
Dan geloof ik het noorden des lands, Wie wenst dat als punt toegevoegd te hebben • Dat is geen meerderheid. Dan constateer ik dat het
urgentieprogramma zoals het is afgedrukt in Vrijheid & Democratie is vastgesteld met als wijzing de volgorde zoals de règio Gouda die heeft voorgesteld. (applaus)
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Dames en heren U begrijpt dat ik er toch wel behoefte aan heb om de Hr.
joekes, ik zie hem nou op het ogenblik niet eens zitten, nou dat is ook
wat en zij11 medewerkers, heel hartelijk te danken, ik kan U uit eigen aanschouwen kan ik U

garand~ren

het is eennongelooflijk job geweest, dat hele

korte rijtje cijfers maar er zit een helehooparbeid aan. Graag een bedankj
aan deze amnsen.
Dames en heren U weet hierna hebben wij nog een fee&tavond en die zal
in deze zaal plaatsvinden. Alvorens tot het feestelijk gedeelte over te
gaan zou ik de vergadering willen voorstellen om een telegram te zenden aa
Hare Majesteit de Koningin en dit telegram luidt als volgt:
De Algemene Vergadering van de V.V.D. bijeen op 26 en 27 maart te A'dam
betuigt aanhankelijkheid en trouw aan Uwe Majesteit en Haar Huis.
Getekend van Someren, Korthals Altea.

(applaus)

Dames en Heren, U weet het. Voor ons zal straks optreden de Hr. Max
Tailleur. Dat weten ze niet? Ik daeht dat dit bekend was. Dan is het een
verrassing. Ik hoor net dat U het niet wist.
Maar de Hr. Tailleur heeft ons gezegd dat hij wel graag op een podium
optreedt. Ik zou U dus willen verzoeken om zodra hij aanwezig is, hij is
nog niet a3.n de horizon verschenen, in deze zaal terug te keren. U kunt
zich dus op het ogenblik even vertreden, maar ik hoop dat U straks op onze
oproep weer binnen wilt komen, want ik zou het onprettig vinden als onze
grote 3ast uit deze stad hier voor een halve zaal zou optreden. Dus graag
tot straks.

Dames en heren, ik hee·.; alle d&.pperen die reeds op dit vroege uur

aanwezi•

zijn hartelijk welkom. Ik wens U een goeden morgen, ik zou de vergadering
willen heropenen.
Aan de orde is punt

4, verslag van de commissie van de notulen van de

jaarlijkse alg. vergadering van 27 en 28 febz· •
•.•••• fluittoon •••••
darnes en heren wij hebben van de 3 leden van de commissie schriftelijk
de bevestiging gekregen dat zij geheel accoord gaan met de notulen, er
is slechts een enkele redactionele wijziging aangebracht. Ik hoef nu geen
nieuwe notulen commissie te benoemden, omdat er zaals U zieh zult herinnerE
op 23 januari van dit jaar besloten is alles op de band op te nemen. Ik
geloof dat dit wel een acceptabele modernisering is en het scheelt Mej.
van Everdingen dagen en dagen werk en het ligt toch vast op de band. Ik
ga over naar

pa~t

5. Het jaarverslag van de secretaris. De secretaris

vraagt er zelf niet het woord over. Vraagt iemand over dit jaarverslag het
woord. Nee? Dan ga ik over naar punt 6, rekening en verantwoording, een
jaarverslag van de penningmeester. Daartoe geef ik graag het woord aan de
Hr. Caron.
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Mevr. de voorzitter dames en heren, de communicatie tussen onze partij en
de kiezers

ov~r

de liberale politiek zoals deze is vastgelegd in het

programma Liberalen op nieuwe wegen en voorts tot uitdrukking komt in het
urgentieprogramma, vereist een bj,jzondere inspanning zoals U weet ook op
financieel gebied. Het is meer dan ooit noodzakelijk om onze eigen

p~litiel

wensen en plannen in een met grote duidelijkheid gevoerde verkiezingscampagne tot uitdrukking te brengen. Hoe zal de VVD dit moeten doen zonder
zich in financiële avonturen te begeven. T.a.v. de communicatie media kan
gesteld worden dat de indruk die de politici op het beeldscherm maken
van veel groter gewicht geworden is dan de communicatie via radio of
via de verkiezingspamfletten, de advertenties en bijeenkomsten. Te
verwachten is dames en heren, dat de televisie veel aandacht aan de verkiezingen zal schenken. Bijna dagelijks kunt U de politici op het beeldscherm zien. Aangezien daardoor in de propaganda toch wel een wijziging
is getreden heeft U mevr. de voorzitter, de stoot gegeven tot het inzicht
om een op d.eze feiten. gerichte begroting voor de verkiezingscampagne op te
stellen. Nu kan van alle reclame ook van de politieke propaganda gezegd
worde-n

d~.t

de helft van het bestede geld geeu effect sorteert. Maar dat

merc nu

eenmaa~.

niet weet welke helft dat is. Ik meen dames en heren dat

dit dogrota niet meer
aange~~ien

vc.r..

toepassing hoeft te zi,jn op de politieke propagand.

de geldkostende communicatie middelen tot bescheidener proportie

kunnen word.en teruggebracht. Voor 1971 kunnen wi,i derhalve wel met een
grote !!la te van zekerheid voorspellen, dat dit financiële offer voor de
propaganda onmisbaar is geweest en effect heeft gesorteerd. U weet
dames en heren, d11t wij aan het ei.nr'i v;m 69 tot over de oren in de schuld
ws.ren g3raA.kt.

Do~r

2 acties van de voorzitster, de 2 tientjes acties of

zoals U wilt de 2 acties Haya, ko~P. schuldenlast met bijna 375.000 gulden
worden verlicht. (applaus). Dit is een geweldige bijdrage geweest die de f
ciële tJastand in gunstige

~in

heeft beïnvloed. We zijn er door de ergste

moeilijkheden heen gekomen en we k11nnen de teekomst wat optimistischer
tegemoetzien. Ook de overige giften en gaven die los staan van de tientjes
actie hebben in deze tijd van

geldsc~aarste

ean bevredigende opbrengst

gehad. Al met al waren aan het begin van 1971 onBË schulden geslonken
tot een bedrag van ca. f 150.000,-. En deze schuld dames en heren, had
waarschijnlijk geheel kunnen verdwijnen indien. de contributies en abonnement gelden
centrale

vo~r

Vrijheid en Democratie geheel waren afgedragen aan de

partijkast.Hela~s

hadden wij in 1970 door nog niet binnengekomen

abonnementsgelden nog een tekort van ruim f 8o.OOO,- op ons partij blad.
En behalve de niet binnengekomen ûbonnementsgelden waren ook de nietontvangen contributies die naar schatting nog eens een ! 100.000,-- hebbeD
bedragen. Van enkele afdelingen hebben wij gehoord over financiële moeilijkheden waardoor de contributies en abonnementsgelden wat later in de
partij kas zullen vloeien dan reglementair is voorzien.

(Qz;)]
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Van andere afdelingen heb ik de indruk gekregen dat in 1970 het jaar van de
Staten en Raadsverkiezingen contributies en abonnementsgelden bij de afdelinger
zijn blijven steken. Hierin zal zoals U weet pas in 1972 verandering komen,
wanneer een aanvang gemaakt zal worden met de centrale inning van contributies
en abonnementsgelden. Wat deze centrale inning betreft, zijn de door de hieraar
verbonden administratieve moeilijkheden, die wij eerlijk gezegd hadden onderschat vertragingen ontstaan, waardoor ook in dit jaar contributies en abonnementen n nog via de afdelingen zullen lopen. Oorspronkelijk was het zoals
U weet de bedoeling geweest de centrale inning reeds dit jaar te doen plaatsvinden. De registratie van abonnee's en leden duurt echter veel langer dan
wij hadden verwacht. Ik zou vooral de afdelingsbesturen die hier aanwezig
zijn willen vragen om het secretariaat in de komende maanden zoveel mogelijk
te helpen om tot versnelling van de registratie

van abonnee's en leden te

kunnen komen. Ik hoop dan dat daardoor de financiële situatie van de VVD in
1972 belangrijk gunstiger zal Z1Jn

dan ik die geschetst heb voor 1970 en die

wellicht nog in 1971 zal voortduren. Het centrale financiële beleid dames en
heren is sinds verleden jaar onveranderd gebleven. Wij hebben de uitgaven onde:
druk gehouden maar •••••• werden nolens volens geconfronteerd met kostenstijgil
die nu eenmaal gepaard gaan met de inflatie. De posten salarissen, soc. lasten
en pensioenpremies van het secretariaats personeel zijn met 15% gestegen en
hebben in 1970 een totaal bedrag van f 222.000,-- bereikt. Overige kosten
zoals reiskosten, abonnementen, bibliotheek en subsidies vertonen een lichte
daliag, waar tegenover echter een verwachte stijging stond van de kantoorkosten die door de Staats en Raads verkiezingen zijn toeienomen. Voor het
komende jaar is er een verdere stijging van de personeelskosten onoDkoombaar.
Daarbij komen dan de kosten van de verkiezingscappagne en wanneer de afdelinge:
zoals ik U heb gevraagd de contributies en abonnementsgelden geheel afdragen,
dacht ik dat de financiële toestand niet slechter behoeft te zijn dan het eind
van 1970 het geval is geweest. Tenslotte zou ik U allen nog eens op het hart
willen drukken om in deze maanden van verhoogde politieke activiteit zoveel
mogelijk leden te winnen. U weet dat siichts 5 à 6~ van onze kiezers lid is
van de partij. Bij andere politieke partijen ligt het percentage wellicht nog
lager. Maar voor de VVD kan het aantal leden naar mijn bescheiden mening,
nog belangrijk hoger worden, niet door kostbare centrale ledenwerf acties ~iar
door een persoonlijk woord met Uw vrienden en kennissen. Aan Mej. v. Everding
en haar medewerkers die mij in 1970 bij de uitvoering van het financiële belei
terzijde hebben gestaan, wil ik gaarne nog een woord van dank uitspreken.
(applaus) Zij zullen mij deze steun ongetwijfeld ook in dit verkiezingsjaar
blijven geven, ik wilde hen hiervoor bij voorbaat mijn erkentelijkheid betuige
En aan U Mevr. de voorzitter en aan U dames en heren een bijzonder woord van
dank voor de geslaagde tientjes acties die onze financiële zorgen zozeer
hebben verlicht. Dank U zeer.

(applaus)

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK

Blad No.

AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Band No.

41

4

Hartelijk dank mijnheer Caron. Wie vraagt over dit punt het woord? Dan rest
mij het rapport voor te lezen van de kascommissie, die bestond uit de Hr.
Ooievaar te Voorburg, de Hr. v.d. Pols, Rotterdam, de Hr.vd.Wal-Baken in
Laren.
Ondergetekende door de alg. verg. van de VVD van 28.2.1970 benoemd tot leden
van de comm. van voorlichting van de alg. verg. bij de behandeling van de
rekening en verantwoording van de penningmeester, verklaren hierbij kennis
genomen te hebben van het rapport d.d. 8 maart 71 van het Accountantsbureau
Detombe en Démenint te Leiden betreffende de balans per 31 december 1970 en
de rekening van baten en lasten over 1970 van de ver. voor Vrijheid en
democratie, waarin begrepen de stichting vrijheid en democratie te 's-Gravenhage. Aan de hand van dit rapport hebben ondergetekenden de overtuiging
gekregen, dat het beleid van de penningmeester derpartij tevens penningmeestel
van de stichting vrijheid en democratie welke het partij orgaan uitgeeft
de Hr. A.W.J. Caron op een juiste wijze is gevoerd. Derhalve adviseren zij
U overeenkomstig art. 21 lid 3 van de etatuten van de partij alsmede overeenkomstig art. 9 van de statuten van de stichting V & D goedkeuring te verlenen
aan de rekening en verantwoording van het financiële beleid van de Peningmeester over het jaar 1970 en hem décharge te verlenen omder dankzegging voor
het beheer van de financiën van partij en stichting. Ooievaar, v.d.Pols,
vd.Wal-Baken.
Dames en heren, ik geloof dat wij de penningmeester wel mogen danken voor de
niet makkelijke taak die hij het afgelopen jaar heeft gehad. Hij is geloof
ik wel de meest geplaagde man van de partij. Penningmeester van een politieke
partij is altijd al moeilijk maar van de VVD is het geloof ik wel extra
moeilijk want ik geloof dat toch langzamerhand tot iedereen is doorgedrongen
rijk zijn we niet en het blijft botje bij botje leggen. Ook ik wil nog de
leden danken voor de enorme spontane wijze waarop zij op onze noodkreten
hebben gereageerd. Dat is werkelijk ongelooflijk, ik geloof dat dat in geen
tweede partij gebeurd is. Ik hoor van andere partijen heel wat lager e bedrag•
En het bedrag van bijna 4 ton wat bij ons is binnengekomen op 2 tientjes acti•
is wel iets formidabels. Hartelijk dank aan U allen. (applaus)
Ik stel voor een nieuwe kascommissie voor het volgend jaar te benoemen. U wee·
het is gewoonte dat er uit de oude commissie een lid blijft overstaan. Dat
zou in dit geval zijn de Hr. Pols en wij zouden daaraan willen toevoegen deT
Hr. v.d. Schalk, Amsterdam, de Hr. v.d.Wal-Baken uit Laren. Plaatsvervangendt
leden de heren Hupkes, Karsten en Ooievaar. Wilt U deze heren opdragen om
volgend jaar de kas te bekijken.
Ik hoop dat deze heren dan een betere kas aantreffen, we blijven er hard voor
werken. Thans is aan de orde punt 9, bespreking van het beleid van het hoofdbestuur. Wie wil bij dit punt het woord voeren. Zouden diegenen die dat
wensen zich vast naar het spreekgestoelte willen begeven en zoudt U steeds

Iw naam en afd. willen noemen dit voor de band.
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Pegel, afd. Breda.
Mevr. de voorzitter, wij hebben helemaal geen klachten over het hoofdbestuur
omdat ze het voortreffelijk hebben gedaan. Er is een punt waar we toch nog
op wilden wijzen. We hebben het afgelopen jaar heel veel moeite gedaan om te
)omen tot een candidaten lijst voor de Tweede Kamer. Ik hoop dat we daarmede
veel succes zullen Rbben en dat we ook met een groot aantal Tweede Kamerleden
in de komende Staten Generaal zullen zijn vertegenwoordigd. Bij de totale
procedure van de candidaatsstelling is ons opgevallen en dit jaar kwam het
misschien ook wel door tijdgebrek en doordat we snel naar Staten en Gemeente
raadsverkiezingen een nieuwe candidatenlijst moesten opstellen, maar het is
ons toch opge•allen dat bij de procedure een groot aantal candidaten moesten
worden beoordeeld, die men a slecht kende b niet goed gepresenteerd konden
worden en waarbij de afdelingen van de VVD die wat verder uit het centrum
liggen bijzonder veel moeilijkheden hadden met de communicatie die nodig is
om te komen tot een juiste beoordeling van een dergelijke candidatenlijst.
Wij vinden ook dat de invloed daardoor van de provincies vooral de veraf
gelegen provincies wat te gering is en dat dit een goede werking van onze
VVD fractie voor de totale beleid van de VVD over het gehele land dit niet
ten goede komt. Wij stellen daarom voor dat het hoofdbestuur zija gedachte
in de komende tijd na de verkiezingen zal gaan wijden om tot een procedure
te komen waarbij de invloed van de diverse afdelingen wat groter is
op de samenstelling van de candidatenlijst en in vroeger stadium kan begonne
worden met de samenstelling daarvan.
Mevr. Hut, afd. Stadskanaal. Mevr. de presidente, ik zou graag in willen gaan
op een interview van U dat ik in de Telegraaf gelezen heb van zaterdag
13 februari. Daar daagt U mijnheer Drees Jr. uit en U zegt op financien
moet een knappe beul komen en daarin lees ik een passage waarin U zegt dat
hwt heel moeilijk is om financien goed te ruanen omdat het heel moeilijk is
om te vechten tegen de geldverslindende eisen van de departementen als onderwijs, CRM en landbouw die allen in confessionele handen zijn. En nou vraag ik
mij af, wat hebt U bedoeld met geldverslindende departement van landbouw. Ik
kan mij voorstellen dat er geld verslonden wordt maar ik zou graag van U hore
op welke gebied het dep. van landbouw bezuinigd moet worden en dan denk ik
speciaal aan het urgentieprogramma waarin staat dat het beleid van de regerin
er op gericht moet zijn boeren en middenstanders te laten delen in een stijge
welvaart. Ik dacht dat deze 2 punten met elkaar in tegenspraak waren.
Wie mag ik het woord geven.
Dijkstra, afd. Voorburg.
Mevr. de voorzitter, het is niet direct een punt van kritiek eerder wellicht
een aanbeveling ter studie. De afd. voorburg is op de landelijke gerg van de
propaganda commissie geweest en heeft daar naast een hoop positieve zaken
ook een aantal zaken aangetroffen die haar niet helemaal tevreden stemden.
Wij werden daar geconfronteerd met allerlei suggesties en mogelijkheden diP
practisch niet meer uitvoerbaar waren omdat het tijdstip vrij laat was
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Bovendien misten wij duidelijk doordachte

voor de afdelingen hoe zij

hun propaganda moeten voeren, ik denk speciaal aan de psychologische kant van
het propaganda voeren en ik zou namens de afd. voerburg de aanbeveling willen
doen om deze zaak direct na deze verkiezingen nog meer te bestuderen en onze
propaganda voor de verkiezingen over 4 jaar gelijk in de maand mei al te
beginnen. Ik dank U.
Hielkema, afd. Ede. De afd. Ede is nogal begaan met de financiële mogelijkheder
van de JOVD en die afd. Ede wilde aan het congres de motie indienen om deze
bijdrage van het hoofdbestuur te verhogen. En de motie luidt dan: overwegende
de jongerenorganisatie Vrijheid & Democratie, een onafhankelijke liberale
jongeren organisatie is, die tegenstelling tot andere politieke jongerenorganisaties geen grote subsidies ontvangt van een politieke partij. Ten tweedt
een optimale vervulling van het doel t.w. de staatsburgelijke vorming van de
leden

ja~rlijks

meer financiën nodig zijn. 3. De jaarlijkse gift van de VVD

groot f 3.000,-- al reeds jaren ondanks de stijgende kosten niet verhoogd is.

4. De contributies van de leden van de JOVD ongeveer 2 à 3 maal groter is dan
die van de leden van andere jongerenorganisaties. Voorts overwegende de JOVD
t.a.v. de besluitvorming

in de VVD een positieve houding inneemt m.n. gezien

de samenwerking in het liberaal beraad. 6. Deze positieve houding vaDruitzichten geeft tot een blijvende prettige verstandhouding tussen de VVD en de
JOVD. De afdeling spreekt als haar mening uit dat de huid.ge bijdrage aan de
JOVD financiën verhoogd dient te worden. Dat deze jaarlijkse bijdrage jaarlijk
niet minder zal zijn dan f ,.000,- en gaat dan verder over tot de orde van de
dag namens de afd. Ede van de VVD.
Dank U wel, mijnheer Hielkema. Wie vraagt het woord?
Keulen, afd. Den Haag. Onze afd. was van plan dezelfde onderwerp in de rondvraag ter sprake te brengen. Ik sluit mij gaarne aan bij wat de Hr. Hielkema
van de Afd. Ede zojuist heeft gezegd en ik stel graag dat de afd. Den Haag
zich geheel conformeert aan dit voorstel. Ik wil er alleen 2 dingen aan toevoegen. Ik zou willen vragen zoals dat ook al het plan van onze afd. was om
ter vergadering een beslissing te willen nemen zo dat mogelijk is en ik zou
de vergadering willen voorstellen namens onze afd.om de motie van de afd. Ede
met kracht te ondersteunen. Dank U wel.
Wie mag ik het woord geven?
Dames en heren, ik dank de sprekers en spreekster hartelijk voor hetgeen zij
naar voren hebben gebracht en waarmede wij als hoofdbestuur alleen

ma~r

ons

voordeel kunnen doen. Dank voor de constructieve wijze waarop zij dit alles
hebben gezegd. Tegen de Hr. Pegel uit Breda zou ik willen zeggen dat wij
graag de volgende keer willen bezien hoe in een vroeger stadium de candidaten
beter bekend gemaakt kunnen worden. Wij hebben dit keer dank zij een initiatiE
van de afd. Rotterdam, z.g. nieuwe gezichtenavond, die in div. centrales is
gehouden, hebben we al een mogelijkheid gehad om aan deze wens tegemoet te
komen. Dat was een uüstekend initiatief van Rotterdam en de nieuwe gezichtavonden die ik zelf heb bijgewoond in de div. afdelingen waren een groot
succes.
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Ik moet hier iets tegenover stellen. Men zegt dit tegen het hoofdbestuur en
het hoofdbestuur neemt dat ber harte en het hoofdbestuur zal graag de volgend
keer nog sterker dan nu reeds in V & D ie geschied, wil liet hoofdbestuur de
centrales erop wijzen dat het mogelijk is om na het verschijnen van de gros
lijst

l~den

van die groslijst uit te nodigen voor nieuwe gezichtenavonden.

Maar U moet niet denken dat dit door het hoofdbeetuur vanuit Den Haag
te organiseren is. Zodra die lijst uit is zullen de centrales inderdaad aan
het werk moeten om candidaten waar zij belangstelling voor hebben, uit te
nodigen. U weet hoe lang de

groslijst is, U weet hoeveel afdelingen wij

hebben. Ik zou dus graag deze verantwoordelijkheid delegeren aan de centrales
en de afdelingen. Ik geloof niet dat het hoofdbestuur hier heel veel meer
aan kan doen dan de nieuwe formule van de nieuve gezichtenavonden nog eens
extra onder de aandacht te brengen. Ik ben Rotterdam heel dankbaar voor het
initiatief. Dan de procedure van de candidaatsstelling. Ik geloof dat die
absolu•t van begin tot het eind absoluut volmaakt democratisch is verlopen.
We hebben de verkiezingsraad gehad,

waari~

iedereen heeft kunne• zeggen wat

Mj wilde, iedereen die daar aanwezig was weet dat er niemand is afgekapt, gee
candidaat benadeeld. Ik zou dat bijzonder slecht vinden als dat gebeurde,
daarna is er gekomen een algemeae ledenvergadering waar wederom iedereen de
kans kreeg om candidaten naar voren te br&•ngen. Als inderdaad de klacht
leeft dat er teweinig kamerleden,

teàkoms~ige

kamerleden afkomstig zijn uit

de provincie, dan zou ik de provincie nog eens extra willen oproepen om met
meer kracht naar voren te komen op

verkie~ingsraad

en op alg. ledenvergaderin

die beslist over de candidaatsstelling. Wij zouden als dagelijks bestuur
echt te ver gaan indien wij hier bewust inYloed opgingen uitoefenen. U moet
zich eens voorstellen wat voor situatie er dan ontstaat.

Dan gaan wij een-

voudig bepaalde groeperingen bevoordelen en ik heb mij steeds op het standpun
gesteld dat ik in volstrekte kille neutraliteit, dat is de enige manier waaro
je zo iets teers als de candidaatsstelling kunt leiden, dat ik deze procedure
moest leiden. En ik geloof dat ik daar ook niet vanaf moet stappen.
indien men meer kamerleden wil hebben in de

Maar

excentrische regio s dan moet me:
1

die met kracht naar voren brengen, dan moet men met beide handen de gelegenheid aangrijpen om na het verschijnen van de groslijst de mensen naar voren t.
brengen. Ik zou tegen Mevr. Hut, Stadskanaal willen zeggen, dat het door haar
aangehaalde interview in de Telegraaf een wellicht verkeerde indruk heeft
gemaakt. Wij hebben in de Tweede Kamer en ik niet alleen vele malen geprotest1
tegen de topzware departementen m.n. Onderwijs, C RM en landbouw en als
Mevr. Hut denkt dat ik dat geld van de landbouwers zelf wil afnemen, dan
vergist zij zich,

inderdtad zij zegt terecht, zij noemt met recht de regel

uit het verkiezingsprogramma die hierover gaat ook van het urgentieprogramma.
Het zou natuurlijk wel gek zijn als de voorzitter van de partij het omgekeerd1
ging beweren. Maar zoals mijn vriend Venhof zegt, de welvaart van het
departement is nog niet de welvaart van de boeren. En om dat verschil gaat
het.

l®l
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Mijnheer Dijkhof in Voorburg zal door de Hr. Vanhof beantwoord worden. Dat
ging over de propaganda en over de moties voor bijdrage aan de JOVD van de
Hr. Hielkema, Ede en ondersteunt door Den Haag, daar zal de penningmeester
wat over zeggen. Ik kan U al wel mededelen dat in een gesprek het geregelde
gesprek dat er plaatsvindt tussen hoofdbestuur van de JOVD en dagelijks
bestuur van de VVD dat er door het dagelijks bestuur van de VVD is beloofd
on na de verkiezingen ogenblikkelijk te bekijken hoe wij de bijdrage aan de
JOVD kunnen verhogen. Dus wellicht is deze motie middels reeds achterhaald
maar de penningmeester z&daar nog

meer over zeggen.

Mag ik dan nu het woord geven aan de Hr. Vonhof, Daarna aan de H.r Caron.
Mevr. de voorzitter, dames en heren, ik ben de afd. Voorburg zeer erkentelijk
voor d: wijze waarop ze de suggestie zaken de propaganda hebben overgebracht.
Ik wil de.ar toch een enkele opmerking aan vastknopen. Het is dan BO en ik
vind dat een zorgelijke zaak, die zeker de komende jaren bekeken moet worden,
dat hier toch een behoorlijk samenspel moet zijn tussen de propagandacommissi
van de centrales en de afdelingen in de betrokken centrales. Uit de opmerking
van Voorburg blijkt n.l. alweer dat men daar in de afd. te laat over de
propaganda actie geïnformeerd schijnt te zijn. Maar het is wel zo geweest dat
het een aantal strategische elementen ui' die propaganda actie die natuurlijk
dames wn Heren in de propaganda commissie en daarvan is ook geregeld het hoof
bestuur verslag uitgebracht, daar geregeld ter sprake is gekomen, dat wij
met vertegenwoordigers uit de centrales al geruime tijd van de voren ook
een overleg hebben gehad onze periodieke overlegging die wij zo 3 keer per
jaar ongeveer in

Amersfoor·~

hebben gehouden. Daar hebben wij m.n. in de

vergadering van October vorig jaar en met het uitdrukkelijke verzoek
dat ook door te spelen in de eigen centrales, daar hebben wij zeer nadrukkali
een aantal hoofdlijnen gezet.
De vergadering waar de afd. Voorburg op doelde is een initiatief geweest
~at

voor het eerst genomen is bij deze verkiezingen om de afdelingen de gelag

heid te geven toch ook nog hun eigen acties onderling uit te wisselen.
Wij te bben daar de afgelopen jaren dat ik de verantwoording gedragen heb voor
de propaganda

hebben wij daar allerlei vormen geprobeerd te winden van

schriftelijk contact. Dat is nooit zo van de grond genkomen en vandaar dat we
ook alweer in overleg met de centrales, besloten hadden te komen tot een
soort uitwisselinga beurs. Daarbij moet U wel bedenken Dames en Heren,
dat zo'n

uit~isselings

gepast moet worden in een tataal programmam ,

En als U zie 1 wat er t.a.v. ons verkiezingsprogramma nu van ons verkiezingsprogramma en urgentieprogramma aan vergaderingen nodig was is het
dat wij naar de

a~d.

duid~.lijk

pas konden gaan nadat op een gegeven mogenblik deze

zaken de politieke zaken gestalte hadden gekeewan.
Dat heeft het moment van die vergadering bepaald, aan de andere kant dames en
heren, dit eerste experiment dacht ik heeft een nieuw inspraak mogelijkheid
voor de afd. gecreeerd. Onze ervaringen met het experiment, het zou ook
anders kunnen zal ongetwijfeld toe moeten lijden dat de volgende
keer een derlijke veradering nog weer een iets andere opzet krijgt. y

nie~
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ik dacht dat het eerste experiment ons in ieder geval een stuk nieuw overleg heeft gewezen. Het zal

p~s,

ik herhaal dat, op volledige wijze gestalte

kunnen krijgen Mevr. de voorzitter als inderdaad en dan ondersteun ik graag
die sugeestie ve.n Voorburg, als inderdaad meteen na de verkiezingen de
centrales, er zijn een aantal die het gedaan hebben, zich beramen op een
orr;anisatie die het mogelijk maakt heel snel hun afdeling te informeren. Ook
dat kan en dat zou ook in een liberalepartij niet mogen verwachten, n•et een
zaak zijn van het hoofdbestuur en het centraal

s~cretariaat.

Hier ligt een

heel speciale vArantwoordelijkheid voor de centrale besturen en die mag
dacht ik wat meer waar gemaakt worden t.a.v. de voorlichting dan in het verleden wel eens is gebeurd.
Het woord is nu aan de Hr. Caron.
Mevr. de voorzitter, dames en heren, ik ben het met de Hr. Hielkema eens
dat het belangrijk is dat wij een actieve JOVD hebben. En nu komt de motie
van de afd.• Ede erop neer, dat de VVD de bijdrage aan de JOVD zou moeten
verhogen van f 3000,- tot f 5.000,-. Ik heb daar zo op het eerste gezicht
op die verhoging wel enige bezwaar en zal U vertellen waarom. Wij hebben
elk jaar een telefoontje gehad van de JOVD als we eens een gesprek konden
hebben met de penningmeester over hun financiën. En dat gesprek helft dan
ook elk jaar plaatsgevonden. Daarbij is mij gebleken dat de geldverslinder
in het afgelopen jaar bij de JOVD de Driemaster was. En in het gesprek wat
ik verleden jaar met het bestuur heb gevoerd, is toen de toezegging gedaan
dat door een reorganisatie vm het blad de kosten en baten verhouding belang
rijk zou kunnen worden verbeterd. Van het nieuwe bestuur heb ik nog geen
telefoontje gehad en ik wacht daarop om het gesprek te voeren over dit

jaar

We hebben veel sympathie voor het streven van de JOVD, maar of er een
verhoging kan plaatsvinden van de f
die ze met mij

3.000,- is afhankelijk van de begroting

zullen bespreken. Daarom geloof ik dat het niet wijs zou zij

dames en heren om nu al een toezegging te doen, voordat het gesprek heeft
plaatsgevonden. Mevr. de voorzitter, U hebt het al gezegd direct
verkiezingen dit gesprek

na

~

kan plaatsvinden, ik geloof dat het misschien nu

al kan plaatsvinden. Ik geloof

dat de motie daardoor prematuur is en door

Uw toezegging dat het gesprek zal plaatsvinden eigenlijk al achterhaald.
~i

aar ik wil wel

stellen dat de JOVD onze grote sympathie heeft en dat

wij

zullen trachten haar zo veel mogelijk te helpen. Wij voeren dames en heren,
wat de centrale partij financiën betreft in het klein in een micro afmetinge
hetzelfde beleid dat U gisteren

hebt gehoord

zoals dat in het urgentie

programma is vastgelegd. (applaus)
Vraagt

nog iemand

h~t

woord? Ja, gaat Uw gang.

Mej. Gijsbert, Den Haag. Xevr. de voorzitter, ik wil alleen graag even ingaa
op de financiën van de Driemaster. De Er. Caron

heeft terecht gezegd dat

een paar jaar geleden inderdaad de opalorper van de JOVD middelen de
Driemaster was. Dat is een hele teeurige zaak en op het moment is mijn taaY
binnen de JOVD voornamelijk die van de Driemaster en dat

is een heel

l®l
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zwaar wegende zaak want de Driemaster zit inderdaad nog met een behoDrlijke
schuld. Die kunnen we niet een twee drie oplossen, maar de Driemaster
redactie, de Driemaster administratie gaat van dit standpunt uit dat

die

middelen die beschikbaar komen voor het hoofdbestuur van de JOVD uit
subsidies beslist niet op mgen gaan aan de Driemaster. Dus van

die ! 5.000!

zal misschien node iets gebruikt moeten worden om de schulden af te lossen
maar ik zou dat graag

op een andere

manier verwezenlijken. Want die

! 5.000,- die misschien verkregen zal worden en ik hoop van harte dat het
meer zal

zijn, is heel hard nodig

en niet voor de Driemaster, die

voor het beleid van de jongerenorganisat:

moet zich zelf kunnen runnen. Daar doe ik

een beroep OJ' U voor, want die Driemaster kan zichzelf betalen als afgezien
van de schuld waar we nog mee zitten. We hebben alleen maar abonnee's nodig
en dat hoeven er nog maar 300
Meldt U zich
Gaat

te zijn, dan kan <B Driemaster zichzelf runner

aan. Dank U.

u,.• gang.

Mevr. de voorzitter, dames en heren. Keulen, afd. Den Haag. Ik
eerste plaats graag

wil op de

aannemen en de Hr. Hielkemawil wel ontkennen als hij

het niet met mij eens is, dat in de motie van de Hr. Hielkema die wij

zo

graag als afd. Den Ilaag ondersteunen, op de eerste plaats een practisch
punt zit van meer armslag te geven aan de JOYD, maar de afd. Den Haag en ik
hoop dat de afd. Ede het daar toch ook met ons weer eens in wil zijn, zien
daar ook een stuk symboliek in. Als U ziet wat

in andere kampen aan d!

jeugd wordt gedaan en hoe iedereen iets over heeft voor de jeugd dan geloof
ik dat wij als liberalen daarin bepaald niet mogen achterblijven. Het komt
als ik het zo

snel uitreken, op nog geen dubbeltje per lid per jaar meer

neer. En ik wou toch met klem vragen en

ik wil dan nog eens hier een lans vc

breken, dat de vergadering nu tot een beslissing probeert te komen t.a.v.
deze zaak. Ik vind dat de JOVD dat verdient, het is
waardering voor hun

streven en

een stuk symboliek van

ook sympathie voor wat zij toch zo terecht

steeds zijn onze jonge liberalen. (applaus)
Blijker, Haarlem.
Mevr. de presidente, ik

geloof dat ik

een aardig tussenvoorstel heb. Ik

hoor dat de Driemaster zit met een schuld en dat voor het overige de zakea
in bespreking zijn met de penningmeester van de VVD. Zou het mogelijk zijn
wanneer wij als vergadering nu besloten om aan de JOVD het bedrag van de
schuld als schenking ineens te verstrekken en daarna de zaken verder over
te laten aan de besturen

en het hoofdbestuur van de JOYD en het dag. bestuur

van de VVD. Dat was mijn voorstel.
Het woord is aan de Hr. Korthals Altea, die daarom gevraagd heeft.
Mevr. de voorzitter, dames en heren, de motie heeft ons gisteren bereikt. Als
ik dus het woord voer, wil ik dus uitdrukkeli,ik zeggen
mijzelf doA en

niet namens

dat ik dat na.mens

het hoofdbestuur of dag. bestuur da.t hierover ni

een standpunt uitvoerig heeft kunnen bepalen.

1/)
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vertrouwen van de leden. Dank U zeer.

"'

Dames en heren, ik wil hier nog even nadrukkelijk stellen dat hier

"c

helemaal niets aan de orde is van vertrouwen in het hoofdbestuur. Er ligt

Ol

v

E
10

.,
1/)
1/)

"'~

Ol

c
0

hier op tafel een doodnuchtere kwestie van een kleine reglementswijziging
en met de oude en met de nieuwe situatie functioneert onze partij even wel.

u

Het is het hoofdbestuur volstrekt gelijk of de partij er voor of tegen is,
:;
0

a,
c

"ä.

:::;.

"c

10

Ol

c

".,0u
0<:

het hoofdbestuur stelt er alleen maar prijs op om het even duidelijk te
weten. En daarom gaan we gewoon rustig door met de agenda en ik zou hetç
niet nodig vinden dat U verder vertrouwen in het hoofdbestuur uitspreekt.
Dat is hier helemaal niet aan de orde.
Dan komen we nu aan de stemming over amendement

7.

Ik begin met een proef-

peiling, willen diegenen die voor het amendement zijn hun stembriefjes
opheffen. Wie is tegen? Het lijkt mij aangenomen. Mag ik het nog een keer
weer doen voor alle zekerheid. Of wenst er iemand schriftelijke stemming?
Mag ik dan degenen verzoeken met stembriefje nr. 2 die voor dit amendement
Vl

"c

zijn hun briefjes deponeren in de mand voor en die tegen zijn in de mand tegen.

10

~
..c

v
z

<lJ

..c

Amerlement 8 is

van de afd. Voorburg. Het advies van de partijraad was-

ontraden. Wenst de afd. Voorburg het woord.

t-

Mijnheer Gotschalk. Mijnheer de voorzitter, het is jammer dat de verg. in
E
10

-o

een soort markt ontaardt, want daardoor heb je wel het idee dat je woorden

0<:

0

niet altijd doordringen. Het gaat n.l. om het volgende. Art. 35 heet in lid 2

ïû

onder c. staan, dat het woord gevoerd mag worden door verschillende

2
~

1/)

-"'
>.

personen o.a. door leden van de partij die daartoe wegens hun bijzondere

<lJ

0.
Vl

c
>

"'

deskundigheid tenminste 1 week voor de verg. schriftelijk zijn voorgedragen
door het bestuur van de Kamercentrale. De

p~aktijk

heeft geleerd dat het

stellen van een termijn als voorwaarde voor het geldend maken van rechten
een remmende en beperkende werking heeft. Teneinde te voorkomen dat
vertragende omstandigheden als daar zijn, het niet tijdig bereiken van die
mens die men graag als deskundige het woord zou willen laten voeren of b.v.
het te elfder ure naar voren komen van zulk een perro on, de oorzaak zouden
~

w

tVl

w

0

~

-<

ó

kunnen zijn dat de Kamercentrale buiten zijn schuld zich niet aan de gestelde
voorwaarde van 1 week vooraf de schriftelijke voordracht te doen, zich hebben
kunnen houden en daardoor het beoogde doel zou missen, kan deze termijn

0<

t~

w

naar onze mening beter vervallen. De waarde van deze termijn stellen is

..J

w

0..

immers problematiek. Het zal toch altijd wel gaan om een onderwerp waarop

I

de prominenten zich reeds hebben voDrbereid. Voorburg stelt daarom voor de

-<
-<

u
Vl

voorafgaande aanmelding uitsluitend als voldoende te beschouwen. Zo'n geloofsbrief achten wij voldoende.
Dank U wel. Nog verdere sprekers? Mijnheer KorthALS Altes.
Ik zou een kleine opmerking hierover willen maken, die we ook in de partijraad hebben gemaakt. Het is n.l. zo dat die termijn alleen is gesteld om
te voorkomen dat op het laatste ogenblik een aantal mensen die over een bepaald
onderwerp dan graag willen spreken toch nog worden aangemeld. We moeten ook
een zeker overwicht hebben over de situatie.

l®l
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Wel heeft het dag. bestuur erover gesproken, maar de motivering die ik
aan U zou

hiel

willen 'iODrleggen, komt dus voor mijn eigen rekening. Het is zo

dat wij een eerste gesprek

met het nieuwe JOVD

bestuur vorige week gehad

hebben. Daar kon de penningmeester toen niet bijzijn, het gesprek wordt vooJ
gezte en

toeg~zegd

is dat wij dan ook over de financiën zullen praten. Als

ik nu nog eens mag wijzen, dat wij op het ogeblik zelf nog

met een negatie1

ver. vermogen van f 145.000,- zitten, hoe kunt U ons dan dwingen om bepaalde
uitgaven persé te doen, terwijl wij

~~elf

de grootste moei te hebben om de

financifile eindjes aan elkaar te knopvn. De grote geldverBlinder bij de
VVD is o.a. ons eigen partij orga.an, mas.r is 0ok ns. tuurlijk het ale.
secretariaat, als apparaat. En daarom heh ik het woord gevraagd omdat ik
een

~~ekere

verantwoorde! ijkheid voor draag. Wij hebben daar

onz~

da~

verplichtir

na te konen tegenover de mensen die daar werken, Wij hebben de grootste
moeite om te zorgen, dat aj dat
doen. Wij hebben de JOVD tot nog
mogen wij dacht

nog op een
~oe

nooit in

ik ooi<: nu het vertroww.en

penningmeester en

verantwoornde wijze kunnen
~

·~rr~,,gen

steek gelaten, maar dan
dat U aan het beleid van &

van het hoofdbestuur overle.at om een onderling overleg

de JOVD te zien wij

I

kunnen doen. Wij kunnen niet op dit ogenblik ver-

plichtingen aanvc..arden, terwijl wij zell' met bepaalde

moeilijkheden te

kampAn hebben. Wij nemen aan dat we die Kunnen overwinnen die moeilijkheden.
En als ze dat doen d.a:n zal er natuurlijl'. ook een verhoging vEn subsidie van
de JOVD als dat nodig

is, maar b.v. ook voor de stichting organisatie

vrouwen in de VVD, als dat

nodig is, maar dat moeten we in onderling

verband en samenhang lmnnen beslissen en niet plotseling voor 1 post
da:1 verder als cej1 vast gegeven voor one staat,
zien hoe we dat in overeenstemming brenger.
J) ank

U

die

ierwijl wij maar moeten

me.!; de rest van het beleid.

213 er •

Mevr. Fortanier. Mevr. de voorzitter, dank U wel, ik was helemaal niet
van

plan om hier nog iets te zeggen. Ik benhet

natuurlijk eens met de

woorden die mijn voorganger hier heeft gesproken, maar ik zou
eigenlijk wel op het
instantie over een zo

hart willen binden, dat het hier

U

toch

gaat in eerste

bescheiden bedrag als f 2.000,-. En als de llr.

Korthals Altes het heeft over de vehoudingen met de bedragen die het
secretariaat kost, dan
feit

moeten we toch

wel even aandacht besteden aan het

dat de gevraagde verhoging wel een heel

als dat nu tot U roordringt, dan ben ik
niet zo slecht

bijzonder klein bedrag is en

voor mij wel overtuigd dat het nog

uit kan vallen en de Hr. Carvn knikt. Dank U zeer.

Gaat Uw gang.
Hielkema, Ede,
gemaakt, die

Mijn voorgangers hebben het mij wel bijzonder gemakkelijk
noemen het maar een betrekkelijk klein bedrag

ook de penningmeester die al sprak over een bedrag van die
ik zou dus

nog willen onderstrepen, het geringe van

en vooral
~ote

schuld en

het bedrag maar

wa~

in de activiteiten van de JOVD zo belangrijk is en zou willen voorstellen
deze motie toch aan te nemen. Dank U wel.
Vraagt nog iemand het woord?
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~.fonchi,

r.. 1 dam. 'Hij hebben in de afd. Rotterdam met het bestuur een kort

beraad gehouden

en wij zouden deze motie L1et kracht willen

Ik hen zelf penningmeester van de afd.
hoe

ondersteunen.

~aKBix~maexi&rxRotterdam

en ik weet

moeilijk het is voor de kleinere organisatie3 in de VVD om een zekere

financiering te vormen. Het hoofdbestuur heeft al grote financiële moeilijkdat is bekend. Maar het moet toch ook duidelijk zijn dat voor het

hGde~

hoofdbestuur het veel makkelijker is
vinden dan voor

een

om zekere vormer.. van financierlng te

kleine organisatie als de JOVD. En ik zou daarom

namErE de afd. Rotterdam toch met zeer grote klem
raden deze motie aan te nemen. Maar alvorens

U

de vergadering willen aan-

hem in stemming beengt, zoude

we graag nog even de volledige tekst willen horen, mas.r d.a t zal U
toch

misschien

nog doen.

Ik zal

nu de motie die de Hr. de Monchi wen3t te steunen, voorlezen. Afd.

Rotterdam, Mevrouw.
Jongerenorganisatie V & D, een onafhankelijke jongerenorganisatie is die
in tegenstelling tot andere politieke jongerenorganisatie geen grote
subsidies ontvangt van een grote partij. 2. Voor de optimale vervulling van
hun doel t.w. de staatsburgelijke vorming van hun leden jaarlijks
financiën nodig zijn. 3· De jaarlijkse gift van de V'!D
al reeds jaren ondanks de stijgende

meer

groot f 3000k,-

kosten niet verhoogd is. De coutributie

van de leden v an de JOvD ongeveer 2 à 3 maal groter is dan die van de
leden van andere

jongerenorganisatie. Voorts overwegenede dat 5. de

ámUD t.a.v. de besluitvorming in de VVD een positieve houding inneemt, m.n.
de samenwerking in het liberaal beraad. 6 Deze positieve houding vemttttzichten geeft op een

bli,jvende prettige verstandhouding tussen VVD en JOVD 1

spreekt als haar mening uit de huidige bijdrage aan de JOVD financiën
verhoogd dient te worden, t.w. dat deze bijdrage
zijn dan

.f

jaarlijks niet minder zal

5.000k,- en gaat over tot de orde van de dag.

Ik geloof dat

dit toch een kleil1 bedrag is voor

zeer groot bedrag. En ik

bli~overtuigt

dat

ons en voor de JOVD een

op deze wijze onszelf achter

de J0VD, misschien niet alle streven van de JOVD

maar in elk geval in

achter haar bestaan moet stellen.
Dank U wel.
Vraagt

nog iemand het woord.

Scheer, Heemstede. Mevr. de voorzitter, ik ben in jonge jaren lid geweest
bestuurslid enz. van de bond van jonge liberalen en in Haarlem de Ver.
van jonge liberalen. Ik ken dus al tezeer de moeilijkheden die er voor een
jongerenorganisatie bestaan. Ook en zeer speciaal op financieel terrein.
Maar nu

gaat men hier komen met een motie, niet alleen om zomaar eens even

f 2000,- los te peuteren, maar die motie behelst ook bepaalde uitspraken

t.a.v. het werk

van de JOVD. Wanneer nu deze motie in ste11ming

gebracht dan wil ik U

to~h

w~rdt

voor iets waarschuwen. Er zijn hier waarschijn-

lijk afgevaardigden in de zaal die,het mag dan z.g. volgens het reglement
niet, maar die toch een zeker bindend mandaat hebben meegekregen.
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Wanneer er overmacht situaties zijn en men te laat is dan dacht ik dat

vV

langzamerhand de ervaring met sluitingstermijnen die we ook kennen voor

-~

E
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c
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V

V.

V

(;,
c
0

u

amendementen, maar die we buitengewoon soepel toepassen, die we met allerlei
dingen kennen. U kent de affaire met de candidaatsstelling voor ta het hoofdbestuurslid, voor de Rijkskiaskring Leiden. Als we het reglement

hadden toegepast dan zou er nog een heel jaar lang een vacature zijn. U moet
ons echter
die

-o
c

streng

niet beroerder zien dan we zijn, maar er moet wel een bepaling in

je kunt hanteren wanneer dat nuttig en nodig is. Een week is op zichzelf

een hele redelijke termijn, maar U kunt er van verzekerd zijn dat in bijzondere

"'01

of overmachte gevallen die termijn echt niet streng wordt gehanteerd. Maar

0

het wordt voor een centrale bijzonder lastig wanneer op het laatste ogenblik

c
-o
u

V

c:.::

zich aanmeldt en zegt dat hij deskundig is, om dan tegen hem te zeggen,
mijnheer U bent helemaal niet deskundig we melden niet

aan. Maar als de

centrale zich op die week kan beroepen en het is dus helemaal niet gedaan in
het belang van het hoofdbestuur of het alg. secretariaat maar mede
V>

-o
c
ra

1i
..<:
v
z
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..c
f-

met het

oog op het belang van de centrale. Dan kan men daarmede die zaak rustig
kanaliseren. Het is een artikel waarmede je de zaak kanaliseert en heus niet
omop rigareuze wijze toe te passen om mensen die redelijk de vergadering van
de partijraad alleen maar kunnen opsieren, monddood te maken. Er is

toch ook

voor ons het allergrootste belang bij, dat zo'n vergadering van de partijraad
wat voorstelt en dat er mensen spreken die wat té vertellen hebben
gaan

en dan

we toch heus niet zeggen op grond van de letter van het reglement,

nee meneer U was toevallig 1 dag te laat U houdt Uw mond. Daar kunt U van
verzekerd zijn dat dat niet gebeurt.
Dank U wel. Mijnheer Gatschalk nog een antwoord.
Mijnheer de voorzitter, ik had niet van de Hr. Korthals Altes het argument
verwacht dat hij medelijden zou hebben met de Kamercentrale die iemand
af moeten wijzen omdat hij niet deskundig is. De Kamercentrale zal toch alleen
maar voordragen iemand die deskundig is. En juist omdat het de Kamercentrale
is die niet altijd de afdelingen tot zijn beschikking heeft. Juist daarom
~

stellen wij voor om die week, die termijn van een week niet op te nemen om

w

f(/)

w

0
~
<

óc:.::

dezelfde reden waarom de Hr. Korthals Altes zoëven een bepaalde bepaling van
openbaar of niet openbaar niet wou opnemen, teneinde niet gebonden te zijn.
Wanneer ik voorstel voorafgaande opgaven dan kan dat een etmaal zijn, dat kan

f-

~

w

_j

2 dagen zijn, maar waarom die week te stellen. Die week kan net fataal worden,

w

(L

<

<

I

u

want als het nou wel een deskundige is, die je na een week ineeBs te pakken
kunt krijgen, hij kan met vacantie zijn hij kan niet bereikbaar zijn. Dan

(/)

zit je in de bQt. Dan geeft die week die gesteld is die geeft je niet de
gelegenheid om juist die kerel die zoveel van dat onderwerp afweet daar zijn
adviserende stem te laten horen. Want hij heeft geen stemrecht, hij heeft
alleen maar een deskundige voorlichtingsstem.
Ik dank U vriendelijk voor de nadere toelichting. We gaan nu over tot stemming.
Willen diegenen die voor het amendement Voorburg zijn, hun stembriefjes opheffen. Dank U wel. Wie zijn daar tegen. Dat lijkt een duidelijke meerderheid,
dat voorstel is verworpen.
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Ik deel U mede de uitslag over het amendement Rotterdam, centrale Den Bosch.
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Voor zijn

383 stemmen, tegen 213, zodat het amendement is aangenomen •

We krijgen nu dus stemming over het voorstel zelve, dat zal artikelsgewijs

~

31. Mag ik eerst mondeling vragen aan
degenen die voor het nieuw voorgestelde artikel 31 zijn hun stembriefjes te

0

willen opheffen. Dank U. Wie zijn tegen het nieuwe. Ik zie aan beide zijden
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gebeuren. Ik breng in stemming art.

weinig armen omhoog, dat is onduidelijk.
Ik stel U voor schriftelijk te stemmen. Wordt door de Hr. Meijer of iemand
anders gehandhaafd het verzoek om per artikel te stemmen? Het is n.l. een
samenhangend geheel dachten wij, wat U moet aannemen of niet. Vraagt iemand

en

c
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artikelsgewijs stemming.
Mijnheer Meijer. Ik

wil alleen weten of U dat wil of niet mijnheer Meijer.

We gaan er niet opnieuw over discussiëren, dat kan echt.niet.
Nou gezien de alg. beschouwingen handhaaf ik artikelsgewijs behandeling omdat
de alg. beschouwingen op art.

34 sloegen.

Het kost alleen maar tijd. Kunt U zich ermede verenigen om de eerste 3 art.
"'
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samen en art.

34······· goed.

Men blijkt accoord te zijn over de eerste

3 artikelen samen en 34 apart •

Mag ik dan het volgende voorstel doen. Stembriefje 3 wordt gebruikt om de
stem tot uitdrukking te brengen over de eerste 3 artikelen en 4 wordt uitgebrach1
over art.

34. Is men daartoe bereid? Om dus in

1 ronde over de art. gesplitst

te stemmen. Dan is aan de orde stemming over het voorstel van het hoofdbestuur

3, daarmede kunt U tot uitdrukking brengen of voor of tegen bent.
Met 4 kunt tot uitdrukking brengen of U voor of tegen art. 34 bent.
stembriefje

c
>
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In de art. zijn de amendementen verwerkt.

4· Voorstel van de kamercentrale Middelburg om een lid
toe te voegen aan art.7 •••• lid 7 aan art. 23 wat bedoeld als er in het dag.
Ik stel aan de orde punt

bestuur vacatures ontstaan, het hoofdbestuur de bevoegdheid te geven tijdelijk
het dag. bestuur aan te vullen uit zijn midden. Het Hoofdbestuur vindt dit een
goed voorstel en ondersteunt dat. Mag ik aannemen dat de gehele vergadering
~

w
,_

zich daarmede accoord verklaart. Er is niemand die stemming wenst? Danis dit

(/)

punt aangenomen.

0
~
<

Punt

w

5. Voorstel van de afd. Maassluis. Wat ook voorstelt een bepaalde uit-

ó
,_
""

breiding van het dag. bestuur. Dat vindt het hoofdbestuur niet een goed zaak.

w

Wil de afd. Maassluis of een andere afd. daar iets over zeggen?

~
_)

w
0...

Koetsier , afd. Maassluis. Mijnheer de voorzitter, dames en heren, graag

I

wil ik de beweegredenen van onze wijzigingsvoorstellen nader bij U toelichten.

<
<

u
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De taken van het dag. bestuur zijn zo in omvang en zwaarte toegenomen, dat
bij een redelijke taakvervulling het overgrote deel van de vrije tijd opgeofferd moet worden. Een citaat uit een art. van Mevr. v. Someren in het
AD van 25 februari j.l. Zij, de partij bestuurders moeten dus wel behoorlijk
geëngageerd zijn, want anders brengen zij het werk dat van hen verwacht wordt
echt niet op. In hun vrije tijd moeten zij al het organisatorische werk doen,
de brieven beantwoorden, ombudsman werk doen en de kranten zodanig lezen, dat
zij vrij nauwkeurig weten wat er aan de hand is~
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zullen dan op grond van dat mandaat gaan tegenstemmen en dan zou door

het evt. afstemmen van deze motie de schijn gewekt kunnen worden dat de
paz·tij het niet eens is met de JOVD, het niet eens is met het versterken
van de J'OVD. Versterken in eerste instantie financieel gesproken. Daarom
zou

ik persoonlijk, ik ben hier in zekere zin een buitenstaander maar toch

met een beetje ervaring, zou ik de indieners van de motie willen
trek

vr~gen

die in. Er schuilt een groot gevaar in wanneer deze motie in stemming

wordt gebracht en met de gevolgen die ik zojuist schetste. Daarom nogmaals
trek
op de

die motie in, verlaat U zich op

de penningmeester, verlaat U zich

secretaris, de Hr. Korthals Altes, die

hier een heel clausibele

beschouwing heeft gegeven, maar doe geen dingen die nare gevolgen

kur~~en

hebben. (applaus)
Eet woord is aa.n de Hr. Vonhof.
Mevr. de voorzitter, dames en heren, het is duidelijk en dat zal U ook uit
toezeggingen van de voorzitter gebleken zijn, dat we hierover moeten
sp:reker.. en de penningmeester heeft zich in gelijke zin uitgelaten, da. t wat
dat betreft aan de ze motie een element van overbodigheid zit, Maar er
zit bovendien en dat
van hoge
geven.

vind ik

element in

en dat wil ik toch trachten nog duidelijk weer te

onwenselijk~eid

Lls ik kijk

ernstiger moet ik U zeggen een

naar de overweging en die wil ik nu nog eens even voor

lezen, voorts overwegende dat de JOVD t.a.v. de besluitvorming in de VVD
een positieve houding inneemt m.r.. gezien de samenwerking in het liberale
beraad en deze positieve verhouding vooruitzichten geeft op
prettige verstandhouding

tuss~n

de VVD en de

in een motie die ons tot het besluit moeten

een blijvende

En dat zijn elementen

~fi)VD.

~rengen

om de JOVD daarom op

een gegeven ogenblik een extra bijdrage te geve;1 dan komen wij en ik vind
dat geen prettige positie moet ik U zeggen in de positie van de man, die
het zakgeld van zijn kind wil

verhogen

anlang het zich

ma~r

fatsoenlijk

gedraagt. (applaus)
Dames en heren, la ten we deze zaken goed zien.
afhankelijke organisatie aritisch

moet

re

vind dat de JOVD als on-

zijn. Ik vind dat da JOVD dat in h

verleden is geweest en heus niet altijd ten ons alle plezier maar dat
zo, dames en heren. En ik

verzekering krijgen, dat

onze steun niet moet bepalen. En

daarc

in deze motie een stukje betutteling een stukje
ik graag toch niet in de verhouding JOVD- VVD

wil zien. En ik doe een buitengewoon dringend beroep

op U om dit toch te

laten in de sfeer waar het hoort, in het gemoedelijk overleg tussm1 de
dagelijkse besturen en daarbij mag

dan een staun zijn en dat is aan alle

kanten van de tafel het geval, de positieve

gevo~è~ns

de JOVD vandaag zijn uitgesproken. Maar trekt U deze
Vraagt nog iemand het woord? Mijnheer

die hier kt.a.v.
moti~

in.

Hiel~ema.

Ik heb wel begrip voor de punten die nu

nr1.ar voren zijn gebracht, dat

eigenlijk door deze motie de verhouding en de JOVD zouden betuttelen iY
zekere zin.

e

vind ook dat critisch of niet critisch en lastie

of niet lastig dat in het beginsel
vind ik dames en heren

is

w~
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Zaterdagen en de avonden zijn bij lange na niet meer genoeg. Einde citaat.
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Mijnheer de voorzitter, als dit de realiteit is en aangezien Mevr. v. Someren

CU

E
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het zegt, nemen we aan dat het de realiteit is, dan achten wij dit een
onaanvaardbare situatie. Het is voornamelijk uit menselijke en practische

!!!

overwegingen dat wij de alg. verg. vragen met onze voorstellen in te stemmen.

c
0
u

Een groter dag. bestuur stelt U ij staat beter de taken te verdelen. Wij kunnen

V:

OI

0

ons voorstellen dat een 1/8 bestuurslid zich m.n. bezig houdt met het activeren

:0

0

èn
c
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:?::-u
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10

van de meningsvorming van de partijleden. Met de politieke positie bepaling in
het licht van de zich wijzigende partijverhoudingen. Een politiek secretaris
dus. Geen man die van der ene naar de andere afd. reist om binnenbrandjes te

OI

c

-u

blussen. Dat we in dit geval nogal uitdrukkelijk pleiten voo r een bestuurslid

<1J
0<:

dat zich concentreert op zuiver politieke aangelegenheden komt omdat wij ons

0u

zorgen maken over de beeldvorming van de VVD. Wij vinden dat het Hoofdbestuur
te weinig getuigt van haar opvattingen. Er wordt vrijwel nooit middels verklaringen gereageerd op actuele gebeurtenissen. Waarschijnlijk is dit een
gevolg van a. de overbelasting van de DB leden, b het systeem van verkiezing
V>

-u
c

10

~
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Qj

z
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van hoofdbestuursleden. Het zijn immers vaak vertegenwoordigers van Kamercentrales die vaak op organisatorisch gebied hun sporen hebben verdiend •
c. De vrees de Kamerfracties voor de voeten te lopen. Wij maken ons ook bezorgd

t-

over de beeldvorming onder de jongeren mijnheer de voorzitter. Nipo steekproeven
E
ro

-o

hebben aangetoond dat de voorkeur van de toekomstige kiezers van 18 tot 21 jaar

0

vorig jaar voor de VVD 8% bedroeg t.o. het landelijk verkiezingspercentage van

2

0!"

10,3. In December was de voorkeur gezakt naar

7

%.

Mijnheer Koetsier ik geloof dat U een beetje buiten de orde althans wijdlopig
c

"'>

wordt. Zoudt U zich willen beperken tot het punt. Het is al schriftelijk toegelicht ik dacht dat het al voldoende toegelicht was. Het is bijna middernacht.
Ik moet een spreektijd gaan invoeren ••.•.•..• dat had U al veel eerder moeten
doen mijnheer de voorzitter.
Dat er morgenochtend mijnheer de voorzitter, door deze vergadering 2 nieuwe
leden in het dag. bestuur worden benoemd veranderd immers niets aan de situatie.
Brengt geen verruiming in de taakverdelingsmogelijkheden. Het hoofdbestuur

:"L

w

t-

zegt dat er binnen het alg. secretariaat reorganisaties gaande zijn. Die
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ó

reorganisaties zijn naar onze mening noodzakelijke aanpassingen aan de uitbreidiné
van het takenpakket. Een voorbeeld daarvan is het aantrekken van een boekhouden/

0<:

t-

:,L

w

administrateur, die in het bijzonder belast wordt met de zorg van de centrale
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contributie inning en de controle op de afdrachten. Het aantrekken van een
directeur secretaris is in feite een vervulling van de vacature van Vlaardingen.
Het meer delegeren van taken van het dag. bestuur aan de staf van het
secretariaat kan alleen geschieden indien die staf werkelijk wordt uitgebreid.
In een brief van U van het hoofdbestuur aan de afd. Maassluis wordt gezegd,
ik citeer: dat het zeer wel mogelijk is dat in de toekomst zoveel werk door
beroepsfunctionarissen wordt verricht dat uitbreiding van het dag.bestuur niet
vereist is. Mijnheer de

~oorzitter,

ik vraag mij af waar het geld vandaan moet

komen om de staf van het secretariaat uit te breiden met mensen van zodanig
niveau dat Uw taken kunt delegeren.
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En ik zou dus de motie in die zin willen wijzigen, het Congres van de VVD
op 26 en 27 maart in vergadering bijeen, overwegende de jaarlijkse gift
van de VVD groot f 3000,-

reeds jaren ondanks de stijgende koste.n niet

verhoogd is, spreekt als haar mening uit, dat de huidige bijdrage aan
de JOVD financien verhoogd dient te worden, dat deze bijdrage jaarlijks
niet minder zal zijn dan f 5.000,- en gaat over tot d.e orde van de dag.

Afd. Ede.
Vraagt nog iemand het woord.
Dames en heren dan zullen we nu overgaan tot stemming. Ik zal verder mijn
mening over de motie voor mij houden. U heeft 2 leden van het dagelijks
bestuur gehoord, er is een voortreffelijk overleg tussen JOYD en VVD, heeft
geresulteerd in het liberaal beraad. Als U meent dat de sfeer tussen JOVD
en VVD verbeterd wordt door het aannemen van deze motie dan moet U hem
aanne~en, als U vertrouwt op de toezegging die wij gedaan hebben dan moet
U hem afstemmen. Wij hebben de JOVD een toezegging gedaan.
I~erhuis,

Her:pel. Mevr. de voorzitter, toen U het woord nam en zej_ dat U

TJw oordeel

niet zou

op~erkingen.

~aar

dag.bestuur
demotie

wa~

de motie is

uitspreken, was ik tot dat

moment content met Uw

toen hebt U iets naar voren gebracht waaruit hoe het

hierop reageerde. U hebt tot slot iets aangehaald
de Er. Hielkema
~:p

,::ebruilc maken

inmidd~ls

van

da+~ene

heeft irtgeslikt. M.a.w. de tekst van

dit moment geheel anders en nu wil ik toch van de gelegenhete
om ook r.1ijn oordeel te geven over die f 2000,- wat het

ver!Schil is. Ik

~1

oof d9.t het voor à.e VVD als grote partij inderdaad een

royaal gebaar t.o.v. de J':"VD zou zijn als wij hier inderdaad konden besluit'
om inderdaad die
ons

~asis

van f 5.000 aan te brengen. Ik geloof dat het voor

is dat te doen, ik geloof dat de JOVD daar in haar streven

gem~kkelijk

eoed mee zou zijn gediend.
Ik moet de Hr. Everhuis wijzen op een feitelijke on.juistheid in zi,jn opstelling. Ik heb

alleen gezegd, indien U meent dat de verhoud.8ing verbeter

dan moet U hem aannemen, als U niet vertrouwt in onze toezegging die we al
gede.an hebben verleden week. Dat heeft niets te maken met de inhoud van
motie. Dat is

de

alleen de achtergrond die ik wil schetsen. Ik ben er n.l.

va'I'J. overtuigè. de.t
toezegging we al

velen die evt. willen voor stemmen, niet weten welke
ged~an

hebben. F!n dan is het natuurlijk

niet zo prettig

ik geloof dat we als fateeenlijke mensen bekend staan, dat we dan ook

nog

een motie ae.n onze br·oek krijgen. Dames en heren, ik zou willen vragen
degenen die voor deze motie zijn hun stembriefje op te steken, ik wil
proberen mondeling te stemmen. Mag ik even de tegenproef.? Dit is de meerderheid. Ik dunk de leden van de VVD voor het vertrouwen dat ze hebben in
het dag. bestuur.
Vraagt nog iemand het woord over beleid hoofdbestuur,
Mag ik dan vragen of de Hr. de Monchi, de T:Ir. Dees en de Hr. Jansen
zitting willen nemen in het stembureau.
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Er is een ambitieus aankoopplan. Daarvoor moet ongetwijfeld ook uit de
algemene middelen worden bijgepast, dan staan er in 74 en 75 verkiezingen
voor de deur. In de nabije

~oekomst

zijn er geen middelen beschikbaar en dus

10
lil
~

moeten wij op realisering van de uitbreiding van de staf op korte termijn
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V.
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niet rekenen. Het plan van de afd. Maassluis kan op korte termijn wel
gerealiseerd worden en bovendien kost het ons niets.
Dank U wel. Nog verdere sprekers over dit onderwerp? U hebt uit de stukken
kunnen zien dat het hoofdbestuur op dit moment meende dat het moment voor deze

""0

wijziging nog niet was aangebroken, hoewel het hoofdbestuur wel van mening is

c
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dat wellicht in de toekomst bepaalde wijzigingen mogelijk ook in deze richting

c
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zullen plaatsvinden. Als er geen sprekers meer zijn, gaan wij stemmen over

u
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~

dit voorstel. Dat is dus voorstel

5

van de afd. Maassluis.

Wie van de verg. voor het voorstel Maassluis is, wordt verzocht zijn briefje
op te heffen. Wie is daar tegen. Dat is een zeer duidelijke meerderheid, zodat
dit voorstel niet is aangenomen.
lil

De Hr. Korthals Altes voor een technische mededeling. Wellicht zijn er onder
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U die logeren in Hotel de Rozenhof en die zich nu bezorgd maken over de kwestie
van de sluiting van dat hotel. Die is uitgesteld tot 1.30 uur.
Wij gaan verder en komen aan voorstel nr. 6 van de statencentrale Leiden over
enkele wijzigingen in het reglement candidaatsstelling prov. staten.
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De Hr. Offerhaus uit Leiden.

oe

Mijnheer de voorzitter, ik

0

k~Rm

heb 1 technisch probleem en dat is dat de

adviescommissie die zich uitgesproken heeft over onze voorgestelde wijzigingen
haar redactionele wijziging voorstelt waar wij nogal bezwaren tegen hadden
c

"'>

en dat we daar verder niets meer over hebben gehoord. Daarover zijn we erg
ontevreden want we vragen ons af of dat betekent dat de redactionele wijzigingen
ingetrokken zijn omdat het geen redactionele wijzigingen zijn of omdat het
bestuur niet van plan is dat te argumenteren. Ik zou dat graag horen.
Dames en heren, ik begrijp dat de zaak technisch net iets te ver gaat. Ik
trek het voorstel terug en hoop er volgend jaar mee terug te komen.

~

Het hoofdbestuur heeft dus een alternatief voorstel gedaan. Het ongelukkige

w
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is dat het hoofdbestuur nu niet kan vergaderen over terugneming, maar het is

~

zo dat de aanwezige leden van het dag. bestuur dat wel in de volgende

ó

hoofdbestuursverg. zullen voorstellen. Mocht het hoofdbestuur daar anders over

<

~

t>L

w
_j
w

denken dan hoort U er meer over. Maar anders kunt U ervan uitgaan het hoofdèe-
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stuur in de volgende vergadering zal besluiten tot terugneming van het
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alternatieve voorstel. Nr.

<

7• Voorstel van Amsterdam tot wijziging reglement

candidaatsstelling Eerste Kamer. Wil afd. Amsterdam.
Hr.Makreel. Onze afd. is wat teleurgesteld

over de houding, het standpunt

dat het hoofdbestuur t.o. dit voastel heeft ingenomen. Ik geloof dat het op
dit moment niet meer de plaatsis om daar nog uitvoerig op in te gaan, ik wou
op dit moment volstaan met te zeggen, dat de afd. Amsterdam in gaat op de
suggestie die het hoofdbestuur gedaan heeft om dit voorstel aan te houden.
Wij hopen ook bij een volgende gelegenheid op terug te komen.
Dank U wel. Nog meer sprekers?
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Ik heb niet helemaal goed Uw slotwoorden beluisterd. Aanhouden kan moeilijk.
U kunt het intrekken of handhaven.
Ik citeer de toelichting die het hoofdbestuur in de bijl. van V

& D. van 21 ç

januari heeft gegeven, laatste alinea. Bet hoofdbestuur zal daartoe een

"'

voorstel doen en verzoekt de afd. amsterdam in overweging te nemen dat voorstel

r::n

te steunen, dat doen we, en haar voorstel terug te nemen of te doen aanhouden.
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Dat laatste doen we. Is het niet mogelijk mijnheer Makreel dat we bij
:;
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nader inzien toch op dat terugnemen komen want dan zit de zaak formeel wat

wi~i~iisten

15.

eenvoudiger. Ik

c:

voor vanavond van de agenda afvoeren. Goed. Dan is ook punt

c

behandeld en geef ik de hamer weer terug aan de partijvoorzitter voor het
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over woorden mijnheer de voorzitter, U mag het

7

bij deze
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afsluiten.
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Er moet nog volgen een uitslag van de stemming. Nog heel even geduld.
Wij hebben hier de uitslag van stemming

3, die

~tjn

aangenomen met 362 stemmen

voor en 190 stemmen tegen.
De stemming over art. 34 dat was stembriefje 4 is aldus verlopen, dat art. 34
V>
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is aangenomen met 325 stemmen voor, 219 tegen, 13 blanco en 2 ongeldig.
Dank U wel .
Dan zijn er nog een paar slot artikelen, die naar ik aanneem nu de beide
belangrijkste punten zijn aangenomen ook als aangenomen kunnen worden
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beschouwd, art. 35 en een wijziging in art.

7

voor de candidaatsstelling

van de staten generaal verkiezingsraad. Kan de verg. zich ermede verenigen?
Dan breng ik nu in stemming het totale voorstel gezien de uitslag van de
deelstemmingen. Stel ik U voor om aan te nemen dat ook het hele voorstel

c
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met ongeveer deze stemverhouding is aangenomen. Accoord? Dan is aldus
besloten.
Dames en heren ik wil beginnen met de vice voorzitter bijzonder hartelijk
te danken voor zijn voorzit. Het was geen eenvoudige zaak. Heel hartelijke
dank, ik vond het heerlijk even van deze taak ontlast te zijn.
Dames en heren ik wens U allen nog een gezellige avond, evenwel en nu lijk
ik precies de strenge schooljuffrouw. Ik hoop wel dat U morgenochtend om
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10.00 uur aanwezig zult willen zijn. Het gaat dan om uiterst spannende
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zaken als jaarverslag secretaris, contributie verhoging e.d. aangelegenheden.
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U ziet belangrijk genoeg om er voor uit bed te komen. Ik hoop U allen morgen

I~

ochtend om 10.00
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uur wederom fris aan te treffen. Prettige avond en welterusten.
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Ik open dit tweede deel van onze alg. verg.
Aan de orde is punt 8 jaarverslag van de secret aris.
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Offerhaus, Leiden. Het jaarverslag van de secretaris heeft ons aanleiding
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gegeven tot een motie, die tot onze grote verwondering door de partijraad

0,

unaniem ontraden is.
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Het jaarverslag is alleen aan de orde.
Wenst U nog het woord over het jaarverslag?
Dan constateer ik dat niemand hierover het woord heeft gevraagd en dat het

""0

.,c:

hiermede is goedgekeurd.

Ol

Aan de orde is thans 8,1

c:

, motie van de afd. Leiden, Leiderdorp enz.
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0u
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Daar vraagt de Hr. Offerhaus ongetwijfeld het woord over.

~

Ja. Mevr. de voorzitter, het jaarverslag gaf ons aanleiding om deze motie
op te stellen. We hebben met die motie niets onaardigs bedoeld. We hebben
alleen op willen wijzen dat de opstelling van de jaarverslaggeving sterk
het karakter heeft van een verslag van een kiesvereniging. Dat niveau hebben
"'
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we dacht ik achter de rug en het is zaak de verslaggeving daar ook op aan te

~

passen. Daar is niets onaardigs mee bedoeld. Elke
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Vereniging heeft tradities
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en gewoonten bij zo'n verslaggeving en als er niet op een gegeven moment iemand

1-

zegt he er is iets veranderd, dan gaat dat gewoon door. Dat heb ik zelf ook

..c

vele malen gehad, dat is niets bijzonders. Het is mij dan ook een raadsel
waarom deze motie afgewezen wordt door de partijraad, maar daarmede alleen
een constructief element bedoeld is te geven en er verder hoegenaamd niets
anders achter zit dan een duidelijk en neutraal moment aan te geven waarop
duidelijk wordt dat de partij aan het veranderen is en daarmede ook wil
doorgaan. Dat is alles, ik dank U wel Mevr. de voorzitter.
Dank U wel. Vraagt iemand nog het woord over de motie?
Dan geef ik nu het woDrd aan de alg. 8ecretaris.
Mevr. de voorzitter, dames en heren. Het jaarverslag wordt inderdaad ieder jaar
en dat is een bijzonder moeilijk werk dat Mej. v. Everdingen verricht volgens
een vast stramien vastgesteld. Nu is het zo dat de partij die is bepaald en dat
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hebben wij in de afgelopen jaren ook bij herhaling in het jaarverslag vastgesteld, de partij heeft er inderdaad naar onze mening althans een heel eind
bewogen uit de richting van uitsluitend kiesvereniging in de richting van die
van een partij waar veel meer gebeurd dan uitsluitend candidaatsstellen.
Nu is het zo een belangrijke taak is dan toch wel in het verkiezingsjaar voor
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de Tweede Kamer dat men over het wel en wee van de candidaatsstelling en
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Kabinetsformatie het e.e.a. opneemt. Zo is het ook dat in het begin van het
jaarverslag over de Tweede Kamer verkiezing de kabinetsformatie en de Eerste
Kamer verkiezing uitvoerige passages zijn opgenomen. Maar wanneer men daarnaast
ziet een verslag over Vrijheid en Democratie, over de alg. verg., over de
verg. van het dagelijks en hoofdbestuur en dan

tenslo~te

een uitvoerig verslag

over wat alle partij commissies hebben gedaan en die partij commissies zijn
juist een onderdeel van de partij als politieke partij en niet meer als zuiver
kresvereniging, dan vragen wij ons toch enigszins af of het nou wel helemaal
juist is dat dat jaarverslag zoals het nu nog aan
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uitgebracht
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helemaal de geest zou ademen van uitsluitend ket verslag van een kiesver.
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Wij dachten dat juist de verslagen over de commissies over de cursussen

V

die zijn gehouden, over de congressen die zijn gehouden, zoals die uitvoerig
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in het verslag voorkomen, dat die wijzen in de richting van het verslag
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van een politieke partij. Iets anders is de vraag of in het jaarverslag
ook bepaald politieke visie op toestand van dit moment zou moeten worden
ontwikkeld. Dat hebben wij niet gedaan en dat hebben wij

be~ust

niet gedaan.

Ik dacht dat het niet in het jaarverslag thuishoort, dat een alg. secr.
al dan niet sprekend namens zichzelf of namens het hoofdbestuur een politieke
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visie gaat ontwikkelen, omdat het ontwikkelen van die visie niet in een
dergelijk stuk thuishoort, maar in de discussiekan in de alg. verg. behoort
plaats te hebben. Een stuk als dit is niet een stuk waarin de alg. secr.
een bepaalde politieke visie zou moeten neerleggen. Dat past meer in het
systeem waarbij de partij secr. de hoogste top van de partij is, dat is
in nog linksere partijen dan deonze is dat wel het geval, maar dat ambiëren
wij zeer bepaald niet.
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Wij hebben ons overigens wel de afgelopen jaren de vraag gesteld of het
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niet mogelijk zou zijn een gedetailleerder politiek verslag te geven en

z

wij hebben een jaar of 2 geleden met de secr. van de Tweede Kamer fractie
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overlegd of het mogelijk zou zijn met als bijlage aan het jaarverslag van de
partij zou worden gehecht een verslag van de fractie. Daar heeft de fractie
zich aanvankelijk wel heel positief tegenover op gesteld maar het probleem is
dat een dat zo

~voerig

verslag zou moeten zijn wanneer men daarin alle

leden van de fractie voldoende recht wil laten wedervaren en wie zou dat
niet willen

uit de fractie t.o. het orgaan dat straks over de candidaats-

stelling beslist, dat het er een beetje wijdlopig geheel zou worden. We
hebben er daarom toen van af gezien. Het is tenslotte zo dat in deze jaarvergadering door de openingsrede van de voorzitter, door de openingsrede van de
fractie voorzitter, door het bespreken van het beleid van de Kamerfractie
zelf toch ondanks alle reglementen die we ook herzien echt nog ook wel wat
aan de politieke ontwikkelingen van het moment aandacht wordt besteed, dat we
~
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er toen van hebben afgezien om die enorme bijlage, die ontzaglijk veel werk
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zou kosten en die vermoedelijk voor niet zoveel mensen echt leesvoer zou
zijn om daar vanaf te zien.
Nog

een spreker op dit punt.

Steenmeijer, afd.
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Mevr. de voorzitter, het woord verslaggeving over de commissies van de partij

u
Ul

is gevallen toen de Hr. Korthals Altes vragen van de motie van de afd. Leiden

I

beantwoordde, hij heeft zelfs gesproken over een uitvoerige verslaggeving
over de commissies en ik ben zo vrij om op dat punt toch van mening te
verschillen als ik zie dat in het jaarverslag over de sociaal econ. commossie,
toch geen onbelangrijke commissie in onze partij, vergaderde op 25 mei en
25 september. Daarbij niets wie er vergaderden, daarbij ook niet waarover werd
vergaderd en ook niet iets over de conclusies die uit die vergaderingen zijn
naar voren gekomen, dan moet ik zeggen

d~

ik dat een bijzonder summiere en

zeker geen erg uitvoerige verslaggeving vind.
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Er is in onze afd. en ook in de Kamercentrale Leeuwarden nogal wat
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gemopperd over de zeer geringe verslaggeving, juist over het werk van de
commissies. Men moet dat lezen uit het jaarverslag, lang niet alle leden van

'U

c

"'

de partij krijgen zo gemakkelijk het jaarverslag onder ogen. Bovendien komt

"'~

het jaarverslag aan het eind van het jaar en niet in de loop van het jaar.

c
0
u

Nu weet ik niet of ik nog binnen het onderwerp wat aan de orde is spreek,
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maar ik zou het hoofdbestuur in overweging willen geven, ik wil er geen
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voorstel van maken maar wel in overweging willen geven, om na te gaan of niet
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door een regelmatige publicatie in V
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over het werk van de commissies een
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betere, regelmatiger continue verslaggeving over het werk van deze zeer
belangrijke partij activiteit kan worden gegeven.
Nog iemand over dit punt?
Wij willen dat wel in overleg met de commissies bekijken of het verstandig
is om aan het werk van de commissies tussentijds meer aandacht besteden.
Tot nog toe is het zo dat de resultaten die een commissie bereikt in de vorm
van een rapport of van voorgestelde resoluties, dat die altijd allemaal zodra
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die resultaten bekend waren, ter kennis van de hele partij zijn gebracht,

& D, hetzij doordat men het desbetreffendt
rapport kan bestellen. Of het nu vreselijk opwindend is om in V & D een

hetzij door integrale publicatie in V

verslag te geven

van over welk onderwerp vergaderd is, wanneer men toch na

verloop van tijd de vruchten van de diverse beraadslagingen in de vorm van een
rapport kan lezen, dat is de vraag. Ik neem aan dat ook de hoofdredactie
van V

& D daar nog wel over gehoord zal willen worden, omdat we toch moeten

zorgen dat het weekblad zo leesbaar mogelijk is. Dat stadium is dachten wij,
c
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en dan loop ik een beetje op de agenda vooruit, dat is nu toch langzamerhand
wel bereikt. En wanneer je een opsomming moet geven van welke commissies
op bepaalde momenten hebben vergaderd, dan is het niet helemaal zeker of dat
nu zo aantrekkelijk is. We willen dat punt wel overwegen.
Niemand meer over dit punt?
Dan kunnen we overgaan tot stemming over de motie. Wie is er voor de motie
van Leiden enz.? Ik constateer dat dit een zeer

~leine

groep is. Ik geloof dat
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ik de tegenproef niet eens hoef te nemen.
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We willen dus graag bezien, maar dat moet in overleg met de hoofdredacteur van

& D , of stukken over de commissies misschien daarmeer in kunnen verschijnen.
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Ik heb echter nog nooit gemerkt dat als die stukken binnenkwamen, ze
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geweigerd werden, dus ik heb de indruk dat dit geen probleem is.
Ik ga over naar punt

9.

Rekening en verantwoording en jaarverslag van de

penningmeester. Het woord is aan de Hr. Caron.
Mevr. de voorzitter, dames en heren. Ik loop een beetje vooruit op de agenda,
als ik U zeg dat de kas commissie van de VVD bestaande uit de Heren v.d.Pols,
v.d. Schalk, v.d. Wal Bake, heeft geadviseerd om mij décharge te verlenen
voor het financiële beleid over het jaar 1971. Ik wou dat echter vermelden
opdat ik die kascommissie, die officieel heet de commissie van voorlichting
over de rekening en verantwoording van de penningmeester, niet zozeer zie
als een commissie die nu gaat kijken of de gelden goed geboekt zijn, maar
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die ik zie als een commissie van advies. En nu heeft de kas commissie in een
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met voldoening geconstateerd dat het eigen vermogen van de partij dat in 1970
nog negatief was ten bedrage van f

146.000,- in 1971 tot een negatief vermogen

van minus f 88.000,- was teruggedrukt. Dat is dus een verbetering dames en heren

l!:'

van f

c
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verband met 2 factoren. Ten 1e vloeien giften en bijdragen in een verkiezingsjaar

V.

58.000,--. Dat dit in een verkiezingsjaar mogelijk is gebleken houdt
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ruimer, maar toch zou het beeld van de financiën heel anders zijn uitgevallen,
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indien niet als 2e en belangrijkste factor een effectief en zuinig beheer
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van de verkirzingscampagne

c
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plaatsgevonden. In totaal Mevr. de voorzitter,

heeft de VVD voor de verkiezingen
dat staat t.o. een bedrag van f

in het vorig jaar f

190.000,- uitgegeven

292.000,- in 1967. Er is dus meer dan f

100.000,-~

gespaard op wat wij 4 jaar geleden hebben uitgegeven. Het is Mevr. v. Someren
die hierin de belangrijkste rol heeft gespeeld. De verkiezingsuitgaven zijn
door haar persoonlijk volgens het cost benefit principe bepaald. U zult zich
herinneren dames en heren dat de VVD begin 1968 nog een negatief vermogen had
van engeveel een half miljoen gulden en dat dit in de loop van 68 nog verder
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opliep. Het is door de acties van de voorzitter, die in totaal f

375.000,-

hebben opgebracht, dat dit negatieve saldo gereduceerd kon worden tot ongeveer

f 125.000,--. Volgens een eenvoudige rekenkundige aftreksom zou het negatieve

1-

vermogen eind 70 dan tot een bedrag van 125.000,- moeten zijn teruggebracht.
In werkelijkheid was het iets meer, maar een gedeelte van de laatste tientjes
brief kwam pas in 71 binnen. Ik zei U al dat door stijging van de post giften
en bijdragen over 70 en 71 ook het beeld van de VVD in de financiële sector
zoveel beter is geworden. Aan de uitgaven kant zien we een voortdurende
c

stijging die verband houdt met de inflatie en normale en misschien ook wel eens

rt)

>

abnormale prijsverhogingen, die wij moeten betalen. De post salarissen en
pensioenlasten hebben over 71 een totaal bereikt van f
was dat overeenkomstig de bezetting f

245.000,-, in 19:67

166.000,-. U ziet hoe deze posten naar

boven gaan. Dan zijn er zoals U weet de gebruikelijke reiskosten posten van
vergaderingen, huur, onderhoud, kantoorkosten, drukkosten, enkele subsidies,
electDonische adminátratie en enkele andere posten, die de totale uitgaven
~
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verhogen tot een half miljoen. Dat is dus het dubbele van de post salarissen,
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soc. lasten en pensioenpremie. Ons blad V & D dat vele jaren verliezen heeft
~Eten

ó

geleden
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laste van Uw penningmeester, althans van de partijkas, heeft voor

het eerst sinds vele jaren, ongeveer quite gespeeld. Dat is een belangrijk
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gegeven. De totale kosten van het blad bleken in 71 een bedrag te vorderen,
dames en heren, van 227.000,

De inkomsten die wij verkregen als onderdeel

van de contributies en de opbrengsten uit advertenties bleken ongeveer in
relaties te staan tot de uitgaven in het vorig jsar. Dat is een enorme
vooruitgang omdat wij naar verliezen hebben gekeken in voorafgaande jaren
van 30 tot 80.000

per jaar. Het is de

ver~ienste

van onze vice voorzitter ,

de heer Talsma, dat dit nu zo gegaan is, dat uitgaven en inkomsten voor V

&D

thans in balans gebracht zijn en kan U verzekeren dat hij daarvoor heel veel
werk heeft gedaan en velex

uren en dagen hiervoor heeft geofferd. applaus.
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Aan de uitgaven kant ziet U ook de subsidies vermeld die het hoofdbestuur
van de VVD en na advies van het dag. bestuur heeft goedgekeurd. Uw belang-

-o

stelling daMES EN heren ging het vorig jaar uit naar de JOVD en ik kan U

"'

melden dat de subsidie in
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1971 na de alg. verg. van vorig jaar verhoogd
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is van f

3000,- die toen was tot f

6000,-. Daarmede zijn wij wat verder

gegaan dan een aantal leden ons in de vorige jaarverg. had aanbevolen.
Bovendien hebben wij nog wat voor de Driemaster gedaan die ook in financiële
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moeilijkheden zat en dat heeft nog eens een extra bedrag van f
gevorderd. In totaal hebben wij dus de JOVD in 1971 f

4000,-

10.000,- ter beschikking
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gesteld met de mededeling dat voor f972 op het jaarlijkse subsidiebedrag van

c
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f 6000,- kan worden gerekend. Misschien staat U mij toe Mevr. de voorzitter

u
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dames en heren, dat ik nog enkele opmerkingen maak over de contributie
regeling. In 71 was het het laatste jaar waarin wij de bedragen van de
contributies van de afdelingen kregen. Daar trok de afdeling dan het zijne of
hare van af. Wij moesten als centrale nog een bedrag aan de Kamercentrale

V1
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afdragen en wanneer wij dan keken wat er over was gebleven in de portemonnaie
dan was dat een bedrag in 71 van f

263.000,-. Ik reken dit jaar, indim wij
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de oude contributie regeling, dat dat bedrag nog wat wal oplopen naar ik
schat f

280.000,-. Nu heeft reeds eerder gemelde kascommissie gezien, dat

tussen uitgaven van de partij en het secretariaat en de inkomsten via de
ledencontributies een wanverhouding bestaat. In een tweede footnote heeft
de kascommissie tot uitdrukking gebracht dat het vaste inkomen, lees
contributies, te laag is t.o.v. de bedrijfsrekening, de lopende rekening
van de VVD en adviseert dat vaste inkomen te vermeerderen. Aangezien de
c

"'>

contributie verhoging vandaag als apart punt op de agenda staat, zal ik
straks nog enkele mededelingen doen over cijfers en feiten. Maar hier zou ik
toch graag willen vermelden, dat

er ook na de contributie verhoging nog een

tekort zal blijven op de lopende rekening van ongeveer een f
Dames en heren de conclusie

100.000,--.

omtrent de financien van de VVD in de komende

jaren is, dat de partij nog te veel blijft aangewezen op de generositeit
~
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van een aantal liberale vrienden, die steeds weer voor ons in de bres zijn
gesprongen. Ik dacht Mevr. de voorzitter dat in onze moderne tijd geen

~

bevredigende toestand is. Wij moeten er naar streven dames en heren, dat
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althans de normale bedrijfsvoering uit de contributie kan worden betaald.
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Wij hebben daar zoals U weet de grootste zuinigheid betracht, wij hebben ook
zoals U weet een organisatie deskundige gevraagd om ons voorstellen te doen
voor een reorganisatie. Een reorganisatie die ons, ik dacht niet meer behoeft

(/)

te kosten dan wat wij thans uitgeven. U weet dat de administrateur als is
aangesteld en ik hoop Mevr. de voorzitter, dat

~-

eerlang ook de directeur-

secretaris zou kunnen verschijnen om vooral U van Uw enorme werkzaamheden
wat ontlasting te kunnen geven.
Dames en heren, mij werd laatst gezegd dat er wat de financien betreft ook
nooit een lachje af kan. Maar ik zou willen eindigen met een brede glimlach
omdat het ons gezamenlijk is gelukt uit een diep dal te komen en wij nu
weer de horizon kunnen zien. Dank

u wel.
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Vraagt iemand n.a.v. hetgeen de Hr. Caron gezegd heeft, het woord?
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Nee. Dan rest mij de kascommissie die ons geadviseerd heeft dit jaar de heren
v.d. Pols, v.d. Schout en v.d.Wal Baken hartelijk te bedanken en ik zou de

"'....

Hr. v.d. Pols willen vragen of hij nog enkele woorden zou willen zeggen.
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Mevr. de voorzitter, dames en heren, na de woorden van de Hr. Caron kan ik U
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heel weinig nieuws vertellen, maar het is gebruik dat het verslag van de
kascommissie woordelijk aan de vergadering wordt overgebracht en daar zou ik
dan nu de vrijheid voor nemen als U mij dat toestaat.
Het rapport luidt als volgt: ondergetekenden, v.d. Pols Rotterdam, v.d. Schalk

c

"'0>
c

'U

0
u

te Amsterdam en v.d. Wal Baken te Huizen, door de alg. verg. van de VVD
van 27 maart 1971 benoemd tot leden van de commissie en voorlichting van de

([)

n::

alg. verg. bij de behandeling van rekening en verantwoording van de penningmeester, verklaren hierbij kennis genomen te hebben van het rapport van
18 februari

197~

van het accountantsbureau de Tombe en Daminent te Leiden

betreffende de balans per 31 december 1971 en de rekening van baten en lasten
V>

over 71 van de VVD, daarin begrepen de stichting vrijheid en democratie
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te 's-Gravenhage, dat is dus het blad. Aan de hand van dit rapport hebben
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ondergetekenden de overtuiging gekregen dat het beleid van de penningmeester
van de partij tevens penningmeester stichting Vrijheid en Democratie, welke
het partij

orgaan uitgeeft de Hr. Caron op een juiste wijze is gevoerd.

Derhalve adviseren zij U ook overeenkomstig art. 21 lid 3 van de Statuten van
de partij alsmede overeenkomstig art.
ëii
~

9 van de statuten van de stichting

Vrijheid en Democratie goedkeuring te verlenen aan de rekening en verantwoording
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van het financiele beleid van de penningmeester over het jaar 1971 en hem
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décharge te verlenen onder dankzegging voor het beheer van de financien van
partij en stichting. Getekend door de 3 bovengenoemde heren.
Die hebben daaraan dus zoals U al gehoord hebt 2 opmerkingen toegevoegd.
De kascommissie heeft tot haar voldoening geconstateerd dat het eigen vermogen
met f

58.000,- is toegenomen, d.w.z. dat het negatief vermogen met f

58.000,-

is afgenomen en tevens zij vind t dat het vaste inkomen d.w.z. de contributie
~

te laag is t.o.v. de bedrijfsrekening en adviseert dit vaste inkomen te

w

t-

(/)

w

0

vermeerderen. Dat was het, Mevr. de voorzitter. Ik zou na

de woorden van de

~

Hr. Caron misschien door erg denkenden gemeend kunnen worden dat de Hr. Caron

ón::

aan de commissie deze laatste wmmrxHiopmerking heeft gesuggereerd, maar ik

<

t~

w

_j

kan U verzekeren dat de commissie daar uit eigen overtuiging en eigen weten-

w
Q_

<

<
I
u

schap toe gekomen is.
Dan zullen wij nu een nieuwe kascommissie van 3 leden moeten benoemen ter

(/)

voorlichting van de alg. verg. bij de behandàing van de rekening en verantwoording over het jaar 1972. Ons voorstel is om nieuwe kascommissie te laten
bestaan uit Drs. F.J. Hoofdman te Gouda, de Hr. A.E.J. Modderman te Den Haag
en als oud lid dat mee overkomt voor de contünuïteit de Hr. H.M. v.d. Schalk
uit Amsterdam. De heren hebben zich bereid verklaard. Vraagt iemand hierover
het woord. Dan moeten wij ook nog plaatsvervangende leden benoemen. Daarvoor
stelt het Hoofdbestuur U voor, Mevr.Slemper v. Gijn te Vught, Drs. Bom te
Naarden en de Hr. D. Schuiternakar te Wildervank.

"'
E

~

I
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Vraagt iemand hierover te woord? Dan constateer ik dat aldus is besloten.
"'
c

(J)

Qi
CL>

E

Dan ga ik over tot punt 12 a, voorstel van de afd. Rijswijk tot verhoging
met ingang van 1 januari 1973 van de minimum contributie voor de leden van

'U

c

"'

"'

CL>

V1
V.

~

18-27 jaar van f

ê

:;
0
èn
c

ëi
J;o

20,-, voor leden van 27 tot 65 jaar van f

tot f 40,-, voor 65 jaar en ouder f

(J)

c
0
u

16, tot f

leden van f

5,-

tot f

25,- tot f

30,-

30,-

voor gezins- en aspirant

10,-. Is er iemand van Rijswijk in de zaal om het

nader toe te lichten?
Jansen, voorzitter. Ik meen dat ik als voorzitter van de afd. Rijswijk met
een korte toelichting op dit voorstel kan volstaan. Wat zijn onze beweegredenen

'U

c

"'

geweest om met het voorstel tot contributie verhoging te komen.Er waren naar

(J)

c

'U

0
u
U!

~

onze mening een tweetal knelpunten in de partij op het financiele vlak. In
de eerste plaats is daar het hoofdbestuur. We hebben wel eens kritiek op het
functioneren van het secretariaat, maar omdat we weten dat daar de middelen
ontbreken om ook voldoende betaalde krachten aan te trekken, aarzelen we
altijd om de nodige kritiek uit te oefenen. We hebben gisteravond hier
gesproken over het voorstel van Maassluis die wilde gaan in een richting van

V1

'U

c

<U

Qj

het uitbreiden van het dag. bestuur met 1 lid om die werkzaamheden te kunnen

Qi

opvangen. Maar we dachten

U!

door leden van het dag.bestuur zou kunnen laten doen. Een tweede knelpunt

_c

z

_c

t--

dat voor veel secretariaatswerkzaamheden je dat niet

naar de mening van de afd. Rijswijk, dat zijn de financien van de afdelingen.

E
<U

'U

We ervaren zelf als een afdeling die vrij veel activiteiten aan de dag wil

ö

leggen dat het met het toegemeten bedrag van f

2

~

8,50 per lid nauwelijks

realiseerbaar is. In de verdeling die door ons niet was aangegeven, maar die
door het hoofdbestuur is voorgesteld, is ook juist het zwaartepunt van de
contributie verhoging en de verdeling daarvan naar die 2 knelpunten gegaan.
c

"'>

Wij zijn

daarmede erg gelukkig en zouden ons ook gaarne bij die verdeling

aansluiten. Br zijn een aantal amendementen geweest. In de eerste plaats om
bepaalde categorieën van de partij leden wat minder laten verhogen. Sommige
afdelingen hebben naar onze meing toch iets te veel in procentuele verhogingen
gerekend. Uiteindelijk is natuurlijk een verhoging van f

5,-

naar f

10,-

voor een categorie een 10o% verhoging, maar we menen dat je dat niet alleen
~

w

t--

in procenten moet bekijken, maar ook het werkelijke bedrag in aanmerking

(/)

w

0:,L

moet nemen. Alles bij elkaar hebben ons de amendementen bepaald niet over-

ó

tuigd dat het niet een goed voorstel zou zijn, ik wil het graagWln harte

<

~
t-

~

w

bij de verg. aanbevelen. Dank U.

_j

LU

0...

<

Op dit voorstel zijn zoals U weet, diverse amendementen ingediend. Mag ik

<
I

diegenen die de amendementen willen toelichten vragen dit wel uiterst kort

(/)

te doen en U zal zich misschien afvragen, begint ze nou al te jagen, dat is

u

daarom, wij moeten vanmorgen nog beleid hoofdbestuur bespreken en U weet
we willen vanmorgen ook nog de vragen laten stellen aan de Kamerfracties.
En het is eenvoudig noodzakelijk om vanmiddag na de lunch meteen te kunnen
beginnen. Zou dat niet lukken, dan zou een tweede instantie in de knel komen
en dan zitèen we bij dit zeer belangrijke onderdeel met een leeglopende zaal.
We moeten deze Zaterdag bijzonder zakelijk indelen. Mag ik daarmede het verzoek onderstrepen Uw inbrengen zo kort mogelijk te houden.
Wie mag ik het eerst het woord geven?
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Fijnhouwer, Kamercentrale Drenthe.
Mevr. de voorzitter, dames en heren, met verwondering heeft de kamercentrale

c:

Drenthe en de daartoe behorende afdelingen kennis genomen van het voorstel

"'

van de afd. Rijswijk tot verhoging van de minimum contributie. Ik stel

"'
V

:7.
~

OI

c:
0

uitdrukkelijk met bewondering, omdat het o.i. in de lijn der verwachting

u

0
::J

0

o,
c

zou hebben gelegen dat het hoofdbestuur zelf met een dergelijk voorstel zou
zijn gekomen. Ook hadden we bij dit voorstel graag gezien, dat het hoofdbestuur

ëi

de noodzakelijkheid van dit schriftelijk had aangetoond. Het voorstel van de

'U

afd. Rijswijk houdt in een percentuele verhoging van 25%, 33 1/3%, 20 % en

.;::.
c

"'

(J)

c

2 x 10o% voor respectievelijk de groepen 18 tot 27, 27 tot 65, 65 en ouder

'U

0u
(j)

aspirant leden en gezinsleden. Een echtpaar dat beiden lid is van de VVDç

~

moet een verhoging betalen van 43% of welf 15,-· De alg. verg der Kamercentrale was unaniem van mening dat een forse verhoging van de minimum
contributie zoals voorgesteld door de afd. Rijswijk, vooral in de kamercentrales
met eenzelfde structuur als Drenthe een terugloop van een aantal leden

teweeg zal brengen. Zodat niet een verhoging doch eerder verlaging van inkomsten
zal worden verkregen. De Kamercentrale stelt dan ook voor in het amendement
in de bijl van V & D. van 17 maart de verhoging ee beperken tot 18 - 27 jaar
(j)

.L
f-

f 20,-, 27-65 jaar f

35,-, 65 jaar en ouder f

25,- en aspirant en gezinsleden

f 5,-. Mevr. de voazitter, dames en heren ik moge U met klem verzoeken het
amendement van de kamercentrale Drenthe te ondersteunen zodat wordt voorkomen
dat het ledental van de VVD in de loop van 73 een dalende lijn te zien geeft
Cl)

~

"'>.

.OL
(j)

CL
(f)

c

"'>

en opdat de afdelingen in 2 opzichten n.l. financieel en qua aantal leden,
in elk geval niet zwarter worden. Voorts moge ik U verzoeken

de mogelijkheid

te bekijken van een betaling der contributie in meerdere termijnen. Tot zover.
Dank Uwel. Wie is de volgende?
Voorzitter Weggemans, afd. Groningen. Ook in onze afd. zijn er toch wel enige
bezwaren tegen de ze regeling zoals die op tafel ligt. In de 1e plaats vragen
we ons zoals Drenthe af of de meer

ontv~ten

wel zo groot zullen zijn. Immers

als er een aantal leden gaat bedanken, krijg je daardoor minder contributie
>L

w

in handen dus zeer de vraag hoe dat dan uitwerkt m.n. voor die kamercentrales

f(f)

w

0
~
<

ó

0<:
t-

>L

w
_j
w

die afd.

waar het politiek bewust zijn en het betrokken

~ij

de partij minder

groot is dan bij de partijleiding verondersteld wordt. Dan zou het misschien
verstandig zijn om in elk geval

a~h

et niet gelijk gehouden kan worden te

verhoging zo klein mogelijk te maken en daarnaast zouden de afd. dus krachtig

o_

<

<

willen ondersteunen dat de tijdstip van inning verschoven wordt omdat je

u

aan het eind van het jaar al zoveel kwitanties en kaarten in de bus krijgt.

I

(f)

Dan kan er wel eens eentje worden opgezegd. Laatste punt wat ik naar voren
zou willen brengen is of het niet verstandig zou zijn een verkiezingsheffing
in te voeren. Er zijn al eens een paar acties geweest van de tientjes van Haya,
acties voor het Thorbecke pand. Ik geloof dat de mensen meer gemotiveerd zullen
zijn om in verkiezingsjaren echte verkiezingsheffing gewoon te geven. Men
kan een brief wel sturen, ik dacht dat de meeste leden daartoe wel bereid
zouden zijn. Dat kan misschien dat bedrag van die extra contributie verhoging
minus die derving van inkomsten door wegvallen van leden,

wel compenseren.
Dank U wel.
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Roosman, afd. Maassluis.
VI

Ol

c:
Qj

Ik heb eigenlijk alleen een vraag, Presidente? Het is niet de eerste keer dat

E

we hier in alg. verg. bijeen zijn en spreken over contributie verhogingen en

....

-u
c

"'~

altijd weer hoor je het argument het kost zoveel leden. Ik zou willen vragen

~

hoeveel leden heeft dat in het verleden gekost? En weten we waarover we spraken.

c
0
u

Volgende spreker.

VI

Ol
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0

0,
c

ëï
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Leten, Alphen a/d Rijn. Afd. Alphen meent te moeten opmerken dat het voorstel,
alhoewel op zichzelf mogelijk juist in huidige tijdsbeeld van stijgende
kosten en inflatie, in tegenstelling van de andere agenda punten helaas

-u
c

ro

een motivering van de zijde van het hoofdbestuur mist en daardoor moeilijk op

Ol

c

-u

0

u

<V

Cl::

zijn meritis is te beoordelen. Voor een ieder duidelijke toelichting van het
hoofdbestuur waarin de noodzaak

van het voorstel wordt aangetoond, zou zeer

gewenst zijn. Afd. Alphen en wellicht anderen zouden het zeer op prijs stellen,
indien het voorstel door het Hoofdbestuur nog eens nader bestudeerd wordt en
indien het hoofdbestuur het op prijs stelt zal de afd. Alphen zich gaarne
schriftelijk uitvoeriger op ingaan.
V>

-u
c
ro

Dank U wel. Volgende spreker.

(ij

Gotschalk, Voorburg •

<V

In de

-.::
<V
.c

z

.c

1-

a~d.

Voorburg was men in meerderheid niet tegen contributie verhoging.

En ook niet tegen het schema

dat het hoofdbestuur voorstaat doch wel unaniem

E
ro

-o

tegen de verhoging van de contributie van het gezinslidmaatschap. De magische

ö

werking die van dit minimum contributiebedrag uitgaat voor het werven en

2

CY

lid blijven van het gezinslid zou door een verhoging zeer waarschijnlijk
worden gefrustreerd. Daarenboven is een contributieverhoging van 43
c
>

"'

bedoel van f

35,-

naar f

50,-

%,

ik

voor het gezinsbudget niet mis. Er zal op

zijn minst bij velen wrevel worden gewekt. En dit moet worden voorkomen.
Voorburg dringt op die grond er op aan de contributie van het gezinslid
ongemoeid te laten. Temeer nog omdat de contributie in de regel uit dezelfde
beurs moet komen als de verhoogde contributie van het gezinshoofd. Ook voor
het gepensioneerde lid en diens vrouw geldt dit in bijzondere mate. Voor hem
is de dubbele verhoging meer voelbaar in de regel. Nu is er weliswaar een

::,L

w

1Vl

w

0::,L
<C

mogelijkheid in art. 37 huish.regl. tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling
van betaling van contributie. Doch vrijgesteld te zijn van contributie om

ó

die reden schenkt niet altijd voldoening. Bovendien zijn de contributie

1::,L

bedragen minima. Wie meer wil contribueren kan dit doen, de contributie voor

CY

w
_j
w

0...

<C
<(

I

u

(/)

het gezinslidmaatschap dient niet te moeten worden geofferd aan de verhoging
van het gewone lidmaatschapsbedrag. In Elzeviers' Magazine van 26 februari jl.
Mevr. de voorzitter, staat een vergelijkend overzicht van de contributie
der

7

belangrijkste politieke partijen. Uit dit overzicht kan niet de conclusie

worden getrokken dat de VVD met zijn contributie achterop komt.
Mej. Gijsberts, Den Haag. Mevr. de voorzitter, ik ben bijzonder blij dat er
deze keer vanuit de verg. vanuit de afd. een voorstel tot contributie
wijziging gedaan wordt, omdat er hier getoond wordt dat de partij bijzonder
boed begrijpt dat er meer geld nodig is. Maar ik ben allesbehalve gelukkig
met het voorstel zoals het nu ter tafel is.
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f 40,- is voor veel leden
"'en

E
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V.

QJ

5

vooral hier aanwezig waarschijnlijk echt wel

betaalbaar, maar f 40,- is een enorme drempel en we hebben al tal van
argumenten aangevoerd, dat voor de ene afd. is het teveel, bij de ander kan
aet voor het individu teveel zijn, maar ik dacht dat het m.n. het visitekaartje dat wij een drempel van f 40,- hebben, een beetje eng is. We willen

0,
c
0
u

0

graag meer leden maken, we doen enorm ons best. Mevr. de voorzitter, misschien
kunt U zich voorstellen als we vooral in de kringen waar we zeggen nou we

::>

0

én

moeten leden gaan zoeken, in die kringen waar we ze nog niet altijd gehad

ïi

hebben, dan moet je enorm je best doen om te praten om een nieuw lid te

c

~

ël

c

"'en
c

-o

0u
QJ

~

krijgen. Ben je dan na een paar uur eindelijk zover, dan moet je ook nog
gaan vertellen dat het contributie f

40,- per jaar is, nu maar te betalen.

En dat vind ik een beetje eng. Ik wilde daarom voorstellen in ieder geval
nu zo te aanvaarden, de enige manier dus dat het kan dat we de partij
enigszmns kunnen helpen maar in ieder geval in overweging te nemen of we ons
niet eens kunnen bedenken hoe dat in andere partijen gaat, de gedifferencieerde
contributie wat waarschijnlijk meer voordeel heeft dan een verhoging van

V>

ël

c

lU

1i
v
z
L

f 40,-. Misschien kan het partijbestuur daar eens naar gaan kijken en de
mogelijkheden onderzoeken.
Dank U wel Mej. Gijsberts.
De Plot, afd. Velzen. Wij zijn het eens met Drenthe dat wij ook als afd.
Velzen van het hoofdbestuur eerder een voorstel hadden verwacht en wat ons
bijzonder teleurstelt is dat er geen goede motivering bij is. We begrijpen
dat het wat duurder zal zijn en dat het wel nodig is, maar we dachten datç
bij het verkopen van dit geval het bijzonder belangrijk zou zijn om er
een goede toelichting en begroting bij te hebben. Wij zouden verder willen

c

"'>

vragen of er voor de gezinsleden inderdaad niet f

5,-

kan blijven of weduwen

als gezinslid blijven tellen en zouden we dan hier een lans voor willen breken
en of er in meerdere termijnen kan worden betaald.
Hopman, Amsterdam. Wij ondersteunen het voorstel van Rijswijk van ganser harte.
Wij weten ook dat er geld nodig is om te kunnen werken en we weten dat het
bestuur een zeer zuinig beleid voert, maar zonder deze verhoging kunnen we
:"L

w

f-

dacht niet, temeer ook omdat de contributie in de afgelopen jaren ook in het

tn

w

0

geheel al niet verhoogd is. Ik wil ook nog even iets zeggen over de contributie

<

van gezinsleden. Er werd het bezwaar geopperd dat die verhoging van f

~

ó
~

t-

:"L

w
w

naar f

5,-

10,- een probleem zou zijn. Nou ik kan U vertellen dat dat niet zo is,

_j

Mevr. de voorzitter, in Amsterdam kennen we een contributie voor gezinslid

Q_

w~n~oeten

<
<

van f

u
tn

derhalve nog gaarne ondersteunen. Dank U wel.

I

12,- en

nimmer een probleem. Ik wil het voorstel van Rijswijk

Mevr. Budding, Veenendaal. Mevr. de voorzitter, er is nog één argument dat
niet ter tafel gebracht is en dat wilde ik toch nog even hier neerleggen.
Er is n.l. zo juist gezegd bij de vorige contributie verhogingen zijn er toen
erg veel opzeggingen van leden gekomen, ik geloof het niet maar dat houdt niet
in dat dat dit keer weer het geval zal zijn. Er is n.l. een andere situatie
nu met de centrale inning van de contributies. Dat houdt het volgende in. De
persoonlijke binding en contact tussen de penningmeester of het bestuurslid
dat de contributie gaat innen, valt weg. Er moet dikwijls achter de

Oa
1~

1 SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK

o

Blad No.

64

Blad No.

5

Rotterdam 010-36 65 32
AFDELING CONGRESREGISTRATIE

contributie aangelopen worden, vooral in kleine afdelingen. Is het niet zo,
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dat er iemand persoonlijk komt van het bestuur, dan vindt men het vervelend
om te zeggen ja die verhoging het wordt ons te veel. Nu met de centrale inning
valt die persoonlijke band weg en dat moet ertoe aansporen om inderdaad iets

~

te matigen met deze verhoging en daarom zijn wij er dus ook voor om voor het

c
0
u

gezinslid in ieder geval dit te halveren. Dank U.

en

0
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Ik heb hier nog een amendement Hoevelaken, dat is nog niet verdedigd.

0
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c
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Bergsma, afd. Leusden. Ik heb 2 opmerkingen over dit voorstel dames en heren.
In de 1e plaats dacht ik dat we in gedachtmhoudend wat gisteravond

gezegd

c

"'en
c:
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0
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is over het punt van de inflatie en de inflatie bestrijding er voor zouden
moeten oppassen dat wij als kampioenen van de inflatiebestrijding zelf
behoorlijk voorop lopen met verhogingen van 33 tot 100%. Ik,dacht als het nodig
was deze verhoging en dat wil ik niet ontkennen, dat dit dan veel beter
zou kunnen worden gerealiseerd door een jaarlijkse beperkte indexering in de
vorm van 1 of 2 gulden verhoging. Dat doet dus veel minder pijn dan die !10,-

"'
-u
c
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-;:::

die er in een keer opkomt. In de tweede plaats zou ik de vorige spreekster
willen ondersteunen als penningmeester van een kleine afdeling in een groeiende

Q)

..c

"

z
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gemeente waar wij het moeten hebben van de leden aanwas van de binnenkomende
gezinnen die over het algemeen in de leeftijd groepen van 30 tot 40 jaar
zitten, waar bovendien het gezinsbudget voor een belangrijk gedeelte wordt
belast door de grote uitgaven aan de eigen woning

is onze mening dat over

het algemeen de ledenwerving zwaar wordt belast door het eerste keer dat
bedrag van f

40.- te noemen. Ik dacht dat het een gevaarlijke stap zou

zijn juist in deze jongere leeftijdsgroepen om geconfronteerd te worden met
een dergelijke contributie.
Dank U wel. Ik zie geen sprekers meer.
Dirksen, Baarn. Mevr. de voorzitter, een paar korte vragen.
punt 1. Waarom heeft Rijswijk dit ingediend.
punt 2. Wij zouden graag een kwantificering zien waarom heeft het hoofdbestuur

f 5,- extra nodig, waarom geen 4 waarom geen 6?
~

Waarom de afd. f 4,- extra geen 3 geen

5.

w

f(./)

w

0
<

Kamercentrales f

1,- extra etc.

5,-

~

Als het hoofdbestuur voor ons waar maakt dat het f

ó

is dat onzerzijds oké. Als Rijswijk daarentegen voor zijn afd. f

>~
w
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nodig heeft dan zien wij niet in waarom wij in Baarn f 4,-- extra contributie

o_

verhoging moeten toepassen.

~

extra nodig heeft dan
4.- extra

w
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Nog 1 vraag. Inning graag in termijnen.

(./)

Hr. Caron. Mevr. de voorzitter, dames en heren, het gaat

o~

de portemonnaie

om de individuele portemonnaie en dat is altijd pijnlijk. Het is een sensitief
geval maar ik zou U toch graag nog het volgende willen antwoorden op Uw vragen
en ook een toelichting geven van onze kant. Vvij zijn de afd. Rijswijk bijzonder
erkentelijk voor dit voorstel. U hebt gehoord bij monde van de voorzitter,
dat

hij het voorstel ••••••• Rijswijk het voorstel heeft ingediend, omdat hij

wel wist dat bij ons de financiën niet al te rooskleurig waren en dat hij ook
geen kans meer zag om de afd. te drijven bij de inkomsten volgens de oude
contributie regeling.
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Ik heb U vanmorgen verteld dames en heren, dat de lopende bedrijfsrekening
slechts voor ongeveer de helft kan worden gefinancierd uit de lopende
contributies en dit lijkt mij een wanverhouding waar we langzamerhand een
eind aan moeten maken. Op basis van het voorstel Rijswijk begroot ik de

~

toename op de nieuwe regeling vp ongeveer f 150.000,-, dan nog zal er in

0

1972 als we dat even terugbrengen op 1972 een gat zijn van f

"'uc:

100.000,-.
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moet eigenlijk 8 of 9 worden en degenen die op matiging hebben aangedrongen

1::-u

zou ik willen zeggen, dit voorstel is bijzonder matig.

.ëi.

Dus als U vraagt waarom f

5,-

en geen

4

of

6

dan moet ik U zeggen het

~ij

blijven

nog

c

"'

"'c

-u
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~

aangewezen op giften en 'bijdragen van anderen, die ons altijd gesteund
hebben. We willen dit dus in 2 stappen hopelijk bereiken, dat we eindelijk
uit de contributies de normale bedrijfsvoering kunnen doen. Er is gevraagd,
zullen we geen leden verliezen, de laatste contributie verhoging was in
Groningen of in die tijd ongeveer 3 jaar geleden, daarbij hebben we geen
leden verloren. We zien integendeel, dat het eigenlijk weinig met de
contributie te maken heeft tenminste in deze orde van grootte en dat het
aantal leden toeneemt wanneer de VVD het in de politiek goed doet en in de
Kamer goed doet en afneemt wanneer men denkt dat de VVD toch geen juiste

<IJ

..<:

t-

politieke beslissingen neemt. Dat is de graadmeter en niet dacht ik de
bedragen

in deze orde van grootte. Er is gevraagd waarom wij kampioen van

de inflatie moeten zijn en of een indexering niet mogelijk is. Ik zou daar
vanaf raden. De indexering geeft dan alleen wat mogelijkheid van verhoging
ëO
~

van salarissen en pensioenlasten te betalen, maar wij kunnen überhaupt

VI

-"'

>.
<!)

geen nieuwe taken entameren die toch ook in de toekomst wel nodig zullen

0.
Vl

c
>

"'

zijn. Er is gevraagd waarom wij die gezinsleden zo verhoogd hebben, waarom
die verhoging met 100%. Ik moet U zeggen dat ik dat ook veel vind, dat het
bedrag op zichzelf een tientje voor een gezinslid niet zo hoog vind en U
moet daarbij in gedachten houden dat de bijdragen van de gezinsleden
sinds 1948 nooit is verhoogd, dat die argumenten die U naar voren hebt
gebracht om vooral de bijdrage van het gezinslid zo te laten, sinds 1948

',L

w

tVl

altijd weer zijn geaccepteerd en dat er nu eindelijk iets gedaan zou kunnen
worden. Het is maar een tientje.

w

0

',L

E,

is gesproken over

gedifferen~ieerde

contributie. Daar voelen U, Mevr. de

<(

ó

~

t',L

w

....J

voorzitter en ik wel wat voor, dat is dus een contributie naar inkomen en U
krijgt dan op Uw accept giro kaart 3 of 4 mogelijkheden en dan moet U maar

LU

CL
<(
<(

I

u
Vl

doen wat van toepassing is. Dat heeft ook wel zijn bezwaren en ik kan inzien
dat in het verleden daartoe de stap niet is genomen. Wij zullen dat nader
in studie nemen, om te zien of wij daartoe een eenheid in mening in het hoofdbestuur kunnen krijgen. Dames en heren, U vraagt mij misschien, liggen we
nu wel goed in de markt. U hebt het blauwe formulier gezien, dat gisteren bij
U verspreid is en waar iets gezegd wordt over wat andere partijen doen.
Ik zou, wij hebben dat ook bestudeerd, heel in het kort komt het er hier op
neer bij de vraag of wij goed in de markt liggen, wat doen de andere partijen.
De KVP moet het kennerlijk van zijn service leden hebben dief 100,- per jaar
betalen.
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De Pv.d.A. heeft een gestaffelde contributie naar inkomen en bij een inkomen
van f

13.000 tot f

al bij f

20.000,- per jaar, geen hoog inkomen, ligt de contributie

66,-- per jaar. Bij D 66 ook gestaffeld naar inkomen wordt voor

inkomens van f

15.000 tot f

25.000,- per jaar een bedrag van f

42,- per jaar

~

gevraagd. Bij DS 70 ligt het bedrag van f 40,- al bij inkomens van f

c
u

De CHU heeft zojuist voorgesteld om een verhoging toe te passen die zal

Ol

0

0

leiden tot f

15,- naar het hoofdbestuur, U weet dat wij strak f

20.000,-

14,- krijgen,

beide indien het voorstel Rijswijk wordt aangenomen en de ARP zit te
-u
c
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Ol

c
-u

0
u
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worstelen met nadelige saldo's op hun jaarrekening.
Ik zou U daarom dringend willen aanraden om het voorstel Rijswijk te aanvaarden.
Er zijn andere configuraties mogelijk dames en heren, er zijn ongeveer

5

varianten. Ik ben geen wiskundige om U voor te rekenen misschien zou Prof.
Zoutendijk dat kunnen doen, hoeveel variaties daar nu wel ingebracht kan
worden. Dat is natuurlijk staggering. Ik zou U willen verzoeken om het voorstel
Rijswijk te aanvaarden alhoewelU het op een of ander puntje niet helemaal eens

"'c
-u
lU

-;::

<!J
J.:

Q;

z

<lJ
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financierin~

is. Dan zou U ons geven een mogelijkheid om dichter te komen bij de

van een normale bedrijfsrekening. En U zou ook de afd. en kamercentrales wat
meer middelen geven zodat de VVD ook wat meer zou kunnen doen om nieuwe taken
of slechts oude taken goed te doen. Dank U wel.
Dames en heren, ik zou de woordaen van de Hr. Caron nog met een klein
persoonlijk woordje willen onderstrepen. Ik geloof dat ik daar een klein
beetjP het recht toe heb. Mijn naam is in dit verband al vele malen gevallen,
ik heb persoonlijk 2 bedelacties gevoerd. Bij de tweede bedelactie kreeg ik
van diverse leden en zij hadden m.i. heus geen ongelijk een brief

c

"'>

waarin ze

schreven, zeg nou toch gewoon dat je meer nodig hebt. Je hebt meer nodig
dat begrijpen we best. En dan nog een antwoord op de vraag die gesteld is doDr
diverse sprekers waarom kwam het HB er niet mee. Het HB zou ermede gekomen
zijn, maar vond het zo verschrikkelijk leuk, dat het nu eens uit de partij
kwam. Dames en heren kan ik nu overgaan tot stemming. Ik hoop van wel.Ja???
Ik wil een peiling hebben in de vergadering. Wie is er voor voorstel 12 s 2

~

w
>(/)
w

0
~
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Drenthe. Briefjes in de lucht. Wie is tegen?
Volgens mij is dit de meerderheid? Staat Drenthe nog op schriftelijke stemming?
Vindt U het echt redelijk mijnheer Veenhouwer na wat ik gevraagd heb over het
programma wat we hebben af te werken.

U hebt het toch gexien.

Is het nou niet

t~

w
__j
w

een beetje doordrijverij? Trekt U het in? Erg bedankt Drenthe.

0...

Ik breng in stemming het amendement van Hoevelaken. 12 A

I

Hoevelaken. Ik neem niet eens een tegenproef.

<
<

u
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Ik breng in stemming Voorburg. 12 A
is voor

Vo~rburg?

4.

3. Wie stemt er voor

Handhaving gezinsleden f

5,-.

Wie

Wie is daar tegen? Nee dat is niet aangenomen. Dank U wel.

Hoogeveen is ingetrokken. Nu breng ik in stemming het voorstel van de afd.
Rijswijk. Wie is daar tegen? Wie is daar voor? Ik ben U bijzonder dankbaar
dames en heren, dat mag ik wel zeggen. En ik weet dat ik hiermede spreek
namens het hele hoofdbestuur, namens een heleboel bestuderen van afdelingen.
Mijnheer Caron wil nog een opmerking maken.
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de voorzitter, dames en heren, ik ben U bijzonder dankbaar dat U ons

de middelen wilt geven om de taken te doen die voor ons liggen. En ik zal
mijn penningmeesterschap met nog meer plezier doen dan in de afgelopen jaren
ook al met nog meer plezier omdat het beeld veel beter is geworden. Tenslotte
zou ik U nog willen melden, dat mij de vraag is gesteld waarom ik in mijn

c:

0
0

0
:;

toelichting niet heb gezegd over de verkiezingsheffing. Ik zou dat nog even
willen doen. Een jaarlijkse verkiezingsheffing is bedoeld voor het

0

Cn
c:

ëï
:?:"'0

verkiezingsfonds. Nu geloof ik dat als de

verk~

zingen voor de deur staan dat

U dan bereid bent om diep in de geldbuidel te tasten en psychologisch is het

c:

"'

CJ\

zo dat als de verkiezingen achter de rug zijn men zegt nou alweer een

c:

verkiezingsbijdrage? En dat een zekere tegenzin dan zou bestaan. Ik dacht
dat we meer geld zullen krijgen als de verkiezingen voor de deur staan àan
dat we dat in aantal termijnen

doen. Maar ik ben bijzonder dankbaar voor deze

suggestie.
Hr. Korthals Altes heeft nog een opmerking over de vraag betaling in termijnen.
"'c:

Er is 1puntje terzijde gevraagd omdat het niet een voorstel was maar het

"'0
ctJ

1
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was wel gevraagd. Dat was de mogelijkheid van betaling in termijnen of wij

4i

~ie

<lJ

termijnen wil betalen kan dat vragen en dan wordt dat geregeld. Daar hoeven we

z

...c:

t-

willen bezien. Het staat in de statuten dat het kan, ieder lid dat in

verder geen aandacht meer aan te besteden. Voor wat ons betreft maar diegenen
die daarom gevraagd hebben moet het maar even nalezen.
Dan ga ik nu over tot een amendement van de afd. Leiden, Leiderdorp, Oegetgeest
enz. ophet verdelingsvoorstel van het hoofdbestuur.
Heeft er iemand hierover het woord te voeren?
c:

"'>

Reitsma, afd. Voorschoten. Mevr. de voorzitter, ik maak het heel kort.
Toelichting op ons amendement dat is ons ingegeven door de nood die ook bij de
afdeling op financieel terrein bestaat. De contributie op zichzelf was
voor ons volledig aanvaardbaar. Wij zien kostenstijgingen in alle mogelijke
manieren. Dok de kosten van de afd. stijgen. En nou ontbreekt ons en dat was
de uitgangspunt van het amendement ons ontbreekt een vergelijkingsmaatstaf

:-L

tussen de nood van het hoofdbestuur en de nood van de afdelingen. En voorgaande

UJ

t-

(1)

sprekers hebben het ook al aangeroerd, wanneer wij iets meer voorlichting

UJ

0

::,.~

zouden krijgen in de vorm van begrotingen dan zouden wij

die noden kunnen

<(

ó
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afweren. Dit materiaal hadden wij niet en toen meenden wij te moeten voorstel-
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len om dan de buit maar fifty/fifty te verdelen om onze noden ook wat op
peil te houden.
Het woord is aan de Hr. Caron. Mevr. de voorzitter ik dacht

d~

ik all

enkele malen tot uitdrukking had gebracht dat zelfs met deze contributie
verhoging en de verdeling zoals die voorgesteld

is door het hoofdbestuur

nog een tekort hebben op de lopende begroting van f
en ik hoop misschien bij een volgende gelegenheid

100.000,-. Wanneer U
dat recht zullen kunne

trekken. Misschien krijgen we ook meer leden. Alhoewel, een ervaringcijfer
is Mevr. de voorzitter, dat ongeveer

5%

van de kiezers georganiseerd zijn

in een partij en tegen die 5~ zit de VVD aan. Wanneer U nu meer van het bedrag
gaat afsnoeien zoals dat voor is gesteld door

het hoofdbestuur
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dat betekent dat we weer terugvallen in grotere moeilijkheden en ik hoop
en

01

.!:

dat U zo genereus kunt zijn dames en heren, om het voorstel van de

E

verdeling zoals door het hoofdbestuur is voorgesteld om die te aanvaarden.

.,

à)

"'0

c

.,"'enen
V.

~

De afdelingen komen er toch ook niet slecht bij weg, die komen van f 8,50
op f

12,50 een verhoging van f

01

c
0

u

0

en komen op een verhoging van

4,-.
f 5,-

Wij hadden iets meer recht dacht ik
tot f

14,- .

U zou het kunnen middelen

en zeggen 2 kwartjes hier en 2 kwartjes daar, ik geloof niet dat dat een
goede oplossing is. Ik dacht dat U verstandig en wijs zult zijn om deze
verdeling waar we heel goed naar gekeken hebben om die te aanvaarden.

"'0

c

ro

Hetbetekent in de praktijk dames en heren dat het hoofdbestuur

01

c

4o%

15%.

de

"'0

afdeling

QJ
~

helft, in de afdelingen en de kamercentrales 55% , 5 % meer dan de helft.

0u

en de Kamercentrale

45%,

In het centrum dus minder dan de

Ik zou U willen aanbevelen ons voorstel te aanvaarden.
Kan ik overgaan tot stemming?
Zou in voorkomende gevallen misschien deze toelichting iets van te voren
"'

dan hadden wij dat natuurlijk bij de behandèàing van de beschrijvingsbrief
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in overweging kunnen nemen. Dus de afweging

van de noden tussen hoofdbestuur

en afdelingen en welk deel gedekt en niet gedekt was. Dank U zeer.
Ik breng nu in stemming het voorstel Leiden, enz.
Wie is voor dit amendement? Dit is een heel klein duidelijke groep. Ook
hiervoor ben ik de alg. verg. dankbaar, dat zij dus hiermede instemmen
met de verdeling zoals die is voorgesteld door het hoofdbestuur. Voor de
goede orde nog even een stemming. Wie is er tegen het voorstel van het
hoofdbestuur. Wie is er voor? Ik dank U bijzonder hartelijk.

c
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Ik zou toch ook nog wel een woord van dank willen richten tot de afd.
Rijswijk die dit echt niet populaire punt voor ons heeft aangekaart.

'<1"

Hartelijk dank Rijswijk.
Dan geef ik nu als tussenpunt graag even het woord aan de voorzitter van de
JOVD, die mij daarom verzocht heeft. De Hr. v. Wees.
Dank U wel, Mevr. de voorzitter. Het is min of meer gebruikelijk dat de
~

w

voorzitter van de JOVD

meestal op een wat ander tijdstip in de ledenverg.

1(/')

w

0

~

van de VVD het woord voert. Meestal komt het er dan op neer dat de voorzitter

<

van de JOVD vertelt dat de samenwerking tussen JOVD en VVD op de basis zoals

t-

die eenaantal jaren geleden is overeen gekomen, zo goed loopt. Ik zou daar
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vandaag niet mee willen volstaan, Mevr. de voorzitter, ondanks het feit dat ik

<

er van overtuigd ben dat de kontakten die er zijn tussen VVD dagelijks

(/')

bestuur en VVD Kamerfractie en JOVD bijzonder goed zijn en ook van beide

<
I
u

bestuur

kanten op prijs gesteld worden en als bijzonder waardevol worden ervaren.
Een ander punt waar ik toch wel even Uw aandacht voor wil vragen is het feit
dat ik telkens weer moet constateren dat de VVD nou niet w 'n duidelijke
aantrekkingskracht heeft op de jeugd. En ik wil hierbij toch wel graag even
in herinnering roepen een art. dat door het hoofdbestuurslid de Korte
enkele maanden geleden in Vrijheid

& Democratie is geschreven waarin hij

duidelijk stelt dat de jeugd veel meer belangstelling heeft voor de partijen
die zich wat linkse signatuur aanmeten.
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Ik vind dat op zich wel erg jammer en ik zou graag wel eens willen weten wat
nou exact de redenen zijn waarom de jeugd zich niet aangetrokken voelt voor

E
"'0

c

een partij als de VVD. Een aantal duidelijke redenen liggen dacht ik daar

ltl

"'~

wel voor voorhanden. De VVD heeft een identiteit naar buiten die door

~
Ol
c
0
u

jongeren nog als eens als conservatief wordt ervaren. Maar het belangrijkste

V:

punt is echter dat in m.n. VVD afdelingen dit conservatisme zo'n duidelijke
muur opwerpt dat het voor jonge mensen nauwelijks interessant is om na
het bezoeken van 1 vergadering nog eens een keer terug te komen omdat er niet

"'0

c

ro
Ol

c

"'0

0u
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fY

naar hun geluisterd wordt, omdat men dikwijls in de schulp kruipt, zodra
jongeren op een dergelijke bijeenkomst zich manifesteren. Ik zou daarom
toch wel graag een dringend beroep op U allen willen doen om daar waar
mogelijk is open te staan voor de inbreng van jongeren. Het is uitermate
belangrijk als we steaks in

1975

naar de stembus gaan en daarbij 1~ miljoen

kiezers vinden die nog nimmer ter stembus ZlJn gegaan en afhankelijk van
het opkomstpercentage zijn deze
"'

"'0

1h

miljoen jonge kiezers goed voor

tot 20

Kamerzetels. Het zou toch goed zijn als de partij zich zo duidelijk

c

ltl

15

15

15
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z

manifesteert t.o.v. jonge mensen dat zij van die

"'

ik het belangrijk dat de partij zich ook eens wat duidelijker informeert over

..:::
I-

tot 20 kamerzetels

25% binnen zouden halen. Dit zou een belangrijke winst zijn. Bovendien vind

wat jongeren in het algemeen denken m.n. liberale jongeren. Het komt ons
regelmatig voor dat wij kritiek ontvangen vanuit de VVD op het door ons
gevoerde beleid. Standpunten die wij innemen op congressen en dat wij
ïü
~
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dikwijls moeten ervaren dat deze kritiek gebaseerd is op een enkel woord wat
is opgevangen of een enkel regeltje uit de krant. Het is n.l. bijzonder

l/1
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eenvoudig voor U om regelmatig op de hoogte gesteld te worden over wat er
leeft in politieke jongerenorganisatie als de JOVD. Vlij geven 6 x per jaar
een blad uit waarin m.n. de laatste tijd bijzonder lezenswaardige
artikelen staan, laatste 2 nummers zijn helemaal gewijd aan de problematiek
van de milieu hygiëne, alles wat daarmede samenhangt. Ik zou het eigenlijk
in feite U zelfs in overweging willen geven niet omdat het voor ons nou

~

w

1l/1
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direct zo uitermate belangrijk is, maar omdat ik het voor U erg belangrijk
vind om U te abonneren op dit blad. Er zijn diverse punten in de zaal waar
U zich kunt opgeven. Als U zich opgeeft krijgt U 2 nummers gratis, als
U zich niet opgeeft betaalt U daar f

1,- voor maar doet U dat toch eens een

I~

w

keer. Want het is toch belangrijk dat U weet wat er leeft bij ons. Dank U

0...

wel Mevr. de voorzitter.
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Ik kan de Hr. v. Wees antwoorden t.a.v. zijn zorg over de jonge kiezers, dat

l/1

het hoofdbestuur die zorg àeelt en U zult dan ook in het laatste nummer van
V & D de oproep hebben gezien voor de werkgroep jonge kiezers. Dit plan
van de Hr. de Korte en door het hoofdbestuur met groot enthousiasme
overgenomen heeft op het ogenblik al tot resultaat dat zich meer dan 30
hebben gemeld om ons te kritisch te begeleiden, ons op de hoogte te stellen
van wat er onder de jongeren leeft. U ziet het HB is dit probleem niet onbekend
en werkt hier bepaald hard aan.
Dames en heren ik ga over tot punt 13

•

B
enoeming van een commissie van beroep.

l®>l
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tijd moet uitnemen om de samenstelling en de werkwijze daarvan dient te
bespreken. Ik vind het jammer dat U het op deze manier hebt gedaan en ik
zou willen voorstellen het over te doen en

~n

ko*t het nog meer tijd en

ik ben bang dat U dat voor het dag. best. niet over hebt.
Ik kan de Hr. Pegel zeggen, men

moet inderdaad wel eens even de zaal uit,

dat is voor iedereen weggelegd behalve voor de voorzitter, maar ik heb
inderdaad en ik heb het heel duidelijk uitgelegd i.v.m. met evt. stemmingen
die uit deze stemming zouden voortvloeien, heb ik aan de zaal gevraagd,
vindt U het goed om dit punt nu te behandelen. Daar had iemand best bezwaar
kunnen maken, maar i.v.m. de tijdnood en i.v.m. het zeer belangrijke punt
beleid Kamer fracties, heb ik aan de zaal gevraagd deze stemming die, dat
had mogelijk ook nog een her-stemming kunnen hebben, deze stemming wat
eerder te doen plaatsvinden. Ik vind het reuae jammer dat de Hr. Pegel net
even weg was, maar ik neem aan dat van zijn zeer actieve afd. Breda dan toe:
wel iemand anders in de zaal aanwezig was. Dus het sp,jt mij maar af en toe
moet je om als voorz. door je agenda heen te komen wel eens aan de zaal vra,
v:f.nd t U het g'.)ed een bepaald punt voorrang te verlenen en & t heb ik gedaan
Ik zou niet op de suggestie willen ingaan, om de stemming over te doen. Het
nogal een duidelijke stemming geweest en ik mij rest dus als voorzitter om
de biide nieuwe leden van het dag. best. hartelijk welkom te heten. Ik ben
met de hr. Pegel eens, het dag. best.is natuurlijk erg
het

hel~

hoofdbestuur is erg

belan~k

belangrijk. Trouwen:

laten we niet doen of alleen het db

belungrijk is. Natuurlijk wordt in het d b het meeste werk verzet. Ik hoop
dat de heren

Leuksterman en Tammens een bijzonder goede tijd zullen hebben

in het dag. bestuur.
sfeer heerst, dat

Een college dat kan ik wel zeggen waar een uitmuntend'

moet ook wel want er ie een formidabele hoop werk te

verzetten, Maar U begrijpt wel ik kan niet van dit punt afstappen zonder
ook even een woord te wijden aan de 2 aftredende leden. Laat ik beginnen
met Mevr. Wierds, die bepaald niet op eigen initiatief indertijd gezegd
heeft ik wil er nu uit. Het zal veel Uwer allen wel bekend zijn welke 2
ongelukken Mevr. Wierda geheel buit4n haar schuld getroffen hebben. Het is
daardoor dat het haar lichamelijk niet meer mogelijk was om deel te nemen
aan het werk van het dag. best. We hebben Mevr. Wierda leren kennen als
een enorme enthousiaste vrouw, de saak van de partij een warm hart

toedra-

gend en ik weet uit vele persoonlijke gesprekken, tel. gesprekken de laatst•
tijd hoezeer het haar aan het hart gaat dat ze niet meer aan het werk heeft
kunnen deelnemen. Ik zou daarom met Uw toestemming aan

Mevr. Wierda nogç

een brief willen schrijven om haar te danken voor al hetgeen zij ondanks
al haar tegenslagen voor de partij heeft gedaan. (applaus)
Een ander aftredend lid ziet U hier nog net achter de tafel zitten. Max
Tailleur zei gisteren al je ziet hem van voren, van achter, van opzij, Henk
ik geloof wel dat ikmjou namens de hele partij heel in het bijzonder kan
bedanken voor het werk dat jij g4edaan hebt op het gebied van de propagazv·
Want dames en heren als er een ding moeilijk en eigenlijk altijd
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rondankbaar is dan is het propanganda. Want propaganda is natuurlijk noch
een subjectieve zaak. Wat de een voelt als iets geweldigs, dat zal de andel
als lorrig kwalificeren. En over precies dezelfde advertentie waarover je
laaiende brieven krijgt krijg je ook hele boze afbrekende brieven. En hij
heeft :6owel het een als het ander over zich heen
ik geloof toch

dat ik mag

moeten laten gaan. Kaar

zeggen dat het aan hem te

~anken

is dat

er

achter de propaganda een enorme stuwkracht is gekomen dat heeft hij gedaan.
Dat was voor zijn tijd echt niet het geval, dames en heren, dan ga je
ongeveer terug naar de middeleeuwen van de VVD, want je hebt het gevoel
Henk Vonhof is er altijd geweest. Maar dat is niet waar. Hij heeft het
enorm op gang gebracht, hij heeft met zijn voor mij
energie, is hij

oabegrijpelijke

daar achteraan gegaan. En U voelt wel dat het voor de part:

zeker nu de Hr. v. Vlaardingen er niet meer is van het allergrootste belang
is dat Henk Vonhof nog enige tijd en hij heeft mij beloofd dat hij dat tot
1 mei zal blijven doen, blijft werken aan onze partij propaganda. Vandaag
treedt hij af als lid van het dag. best. hij treedt

nog niet af als voor-

zitter van de prop. commissie en ik geloof dat we daar als partij alleen
maar dankbaar voor moeten zijn, want midden in

esn cappagne ook nog te

wisselen van voorzitter van je propaganda commissie dat lijkt mij niet zo
wijs. Ik ben hem ook voor deze bereidheid enorm dankbaar. Ach afscheid
nemen van Henk

Vonhof is een beetje overdreven, dat

maar ik wil hem toch wel enorm
dat

~danken.

helemaal duidelijk te maken

wil ook niet doen,

Ik heb eigenlijk geen woorden om

maar U begrijpt wat

ik bedoel, enorm

te bedanken voor alles wat hij voor de partij heeft gedaan

en hem het

allerbeste te wensen voor zijn verdere politieke carrière. (applaus)
Mevr. de voorzitter, dames en heren dank U zeer. Ik vind het en daar heeft
U mevr. de voorzitter al op geduid, ik vind het verschrikkelijk dat over
dit afscheid wat ik al geruime tijd had voorgenomen de slagschaduw is
gevallen van dn afwezigheid van. onze grote vriend van Vlaardingen. U
begrijpt dat ik veel met Leen ben opgetrokken en dat
geweldige slag is geweest
nen

dat juist

het voor mij een

in deze periode ik zijn vriendschap

bemoediging heb moeten missen. Ik wil dat toch met een enkel woord

wel zeggen, want zo op onze wilde tochten door het land en overwegingen
met verschillende afd. s4cretariaten dat had een band gegeven. En ik vind
het jammer dat ik wat dat

betreft mijn opvolger niet

met zulk een voortreffelijk medewerker. Dat
aan de andere kant wil

kan introduceren

is niet anders. Dames en herer.

ik ook zoals de voorzitter eerder vanochtend gedaar.

heeft de naam noemen van Mevr. v.d. Loo. Want het is inderdaad onvoorstelbaar knap wat zij gedaan heeft. Het is een heel andere zaak als je ineens
vanuit de adm. bewerking gesteld wordt voor zo'n stuk technische uitvoerin€
En U Mevr. de voorzitter en mevr. v.d. Loo en ikzelf hebben daar mogen inspringen en dat zullen we waarachtig met hulp van de partij ook wel
blijven doen

gedurende deze campagne. We gaan

niet uit elkaar.

met elkaar wat dat betreç
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En het is daarom bij dit afscheid dat
nog persoonlijk ook, maar ik

ik onze jarige ?,ievr.v.d. Loo toch

U daarmede zult

ben ervan overtuigd dat

instemmen, voor dat ik achter de tafel verdwijn toch

nog een eigen verjaars

cadeau wil aanbieden.
Hartelijk dank.
Hr. Vonhof.

Dames en heren, nog een woord tot U, we zullen het met elkaar

verdraait maken op 28

april. (applaus)

Dames en heren, punt 13 benoeming van 2 leden van het d.ag. bestuur is afgehandeld, wil ik na punt 10 aan de orde st!llen punt 11 de rondvraag.
Zijn er nog leden die bij de rondvraag het woord willen voeren?
Hr.

Ket •••••• Verschuur, Den Raag.

Hr. Makreel. Komt U vast

naar voren als U wilt.

Mevr. de voorzitter, ik twijfel er 11iet ae.n of Uw voortvarende bestuur zal
er aan gedacht hebben, maar het is namens de afd. Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag dat wij het verzoek tot U zouden willen

richt~n

om een buitengewone

besloten partijraad te houden bij voorkeur hadden wij gedacht op 15
omdat we dan de politieke situatie kunnen
is omdat ik begrijp dat daar

e~n

b~spreken.

mei

Dat dat nu gevraagd woz

hoop organisatorisch werk aan vooraf gaat

en ik hoop dat U ons de verzekering

zul~

kunnen geven dat dit kan gebeuren.

Dank U wel.
Hr. Makreel.
Heel ander onderwerp. Het gezicht naar

~uiten

van onze partij wordt

dacht

j

in zeer belangrijke mate bepaald door 3 colleges, de fractie in de Tweede
Kamer, de fractie in de Eerste Kamer

het Hoofdbestuur. Nu is het zo dat

e~

de fractie in de Tweede Kamer daarvan wordt de samenstelling uiteindelijk
uiteraard bepaald door de kiezeru,

maar

~oe

de rest door het opstellen van

de lijst in hoge mate door de partij als geheel. Voor het Hoofdbestuur
geldt ook dat de samenstelling wordt bepaald door de partij en dan wel op
zijn eentje. Alleen voor de fractie in de Eerste Kamer geldt dat de samenstelling in hoge mate wordt uitgemaakt door een zeer beperkt aantal leden.
En nu wil ik voorop stellen dat ik niet wil stellen dat die zeer beperkte
é"~.ntal

leden d1:.1.t toehncg toe bijzonder slecht gedaan zuuden hebben. Ik

vind het alleen principieel niet zo erg wenselijk

d~t

~

partij als geheel

hier een bijzonder geringe mate van inspraak heeft. Want die inspraak is
bijzonder gering. Als U het reglement

op

~

candidaatsr.telling voor de

eerste kamer naleest dan begint dat met een beraad van het

hoofdbestuur~,

intern. Dat lijkt er dus op dat partij organisatie er wel iets over meepraat maar in de praktijk dacht ik dat daar beperkt slechts wat van terechte
komt en dat in de praktijk dus die samenstelling volledig wordt overgelate1
aan de Statenleden, die trouwens ook formeel volstrekt het laatste woord
hebben. En nu kun je je afvragen of dat nodig is. Er wordt wel gemotiveerd
met een beroep op de kieswet dat dat nodig is, want in de kieswet

en ook i1

de grondwet staat dat de Eerste Kamer wordt gekozen door leden van Provinci·
Staten. Maar in de kieswet

staat ook dat bij de candidaatsstelling voor
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Tweede Kamer de candidaten worden opgenomen op de lijst in volgorde waaraan
de ondertekenaars van die

lijst aan hen de voorkeur geven. Dus je zou ook

kunnen zeggen daar heeft de partij dan verder niks mee temaken, die 25 of
30 leden die die lijst ondertekenen maken dat uit. De

conse~uentie

trekken

we natuurlijk niet. Er wordt ook wel een beroep gedaan op het grondwetsartikel geloof no. 140 dat weet ik niet zeker, waarin staat dat de leden
van Prov. Staten stemmen zonder last of ruggespraak. Maar Mevr. de voorzitter ik geloof niet dat het indienen van een lijst voor een candidaatsstelling dat dat een stemming is in Prov. Staten in de zin van dit
Grondwets artikel. Ik dacht dus niet dat de grondwet in het bijzonder of on:
wetgeving in het algemeen, zich ertegen zou verzetten als de partij het
reglement op de candidaatsstelling in de eerste Kamer eens ging herzien en
dan herzien in een zodanige richting dat de partij organisatie als geheel
wat meer bij die candiaatsstelling werd betrokken. En ik zou dit de partij
graag van harte willen aanbevelen, en U de vraag

stell~n

of het

Hoofdb~reau

niet bereid zou zijn om eens een oommissie in te stell4n, om het reglement :
die richting tge~ien. Ik dank U.
Damesen heren, aan de afd. Den Haag kan ik zeggen dat het dag. best. al
met precies dezelfde gedachte rondliep en dat

wij dus graag accoord gaan

met het voorstel om half mei de partijraad bijeen te roepen om de dan ontstane poli·,ieke situatie met elkaar te bespreken. Ik geloof dat dat heel
logisch is want na de verkiezingen is er. een nieuwe situatie en wij mbben
er gewoon behoefte aan om dan in interne kring beraad te plegen. Hartelijk
dank rus voor de steun van Den Haag aan onze gedachte.
Over het 2e punt wat opgewoDpen is door de Hr. Makreel zal de Hr. Korthals
Altes enkele woorden spreken.
Mevr. de voorzitter, dames en heren, het is niet de eerste

k~er

dat het

onderwerp dat de Hr. Makreel heeft aangeroerd ter sprake is gekomen en het
is enige jaren gellrlen ook al eens

in een commissie bestudeerd. Maar om

precies te kunnen uitleggen hoe het zit
De Hr. Makreel weet het wel, dat

mo~t

is gebleken

ik

even teohn:isch 'l'"Orden.

maar het is misschien toch

practisch om even eraan te herinm•ren dat de Eerste Kamer krachtens de
bepalingen van de Kieswet niet alleen worclt éJ"'kozen door de leden van de
Prov. Staten maar dat de leden van de Prov. Staten ook de uitsluitende
bevoegdheid

hebben de candidaten lijsten in

w

dienen. Nu is het zo,

dat

men alleen maar wanneer de betrokken leden van de Prov. Staten, die die
candidatenlijsten mogen indienen daarmede accoord gaan daarop een zekere
inspraak kan plegen. Als de leden van de Prov. Staten zich niet zouden
neerleggen bij datgene wat de Partij

beslist dan kun je ze op geen enkele

manier dwingen. Nu zegt de Hr.Makreel dat is t.a.v. de Tweede Kamer niet
anders , want formeel

is de procedure daar ook zo, dat de lijst wordt in-

gediend door een aantal kiezers van
ondertekenen. Maar

in

tenminste 25

dat geval is

het zo

Ks.mercentrale iemand zou zeggen ik trek mij
verg. niets aan en ik ga fijn een

die die candidatenlijst

dat wanneer in een bepaalde
van de beslui ten van de alg

andere volgorde en een andere

l®l
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lijstaanvoerder bovenaan zetten, dat wij dan .als hoofdbestuur over een
sanctie beschikken en die sanctie is dat wij dan niet de verklaring afgeven dat die lijst onder de naam VVD uitkomt. Want die verklaring moeten
Mevr. v. Someren en ik, zolang we tenminste deze functies vervullen die
we nu hebben, moeten wij ondertekenen en kunt er zeker van zijn dat als
er een Kamercentrale zou zijn die een andere lijst indient dan degenen
die deor de alg. verg. is vastgesteld, dat wij die verklaring dan Idet
afgeven en zelf de boer op zullen gaan om nog 25 handtekeningen te verzamelen die dan wel onder de goede lijst komen. Maar bij de Prov. Staten
geldt dat niet. Het Hoofdbestuur geeft ~en enkele verklaring af om een
lijst goed te keuren. Er komt ook geen partijnaam boven te staan of iets
dergelijks. De leden van Prov. Staten beslissen zelf. Nu kan men natuurlijk
een procedure ontwerpen en zeggen wij zullen dan de leden van de Prov. St.
verzoeken om zich daaraan te houden, Dat gaat net zo lang goed als die
leden van de Prov. St. dat zelf goed vinden. En daar hebben we een levensgroot voorbeeld van. Want de PSP heeft op een goed ogenblik in zijn eigen
reglementen vastgesteld dat daar de partij raad de candidatenlijst opstelt
voor de Eerste Kamer. Dat is 4 jaar geleden gebeurd en dat was allemaal heel
democratisch geregeld,maar wat gebeurde er, in een aantal provincies had
men geen zin om zich daaraan te houden. Daar heeft men dus toch een lijst
ingediend waarop mijnheer tankhorst die er wel op voor moest komen niet op
voorkwam en bovendien kunnen ze dan voorkeurstemmen uitbrengen als ze dat
willen en op die manier nr. 4 in de Eerste Kamer helpen i.p.v. nummer 1 en
daar was niets tegen te doen. Op dat moment stond de PSP in haar hemd,
inmiddels staat ze blijkbaar in nog minder, maar ik weet niet wat daar de
oorzaak van is.
Ja, Mijnheer Makreel.
Ik wou hier graag nog even iets op 2ggen, Mevr. de voorzitter. Inderdaad
was het n.l. zo dat bij dit geval van de PSP wel degelijk de lijst is ingeleverd die de partijraad had vastgesteld, maar dat men inderdaad met
voorkeur stemmen een ander dan mijnheer tankhorst er in geholpen heeft.

En dat kunt U inderdaad niet voorkomen, want dit valt wel onder het

Grondwe1
artikel, dat de statenleden stemmen zonderlast of ruggespraak. Ik vind
het uitermate onverstandig wat die Statenleden van de PSP toen uitgehaald
hebben, maar dat moeten zij weten. Anderzijds geloof ik ook dat als er een
dergelijk conflict is, dat~ dat dan inderdaad maar tot uiting moet laten
komen.
Hr. Korthals Altea. Ik zal mij er helemaal niet tegen verzetten dat we dezt
zaak nog eens in de commissie bekijken, maar het lijkt mij dus goed om van
te voren ons te realiseren dat je zonder de toestemming van de zittende

Statenleden, we weten wel wie er nu zitten maar we weten niet wie er over 4
jaar zitten, dat je dan dus geen sanctie hebt en dat je dus het risico loop1
dat je een prachtige regeling ontwerpt, waar in de praktijk onder omstandigheden niets van terecht komt en dan
ruzie veroorzaakt.

natuurlijk wel een geweldige hoop

l®l
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zijn wanneer men naar een systeem wil waarin

de kiezer zelf of laat ik zeggen want we zijn de kiezers van de Eerste Kan
niet, maar de leden van de partij inspraak hebben, dan moeten we voorstall
dat de kieswet

zodanig wordt gewijzigd dat daar wel invloed uitgeoefend

kan worden. En dat

zou

dan eens bestudeerd moeten worden of daar al dan

niet behoefte toe bestaat. Ik
uit te laten, maar ik

geloof

dacht dat

niet dat ik me daar nu over hoef

we daar in het Hoofdbestuur wel over

konden praten of het zinvol is om een dergelijke wijziging te doen. Maar
het gaat bepaald Yerder dan alleen het wijzigen van een partij reglement,
want daarmede komen we er niet. Dan
wijziging
Vraagt

zou er bepaald ook een voorstel tot

van de kieswet moeten prepareren.

nog iemand het woord over de rondvraag?

Mijnhe~1"

Mulder?

Mevr. de voorzitter, met het geven van een verkeerd voorbeeld bewijst
onze alg. secretaris

niets. Dat

het bij de PSP anders toegaat

dan bij

de VVD mag toch wel bekend verondersteld zijn. Maar ik dacht dat ook de
partijin dit opzicht iets kan doen. Wat voor bezwaar
wij

is er tegen dat

als goede democraten bij de candidaatsstelling van de Prov. Staten

dus de kiesmannen voor onze partijleden in de Eerste Kamer, gewoon
partijleden die door ons op

van de

de candidatenlijst geplaatst worden, de

belofte vragen dat ze de uitspraak van de partij zullen volgen. Dit lijkt
mij toch bijzonder eenvoudig. Een tweede is, U
aan zonder last
zijn

moet niet te zwaar tillen

of ruggespraak, want voordat de eErste Kamer leden gekoze

is er uitsluitend ruggespraak gehouden, maar dan met een

een figuur en de last komt
zwaar aan

na die ruggespraak. Dus daar

moet U niet te

tillen. Wat de hervormingen betreft van de Eerste Kamer, ik

heb hier in Hilversum het genoegen gehad
onze partij

paar of

49% voor een commissie

om te mogen

spreken en toen was

tot het bestuderen Yan alle zaken

49%. Ik dacht Mevr. de voorzitter

de Eerste Kamer betreffende. Dat was

dat waar de partij bijna fifty fifty verdeeld is over dd wijze waarop de
Eerste Kamer gekozen wordt

en ook de uitvoering dë/~an

werkzaamheden van

de Eerste Kamer er alle reden is om voor te stellen dat hier een oommissie
komt die dit hele onderwerp voor de volgende Statenvergadering bestudeerd
en rapport uitbrengt
Nog iemand

aan deze vergadering.

over dit onderwerp. Zo

nee, dan wou ik het woord geven aan

de Hr. Korthals Altes.
Mevr. de voorzitter, ik geloof niet dat ik hier stond om iets te bewijzen,
maar k•i alleen

maar

om te vertellen hoe de verkiezing

en ik dacht ook datik had gezegd dat
problematiek in een commissie

in

etlaar zit

we er niet tegen waren om de

te bestuderen. Alleea heb

ik

gez«gd, het

moet volgens mij een studie zijn die verder gaat dan de partij reglementen
en
dat

die dan
~llen

ook

~

kieswet daarbij in aanmerking neemt. Als men zegt

we liever niet doen, dan

is het mij

ook wel, maar

laat het

Hoofdbestuur daar nu eerst eens over beslissen, welke commissie er komt
en

wat er tot de opdracht van de oommissie behoort.

nou
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Dan is er verder niets aan de hand. U weet wat mijn standpunt is over
de Eerste Kamer, maar daar zou ik het ~ndaag niet over willen hebben.
Nog iemand die het woord vraaS pver de rondvraag?
Hemmes uit Utrecht. Mevr. de voorzitter, ik heb een zeer concrete vraag
en die is speciaal ook aan U gericht. Door de vergrootte mogelijkheden
om van de z.g. niet verkiesbare plaats d.m.v. voorkeurstemmen toch in de
Kamer te komen, vraag ik mij af of het juist is, dat U hoe graag ik
Uw naam ook lees of welke lijst dan ook, op de lijst v~or komt. Omdat
wanneer een grote groep kiezers zegt, ik wil graag Mevr. v. SomerenDowner in de Kamer hebben en zij stemmen op U en maken het vakje voor
Uw naam rood, dan zult U na afloop van de verkiezingen moeten zeggen,
het spijt mij kiezers maar ik kan dat niet aannemen en dan zou U dus
niet in de Kamer komen. Ik wou vragen of dit een juiste gang van zaken is
Ik denk n.l. aan de zaak Rijnmond en Rotterdam. Misschien dat U mij
daar een antwoord op kunt geven.
Volgende spreker graag. Is dit de laatste spreker. Dit hele rijtje nog?
Wilt U zich kort uitdrukken, want we moeten echt verder.
Bartels uit Zandvoort. Mevr. de voorzitter, dames en heren, een heel ander
onderwerp. I.v.m. het eerste punt van het blauwe boekje zou ik graag U·
aandacht willen vragen voor de stelling dat verbetering van Uw gezondhei,
verbetering vmhet leefmilieu, ontwikkelingssamenwerking en terugdringen
van de inflatie, beginnen aan Uw dis, Deze stelling baseer ik op het
feit dat wij welvaartstaters teveel consumeren, overdaad schaadt, ons
Hem en de natuur. Het overdadig genoten voedsel vooral spijsvetten en
eiwitten, ontroven wij aan deontwikkelingsvolkeren. Hetzelfde geldt
ook voor teveel genoten genotmiddelen. Om ze te produceren is ginds
goede grond nodig. Door onze slechte gewoonte op te geven, stellen wij
hen in staat van die daardoor vrijkomende goede grond, voedsel voor eigen
behoefte voort te brengen. Meer dan genoeg is te veel. Overdaad, eet
genoeg bevorder te gezondheid, geef geen onnodige milieuvervuiling. Het i1
zelfs zo mt voor iederen die 2 boterhammen en
ons vlees of zuivel
per dag minder zou consumenren , potentieel de produotie mogelijkheid
voor de graanvoeding van 1 persoon vrij komt. Deze redenering geldt ook
voor gebruiksgoederen. Neem geen auto van 150 PK als U met 50 toekunt.
Door onze gevaarlijke zucht naar overdaad te breidelen en daarna te doven
kunnen wij makkelijk 10 à 2~ op onze huishoudelijke uitgaven overhouden.
De over verhitte groei economie wordt daardoor afgeremd. Dat geeft ons
de tijd om het gewtldige avontuur van de nabije toekomst op te vangen door
overschakeling op de kringloop huishouding. Dat is eem huishouding gericht
op weder gebruik van de bouwstenen des levens en op dat van de eenmalige gl
stoffen. Onze nazaten hebben daar ook nog recht op. Op basis van schone
industriële voortbrenging. Ik geloof dat wij naar dit systeem toe moeten
werken. Om 2 redenen. Het is eindeloos en het is liberaal. Leven en
laten leven.
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In tegenstelling tot d4 groei economie alias consumptie huishouding die
in wezen imperiaal is en eindigen moet in ontploffing. Want niets kan blijven
doorgroeien binnen de beperkte ruimte of van een beperkte voorraad zoals
in onze

Laten wij progressiever zijn dan alle anderen. Dit

betekent een nieuwe maatschappij structuur, maar een bestendige. Dank U wel.
Dank U wel mijnheer Bartels.
Nog 2 sprekers voor de rondvraag?
Mevr. de voorzitter, vrijheid van geweten is een ontzaglijk groot goed. Maar
ik dacht dat het ontoelaatbaar was, als gewetensvrijheid ten koste gaat van
onmondige kinderen. Als ik hier aan toevoeg dat ik geboren ben in Staphorst
da11 gel:>of ik dat ik veTder niets hoef te zeggen. Dank U.
Dul, Zwolle. Mevr. de voorzitter, dames en heren. Ik kom uit hoofde van mijn
functie dagelijks in gesprek met jonge mannen rond de 21 jaar in het noorden
oosten van het land. Ik ben n.l. voorlichtinga officier bij d·e Kon. Landmacht.
En bij een van de onderwerpen begrip democratie, komt wel niet de partij
politiek aan de orde, omdat politieke discussie in een kazerne verboden is,
maar wel het onderwerp verkiezingen en zeker in de tijd zo de laatste 2
maanden voor 28 april. En bij die verkiezingen komt dan ook aan de orde
verkiezingspro1aganda. En dan komt er in al die kazernes waar ik kom, steeds
weer naar voren, ja die sprekers en ik ••••••••••• dit zijn dus allemaal mense1
die behoren tot de jonge zwevende kiezers, waar uiteindelijk de beslissing
vandaan komt op 28 april. En men komt dan altijd naar voren, ja die sprekers
voor de TV en radio, die draaien er altijd maar omheen en die doen eigenlijk
niets anders dan hun tegenstanders afkraken. Dit hoor ik steeds weer.
Ik zou daarom willen voorstellen bij de propaganda,

z~gt

U het zoveel mogelij:

'recht voDr zijn raap" om met Paul v. Vliet te spreken. Kraak niet de tegenstanders af in de eerste plaats doch hemel Uw eigen programma op, programma
wat echt niet slecht is en waar echt wel iets in op te

hemelen is. Daarnaast

zdlu ik een accer!t graag willen zien om de kiezers en vooral natuurlijk de
liberale kiezers te wijzen op de opkomstplicht. De opkomst die dan wel geen
wettelijke plicht meer is maar wel een morele plicht in een tijd van inspraak
Verder zou ik de afd. b4sturen de aandacht erop willen vestigen om nog meer
te doen aan het vervoer naar het stembureau en nog meer reclame daarvoor te
maken en als laatste zou ik willen zeggen, het programma is natuurlijk
bijzonder belangrijk en vergelijking van het programma ook maar de grote
massa van de kiezers die vergelijkt die programma's niet en die kijken
voornameilijk naar de personen die het programma gaan uitvoeren. Ik zou dus
willen adviseren aan de propaganda commissie, breng zoveel mogelijk candidate
voor de Tweede Kamer ook voor de TV. Mevr. de voorzitter, ik dank U zeer.
Dank U wel, mijnheer Dul. Het woord is aan de Hr. Markusen.
Heel kort Mevr. de voorzitter, in de eerste plaats wat die partijraad betreft
laten we er ons a.u.b. niet van te voren op vastleggen, dat die besloten zou
moeten zijn. Dat zou van de situatie op dat moment moeten afhangen. In

1®1
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de tweede plaats, ik heb meegemaakt de candidaatsstelling dan op het
nippertje van vrij nabij en het heeft mij getroffen dat als de lijst van
candidaten is opgesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen door de Partijraad definitief dat dan het Partij Congres met 2/3 meerderheid alleen
wijzigingen kan aanbrengen. Dat heeft er een paar keer om gespannen. Op een
zeker moment als ik mij goed herinner had een van de candidaten wel een
royale gewone meerderheid maar net geen 2/3 en dat wrinkt voor mij. Ik zou
de reglementencommissie willen verzoeken daar eens op te studeren om dat te
veranderen en te zeggen 8et partij congres moet toch in wezen het laatste
woord hebben en dan met een gewone meerderheid van stemmen, want dat
gebeurt overal over personen. Tenslotte wat de vDDige spreker betreft
inderdaad een oproep aan het hoofdbestuur om zoveel mogelijk de mensen op te
wekken om te k9omen

onder het motto zet naast de kleine 3 en de nog kleinere

3 zoveel mogelijk liberalen. Dank U wel.
Op het laatste punt zal de Hr. Korthals Altea antwoorden. Aan de Hr. Eemmist
van Utrecht zou ik kunnen zeggen, dat ik op de alg. verg. die besteed is aan
de candidaatsstelling reeds verklaard heb, dat indien het ongelooflijke
gebeurd

ik zitting zal nemen in de Tweede Kamer. Dit was bekend. Ik moet

de Hr. Hemmist overigens er wel op wijzen, dat er dan echt wel e4n groot
wonder mag geschieden, want ik heb de Hr. Wiegel al spijtig het hoofd zien
schudden na de behandeling Yn de Eerste Kamer van het betrokken wetsontwerp
is die kans echt aanzienlijk geringer geworden, maar dat laat onverlet dat
ik de kiezers niet wens te bedriegen.
De Hr. Bartels in

Zandvoort heeft behartenswaardige woorden gesproken over

gezonder leven. Ik kan U wel zeggen ik doe zelf al erg mijn best, ik zou
anderen willen aanraden dit ook te doen. Het is meer een persoonlijke zaak
dan een zaak van een politieke partij, maar veel ervan mogen we in onze
oren knopen.
De Hr.
De Hr.

Amsterdam heeft woorden naar ons hart gesproken.
Du~

uit Zwolle zou ik willen zeggen dat reeds jaren de propaganda

commissie en ij kijk nou naar mijn vrind Venhof die zit al te knikken en
te wuiven, de propgganda commissie er van uit is gegaan dat je positief
moet naar voren brengen, recht voor zijn raap zoals de Hr. Dul dat noemt
wat je zelf wil. En ik geloof dat onze staten campagne, dat is de laatste
die nog het beste in onze herinnering ligt ook hiervan heel duidelijk is
uitgegaan.

De teksten waren uiterst positief. Ga niet anderen op de nek

staan maar breng gewoon naar voren wat je zelf wilt. Ik ben het volledig
met de Hr. Dul eens. Ik kan hem gerust stellen ook de landelijke propaganda
commissi&. Het vervoeren naar stembureaux op de 28e van mensen die ouder,
moeilijk ter been zijn, zou ik gaarne aan alle afd. willen doorgeven. Ik
geloof dat het in vele afd. al gebeurd, ik wil het hier graag nog eens
onderstrepen. Het is erg belangrijk. Ook het feit dat je als partij ertoe
bereid bent, maak het tijdig bekend, dat de mensen ook
over voor hebben, dat we voor ze klaar zijn.

w~ten

dat we er wat
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De Hr. Dul heeft gelijk dat vele kiezers veel meer naar de personen kijken
dan dat ze al die lange boekwerken naast elkaar gaan leggen. Ze beginnen
langzamerhand van de persen te rollen maar zelfs voor insiders is het een
formidabel werk om al die boeken naast elkaar te leggen. ilet gaat er

inderda~

orn d.e wijze waarop je de belangrijkste punten presenteert. Het gaat er om
dat je daar goede mensen voor hebt.
En nu het wcDrd aan de Hr. Korthals Altea ever de vraag van de Hr. Markusen.
Ja dames en

her~n,

de meeste van U is het bekend het probleem moet de alr;

verg. met gewone meerderheid kunnen beslissen tot wijziging van de voorstell@
van de verkiezingsraad of met een bijzondere meerderheid. Het punt is
laatstelijk, want het is herhaaldelijk aan de orde geweest, laatstelijk
vorig jaar maar toen was de Hr. Markusen ongelukkigerwijze even weg, ik ben
blij dat hij nu weer terug is en wanneer deze zaak over 3 jaar weer aan de
orde komt tijdig voor de candidaatsstelling, want dat is altijd al een afd.
die voor een initiati.ef ontwerp zorgt wanneer het hoofdbestuur dat mocht
nalaten en dat doe·'; het hoofdbestuur misschien wel. Ik ben dan blijmvoor
degenen die het

~illen

veranderen, dat dan de stem van de Hr. Markusen weer

tot hun kamp kunnen rekenen en het dan misschien wel halen, maar de vorige
keer was er nog een vrij duidelijke meerderheid die vond dat na de verkiezinf
raad de alg. verg. zichzelf beperkingen moest opleggen. Het is zo dat deze
verg. zelf beslist uiteindelijk of ze dat reglement wil wijzigen ja of nee.
We zullen wel zien hoe het over 4 jaar gaat. Ik twijfel er niet aan of het
punt is weer aan de orde geweest. Dank U zeer.
Dank U wel mijnheer Korthals Altea, dan rest mij nog een vraag van de Hr.
Markusen die

ons als DB achter de tafel t.o. het HB

misschien in een wat

moeilijke positie brengt, maar het HB moet ons maar vergeven dat wij hier
achter de tafel een besluit hebben genomen, dat we dus niet meer aan het
HB kunnen voorleggen. Het dag. bestuur is van mening dat de partijraad van
half mei openbaar zal zijn. We hebben niets te verbergen.
Dames en heren, dan geloof ik dat ik hiermede de rondvraag mag afsluiten,
dan kom ik aan punt 12, voor mij een persoonlijk feit, benoeming van een
voorzitter wegens periodieke aftreding van Mevr. H.v. Someren te Rotterdam,
die zich herkiesbaar heeft gesteld, moet in de vacature van voorzitter wordel
voorzien. Het HB stelt voor het voorzitterschap candidaat Mevr. v. Someren
te R1 dam, tegencandidaten ontbreken, deze benoeming is overeenkomstig art.

49 van het huishoudelijk regiement zonder stemming. (applaus)
Hartelijk c.ank, dames en heren. Ik zal o:rn. de tijd heel kort zijn en ik geloo;
dat ik dat ook wel kan zijn. U weet ik heb het gisteravond nog herhaald, ik
heb het in

Groning~n

gezegd, hoe ik het voorzitterschap van de partij opvat.

Het voorzitterschap van een hardwerkende, eensgezinde partij. Ik heb gisterel
heel opzettelijk het tweede deel van mijn rede gewijd aan de mens die het
niet allemaal meer ziet zitten, aan de mens die zich niet bevestigd voelt.
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Het is dat laatste wat voor mij wovenaan staat wanneer ik denk aan de vervulling van het voorzitterschap. Ik vind n.l. dames en heren, ik geloof
eigenlijk dat U allen dat met mij eens bent, dat ieder

di~

hard werkt in

deze partij er recht op heeft bevestigd te worden. En daarom hecht ik er
ook zo'n grote waarde aan dat de Jartij vertrouwen sehenkt. Ik heb dat
vanmorgen bij een punt dat ik niet nader zal noemen, ook nog even aan
gestipt. Ik vind dat ongelooflijk belangrijk. Als een Uwer het gevoel heeft
van dit of dat is fout gedaan, zeg het gewoon. Denk nooit we worden beduveld
door dat DB, of die lui doen maar wat. We zijn er doodgewoon voor U en
dan spreek ik namens het DB , niet alleen namens mijzelf. Want een voorzittel
kan het echt ook niet ä[eenk. U moet allen in Uw harde werken, wat allemaal
een stuk van Uw hart is gewoon bevestigd worden. Waardoor U zich niet op
een gegeven moment boos van de partij afwend en denkt ach ze begrijpen toch
niet wat we allemaal doen, dat is niet waar dames en heren. Mocht die
gedachte ooit in Uw opkomen, het dag.best. en het hoofdbestuur weet maar
al te goed hoe enorm hard er in alle afd. gewerkt wordt en nogmaals als
er eens ergens iets scheef zit kom er mee, we sta9.n er voor open. We zijn
er niet om ook maar iemand in een hoek te duwen. En ik hoop dat mijn wijze
van voorzitten van de vergaderingen U daarto(! ook geen enkele aanl!!iding
geeft. Laat de mens hun hart luchten. Laat ze het eerli,jk zeggen, kom naar
voren met je problemen, er wordt hier niemand weggeduwd. Iedereen moet in
de partij, dat is gewoon in het belangvan de partij ook maximale outplooiing
krijgen. Want dan zal die partij naar buiten sterk tevoorschijn treden. Ik
ben U heel dankbaar voor het vertrouwen. Ik zou een ding aan U willen vragen.
Ik zou aan U willenvragen de komende 4 jaren in

u~

eigen gebieden in Uw

eigen centrales en afd. nog wat ijarder te werken. Wij kunnen niet alles
vanuit Den Haag, wij hebben over de 440 ufd. En soms merk ik inderdaad tot
mijn verdriet dat er al geruimte tijd in een afd. iets een bêetje scheef
gegrceiä. is, waarvan wij eenvoudig niet weten in Den Haag. Wij hebben natuurlj
geen radar waarop alles geregistreerd wordt. Maar daarom is het zo belangrijk
dat onze partij een open partij is. Dat je als goeie vrinden met mekaar praat,
ook als je eens iets verkeerd hebt begrepen. Als er eens is iets van het HB
verkeerd is overgekomen. Zeg het aub voordat U er mokkend mee gaat rondlopen.
daar zijn we voor en in die geest wil ik het voorzitterschap van de partij
wederom enkele jaren op mij nemen. Het is een zware taak op het ogenblik, dat
Heeft U uit de woorden van de Hr. Vanhof vanmorgen wel begrepen, dat is
helemaal niet erg. Ik ben ervan overtuigd dat we op 28 april met Uw aller
hulp met Uw aller steun en harde werken hele goede verkiezingen zullen maken
en dan gaan we daarna weer hard aan de gang voor de volgende. Dank U wel.
Dames en heren, er resten ons nog 2 punten voor de pauze. N.l. het

stellen va

de vragen aan de Tweede Kamer fractie, zodat de Tweede Kamer fractie in de
lunchpauze even de beantwoording kan verdelen en er rest ons nog een stemminp
over hoofdbestuursvacatures.
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Ik zou U willen vragen, oh, Mijnheer v. Riel neem mij niet kwalijk, ik
vergat
ook

iets heel ergw. Mijnheer v. Riel maakt Iaij terecht erop attent,

de Eerste Kamer fractie

dwnes en
t~

de Eerste Kamerfractie in de hoek
zijn zegt

heren. Het

was

duwen, dat zou

trouwens

de Hr. v. Riel terecht. Het gaat om ':'weede

fractie. Dames en
vragenstellers

heren, ik

niet mijn bedoeling
onmogelijk

en Eerste Kamer-

zou J willen vragen om voor

ik de di·terae

die zich daar al in peleten hebben opgesteld, het 'R.lOrd geef,

ste!!ll:len over enkele avacatures

in

het Hoofdbestuur. Het

~.ljn ~~r

zelfs

nog

al veel.
Aan de beurt voor peri'Jdieke aftreding a.ls lii van het lib
Rijkski~skring

voor de

's Hertagenboach de lir. Korver te

Lr:.."l..'i-:tem de :Ir. Kooy, Apeldoorn, Leiden de
Den :Ieldf'r de Hr. Frank Te Berge,

Bn

nu

:'lievr. Schouv1enaar

de Hr. v. Bekom, Leeuwarden

~Uddelburg

de YVD, Mevr. Soheltema-

het lidmaatschap IIB zijn voor d.e

's Fartogenbosch 2 candida ten. Blijft 'J nog even zit ten,

candidaten, de P:..·. Krekelaar

te

Uden,4e Hr.

:ralhs.m.mer te Valkenswaard

De Hr. Laukaterman te 's llertogenboeoh heeft

door de a.fd. Eindhoven gesteld.
zich

in

I<'ransen.

komt het, candidaat gesteld voor

Ri~~kskieskring

2

Waalwijk,

Hr. v. DiJk 1e .'lassenaar,

de Hr. v. Veen, Voor de St. Organisatie Vrouwen
Con.t:adi,

zijn:

teruggetrokken. Voor de Rijkskiaskring Arnhem

te i;.peldoor11 è.oor de afd. Apeldoorn,

de Er.

de Hr. C de la M

~aeland

te Amsterdam, maar

vooi'zi tter van de afd. Putten door de afd. Putten. De afdelingen
kring

Arnhem hebben

1:.

voorkeur

uitgesproken voor de

I~r.

C de la

de

2 pls.ataen waar reglementair

even voorlezen elke ca.ndiéiaten
zijn

benoemd~

Voor

de

omdat

tt

,,
Door
En

"

11

"

de

de Hr.

Helder

candidatuur van de

Organisatie

en

Vana-ture ontstaan door !let

st~m.ming

Korte

è.e

Vrouwen in
door

reglementai.r

te Eeeuwijk.
te I-andsmeer

Boc~:-rt

Er.v. Ulsen te Leeuwarden
~

VVD

~.~evr.

HanE1en ie EmmE'n.

mt benoemen van

de heren

vcncnnt de Amaterdamee zetel. Hier-

.S.msterdaru de Er • .Bast te Amsterdam.

benoemen van de Hr. '.Pammena

de Hijkakiaskring D:-enthe wordt

zal U

a.ls enig heeft gesteld.

Mcvr.v.d.

':'aam.ens in het D B is

atel t de Rijkekieskring

hen

zijn

moeten worden. Ik

de Er. v.d.Kolk

Leeuwarden

2 vn.catures zijn ontstaan

Leuksterman
voor

enkelvoudige

~"Iiddelburg

~itiohting

nu er

Leiden
Den

!I

ft

bij

de hele Rijkekieskring

EijkekiEskring

,.

"

Rijkskies-

':'en onrechte stond er Gelderland het is Arnhem. Dit
over gestemd zal

?

aanbevolen

in

he1;

als enig candidaat

DB voor
de Hr.

Evenhuis.
Ik

heet

vast deze leden van harte

ca.ndid.:~.ten

voo!' d-:: Rijkskiaskring Den boson

toeliohte:n. De

eeuwige voorzitter van

toe gedoemd, zal U nu
hoe U

gaat

welkom in ons

stemmen.

het

en

J~oofdbestuur.

Arnhem zullen

stembureau, hij

even vertellen want dit

Over de
we nu gaan

is daar altijd

moet heel precies gebeuren,
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de voorzitter, ik

~~evr.

nr. 3 te
de
ka~t
mE~g

~ bruiken

zou de vergadering willen vragen

om 1 candids.a t 011 te vermelden

kieskring Den Bosch en wilt

dat

in deze

6

om stambiljet
men

wil kiezer1

mand doen r die

podium sta:.:-.t voor de I-II·. v. Hiel als ik

•ra.r. het

die a.lz vast

vo

aan deze

punt

vermol den.

V'rangt
Voor de

nog ierr.:and
kies~ri~g

L~

t woord voor de brief jes ;vorden

Arnhem, die

voor de Hr. Vis tts· s ta.a.r.,
en

U

die

76

in die

m~nd

in te

vr~ger1

l~veren

mand
of
dank

ingevuld.

zal ik iets vercchuiven, dis
men daar stemb:Ujet
U

komt

4 wilt gebruiken,

zeer.

:2 1 eden vragen het woord over de 6ANDID,•'l'UHEN, ) leden.

i1evr. de
De afd.

v~orzitter,
~indhoven

dames en heren, mijn naam is Koolen, afd. Eindhoven.

heeft de Hr. Talheimar candidaat gesteld voor het lid-

maatschap van het hoofdbestuur. Ik zou graag namens de afd. een toelichting
geven op deze candidatuur. Eerst de feiten: de hr.

':'alheimf~r,

30 jaar oud,

in Delft Natuurkunde gestudeerd, Nat. Ing. Tijdens zijn studie heeft hij
bulten zijn studie de volgende activiteiten omtplooid, lid Delftse en Ned.
Studentenraad, lid best. Delftse Stichting Studentenhuisvesting, lid best.
Delftse

Stude~taabond.

Na zijn studietijd is hij in mil. dienst geweest en

als Vaandrig werkzaam geweest op het Chem. Lab. vBn de Rijks verdediginga
organisatiE> 'l'NO. Hier'lii t noge blijken dat hij aln student aan de TE
geëx~elleerd

heeft anders was hij niet voor deze functie in aanmerking

gekomen. Caarbuiten heeft hij in studie en jongeren groepen van de VVD afd.
Den Haag gewerkt. Sinds 1968 is de Hr. Talheimar wetenschappelijk medewerker
van het Philips Natuurkundig Lab. Daarbuiten is hij Hoofdüestuurslid van
het Literaal Democratisch Centrum,in de afd. Eindhoven bijzonder actief
cp het gebied van werkgroepen en tevens momenteel secr. van de ver. van
hoger personeel van de N.V'. Philips Gloeilampenfabrieken. Als ik hier nog
aan toe mag voegen, dan hebben we de Hr. 'l'alheimer in onze afd. leren kennen
als een bijzonder intelligent iemand met politiek inzicht die de belangstel!:
en de bereidheid en de tijd heeft zich voor de politiek in te zetten an
tenslotte afgezien van deze nog een aspect dat ik zelf bijzonder hoog schat,
dat is het feit dat we in de Hr. Talheimar een door en door integer iemand
hebben waarvan wij vanaf de afd.

:r~indhoven

graag de behartiging van de belan1

in het Hoofdbestuur toevertrouwd zouden zien. Dahk U wel.
Aevr. Sterrenburg, Bfd. Putten. Wij hebben de Hr. Nieland wonende te A'dam
candidaat gestelel voor het Iloofdbestuur. Hot is een beetje ambulant om in
Amsterdam te wonen en in Putten het verenigingsleven te beoefenen, maar de
Hr. Nielanà. is ge'horen en getogen in Putten en heeft met deze Noord West
Veluwe bijzondexe bandan. Hij is van beroep Inspecteur van Politie en dit
sluit tenminste al een heleboel officiële functies uit. De Hr. Nieland
heeft 5 jaar lang de Dam mogen beh~en àn Amsterdam en is dus wel bekend met
de opgroeiende jeugd.
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Hij doet op het ogenblik dienst in Amersfoort en heeft zijn verenigingsleven
verlegd naar het geboortedorp. Insp. v. Politie houdt dus in dat men niet
in het openbaar kan optreden, tenminste niet in politieke functies en Mevr.
v. Someren heeft zojuist gezegd dat de VVD zich zo beijverd voor een
maximale ontplooiing van de persoonlijkheid. Die houdt bij de Hr. Nieland al
heel vlug op, omdat hij dus geen lid van een Gemeenteraad of
mag worden. En toch is het zo

belang~k

dat ook de

Prov. Staten

politie zijn stem kan

latenhoren. En niet alleen op straat d.m.v. geluidswagens en we hebben wel
eens meegemaakt dat de stem van de politie via een minister gehoord werd,
via aantekeningen op de achterkant van een sigarendoos en alleen op dat
moment

h~d

men er enige aandacht voor

veel problemen en zaken

di~

ma~r

ook onder deze mensen leven heel

de belangstelling van het Nederlandse volk moeten

hebben. En vooral voor de mensen die de regering vormen. het zou dus
prettig zijn wan3eer deze jonge inspecteur van

27

jr. die ook zijn eigen

opvattingen heeft over reorganisatie en nieuwe ideeën in het Politie korps
dat die ook eens zijn stem kan laten horen in een inwendige politieke organisat:
omdat dan de mensen die het naar buiten moeten brengen deze vragen van hem
verder kunnen bre.ngen. 'dij kunnen hem alleen van h9.rte aan bevelen omdat hij
als voortreffelijk voorzitter :mzo afd. Putten heeft geleid en nog leidt en
lid van de Partijraad is. D9 naaill is Nieland en hij is
dat we jaren geleden de Br.

27

jaar. Wij weten

ook op jeugdige leeftijd in het Hoofd-

~iegel

bestuur hebben mogen kiezen en ik geloof iat we daar nog steeds geen spijt
van gehad hebèen.
Van Burg afd. Apeldoorn. 1'dj zouden willen aanbevelen in de candidatuur
van mijnheer CQchedet(?)

om de volgende redenen.

Hij heeft al een lunge staat van dienst in de VVD is ondermeer in 1961 betrokke:
geweest bij de reorganisutie van partij en hoofdbestuur, is fractievoorzitter
geweest in Amstelveen, is thans een actief fractielid in Apeldoorn, waar hij
zich met diverse dingen ap ander terrein ook bemoeid. Vandaar dat wij hem
ook van harte bij Ll aan bevelen.
v.d. Putten, afd.Nunspeet. Ik praat namens alle afd. van de Noord we!t Yeluwe
die de candià.a-:;uur van de Hr. Nieland wensen te steu:1.en. Y:.Jor ons i8

~'>en

belangrijk argument dat tijdens de stemming gehouden voor de Rijkskiaskring
A.,.nhern gebleken is dat de stemverhouding vrijwel in evenwicht was. Er is
van onze kan-'r; van de Statencentrale Harderwijk het advies aan het bestuur
van de

KP~ercentrale

gedaan, 2 candidaten op te voeren, juist omdat de stemming

vrijwel in evenwicht was. Dat is helaas niet gebeund, maar van onze zijde
is het toch belangrijk genoeg deze jonge man die andarszins niet de mogelijkhei
heeft zich politiek te laten gelden, deze candidatuur te steunen en ik wil
dit

gra~g

in aanbeveling geven.

Bos, Centrale Gelderland. Nu mijn

vo~ganger

gesproken heeft over de stem-

verhouding zoals die geweest is bij de verg. in Arr1hem op
alleen de vertegenv.roordigers

VJ'ln

27

febr. waar

de afd. binnen de Rijkskiaskring Arnhem

gestemd hebben, wil ik U zeggen dat de stenverhouding was 2h voor de Hr.
Cocheret en 21 voor de Hr. Nieland.
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De Bonte, afd. Ede. Het gaat nog even over die stemming bij de Kamercentrale
Gelderland. Het is n.l. zo dat de afd. Ede die de candidatuur van de Hr.
Nieland van harte steunt, niet aanwezig was. De afd. Ede heeft daar 5 stemmen
en het is zelfs zo dat als de afd. Ede daar aanwezig was geweest, hadden
we nu helen:aal niet hoeven te praten over candidatuur. Dan was de Hr. Nieland
automatisch candidaat gesteld door de Kamercentrale Gelderland. Verder wil
ik alleen zeggen, de afd. Ede steunt deze Mijnheer Nieland, omdat hij duidelijk
voor ons heeft

een zeer bekwaam iemand te zijn en wij zouden het

bewe~~en

zeer op prijs stellen als hij in het ho13fdbestuur werd gekozen. :Uank U wel.
Mag ik nu voordat U de bciefjes gaat inleveren •••••••.•• nog een spreker over
dit punt?, ••••.•••
Bijer

~eeuws

Vlaanderen, Ik vrees dat ik niet de

laat~te

zou zijn want ik

wil graag le Kamercentralo Den Bosch willen vragen wat haar voorkeur is
voor de 2 candidaten
graag bij dit

di~

belangrij~e

Daar is nu juist geen
van Den Bosch die

Den Bosch stelt. Het spijt me maar ik zou het toch
punt, iets nadere informatie hierover willen hebben.

~ispraak

door gedaan door Den Bosch, maar is er iemand

vraag wenst te bea.ntwoorden?

de~.e

Het spijt me, ik ke.11 nemens Den Bosch niet het woord voeren.
Maar de feiteliJke situatie is dat den Bosch niet tot een voorkeur is
gekomen, dus ik zou me kunnen voorstellen dat bet voor Den .Bosch ook wel moeilijk is om ceze vraag te beantwoorden.
Dames en

he~en

voor U de briefjes gaat brengen, zou ik eerst nog even willen

overgaan, i 'I:: had het eerst na de pauze willen d0en, r,1aar er staat een
fotograaf te wachten die weer naar em ander politiek congres moet. U weet
het is hoogtij op het ogenblik. Ik zou willen overgaan tot de installatie
van á.e 2 nhmV<·e DJ leden.

~ouden

de Hr.

L,~;.uksterman

en Tammens naar voren

willen komen. (applaus)
Ik wens nu
dag.

nogma~ls

best~ur.

de heren

Lau~sterman

en Tammens hartelijk welkom in het

Ik hoop niet dat ze over een paar maa&den zeggen, wat zijn ze

begonnen. En al zeggen ze dat. hoop ik niet dat ze ons in de steek zullen
laten. Er staat U heel wat werk te wachten, maar we zijn erg dankbaar dat U
het op U heeft willen nemen. We kennen elk.aar al erg lang, allebei, dus
aan de vriendschappelijke samenwerking zal wel

helem~.al

niets ontrbreken

en dat is als basis voor veel W8rk al bui tengewoon belangri,ik. Hartelijk
welkom.
Danes en heren wilt U dan nu de sternbriefjes gA.an i.nleveren. Er is een kleine
wijziging in de orde.

~~iende

de enorme stoet van vragenstellers voor de

Kamerfractie a, horende de lege magen kno1·ren, overleggende met de frnctie
hebèen wij besloten' er wordt nu nog gestemd, daarna heeft U een linchpauze
tot ·1 4.1 5 uur, dan komen de vragenstellers, dan is er een kwartier schorsing
zodat de fractie even de vragen kan verdelén en dan worden ze beantwoord.
De uitslag krijgt U na de lunch.
De pers wordt uitgenodigd om met fractie en dagelijks bestuur bijeen te
komen in de perskamer. De pers heeft dan gelegenheid nog nadere vragen te
stellen. Ik wens U allen een saakelijke maaltijd, maar vergeet het
stemmen niet.
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~ouden

de vragenstellers voor Eerste en Tweede Kamer zich op willen stellen

in d3 buurt van het spreekgestoelte?
L.ijn .1L.e Kamerleden weer terug in de zaal.
Vragenstellers aantredea graag, Kamerleden in de startblokken.
Damas en heren, ik heropen ae vergadering en wil baginnen aan de middagzitting.

~r

diverse vragen al schriftelijk ingediend, bij fractie

~ijn

of secretariaat. Ik zou

echte~ de~e

vragenstellers willen zeggen dat zij

toch nJg de vraag mondeling moeten herhalen, omdat de zaal er anders

ge~

kannis van kan nemen en c.o;ç: de pers niet. Dus ook 1:tl hebt :J schriftelijk
ingediend, toch mondeling herhalen. Wie is de eerste vragensteller. Ik
geef het woord a':l.n de !ir. ;'/.akl·eel.
Dmtk

U

w~l,

de

~evr.

vcorzitt~r,

Een vraag die ik niet namens enige afdeling

etel en die ook niet van te vorenaangemeld is omdat die

~~ar p~rs~onlijk

zeer \ort geleden pa.s is opgekor:ten. Ik heb n.l. enkele malen met bijzonder
veel genoegen gezien, in de krsnt gelezen
Tweede

e~

over radio gehoord, dat onze

gesteund heeft de moties die zijn ingediend ter

Zuruerfr~ctie

verlening van een pensioenrecht 3.an joodse oorlogsslachtoffers en ik heb
met 2n.ig vE:rdriet enkele dagen geleden geconstateerd dat de motie van afkeurin.g vver hE:t beleid van de staatssecretaris d a deze 2 eerdere moties
niet wensta uit te

v~eren,

dat doze motie

~an

afkeurig duadfoot onse

Kamerfractie niet is gesGeund. Ik vind dat jammer want ik zou dus graag aan
de

:~amei·tra~.,;tie

Dank

~;.

willer: v .cagen om deze gang van zaken nader toe te lichten.

Dank U wel mijnheer !'ftakreel. Wie is de volgende?

~ü;jnhee:r.· i~dwunis.

Ik wilde graäg een paar vragen stellen, een 3-tal vragen

ook l!i:lmenti ::.;evr. v.d. ;îpek var1 du a.fd. L.;utphen, over een aantal opmerkingen
die Mevr. Veder
Ze

S~ith

heeft gedaan voor de Kamercommissie van Volksgezondheid

hüeft daai u. L1•• gezegd, communes zijn vaak et:ln verzamelplaats van de

vez~aarlcosde

zwerven&e jongeren, die geen werk kunnen of willen aanvaarden.

Vervolgens

hygiënische toestand in deze corumunes laat te wensen over.

~e

Mevr. Veder v1•oeg zlch af of de communes geen lesme·ttingshaa.rden voor de
geestelijl.e en hygienische

~wzonä.heid

zijn. De 3 vragen die ik zou willen

stelJ.en zijn in de eerste plaats, welke informatie

~evr.

Veder haar mening

over comGunes berust? 2e plaats, wat Mevr. Veder in concreto bedoeld indien
zij

spr~ekt

gezondheid~

als

libera~l

over de gevaren van communes voor de geestelijke en hygienische
~e.

zou ik als vraag willen stellen,

Ka~erlid

ao~Mevr.

Veder zeker ook

het juist haar mening a priori uit te spreken over

•••..••... waarde oordeel terwijl ze zelf toch eer voorstander schijnt te
zijn va.n ?:etenschappelijk onderzoek en in hoeverre kan een objectief onf.erzoek voor Mevr. Veder nog waardevol zijn gezien haar uitspraken.
~ie

is de volgende vragensteller?

Groothof,

~msterdam.

Mevr. de voorzitter, er zijn 2 punten die in de

Amsterdamse afdeling de aandacht hebben gekregen en die ik hier ook even
zou willen brengen, omdat zij ons toch wel verontrusten.
In de eerste plaats een punt t.a.v. het beleid t.a.v. de Ned. jeugd, die
je in grote trekken in 2 groepen kunt verdelen.
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De jeugd die nog onderwijs geniet en de jeugd die wij dan werkend kunnen
noemen. In onze

~fd.

heerst de

budgettaire r.1iddE'hn die

orv~ttin~

daarv~cr

dat

t.~.v.

de~e

besc;1ikbaar zijn toch

l~at~te

grJ~p

gezier" d3

Wd.t

de

è;::.J'~:.~.ls

verh:uè,i:1gen, ir. l:et engerede zijn gera.'lkt t .. o.v. de hoeveelheid mid.dchJn
die 1-':um:er: wc:r·den
argu::12r.:·.

be~teed

bet cnderwijs. 1hl weet

aa~

worden cebruikt, di'J.t je bij die werkende

kc~:t

b.v. geen ecciele cnrurt centra
Maar

~~et

ev~.

wat meer recht doet. In de 2e

partij

F~

~eugd

gnro subsidieren en

~at
~an

in het

:.~lubhuis

dies meGr zi ••
de

Ka~€rfr,ctie

verschuiving van middelen die de varhoudingen

pla~ts

is er een punt dat aansluit bij de al

eerder r;ena.:3.kte OJ:merkif)gen over d.e presentatie
Dre~R

>'lel dLü :J.ls t<leen

zouden wij toch wel graag een mening

~Fz~lr:iett~Ti~

willen vernemen omtrent een

door

i~

~envoud

van taal enz. Er is

Sr. enige tijd terug gezegd, dat hij partijen als een bejaardensoort c&tegorale partijtjeB moeten ontraden. Dat doen wij

~at

natuurJijk van harte

me~

maar

he~,

wi~

wilden graag dat de Kamerfractie zich

eenB ui tsprr~o.k omtren": }'et feit dat zij zelf zouden kunnen àoen of menen te
kunnen d0en ar:.:.n het overbrP.ngen en juist en gced cverbrenE,en naar de
van hun werk. tij proberen
ook njet
er

~~+

daarme~u

kL~z:er

niet te zeggen dat hun werk niet deugt

hun public relation niet deugen maar tcch blijkt steeds weer dat

zijn van ontevredenen, teleurgcstelden dis zich menen te moeten

~rccpen

verenigen in r.llerlei mi.n of mee:r vreen1d f;€m,am:te partijtjes en wij geloven
det er toch ncr
Volc;eYJ.è,e

iets te

~cl

v~rbet~ren

zou kunnen zijn en wij vragen dus om

vr;.:.gcns teller.

Mevr. Hicsink, afd.

A~n+nr~am.

Nemens Amsterdam

wi~

ik even het volgende naar

veren brencen. Bet f:tant in Uw bm•kje bijzender è.uidelijk, in 'het blauwe
boekje -;p
niet

hl~.

t,O, +.oekr-:nninf; v!'l,n het kiesrecht van alle Nederlanders ock de

ingeze~enen'

voor zover deze niet in beginsel

kiesger~chtigd

zijn voor de

vo lksvertecenv:cord; ginr; ir. een ander la nel. Ik z::JU graag namens .hms terdam hier
stringent wiJ.ler, wijzen, dat U deze zinnen niet blauw blauw le11t alsdlf:l het
boek.je blauw, "Rnt het is n.l. zo dat door het
ccllectieve

~ondiale

verva,~en

VL!.n

landgrenzen er eer.

aanpak iR van vele projecten op research gebied. Dan

hoef ik alle~n nRar nR&r Genevete wijzen naar de ••••.• Dami U wel.
Hr. v. rees.

M~vr.

kum:en

vr.n het rapport van een commissie die van de

ncn~n

oprlr~-.cht

d8 voorzitter, we hebben enkele maanden geleden kennis
1~ini3ter

v. Jus ti tie

hE,d gekregen om tf; bestuderen of het wenselijk, mogelijk dan wel

nocdza~elij\

zou zijn om in het kotboek van Strefvordering t.a.v. het

prE·ventief in hechtenis nemen van mensen waarvan verwacht wordt dat ze z.ioh
bezig houden met subversieve activiteiten of het Wetboek in deze zin
gewijzigd noest worden. Ik wil U mededelen dat ik aanvankelijk van plan was
OILdat

ik ir.hevige

dat ik van plan was

lli-''l.te v~rontrust
:~ierover

ben over de mening van deze commissie,

een motie inte dienen. Ik heb begrepen dat

het om reglement&ire redeneL niet mogelijk is. Ik wil daarom verder ook niet
ovei'

:;;rocedur-~s

g-3.an :praten, dat lijkt mij niet gewenst op dit moment. Ik zou

wel gra.s.g willen voorlezen wat ik in de vorm van een motie had willen indieP
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De Alg. Verg. van de VVD te Amsterdam op 27 maart 1971 bijeen, kennis
genomen hebbende van het advies van de zg. commissie Mulder door de
Minister v. Justitie ingesteld ter bestudering van de vraag of wijziging
moet worden aangebracht in de regeling van de rechterlijke bevelen tot
handhaving van de openbare orde, voorkomende in de art. 540 en verder van
het Wetboek v. Strafvordering, constaterende dat de commissie in

aanvullin~

van de betreffende regeling aanbeveelt welke het mogelijl meet maken dat
zodanige bevelen mede gegeven kunnen worden door de Officier v. Justitie,
zij het met beroepsmogelijkheid voor betrokkenen en dat bedoelde bevelen
zich naar het oordeel van de commissie ondermeer moeten kunnen uitstrekken
tot hen die worden aangetroffen onder omstandigheden die het vermoeden
wettigen dat door hen een misdrijf zal worden begaan, constaterende voorts
dat volgens de huidige wettige regeling bedoelde bevelen slechts gegeven
kunnen worden door de Rechter en t.a.v. iemand die op heterdaad is
betrapt bij het plegen van een strafbaar feit, waardoor de openbare orde
ernstig is aangerand. Van oordeel dat het voorstel aan de commissie Mulder
op gespannen voet staat met art. 5 van het Verdrag v. Rome tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Ook overigens
van mening dat bevelen als hier bedoeld in een rechtstaat slechts door de
Rechter gegeven moeten kunnen worden en dat het niet telaatbaar is te
achten dat mensen die geen strafbaar feit hebben gepleegd gedurende max.
15 uur vastgehouden kunnen worden

op de uitsluitende grond dat een

Officier v. Justitie omstandigheden aanwezig acht die het vermoeden wettige
dat door hem een misdrijf zal warden begaan waardoor de veiligheid van
personen of goederen zal worden aangerand. Van oordeel dat het door de
commissie Mulder in dit opzicht voorgestelde systeem geen wet behoort
te worden. Doet een dringend beroep op de fracties in beide Kamers der
Staten Generaal hun medewerking aan een evt. wetsontwerp tot realisering
van de hier bedoelde voorstellen van de commissie Mulder niet te verlenen
en gaat over tot de orde van de dag. Ik vind het jammer dat deze motie
niet aan de orde kan komen Mevr. de voorzitter omdat hij om reglementaire
redenen niet kan worden ingediend, ik zou echter wel willen vragen de
mening van de fractie kover het advies van de zg. commissie Mulder.
Hr. MeyeraUtrecht.
Mevr. de voorzitter, door het feit dat we een jaar geleden hebben besloten
dat we ook dupliek hier hebben, kan ik mijn vragen in eerste instantie
kort houden. Ik zal eerst even de 3 vragen naar voren brengen, die wij
schriftelijk al hadden gepresenteerd, dat we willen dat het congres in
totaliteit hoort wat de afd. Utrecht had willen vragen.
Wilden van onze Kamerfractie graag vernemen waarom zij het recht van troonopvolging de voorkeur heeft gegeven voor de eerstgeboren zoon i.p.v. de
eerstgeborene. Ik zal er verder niet op ingaan hoe ik daar verder over denk
ik wacht het antwoord af. Andere vraag, die van groot belang is m.n. in de
komende tijd, gewoon omdat ik moet constateren dat een toenemend leven
in onze partij is.
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En dat ik ook moet constateren dat we allemaal er wat harder aan willen
trekken en ik moet ook constateren dat we opener staan voor elkaars stand-ç
punten, dacht ik dat het van belang is dat diegenen die tot een uitvoerende
functie in onze partij zijn, dat daar tussen in onderling een goed overleg
plaatsvindt.

Ik ben pas sinds enkele maanden gemeente raadslid en ik moet

U zeggen dat ik af en toe gewoon zo uit de grote papiermolen dan maar
beslis in de hoop dat ik dat mede in overeenstemming doe met wat in breder
verband in de partij leeft en dat ik het dan zeer moeilijk heb omdat
precies te ontdekken. Er is natuurlijk een eenvoudig

an~woord

op, dan neemt

U maar de tëefoon, ik dacht dat er misschien betere kanalen zijn te
creëren in de zin van een overleg van gemeentetaadsleden af en toe met
Tweede Kamer leden, misschien dat U in dat verband ideeën heeft voor de
naaste toekomst. Ik wil me graag aansluiten bij een vraag die al eerder
gesteld is t.a.v. het buurt- en clubhuiswerk. Met een probleem daarbij
voorschotelend. Ik heb in de pers vernomen dat de VVD fractie daar niet
al te gortig geld in wil storten. Daar heb ik als de nadruk ligt op gortig
best begrip voor. Andere kant wil ik toch nader van de fractie vernemen
hoe ze dit interpreteert, want we komen er niet onderuit met name in grote
steden waar club- en buurthuiswerk al dan niet met de critiek op de
soms daar gehandteerde ideologieën, toch een belangrijk onderldeel vormen
om die aspecten tot opvoeding, tot je bezig weten te houden en niet altijd
op straat te slenteren, dat dat m.n. in dit soort werk naar voren wordt
gebracht. Ik dacht dat dat een brede steun behoort te genieten, misschien
de wijze van uitvoering wel eens aan kritiek onderhevig mag zijn, aan de
andere kant het is niet helemaal eerlijk om te stellen, van we betalen
het niet via laten we zeggen, de beslissing in de Tweede Kamer. Want het
is gewoon afwentelen, want die grote steden die zullen toch hiervoor hun
geld uitgeven. Onlangs hebben wij dan ook daartoe besloten in Utrecht,
dat kader kan ik U nog een vraag stellen aan de fractie van de Tweede
Kamer wanneer daar nog eens een landelijke regeling over komt. Als ik
begrepen heb ligt dat bij CRM nogal traag voordat daar een regeling vandaan
komt en U zit er toch weer mee als Tweede Kamer. Want wanneer een der grote
steden daardoor tekorten heeft, dan komen we via een andere hoek komen
we toch weer bij U om dat geld vragen. Dat waren dan de vragen die de afd.
Utrecht had, Mevr. de voorzitter. Ik wilde nog 3 puntjes toevoegen. Ten
eerste door het antwoord van gisteren, wilde ik de fractie vragen of zij
denkt dat in de komende tijd t.a.v. milieu beheer geen kosten door de
Overheid gemaakt zullen worden. Dat antwoord kwam mij gisteren een weinig
in die richting zo over. Ik vond het gisteren niet helemaal op zijn plaats
omdat ik begrepen heb dat de Hr. Joekas een soort balans van gelden heeft
gemaakt van het verkiezingsprogram. Toch wilde ik vragen of die nou echt ••••
of de fracti echt meent, dat het de overheid niks zou kosten. Ik dacht
al minstens het research en onderzoek, dat je dat niet alleen in afwachtendE
zin van,dat zal de universiteit een keertje doen. Dat je dat dan minstens
moet betalen •
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En ik dacht dat er meer aspecten waren, die ik ook gisteren genoemd heb
maar misschien dat U dat per departement wilt doorberekenen, als dat
een keer wat gecoördineerd is en dan kan ik het begrijpen dat het in
het urgentieprogram verder dus niet gespecijiceerd hoeft voor te komen
en dan kan ik ook begrijpen waarom ik gisteren dat andere antwoord gehad
heb. Ik wilde ook graag van de fractie vernemen

XKH

omdat die

problematie~

ook met de dag toeneemt. Hoe zij er tegenover staat om onze •••• laten we
zeggen steun aan de dagbladen hoe ze dat denkt te realiseren. Ik dacht da1
de vraas zo duidelijk genoeg is. T.a.v. de Hr. Verwees heb ik met opzet
dan ook voor laten gaan omdat die in een veel bredere tekst t.a.v. de
commissie Mulder zijn opmerkigg heeft gemaakt, maar de oommissie Mulder
he~

een tweede terloopse opmerking eräj gepàlatst. Een tweede terloopse

opmerking die mij even hard aankwam als hetgeen ze wel naar voren heeft
gebracht. En die tweede opmerking zou ik graag het standpunt van de fract:
willen vernemen.

Dat~

dan de opmerking dat de commissie Mulder in haar

gesprek met deskundigen en andere mensen tot ••••• nogal vaak hadgehoDrd
dat er dan leefde bij deze deskundige om te komen tot een overheidsdienst
voor conflict beheersing. Ik hoop niet dat iemand in de fractie achter
deze suggestie zou kunnen staan. Ik vind het goed de fractie deze vraag
voor te leggen. Aan de andere kant, het antwoord ben ik bijna zeker van gl
zien hetgeen de Hr. Geertsema gisteren zei, dat hij doelde op we moeten
de oorzaken daar moeten we onze aandacht op richten.
Volgende spreker.
Thijsen, Breda. Mevr. de voorzitter, ik zou hier in de eerste plaats
namens de afd. Breda onze bijzonder waardering willen uiten voor het bele
van de fractie in de afgelopen 4 jaar gevoerd. Ik weet niet of het onderwerp wat ik hier ter sprake wil brengen direct met het beleid van de
fractie te maken heeft, maar men heeft mij gezegd het hier maar ter
sprake te brengen. Mevr. de voorzitter, in de afd. Breda is de vraag aan
de orde gesteld of een zuiver democratisch kabinetsbeleid en een
ministrieel beleid niet eist dat na de verkiezingen bij het optreden van
een nieuw kabinet die secr. generaal van de departementen van een andere
politieke kleur zijn dan de politieke kleur van het nieuwe kabinet hun
functie ter beschikking stellen en evt. aftreden. In de tweede plaats
Mevr. de voorzitter, tweede vraag is deze, er is verder aan de orde
gesteld of het niet mogelijk is en wenselijk is dat brieven aan leden
van de Tweede Kamer fractie zo spoedig mogelijk en in ieder geval
beantwoord worden. Ter bestaan n.l. grieven van leden dat zij geen antwoo
gekregen op

of pas na zeer lange tijd. In geval de aangelegenaaid in

de brief behaAdeld ingewikkeld is, zou er een kort briefje geschreven
kunnen worden met bericht dat men later op de kwestie zal terugkomen.
Deze procedure kan men onprettige verhoudingen vermijden.
Hr. K

-Verschuur, Den Haag

Mevr. de voorzitter, slechts een tweetal opmerkingen.
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Mocht men daarop commentaar hebben dan graag. Een opmerking die gemaakt wordt
met grote waardering voor de omvangrijke taak en de bijzonder moeilijke taak
dieonze fracties te verrichten hebben en waarvoor wij grote bewondering hebben.
Maar niettemin, er zijn enkele punten, die wij toch graag even naar voren
willen brengen. In Den Haag hebben wij wel met enige teleurstelling en misschien
met wat verontrusting geconstateerd, dat in de afgelopen 4 jaar onze vertegenwoordigers in de Staten Generaal misschien wat weinig afstand hebben genomen
van bepaalde voorstellen o.a. financieel en soc. ec. gebied, waar de partij
het in beginsel niet altijd mee eens bent. De afdeling denkt hierbij met name
aan gegeringsvoorstellen die tegemoetkomen aan wensen van onze coalitie partners
en die niet geheel in overeenstemming zijn met het standpunt van onze partij,
dat wel niet in de geest van de afspraken bij de Kabinetsformatie zijn gemaakt.
Wij dringen er daarom op aan en na de inspirerende rede van de Hr. Geertsema
gisteren, behoeven we daar nauwelijks meer aan te twijfelen Mevr. de voorzitter,
dat we toch wat minder lankmoedig moeten zijn bij de komende Kabinetsformatie
en de komende Regeringsperiode. Zo de VVD in deregaring komt. Wij verwachten
een nog meer principiële houding waar voostellen aan de orde komen die afwijken
van de doelstelling van onze partij. Mag ik als concreet voorbeeld slechts
wijzen op de toegevende houding van de fractie in de Tweede Kamer over de
opmerkingen van de fractie voorzitter bij de laatste algemene

beschou~ingen

over de hoogte van de defensie uitgaven in een tijd van voortdurende geldontwaarding. Onze doelstelling werd wel vermeld maar op zo'n vrijblijvende
wijze, dat het Kabinet gerust op de ingeslagen weg verder kon gaan. En dan
een 2e opmerking die meer betreft de Eerste Kamer en die maak ik dus onder
volledige erkenning van het beginsel dat de leden van de St.Gen. te allen
tijde zonder last of ruggespraak hun standpunt bepalen. Niettemin meent de afd.
Den Haag dat er enige rede is tot teleurstelling die we hier dan ook uitspreken over de opmerkingen van de fractie voorzitter van de Eerste Ka.mer op
23 februari over de aanwijzing van de candidaat Kabinets formateur door de
Tweede Kamer. Het

verkiezingsp~gramma

spreekt zich uit ten gunste van deze

gedachte. Het is bekend dat de Hr. v. Riel zich daartegen verzet heeft, maar
in een kwestie als deze die zo uitputtend intern in de partij besproken en
beslist is, had o.i. mogen worden verwacht, dat er alle aanleiding zou hebben
bestaan voor de Hr. v. Riel om zich aan het partij standpunt te hebben geconformeerd. Althans nietsop de wijze als hij heeft menen te moeten doen, door
zich te mengen in een discussie die gaande is in de Tweede Kamer en waarom
zijn geestverwanten zich positief over deze gedachten hebben uitgelaten.
Schouten, afd. Doorn. ç
Mevr. de voorzitter, namens de afd. zou ik gaarne 2 vragen willen stellen.
De eerst e betreft het subiidie beleid. Jn het programma Liberaal op nieuwe
Wegen staa.t vermeld, de algemene middelen moeten doelmatig worden besteed,
overheidstaken die overbodig zijn en het nut voor de bevolking niet opweegt
tegen de kosten, moeten worden afgestoten.
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Mede i.v.m. dit beginsel vragen onze leden, kunnen de Kamerfracties inlichtinj
verstrekken over het door het huidige Kabinet gevoerde subsidiebeleid en
in het bijzonder over de bedragenen bestemmingen. Op welke punten achten
de fracties het gevoerde beleid juist en onjuist en ten 3e indien uit de
beantwoording van de vorige blijkt dat de fracties het beleid op bepaalde
punten niet juist hebben bevonden, welke acties hebben zij ondernomen omdat
beleid in een door hen gewenste richting om te buigen.
Een tweede vraag betreft het vragen stellen aan de Regering. Bij een aantal
leden bestaat de indruk dat de VVD fractie t.o.v. andere fracties weinig
vragen aan de Regering stelt. Daar wij niet twijfelen aan de kritische
instelling van de fractie en indien onze indruk juist is, zouden wij het op
prijs stellen de overwegingen te vernemen die voor de fractie aanleiding
zijn het stellen van vragen aan de Regering te beperken. Deze vragen zijn
vooraf schrlftelijk ingediend.
Bakker, Ermelo. Mevr. de voorzitter, iets over het urgentieprogramma. Ik
lees hier van middenstand en landbouw en als ik dan even de laatste regel
voor

mag~zen:

ik heb de vraag al schriftelijk ingediend. Het middenstands-

beleid moet een volwaardig deel van het regeringsbeleid zijn en niet het
sluitstuk. Ik ben blij dat ook de fractie constateert, dat de middenstand een
sluitstuk is. Wat doet men hieraan? Ik heb deze vraag al eens eerder gesteld
aan de Hr. Rietkerk en die heeft mij daar een diplomatiek antwoord op gegeven
door

~e

zeggen, ja, de algemene tendens is saneren. Maar Nederland heeft

een goede middenstand, moet ook een goede middenstand hebben wil men een
goede economie opbouwen, maar we hebben altijd het gevoel en dat gevoel is
ook wel werkelijkheid, we hebben boven de industrie en beneden de arbeider
en daartussen zit die grauwe middenaoot die men altijd genegen is, om als men
het boven niet meer krijgen kan en onder durft men er niet meer op te duwen
laten we die middenstanders maar weer pakken. Dus is het een sluitstuk en
dat sluitstuk constateert U zelf ook, maar nu zou graag eens een antwoord
willen hebben wat doet U er nou aan, om te zorgen dat het niet een sluitstuk
wordt. Maar dat men zodra de middenstander in de moeilijkheden zit dan is
het meteen, nou jongen dan moet je maar saneren. Daar komt uiteindelijk de
uitslag uit dat die middenstand verminderd en dat we minder mensen krijgen
die de midàenstand behartigen. En hier wordt door welke partij ook niets aan
gedaan. Men zegt het elke keer wel in zijn programma, maar verder komt men
niet. En nu zou ik graag van U het antwoord willen hebben wat er nu wel aan
gedaan wordt.

Dank U wel.

Wie is de volgende vragensteller?
Hr. Koomans. Voorzitter, allereerst uitdrukkelijk vaststellen dat ik privé
spreek en niet namens de afd. Amstez·dam. Ik heb een vraag die gericht is op
de toekomst. Hij kan kort zijn, aannemende dat de verkiezingsuitslag reden
geeft voor de confessionelen om met DS 70 evt. een coalitie te gaan vormen.
Ik zou graag wiDen vragen, wat is dan onze positie daarin, mede gezien onze
uitspraak in het liberaal beraad dat wij toch ook niet met de P.v.d.A
in een regering wilden gaan zitten. Dank U zeer.
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lir. .'!egcans. Mevr. de voorzitter, dames en heren. Ik wilde graag iets
1

vragen over de positie van de buitenlandse werknemers. Ik zou dan 2 aspecten
willen onderscheiden. In de 1e plaats, die mensen die naar Nederland komen
en die hier werken. De opvang van die mensen, de huisvesting, en dan zou ik
toch willen stellen als we inderdaad die mensen hier willen hebben om ons
uit onze economische moeilijkheden te helpen, dan ook moeten toestaand dat
zij onder gelijkwaardige omstandigheden leven zoals iedere Nederlander die
hier werkt en hier verder woont. Dat betekent ook dat •rouwen en

~inderen

mee meeten kunnen komen •.\ls wij dat niet willen accepteren,

zou het

d~'l

alternatief moeten zijn, dat men de werkgelegehheid naar die landen in de
Middellandse L::ee brengt. Dat is dus in feite gewoon wat zich in binnen
Nederland ook afspeelt. Bij de rogionale

problem~tiek

moet het werk naar

de mensen of de mensen naar het werk. Nu herinner ik mij van een aantal
jaren geleden, dat de Hr. Joekas eens een keer een suggestie heeft gedaan
m.b.t. de èextiel industrie in Tilburg, waarbij een plan was opgesteld om
die machines mee te la ten gaan naar Turkije als die mensen terugkomen. ·:lant
als die mensen terugkomen en ze hebben nog geen geld verdiend ala daar geen
goede dingen mee kan worden gedaan, geen investering meer kan worden gedaan
die het land ten goede kunnen komen. Dan zijn we uiteindelijk ••••••
dan hebben we nog weinig bereikt in het kader van ontwikkelingshulp wat
ook een aspect kan zijn van deze buitenlandse werknemers in dit lid. Ik zou
willen vragen in de eerate plaats dus de positie van die mensen in Nederland
en in de tweede plaats of er een planmatige aanpak kan komen, waarin die
mensen teruggaan naar hun thuislanden. Dank U wel.
Voor ik de volgende spreker het woord geef, namens de voorzitter van het
stembureau willen de leden van het stembureau even daar in de gang komen.
Dus achter de Hr. Iforthals Altes aanlopan. Ja, gaat Uw gang.
Fransen, Nederhorst t.Berg Mevr. de voorzitter. Ik heb een drietal vragen
in de eerste plaats aan Mevr. Veder Smith m.b.t. de smeerpijp. De affaire
rond de smeerpijp al/Is

enige tijd uit het nieuw verdwenen, maar deze week

is een rapport verschenen van een Nederlands Duitse commissie die haar
bezorgdheid heeft uitgesproken over de effecten die de lozing van de anorganische en organische stoffen eens zullen hebben. De anorganische

sto~fen

Mevr. de voorzitter, ik wil niet te ver gaan maar toch een enkele opmerking
hierbij maken, die kunnen niet door het water worden afgebroken met aLs
fll

gevolg dat de zouten en de zuren in het water blijven zitten. En wat is nu
het punt, dat ze wel door bepaalde achaaldiereqo.a. de mossel en de oesters
worden opgenomen met het effect, dat hebben we in Japan kun.an zien, door
het eten van deze dieren waar schadelijke stoffen inzitten. Deorganische
stoffen die grotendeels uit de smeerpijp voortkomen, die hebben als gevolg
een sterke alg ontwikkeling en met het gevolg dat veel dieren sterven.
Wanneer het nu Mevr. Veder bekend is en met haar de fractie dat vele dieren
zullens terven, dat mensen kunnen sterven die mossels en oesters eten
en dat door de

smeerpij~,

een van de belangrijkae

volgels gaan verdwijnen, is mijn vraag aan h

~·bieden

aar •••••••

van de trek-
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Jtij de samenstelling V(tn r:et. nieuwe kabir:.et dacht ik onze punten
~,~jjn

opstellen.

vraag nu aan

hi~

nr.

be~eid

punten juist zijn en is hij
heeft

~e

Yonhof
da~rover

is~

moeten

vcCI'

is hij va.n mer..ing dat deze

cok in de toekomst en :nisschien

dat ook wel gedaan in het verleden iets

VE.ll

te zeggen.

we

~·~ant

krijgen wel zoals ik al gezegd heb een santal mededelingen omtrent de
democratisering, maar ik geloof dat we met die
beslissen of de 'iirectie

11.01.1

democratise~in~

wel of niet een :>.ieuwe bandrecord.er aan mag

en al det soort zaken meert voll9dig de plank misslaan. Democra-

sch~ffon

tisering van het ond.erwijs en ik wi 1 dat met nadruk
afkomst

cnge~cht

financi~le

ot~llen,

h~t

Dijkstal,

m~g

schaffen.

Y~orburg.

D~

dem~cra.tisering

Dan~

U wel.

Mevr. d.e voorzitter, ü:: heb ea"l tweetal vragen aan de

eerste richt zich op het t?rrein ''an de sport, i:t bon nogal

teleurf·~stGld

VVD,

te

opl~iding

onderwijs en n.;_et meepraten of de direct.te wel of niet een band-

recordgr aan
fractie.

ie lere~n

positie e.d. d9 kans krijgt om die

volgen die bij hem past en waarvoor hij geschikt.12. Dat is
vs.n

van mee

d3~ro,~er

j~re;,.,

over "Nat er in de laatste

'JOk

'ran de !{ao3rfrac";ie

de

V<l.n

naar voren is gebr'l.cht. Ik zou graag haar standpunt daarover

vernemen, :nisschien dn"; dat mijn teleurstelli;lz k.'ln ·xet;r:lcmen, d!lt wij in ons
verkiezin'5sp:DDgramm1.

i~een

~"3"ta.atssecreta::-is

voor sportzaken entameren.

Mijn tweede vraag richt zich op het gebied vnn
zelfstandigen. 0ok daarin heb ik enige

penstocnvoorziening~n

t~leurstelling.

een standpunt van de fractie over horen.

'~'enslotte

voor

Ik zou daar gra!lg ook

een kleine suggestie.

Zou het r.togeli,jk zijn om dit vraag en antwoo?den u.urtje enn wat permanenter
karakter te geven. Ik stel mij voor om dat te doen in 'Trijheid en Democratie.
Ik heb begrepen dat daar tJnige r lbrieken weg gaan vallen, die over de grote
steden. Misschien dat

w~

die op deze manier kunnen gebruiken. Ik dank

u.

Hr. Pegel, :areda.. Mevr. de voorzitter, twee korte punten voor de fractie.
We hebben zojuist een volkstelling achter de :.n1g. Op zichzalf is dd.t een
heel normale zaak en een heel eenvoud1.ge zaak en eigenlijk niet iets om over
te praten. ilet varvelende is dat
over is geweest via 'l'V en

~r

in een bepaalde periode nogal wat rumoer

anderszln~

e11 wat we eigenlijk gemist hebben is

een wat duidelijker voorlichting en informatie va."l de fractie b.v. in V

&

D

of anderszins over deze zaken. 'l1weede punt is, er worden in Naderland veel
wegen aangelegd en allerlei

w~rken

door Rijkswaterstaat gepland en uitgevoerd

',Vat ond opvalt is dat Rijkswaterstaat kennelijk een eno::.. m machtig lichaam
1

ia en dat de plamling van wegen, kunstwerken en waterstaatkundige werken door
Rijkawaterstc..at wordan gedaan en bijna z·)nder overleg met die instanties
die de recreatie, landschapsschoon, monumentenzorg en dergelijke dingen in
ond land, behandelen. \iij zouden graag van de fractie willen horen of zij
hun :invloed kunnen aanwt::lljen opdat wij de planning van dit soo:t werken en
recreatie en

natuursc~a~n,

welke we toch al niet meer zo bar veel hebben,

kunnon worden behouden zoveel mggelijk en dat er overleg kan zijn met de
instanties die deze zaken beheren. Dank U wel.
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waarom zij, ondanks haar bezorgdheid die dj in de Kamer heeft uitg~R:proten
en ondanks de goede bedoolin&en 1\io zij heeft geuit bij haar bijdrage tot
dit debat toch de rr~ctie heeft geadviseerd om voor deze smeerpijp te
stemmen. ·Jevr. de Praaiden te, mijn tweede vraag richt zich tot ~ujnheer de
.Bet9r en handelt over de aanleg van de nieuwe luchthn7en. Er :zi.jn :tn de
afgelopen pario1ie verschillende mogelijkheden genoern.d als plaatsen voor de
aanl~g

v:m e13n nieuwe luchthnven.

rt

noem o.a. de 'Josterschel'-"e, de Veluwe,

de Mar::terwaa.rd, Oostelijk en Zuidelijk 'F'lav?land en het IJsaalmeer tussen
Enkhuizen en S ta,reren. De laatste die ik wil nogmen !!eeft betre 1-:kint'!" op de
ui tl<>.. tingen die de Hr. Pé tri, ing. planolo'Jg in 'Nageningen heeft gedaan
t.a.v. de aAnleg van een nieuwe luchthaven vbk onder de Afsluitdijk. Als
positieve punt,en t.13..v. de vestiging· van een nieuwe luchthaven in dat
gebied

nf~8mt

de l1r. Pé tri de volgende punten. Het kan het No-:>rden de' kick'

geven waar meu al zo lang na.:1r zoekt. Technisch is dat gebied een hele goede
plaats om een internationale vlieghaven aan te leggen. De vliegstroken zouden
moeten '<:omen te lichten tussen B~laward en de Wieringerwerf. Ze zouden voor
het grootste gedeelte boven water komen te lichten en goed gesitueerd zijn
op de overheersende windrichting.
st~ndighaien

Bodemgestel~heid

en

~eteorologiache

om-

en geen zicht vervuiling zijn de voleende puntel'l. die de Hr.

Pétri in zijn rapport noemt,

a.ls~ede

nog dat door de ligging

v~n

dit gebied

binnen niet al te dichte woonkernen de geluidshinder niet zo bezwaarlijk
zou zijn. Geäien deze uitlating Mevr. de Presidente vraag ik de Hr. de Beer
als vertegenwoordiger van de fractie zijn mening over deze uitlatingen van dE
Hr. Pétri en of hij zich al bezonnen heeft op de aanleg van egn mogelijke
luchthaven in dat gebied. De 3e vraag Mevr. de voorzitter, die ik eerst niet
van plan was om te stellen, maar die de Hr. Venhof mij toch ontlokt heeft
gisteravond

bi~

zijn uitlatingen bij de bf'lïandeling van het urgentieprogram

heeft betrekking op de onderwijzersopleiding aan de peadagogische academies.
De Hr. Vanhof heeft toer.., en daar ben ik blij om, met nadruk gesteld dat we
in de komende jl3.ren door enn tekort aan onderwijskrachten niet overgaan
tot een verlaging van de leerlingenschaal. Maar waar ligt dat nu aan. Ik
geloof dat we door de aannem:i.ng van de mammoethwet en alle perikelen daaromheen, de HAVO opleiding de mogelijkheid geeft tot het volgen van een opleidiJ
bij het hoger onderwijs, de

~.g.

learen opleiding. Het gevolg is nu dat door

slechte salariëring van de onderwijskra.chten, ik wil met nadruk hier stellen
de lera.aropilaiiding ee:r. zuigkracht heeft voor de mensen die het HAVO diploma
hebben gehaald, met het gevolg dat de toevoer van nieuwe meneen bij het
basis onde-rwijs elk jaar schrikbarend terugloopt. Als redenen zou ik da.arvoo:
kunnen nOE:lmen de slechte opleiding. 'Nij krijgen heel periodi.ek een aantal
maatregelen die van he~ Hinfsterie komen, die een kleine verbetering in de
opleiding ttlt gevolg hebben. 1Den fundamentele herziening van de opleiding
schijnt er vooralsnog niet in te zj.tten. Deze 2 punten Mevr. de Presidente,
de opleiding en het salaris zijn punten die in de komende periode dacht ik
m.n. door de fractie zouden moeten worden bekeken en ook zullen we daar
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!!.evr. :tut, afd. 3tads:tanaa.l. Mevr. Je Presidente, ik zou graag a.J.n ::le
fractieleiders van de 3erste en :weede Kamer willen vr3gen Jf het mogelijk
is om een standpunt
bij

~er

YtUl

:.ie fractie t.a.v. de oefenterreinen Plan

en B

.1

Apel op dit moment uiteen te zetten en zullen de 1ractieleiders

kunnen zeggen, dit plan is aitgesteld -

nie~we

Kabinet beslist laarover

maar ik dacht in elk gev:ü t/m Dinsiag ·.,:..ts de fr:1c:-';ie ervm :JV(3rtuigd
dat dit Kabinet er nog over zou beslissen en
voor iit gebied nog veel langer
hoe d8 mening van :ie

fra~ties

sn

v~ort

i~

hola.~Ls
zo~

duurt :ie

duu gr3ag

onzeker~eid

~ill9n

horen

van de Eerste en T·.veede Kamer is t.::J..v.

deze 2 plan","l.en, waarvan 3:e in de p.rov. Gr·Jningen en bij de Gemeen-te en bij
da Prv'rincic gezegd haeft da vo,.)rdelan zijn twijfrüachtig en het economisch
:1ut -.ran deze oefen terreinen kunnen we direct n:)g niet bezien, z :>da. t de
pr:n.rincie en de gemeente !ezegd ha".Jben au'b. geen

oefe~terreiflen

hier, maar

andere middelen die economisch voor Oost Groningen van veel meer belang
zijn. '\faa.r d 3 ·0:.1rust in het gebio:d. duurt vo?rt en ik zou heel graag
wille;1 verneme.n :'::.oe de sta.nipu:>.tei1 zijn en kunt U oe:<: zeggan ja.
komt een nieuwe fractie. :,!a.ar ik
straks in de

,iac~t

.'Il9.a.r

ec

d3.t Yeel le·ien van ,iez·e .fractle ook

z'.l.llen terugkeren, zo·:ht dit t ?eh wel een ze<ere m'3.atsta

KaJiï.~r

voer dit gebied is om n'.l. te weten.
Hr.v.d. Schaar,

!.!evr. d.e Presidente, ik heb in l:et

bet~<>g

van de Hr.

Geertse:na gister:J.vond rtet bijzond.er veel belangstelling kennis genomen
van het teenemend

belar~g

dat de fract:..e, ik mag erv3..n uitgaan dat het stand

punt van de F.r. Geertsoma het standpunt

VfiD

de fractie dekt, heeft ingenome

t.a.v. de Europese gemeenschappe;:1. Ik heb in de wcorden van de Hr. Geertseii
begrepen dat hij het geaol va:1 Frankrijk met de belcmgen van Europa zo
langzamerhand beu is. Het is die belangstelling Mevr. de voorzitter, die mi
aanleiding geeft tot de vraag welke concrete maatregelen de Er. Geertsema
voor ogen staan indien hij zegt dat Nederland een hardere koers t.o.v.
Frankrijk zal moeten varen voor wat de toetreding van Engeland tot de
gemeenschappen betreft.
Hr. M.arkusen.

~<Tevr.

de voorzitter, als laatste in de rij der engelen 2 kort

vragen. Eerste vraag betreft de democratisering in het leger.

~~en

hoort

daar nog als eens verwarde geluiden over en men leest wat verslagen in de
pers die r.,iet even helder zijn of men honrt er over via de V.P.R.O. Het
leek mij wAl juist voor een goede informatie van de partijleden ook als
àe specialist defensie van de Tweede Kamer fractie eens een nota, qedachter
wisseling, op papier zette, wat is er aan de hand en wat moet er zijns inzj
gebeuren. Als ik op het ogenblik op mijn school en andere scholen waar je
mee te maken krJjgt eens rondkijkt, en je zegt stel je voor dat die generaties die nu bezig zijn met

~~t

zij

democratiseri~g

noemen op school, in

dat leger komen, vraag je je wel eens af wat gaat er gebeuren in het leger
op den duur. Die mensen worden ouder dat slijt wel af, dat zal voor sommige
op gaan maar

30~igen

niet, dat kun je nooit als definitie stellen. Vandaal

mijn verzoek of we daar eens iets op paier over kunnen zien, zodat wij
daar eens over kunnen meepraten, meedenken, misschien ook mee beslis'
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In de tweede plaats, wat vinden de fracties ervan de suggestie om bij de
Kabinetsformatie niec al te lankmoeding te zijn ook niet al te star te
zijn, maar in ieder geval wel eens op het Departement CRM. Je leest soms
de gekste dingen, je hoort de gekste dingen. Ik lees nog steeds Vrij
Nederland en deze week zag ik in artikel van de ilr. Blokker die een
schandalig staaltje verkwis·ting aan de orda stelde,va.n oelastinggelden,
omda·~

de een of a11dere sukkel had een mooie verblijf in :i'sechoslowa.kije

gehad betaald door net departement. Die had daar een of ander lagere
school opstel over geschreven en dat werd dan uitgegeven op
papier etc.

~r

stond alleen niet bij hjeveel

he~

~unstdruk

gekost had en dan vraag

ik mij af hoeveel wordt er nog meer gesmeten. Laten wij dan eens dat depar
ment opeisen misschien is er al dan niet .net medewerking van een accountan
wat aan te doen. '.i'enslot te het is gewelàig da LtJr behalve een eerste termij
vovr de partijleden nog een dupliek is, maar mijn vorige partij die werkt
met

inte~ruptie

microfoons, dat is in deze zaal heeft zich dat altijd

afgaspeeld en ik moet zeggen, ik mis dat wel vanmiddag het is een aanzienlijke verlevendiging van de discussie.
Dames en nez·en, ik geloof dat hit3rmoade de lijst v·an VI'èl.genstellers is
gesloten. Ik wil om te begiru1en J de beloofde uitslag geven van de hoofàbest·aursverkie&i•g. ïComt daar nog een vragensteller aan? Is dat echt de
laatste.
Mevr.de voorzitter, mijn naam is v.
de f1•a.ctie m.b.t.

In he

~Ujkswaterstaat.

lanceren van bepaalde plannen van

~alst

uit Soest. Ik had een fraag aan
bijzonder· tot het plan panklaar

Rijk~wa.terstaat.

Welke invloed heeft de

fractie of de leden van de fractie ir.. de col!l.ll1issie bij het wijzigen van
deze plannen.
Dames en heren hiermede is nu echt de lijst van vragenstellers gesloten.
Ik geef U héerbij de uitlsga van de stomming voor de plaatsen in het HB
voor deRijkskieskring 's Heretogenbosch en voor de Rijkskiaskring Arnhem,
voor de kieskring

'l:i

Her•ogenbosch is gekozen de Hr. Ta.lhammer en voor de

Rijskieskring Arnhem de Hr.

~ieland

.Er is in de pauze tot mij het ver-

zoek gericht om de nat gekozen hoofdbestuursleden dus ook degenen die vanmorgen zijn gekozen bij enkelvoudige kandidaatsstelling om die

-~e

ver-

zoeken even op het podium te komen, wa.r.t we willen hun gezichten even zien
[r. v. Ul&en, Hr. Bast, Hr. Evenhuis, llr. v.d. Kolk, Hr. Nieland, Er. de
Korte, hartelijk welkom allemaal in de kring van het Hoofdbestuur. Ik vind
het een goede traditie, hartelijk dank Er. 1Nijnmalen

di(~

mij meen ik de

suggestie deed.
Dames en heren, zoals L;: U straks al heb gt!zegd is er nu een kw:J,rtiertje
pauze voor het beantwoorden van de vragen.
Dames en heren wilt U even gaan zitten, het woord is aan de Hr. Korthals
Al:tes die U nog even de details van de laatste stemming zal meedelen.
~r

is gevra.acld om de preciese uitslag van de stemming. Alleen vrezen wij

dat degenen die het horen willen met iets anders bezig zijn,
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wat niet in deze 2aal schijnt te

kunne~.

Voor ie RKK Den Bosch zijrt uit-

5J) geldige ste:xnen zoda·tn.ie vereiste neerdeJ:"t,eid W.lG 254.
1-:Jl::.ncG 7 :::tc!:lm.e:.-... lJitgeb.=acL.t v:Jor :ie 1~:::-. ~·alhuillmar· 450, dio dJ.s verko~on
it3. l)p ~ij!l tegencand:..L._c.t Je Hr. ~·~rck~l:.l<..'.r 32 stem.;neu en verder WG::.'.;
YarsL·uci1e stenmer~ n.l. fT=. ;~rekJl 1, ~ir. :{urveJ.: 5, i!r. ~~.;J.uks~erLi:.J.n 4
ge-t~ruc::.t

Jan -roo:::-

~r~1:::~n:. '!!:.J.S

lnd d·.:J Hr. 1Iieland

ool: 5C9 geldige u ter.me:a, 254 ueercle..:·heid, dau.1• mn

3 :J 3, d') :r.:. C ue la :.I.

~

24 e.1 af tr<::dt:nd.e Er. l:ooy

~~.

Als iedereen zijn plaatsen heeft ingenomen gaan wij over tot beantwoording
door leden van de Kamerfracties. Het ee:t"st is het woord aan

ne

:R'r. v. Riel

voorzitter va.n de Eerste Kamerfractie.
Hr. v. Riel.
Mijnheer de voorzitter, laat ik met het kortste

be~innen.

Het verheugt

mij dat de Hr. Markusen in de gang van zaken van vandaap weer een

~ekere

nieuwe bevrediging heMft kunnen vinden. Ik kom dan de opmerking

va~1

voorzitter van de .JOJJD over het rapport Mulder. Dat is een ZM.k

w~=~.ar

de
men

inderdaad een aantal vraagtekens bij zetten kl:m. Maar helemaaJ.. eenvoud:i.g
is het

to~h

niet. Dat ligt ook voor de hann. We staan hier op merkwaardige

grens of scheidingsgebied tussen de ons zo na aan het hart liggende
bescherming van de minderheid, van het individu
gemeenschap. Dat is een probleem waar tussen het

~n

de bescherming van de

alti~d

moeilijk kiezen

valt. Maar nu is het merkwaardige. Woordkeuzen zi,in in al dit soort zaken
zo belangrijk en nu heb ik hier dat blauwe

boek~e,

waar verschillende here

al gerefereerd hebben "liberalen op nieuwe wegen". Daar

i~

op pa.g. 37 door

de partij en niet op voorstel van het hoofdbestuur, onder het hoofdstuk
Defensie, ingebracht krachtige

bes~rijding

van subversieve activiteiten

en sabotage. Dat klinkt buitengewoon flink, ik kan me daar volledig mee
verenigen. Maar krachtige bestrijding op welk gebied ook van subversieve
activiteiten en sabotage komt bijzonder makkelijk in botsing met de rechte
van particulieren. Men moet zich dat altijd realiseren. Als men dat in
militaire verhoudingen subversieve

~ctiviteiten

en sabotage met kracht

wil bestrijden, zal men ongetwijfeld ook op momenten

~omen

dat men mensen

in hun individuele vrijheid wel een beetje kwet'3t. Wat het verdragvan
Rome betreft, ook dat is

n~.et

zo 1 n eenvoudige zaak. In die commissie

Mulder zaten een aantal zeer goede juristen, enige professoren ook de Hr.
Mulder zelf is een hele knappe man. Daar heeft men die zaak van het verdra
van Rome precies bekeken en meent dat de oplossing die men gekozen heeft
niet met dat verdrRg in strijd is omdat n.l. dat verdrag zelf de mogelijkheid van internering onder bepaalde omstandigheden kent. Dat is een
beetje het zwakke in het beroep op het verdrag van Rome.
Wat de Officier v. Justitie betreft vind ik ook niet gelukkig. Alleen,
ook dat is weer een zaak met 2 kanten. De Rechter-commissaris biedt in
verschillende opzichten meer waarborgen. Hij staat niet altijd aan een
kant zegt men dan. Wat natuurlijk ook niet ieder officier van jusitie
hoeft te doen.

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK

Blad No.

92

AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Band No.

7

wel dat via J.e Jfficier v. Juo ti tie die in con rdërarcll::.ek

Het punt h
l~::e.f

verband.

a.r1~woonLints

.:mdergel:>chi~:t

\;, die

g;:,v:~:""é:..è;;d

l'echtei·-<.;~Illhlisuctl'i&

vo.r'C:.e~l.

ka.n

eeu

~ac.1..k

:::~::keh81i

kar. w.e.u dat uh;'.; der;.n. Ik zvu rJc:::;;;x,nlijk ·Jok ·rrc-1

~c.1.ak

muet

l~denkeh,

~ok

C..at J:.eJ..
e~ü

die I.lt:u in

Het ib een

waar hleu
lijk~

D~t

VûOl'lig~ng

mee

mij. Een punt aal iedere
tel~I·ein

van

d~

a.Ç;...Lr.er~·e::.

aspocta~
lib~ra~l

of ;rer"''erpen.

en bl:e detsils

het ovur eens zijn,

VWl de ..:ouflict psychologit: 1>i.j:.::;onder

eigenlij~: liav~r

teü .;)f

~ot

;.mdu:r·~

~~~

?..rac~tig

vund;J.ag dm1 Iaorgen

psych.Jlogia wat

bot9r zaur ia aemeentsraden

s·;:;uk'.;ra:ppeu v ..ll1

a·.l';:Jmo~1iel~:l

onpr3 t tige sl tuu.-des. "ll:J

...na;i:ida psycüol.Jgie en :&oals ·oij

individ~dle

.::rout :;er. oo1: h.:ar

.aa.l{ell. llot l.:.l.'ijgon v-a.n inziuht )lee groot de aoeilijk-

gro.1.1dsld.g llgc, wc:1t leidt
win~elr·ui

!JO'::~;

grondig over allu

heden 0nèstaau, wat aan het werpen
van

to~

al weer is het kic zen tusse::, 2 kw&jer.. riet

~~6

Llen daar oo1:
liloe~

vollEid.igL.~:;~id.~:.•r;.alv:?

:U~iil.:e.:·e e;..-...>-~ionali t<ü t

dloa.t elk unU.el'Zi.H:k up het
nu1öiiig itJ.

:>m ver··

l.:..t ka.:1 vo..:;r u!:n ir:torljering.sdL:éld ''2..l1 è.e

die :L'eul. t~;J:..:--oo.mil..;,li:lsaz·is r.eig.::n, :.1ac.I

weer l.llee

~.ani:.J"':cr

is Lu.n de Min:i; ter, de

me~:

da·~ ·o:; ~urzuu:rz

~va

te~

of ingooien

d.J.u.r a.lnJs ie weg

::Jisschic;n

'J~l'-

dG

van te Neten kunnen kJmen, dau is dut
~1

pi·achtig wa.nt"crioe praventionlt het behosdEL1 van de s.lmenlevi::J.g

crimine .al aangelegda individu tegen

hl!-~

evt.

plegen ·n:1 at::afba.re feiten is

na.tu.1.:>lijk een bui tengewoon gu...1.st.iga zaak. do•O: me:lsen/minder in le
geva.ngenis uoe beter. Als r.et nooit tot die intarnerin.;
is dat de meest

-we:r!selij~a

i~ :'ieder'l.::~.'ld

}comt

toestand. La. ten wij tenslot te niet ver ge ten

dat az·t. 24 van de Net op de Burgerlijke Uitzonder·ingstoestand., i.!lense:"l
practisch zondar enig beroep voor 3 maanden

dool~

de Commissaris

van de

Koningin of op diena bevel geinterneerd kunnen warden. De oorlogswetten
latea dat ook toe, die lopen daar Lvanwijdig

~ee.

J hoeft zich de maand

april 1940 ma.a.r te heri11ner·an, er zijn sl tua ties denl:baar ook binnsn
Nederland dat

zul~~

dingen gebeuren moeten. N.laar d.a.t is wel een ·nsle

bittere en l1arde weg. Ik kom dan op de oprr;erking van de I-lr.

i{.

'lersehuur

Ik heb die zaak natuurli.1k los ook alweer geheel van mijn eigen emoties
heel voor zichtig gesteld in de Eer·s'.,e ::amer. Ik ga. onder omstandigheden
conflicten volstrekt niet uit de weg ma3r men hoeft ze aiet te zoeken. Ik

heb de zaak dus zo gesteld dat wellicht de

ontw~kkeling

in de samenleving

in het et.aatkundige J.enken, in de richting ging van die aanwijzing van die
Kabin~tsformateur

Iweede Kamer.

~aar

na overleg met de
ik neb d&ar bij

I~eede
gezee~,

van een ver·a.nderir..g in het politieke en we
land~lijke

Kamer of in overleg met da
d2n moet er

inderda~d

~en~:.charpelijke

blijken

denken op het

niveau zulke ingrijpende wijzigingen en dit si een buitengewoon

ingrijpende wijziging, horen niet bij motie in de Tweede

~amer

tot

s~and

te komen. Daa.1· moet <::en Grondwetzht;r·ziening aan vooraf gaar1.. Ja, dat was
ik volkomen vrij in om d&t te bepleiten. Ik heb mij voor noch tegen deze
wijziging uitgesproken. Ik heb een

staatsreehterlij~

punt naer voren

gebracht wat voor mij bepaaldelijk een gewetenskwestie is. Het staatsrechterlijke punt wel te verstaan.
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De :-t:t'. V.:.

V'3rs~huur

standpunt.

:~en

of die 111 is

tus3Ccl h.,:::f(l- r.n
n'lak~

dat
mee.

~.t:?n

i ad ::J.r•)
;-.~~g

}~r

:par:~

Jl•-~e

V;l:l

i.:.Hla;lU

0~::\3

~ce,

>lij

J~R~ hn~

dBar

in het

n.l.

3lt~jd

~~weton3vla~

en th ~

a.m 8•Jn

gezegd: noot

3ijn~

nen°~t ?!~~=le

nat·..mr:.ijl-.: o.)k
dn~r g~a~

ou, het

stel~.

V'JJr

h8~

n~j

::üj

~a;J.~~

:.l;.!..."l.

.}en, p:;;.rtij-

ten dat :lij ondol';;:ch.)id waakt
pu.~lt3>l

\1;.!.llllC.:li' ~Üj

!.lij

p.:...!.·-~ijst;J.ndpa.o:tt
OnJeo~hi~t

~r~l:eem ~o
~l~ijl

i:1 :.1L.1J poJ..itiake

t iatlero vcll.:aver tegG::.nro.:~rJ.iger

V01"Yacht1:1U d~l;

z~ch

1

uonform0ren

Jehau.:dn J_p .-iThrhd

vo~r v~D~svart3gD~7oord~ger ~opaald

hij

en

·~.o-Jï?~lZ-3-X<H:.

L.cuJ. itH'

3-!;~ll13n

Ya:::.·fu;~.cll

_p()li :;ink<3 pa:·':.ij

e3n

n,o::_t

niet :'let :I.at3

3)

die e•m politiel{e partij VGrteganw.Jordig-.;

ie:l(~~:-e;n

r::.ug ,r:m
V:l:.'l

za~k ni.~t

mvet de

~1ot

cJn~'o:;:;neo:rt.

Jat

~ijn.

~an ~al

ta stellen dat men

onve:at~nlig

in

he~

oi:Yi1o3"1iei:l

Da.n zou
~ag

ver-

niet

~n daaro~ jui~t h~~

ik

staatku.ncl!g3 wa3 bewandelan. Dit probleem ligt

,1ndc~rs

?m, het

wanneer ne·t

gaa~

ru~j

~'lad.awer~ing

van "L:ura

on du staatkundige paaitic

dan kr:.n he-t v·:nr mij zaak: z.:Ljn ,)f ii.<: die si tu ..1tie meon te

::.1o~tan

~.lujostoit
v~n

zelf

de Kroon.

yolgen of

een andere oplcs siné: tf, ZOtlken. :raar da: J:!robleel'l noE::t men nooit forceren;
een dPrgelijk

proble~~

noot npn altijd zoveel mogelijk ontwijken, niet in

de z:l..n van ontwijkE:n v::.n l:wt p::rincipe, m&.<:>r vun een verfjjadere analyse hoe
het

ne~

hot p:"inc:.po en d.E prir.cipe

~tellü:.g

ei.;enlijk ligt. Ik meen l•1ijnheer

de voorzitter dnt ik in d.eze zaak geenszins overhaast gehaudcld heb, maar
juist gezocht heb naar een ;;oe de oplos sing. lru de

kwe~ti

e van de oef on terreinel

Die oef on t..;:,rrei nen, 1:onen natuurlijk en zijn al tijd geweest in een sterk
emotiorH~el

·!lak. Duidelijk is langzamerhar•d ook

Groningen

er een aante.l ander·e plaatsen in Nederland zijn waar· men die

oefenterreinen o'k niet

w~l.

ge~rorden,

dat be:1alve Oost

Ik herinner me Oirschot, de Louwerszee, er zijn

tal van natu:1rgebieden denkbaar, waar mensen het niet
Markerwa.1.rd moet volgens de Sta ten ve.n

~~oorö.

m bben

willen. De

Holland een ni.euw vliegveld

komen. TGch zijn alle specialisten het er over eens, dat er een aanzienlijk
oefen terrein kc:nen moet uit een oogpunt van gel ocfwaardi gheid van !ie betekenis
van het NederlandsE? leger en het coP.ventionele gevecht, Een oefenterrein Yan

5, 6

tot 10.000 ha. nat zal ergens in Nederland moeten komen. In elk geval

zal het versta"ld.ig zijn de mensen niet langer te trossten met verhalen over de
economische voordelen die er aan verbonden zijn, want het is duidelijk dat dat
in het geheel niet werkt. f'nder die :.nnstandigheden v.i.nd ik het van goed
politiek beleid getuigen, dat men dit grote probleem in het stadium waarin het
nu is door het nieuwe KHbinet le.at oplossen en b.et Kabinet zal een keuze ::noeter
maken, ermee rekendnd dat van alle kanten feitelijke en politieke pressie
komt, zal een keuze

moete:~.

maken die pla.nologisoh uit een oogpunt v1.n lande lij}

indeling niet de beste maar de minst slechte is. Het militaire belang op de
allerbeste wijze iient, maar dat militaire belang dan ook weer gevat in het
raam

Vfli1

het feit dat hevige plaatselijke weerstanden voor de nationale

samenhang ook een betekenis hebben.
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!!et is een

~ecli3ei~G

~ie

v~ijwel

onvc'::;-:qrdi.r: zLjn, :=:.1 tr.[~ns
overzien

k~~

rn

~en.

vc~r

r~~~ ~

S~lc~c's

;~.ij,

wijs~eie

vr~ac~

en hnt

v~Gr

n:L:schiC:ïc ligt dat

~c~

erg

è.e nr. Geertsame

zeer.

Het woord is nu aan de Hr. Geertaema. hn daal'na

~ullen

in alphaoetische

volgorde de andere leden van de fractie het woo1·d voe.I·en.
Mijnheer Geartsema. Dank U zeer Mevr. de voorzitter, Allereerst zou ik mijn
dank willen

uits~reken

namens de fractie aan de Hr. K.Verschuur en Thijssen

diP. hun wa.R.rder:J.ng hebben uitges:proken voor het werk van de Tweede Kamer
fractie.

W~nneer

ik dan op de concrete vragen inga, dan ontmoet ik in de eerst

plaats de Hr. 1Vijnstal uit Voorburg die zei, we vinden het toch wel bijzonder
ple~ierig

zoals dat in deze jaarlijkse alg. verg. gaat met in feite •en

vrag1=1n uurtje voor

het beleid van de Kamer fracties. Kunnen we dat nu niet

permanent maken. Hij doelde o.a. op de mogelijkheid dat daarvoor ruimte in

V ~ D werd ~eschapen. Dat is een zaak die ik moet overlaten uit de aard der
zaak aan de Hr. La Cha~elle en ook aan de Hr. Talsma, die namens het hoofdbestuur zich met V ~ D bezig houdt. Maar ik kan U wel zeggen wat de Tweede
Kamer fractie betreft is er eigenlijk een permament vragen uurtje wanneer
nadere inlichtingen wil hebben over datgene wat de fractie heeft gedaan of
over datgenen wat de fractie zich voorstelt in de toekomst !e doen, dan staan
wij te allen tijde daarvoor stuk voor stuk beschikbaar om alle inlichtingen
te geven zoals d.ie in ons vermogen liggen, maar ook wanneer dat in V & D
zou kunnen gebeuren, dan zal uit de aard der zaak de fractie graag alle
medewerking aan geven. De Hr. Meyer heeft gesproken over de wenselijkheid
van een nauwer contact tussen de gemeenteraads fracties evt. ook Staten
fracties en de Kamer fracties. Hij zegt, we weten toch op een aantal terreinel
niet precie~ wat de fractie wil. Wij hebben bepaalde verlangens en willen
weten hoe dat bij de Kamerfractie ligt. Ik zou er in de eerste plaatsop
willen wijzen en dat is een organisatorische zaak die wij juist met het oog
daarop een paar jaar geleden zo hebben geregeld dat de Kamer fractie, de
Tweede Kamer fractie voor elk gebied 2 Kamerleden heeft aangewezen, juist om
speciaal contact met het betreffende gebied te onderhouden. Die zijn dus in
de eerste pla!:>.ts de

vra"l.gbaak~

maar in de tweede plaats het is natuurlijk on-

mogelijk dat de Tweede Kamer fractie of zelfs maar een delegatie uit de Kamer
fractie in elke periode een voortdurend contact met alle gemeenteraden onderhoudt. Ja de Hr. Meyer zei dan wordt ik natuurlijk verwezen naar de telefoon
en bel maar op. Ja,

i~derdaad

zal ik dat toch behoudenn wat primair voor mij

staat het contact met die 2 leden die speciaal voor dat gebied zijn aangeweze:
moet ik inderdaad zeggen wanneer er iets is waarop men de mening van de fract
wil weten of waar men behoefte heeft aan overleg en steun, bel op wij ~ijn
te allen tijde beschikbaar om over de problemen in Uw gebied met U te
spreken. ne Hr. Groothof heeft gesproken over de presentatie door de fractie,
over het grote nut en dat ben ik roeren d met hem eens om te proberen via
een eenvoud van taal ook de gedachten van de fractie over te brengen en
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hij heeft dat er aan vastgekoppeld, zegt ja er zijn bejaardan en vele ander•
die toch vinden
frc: c t1 e 'Jun

j

dat zij

voldoênde Ran hun

ni~t

dealen :n.:i.et vnldoer.de
et1~hten.

pArtijen gsat

!~he~

Rr.

~~

alles :H-r m'Pte11 doer· nm o11ze ideeël". om '=ln!;l

'brer.ger 'Dij de ld"!!ze::rr-1 er. burgers,
~et

ontnemen

l•aJ·tijen i!", d.e
'.'!·~

j

~11t

r:1·~bf·r~n

voU~inr;

j R

zijn om het

z~uden

~"r:-'bbr~n.

,Tulst

c~··.t Wf>

~

e!:1n

v-oo::.~

Mm

WAer men a.ltijd bi,1 zal

groe:r de +zelfde kunnen beloven wat

spe~i s.l~

r:h;:~.r~:rr

Z'.'.ller.

?:'i.~

een

~rEm

pnar

grn~p

da.n wi.1.

M~.e.r

~eer

of welke pa.rti,i

be,o~Rarde'1Pftrtij

1

motlf~S

ee~ ~ensioenreeeling,

','R.."'l

de t:rr.

eRn regeling

corlogsslaohtoffers. Ik eelonf
.lll~ree:rste

d~t h~t

ges~eld.

Ka"o!.net~•lt'

YOOr

het eerst aan (leze zank werkelijk
buiteng~woon

:n~ m()t~.es

o~

goed is
~'ij

De Hr.

he+;

over de

on te koxnen

pensioen voor de joodse

toch met een

pa~r

wnorden

ht?>bben nu het Kabinet de Jong

keer, :1et lfl een za.::;.k geweest die op d.e t.s.fel van

n.lle

die di? YVTI en tie

Voö~~-•

buitengewnn~

e-..re;J te zeggen wa.-4; h:l.er ;1.an de hRnd w.:>s.

r'\t voor de

1 of

e.pplaus)

concrete punten die ean de orde zijn

t.a.v. d0

d~.e

ook, Yl.eemt

ri~.n

als :i.\ he>m goed begreep vonr zieh ~olf spr-ekende, hall

geb<~urt~n.is~en

wi,4 kunnen

ooit. wan.r zullen kunnen ma.'ken or1de.t ?.:i.j te!'lelotte

:m~.~~en8tanöRps,rt1.j,

Ma~<:r"~el,

de be1A.ngen ve.n die groe-p te

m~t

a.lti,id rr.ot>ten erkermen. dEJ.t E".ndere

op het hAlnid geen e"1.1~ele greep hebben.

een

ga~n.

speciale bel10mgen
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ontst~an v~u.,
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2

ee~

voldoende over te

:>.oveel mogelijk !l;et elkaar :i.:r. OY!"ree:retemming te bren;-en. Da.t

mEnSE!.~~ r·teE~r

Dan

~r

alle groepE':dngeJ" van d.e Nederlandse be-

VP.~'l

d.e 'l•fneen kunnen helrven èie s..lleen :rn.f.<>.r

hel::rven

wij

<lat de VVD ook in l'it -:-pzieht een volkepartij is,

c1e belantren

betPke!J.t. ch.t -.:i. j rloo:!. 't
n9.kn~.

px-t'grs.rnm~l

eefi1dUef tegen tr

to~korr.Rt

1;lij''l?n stekE'n,
dot

in st?.et

7':! j

Orryot~of een~ d~~

moet de F.r. Groe-thof de illnsie

i'{-

!!l"i.R!'

komen, dat ook de

en da.arom speeia.le belangen

st~unt

het met

trek~en

e:.gE?~1lijk

na cle

n~erdarheid

pensieon.

('Orl~~

h€'ef+.
i-~ts

e~legen,

h~t k~.binet

heeft

gt?da.9.n. '!Oïet gAda.an in de vorm

van de Ke.mer de meeste ._iuistf" oplosoing vond n

~~ar dsz~ reg~ling

heeft oen Rijksgroepsregeling

tot stand gebr.ncht die qva nateriële inhoud tegemnet kwam aan dutgene wat
in de groep

v~n

steunean z 0 wel
gehouden

de joodse oorlogs$lachtcffers leefde. Wij hebben door önze
de oorspronkelijke

Xamerdeb~t

nog

~eer

~otie

Voogd als de

b~j

het laatst

wat rewijzigde motje Voogd door

o~zq

steun

das.raan te geven, deer deze Ir.otie aen een meerderheid te hel:pen, hebben wij
zef!r :r.adrukkel ijk uitgesproken

<ia~;

nagr

on~e

pensioen de allerbeste cplossing is. Wij
Jctmayar

v~n

een motie 1ie de regering

menil".g

btd tengewoon

door het i'1.dienen door Mevr

hebb~n

vra~gt

E·~.,."

om

~P

Kamer voortdurend op

de hoogte te houden van de eonsequenties van de Rijksgroepsregeling nog
weer eens een nieuwe mogelijkheid geopend dat op een gegeven moment toch
deze HijksBroepsregellng door een veel betere regeling n.l. de regeling
van een buitengewoon penaioer-. wordt vervan.gen. Wij waren niet bereid, de
Er. !Jakreel heeft daar volmaakt gelijk in om de mot:!.e van afkeuring,
gericht tegen de Staatssecretaris v.d.Poel maar dit was Kabinetsbeleid,
dua de utotie gerioht tegen het bkeleid van dit

~abinet

te steunen omdat
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wij het volstrekt onrechtvaardig vinden om de eerste Regering die er dan
weràelijk wat aan doet, zij het nog niet helemaal zoals wij dat willen,
maar om die Regering naar huis te gaan sturen terwijl men bij

all~e

vonige

regerlngen waar ook de aanhangers van de Hr. Voogd in zaten, zijn mond heeft
gehouden dat was onbillijk, daarom hebben we dit niet gesteund maar we
hebben er geen enkele twijfel aan laten bestaan dat wij een buitengewoon
pensioen wensen voor de joodse oorlogsslachtoffers.
Mevr. Irissink, heeft gezegd er staat een goede passage in het blauwe
boekje over het kiesrecht van de niet-ingezetene. Dat zal de fractie toch
niet blauw-blauw laten. Uiteraard niet. U weet misschien hoe het is gegaan
er is een voorstel van :Jinister Beernink geweest, een wetsontwerp om nietingezetenen het stemrecht, het kiesrecht te verlenen. Dat is aanvaard door
de 'l'weede Kamer in geamendeerde vorm. Het heeft een zeer slecht onthaal
gekregen bij de Nersto Kamer. Er was een voorlopig verslag wat min of meer
vernietigend was daarom heeft de Minister het teruggenomen. :.raar wij weten
dat het in het blauwe boekje staat en de toekomende Kamerfractie zal dit
ongetwijfeld niet blauw blauw laten, het zal ongetwijfeld van haar zijde
wanneer de Regering er niet mee zou komen, zal de

~t'weede

Kamer fractie

de regering hieraan herinneren en evt. niet aarzelen om zelf met een
initiatief op dat teerein te komen.
De Hr. 'l'hijsaen heeft gaplei t voor het afti'eden van de secretariasengeneraal van alle departementen bij een wisseling van de Regering. Daarin
ben ik bepaald niet bereid om de Hr.

'~hijssen

te volgen. Wat is de positie

van de secr.generaal op een departement. En nu zeg ik er meteen bij niet
alle secr. generaal volgen die positie precies zoals die zijn moet. Ik
krijg wel eens de indruk dat secr. generaal zijn die zich heel duidelijk
met het beleidbgÖeien, maar dat is niet de echte functie van een secr.
generaal. De werkelijke functie is dat khij moet zorgen dat de organisaktie
van het departement goed en behoorlijk functioneert en juist in die opvattj
over die werkelijke taak van een secr. generaal past het niet om hem te
vervangen bij een wisseling van een Kabinet, juist in de man die de organiE
van het departement moet leiden, die moet men niet elke keer gaan vervangen. Het is het Amerikaanse systeem, maar dat is op een totaal andere
leest geschoeid als het Nederlandse. Hiervoor krijgt U bepaald niet de stat
'dan de 'l'weede Kamer fractie, ongetwijfeld wel om de Secr. generaal die
taak te laten doen waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Applaus.
De Hr. K. Verschuur heeft misschien wel de meeste fundamentele kritiek
op de '.i.'weede Kamer fractie geuit die ik vanmiddag heb beluisterd. De Hr.
K.Verschuur zei, wij vinden toch eigenlijk de ?weede Kamer fractie het oor
heeft laten ;hangen in de richting van de andere regei'ings partners in de
richting van de confessionele partijen en niet altijd daar het been heeft
stijf gehouden waar dat behoorde te gebeuren en hij heeft als voorbeeld
daarvan aangehaald de kwestie van de defensie uitgaven, de ontstane achter·
stand in de defensie en gezegd daar had de fractie toch niet moeten
wijken voor het verlangen van de confessionele partijen,
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om daar in dit stadium niets aan te doen, daar had de fractie een eigen
geluid tegenin moeten brengen. Dit is een zeer fundamentele zaak. En ik wil
daar in de eerste plaats dit over zeggen. Wat er t.a.v. de defensie in de
afgelopen 4 jaar is gebeurd en daarom neem ik deze vraag en laat ik die niet
aan de Hr. Koudijs over omdat dit inderdaad eenzeer fundamenteel fractiebeleid
is. Er is bij de Kabinetsformatie men kan daar over oordelen hoe men wil, maar
er is bij de Kabinetsformatie een regeringsprogram tot stand gekomen. Daar zij
afspraken gemaakt tussen de

4

regeringspartijen die zijn neergelegd in het

reg4ringsprogram. En het is nu eenmaal en dat is de enige manier waarop men
met elkaar als regeringspartijen werken kan er is dus een gentlaman's
agreement dat op die punten die zijn afgesproken bij de kabinetsformatie niet
afgeweken wordt tenzij alle 4 regeringspartijen het daarmede eens zijn.En
laten we nu heel goed beseffen dames en heren en ik weet dat dat ook de Hr. K
Versohuur ongetwijfeld zal aanspreken, wij hebben van dat gentlaman's
agreement volop geprofiteerd bij de automatische belastingoorrectie die een
afspraak was tussen de 4 regerings partijen. Ik hoef hier helemaal niet uit
te leggen dat niet alle regeringspartijen uiteindelijk zo bijzonder gelukkig
waren met deze afspraak maar dank zij het gentlaman's agreement hebben wij
kunnen zeggen, het is afgesproken, het gaat door en U weet het is doorgegaan.
Maar
er

da~

was dus omdat wij het met zijn vieren daar over eens waren en omdat
waren geweest bij de kabinetsformatie

migheid was om er van af te wijken.

~oen

geen eenstem·

hebben wij ervan geprofiteerd. Wij

zouden graag wel iets heb.ben gedaan aan de afspraak die er t.a.v. defensie
was gemaakt. Maar ook daar was geen overeenstemming te bereiken om daar iets
aan te doen omdat plafond hoger op te tillen en het was een afspraak die
destijds gemaakt was dus ook in dat opzicht en nu kwam het ons dan niet
helemaal zo goed te pas maar ook dat opzicht hebben wij ons eenvoudig gehouden aan de afspraak die er was gemaakt. En laten wij heel goed beseffen
dat er toch een aantal dingen zijn gebeurd. Het loon, de loon - en salaris
maatregelen hebben we omdat dat niet uitdrukkelijk was afgesproken, zijn
aanvaard boven het plafond en ten tweede zou ik erbij willen zeggen er is
een achterstand ontstaan maar die achterstand is nog steeds in te halen en
er staat in ons program dat die ingehaald moet worden en de Hr. K. versohuur
zal hebben gelezen in het slot oommunique van de bespreking van de 2 delegatie
dat er op het punt van defensie geen

ver~ohil

van mening was tussen de

confessionele partijen en de VVD. Hij mag dus aannemen dat er op dit terrein
in de komende periode het e.e.a. zal gebeuren. Maar het hele concrete antwoord is waarom is er niets aan gebeu.d omdat er een afspraak was bij de
formatie en omdat er geen eenstemmigheid was om die afspraak te verbreken.
De Hr. Markusen als ik hem goed begrepen heb heeft ervoor gepleit dat de VVD
een minister zou leveren ev.t. voor het departement van CRM. U zult begrijpen
dat ik niet vandaag de huid van de beer ga verkopen voordat die gesohoten is.
Ik ben bepaald niet van plan om nu al aan Kabinetsformaties te gaan meedoen
maar ik kan U wet zeggen en laat dat een trosst zijn voor de Hr. Markusen,
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er is geen enkel departement dat de VVD op voorhand afwijst en wat nog
belangrijker is, er is geen enkel departement waar wij geen goede kracht
voor beschikbaar hebben. (applaus).
'l'ensl ot te dan de vraag van de Hr. Komans, die ook al wat vooruit loopt op
een evt. Kabinetsformatie en zegt, ja stel nu dat de confessionelen in zee
willen gaan na de Kabinetsformatie o.a. met DS 70 hoe zou daar de VVD op
reageren. Ik heb gisteravond in mijn betoog al gezegd, ik hou het wel degelijk
voor mogelijk dan een van de dingen waar de confessionele partijen aan
dachten toen zij de mogelijkheid van gesprakken met anderen openhielden, dat
dat ook is het denken aan DS 70k. Ik heb gezegd op 6 februari toen wij bezig
waren met ons verkiezingsprogram, heb ik gezegd ik kan U eenvoudig niet
vertellen hoe ik de mogelijkheden van DS 70 zie, omdat hoogst belangrijke
onderdelen van elk toekomstig r.ogeringsbeleid en daar zijn we het dacht ik
met elkaar over eens, Mevr. v. Someren heeft er over gesproken, ik heb er over
gesproken, een van de hoogst belangrijke onderdelen zal zijn het komende
loon- en prijsbeleid omdat dat essentieel is voor de bestrijding van de
inflatie. En het is nog net zo als het op 6 februari was. Er staat niets maar
dan

oo~

nËts in het programma van DS 70 over een loonbeleid en ever een prijs

beleid en ik kan eenvoudig niet met U praten over de mogelijkheden van samen
werking met die partij als ik niets maar dan ook niets weet over dat meest
essentiäle onderdeel een loon- en prijsbeleid. En ik moet U•••••• en ik wil
dan ook nog eens herhalen wat ik gisteravond al even heb gezegd, ik betreur
het uitermate dat de enige partij in Nederland die nog werkelijk helemaal
zich vrijblijvend opstelt, die heel nadrukkelijk zegt zonder zich daarvoor te
generen, wij willen de mogelijkheid openhouden om zowel met de P.v.d.A. als
met liberalen en confessionele te praten, dat dat DS 70 is dat betreur ik
uitermate dat is een opstelling die allang en breed naar mijn overtuiging uit
de tijd is. Die zelfs de confessionelen niet meer in die vorm handhaven,
daarom vind ik het uitermate moeilijk om hier vandaag te zeggen dat wij enige
geneigdheid hebben om met deze volstrekt vrijblijvende partij in onderhandeling
te treden .Daarvoor zullen ze eerst na 28 april zich dan toch heel duidelijk
uit moeten spreken of ze een zuiver socialistisch beleid willen steunen, dat
ze dan al hun verhalen over overheidsuitgaven, al hun verhalen over de
belastingen wel kunnen vergeten of ze inderdaad van plan zijn h1L'1. eigen
ideeën de mist in te sturen of dat ze inderdaad aan

een goed beleid zoals wij

dat ook willen willen vasthouden, dan valt er mee te praten mRar zolang zij
zeggen wij willen elke weg openhouden naar de P.v.d.Ak.m heb ik geen enkele
behoefte om met DS 70 te praten. Dank U.
Nu geef ik dus in alphabetische volgorde het woord aan de fractie. De fractie
zal het mij wel niet kwalijk nemen als ik vraag zo kort en zakelijk m.ogelijk
te antwoorden ook voor hen is het prettiger om nog voor een redelijk gevulde
zaal te praten dan voor een verlopende zaal, dat zou ik erg jammer vinden.
De kortheid hoeft helemaal de kwaliteit iiet in de weg te staan. Ik hoop dus
dat er een stel goede korte antwoorden komen en er nog eaige ruimte is voor
2e instantie.

l®l
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Mijnheer de Beer.
~evr.

de voorzitter, ik heb 2 vragen. Om te beginnen de Hr. Fransen uit

Nederhorst ter Berg. Die heeft een vraag gesteld over de locatie van een
2e nationale luchthaven, en heeft daarbij aangevoerd hetgeen de Hr. Petri
heeft ter berde gebracht. Als U zich realiseert welke aspecten allemaal een
rol spelen bij de plaatsbepaling van een tweede nationale luchthaven en
dan noem ik ze maar snel achtPor elkaar op, dat zijn vliegverkeer technische
problemen die waarlijk niet gering zijn. In een deel van Europa waar bijzandt
veel vliegvelden zijn. Dat is de infra structuur die bij een vliegveld hoort
Realiseert U zich dat de kosten voor de toeleidende wegen en spoorwegen enz.
even groot zijn als de aanleg van het vliegveld zelf. Als we bedenken dat er
ecnnmmische zaken in het geding zijn, b.v. Schiphol levert 1 0';1. van de totale
economische actigtteit van Amsterdam op dit moment. Geen wonder dat de Prov.
Staten van Noord Holland zeggen, het moet in de :vrarkerwaard en dat in Zuid3olland wordt gezegd het moet in Steenbergen komen. Als we ons realiseren de
toeristische aspecten, vergeet U niet dat Amsterdam een aantrekkelijke
luchthaven is, mede omdat een grote stroom van transatlantisch verkeer
Amsterdam verki9st als eerste aanvlieghaven om Europa te doen. Als U zich
realiseert dat evt. een rol spelen waterstaatkundige problemen, wanneer het
in de polder zou moeten worden aangelegd of in het IJsselmeer. Als we ons
realiseren dat natuurlijk"last but not least" geluidstechnische problemen
ee~

rol spelen zowel qua milieu beheer als wat betreft de technische ontw-

wikkeling

van allerlei vliegtuigen waar we ook bijzonder weinig over weten.

Dan begrijpt U dames en heren dat er over dat alles toch iets meer inzicht
moet zijn voordat we tot een enig rationele beslissing kunnen komen. En dan
wil

ik~

dit nog zeggen. Er zijn op het ogenblik 2 rapporten, die wel al

in de maak zijn

waarv~~

ik heb daar vr&gen
wat naar de

~er

bericht~

de Kamerleden ze nog niet ontvangen hebben. Maar
gesteld aan de Minister. Eet 2e rapport Valkenhage

verluiden een plaats prefereert in de

andere rapport is van het Nederlands

~conomisch

~arkerwaard,

het

Instituut, wat naar verluidt

een plaats in of nabij Steenbergen prefereert. U begrijpt dames en heren wij
zullen toch echt hier meer kennis van moeten hebben en we hoeven er geen
jaren op te bestuderen. Een ding is zeker een beslissing moet wel snel
komen, dat is zeker. Maar eerst moeten we toch die rapporten in handen

hebb~

voor die tijd kan er geen zinnig woord over gezegd worden. Het 2e punt is
van de Hr. Pegel, die heeft het over de wolkstelling gehad. Ik kan daar wax
korter over zijn. De volkstelling wet is indertijd in voorjaar 1970 in de
Kamer geweest uitvoerig behandeld, heeft heel weinig publiciteit gehad. Men
heeft wel de indruk gewekt alsof de Kamer toen heeft zitten suffen. áls U
zich realiseert dat er 42 pagina's handelingen over rondgepraat zijn, toen a:
dan begrijpt U dat vrijwel alle problemen die later zijn gerezen toen als
in behandeling zijn geweest. Maar nogmaals er is weinig publiciteit over
geweest. De grote golf anti volksselling is gekomen eind December en he-t
hoogtepunt lag in januari. Ik kan U dit zeggen op 5 februari heeft de Hr.
Geertsema een artikel geschreven in V & D, hoofdartikel, de fractie heeft
er nooit een punt van gemaakt dat ze vierkant achter de volkstelling
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schaarde, dat was geen probleem. De Hr. Geertsema heeft het nog eens
een keer 1.litdrukkelijk bevesti6d op de voorpag. van V

&

D van 5 februari

zoals ik al zei en op 19 februari is een uitvoerig verslag in V & D verschenen ever wat ikzelf bij interpellatie te berde heb gebracht. Ik meen
dus dat wij op punt van

~oorlichting

bepaald niet verstek hebben laten

gaan.
Het woord aan de ~r. Berkhouwer.
Mevr. de voorzitter, dames en heren. Ik geloof dat zewel de ruimte in ons
blauwe boek als de ruimte in de dpeech van de Irr. Geertsema gewijd aan
Europa getuigen van het feit dat een versterkte lib9rale activiteit op
het stuk van de Europese integratie en. va.n !'let feit dat wij dit een
wezenlijk liberale zaak achten • De Jr. Geertsema heeft gisteren gezegd
dat ar een moment

~an

komen daar komt zijn stelling op neer dat de Neder-

landse regering niet langer werkeloos neer zou
wat

i~ ZQU

kunnen

~·

noellien

zou

~unnen

~unnen

blijven zitten bij

wee1·geven als het dwarsliggen

van Frankrijk bij de stand 5-1 inzake de toetreding van het Ver.Koninkrijk
tot de gemeeschappélijke markt. Dat was de stelling en toen kwam de Hr.
v.d. Jchaar met de vraag, mijne

nere~

wat zijt gij in concreto bereid

te suggereren om te getuigen van dat iiet langer werkeloos stil zitten.
Laat ik beginnen met vast te stellen dames en heren dat het feit dat wij
hier deze week over hebben gesproken resp. in de commissie van bui tenl. zaken
van de Kamer, in onze eigen commissie en dat het bekend werd dat wij hierover
zouden gaan spreken op onze vergadering, al geleid heeft tot wat ik zou
kunnen weergeven als enige beweging op het stuk van de Franse diplomatie.
Daarover kan ik op dit moment en op dit punt niet verder

~itwijden.

Maar als

men mij vraagt wat zoudt gij verder op een gegeven moment bereid zijn te
suggereren dan hangt dat natuurlijk af van de concrete momentele situatie
o.a. de situatie waarin onze buitenlandse zakenministers op een bepaald
moment bevinden. Maar ik zou mij kunnen voorstellen dat er op een gegeven
moment door Nederland wordt gesuggereerd dat men nu niet langer gaat praten
en blijft praten over de prijs, de prijs van het entrée biljet en over suiker
en boter, maar dat men op de man af de vraag stelt wilt gij de toetreding,
wilt gij die hebben of wilt gij die niet. En dan zou men daartoe evt. kunnen
suggereren dat daarvoor opnieuw een top bijeen moet komen, niet een top van
de 6 of de 1 maar van de 10 partijen die bij àeze zaak zijn betrokken. Voorts
kan er aan gedacht worden dat Nederland niet bereid is om mee te praten
aan nog eventuele verdere hinderpalen die worden opgeworpen van franse zijde.
Ik denk als de recente indtroductie van Franse zijne in het praat

~akket

over de positie van het pond. Bn tenslotte t'!evr. de voorzitter zou van Nederlandse kant een initiatief worden ontwikkeld om te komen tot een overge met
de andere

~.

Een overleg tussen 1{ederland en de andere 4 ptdners om te komen

ook naar buiten met een gemeenschappelijk front en bij dat gemeenschappelijkE
front de vraag te ontwikkelen tot de F'ransen, wilt gij nu dat die toetreding
tot stand komt ja of nee. Hierbij een aantal concrete zaken die van :Tederlan<
se zijde zouden kunnen worden gesteld zulks ten antwoord op de vraag van
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de heer v.i. S0haar ?p dit laat ik zeggen wezenlijk liberale gebied dat
wordt gev-::>rmd door de zaak van

d~

Eur;,pese integ:::-atie. Ik dank U wel.

Dank LT wel mijnh8er Berk:louwer. Het woord is nu aan 1'Jievr. Detmeyer.
Mevr. de voorzitter, de heer Dijkstal uit Voorburg vond dat er meer aandacr
van de fractie nodig was geweest voor de sport. Dan mag ik er toch misschiE
op wijzen dat bij alle gelegenheden waar dat mogelijk was wij wel degelijk
aandacht aan de sport gegeven hebben en ik wil een paar punten noemen waar
dat ook tot practische resultaten heeft geleid. Ten eerste bij de besprekir
van de discussie nota over de sport van Minister Klomp,, toen heb ik
gepleit m.n. voor de jeugdsport en ik heb ook gepleit om bij het onderwijs
meer aandacht aan de

spor~

te geven. Dat

heef~

ook tot resultaat gehad

dat Minister Veringa een experiment daarover heeft toegestaan en ik hopp
dat de resulaten daarvan zo zullen zijn dat dat veel meer gaat gebeuren,
die heeft n.l. op bepaalde scholen toegestaan dat men daar veel meer dan
op andere scholen bij het onderwijs sport bedreef. 's Ochtends leren en
's middags sport. Dat was naar analogie van een expermment wat ook in
Frankrijk was gebeurd waarbij gebleken was dat ook de leerresultaten veel
beter waren wanneer er ook meer sport was geweesto Dat is een practisch
resultaat.

~en

tweede is dat bij de begroting 70 de lir. Vanhof heeft

gesproken voor de subsidiering van zwembeden. Daar is toen een pro memcri
past bij amenèe:mmnt

op de begrotingt gebracht en het jaar daarop dus

Dit jaar 71 is er op de begroting een vaste subsidiëring zwembaden gekomen
Dan iets wat helaas niet gelukt is. Bij de begrotin8tvan CRM dit jaar ben
ik met een amendement gekomen om een verschuiving te bereiken van 5 ton
voor de sport, naar de sport organisaties. Dat kwam van de post éducation
permanenete, waar ik 5 ton voor uitgetrokken was. Niet dat we daarmede
willen zeggen dat we dat onbelangrijk vonden maar

~inister

Klompé had

n.l. op de vraag wat gaat U nou doen met die post van 5 ton, had ze
gezegd dat weet ik nog niet, daar zal ik eens een commissie voor gaaninstellen om dat te bestuderen wat ze daar eigenlijk mee moeten doen met dat
geld. 'l'oen hebben wij dus gezegd, dan wordt dat nog niet uitgegeven dit
jaar, geef het dan aan. de sport uit. Helaas heeft dat amendement niet de
voldoende meerderheid kunnen krijgen, dat is verworpen. 1weede vraag van
de Hr. Dijkstal was, moet er nou niet een aparte staatssecretaris komen
voor de sport. Ik dacht dat wij hier bepaald niet achter moeten staan,
want wat betekent dat. ·.\'ij willen nu juist de efficiency
menten verhogen.

~anneer

~p

de departe-

je nou een aparte staatssecretaris voor de sport

gaat aanstellen, dan betekent dat met het bekende

P.

effect dat het

een hele grote uitgebreide affaire wordt met een heleboel ambtenaren die
een heleboel geld gaan kosten. Geld dat je dan beter direct voor de sport
kunt uitgeven.

~ant

wat is het geval. Er wordt wel meer aandacnt voor de

sport gevraagd maar dan wordt er door de sport toch eiggnlijk bedoeld,
financiäle aandacht, niet organisatorische aandacht waarbij de overheid di
organisatie op zich gaat nemen. Want dat is een zaak in de eerste plaatP
van het particulier initiatief van de sport organisaties zelf.
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die doen dat uitstekend en dan is het toch niet zo dat de overheid een
nieuwe taak op zich moet nemen, die door een p:rticulier initiatief al
uitstekend wordt
~ij

verric~t.

rat de financiän betreft t.a.v. de sport.

hebben wel ge2ocht om ruimte te krijgen door beperking van subsidies.

De subsidiëring van de sport valt daar bepdald niet onder en wij willen
dus t.a.v. de sport het

ongewi~zigde

beleid handhaven. Tiat betekent dus

dat de uitgaven daarvoor in de komende jaren kunnen stijgen. Denk U.
Het woord is aan de Hr. v. Dijk. Mevr. de voorzitter, mag ik beginnen met
een citaat van een fractiegenoot de Hr. Koudijs. Onze luchtmacht oefent
in de lucht, daar zullen ze evt. moeten vechten, onze zeemacht oefent op
de wereldzeeën, waar ze evt. zullen moeten vechten, ons leger oefent in
zandbakken. Ik wil daar alleen maar mee voorop stellen, dat militaire oefE
terreinen in Nederland nodig zijn, noodzakelijk zijn terwille van het
welzijn van onze dienstplichtige en beroeps militairen. Er zal een
militair oefenterrein moeten komen, er zullen meerdere militaire oefenterreinen moeten komen. T.a.v. de vraag van Mevr. Hut over

~et

militaire

oefenterrein in Oost Groningen, zou ik dit willen opmerken. Dit heeft
uit planologische en strategische overwegingen een aantal zeer goede
punten voor. Als je het alleen als planoloog bekijkt en als je het
strategisch bekijkt, dan zeg je, ja. Aan de andere kant staat dat Oost
Groningen een ontwikkelingsgebied is en dat dus bij de overwegingen of
wij daar al of niet een militair oefenterrein zullen vestigen, een aantal
andere punten mee moeten tellen. En die andere punten zijn: zal zo'n
militair oefenterrein met legerplaats vestiging een economische en social•
impuls aan dat gebied geven, ja dan nee. Het antwoord op deze vraag, kan
de fractie van de VVD op dit moment nog niet geven. Nadat de Prov. Staten
van Groningen, nadat de gemeenteraad van J;'lagtwedde een ui i spraak heeft
gedaan op 2 zeer uiteen lopende pre adviezen van dagelijkse bestuurscolleges, is het nog altijd zo, dat een aantal vragen blijven hangen en
dat de regering en ik vraag mij of dat deze regering of de volgende
regering zal zijn of die een definitief antwoord zullen geven op die vraa1
punten die het Colllege van Gedep. Staten. uit Groningen aan de regering
heeft voogelegd.

~erst

dan zal deze fractie en zal ook de fractie in de

eerste kamer haar definitieve standpunt kunnen bepalen.
Ik heb verder nog een zin over een vraag. Dat is,.

ik weet niet meer hoe

zijn naam is •••..••. Hr. Meyer. Mag ik erop wijzen dat ik nu 1 jaar lang
wekelijks een spreekuur heb in Groningen. Iedere weekgewoon in een kroeg
en dat er nog nooit of bijna nooit een gemeenteraadslid is geweest en dat
het toch zin heeft gehad, ondanks het feit dat die gemeenteraadsleden er
niet waren.

Dank U.

Het woord is aar de Hr. Geurtse. Mevr. de voorzitter, door de heren v.
ff.ees en Meyer zijn vragen gesteld over het rapport van de commissie
Mulder. Ik begin met de Hr. Meyer, die van mij de bevestiging krijgt die
in zijn vraag al lag opgesloten. Aan het meewerken tot het stichten
van een overheidsdinest voor conflictbeheer stichting bestaat geen
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behoefte. :. el aan "!ïet r.1eeden::Cen aar. de vraag wa<.l.r de oorzaken va.n de
conflicten liggen en

het .a:eezoe}.en na3.r de ma.a tragelen die d.3 oorzake

aa~'l

kunnen wegnemen. Ik sta daar niet alleen in

~evr.

de voorzitt9r, dat ia

duidelijk. ?et vE::r·kieziHgeprogr·a.w..rra 'bewijst èa.t :1et beleid Yan de VVTl er
op

is

gerich~

da~

'lan de iir. v.

e~:-s

die ovrze.ken zullen

worder~

weggenomen. Dn.n de vr<:.gen

• .De Er. v. Tiiel heeft er 1ü op gewezen dat het vrangst

van het optreden in groter verband gepleegde strafbare feiten, een moeilj
a.~k

is. Dls dat voor zo'n wijs en ervaren man als de

moeilijke zaak is wat z2l het voor mij dan niet

~ijn.

~r.

v. Riel een

Ik zal mij niet

laten verleiden tut het eeven van een technische uiteenzetting. Ik wil
alleen graag ll!?ststellen dat ik ert. S van het Verdrag v. F:ome, blijkbaal
anders

~:öl.e.I·deer

èlan de commissie

lk hoef gaen techrtische

~!;ulder

uit~enzetting

heeft gedrv'l.n.

te geven, de Hr. v.

2 kernpunten ger!'l.>.t1< t, C!e bo.v0e,::;rlhei(l van de

~fficier

~ees

heeft de

v. Jus ti tie en de

mngelijkheid op te treden op grond ven vermoBdens. Het spreekt vanzelf
dat de derrocrotie eiat handhaving van de openbare orde,
v~or

mij evanzeer

zijn. Dat

geJorl~flfd

zelf

van~elf

hnndha~ft

~.n.

dat niet alle
n~et

spreekt

bid die handhaving

eeoorloofd is dat een

de~ocratie

zich

door het toepassen van niet democrutiecho middelen. Ik

ben van mening dat het in een

democr~tische

do0r het :·penbn.:";.r ministerie preventleve
g nom m kunnen worden.

v~)rmoedena

mid~elen

~aar

Di~

rachtsstact niet past, dat

maatreg,~len

alleen op grond van

3 ele;'Z!enten, openbaar ministerie,

preventieve maatregelen en vermoedens afzonde:"lijk en met elkaar en
dR.a.rdoor elkaar versterkend. maken voo1 mij rle voorstellen van de commissj
~.~ulder

op deze punten onaanvaardbaar. Ik geef toe het lijkt wel eens of

de verdra.agza.amheid kenmerk van een volwassen democratie '!::ij rellenschoppers niet altijd zo sterk aanwezig is nls wenselijk is.
al is dat

z~

~Bar

ook

hoop ik er toch voor te blijven waken, dat we ons door anti·

democraten op een anti-democratische en dus heilloze weg zouden laten
d.J•ingen.
J~r.

J:>ekeso

?·:~evr.

de voorzitter, dames en l1eren., voor mij 2 vragen.

Beide va.11 de :·r. Pegel, Br::-da, die ik bea.ntwoord als secretnris

~mn

de

''weede Kamer fractie en dat is mede uit naam van de waarnemend secretaril
P~rteyne.
he<::tntwo~rd.

'l'en eerste brie·ren aa:-1 de fracties dienen sneller te wordE

Ik lc.n nij die opmerki:1g !Joel rr,oed yoors":;ellen. -.ij do.gn

altijd ons best

o~

bri8ven zo

en heren, ze zijn vaak

s~el

mogolijk te beantwoorden.

in~Pwikkeld,

·~ar

dames

ze z:l. jn vaak ti,jdroven:L De.t is

een ·:)estaand deel van het permant;nte vragen uurtje waar mijn fractie
voorzitter eerder over sprak.
hierbij graag een woo:rd v•m

~ij

he~ben

hnldt~raan

nog te weinig staf. Ik breng

onze staf voor :ie geweldige hoevee:

heid werk die zij verrichten. Andere dingen mo·eten wel eens voor gaan,
meer urgente din(;en en bij de afwerking en bij het beantwoorden van die
brieven zelf. ,:fj hebben in de afgelopen maanden ons systeem verbeterd

wij hebben een betere voDrtgangs controle nu om te zien dat brieven ind'

daad worden afgewerkt.

'.'dj
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hebben een vsste ontvangst bevestiging. Brede. heeft da.arom gevraagd.

Heeft blijkbaar in recente rnaenden niet met ons gecorrespondeerd. Iedereen
krijp,t nu en dat is het minste wat je mag verwachten terstond ontvangstbevP.stiging en mededeling dat er zo snel mogelijk inhoudelijk nader wordt
geantwoord. 2e punt Breda. De fracties reageren onvoldoende op actuele
ontwikkelingen, maken onvoldoende gebruik van hun vragenrecht. Ik kan uiteraard alleen voor de TweedeaKamer fractie spreken.
In deze zitting van 15 sept. af t/ m gisteren zijn in de Tweede Kamer
gesteld 803 schriftelijke vragen. Daarvan waren afkomstig van de VVD fractie,
leden dl:\arvan 78'4 vragen. Viij hebben een aantal zetels va.n iets meer dan
1crifc dat is een geredelijk gemiddelde voor een fractie van een regerings-

partij. Natuurlijk gebruikt de oppositie dit vragenrecht wat meer. Daar
is het een oppositie voor. Ik zal hierbij toch ook nog iets over de
aard van schriftelijke en soms mondelingevragen willen zeggen. Er is bijna
gevleugeld woord van collega
~e

~iegel

en als je in de krant wilt komen stel je

vraag, als je iets aan de weet wilt komen, bel De het departement. Dat ia

een beetje ongenuanceerd ma.ar daar zit wat in.
Om iets te bereiken zijn andere wegen dikwijls beter dan het

~tellen

van vra-

gen. Bovendien het aantal vragen in totaliteit is de laatste jaren zeer sterk
gestegen en het effect in het overkomen daarvan in de pers en omroep is een
contra effect geweest. In de veelhei.d van vragen wordt de grote meerderheid
eenvoudig niet meer vermeld in de kranten.Men moet dus zeer selectief ook al
om die reden zijn en tenslotte dat ie nu juist ook een van de aanleidingen
dat in V & J'd en de fractie ia erg dankbaar voor de goede contacten met V & D
alle door fractieleden gestelde vragen regelrnatig worden opgenomen. Dank
:I~t

u.

woord is aan de Er. Koning.

:.~evr.

de voorzitter, dames en heren. Er zijn door de Hr.Pegel en de Hr. v.

Aalst enige vragen gesteld over de werkwijze van Rijkswaterstaat bij de
aanleg van wegen. Als we daar een oordeel over willen hebben moet er eerst
een opmerking worden gemaakt over het wezen van deze Dienst, die wel eens
wordt aangeduid als een staat in de staat. Rijkswaterstaat beschikt over een
ui term8te bekwaam ambtenaren.apparaat, waarvan de deskundigheid op een bijzond
hoog niveau staat. Die met plannen komt, die over het algemeen genomen de toe
va.n de kritiek zeer wel kunnen doorstaan. Die goed zijn overwogen en wel
doordacht. Maar aatuurlijk als ieder werk j_s op dat terrein ook kritiek
mogelijk. l<!n juist zo'n goed georganiseerde dienst met ambtenaren die een
zeer grote corps geest hebben, die weten wat ze doen bestaat wel eens de
neiging om kritiek die op hun wordt uitgeoefend terzijde te schuiven met
de gedachte à.e anderen weten het minder goed. Daarom ook juist is bij zo'n
dienst een kritische benadering van de volksvertegenwoordiging nodig, is
nodig om juist dat element 7-oveel mogelijk tegen te gaan. Dat hebben wij in
de afgèbpen periode gedaan. Dat zullen we in de aankomende periode weer doen.
'_'.a.v. de plannen van wegen is dat gebeurd b.v. door de actie van mijn
fractie genoten

Beer bij de omlegging vm de oude Rijksweg om Soesterberg.
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Door het optreden van de Hr. v. Dijk en mijzelf bij de Rijkswegen 37 en 36
in Drenthe en dat heeft o.m. geleid tot een nieuwe inspraak procedure bij de
aanleg van wegen zoals die door Minister Bakker is ontvouwd bij de opening
van de Kethelbrug deze zomer. Voordien gebeurde de wijze waarop tracé's van
Rijkswegen werden vastgesteld allerlei zaken in het verborgene. Maar ook toen
was het zo en anders dan men veelal denkt, dat àr de nodige contacten waren.
Op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was contact ambtenaar aangewezen
om overleg te plegen met de Ministeries van Landbouw en Visserij b.v. met
Staatsbosbeheer en met CRM voor de natuurbescherming e.d. Maar dat is op
zichzelf niet voldoende want de burger kwam er te weinig aan te pas. Juist
de vragen uit de Kamer hebben er toe geleid dat tegenwoordig de aanleg van ee:
tracé in de openbaarheid komt voordat dat tra.cé wordt vastge!steld. En nu
heeft onlangs in de kranten ku."'lnen lezen, dat dat gebeurd is met de aanleg,
de voorgenomen aanleg, va

de Rijksweg 36 die van voor het stuk van Assen

naar Hoogeween. Er is een openbare hoorzitting gehouden. Iedereen heeft zijn
bezwaren kunnen aanvoeren tegen het ontwerp tracé van Rijkswaterstaat. Er
waren alternatieven b\j aanwezig. En dan tegelijkertijd ook voor de Hr. v.
Aalst wat dat betreft. Bij zo'n tracé vaststelling, bij zo'n ontwerp van een
tracé wordt ook aangegeven op welke wijze men de kruisingen wenst uit te
voeren op welke wijze met de onderdoorgangen en de viaducten wenst aan te
legg3m •

Als dat alles tot stand is gekomen, kan er een beslissing worden

genomen na de adviezen die de Minister heeft gekregen voor de commissie
overleg vab de wegen voor de Raad v.d. Waterstaat, die niet in het voordeel
uitvalt van de belanghebbenden. 1at is op zichzelf dan gebeurd na een
afweging van het voor- en tegen. Maar ook dan blijft nog de mogelijkheid
dat dan de volksversegenwoordiging opnieuw kijkt of de beslissing van de
Minister juist is, want dat is het representief toezicht zoals onze constitut
aan de Staten Generaal oplegt. Maar juist een grote verbetering hebben we
gekregen na afloop van de deze zomer de opening van de Kethelbrug
en ik geloof dat dat te danken is aan het optreden

v~~

de verschillende

politieke partijen in de Staten Generaal.
Dank U wel. Het woord is nu aan de Hr. Koudijs.
Mevr. de Presidente, dames en heren. De Heer

~arkusen h~eft

gesproken over

democratisering bij het leger.Ik neem aan dat hij ook daarbij bedoeld het
luchtleger en het zeeleger. Natuurlijk is het beleid van onze fractie mede
gericht op democratisering van de krijgsmacht om ook die

kxtj~x

staatsburger

die in uniform is, althans zo nu en dan in uniform tegenwoordig, zoveel
mogelijk zijn vrijheid te laten beleven, inspraak te geven en zijn individuele ontplooimngskansen zover mogelijk te kunnen verwezenlijken. Dat is het
doel. Er is een giens en die grens ligt daar waar aan getast zal worden de
geschiktheid vau de krijgsmacht voor haar taak. De krijgsmacht heeft een
zeer bijzondere taak, waarvoor

bij~nndere

regelen noodzakelijk zijn omdat

onder moeilijke omstandigheden onaangename handelingen afgedwongen moeten
kunnen worden. Ik meen hiermede die grens duidelijk omschreven te hebben.
Dat is de grans. Maar die grens ligt niet vast. Die grens verandert. Die
verandert voortdurend.

l®l
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.~fhankelijk va.'l de vernieuwingen en ontwikkeling in de maa tsohappij van
fm~oti tmG:~el

h0"t

~:rijgsm<:.ch':;,

vc.n 1b

Vó.ll d8 mDn"t.::..li te i t van burger en

;ülit:ür. D·... t v-orncr.uiven 'Tev:;.·. d'~ ·..ro:1r1~::. tter moet Ge:·lc:i.è.elij19"gebeuren.
E e-':; ü1 niet
o::,~<:

;\et h2le kader vc.n de k.rijgsi'l::'.cht :noet ir.geleefd worden :i.n

~~u.d.e.c.

:1.et

do oat:,:ogn-.è.uecrd.e die hiermede te mHken r.eeft, dat is

:.ll"'~v

verdere demacrutisering, anders krijgt men zpanningen. Een klein voorbeeld
is

geweest toen plotseling

d~~rvnn

overnig~t

het tijdstipt van reveillP voor

1

er was een vrije rcvai l!arv&n het kader niets afwist en er is

wener:lo.ng cha0r.

Dit rr,o€t

~8weestk.

4 jaar heel veel gebeurd.
leiding om in een
v:m V

D

een

'
o.e

opmerkingen van de Er.

wat ik

daaraan

geven mij aan-

~arkusen

'i':;on~

over de afgelopen 4 jaar • .Du.t is meer dan

voorafg~ande

hee!t plaatsgevonden. De 1:r. ::rarkusen
ov~r

ideein van jongeren t.a.v.

en demccrutiseringsproces. Er zijn jongeren die op dit punt

nogal extrene ideeän
ing~·.ng

de laatste

schrijven zal voor het verkiezingsnummer

sprak tenelotte als ik hem goed hegre}Gn
deoocr~tisering

i~

ove1•ryicht te geven v1:..11 de dexiLocratiseringsmaatregel van

~:.ort

liberale l':Til:is:E:r den

onzf~

.
l "l.

~:

stu.~<je

De

gebeuren. Er

gt~leiè.elijk

~ebben.

Dut mogen ze. Ze mogen trachten hun ideein

ted ClfH:. vj.nden, "'.'lc::n t v:e mogen niet verstarren. He: t

beleid eh t de fr·act:i

€:3

zullen innem.an, z ü

standpunt en het

steeds geh&seerd :...ijn op wat zij

onder de huidige (:'Jl'!:sta.ndigheder mer..en è.at de juiste wijze van democratieerin
is. Het bewf!egt voar tdurenrl, op dit cgenblik is d€ fractie geen voorstander
van pclitiek in de kazerr;e. V'ie zal zeggen è.at over 4 jaar de sitaatie niet
gewijzigd is. Ik wil de Hr. Markusen graag to9zeggen dat ik mijn best zal do

om een nota te laten verschijnen, die
advies commisf.d e van onze partij.
'i{a

t nu nog niet

Dank 1J

rrogeli~k

WE

~·:aar

d&n zullen maken in het militair

ook dit zal een moffient opname zij!l.

iE·, is misschien over 2,

3 of 5 ,jaar wel mogelijk.

\<'Cl.

Dank V wel mijnheer Kcudijs. Het woord is aan de Hr. Porteyne.
Mevr. de presidente, de Hr. Bakker Emmen, heeft gesproken over het punt in
het

urgentieprogre~

waerin gesproken wordt over beleid

t.~.v.

zelfstandige

mag niet het sluitstuk zijn van het regeringsbeleid. Hij heeft gezegd, wat
doet

~

dear eigenlijk aan. In de eerste plaats zou ik er op

~illen

wijzen,

dat ir: het program een groot a::;.ntal punten voorkomen, waaruit duidelijk is
wat wij willen
~at

or

dit punt. In de tweede plaats

wij gedaan hebben in veel opzichten. lij

~oge

zij~

ook duidelijk zijn

daar

~ovendie~

toe geroepe:

otdat wij principieel op grond van ons beginselprogram waarde hechten aan de
vrijheid en verantwoordelijk, zuivere elementen

v~n

dit zelfstandig zijn.

Dat kon't tot uitdrukking in het algemene beleid t. '3.. v. overheidsul -l;gav~n
en belastingdruk. In het verleden

z~~ls

in de

to~komst.

Dat is tot uit-

drukking geko::nen in de belastingaverbetering ?peratie VA.n

1

miljard die we

hebben gehad, wsaraan wij hopen toe te voegen volgende week ons positieve
standpunt t.a.v. een autlomatische ope-ratie in deze in de Tweede r{amer. Da.ar
is het specifieke bgleid t.a.v. de belastingen op het gebied van tot Jtanikoming van investeringsaftrek, verbetering van de positie van de

~erk~nde

gehuwde vrouw, ook in het midden en kleinbedrijf, ook in het landbouwbedrijf.
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~.a.v.

all~

oo~

mogelijk punten

bij de

het gebied van de omzetbelasting t.v.
midden-

e·~

h~t

klei!lb'!drijf "'P

be~andeling
~r

van wetsontwerpen op

is het specifieke beleid t.a.v.

gebied vn.n alge;neen econotoisch b•otleid,

prijzE-n • .T,lisr dat el• ment vn.n het midden- en kleil"l bedrijf l:e .nidden van
regeU;'lf~n

dat geheel. Specifieke crediet regelingen, speciale

voor de

huurders van bedrijrs:pande:-J.. Nieuwe vestigingswet, winkelSluitingswet i.n
aanslag gereed, alle

m~gelijk~

vr~gcn

wi ,j optreden ndddels Kamer

verleden globaal is gedaan in
~n

worden gedaan.

zak~n

behalve individuele gevallen, waarin

rr

cm

con indruk tfl! geven we.t in h'!t

t ;)Ok-1mat op gr('Jnd van ons progr&.mma zal

d~

ik zou da!lr nog b:lj willen aantek0ne:1., d'J.t juist het
~.

P'lnt van he-t; integratie beleid. van de zolfzta.!ldigen
uitdru~~kelijk

beleid

sta~t~-~~et:'!retaris

Ya~

in ons

Econ.

'Pro~rammu
Z.'!~--:e~

1

1)'1-t

de ateu.n Vf,!.n de

toekomst. Een heel belangrijk punt

de i:-1houd dü1 w:tj in het algemee:

zullen geven aan dit beleid t.a.v. de zalfstandigen in

e~gnv~n ~n

het algemeen.

d1)

ie weargegeven, nls taak voor de

ond~rstreep~

w-:tt als hot, ware inhoud gee.ft.

hAbben

in

o. ,,-. het t·Jàale

'Vfij !:!et

grot!~

kr!J.cht zullen voo.rtzette:î met

rw

steun en

k:i.e~ers.

Dank U wel Mijnheer :Porteyne. Het woord is nu

~en

!·!E!Vr. 'TedP.r Smit.

Mevr. de prestdente. '-l'ijn eerste vr:'l.ag ging over cla communes. 2n ik zou
willen beginnen met
in vragende vorm
eoed geciteerd

~e

~eggen

~egaen.

~ijr.

~3mer

wat ik daarover in de

I· heb een aantal

vr~gen

heb gesteld is

gesteld die in die

~in

Dat is in de handelingen vsataelegd die pas gisteren

zijn uitgekO!!!en, dus ik lt:an mi,i vcors-t;ellen dat men de.t n:iet heeft kun."len
verifiëren. Ik heb r,evraag-1 aan de Staa-t:osecretaris of hij

geg~vens

heeft

ever de com!'mnes, of hij er een '='Orde3l over heeft, of ze zi eh uitbrei den
en of hij ook niet vindt dat er achter het optreden van een

~.a.ntal

communes

een aan. tal ,jeugdproblemen ligt, wa.arvoor moderne vormen van .je11gdwerk nodig
zijn.

~ijn

informatie heb ik van de

zo dat op de hearing die de

vs.~te

~aagse

en Leidse politie.

~et

is n.l.

com!nissie v.'lll volksgezondheid hee.ft ge-

houden over de nota geestelijke gezondheidszorg,
is verschenen die daar in het openbaar een

a'l~t;ü

e~tn

CommissR.ris van Poli tiE

opmerkingen over de

communes "'-leeft gemaakt. :6ij heeft daar gesteld, niet alle c'>mmunes z:5.jn
ideët"l, er zijn communes die zeker geen ideële doelstelling hebben,
hygiënische toestanclen lg:ten d.aa.r te wensen over, ze zijn :no,gal eens
gevestigd in kraakpanden,

~aar

dan geen water ta, dus

~

kunt zich voor-

stellen hl)e dPt dan gas.n mo':!t. En deze zelfde commiss1:t:ris he5ft rsij later
in een ge8prek verteld dat zi,j uit eigen erv.<tring w;,P.t

d!'l.~

i::-, die communes

herhaaldelijk hele jongeren, jonge "'leisjes hun toevluchts::)Ord. vinden die
van huis zijn gevlucht en daar ook a.an '>psporing door de politie zijn onttrekken. Verdere bijzonderheden hoef ik misschien niet allemaal te noemen.

Ik dacht dat
communes~

l!it

mi

voldoende reden was om enige zorgen te hebben over

maar een standpunt zullt-n we pas kunnen innemen, als er meer over

bekend is en als de gegevens uit het onderzoek dat Staatssecretaris
KruiAingA. heeft toegezegd, zljn gekomen. En ik ben dan erg benieuwd wat
daar uit zal komen.
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Zr was een vraag waarom de fractie zich niet heeft verklaard voor Troon
1~ vr::mwelij~..:

opvolgiilg o:k in
:Jie vra"l.g

over d.a.t

~"3rust

lin:i.e opgelijktJ voet als in

·:e

~;:.-ir,eir'"·

~et

vrcu·.-:.

y,~rdrag

bare îu.n.cties.
I~~

g~•ldkfmring

ka.dE:r van

oe~~~

van VN

"\'~U

·~ntlokken.

-.-~rdrae

;~a.nr

d~'!

(War

r.

~n

'7l:i.j vonden die :-:wtie ee:rli jk

sïïudi.~

op een

al

~;raagstuk

van het

es~

heel

~nlogische

·ü.i tspraak in J.i t ver·ua:1d haddan

c::>ns ~i tut i ::male
iGt;;

motie.
~lij

za.?.~z

nogal \\'Ond•1rli.jk.
droE~S

middelen ·.r:Jor ;:lili'01 bshcor. Dt"

daar~vcr

~a&r h~t

~rele b."P,m.

was om hie1· n '6 C3ns u:i

~eer.

beleid wordt gedaun,

grootste

is ovar t'lnkele

d:i~

eige:llijk over

b~sted:!.nr;

van "verheide

die gisterer.. ook rc.l ':>ij het
ik dacht d.:\t
~at

~~~t

~en g"'~de

,~elegenheid

er 3.1 i11 hot berourrcle on.gewijzigd

uit df' algem<?ne middelen zowel

d~

tegen een

bez~acr

rap:p~rt

vrl-\a.g over è.e

r~rneentel

vo~Jrzienjng!

.~ui-..re::-inr;ssch:J.ppen

ann weer

:~n

recht:~treeks

v•Jor·heid z?:::-gt ;roe·' drinkwater

subs~die

e~n

te zetter1

de p:r·nvi.:1ci:1le als

zorgen ·;oor

deed. Dus dnt wag op

''mè.c t er een €:ror.d.wetscomnissie, die

~.rraag

urgt?nti::progra;-;'1 ;lc.n de

de

te maken. :f;a.ar die rn:Jtic .:ei in

een ui t;:>pra,3.1~. tu doen in oen mo-t:: ie

nniere ginc;. Dan was ar

nverheid

d.n.t

poli ti ok!! rechten van d·

go~egd

.;:,ok ::>ve,r di-: vraagstuk :rapport zal ui ~bren~en. :net

~;eel

~Aed

'."laar .s.llerll;i kwe:;t:i.es in vcrkwamen als kio::1rocht en open-

het begin dat do Kcmer toch al een uitspraak
zic~zelf

jmwen, die

:'.ie m:>t:l.11

heh dat ')Ok bij de stem·1orklaring &::n:.!egd, wa:r.t din notie

.Rege1~ing

':r.f'J':lijke lini1

u:Ltspr3.ak t:;!!è.s.an

m~tie

!:eb"Jen :llleen geate:r.d tecen è.e

daa.rO'JoH een ui tspr,J..a1: aan de Kamar
in

z~i·'lt

=>p Dt'n1 Vf)rgisa:.;'lg. "'e habbe:.

::e

V<t::l

Rijke

ijke overheid. De gmn.eenteli.ike
wn.tPrz,.t.ivering, da provincies

of zu:!.vi3ren Z<::!lf en het Rijk geeft b.v.

z~iveringsinstalla~ies

aan waterschappen. U weet wnter-

aahappen doen heel veel ap het gebied van milieubeheer. Verder staat er op
het ge bied -van economische zaken een groot bedrag aa.n subsidies voor
.!-<~r

infra-atru·:::tu-.... r •

sta.at o-p de :,.,groting voor socte.le

gazonè.h·';lid al eenbGdr<'tg voor de
voor de luc.htver:-ntreinigine;.

inrichtin~

r~ater

m~.a.r

Ik gel::Jof dr;.t hier

gebreid kunnen W·:)rden d?..t er nu al

en vollrs-

van het meetnet. Het meetnet

zullen de kcsten van dg.t neetnet wel

terugbetaald worden uit de heffing,
!Jet Hi~k betaald.

zak"~:r

1lj

w~l

Ül

elk gr:>val wordt dit nu door

.....,, blijkt en die

11~

t dé> algem€ne

midd~len

Jij~t:

heel

znu uitWP..t

besteed. wordt aan .1et m.il:ieubeheer r:m bij dat ongewi j ..:igd. beleid dit in
toanemend-=; mate het geval zal zi ,in. Dn.n de buitenlandse werknemers. Ik ben
~et

ho leman.l r.:et ctr>

vrf!.genz~ello:r

eens dl:'.t dH een klerrur..end probleem is.

De opY-=mg, hu.isvestinr;, re>:inshereniging, de

+.erugke~r.

En dit ?i.jn dan

ook allemaal vrsgen die dnor nnze frectie jn het voorlorir verslar cp de
n:>t.-;, i:.1znke

d~

bui ten1andse werkne!"!ers zi. jn gesteld. Ik weet uit mijn

hoofd niet meer wie de vragensteller
straks meldt een ex'9mpln.a.r
ingebracht.

Uo 1~

~ev-en

w~s

maar ik wil hem graag als hij zich

van WEJ.t vrij bij het voorlopig verslag hebt

op gemeentel ijk niveau ie e:r. v-eel. belangstelling van VVD

zijde voor het vra.n.gstuki vooral 'roor het huisvestingsvraagstuk. Rotterdamse raa1sfractie heeft àa.a.r blijk van gegeven. Maar als U vraagt een
planmatige aanp:1k die kunnen wij nu en hier B.ls fractie niet ont.vo1.1wen.
Wij hebben daar weJ. om gevraagd bij de nota Roolvink om het maar zo
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te noemen en wij verwachten dat in de memorie van antwoord daarop veel
meer naar voren zal komen dan in die nota die in eerste aanwet was nog
ston". Dus dit is een kwestie waaraan wordt gewerkt. Tenslotte de smeerpijp of anders gezegd de persleidingk.Er is gevraagd waarom de fractie daar
voor is gestemd en er is gewezen op de gevaren van waterverontreiniging
die door de aanleg van deze persleiding zullen ontvtaan. Nu moet ik wel
zeggen voor goed begrip, dat die waterverontreiniging toch in hoofdzaak
van organische aard zal zijn. Daar zal in gewone huiselijke woorden gezegd
meer plantaardig vuil doorheen komen dan chemisch vuil. Maar niettemin
moet daar goed op worden toegezien, dat dat ook in grote hoofdzaak zal
blijven bij organisch vuil. Waarom hebben wij nu bij de begroting van
Verkeer en Waterstaat toch ons fiat gegeven aan de begrotingspost die voor
de aanleg van de persleiding daarop voorkomt. Om verschillende redenen.
Allereerst omdat onze adviseurs in de nieuwe commissie milieubeheer van de
VVD ons hebben gezegd dat toch wel duidelijk is, dat in elk geval een vorm
van afvoer zal moeten komen door middel van pijpleiding. Al zal dat voor
een groot deel een afvoer van water kunnen zijn en zal de bedoeling moeten
zijn om het

wat er in komt zo klein mogelijk en zo onschadelijk

mogelijk moeten laten zijn. Er is ook van Duitse zijde erkend dat het
wel redelijk is dat er wel een vorm van afvoer komt. En ons streven is daaro1
geweest om de verontreiniging in tie afvoer zo laag mogelijk te maken. U
weet waarschijnlijk wel dat die verontreiniging volgens de plannen in
hoofdzaak van de aardappelmeel industrie zal komen. Dat is verreweg het
grootste deel. En nu was bekend dat bij de aardappelmeel industrie al een
mogelijkheid aanwezig was om het productie proces zo te verbeteren dat het
veel minder schadelijk zou zijn. Maar dat nieuwe procedé was
nog alleen geprobeerd op laboratorium schaal. En om die reden hebben wij
juist de motie ingediend die vraagt aan de regering om krachtig te
bevorderen enmet grote voortvarendheid dat wetenschappelijk onderzoek plaats
vindt hoe dit procedé op fabrieksechaal kan worden uitgewerkt. Het is
heel spannend gegaan met die motie. Die motie hebben wij alleen met steun
van de oppositie kunnen halen. Vrijwel niemand van de Regeringspartijen
heeft daarin meegestemd, maar die motie is aangenomen. Daarin werd bovendien gevraagd om dat onderzoek meteen aan te vangen en parallel met de
voorbereiding voo• de persleiding door te voeren en ik geloof dat het
voordeel van die aangenomen motie al is gebleken, want de Regering heeft
heel kort daarna subsidie gegeven voor een proefneming op fabrieksschaal.
We hebben op die manier kunnen zorgen dat er voor Oost Groningen dat
noodgebied wel wordt gewerkt aan een afvoer, want U weet dat de toestanden
daar in de kanalen verschrikkelijk zijn. Voordeel van die motie was ook
dat nu niet alleen dat onderzoek door de bestaande onderzoek instituten
wordt gedaan maar dat TNO hierbij wordt ingeschakeld wat een veel bredere
apparatuur ter beschikking heèft. Dat bovendien de resultaten van dat
onderzoek aan de Kamer zullen worden overgelegd. De Kamer worstelt ermee
dat jet erg moeilijk is om de rapporten van het RISA in handen te krijgen.
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Dit rapport van TNO zal aan de Kamer moeten worden overgelegd en ook ter
beschikking komen van de hele bedrijfstak. We hebben tenslotte wat die
persleiding betreft heel duidelijk aangedrongen, heel sterk op international
overleg, het is erg verheugend dat onze geestverwant, Staatssecretaris de
Koster, nu met dat internationaal overleg is belast. Ik zou tot slot willen
zeggen dat ik dacht dat we het maximum er uit hadden gehaald wat hier in
zat onder gegeven omstandigheden. En dat is mij ook bevestigd door de
uitlating van een vooraanstaand man van de mileu beheer die heeft gezegd,
eindelijk nu eens van de regeringspartijen krachtige steun voor onze
werkzaamheden. Dank U wel.
Dank U wel Mevr. Veder en tenslotte de Hr. Vonhoff.
Mevr de voorzitter, dames en heren. Er zijn een aantal belangrijke opmerkingen gemaakt over onze jongeren, de opleiding van hen die die jongeren
les moeten geven. Ik denk aan de opmerkingen van de Hr. Groothof over het
vormingswerk. Hij betrok daar de clubhuizen bij, maar hij doelde dacht ik
op de vormingsinstituten. Hij heeft volkomen gelijk dat die groep van
werkende jongeren zeer nadrukkelijk ook financieel de aandacht moet hebben.
Vandaar dat wij ook in ons onderwijs in het urgentieprogram zo'n duidelijke
urgentie aan hebben gegeven. Men moet echter in relatie tot de andere
middelen van het onderwijs rekening houden met 2 zaken. In de eerste plaats
natuurlijk dat in verband met de totaal van hen die onderwijs krijgen,
die werkende jongeren een kleinere groep zodat ook de toevoeging van
middelen naar die groep geringer moet zijn in verhodding. In de tweede
plaats en dat is een zeer gelukkige omstandigheid en dat is dames en heren
waar ons beleid op gericht moet zijn, n.l. op een deelname van alle jongere
voor een langere periode

aan volledig dagonderwijs. En het is een

gelukki~

situatie moet ik U zeggen, dat jaar op jaar het aantal kinderen dat zich
vindt in volledig dagonderwijs dat dat toeneemt. En dat is een ontwikkeline
die wij hebben mee bevorderd. En dat doen wij bijzonder graag. Wij doen dat
o.a. ook door duidelijk te streven naar een onderwijs politiek die
vorming 1reëert

onderwi~

waarin die jongeren zich ook onderdaad thuis kunnen vinder.

Met de strekking, dat zal de Hr. Groothof begrepen hebben van zijn betoog,

oo geest

die daar achter spreekt ben ik het eens. Kijk ik Mevr. de voor-

zitter naar de opmerkingen van de Hr. Meyer over het club- en buurthuiswerl
Hij heeft begrepen dat wij van de VVD daar

aiwij~end

waren tegen de actie

meer poen voor welzijn. Niet dames en heren omdat wij dat club- buurthuis
werk niet belangrijk vinden, maar wel omdat die actie werd gevoerd op
uitermate losse gronden. Wie nu van de week leest het blad van het clubbuurthuiswerk de S

, die vindt daar op de voorpagina een hoofd-

artikel, waarin duidelijk gemaakt wordt dat al die punten die die

~ctie

groep van te voren had gesteld als die het club- en buurthuiswerk zouden
bedreigen, n.l. een personeelsstop, een niet kunnen uitbreiden met het
werk, dat dat allemaal uit de lucht gegrepen geruchten waren. Ik dacht
dames en heren, hoe schoon het ook klinkt, dat een Volksvertegenwoordige·
beneden de maat is als hij op losse geruchten , ongefundeerde geru'
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op onwaarheden achter elke actiegroep aan gaat lopen. En ik neem het
bijzonder kwalijk dat dit werk dat juist is gericht is op mensen die het
in het totale sociale omgeving wel wat moeilijk hebben, dat het als het
daar op gericht is dat men die mensen in actie brengt op losse gronden. Ik
vind dat ongefundeerd, ik vind dat hoogst afkeurenswaardig. En ook dat
moet eens duidelijk in het openbaar uitgesproken kunnen worden. Dames en
heren daar komt het punt bij. Dat ook het club- en buurthuiswerk dacht
ik en dat geldt en die opmerking is gemaakt meer in het algemeen door de
afgevaardigde van Doorn en ook door onze vriend Markusen, die over het
subsidiebeleid gesproken hebben. Het is inderdaad zo dat wij menen, en
U vindt dat in ons urgentieprogram, dat je subsidie moet geven om
activiteiten mogelijk te maken, dat je daarnaast heel nadrukkelijk ook
eigen verplichtingen ook financiële verplichtingen mag opleggen. Natuurlijk
moeten die niet zodanig zijn dat die deelname aan dit werk verhinderen.
Dat is de zaak niet. Maar het is wel zo dat het volledig willen subsidiëren
J,.

van alle activiteiten tot 10o% met ~ich mee brengt dat die activiteiten
veel te sterk kunstmatig karakter krijgen en dat daardoor die activiteiten
helemaal niet meewerken. Als U mij toestaat, Mevr. de voorzitter iets uit
mijn persoonlijke ervaring te vertellen. Ik ben hier in Amsterdam heb
ik emotionele banden met een voetbalvereniging uit de Spaarndammerbuurt.
Dat ia nou precies de buurt waar ook dat club- en buurthuis werk ook zo
speelt. Als ik zie dames en heren hoe in die voetbalvereniging maar ook
in allerlei andere sportverenigingen in diezelfde buurt, diezelfde mensen
grote offers meebrengen om die zaak overeind te houden, wat daaraan werkt
dan wordt ik nog een keer bevestigd dat het goed is dat aan zulke
activiteiten subiidie wordt besteed, maar dan wordt ik bevestigd in mijn
overtuiging dat het inhoud geven van de activiteiten mee een zaak moet
zijn van hen die van die activiteiten profiteren. Dat is niet àie zaak
laten afsterven, dat is er een echte extra dimensie van intensiteit aan
verbinden. Mevr. de voorzit•er, de dagbladen, de diversiteit van de pers
is een uitermate belangrijke zaak. Wij hebben daarom in de Kamer en ik
dacht terecht gepleit voor het feit dat de nationale dagbladpers een eigen
exploitatie mogelijkheid mee in de stichting etherreclame moest hebben.
Laten we goed zien dat het zo is dat natuurlijk deze tak van

onderneming

gedreven moet worden volgens normen die goed ondernemersschap passen. Dat
is een zaak die die krantenondernemers in de eerste plaats aangaan. Maar
aan de andere kant moeten wij er voor zorgen dat volkomen rechtmatige
overheidedaden zoals de etherreclame niet op gegeven ogenblik bestaanagrond voor een gezonde pers wegnemen in dit land. Wij zullen en U kunt
daar verzekerd van zijn, in de komende jaren mocht het komen tot een
regionale omroep heel duidelijk opkomen voor het feit dat de regionale
dagbladpers daar van het begin af aan bij betrokken wordt. Dat heel
0

nadrukkelijk vorkomen

wordt dat diezelfde moeilijkheden zich gaan voordoe:

die nu de nationale pers treffen en dat zal ons de hefboom zijn om
t.a.v. de nat. pers de verkeerde situatie terug te draaien en

...

·~

'

l~l

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK

Blad No.

112

AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Band No.

9

dan ben ik er van overtuigd dat dan ook een Kamer meerderheid zal inzien
dat ze de weg moeten gaan die wij met de VVD eerder gewezen hebben. Dat
zou niet de eerste keer zijn dames en heren. Tenslotte Mevr. de voorzitter
een opmerking over de onderwijzersopleiding. De opmerking van de heer
FRansen, afgevaardigde uit Nederhorst ter Berg, ware dacht ik een volkomen
juiste analyse. We zitten nu in de situatie dat we tekort hebben.
Natuurlijk mogen we er ons niet bij neerleggen. Het moet ons weerhouden
om net te doen alsof dat tekort er niet is en belofte te doen die we niet
waar kunnen maken. Het moet ons er toe brengen aan de andere kant om het
worden van onderwijzer om dat krachtig te stimuleren. Het is zo dat de
Minister v. Onderwijs heeft op aandrang juist van collega Mevr. Detmeyer,
heeft toegezegd dat hij zal komen met een nota waarin hij dat onderwijzersberoep nog eens een keer zal doorlichten en zal bekijken. Het zal zeker
moeten worden afgezet in het totaal van de lerarenopleiding en het gradenstelsel. Daarnaast zijn wij op het ogenblik, het heeft onze volle instemminE
we hebben daar bij herhaling om gevraagd, begonnen met een wervingscampagne en daarvoor geldt dames en heren dat wij zeker ook op liberale
jongeren die een neiging hebben om het onderwijs te dienen mogen zeggen,
kijk naar het onderwijs zoek daar een

carri~re,

het is prachtig werk om

mee mensen te maken.
Hartelijk dank leden van de fracties. U heeft in een bijzonder korte tijd
veel vragen beantwoord. Ik heb alle vragen genoteerd en ik heb in de loop
van Uw antwoorden alle vragen kunnen afkruisen. Ik heb geconstateerd dat
iedere vraag is beantwoord. De zaal heeft gehoord bij monde van de Hr.
Geertsema bij monde van de Hr. Joekes, de fractie is te allen tijde bereid
om tussentijds ook vragen te beantwoorden. Mochten er onder U zijn die nog
met vragen rondlopen, U weet het adres Binnenhof 1a, U heeft niet eens
alle privé adressen van de Kamerleden te kennen on het komt bij zo'n Kamerlid terecht. Is het mogelijk dames en heren als er ook maar iemand een
bezwaarde ziel heeft, dan moet die nu naar voren komen, zou het mogelijk
zijn nu alles zo keurig afgehandeld is,

va~

een 2e instantie af te zien,

of is er iemand die zegt, ja, ik kan niet naar huis gaan zonder nog die
vraag gesteld te hebben. U weet ik heb straks al gezegd ik wens niemand
gefrustreerd naar huis te laten gaan. Is er iemand die echt op dit moment
nog een vraag heeft?
Hr. Markusen.

Dan geef ik alleen het woord aan de Hr. Markusen.

Mevr. de voorzitter, ik ben blij dat ik mijn frustraties even mag af
reageren. Ik ben niet tevreden over de beantwoording inzake mijn CRM
probleem. Ik dacht de beantwoording van alle CRM problemaaiek van
vanmiddag, sterkt mij in de overtuiging hoe belangrijk het is dat de VVD
deze portefeuille in handen krijgt. Niet zozeer om te kijken wat kan daar
aan geld bespaard worden, maar hoe kan het gespreid woi"den. Want de
berichten lezende krijg ik af en toe de indruk als ik een studie zou willen
maken van het pc,ppenkastwezen, dan kan ik daar ook misschien een ui tkeril'l
voor krijgen.

l~l
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De 2e plaats een opmerking over de beantwoording van de Hr. v. Dijk.
Ik heb het in de eerste termijn aan de orde gesteld hij zegt, ja
die landmacht oefent in een zandbak en die zandbak moeten we dan in
Nederland vinden. Nederland is te klein ook voor militaire zandbakken
en ik dacht in NATO verband moet het toch mogelijk zijn om in Frankrijk
of West Duitsland een zandbak te vinden.
Wie van de Fractie antwoordt nog op deze 2 vragen. CRM de Heer Vonhof,
De Hr. Vonhof neemt ook de zandbak mee.
Ach Mevr. de voorzitter, misschien krijg ik nog voor het spelen in een
zandbak subsidie. Ik acht het niet ondenkbaar dat de Hr. Markusen evt.
in Andorra poppenkasten mag bestuderen, Mevr. de voorzitter, maar ik wil
over de subsidiering toch wel iets zeggen bij CRM. Laten wij heel goed
zien dat wij als wij cultuur subsidiëren, dat wij dan iets doen wat in
onze maatschappij een volstrekt noodzakelijke zaak is. Ik heb er behoefte
aan dat duidelijk te zeggen. Laten we dan ook duidelijk stellen, dat
daarvoor natuurlijk weer precies hetzelfde geldt als wat ik eerder zei
op het gebied van de subsidies, dat je je natuurlijk steeds bewust moet z:
welke eigen inbreng daarnaast gesteld kan worden. Laten we ook beseffen
dat bij elke overheide activiteit er natuurlijk zoals bij elke overheide
activiteit en natuurlijk ook bij het subsidieren bepaald iets mis kan
gaan. Maar Mijnheer Markusen mag ik U dan ook duidelijk stellen dat dat
een bijverschijnsel is en niet het verschijnsel zelf. En het is natuurlij:
zo dames en heren, dat het onze taak is om op die bijverschijnselen
bedacht te zijn en daar maatregelen tegen te treffen zoals we dat door
amendering, door moties, door vragen ook gedaan hebben. Maar ik pas er
voor om mij te laten schuiven in èe schoenen van een Heer Drees Jr.
b.v. die op een gegeven ogenblik zegt, dat je op zo'n post 100 miljoen
moet bezuinigen, terwijl hier in de begroting in totaal 70 miljoen voor
is uitgetrokken. Dat zijn zaken die ik niet doe. En ik pas er voor Mevr.
de voorzitter, om mij aan te laten praten dat de halve bevolking in de
contra prestatie loopt als in de begroting van Soc. Zaken en Volksgezondheid die ik hier heb, staat dat het er ongeveer 600 zijn. Wij moeten van
dat soort valse geruchten dacht ik wel af, want dan zitten we op een
heel verkeerde toer en dat is de toer waar we als moderne liberalen
niet horen te zitten. Wel uitkijken, wel waakzaam zijn, maar de zaken
reëel zien en begrijpen dat culturele subsidies in deze materiële wereld
thuishoren. Dan een woord over de militaire zandbakken. Ik ben het daar
volstrekt meeoneens. Wij zullen het probleem van de militaire oefenterreinen in Nedez·land en binnen Nederland moeten oplossen. Het zal zo
zijn dat we daarbij nationale belangen en streekbelangen zoals collega
van Dijk het terecht zei evenwichtig inderdaad in ogenschouw moeten
nemen. Wij moeten daat geen streken van in de grond boren, maar het is
niet zo dames en heren, dat wij kunnen zeggen dat het steeds maar elders
moet.
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hebben ook als Nederland de nationale prijs mee te betalen op dit

terrein voor onze nationale veiligheid. Wie die waarheid ontgaat, die
doet aan de politieke zindelijkheid tekort.
Dames en heren, dames en heren van de pers, die zolang geduld heeft
getomnd, dames en heren van de VVD die tot het eind aan toe dit congres
hebben uitgezeten, ik waardeer dat. Het is niet leuk op voor zo'n leeglopende zaal te praten, aan de andere kang ik begrijp het, er zijn thuis
gezinnen die op U wachten, daar moet U naar toe. Toch nog een kort slotwoord. De uitslag van de stemming voor het hoofdbestuur hebben we straks,
omdat we anders helemaal vastliepen met de tijd, bekend gemaakt tussen
het punt beleid Kamerfractie en daardoor heb ik toen niet de gelegenheid
gehad om afscheid te nemen van maar liefst 8 scheidende hoofdbestuuraledel
Dat is wel wat. Ik heb net Mej. v. Everdingen nagegaan, ik geloof dat er
nog nooitzo'n grote wijziging van het hoofdbestuur hebben gehad. Ik zou
m.n. afscheid willen noemen en die wil ik even heel apart noemen van Mevr
Scheltema. En heus niet omdat ze een vrouw is, dat weet U wel daar let ik
echt niet op. Maar Mevr. Scheltema heeft wel een bijzonder lange staat
van dienst. Be is lid van het dag. bestuur geweest en vele jaren lid van
het hoofdbestuur. Mevr. Scheltema ik mag wel zeggen en U weet dat meen
ik heel oprecht. Tot de laatste hoofdbestuursvergadering waar U nog aanwezig was en U was een heel trouw bezoekster, kwam U met opmerkingen
waarvan we zeiden, ja cerdraaid

ze heeft gelijk. Goed dat iemand dat zeg

U legde altijd de vinger op de wonde plekjes. U wees op foutjes die vaak
heel belangrijk waren en U was een fijne, kritische, constructieve
begeleidster van ons werk. En ik wil U daar namens de partij toch wel
heel hartelijk voor danken. U bent een van de vrouwen van het eerste
uur en blijft in ons midden. Een echt afscheid is het niet, maar toch wel
vanaf deze plaats heel veel dank.
Dan neem ik hier afscheid van de Hr. Korver, de Hr. Kooy, de Hr. Frankk,
de Hr. v.d.Veen, Mevr. Schouwenaar, de Hr. v. Bekom en de Hr. v. Dijk.
U ziet het al een heel gezelschap, maar ze waren nu eenmaal niet herkiesbaar. Het hoofdbestuur heeft veel aan ze gehad. We danken hun enorm voor
alle tijd die te ter beschikking hebben willen stellen. Want U wilt wel
van mij aannemen dat die zeer lange Zaterdagen, U maakt er nu zelf een
mee, van het Hoofdbestuur niet altijd makkelijk en zeker niet voor
vrouwen en kinderen die dan vaak pas 's avonds laat de echtgenoot of
echtgenote binnen zien komen. Heel veel dank namens de partij ook aan
deze scheidende hoofdbestuursleden.
Dan nog een woord dat ik graag wil spreken. Wij hebben behalve ons blad
V & D waar vele woorden aan gewijd zijn nog een blad Liberaal Reveille.
Ik zou U willen zeggen al diegenen Uwer en alleen al uit Uw volharding
blijkt hoe trouw lid U bent, al diegenen die mee willen denken over het
moderne liberalisme abonneert U zich hier toch op. Het is een uitstekend
blad, probeert U nog het laatste nummermte krijgen, daar staat een heel
lezenswaardig artikel in van Mevr. Hubert over de totstandkoming van
verkiezingsprogramma.

r

SCHAAP ELEKTRO-AKOESTIEK

Blad No.

115

AFDELING CONGRESREGISTRATIE

Band No.

9

Ik wil vanaf deze plaats wel tegen Mevr. liubert zeggen, ik ben het
helemaal met haar eens en we moeten vanaf 29 april gaan denken over
methode om de totstandkoming van het verkiezingsprogramma wel even
democratisch maar missooien nog efficienter te doen verlopen. Maar dan
verklap ik al een beetje de inhoud. Ik zou zeggen abonneer U, lees die
krant.
En dan dames en heren, begrijpt U moet er toch ook nog iets van mijn hart
en dat is een woord van dank aan Mej. v. Everdingen. Mej. v. Everdingen
heeft een buitengewoon moeilijke tijd achter de rug. Want candidaats
sellingen dat lijkt U nou heel simpel, dat is een formidabel werk. Daar
moeten ellenlange lijsten worden ingevuld en intussen gaat gewoon

de post

door, gaat alles door wat er dagelijks op die Koninginnegracht binnen
komt. In de paar weken dat ik daar nu zit ben ik daar diep van onder de
indruk geraakt. Mej. v. Everdingen heel veel dank namens de partij, het
was weer een zware tijd en het wordt nog zwaar. Ik ben niet altijd van
alles zeker maar een ding is zeker, het wordt altijd 28 april.
En dan nog een woord van dank aan iemand die U misschien helemaal niet
zo bij naam kent maar die voor alles heeft gezorgd tijdens dit congres,
dat alles liep, dat dat apparaat werd bediend, dat we op tijd onze
consumpties kregen, dat de tafels gedekt waren, de Heer v. Loon. Mijnheer
v. Loon het is formidabel, ik heb vanmorgen Mevr. v.d. Loo toegesproken,
maar ook tegen U zou ik willen zeggen de wijze waarop U onze goede
vriend v. Vlaardingen hebt vervangen bij dit congres, heel geweldig.
U treedt niet graag op de voorgrond,
amper

gezi~n,

ver~oedelijk

hebben de mensen U

maar wij hebban wel geweten wat U gedaan hebt. geel veel

dank mijnheer v. Loon. En

d~n

ëenslotte dames en heren op naar 28 april.

Een special! woord van sterkte aan onze lijstaanvoerder. Wij wensen je
bijzonder veel kracht, we zijn ervan overtuigd dat je het geweldig goed
zult doen.Je bent in een debat een tegenstander waar men rekening mee
moet houden. Ik ben blij dat ik nooit met je hoef te debatteren. Dat zou
helemaal niet eenvoudig zijn. Ik geloof dat je hèt geweldig voor ons zult
doen. M&ar ik besef ook heel goed wat er voor een tijd voor jou en voor
je gezin voor de deur staat. Ik heb het al vele malen mogen zeggen, nu
voor het allerlaatst voor de grote race. Heel veel dank voor je bereidheid dit te doen. Wij wensen jealle denkbare suvces en wees ervan
overtuigd, wij staan allemaal als een man als een vrouw achter je.
Veel succes. (applaus)
En dan dames en heren, blijf met ons mee vechten tot 28 april en allemaal
wel thuis.
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