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De vergadering is geopend.Ik heet u allen zeer welkan.op deze buitengewone
algenene verga;lering. We hebben varrlaag slechts een gering aantal punten

op de agerda. Maar om zo weinig nogelijk tijd te verliezen lijkt het ne
juist onnû.ddellijk voort te gaan net het agendapunt 2. Zo ncxlig de gelegenheid
voor de zitterde leden die zich bereid hebben verklaard hun kandidatuur
voor een verkiesbare plaats in overweging te nemen en die het woord willen.
Er is

een karierlid dat gevraagd heeft het woord te reegen voeren dat is de

heer Kea. En ik wil hem graag nu de gelegenheid geven achter de microfoon
plaats te nemen.
Het woord is aan de heer Kea ••
Mijnheer de voorzitter danes en heren ik maak graag gebruik van de gelegenheid
die u mij biedt om mijn kandidatuur voor de bleede kairer toe te lichten.
Ik besef ook dat het weinig of in ieder geval heel lang geleden of het heel

weinig voorkant in onze partij dat deze nogelijkheid in de reglenenten benut
wordt. M-ar ik denk toch dat mijn persoonlijke toelichting u behulpzaam
kan zijn bij een evenwichtige besluitvonning. Tijdens de vergadering van
de verkiezingsraad in dec:eirber jl ben ik op de 39ste plaats terecht gekorcen.
Een lagere plaats dan het hoofdbestuur in haar advies had voorgesteld. En door

de turbulentie tijdens de verkiezingsraad

wem

zelfs de volgorde van de kandi-

daten uit de kairercentrale den Helder gewijzigd. De ledenvergadering en dat
is bij ons toch echt de basis van de partij, die ledenvergadering van mijn
eigen kairercentrale heeft mij namalijk als eerste kandidaat gekozen en het

nerkwaardige feit doet zich nu voor dat door de gang van zaken bij de verkiezingsraad de bleede kandidaat van den Helder op de eerste 31ste plaats
is terecht gekaren ik als eerste kandidaat op de 39ste plaats. Juist uit zuiver
denocratische redenen is in ons reglarent voorzien om in deze bui tengewone
algenene ledenvergadering vandaag net een 2/3 neerderheid alsnog eventueel
technische onvol.kacenheden uit de verkiezingsraad te corrigeren. Dat wil
zeggen danes en heren vandaag heeft u de nogelijkheid om de wens en de uitspraak

van de ledenvergadering van de kariercentrale den Helder alsnog te honoreren.
Maar natuurlijk niet alleen cm technische reglementaire redenen. O::>k objectief

en inho'lrlelijk neen ik naar eer en geweten een verkiesbare plaats opnieuw
volledig waar te kunnen naken. Naast defensie en sport net nane natuurlijk in
de karende tijd belangrijk voor de olyrrpische spelen heb ik al jarenlang
gestalte gegeven aan ons liberale nediabeleid. Zoals u weet een noeizaam proces
waamij

~

en de pvda fundarcenteel anders denken dan de WD.
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Een onderwerp ook dat tedmologisch en J;Olitiek jaar in jaar uit van gezicht

ve-randert. En tel:wijl het CDA en de pvda voor dit onderwel:p alle twee kanerleden inzetten handelde ik dat jarenlang alleen af. Desondanks met veel succes
meen ik toch te mogen zeggen. Pas toen in 1982 de WD 10 zetels erbij

'WOl1

en

er ook nog een nieuwe nediawet gemaakt noest worden toen heb ik mijn oollega
loek Hel:mans daal::bij kunnen betrekken en ii'Merken. In die nediawet zullen

:nanelijk meer liberale uitgangspunten veiWerkt neeten zijn en als dat
lukt zal dat mede te danken zijn aan het feit dat mijn oollega Henrans zich
heeft kwmen ontwikkelen tot een gerespect.eeDi nediaspecialist. ZOdat wij nu
als VVD ook twee ijzers in het vuur hebben. Verder danes en heren zult u
bij mijn kandidatuur kunnen neewegen dat ik naast mijn kaloorwerk op verzoek
van mijn fraktievoorzitter en van de hele tweede kamerfraktie in 1982
ben gekozen tot lid van het fraktiebestuur dat leiding geeft aan het dagelijks
politiek gebeuren. In die periode waarin een sterk verjongde en vernieuwde
fraktie, de helft was nieuw noest aantreden heb ik een wezenlijke bijdrage
kurmen leveren niet alleen voor maar ook achter de schenren .En daarnaast droeg
ik nog de veranovoordelijkheid voor het personeelsbeleid van de fraktie.

Ongeveer 25 personen sterk, meest academici en ook dat werk neet gebeuren.
Dames en heren ik hoop dat u zich kunt voorstellen dat ik behoefte had aan
deze toelichting. Als je zoals ik in de afgelopen jaren geen echte aanrcerkingen
hebt gekregen, niet van je fraktievoorzitter, niet van je partijvoorzitter.
Als je van je eigen kamercentralevoorzitter of hoofdbestuurslid in diezelfde

periode nooit kritiek hebt gekregen dan kant mijn kandidatuur voor de 39ste
plaats wat vreeml over. Als je nooit negatief in de publiciteit kant en altijd
loyaal bent in je opstelling tegenover je partij en tegenover je fraktie en als
je J;Olitieke resultaten weet te boeken ondanks zeer zware OFPJSitie. Ik denk
dat ik u misschien met twee voo:rbeelden mag duidelijk naken wat ik bedoel.
Vele van u zullen nog het begrip Sluis kermen een plaatsje in zeeuws vlaan.deren.
Het is nog maar 5-6 jaar geleden dat er een hele grote discussie in het parlemen
plaats vond aröat de toernnalige minister van

~

vond aan de hand van een aange-

nooen notie van de partij van de arbeid en het CDA dat verl:x:x3en noest worden
dat via de kabel bij Sluis over de grens buitenlandse programna 's op de
nederlar:rlse kabel zou karen. Als liberaal heb ik daar als een leeuw tegen
gevochten want ik kan het me niet indenken dat het rrogelijk is in ons land
dat er een minister in den Haag ergens zit an te verbieden of in ieder geval
uit te maken wat je nou eigenlijk wel of niet op uw beeldschenn mag zien. Wel
ik wil helemaal niet };X)chen maar kijkt u nu eens naar uw beeldbuis wat u er

allenaal niet op kan krijgen. '1Weede voo:rbeeld is het ondertitelingsverbod..
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Een belachelijk verbed in mijn ogen en ook weer een betutteling vanuit den

Haag waar ik tegen zal blijven vechten. Zelfs de hoogste rechter in ons land
h eeft nu gezegd dat een dergelijk verbed tegen onze eigen gronc.'h.vet is. Er
zijn natuurlijk oog veel neer voomeelden naar ik heb lang geznog bij u in
de zaal vroeger gezeten dat ik weet dat u zich afvraagt hoe lang u er vandaag
nog zal zijn en ik zal niet veel tijd verder van u vragen. Die principiele
zaken heb ik altijd zelf willen behandelen want uiteindelijk ben ik eerste man
voor de nedia, eerste woordvoenler heet dat. Ik ga terug naar mijn verhaal
als je dergelijke politieke resultaten weet te boeken ondanks die zware oppositie, dan danes en heren dan druf ik in alle objectiviteit en hoe raar het
ook klinkt toch bescheidenheid durf ik te zeggen dat er iets eigenaardigs

aan de hand is. U de basis van de partij bent nu in de gelegenheid cm dat
te oorrigeren. Mijnheer de voorzitter, danes en heren ik heb al gezegd ik
wil uw tijd niet verder verspillen. Ik wens u heel veel wijsheid toe bij uw
besluitvonning. Als overtuigd liberaal zal ik uw besluit vanzelfsprekend
respecteren. Ik hoop vandaag toch een tikkeltje diep in mijn hart op u
te negen rekenen. En ik bedank natuurlijk al diegene die zich in de afgelopen
periode zo voor mijn kandidatuur hebben ingespannen. Ik ben er de laatste
'Weken echt beduusd van geraakt dat ik zoveel goede vrienden heb in de partij •
Het was hartve.twanrerd en ik blijf ne wat er ook geberut vanzelfsprekend
bij u thuis voelen want ik ben van de VVD maar de VVD is toch ook een beetje
van mij. En tot slot voorzitter ben ik vanzelfsprekend bereid vragen die nog in
de zaal zeulen leven te beantwoorden. Ik dank u allen hartelijk voor u toch
eigenlijk hele grote aandacht. Dank u zeer.
Dank u wel. Mijnheer Kea. De heer Kea heeft gevraagd of er nog vragen ·bij
u leven om aan hem te stellen. Ienand van u. Niemand. U bent duidelijk geweest
mijnheer Kea. DaÏlk u wel voor uw kcmst en de woorden die u hebt gesproken.
Wij zijn thans aangekaren bij het agendapunt 3 maar voor ik dat agendapunt
behandel noet ik een stenbureau benoem:m. Ik zou aan de heer M:>l van de afdeling dreischor, de heer van de Vooren st. Oedenrode, nevrouw ter Horst,
mijnheerSlegt ennevrouw Joosten willen vragen cm in het stembureau plaats te
nenen. Bent u d-artoe bereid. Dank u wel. Dan zijn we bij het agendapunt 3
de beraadslaging en het besluit over de technische inrichting van de in te
dienen kandidatenlijsten. Wil er iemand van u over dat punt het woord voeren.
Mijnheer de voorzitter dan'es en heren dank u wel. De afdeling Wo:t:ner heeft
na beraadslagingen inzake de kandidaatstelling en kandidaten zich afgevraagd
of de nodige zorgvuldigheid in acht genemen is van de diverse door de afdeling
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voorgedragen kandidaten. Uit beraadslagingen mijnheer de voorzitter en vergaderingen in de kanercentrale den Helder.
Mag ik u even orrlerbrek.en want wij zijn net agendapmt 3 en dat gaat over de

tedmische inridlting van de lijst en ik denk dat u wilt spreken over de
kandidaatstelling en over de kandidaten en dergelijke.
En

over de procedure.

Ja naar we hebben het nu alleen over de tecimisch.e inridlting dus dat punt
kamt straks aan de orde.
Dan kan ik zo weer terug. Dank u.

Verder niemand over de tecimisch.e inrichting. Dank u wel dan is daarnee het

agenda:punt 3 behandeld en is die tedmische inrichting zoals is voorgesteld.
Dan danes en heren zijn we bij het agendapmt 4 dat is de defintieve

vaststelling van de in de onderscheiden kieskringen in te dienen kandidatenlijst. Er is in de afgelopen dagen enige discussie geweest over de vraag hoe

we vandaag het beste zouden kunnen st:enm:m. Kortan de stenproca:lure. In de
beschrijvingsbrief voor deze

buiten~e

algenene vergadering is een procedure

geschreven die aanleiding gaf tot die discussie en ik denk dat ik er goed aan
doe u ui teen te zetten hoe ik ne voorstel vandaag die stenprocedure te volgen.
Indien bij een van de plaatsen gevraagd

~rdt

om een stenmingnadat een of neer

andere kanlidaten zijn gesteld dan de kandidaat van de verkiezingsraad dan
vindt een vrije stenmingplaats tussen in principe alle kandidaten die beschikbaar zijn. Een vrije stenmi.ng die de enige stenmingvoor die plaats zal

blijven als de kandidaat van de verkiezingsraad eenderde van de stermen haalt.
Eenderde plus een fo:rneel. Eenderde plus een van de stermen haalt. Dan
betekent het dat het niet een

~

neerderbeid is voor een andere kandidaat

of zelfs neer. andere kandidaten. Dan is de behandeling van die plaats over.
Als de kandidaat van de verkiezingsraad niet eenderde plus een stem van alle
haalt en er neerdere kandidaten zijn voor die plaats dan vindt herstenmi.ng plaab
tussen de kandidaten anders dan de kandidaat van de verkiezingsraad. Dan wordt
uitgemaakt wie van de andere kandidaten de neeste stermen haalt en die kandidaat
~rdt

dan in een laatste finale stemning ingezet tegen de kandidaat van de

verkiezingsraad en die andere kandidaat nnet dan tweedel:de plus een stem van
alles halen om gekozen te kurmen worden. Dat is de procedure zoals die nu voor
ligt.
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Als er meer dan 5 kandidaten zijn vinden er allerlei tussensterrmingen plaats.
Nou dat is een nonnal.e procedure daarover zal geen enkel misverstand bestaan.

Dat zien we dan ook wel gebeuren maar de essentie van de stenprocedure heb
ik hienree aangegeven opdat misverstanden worden voorkooen. Wel iemand van

u over dit

o~

nog het wooid. Bent u het er allemaal nee eens. Dank u

wel. Dan zou ik de heer Nijpels willen vragen deze zaal voor enige tijd te
verlaten. ZOals u weet is bij de definitieve vaststelling van de kandidaten-

lijst de procedure zo dat gestend wordt per plaats. Dat dus per plaats toelichtin
en gegeven kunnen worden niet in algereene zin. Per plaats zullen wij dat
in deze algereene vergadering behandelen net elkaar. Ik stel daarcm aan de
orde plaats 1 van de lijst. De verkiezingsraad stelt u voor de heer Nijpels
uit Bergen op Zoan.
Gaat uw gang.
Niet te verstaan.
Wel ik denk dat u er verstandig aan doet zich even in verbinding te stellen
net de balie. Ik ben bij plaats 1 van de kandidatenlijst. Wil niemand daarover
het woo:rd voeren. Dan is de heer Nijpels. Gaat uw gang.
Ik bespeur dat ik hier een geluid zal laten horen waar gezien het applaus dat
reeds is opgestegen wellicht niet de rreerdel:heid vertegenwoordigt. Toch voel
ik mij geroepen u nee te delen dat ik het van de partij zeer inkonsekwent

vindan enerzijds het CDA te venlijten dat zij het kabinetsbeleid geen inzet
van de verkiezingen maakt en niet wij een representatieve minister op de eerste
plaats plaatsen. Ik nodig de heer Nijpels uit om zijn eerste plaats af te
staan aan Neelie Smit-Kroes, degene die toch ook voor de toekcmst als vice
minister-president wordt getipt. Ik dank u.
Ja het is aardig an mijnheer Nijpels uit te nodigen maar die is niet in deze
zaal aanwezig dus die kan van die uitnodiging geen gebruik maken. Hij zal het
overigens ook niet doen.
U begrijpt dat dat ook niet zozeer direkt de bedoeling was, maar dat zou de
kdosekwentie zijn als deze gedachte wat neer grond had als ik venroed. Toch rreen
ik een gedeelte van de rrening die in de partij heerst hiemee duidelijk te

venvoorden.
Dank u wel. Ik begrijp dat u geen sterrming vraagt en daarcm stel ik vast.
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M:wrouw Calling van de afdeling ll!l:recht. Ik durf te wedden dat mijnheer

Nijpels n\litll'er 1 "WOrdt.
Dat is hij bij deze. Dan kan ik de heer Nijpels vragen weer binnen te karen.
Plaats 2 mevrouw Smit-KJ::oes.

3 de Korte.
4 Bolkestein.

5 Hennans.
6 Evenhuis.

7 Voorhoeve.

8 Koning.
9 Dees.
10 Schoo.
11 Ginjaars Maas.

12 van Eekelen.

13 Ploeg.
14 Terpstra.

15 Weisglas.
16 Li.nschoten.
17 Fransen.

18 Braams.
19 P.M. Blauw.
20 Korthals.

21. van Rij.
22 te Veldhuis.
23 Scherpenhuizen.

24 Wiebenga.
25 de Grave.

26 de Beer.

27 Renpt- Hallnans de Jong.

u wilt het woord voeren gaat uw gang.
Mijnheer de voorzitter da!res en heren ik zou op deze plaats graag gekandideerd
zien mewrouw Kanp.
Dank u wel. Is er ienan.d anders van u die over plaats 27 het woord wil voeren.

Niet dan gaan wij over tot een stemning over plaats 27. u gebruikt daarvoor het
fo:rnulier stenmi.ng 1. Het is een vrije stenmi.ng zoals ik u hebt aangekondigd.
De verkiezingsraad draag bij u voor mevrouw Renpt.
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De vergadering is voor enige ogenblikken geschorst.

Mij bereikt het bericht dat er wellicht zich een kandidaat voor een verltiesba.re
plaats in de zaal bevindt en dan rroet ik toch verzoeken verkiesbare

kandidaten

voor vendesbare dienen deze zaal te verlaten. Gaarne dank u.
Als u uw plaatsen weer wilt i.nnenen kan ik de vergadering heropenen.
De vergadering is heropend. Er is nû.j gevraagd wat er nu gebeurt als er een

wijziging zou optreden in de lijst zoals die door de verkiezingsraad is
vastgesteld. Als we niets afspreken met elkaar dan zou een nieuwe kandiadaat

op de plaats kanen van de otrle kandidaat. Zijn we bij de volgende plaats
voor de kandidaat die daar dan staat en is de kandidaat die vervallen is nû.n
of meer tijdelijk venroerlelijk van zijn plaats even in het niet verdwenen.
Ik zou aan de vergadering voorztellen en daar gaan we dan over st.emren cm tot

opschuiving te kanen. Als u daartoe besluit dan wo:r:dt er autanatisch opgeschoven.
Als u daartoe niet besluit dan is de kandidaat die weggestenrl is tijdelijk in
de verstJ:ooing. Dus dat voor de goede o:r:de. Uitslag van de stemning over
plaats 27. Er zijn uitgebracht 1577 stermen, daarvan zijn 6 stermen ongeldig.
8 starman zijn uitgebracht op mevrouw den Ouden, 15 starmen op JD Blauw,
6 st:armen op mevrouw Heemskerk. 3 st:armen op mevrouw Jorritsna. 19 stermen

op de heer Joekes. 217 stermen op mevrouwKanpen mevrouw Renpt heeft ruimschoots de 2/3 meerderheid of ruimschoots de 1/3 meerderheid gehouden heeft
1303 sternnen. Mevrouw Renpt staat op plaats 27.
Zijn we bij plaats 28 de heer van Erp.
29 mevrouw Jorritsma.
30 mevrouw van Heemskerk.
31 de heer van Hoof.
Ik zie een aantal vingers. Het woo:r:d is aan nû.jnh.eer Mak.
Voorzitter danes en heren. Naar ons oordeel is het bij de kandidaatstelling
voor de

~

karter can de kc den Helder en ook trouwens daama fundamenteel

nû.s gegaan. Wij zijn er ons van bewust dat een oonflict tussen afdelingen en
hun kcbestuur niet door u en niet hier rroeten wo:r:den opgelost. r-Ede gezien
echter het belang van de denocratisch funktioneren binnen onze partij wil ik
u voorzitters en u vertege.nwoo:r:digers van de eerste bestuurslaag een korte
toelichting geven op de gang van zaken. In septenber hebben alle afdelingen hun
advieslijst opgesteld en deze doorgestuurd naar de respectievelijke kccentrales.
Op 12 oktober volgden de landelijke kevergaderingen. Het kcbestuur den Helder

rroest zijn advies op de heer van Hoof boven de heer Kea te plaatsen toelichten
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en vemedigen. Tijdens de vergadering is net nadruk en bij herhaling gevraagd
naar de politieke argurrenten an de heer Kea die naar veler oomeel een goed
kalterlid was en is zo laag te plaatsen. Voorzitter, beste mensen er is geen
enkel maar dan ook geen enkel politiek argurrent genoem:l ten nadele van het
politiek funktioneren van Wim Kea. Wel werden tot onze ergernis totaal niet
relevante en naar speerlig bleek ook onjuiste notieven opgevoerd ten nadele
van de persoon en nens Kea. Ik ontsla mij van de plicht u gezien de

aam

daarvan nader in te lichten. De vergadering besliste an de heer Kea boven de
heer van Hoof te plaatsen. Enkele onzer waren na deze zatemagochtend toen
al zo ongerust dat u voorzitter op

uw HBverga.dering van 21 oktober terzake

ingezonden brieven aan de ome heeft gesteld. De procedure werd oonfonn de
regle:mmten doch helaas buiten onze direkte controle afgewerkt. Er volgde
een HBadvies en er volgde een verkiezingsraad op 14 .12. Tegen beter weten
in nochten wij hopen dat ons kc bestuur op de kiesraadvergadering zich
confonn de opdracht van 12 oktober sterk zou maken voor de volgome Keavan Hoof. Ons rea:ls vroegtijdig gewekte ongerustheid kreeg zijn bevestiging.
De plaats van Kea werd niet vemedigd, integendeel naar ons later ter ore
kwam werd de voorkeur van de kc den Helder aan een kandidaat uit een andere

kc gegeven. Dit gaf de doorslag an verzet aan te tekenen. Iruniddels werd
door het kc bestuur de ongebruikelijke stap genaren twee voorzittersbijeenkansten te beleggen waarop tussen haakjes geen beslissingen konden woroen
. genaren, hoewel later door de kc gestuurde brieven anders wellicht zou
doen venroeden. Op 4 .12 werd na een bespreking over een onenigheid binnen het

kcbestuur over de kandid.aatstellingsproc:edure opnieuw aangedrongen de positie
van Kea te verdedigen.

ca.

2~

week geleden voorzitter, danes en heren volgde

er een tweede voorzittersbijeenkarst. Nu achte het kcbestuur de tijd gekaren
an opening van zaken te geven en voerde de beroem:1e vijf toetsingskri teria
ten tonele. Ook nu werden geen politieke argunenten opgevoerd. Wel werden
de reeeds

eeroer

geneende tendentieus getinte niet ter zake doende infonnatie

van stal gehaald. De ondertekenaars van de aan u gestuurde brief wemen
gesterkt in hun opvatting om hun brief te handhaven ondanks grote dr.uk vanuit
het kcbestuur. Q:>k de later aan u toegezonden brieven van KCbestuur en de
persoonlijke brief van de kcvoorzitter doen daar niets aan af. Vandaag zijn
wij voorzitters van afdelingen en ondercentrales bijeen an een finaal oomeel
te geven over de kandidatenlijst. Het regle:mmt schrijft voor dat voor een
wijziging zoals u net heeft neegedeeld een tweederde neerderh.eid nodig
is. Mede afdelingsbestuurders dit is veel die tweederde doch wellicht niet
teveel. Ons voorstel an de 31ste plaats te ruilen net die van de 39ste is
naar ons oordeel haalbaar en aantrekkelijk door zijn eenvoud.
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Het kan echter reglenentair net niet. Indien u zich toch achter dit voorstel
kunt scharen zijn wij vertegenwoo:rdigers van drie ondercentrales waarin grote
steden uit noord hollarrl noord zijn wij van nening dat de goede en politiek
verantwoorde beslissing wordt genaren. Ik dank u zeer.
Mijnheer de Blecourt.

Voorzitter onlangs schoot mij een citaat van nevrouw Haya van SOO'eren-Dc::Mner
te binnen uit 1972 bij de kandidaatstellingsvergadering voor de tweede kaner.
Zij zei toen denkt u er aan darres en heren dat het bij deze vergadering an
personen gaat. Wij praten net elkaar over nensen. Voorzitter, darces en
heren ik wil u duidelijk maken hoe deze oproep thans op stuiten:ie wijze
in de win is geslagen door het bestuur van de kc den Helder waar het gaat an
de kandidatuur van de heer Kea. En hoe a3:le

~gsnonren

net voeten zijn

getreden in elke fase van de kandidaatstelling weer. Ik zal mij beperken tot
de gebeurtenissen voor de verkiezingsraad. In 1981 heb ik als bestuurslid
van de kc den Helder de gehele kandidaatstellingsproca:lure van nabij neegemaakt.
Daarbij had nen de heer Kea als eerste

kandidaat aangewezen. Toen is er hard

gewerkt voor zijn kandidattrur en net succes. Des te groter voorzitter dalles
en heren was daaran mijn verbazing toen ik inmiddels in Winterswijk "WOnend
vernam dat tijdens de aanloop tot de huidige kandidaatstellingsprocedure
geen enkel contact was geweest tussen het kanercentralebestuur en het karoorlid
Kea. Voorzitter nen had hem zonder enige ruggespraak noch net hemzelf noch net

de leden laten vallen. Gelukkig voorzitter heeft de basis, hebben de afdelingen
van de kc den Helder tijdens de kandidaatstellingsvergadering van 12 .10 tegen
het bestuursadvies in hun karoorlid kea op plaats nunner 2 gezet. Zo had de
denocratle voorzitter gesproken, hier lag een politiek feit. Het kcbestuur
heeft zich bij dit denocratisch genaren besluit niet neergelegd en zich beroepen op info:rmatie die zij naar mijn nening verkeerd heeft uitgelegd. Dit is
nader toegelicht in brieven aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur heeft zoals
u bekend is de heer Kea op 21 oktober nede daardoor hoger op de lijst gezet.
Als duidelijk signaal naar de verkiezingsraad. Voorzitter ik rorrl af. De
heer Kea heb ik sinds 15 jaren leren kennen als een integer en betrouwbaar
nens net een sociaal gezicht die vooral gewonenensen aanspreekt. Een karoorlid
net zoveel jaar ervaring in feite onbesproken dreigt nu buiten zijn schuld uit
de boot te vallen hetgaan mij zeer ter harte gaat. Daaran roep ik u vertegenwoordigers van de afdelingen van de WD die de enige bent die definitief een
streep door alle nanipulaties van het bestuur van de kc den Helder kunt halen
op. Geeft u de heer Kea die plaats terug die zijn eigen basis hem heeft
toegekend. Dank u v.rel.
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Het "WOO:r::d is aan mijnheer de Fau.
Voorzitter, danes en heren daartoe schriftelijk gemachtigd van het dagelijks
bestuur van de kc den Helder voel ik de beOOefte u onanstotelijk m:de te delen
dat gehoord hebbend deze discussies juist hiervoor afgestoken daaraan toevoegend
dat we niet alleen over :personen naar ook over kwaliteiten spreken en oordelen
vandaag dat het dagelijks bestuur van de kc den Helder gehoord hebbende in twee
recente seances de meningen van voorzitters van afdelingen in hun gebied 50tal sterk zijnde unaniem als db van de kc den Helder achter de kandidatuur van

de heer van Hoof staan.
Mijn naam is Hendriks afdeling Wonnar.
De WDafdeling Wonnar heeft in haar beraadslagingen inzake de kandidaatstelling

en kandidaten zich afgevraagd of de nodige zorgvuldigheid in acht genenen is
van de diverse d-or de afdelingen voorgedragen kandidaten. Uit onze beraadslagingen en vergaderingen ook in de kc den Helder is naar mening van de
afdeling Wonrer volkaten willekeur aan de dag gelegd ten aanzien van enkele
kandidaten. Wij zijn ond.enleer van nening dat die kandidatuur van de heer Kea
en van Hoof respectievelijk de mmrers 39 en 31 op de lijst volkaten onjuist
is geweest. We sluiten ons da.anree aan bijde "WOOrden van de heer Mak. en de
Blecourt. Bovendien voorzitter d.anes en heren is de afdeling Wonrer
van maning dat voor wat betreft de uitnodigingen aan kandidaat-kanerleden
à:>or net narce de kc den Helder in de procedure de nodige slordigheden aan de
dag zijn gelec}i. Zo acht de afdeling Wonrer het een onjuiste zaak dat betrokken
kandidaten :persoonlijk geen uitnodiging mxhten ontvangen cm op belangrijke
vergaderingen te verschijnen. Gevolg daarvan was dat een van die kandidaten
die niet verscheen op de vergadering zondemeer van de lijst werd geschrapt.
Daar waar eerder we:r::d gesproken over willekeur ten opzichte van kandidaten "WOrdt

door ons de indruk versterkt dat hetgeen hier gebeurt in een demxratische
partij ons als WD onwaardig zou noeten zijn. De afdeling Wonnar wilde dit niet
onllen'Celd laten. Dank u -wel.
Mijnheer de Haze Winkel.nan.
Voorzitter danes en heren mijn naam is de Jong ik ben voorzitter van de afdeling
den Helder en ik heb begrepen tenzij ik het mis begrepen heb dat ik zojuist
mij achter het standpunt van de kc den Helder gesteml zou hebben. Ik noet dat
net narce volk.aren ontkennen. Op 12 .10 heeft de kc den Helder de voorkeur aan
de heer Kea gegeven OOver1 de heer van Hoof. Afgezien van alle achtergronden.
Ik geloof dat het politiek verstandig is an een ervaren en bekende kracht
als Kea naar voren te schuiven in de plaats van iemand die in feite nog naar
zou noeten bewijzen dat hij het nodige waard is.
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Ik wil ne daaran van harte scharen mh.ter de st:ermen van de heer Mak en
heer Blecourt dank u,
Dan nu mijnheer de Haze Winkelman.

Ja voorzitter ik vind het allemaal heel interessant dat bij de kc den Helder
wat problenen heeft, naar ik zou willen voorstellen dat -we hier net nama gaan
praten wie er nou op die plaats 31 neet staan op inhoudelijke gronden en niet
wat er allemaal is mis gegaan in den Helder.
En dan wil ik daar 'Wel wat over zeggen dat we het verhaal van de heer Kea hebben

gehoord. Het was natuurlijk op zich een goed verhaal, naar het ging toch voorbij
aan een aantal essentiele el.enen.ten die we van de heren Kamninga en Nijpels
hebben neegekregen in de gesprekken die gevoerd zijn. Daaruit is gebleken dat

de heer Kea toch niet erg goed neer de afgelopen vier jaar heeft gefunktioneerd.
Dat er de karende vier jaar dan ook niet erg veel neer van hem te verwachten

is en dat is de reden geweest dat hij in de karrercentrales en de afdelingen
niet op een erg hoge plaats is gekaren. Dan ga je toch kijken van nou wie zou
je dan vanuit den Helder naar voren kunnen schuiven. Het kcbestuur heeft

dan ook verstandig op van Hoof denk ik geanticipeerd. Die is door de verkiezings-

raad op die plaats gekaren en dat neeten we nu doen op deze verkiezingsraad
danes en heren of op deze algenene vergadering. We neeten naar de toekanst
kijken. Kea is helaas hoe hard dat misschien ook klinkt dat is verleden en de
heer van Hoof is een jonge rran die kan het gaan maken.

Mijnheer de Haze Winkel.n:an gaat veroer.
Ja danes en heren van Hoof is een jonge rran die kan het in de toekanst gaan
maken nogmaals. De heer Kea heeft niet neer de steun van de afdelingen gekregen.
Naar aanleiding van de verhalen van de heren Karrmi.nga en Nijpels
Ik zal daar zo iets over zeggen.
Ik denk dat het goed is dat ik dat neteen doe. Daanree is mijnheer Meijeran
ook tevreden. Vindt u het ook goed dat ik dat neteen doe. Dank u -wel. Wij
hebben in 1982 net zoals we dat nu doen een kandidatenlijst sam:mgesteld en
uiteindelijk zijn 36 leden van de partij die op die kandidatenlijst stonden
in de "bt1eede karrer gekaren. In het verleden is er vaak kritiek geweest over
de wijze waarop we als partij net onze politieke vertegenwool:digers argingen.
Dat wil zeggen in gerreenteraden, in provinciale staten naar ook in de tweede
k aner kwam het te vaak voor dat de afgevaardigden werden gekozen en gingen
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funktioneren. VeiVOlgens gedurende 4 jaar niets neer hooroen van de partij
an aan het einde van de rit te horen dat m:m toch niet zo tevreden was
. geweest en dat er een andere kandidaat noest kamen. Ik heb gevonden dat het
mijn politieke verantwoordelijkheid is als voorzitter van de partij an tussentijds net alle kanerleden die dan tot mijn gebied van verantwoordelijkheid
behoren alle 2e kanerleden individuele gesprekken te voeren. Ik heb dat gedaan
sanen net de fraktievoorzitter Cllrlat hij vanuit de fraktie beter kan beoordelen
hoe in die fraktie wo:rdt gefunktioneerd. We hebben in de zarer van 1984 en ik
noet zeggen dat dat net enkele kandidaten wat is uitgelopen orrrlat het heel
xooeilijk was afspraken te maken, naar net het overgrote, net een groot aantal
lerlen in de zarer, andere kort daarna is gesproken gedurende ongeveer een
half uur over alles wat ons bezig hield ten aanzien van elkaar. Kanerlid
kreeg de gelegenheid te zeggen wat hij of zij ervan vond van het funktioneren
van het hele gebeuren van de eigen positie, van de positie ten opzichte
van de eigen kanercentrale, de kamercentrales in het algemeen en wij hadden
de gelegenheidan te zeggen wat wij van nening waren ten aanzien van de kandidaat
we hebben suggesties gedaan an het funktioneren te verbeteren. Dat hebben we
in de zarer van 1984 ook net de heer Kea gedaan en er was in 'de zarer geen
aanleiding an heel concreet duidelijk te zeggen Kea dit gaat zo niet langer
er is aanleiding cm nu afspraken te maken en an nu duidelijk te zijn ten
aanzien van ve:rder funktioneren. Dat is ten aanzienvan Kea in de zarer
van 1984 niet gebuerd. Er zijn wel een aantal suggesties gedaan, wel een
aantal oprerkingen gemaakt van zorg dat je niet teveel op de achtergrond
raakt, laat je de kaas niet van het brood eten, zorg dat je erbij blijft, zorg
dat je goede contacten onderhoudt. Tocheen kritische ondertoon maar niet in de
zin van duidelijkheid die sarmige suggereren dat die het geweest is of wellicht
geweest had noeten zijn. In de zarer van 1985 aan het begin van de kandidaatstellingsprocedure toen hebben we ons afgevraagd is er nu niet voor de partijvoorzitter weer samen net de fraktievoorzitter ook een verantwoordelijkheid naar
de partij toe cm te rapporteren an te infomeren over wat wij vanuit onze
p:>sitie, vanuit onze verantwoordelijkheid zo globaal vinden, een algeneen
inzicht geven van de zittende kanerleden die wij i.Iltrers zouden kunnen beoordelen.
Wij waren van nening dat de partij er recht op had en dat het ook onze plicht

was an neer te doen net de infonnatie dan het alleen maar voor onszelf houden
of an het een roddelcircuit in te sturen. Wij hebben geneend dat wij net open
vizier de partij tegeneet noesten treden en we hebben afspraken gemaakt net
vier groepen van kanercentralevoorzitters an hen globaal te infomeren over wat
ons idee was over het funktioneren, over achtergronden een algeneen ve:rhaa.l over
de verschillende kanerleden.
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Het is ons heel erg goed bevallen. Er zijn uiteD'tate constructieve gesprekken
geweest en ik denk dat recht gedaan is aan alle kandidaten en ook aan die
infonnatie waarover de partij behoort te beschikken aan de procedure van kandidaatstelling womt begormen. We hebben ons een aantal zaken afgevraagd en
heel goed gerealiseem.

we

zeuden neeten spreken over de kandidaten allerraal.

los van elkaar. Niet in vergelijkende zin zodat er van rapportcijfers of een
volgome uit zou kunnen blijken we hebben alleen naar per kandidaat die globale
infonnatie gegeven. Niet vergelijkend ten opzichte van elkaar en al helemaal
niet vergelijkend ten opzichte van nogelijke nieuwe kandidaten die er die

toen :i.rmers nog niet eens in procedure waren. Wij hebben ten aanzien van een
aantal kandidaten hebben wij een kritische ondertoon laten horen en tijdens die
vier gesprekken net groepen kcvoorzitters hebben Nijpels en ik aan de kc
voorzitters gerapporteerd dat in die afgelopen jaren Kea steeds minder een
vooraanstaande rol was gaan spelen. Hij heeft ten aanzien van het nediabeleid
heeft hij ja loek Hennans de ruimte gegeven. Nou die heéft die ruimte dan ook
net beide handen genarcen en dat heeft tot gevolg gehad dat Kea wat op de
a chtergrorxl raakte. Hij zat in het fraktiebestuur heeft zich daar neer net
personeelszaken benoeid, belangrijk naar het werkelijk politieke werk in de
kàrrer ook ten aanzien van andere frakties dat was toch wat neer op de achtergrond

geraakt.

we

hebben ook gewezen op een aantal gezondheidselercenten en dus in

het algemeen een kritische toon gehad ten aanzien van het funktioneren van
Kea. Niet nogrraals in vergelijking tot andere maar het is duidelijk dat ieder

krijgt zo zijn achtergrondm.lziek en ten aanzien van Kea was dat er ook. Die
infonnatie en ik denk dat ik die duidelijkheid nu even neet geven arrla.t anders
ten aanzien van de positie van Nijpels en mij een verkeem beeld zou ontstaan
en u begrijpt dat ik daar niet zoveel behoefte aan heb, die infonnatie is in
de vier groepen van kcvoorzitters op gelijke wijze gegeven. Mijn indruk is dat
de kcvoorzitters in het algeneen verstandig net de infonnatie zijn gaan werken.
Een enkele uitzondering daargelaten en daar heb ik dan ook getracht ne wat neer

duidelijkheid te geven. Maar mijn indruk is dat in het algemeen infonnatie
zorgvuldig, aangevuld net het eigen idee zo veroer in de partij is ve:r::wexkt.
Zonder nu te sturen, zonder proberen invloed uit te oefenen ik denk dat die
procedure op zich heel goed geweest is. Tijdens de besprekingen net de kc
den Helder, Amsterdam, Haarlem en Utrecht

wem

eigenlijk duidelijk dat toen

de kc den Helder zich wat realiseerde dat er tav Kea misschien wel wat problem:m
zouden kunnen ontstaan. Dat was overigens niet nieuw, want ook bij een vorige
kandidaatstelling was Kea, behoorde Kea tot de tweede helft van de kandidaten
op de lijst van verkiesbare plaatsen om het naar zo uit te drukken. De voorzitter van de kc den Helder zou overleg plegen net de heer Kea en mijn indruk
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is dat dat wat te laat gebeurd is waardoor ook allerlei misverstanden en
onduidelijkheid is gecreërd. Op zichzelf heb ik toen al de indruk gekregen
dat de kc den Helder wat aarzelde over de p:>sitie van Kea. Positie van Nij:pels
en mij in de gesprekken net de kcvoorzitters is duidelijk. Ik noet zeggen
dat wij het resultaat van deze gesprekken of onze inzichten niet altijd terug
vinden in datgeen wat er nu op de lijst staat en daar zijn we blij nee 1 want
dan zou het i.nderdaad zo geweest zijn dat wij getracht hebben een grote

invloed uit te oefenen. Dat was de bedoeling bepaald niet. De partij is rrondig
en zelfstandig aan het werk gegaan. Heeft de infonnatie gebruikt en vervolgens
een eigen oordeel gegeven en daarvan zijn daarover zijn wij nu vandaag in een
eindfase. Wel dat als toelichting op datgene wat de heer de Haze Winkelman
heeft gezegd.
Mijnheer

~ijeran.

Hebt enige vasthoudendheid nodig zegt nen hiernaast ne om het woo:rd te
krijgen. En dat noet wel dus het is goed dat u als voorzitter dat ook andere
sprekers kan vertellen en mijn dank voorzitter voor de toelichting. Ik neem
aan dat het niet uw bedoeling is dat we daar nu op ingaan •. De procedure die
door de heer Nij:pels en u is gevoerd die is op zijn minst door twee leden van
de kandidaatstellingscxmnissie in een sp:>ntane brief al onder de aandacht
van het hoofdbestuur gebracht. in hoeverre dat een juiste was 1 maar daar gaan
we nu niet op in. Verder ben ik erkentelijk voor deze uiteenzetting en ik was
het helenaal eens net de heer de Haze Winkeliran toen hij begon net te zeggen
dat we net de interne :perikelen van de kc den Helder niets hadden te maken.
Maar even later ging hij daarzelf eigenlijk tegenin toen hij de vergadering

opriep an dan toch de nening 1 het advies van het bestuur van de kc den Helder
te volgen. Er zijn hier als zodanig geen besturen van kaner- of ondercentrales
aanwezig. Er zijn hier afgevaardigden van afdelingen die lang niet altijd de
adviezen van u beiden op de juiste manier zullen hebben doorgekregen. Want wat
je drie keer noet oververtellen daar gaat weleens wat van teloor. Je rroet je
nu houden tot de keuze tussen de kandidaat van Hoof, de heer Kea en eventueel
andere die bij vrije stemning worden ge:noemi. En wat ik van de heer de Haze
Winkeliran heb gehoo:rd is eigenlijk alleen maar de jeugd van van Hoof. Nu spreekt
de jeugd mij wel aan. Ik behoor zelf tot diegene die hun toekomst achter zich
hebben liggen zoals nen dat weleens treffend pleegt uit te drukken 1 maar desal-

niettemin is jeugd wel aanlig 1 maar is anderzijds toch ook de vraag wat doe je
net lieden die je het vertrouwen waanlig hebt gekeurd en die dat vertrouwen
niet hebben geschonden. Elke vier jaar treden er nieuwe 1 neestal jeugdige
lieden op die van harte worden aanbevolen om allerlei redenen en waarvan de
enkelinge die dan in de kaner katen dikwijls niet blijken te halen.
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Je -weet wel wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. En uw nededelingen
0'\ler de wat de plaats van Kea over de vorige keer in de tweede helft wil
nog altijd zeggen dat bij de 36 zittenden of bij de 42 zittenden inclusief
bewindslieden de Kea er nog bijhoort en daar dan misschien vergelijkendeJ:wijs
niet op de 8ste of 15de plaats hoorde. Dat is niet van belang. Ik dacht dat
van belang is is er voldoende reden om een zittend kareerlid te passeren en
te vervangen door iemand waarvan de partij heel weinig -weet. En dan spreekt
dus ook niet de mening van de kareercentrale zoals ik heb horen verluiden.
Ck>k in de verkiezingsraad zou het zo noeten zijn dat er afgevaardigde zitten
die uit een kc katen

die niet hebben te zorgen dat de kc den Helder een

bepaalde afgevaardigde krijgt. Die hebben landelijk te bezien welkerrensen
aan de beurt zijn en welke eventueel noeten worden verwijderd. Daar heeft de
verkiezingsraad ook haar voomeelden van gegeven. Welke die verwijdering niet
verdienen en in zoverre dacht ik dat de keus voor de afgevaardigde van de
afdeling duidelijk kan zijn.
Dank u wel. Gaat uw gang.
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Mijnheer de voorzitter 1 geachte aanwezigen mijn naam is IDahuis van de afdeling
Bladel. Jk wou de discussie

rond plaats 31 en de kand.idatuur daarvoor eigenlijk

van een iets andere invalshoek nog een keer bezien. Bij het ingaan van deze
procedure is gesteld dat de provincies Brabant maar ook Lirrhlrg 1 maar ik wil
ne even beperken tot Brabant dat die een speerpuntfunktie zouden krijgen in de
hele filosofie roni het winnen van sterrm:m bij de verkiezingen. De afdelingen
zelf hebben di...ena-mgaa.nde

· geprobeerd een heel stel

nie~

en frisse

kandidaten in te brengen. Daar wil ik het in eerste instantie niet over hebben
We hadden bij de zittende kandidaten een gelukkige eerste plaats die inmiddels

een eerste plaats is ook gehonoreerd in de naam van de heer Nijpels. En
daarnaast waren er oog drie en wij zijn eigenlijk een beetje onaangenaam
getroffen dat er zijn er nu drie van gekandideerd althans ook benoeml en
wij hebben er nog een en dat is mijnheer Iaukstennan en die is helemaal
naar plaats 35 geschoven. De nieuw ingebracht nensen die staat op vrijwel
onverkiesbare plaatsen op 55 en 57. Waar toch de st:ermers op het nment dat
ze dat hokje neeten invullen in ieder geval naar een paar bekende :narren zullen
gaan zoeken zou ik willen pleiten an toch die speerpuntfunktie

van

de zuidelijke

provincies en net narce Brabant en hier praat ik ook :narrens de afdelingen van
de ondercentrale Eindhoven an de kandidatuur van de heer Iaukstennan naar 31
te verschuiven. Ik dank u wel.
Dank u wel. Mijnheer Gerzee.

Mijnheer de voorzitter ik voel toch behoefte iets te zeggen hier. Iets te zeggen
vooral naar aaanlei.ding van de OJ:llerking van de heer Haze Winkelman. ·Er
'WOrdt namelijk gezegd dat in den Helder dus zijn interne perikelen waar wij
niets nee te maken hebben. Nu zit ik in Overijssel en eigenlijk hebben wij
dezelfde problenatiek gehad die er in den Helder heeft gespeeld alleen wij

hebben dan misschien gedaan wat in den Helder niet is gebeurd. Wij hebben
wel de centrale vergadering laten besluiten wat nen wilde en het resultaat
is dan ook bij de eerste 40 waar wij dus bij 40 3 zetels sterrm:m zouden
opleveren er geen enkele kandidaat op de lijst voorkant. Dus dat was de keuze
en ik wil daaran ook nadrukkelijk stellen dat het een fout is in het reglem:mt
een echt grote fout dat u niet de nogelijkheid opent an in nei de afweging
te maken tussen zittende kanerleden en

nie~

kanerleden die dit soort situaties

veroorzaakt. Ik zal ne niet verdiepen nu in de discussie tussen de heer Kea
en van Hoof. Ik zal zelfs geen kandidaat uit Overijssel op deze plaats inzetten.
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Dat wil ik niet doen, ik vind dat er nu gewoon een denocratische besluitvonning
noet kunnen zijn. Maar ik blijf erbij dat u als bestuur het reglarent opnieuw
dient te bezien want het is een principieel fout reglarent dat alleen bevestigerrl
is in het algereen voor zittende kareerleden en wanneer je die laat vallen speel
je in het plaatje niet neer nee. Alle theorethische beschouwingen van mijnheer
Meijeran ten spijt want ze zijn allanaal theoretisch, het werkt allemaal net
blokvorming dat weten we en wijzig dan aub dat reglarent de volgerrle keer en
zorg dat er een afweging binnen de eigen kareercentrale op een correcte manier
kan plaats virxlen want nu kon het reglarentair niet.
Dank u wel. Wij hebben afgesproken dat na de verkiezingen we aan een evaluatie

beginnen van deze procedure. U hebt het

~rd.

Mijn naam is Lan'berts. Mijnheer de voorzitter straks werd er een aanval eigenlijk
op het hoofdbestuur gedaan en ik denk dat dat een

j~lijke

zaak is. U hebt

hem zelf al gepareerd, maar in de kareercentrale den Helder leeft toch gedurerrle

lange tijd een heel

amer

beeld en ik denk dat het nuttig is an dat beeld dan

maar even te schetsen zodat het verhaal van de heer Fau straks dat een groot
gedeelte van de afdelingen achter hem zou staan of achter het· kareercentralebestuur zou staan dat die op zijn zachtst gezegd aan twijfel on:ierhevig is.
Wat is precies gebeurd. In oktober en daarna is rx:x::>it gezegd wat zijn de

argunenten waaran het kareercentralebestuur voorkeur heeft voor van Hoof en
waarcm nen Kea wil laten vallen. Ze zijn daarstraks al genoard presentatie,
funktioneren in de fraktie, funktioneren in de kareer en deskundigheid. OVer
presentatie kunnen we heel kort zijn het Keesings archief is daarover heel
duidelijk een dikke stapel geen enkel negatief verhaal. Funktioneren in de
fraktie. Ik denk dat als daar 36 nensen in zitten en iemand in de fraktie
funktieneert niet en hij zit ook nog in het fraktiebestuur dan wordt hij er
in de kortste keren uitgewerkt. U hebt dat kunnen zien onlangs in de an:iere
politieke partij waar een m=diaspecialist wat onhandig manoeuvreerde. In de
kareer ik denk mijnheer de voorzitter dat als je als kleine partij net een
duidelijk afwijken beeld van hoe het reediabeleid noet ·in staat bent cm dat
in een aantal jaren tijd er doorheen te duwen dan dank ik dat je goed funktioneJ
in die kamar en die deskundigheid. Ja ik noet u zeggen als iemand die wat ouder
is en een ander in gaat werken en een an:ier de ruimte geeft vind ik dat

eigenlij~

een ontzetterrl positief verhaal. Dat vin:i ik goed werk. En ik denk dat iemand
die wel ervarener is en dat nag je van Kea na zoveel jaar toch wel zeggen dat
hij die ruimte geeft an een an:ier politiek te scholen ja dat is goed.
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Er "WOrdt gesuggereerd dat dat de argunenten zijn die uit het hoofdbestuur

gekaren zijn en ik kan ze eigenlijk niet zo goed rijnen met wat u gezegd
hebt, maar ik kan ze ook niet rijnen met de feiten die ik hier net geneend
hebt. Ik vraag me ook af hoe kan dat

IXJU. En

ik laat de dames en de heren

hier in de zaal mijnheer de voorzitter graag de keuze van hoe dat kan.
Ik denk dat ik verder ga. Er "WOrdt gesaggereerd ook in die kanercentrale
dat het hoofdbestuur zo besloten heeft en dat werd geloofd door een aantal
mensen. Ik denk dat dat niet kan. Ik denk dat we alleen maar hoeven te kijken
naar het advies wat het hoofdbestuur gegeven heeft. Wat was dan dat advies.
Iedereen hier in de zaal zal wel weten dat er een verdeling is geweest in een
laten we zeggen afsprakencyclus waarin sannige mensen, somnige plaatsen wisten
te creëren voor hun kamercentrale. En zo heeft het kamercentralebestuur den
Helder de plaatsen 31 en 39 weten te bemachtigen in de hele handel. Op 12 .10
hebben de afdeling in de kamercentrale den Helder hebben Kea op de tweede
plaats gezet naast Fd Nijpels of achter Ed. Nijpels dan een aantal bewindslieden
en tenslotte mijnheer de voorzitter van Hoof. Niets anders was redelijk geweest
dan dat in het hoofdbestuur de heer de Fau die plaats had verdedigd. Hij heeft

gezegd op een vergadering, een bijeenkanst rroet ik zeggen want het was geen
vergadering op een bijeenkanst dat hij dat geprobeerd heeft .. Mijn informatie
is anders maar de hoofdbestuursvergadering is een geheim dus ik praat daar
niet over. Waar ik wel over praat is het resultaat. Het resultaat is dat van
de uitgangsp::>sitie 31 de eerste plaats voor de karrercentrale en 39 de tweede
plaats voor de karoorcentrale het hoofdbestuur de tweede man uit de karoorcentrale
van Hoof op de 39ste plaats de tweede plaats voor de kanercentrale heeft gezet
en dat Kea die op de 37ste plaats stom op de 35ste plaats is gekcmen. Een
duidelijk signaal naar mijn mening van het hoofdbestuur. En degene die dan oog
denkt van het hoofdbestuur ja. Ik denk dat we kunnen verdergaan naar de verkiezingsraad. In de verkiezingsraad ook uiteraard beke:rxl plaats 31 en plaats 39.
In de verkiezingsraad is natuurlijk ook beke:rxl dat de eerste plaats Kea en de
tweede plaats van Hoof is. Wat hebben samû.ge mensen althans zo denk ik, wat

hebben sarmige nensen in de verkiezingsraad gedaan die hebben gezegd wij
noeten zorgen dat dat verhaal van die afdelingen Kea · 1 en van Hoof 2 dat dat
tot stand kant. En wat hebben ze gedaan een geweldig goede grap ik rroet zeggen
echt een knappe konstruktie ze hebben het verkiezingsraadslid tevens bestuurslid van de k:alrercentrale den Helder laten beluiten, rroeten laten kiezen van jij
rroet op die 35ste plaats, dat is die plaats waar Kea stond rroet jij iemand
anders inzetten. Nou als je nou als kamercentralebestuurslid iemand op die
35ste plaats hebt uit je eigen centrale dan kun je eigenlijk niet anders
doen dan zorgen dat die daar wegkant.
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En er is maar een plaats naar de 3lste plaats. Dus ik denk mijnheer de voor-

zitter dat ook de verkiezingsraad heel duidelijk de afdelingen heeft willen
steunen en dat wou ik even onder de aamacht brengen mijnheer de voorzitter.
Dank u wel. Mijnheer Renjo.

Dank u wel voorzitter. Kennelijk zijn verschillende mansen vrij goed op de

hoogte net wat er in hoofdbestuursvergaderingen aan de orde is geweest, maar

helaas zijn ze er dan zelf niet bij geweest en dan blijkt dat er toch verschil-

lende interpretaties nogelijk zijn. U heeft teséiJ.Dail net de heer Nijpels ook bi.nJ
het zuid hollarose gebied een uitstekend genuanceerd verhaal gegeven zoals u dat
nu vanochterxl opnieUW' heeft aangegeven. Wij hebben getracht het duet van deze
beide heren te herhalen binnen de kamercentrale Leiden. Uiteindelijk is binnen
dat gebied, binnen de afdelingen zelve autonoom besloten om zich te scharen
achter de besluitvonning zoals die heeft plaats gevonden in eerste instantie
op verschillerrle niveaus binnen de partij uiteindelijk vastgesteld op de
verkiezingsraad op 14 decanber. Het lijkt op dit m:m:mt verstandig en dat
is in elk geval vanuit de afdelingen van de kamercentrale cm gezien alle zeer
diepgaande dicussies die in de afgelopen tijd hebben plaats gevonden en de
besluitvonn:i.ng die uiteindelijk op de 14de december heeft plaats gevonden
an deze vanavond puur en alleen vanuit de algereene ledenvergaderingsituatie
te sank.tioneren en ik dank u zeer daarvoor.
Dank u wel. Mijnheer Huisman.

Mijn naam is Huisman ik woon in Punnarend, ik ken de heer Kea en ik ken de
heer van Hoof. Voortreffelijke liberalen beide. Iaat ik eerst een

o~king

maken betreffende het dagelijks bestuur van de kamercentrale den Helder. Ik
zal het zeer politiek, ik zal het zeer vriendelijk zeggen. Ik zal dit zeggen
het bestuur verdient nou niet bepaald de schoonheidsprijs. Ik denk dat er
weinige darres en heren in deze zaal de nogelijkheid hebben cm de heer Kea te
kwmen toetsen op zijn p:>litiek optreden in ons goede vaderland. Het is mij
nogelijk als Jll9de'..lerker als redakteur van een wekelijkse radiorubriek het
werk van de heer Kea over de afgelopen vier jaar te kwmen bekijken. En mijn
inschatting en de inschatting van al mijn nedewerkers is dat de heer Kea op dit
m:.m:mt betrekkelijk onmisbaar is voor het werk van de tweede kamer. En dat doet
mij zeggen mijnheer van Hoof is prima, mijnheer van Hoof is jong, mijnheer van
Hoof die kant vanzelf. Mijn voorstel, mijn zeer serieus voorstel en ik kan het
ook doen op grond van mijn doorgang door het gehele land in verband net de
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man rret de kwaliteit die hij bewezen heeft en naar mijn inschatting de
volledige vier jaar volledig kan waannaken darces en heren stem op Kea.
Dank u wel. Ik denk dat wij alle sprekers hebben gehad. Is er nog ianand die

het woord wil. Tenslotte mijnheer Vonhoff.
Mijnheer de voorzitter karrlidaatstellingsperiode in een partij, in elke partij
zijn altijd hoogtepunten in hartstochtelijkheid, en daaran is het teruninste
goed dat wij over een plaats rret elkaar praten. Het is dacht ik mijnheer de
voorzitter, dalres en heren goed an ons wat uitgangspunten bij zo'n overleg voor
ogen te houden. In de eerste plaats kijk je dan naar datgene wat die man
het als kamerlid heeft waargemaakt. Het heeft mij getroffen mijnheer de voorzitter dat u in 1984 u heeft daarvan gewag gemaakt rret de heer Kea daarover snel

was uitgesproken, dat leek in on:le.En het is mij ook getroffen dat u toen
de eerste spreker hier over dit onderwerp, de heer Mak, het woord voerde
dat u mijnheer Nijpels dat ondersteunden rret een insten'llend applaus.

u bent

daarnee niet doorgegaan, naar de voorzitter had al eerder vanochtend er op
gewezen dat voortdurend applaudiseren buitengewoon venroeiend is. Het is zo
mijnheer de voorzitter darces en heren dat ik denk dat dat appl:aus ook terecht

was. Want het gaat, de heer de Haze Winkelman heeft dat terecht gezegd in de
eerste plaats ook en vooral en in belangrijke mate of ienand het waar gemaakt
heeft. Ik denk dat Kea dat gedaan heeft. Ik denk dat Kea in de publiciteit als
een vanderreest beke:OOe kalierleden naar voren is gekanen. Ik denk dat dat in
een fraktie als de onze die het niet altijd van goede publiciteit heeft neeten
hebben een niet onbelangrijk positief element is. Ik denk dat Kea bovendien
aansprekend is, nog steeds en altijd en nu ook gezien zijn leeftijd voor een
aantal kiezers een groot aantal kiezers hier wel belang bij hebben dat die
fraktie ook qua leeftijd behoorlijk gespreid is en ook vanuit sociale achtergrond en structuur. En ik denk dat het daaran ook nuttig is an wat dat betreft

te zorgen voor een evenwichtige opx,uw van de fraktie. En ik denk ook venrijzend
naar de hartstochten die ik in het begin van die praatje voor u ten tonele
voerde dat u indenlaad in zo'n situatie die er ook goed aan doen bij het overwegen van onze stemante zorgen dat onze procedures zuiver en relatief
betrouwbaar zijn. Elk onderdeel is daarover subjectief. Ik ben rre dat bewust
maar mijn subjectieve oordeel is dat als de vergadering hier verandering in de
lijst aanbrengt de relatieve betrouwbaaJ:heid "WOrdt gediend en dat is niet
onbelangrijk.
We gaan over tot de starming en gebruiken daarvoor het briefje nurmer 2.
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Het is een vrije stemni.ng. De vergadering is geschorst.
Uitslag van de stalming. De vergadering is heroperrl. Iet u goed op want het

is heel erg spa.nneOO. Er zijn uitgebracht 1585 stemren. Daarvan zijn er 5
ongeldig die tellen niet nee bij het bepalen van neenlerheden. Het gaat
derhalve an 1580 s1:eltloon. Voor het behalen van eenderde neerderheid plus een
stem zijn 528 stenm;m ncxlig. Voor het halen van een tweederde neerderheid
zijn 1054 stenm;m nodig. Van de 1580 gelde uitgebrachte stenm;m zijn er 5
uitgebracht op Jan Dirk Blauw. 16 op de heer Joekes. 33 op Iaukstenlan.
Kea zou 1054 stamren ncxlig hebben voor een twealerde neerderheid hij heeft

1034. Van Hoof zou 528 stemren ncxlig hebben voor eenderde Ireerderheid hij
492. Er volgt een herstsrming tussen Kea en van Hoof. De vergadering is

weer geschorst.
Uitslag van de stemning. De vergadering is heropend. Er zijn 1583 stemren
uitgebracht waarvan 7 ongeldig. Dat betekent dat er 1576 geldige stermen
zijn. De heer Kea heeft de twealerde neerderheid zeker gehaald net 1081
stemren. De heer van Hoof heeft 495 stermen.
Danes en heren wij zijn dan bij plaats 32. Ik wil even iets net u bespreken
over de ome en de tijd. Wel wij zijn nu bij plaats 32 en nu· hebben we een
technisch punt. We hebben nu de situatie dat de heer van Hoof die op 31
stond over is. Wij neeten nu gaan s1:enlren over de vraag of wij de lijst nu
vemer gaan opschuiven dus zodanig dat mijnheer van Hoof op 32 kant en dan
vemer alle anieren een plaats lager. Of dat we dat niet doe, dat we niet
op:;chuiven en op 32 doorgaan net degene die er staat. Dus ik neet u de keuze
de technische keuze voorleggen of u opschuift waardoor dus van Hoof op

32 kant voor de duidelijkheid of niet. OVer dat technische punt kunnen wij
bij kaartopsteken beslissen en bij enkelvoudige rreerderheid van 51%. Dus
ik heb het technische punt opschuiven of doorgaan net 32 Dijkstal.

~vrouw

de Ieve wil het woom voeren.
Voorzitter ik weet dat het algemeen gebruikelijk is om het opschuifsysteem te
volgen. Dat doen wij bij de neeste vergadering. Hoewei ik denk dat het dit::naal
niet de juiste beslissing zou zijn.
Ik denk dat wij vrij snel tot een stalmingkunnen overgaan. Mijnheer de Fau
wil nog graag iets zeggen.
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M3vrouw de leve.
Voorzitter ik zou het toch graag toe willen lichten want ik weet wel dat er
geapplaudiseerd is en dat u dat graag wilt overnercen :rraa.r niet iedereen is
het daar misschien rooe eens. Ik wil dus opkacen voor al die kandidaten die
na plaats 31 en voor plaats 39 staan die door een inteme ongeregeldheid
binnen de k.arcercentrale den Helder erg in het nadeel zouden worden gebracht
warmeer zij nu door tussenschuiving van de heer van Hoof een plaats lager

zou:ien kcrcen.
Mijnheer de Fau.
Dank u wel voorzitter. Ik geloof dat ik

:rraa.r een mededeling heb te doen in

deze. Niet dat we allemaal snel naar huis willen gaan, want daar is de bijeenkanst te belangrijk voor. Ik denk toch en dat is een goed liberaal beginsel
dat je natuurlijk een derrocratisch genaren beslissing zoals die daarnet genaren
is in al zijn openheid noet kunnen respecteren. Hoewel een voorstel ooit
de afdelingen bereikt heeft van een aantal ondercentrales uit onze inmiddels
ruimschoots anstreden kareercentrale an ruiling van plaatsen te doen wil ik
u voorstellen dat wij ons er zondenteer bij neer kunnen leggen dat er geen
opschuiving plaats virdt net die zin dat we gewoon een zweverrle kandidaat

van Hoof hou:ien en dat we in die zin rreer gestalte geven toch aan het gevoelen
van deze vergadering dat we over ruiling p:taben van plaats 31 en 39.
Het vn:>rd ruiling staat niet in onze regelercenten. Mijnheer M3ijeran is het
net ne eens dus dat is niet aan de ome, :rraa.r wij gaan nu stamen over de
vraag of we gaan opschuiven of niet. Wie van u is voor cpschuiven alle kaarten
voor. Niemard. Wie is tegen. Er wordt dus niet opgeschoven en we zijn bij 3z
Dijkstal. Wil iemard daarover het vn:>rd voeren. Niet.
33-Karrp.
34 Nijhuis.

35 Lauksterman.
36 Jan Dirk Blauw.
37 den Ouden-Dekkers.
38 Lugtenveld.
Mijnheer Gerzee vraagt het vn:>rd.

Voorzitter voor plaats 39. Ik vind dat deze vergadering getoon heeft zijn
verantwoordelijkheid te kunnen naren en dat doet ne deugd. Ten aanzien van
de heer Kea heeft ne dat gedaan. Warmeer ik ne nu hier neld bij de nec:rofoon
is dataniets dergelijks weer aan de vergadering te vragen.
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Ik denk dat iedereen heel goed weet zo langzanerhand hoe de zaken zijn geweest
in de laatste weken. Wij hebben het tegengestelde gedaan van de kaltercentrale
den Helder. We hel:t>en geluisterd naar de centrale vergadering. En daamoor

kreeg Overijssel geen kandidaat bij de eerste 40. U weet dat Overijssel
op die plaats ongeveer 3 zetels mag leveren en ik wil niet te lang spreken
want iedereen wil graag lunchen, maar ik denk dat ik hier neet vragen aan
deze vergadering weest u verstandig. U weet de enquettes. U hebt kunnen
lezen dat de kiezersaanhang in OVerijssel imniddels gellalveem is. Ik denk
dat u een eneDie opsteker kunt geven aan deze provindie die verder heel weinig

vertegenwoordigd is in alle lichanen van de VVD dat u begrijpt dat het heel
belangrijk is dat Overijssel op deze plaats Marco SWart krijgt. Dat is van
groot belang voor ons en het zou een zeer verstandig besluit zijn van deze
vergaderirxJ. En ik breng hem hier dan ook in stenming Maroo SWart en weest
u verstandig

sluit de rijen dan gaan we een goede verkiezing in.

Dank u wel. Mijnheer de Fau.
Het zal een ieder natuurlijk niet vemazen dat ik gehoord hebbende wat in deze
vergadering al eerder is besproken dat je over nensen praat en kwaliteit in
die volgorde misschien dat het niatand zal verbazen dat ik een dringend
beroep op de vergadering doe uit hoofde van deze twee elementen de ne:nselijkheid
en de verwachte kwaliteit an deze plaats recht te doen aan een kandidaat die
door de verkiezingsraad ook op een niet onaanzienlijke plaats is gesteld en
nu wanneer we hier geen census over zouien bereiken veel verder zou gaan zweven
dan wel dalen. Ik doe een dringend beroep op de vergadering in die zin de net

gedem::>nstreerde loyale opstelling van de karrercentrale den Helder oq de heer
de Fau an de heer van Hoof op deze plaats als kandidaat te aanvaarden.
Mijnheer Maijeran.
Voorzitter ik zou de vergadering in deze fase willen aanraden an het net de heer
de Fau nu wel eens te zijn en niet net de heer Gerzee. En IIEde hierom arrdat ik
de indruk heb dat ook in OVerijssel de keuze tussen de heer SWart en de heer
Mlmtinga uitein:lelijk niet op de reeest no:rmale wijze tot stand in gekanen.

Daar gaat een wat afkeurend genalpel op. Ik zou dat kunnen illustreren maar dat
doe ik niet, want de heer Mlmtinga is gaan kandidaat gesteld, maar toch is dat

een element dat men best mag neenemen. Maar anderzijds is het zo dat boven
de heer SWart in de noddemanlijst een aantal andere staan die dan landelijk
gezien eerder in a.a.rmerking konen an te kanen bij deze landelijke lijst
voor een plaats en een van die alle en vrij hoog daarbij is de heer van Hoof.
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Ik hoef dus geen andere nanen te naren. Daar kant bij dat we niet bezig
zijn net aan OVerijssel een aantal kandidaten toe te wijzen. De heer Gerzee
rekent drie keer stamen en drie zetels halen daar en dus hebben wij wel
recht op een kandidaat. Dat is niet aan de orde. Wij kiezen landelijk de
ka:rrlidaat die het beste lijkt en de heer van Hoof heeft in de onderlinge
vergelijking ruimschoots de kop boven onder andere de heer 5wart.
Mijnheer de voorzitter gezien de eerdere discussies wil de afdeling W:>nnar
voorstellen an nu de rijen net de kamercentrale den Helder te sluiten en
inderdaad ook de kandidaat van de kanercentrale de heer van Hoof op plaats

39 te steunen. Dank u wel.
Mijnheer Mak of die andere mijnheer.
Voorzitter namens de afdeling Zaanstad wil ik gaarne het voorstel om van Hoof

op deze plaats te handhaven ondersteunen. De afdeling Zaanstad hoult zich
namelijk aan afspraken.
Kan

nog een gezellige vergadering worden in den Helder 25 februari.

Voorzitter mijn naam is Aalders van de afdeling Spijkenisse.
De afdeling had graag kandidaat gezien op de 39ste plaats nevrouw Lucassen

net de aantekening dat zij an te spreken net de woorden van de heer Vonhoff

ten opzichte van de heer Kea dat hij vaak in de publiciteit is geweest. Mevrouw
Lucassen heeft veel werk en goed wel:k gedaan in cx:mn:issie waarvan ik op de
hoogte ben en ik zou het zeer betreuren als dit zittend kamerlid de 48ste plaats

zou blijven behouden.
Wie van u nog.
Mijnheer de voorzitter allereerst zou ik willen pleiten voor mijnheer van Hoof
die kan vertegenwoordigen een straning in Nederland namelijk de vakbeweging.
In onze kamer en ik denk dat dat een goede zaak zou zijn. Een heel andere zaak

nog even en dat is een zaak van tedmische aard. We hebben totnutoe een
tweederde neerderbeid nodig gehad an ienand te wisselen op een plaats. Ik
denk dat er even afgesproken noet worden en ik denk dat dat juist is dat er
nu een enkelvoudige mae:rderlleid voldoende is ardat het gaat om een openstaande
plaats waar 2 kandidaten voor zijn. Als ik het niet juist heb dan hoor ik
dat graag van u.
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Die OIJ(erking van u is juist. Wat een deskundigheid van de voorzitter het is
toch niet te geloven. Maar de souffleurs zitten allebei te knikken.
Q)ed

mijnheer Huisman nog.

cm de veJ:Warring betrefferde de kanercentrale

den Helder zo langzanerheid

tot een maxi.Irum op te voeren mijnheer de voorzitter heb ik een volgende vraag.
Waaran is mijnheer Noldenius verzocht straks cm deze zaal te verlaten. Is hij
verzocht an deze zaal te verlaten c:mjat hij nog een rol zou kutmen spelen in
deze verkiezing. Zou u mij en de vergadering daar even een ant:t,.OJJ::d op willen
geven.
Deze vergadering is niet toegankelijk voor verkiesbare kandidaten.
Maar ik heb hier een lijst van verkiesbare kandidaten maar daar staat de

heer Noldenius niet op.
Ierlereen die op de groslijst staat voor een verkiesbare plaats en die zich
niet heeft teruggetrokken is een verkiesbare kandidaat.
Maar mijnheer de voorzitter ik heb hier de beschrijvingsbriek buitengewone

algenene .vergadering en wij zouden graag mijnheer Noldenius willen steunen
maar wij zien zijn naam niet staan.

Volgens mijn infonnatie staat zijn naam op de groslijst. Mijnheer Vos is u
behulpzaam. Dan is het woord nu aan mijnheer Weide.
Voorzitter erg kort. Wij vanuit Groningen zullen graag de kandidatuur van de
heet Swart ondersteunen.
M:wrouw Siks.

Ja ik wil even wat zeggen. Ik wolrl.t aangevallen op de woorden van mijnheer
.r-Eijeran oorlat ik uit de kc Haarlem kan. r-Ensen mijnheer r-Eijeran spreekt
a titre persormel.
Nee maar het is hier niet een vergadering van kamercentrales. We hebben een

vergadering van lerlen van de volkspartij voor vrijheid en demxratie waar ieder
lid spreekrecht heeft en de afgevaardigden van de afdeling stemrecht. En
nianand kan worden aangesproken op wat een ander zegt behalve misschien in de
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kareercentrale den Helder, naar dat is een klusje voor mijnheer vd Bosse.
Gerzee.
Mijnheer de voorzitter de heer Meijeran heeft de kanercentrale Overijssel beschulc
igd niet neer en niet mirrler van inoorrect gedrag in de procedures. Ik daag ieder
een in deze vergadering uit te zeggen waar wij de procedures niet oorreet

hebben gehanteei:d, want ik kan hem verzekeren dat ze 100% oorreet gehanteerd zijn
en iedereen zal u dat bevestigen en ze zijn toch wel heel wat van Overijssel
die emij waren en andere suggestieve verllalen zoals er ook in de verkiezingsraad waren neeten we ver van ons gcx>ien. Het gaat cm feiten en oorreetheden en
niet cm insinuaties. Dan wil ik een tweede ding zeggen en dat is zuiver een
technische zaak u zult het ongetwijfeld net mij eens zijn dat de besluitvorming
nu plaats virrlt op de basis van gewonen :meenierheid van stenmingen oorlat de
heer van Hoof op deze plaats niet gekandideerd was door de verkiezingsraad.
Ja maar dat had ik al gezecp. Mevrouw de leve.
Voorzitter ik zou de vergadering er toch op willen wijzen dat wij dit jaren
afwijkende procedure hebben gevolgd in die zin dat wij voor de nieuwe kandidaten
een afzonderlijke lijst hebben gepubliceerd en dat de nieuw karrlidaten afzonderlijk zijn beoordeeld. Op die lijst van nieuwe kandidaten stond de heer van
Hoof als eerste genoeml. Het lijkt ne nu toch niet verstandig om daar nu weer van
af te gaan wijken en de nieuwe eerste kandidaat die dan nu eindelijk aan de

beurt zou kanen nu ook weer niet verkiesbaar te stellen.
Dank u wel wij kunnen overgaan tot de stenming. U gebruikt daarvoor het

volgende sten'briefje. Het is een vrije stann:Lng zoals u weet. Een 51% van de
stamen ·is vold.oerxle cm deze plaats te verkrijgen dat is toch een koopje.
Uitslag van de stenming over plaats 39. Er zijn 1573 stermen uitgebracht waarvan
nu 14 ongeldig. Dat womt steeds neer. Blanoo zijn 3 stermen. Oh nee eerst
zeggen dat er 1559 geldige stermen zijn en 780 is voldoende voor de neerde:rheid.
3 blanco. 2 op de heer Noldenius. 56 op mijnheer Joekes. 7 op nevrouw ter Meer.

8 op mijnheer ten Welde. 43 op mijnheer Multinga. 74 voor nev:r::'OUW' I.ueassen.
549 voor mijnheer swart. En 817 dat is dus voldoende voor mijnheer van Hoof.
Mijnheer van Hoof staat op plaats 30. 40 Joekes,
41 swart.

42 nevrouw Temeer.
43 mijnheer Bruggeman.
44 Bruis.
45 Ten V«:>lde.
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46 van der Kooi

47 Remkes.

48 Lucassen-Stoutener.
49. Bakhoven.
50 Mlmtinga.

51 Metz.
52 Mevrouw Ferrier.

53 Groetenboer.
54 ten Veen.
55 van Beek.
56 de Bakker.

57 van der Stoel.
58 Survaal.
59 Deelden.

60 Korsten.
Darres en heren we hebben nu de plaatsen tot en net 28 vastgesteld en zoals u
bekend is is op plaats 29 in elke kieskring een kandidaat naar eigen vool:keur

van de centrale vergadering van de kanercentrale. De algeneen secretaris
vraagt of u straks na de vergadering die naam voorletters, geboortedatum en
adres vast aan hem kunt doorgeven. Dan op plaats 30 is in elke rijkskieskring

als lijstduwer dezelfde kandidaat en ik vraag u akkoord te willen gaan reet
onze partijvoorzitter de heer Jan Kanminga. De heer Meijeran wil graag het
'WOOrd.

Ik wil onze lijstduwer van harte gaarne alle succes toewensen dat hij verdient.
Maar ik had een vraag. Is het misschien u bekend als de lijstduwer voldoerrle

voorkeurst:ernren nocht krijgen an te worden benoEmi of hij die plaats dan
aanvaarden zal of niet en als u het niet weet dan zou ik straks graag willen
dat de lijstduwer hopelijk dan een vol.non.dig ja laat horen want anders spelen

we een wonderlijk spelletje dat vorige keren ook al eens tot niet helemaal
aanvaardbare resultaten heeft geleid. Weet u het of vraagt u het aan hem.
Mijnheer Meijeran deze vraag van u is toch -wel heel erg theoretisch oorlat we
nu net een arx:1er aantallen voorkeurst:ernren -werken dan waar u het over heeft
toen net de europese verkiezingen en op de laatste plaats bij mijn weten de

heer Nijpels stond. Het gaat nu echt an zoveel st:ernren die noeten worden uitgebraent op dat dit inderdaad als theoretisch nag worden beschouwd.
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Per rijkskieskring 25duizend MDI:dt ·mij net ingefluistem door de algeneen

secretaris.
Voorzitter dat is rre bekend u weet het goed wie het de vorige keer was, u weet
ook nog wel wie het een voorvorige keer in RijnnDnd en de geneente Rotterdam

is geweest. Het kan theoretisch zijn. Ook bij de europeseverkiezingen had de
heer Nijpels er niet op gerekend en de partij kennelijk ook niet anders had
rren dat vantevoren noeten voorzien. Maar u nag de aantrekkingskracht van het
lijstduwerschap niet onderschatten en ik stel er toch prijs op, naar als ik
de enige ben die het graag wil weten dan neem ik aan dat ik geen antwoo:rd
krijg. Maar ik neem aan dat de vergadering er prijs op stelt of de heer
Kanminga hier een antwoom op heeft en zo ja welk antwoord. En ik hoop van

harte gaame dat het ja zal zijn.

Ja dat is irrlerdaad iets waar de heer Kamni.nga zelf op noet ingaan. Ik denk
niet dat ve:rder iets in de weg staat heer

~ijeran

want zo zal uw O};lrerking

ook niet zijn bedoeldan op de 30ste plaats als lijstduwer onze voorzitter

van de partij te zetten. Ja u kunt daancee akkoord gaan. Ik begreep het
eigenlijk al uit het applaus. Prima. Bedankt.
Dan zijn we. son:y ik was even de zaal uit.
Ja voorzitter er is gevraagd door de heer

~ijeran

of u wanneer bij voorkeur-

stemren gekozen zou worden of u dat zou aanvaarden te ja of te nee. En toen
heb ik gezegd dat het een theoretisch geval betreft, naar rren wil daar toch
graag een uitspraak van u over willen hebben.
Ik zou dat graag theoretisch wi±len laten. Er zijn omstandigheden die het mij

erg noeilijk maken cm daarover een uitspraak te doen. Ik hoop dat u daar enig
begrip voor hebt.
Voorzitter dit was een vraag uit de zaal, dat

wem

ondersteund dus ik denk dat

u daar een antwoord op noet geven.
Ja naar dat doe ik toch bij deze. Het is een volstrekt theroretisch.e kwestie
dat bij de tweede kalterverkiezingen dat ik daar gekozen zou worden in de
tweede karrer.

Voorzitter het lijkt mij dat u in dit stadium het volste recht hebt cm deze
vraag inderdaad als theoretisch te handhaven en daar in een later stadium
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daarop eventueel na uitslag van de verkiezingen daar

an~rd

op te geven.

Dank u wel. Het punt C is het aangaan van een lijstencani>inatie. De verkiezings-

raad adviseert de algenene vergadering cm geen gebruik te maken van de nogelijkheid cm een lijstenconbinatie als berloeld in de kieswet net andere politieke
partijen of groeperingen aan te gaan.

Wil ienand daarover het

woom

voeren.

Nienand. Dan nog de vraag van de algeneen secretaris is al gesteld son:y.
Dan zijn we bij punt 5 van de agenda en dat is de sluiting. Ik dank u allen

zeer voor uw kanst naar deze algenene vergadering, voor uw constructieve
bijdragen. Ik sluit de vergadering en zeg graag tot ziens in April in Arnhem.
de vergadering is gesloten.

