Woordelijk verslag van de 95ste Algemene Vergadering van de Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie op zaterdag 25 maart 1995, in sportcentrum
Papendal te Arnhem.
Voorzitter van de dag is drs. W.K. Hoekzema, voorzitter van de partij.
Voorzitter
Dames en heren, ik zie het allemaal u heeft uw vrolijkste gezicht meegenomen
en dat mag ook wel want we hebben toch een heel belangrijk feit toch vast te
stellen. We gaan vandaag de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vaststellen
maar dat doen we waarachtig op een historisch moment.
Bij de Statenverkiezingen is de VVD als grootste partij uit de verkiezingsstrijd
te voorschijn gekomen (applaus). Weet u nog jarenlang die nummer 3 en nu
zal het 1 worden en dat is in zes provincies zeker het geval. In 5 provincies 2
en slechts 1 provincie nog 3. Het aantal VVD Statenleden is op 8 maart
toegenomen met ruim 90 leden waardoor het ongekende aantal van 208
VVDers deel uit maken van de Provinciale Staten. (applaus)
Op dit moment zijn in vrijwel alle provincies de college onderhandelingen nog
in volle gang en het lijkt erop dat nu het gezonde en vooral ook democratische
verstand ook hier in Gelderland het heeft gewonnen (applaus).
Dat dus de VVD werkelijk in alle colleges van gedeputeerde staten zal
terugkeren en met meer gedeputeerde dan ooit. Ondanks dat de VVD een zeer
forse winst heeft gehaald hebben ons handelaars niet overvraagt maar hebben
ze op een verstandige manier die winst omgezet in een zwaarder liberaal
stempel op het beleid in de provincies. Ik wil onze onderhandelaars nu al vast
complimenteren met de bereikte resultaten en eventueel de bereikte tussenresultaten.
Dames en heren, beste mensen ik heb het al vaker gezegd en ik zeg het nu ook
weer, op deze dag na de verkiezingen begint eigenlijk alweer de campagne
voor de verkiezingen over 4 jaar. Het is daarom van groot belang dat onze
Statenleden op een goeie en herkenbare manier hun werk in de Staten kunnen
doen ter voorbereiding op dat Statenwerk hebben veel kandidaat Statenleden de
afgelopen maanden deel genomen aan de diverse cursussen die hen
voorbereiden op het Statenlidmaatschap. Het Hoofdbestuur heeft besloten om
extra middelen beschikbaar te stellen dat ook voor die Statenleden die in eerste
instantie niet hadden verwacht dat zij zouden worden gekozen alsnog deze
voorbereidende cursus georganiseerd kunnen worden.
Het Hoofdbestuur hoopt daarmee een goeie bijdrage te leveren zodat onze
fracties de komende 4 jaar weer uitstekend zullen gaan functioneren. Het
geweldige resultaat van 8 maart zal straks ook in de Eerste Kamer zichtbaar
worden. Bij het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst in december 1994
verwachtte het Hoofdbestuur in de nieuwe Eerste Kamer ongeveer 15, 15 VVD
leden, dat het er uiteindelijk in ieder geval, in ieder geval 22 zullen worden
hadden we toen in onze stoutste dromen niet kunnen hopen.
Onze kandidatenlijst die door wettelijke voorschriften slechts 30 namen mag
bevatten is hierdoor bijna al tekort geworden.
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Ik vertrouw erop dat de Eerste Kamerfractie straks op een verstandige manier
gebruik zal gaan maken van haar nieuwe positie en wel op een overwogen
manier haar oordeel zal geven op basis van bestuurlijke en grondwettelijke
aspecten met zoveel ervaring en deskundigheid verenigd in een fractie kan dat
ook niet anders.
Dames en heren in de nasleep van de geweldige verkiezingsoverwinning van
de VVD op 8 maart heeft de afgelopen weken in de Tweede Kamer een wel
zeer bijzonder debat plaatsgevonden. Tussen eigenlijk alleen de drie
fractievoorzitters van de coalitie. Dat debat was het sluitstuk van een discussie
van het minderhedenbeleid in de volle breedte zoals die zich enkele weken al
had voltrokken. De beeldvorming die daaruit ontstond doet naar mijn mening
onrecht aan het schitterende resultaat op 8 maart. Men lijkt graag de suggestie
te willen wekken dat de winst op 8 maart slechts het resultaat is van de
opmerkingen die tijdens de campagne zijn gemaakt over
vluchtelingenvraagstuk en het minderhedenbeleid. Ik bestrijd dat ten zeerste en
zal dat duidelijk maken.
Ten eerste is een trend sinds 1990 dat de VVD constant en sterk groeit. Sterker
nog de VVD is de enige grote partij die sinds de tweede wereldoorlog een
constante groei vertoond. Als u vanochtend de Volkskrant heeft gelezen dan
heeft u daarin kunnen lezen dat deze stelling wordt onderstreept in een
onderzoek van een Leidse Hoogleraar, politicologie Dr. R.B. Andeweg dat
binnenkort verschijnt in het Boek "De Nederlandse kiezer 1994" van J.van
Hollestein en B. Niemuller. Daarin staat de natuurlijke achterban van de VVD
is volgens Andeweg de niet kerkse middenklasse die is gegroeid van 15% van
de bevolking van 1956 tot 54% in 1994. En dan uiterst belangrijk, uit het
onderzoek blijkt dat de groei van de liberale vooral moet worden verklaart uit
sociaal economische en culturele verschuivingen en veel minder door
verrechtst .... , nou hoort u het ook eens van een ander (applaus).
Dat is een eerste argument, dat het niet een gelegenheidsoverwinning is. Ten
tweede is enige tijd geleden bij een opinie peiling gebleken dat de VVD in de
ogen van de kiezers de meest duidelijke partij is. Wij durven de problemen van
deze tijd aan de orde te stellen en komen met ideeën, wij hebben het voortouw
genomen bij vele discussies, niet alleen over het minderhedenbeleid maar ook
over Europa, de toekomst van de sociale zekerheid de effectiviteit van de
ontwikkelingshulp de positie van de sociaal economische raad de inrichting van
ons mediabestel en zo kan ik nog wel even doorgaan. Duidelijk is dat we
leidend zijn in veel discussies en met name onze politieke aanvoerder Frits
Bolkestein weet dat als een geen ander te doen. Hij is de politieke (applaus) hij
is de politieke opinieleider in ons land.
In de derde plaats heeft de VVD vanaf het aantreden van dit kabinet vaak bij
monde van onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer niet nagelaten om
steeds duidelijk te zeggen wat der opvattingen zijn. Wij hebben de maatregelen
uit het regeeraccoord gesteund en bij de onderwerpen die daarin niet geregeld
zijn zoals de A73 ons gehouden aan de standpunten die we daar ook al voor de
verkiezingen hadden ingenomen. Ik noem dit beheerst dualisme.
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Ten vierde. De VVD heeft en dat is de vierde reden dus in het kabinet negen
enthousiaste bewindslieden zitten. Die zich op een uitstekende manier
manifesteren. Denkt u alleen maar eens aan het optreden van de ministers
Dijkstal, Jorritsma en Van Aartsen ten tijde van de watersnood in Limburg en
Gelderland. Aan Gerrit Zalm die als minister van financiën al in het eerste half
jaar zijn handtekening kon zetten onder forse lastenverlichtingen. En aan Joris
Voorhoeve die op een deskundige manier leiding geeft aan de modernisering
van ons defensie-apparaat. En niet in de laatste plaats wil ik wijzen op de
uitstekende verkiezingscampagne waarop we kunnen terugzien. Deze campagne
is perfect geregisseerd en ik weet dat hij niet wil dat ik het ga zeggen maar ik
doe het toch deze campagne is perfect geregisseerd door onze partijvoorlichter
M. Waterlander (applaus). Met Bep, Carla en Matthieu van de gracht die hem
er uitstekend bij geholpen hebben maar dit was echt een sprankelende
levendige campagne waar ik buitengewoon veel bewondering voor heb.
Dames en heren we hebben tijdens deze campagne de kiezers zeer serieus
genomen. Niet alleen de Provinciale Staten waren dagelijks op pad maar ook
andere deelnemers van het VVD-team zoals de parlementariërs en de
bewindslieden. Zij hebben de kiezers opgezocht en uitgelegd wat onze
standpunten en ideeën zijn. Onze bijeenkomsten hebben duizenden mensen
getrokken en niet alleen omdat zij konden genieten van het optreden van
Gordon. Het historische resultaat van 8 maart is dus niet te danken aan één
onderwerp maar het resultaat van een goede campagne met duidelijke
standpunten over vele onderwerpen, van de inzet van goede en herkenbare
mensen in staten, Tweede Kamer, Eerste Kamer en Kabinet en van een politiek
bedrijven op een doorzichtige en open manier duidelijk voor de burgers in ons
land en bovenal dames en heren en laten we daar trots op zijn en laten we dat
bovenal vasthouden het is het resultaat van een eensgezinde partij. Ik wens u
een goede vergadering toe (applaus).
Voorzitter.
Wel dames en heren we gaan nu echt aan het werk u met name wij een beetje.
En ik wil beginnen met een aantal reglementaire en huishoudelijke punten. Ik
zou de volgende leden vragen vandaag in het stembureau plaats te nemen.
De heer mr. J.H.A. Hazelhoff te Veendam.
De heer KJ. Timmerman te Meppel.
Mevrouw C. van der Wal te Leidschendam.
De heer B. Middelburg te Elburg.
Mevrouw A. de Widt te Hoogeveen.
Voor het goede verstaan, wel allemaal hier in PapendaL
In de tweede plaats moet er een notulencommissie benoemd worden die moet
toezien op een juiste vastlegging van deze vergadering. Ik wil de volgende drie
leden daarvoor vragen:
De heer M.A. Don uit Hardenberg.
De heer A.W. Driesprong te Dirksland.
De heer P. Gazendam te Arnhem.
Kunt u daarmee instemmen (applaus) met deze beide commissies.
Dan is dat al besloten.
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In de derde plaats wil ik de kleuren van de stemkaarten en stembriefjes met u
doornemen. De kleur wit is één stem. De kleur blauw vijf stemmen. De kleur
oranje tien stemmen. En gelet op een snelle voortgang bij eventuele
stemmingen verzoek ik u indien dat mogelijk is gebruik te maken van zo groot
mogelijke waarden dus i.p.v. vijf stembriefjes van één graag één stembriefje
van vijf stemmen dat schijnen we sneller te kunnen tellen. Bij de inschrijving
heeft u een stemboekje ontvangen voor tien stemmingen. Mochten we vandaag
meer dan negen keer moeten stemmen ik hoor hier optimist dan krijgt u na de
negende stemming tegen inlevering van het tiende stembriefje een nieuw
stemboekje en dat doen we daar hier in de hoek van deze zaal zodat we niet
een geweldig geloop door heel het gebouw krijgen. Dan nog een mededeling
van belang als u ook hier wat versterking wilt ondergaan tot elf uur kunt u bij
de ontvangstbalie nog lunchbonnen kopen en deze lunchbonnen kosten 25
gulden. Ja het voordeel is dat deze dingen uit papier bestaan en dus niet
vergaan dus een paar minuten later zal ook nog wel mogen denk ik. Dan
hebben we geconstateerd dat geen van de zittende leden van de Eerste Kamer
fractie heeft te kennen gegeven behoefte te hebben bij dit agenda punt het
woord te voeren.
Dan gaan we nu over tot de beraadslaging en het besluit over het technisch
advies en de technische inrichting van de kandidatenlijst. D.m.v. vrijheid en
democratie nummer 1427 van februari en januari 1995 is het voorstel van het
hoofdbestuur met betrekking tot het technisch advies gepubliceerd. En dat
technisch advies luidde als volgt:
1. Het aantal namen bedraagt maximaal 30 namen.
2. Het aantal voorlopige kandidaten dat naar landelijke voorkeur zal worden
gerangschikt, bedraagt tenminste 35.
3. Er wordt één gelijkluidende kandidatenlijst ingediend bij het
hoofdstembureau voor alle provincies.
4. De lijst wordt ingediend onder de aanduiding "V. V.D."
5. Er zal geen lijstverbinding met een andere partij worden aangegaan.

Met betrekking tot dit laatste punt dames en heren heeft het hoofdbestuur een
voorstel tot wijziging ingediend. In het laatste nummer van vrijheid en
democratie is het wijzigingsvoorstel gepubliceerd omdat het voor het
binnenhalen van een restzetel wenselijk kan zijn om een lijstverbinding aan te
gaan met een andere partij omdat bij de verkiezing van de leden van de Eerste
Kamer de uitslag met grote waarschijnlijkheid is vast te stellen zal dit een
kwestie van onderhandelen zijn natuurlijk. Het hoofdbestuur vraagt u daarom
het besluit al dan niet aangaand een lijstverbinding aan het hoofdbestuur te
delegeren. Mag ik u vragen kunt u instemmen met het technisch advies
inclusief het door mij geformuleerde wijzigingsvoorstel (applaus). Dank u zeer.
Dan hebben we dit besloten.
Dan gaan we over tot vaststelling van de ontwerp-kandidatenlijst. Voordat wij
er tot over gaan wil ik nog even terug kijken op de gevolgde procedure en op
de criteria die het hoofdbestuur gehanteerd heeft bij het opstellen van het
ontwerp-kandidatenlijst. Zoals het regelement al op de kandidaatstelling voor
leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal dat voorschrijft heeft het
hoofdbestuur voor de zomervakantie van 1994 de commissie Eerste Kamer
ingesteld.
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De voorzitter van deze commissie is mevrouw Veder-Smit uiterst rechts van
mij. De overige leden van de commissie zijn mevr. Tuijnman en de heren de
Jonge en Opstelten.
Op 10 oktober heeft het hoofdbestuur de groslijst voor de Eerste Kamer
vastgesteld. In totaal telde de groslijst 61 namen waarvan 10 zittende
kamerleden.
Tijdens de kandidaatsstellingprocedure heeft mevr. van Leeuwen in verband
met het aanvaarden van een nieuwe functie haar kandidatuur ingetrokken.
Alvorens de commissie haar advies aan het hoofdbestuur heeft uitgebracht
heeft de commissie met de kandidaten die voorkomen op de groslijst
gesprekken gevoerd uitgezonderd één persoon die zich vrijwel direct na de tot
standkoming van de groslijst weer heeft teruggetrokken.
Bij het opstellen van het advies zijn door de commissie Eerste Kamer de
volgende criteria gehanteerd;
-affiniteit tot het liberalisme en de politiek.
-ervaring op politiek zowel maatschappelijk gebied.
-functioneringsgerichte eigenschappen.
-persoonlijke eigenschappen.
-mentaliteit.
Op 3 december heeft de commissie haar advies aan het hoofdbestuur
overhandigd en toegelicht. Het advies heeft het hoofdbestuur vervolgens
betrokken bij het opstellen van het ontwerp-kandidatenlijst op 12 december
1994. Desgewenst wil ik straks bij de discussie over de achtereenvolgende
plaatsen op de lijst gaarne toelichten wat de argumenten van het hoofdbestuur
zijn geweest per betrekking tot individuele kandidaten.
Nu wil ik graag in algemene zin iets zeggen over de ontwerp-kandidatenlijst.
Toen het hoofdbestuur op 12 december de ontwerp-kandidatenlijst vaststelde
gingen wij ervan uit met een Eerste Kamer fractie met ongeveer 15 VVDkamerleden. Uitgaande van die veronderstelling heeft het hoofdbestuur alle
zittende en herkiesbare kandidaten plaatsen toegekend bij de eerste 15. Daar
naast hebben wij een aantal kandidaten een plaats bij de eerste 15 toegekend
op grond van hun politieke en maatschappelijke ervaring en/of gezien
deskundigheid waaraan in de nieuwe fractie behoefte is. Vanaf plaats 16 heeft
het hoofdbestuur kandidaten geplaatst met deskundigheden waaraan bij het
vervullen van vacatures behoefte zal zijn of die in een grotere fractie
specialistischer kennis kunnen inbrengen. Zowel de ontwerp-kandidatenlijst als
de daarop ingediende wijzigingsvoorstellen van de centrale vergaderingen van
de Kamercentrales en statenfracties zijn gepubliceerd in vrijheid en democratie.
Het hoofdbestuur heeft na een grondige afweging na aanleiding van het overleg
met de gezamenlijke statenfracties en de discussie in de partijraad geen
wijzigingsvoorstellen op de ontwerp-kandidatenlijst ingediend. Ter voorkoming
van misverstanden zal ik nog de procedure zoals wij die gaan volgen
toelichten. Het is even van groot belang dat iedereen dat goed volgt.
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Bij de vaststelling van een plaats kunnen aan de orde komen:
A. De door het hoofdbestuur voor die plaats voorgestelde kandidaten.
B. De wijzigingsvoorstellen die door Kamercentrales en statencentrales bij
betrekking tot die plaats zijn ingediend.
C. De niet door de algemene vergadering overgenomen of ingetrokken
wijzigingsvoorstellen voor een eerdere plaats die mondeling worden ingezet
dus met andere woorden als men bij eerdere plaatsing wijzigingsvoorstellen
heeft ingetrokken kan men die mondeling volgens het artikel van het
huishoudelijk regelement weer inbrengen. En met name staat in het artikel
van het huishoudelijk regelement dat dat dus door de voorzitter van een
Kamercentrale kan gebeuren. De indiener van een wijzigingsvoorstel heeft
het recht om een wijzigingsvoorstel weer in te trekken.

Dames en heren graag wil ik na deze toelichting degene die behoefte hebben
tot het maken van algemene opmerkingen of het stellen van vragen het woord
geven. Ik heb begrepen dat mevrouw Tine van der Stroom, voorzitter van de
Vrouwen in de VVD in ieder geval graag een paar opmerkingen wil maken en
verder geef ik graag aan een ieder van u het woord indien u daartoe behoefte
heeft.
Mevrouw Van der Stroom.
Voorzitter, dames en heren op het congres van de Vrouwen in de VVD dat
vorig weekend plaats had werd veel aandacht gevraagd voor het aandeel van
VVD-vrouwen in het openbaar bestuur. Erkend werd dat het hoofdbestuur van
de partij daarbij goede stappen voorwaarts gezet had waardoor het
streefpercentage van 33% in de Tweede Kamer en het Europees Parlement
gehaald is. Het werd echter door de congresgangers als ronduit teleurstellend
ervaren dat dit voor de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer geenszins het
geval is. Zowel ons eigen bestuur als het hoofdbestuur werden opgeroepen de
gevolgde procedure te evalueren en gezamenlijk te werken aan een hogere
vertegenwoordiging van vrouwen bij volgende verkiezingen. Beiden hebben het
inmiddels toegezegd zodat er alle vertrouwen is voor de toekomst. Dan nu
kijkend naar de ingediende amendementen valt op dat gelukkig voor alle
vrouwen die wat lager op kandidatenlijst staan wijzigingsvoorstellen ingediend
zijn die hen een plaats kunnen bezorgen bij de 22 zetels die wij als partij
kunnen behalen. Ik roep de aanwezigen dan ook met klem op die
amendementen zodanig te steunen dat alle vier de vrouwen ook daadwerkelijk
gekozen worden. Zodat we als partij met 18% vrouwen in de Eerste Kamer
niet al te schril af zullen steken bij de overige met name regeringspartijen.
Ik dank u wel.
Voorzitter.
Op de jaarvergadering van de Vrouwen in de VVD heb ik als voorzitter van
het hoofdbestuur al toegezegd dat we grondig zullen evalueren. Het tot stand
komen van de groslijst en het feit dat er toch zo betreurenswaardig weinig
vrouwen op de groslijst geplaatst zijn. We hebben afgesproken dat we dat zo
snel mogelijk zullen gaan oppakken en dat we voor de toekomst daarvan zullen
leren.
Wie mag ik verder nog het woord geven.
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Als ik dan mag voorzitter, aan de andere kant dan u nu kijkt. Mieke Peeters lid
van de Vrouwen in de VVD Kamercentrale Den Bosch. Mij is gevraagd de
woorden van Tine van der Stroom voorzitter van de Vrouwen in de VVD nog
eens te onderstrepen omdat er vier vrouwen staan die de kwaliteiten hebben en
om de vraag te stellen die hoog op de lijst te zetten zodat zij ook een plaats
krijgen die hun toekomt.
Dank u wel.
Voorzitter.
Goed als er geen behoefte meer is aan ... de heer Mackay.
Voorzitter wij hebben als Kamercentrale Leiden een aantal keren over de lijst
gesproken en vergaderd en we zijn tot de conclusie gekomen dat alles
afwegend er toch sprake is van een samenhangende en evenwichtige lijst.
Wij moeten zeggen dat de wijze waarop de commissie Veder en het
hoofdbestuur geprocedeerd hebben dat wij dat willen betitelen als zorgvuldig
en afgewogen en we hebben dus ook alle vertrouwen in het resultaat. Uiteraard
ligt daar een probleem ten aanzien van het aantal vrouwen daar zal in een
vervolg zal daar een wervend element in de procedure moeten worden
aangebracht. Maar de zaak is zoals die nu is en wij zeggen geen wijzigingen
aanbrengen en ik moet als bijkomend argument ook zeggen wij moeten ook
een signaal vandaag weggeven de eenheid die we tot nu toe hebben bewaard
moeten we ook vandaag tentoonspreiden en als gebaar zouden we willen
zeggen de Kamercentrale Leiden trekt bij deze al haar amendementen in
(applaus).
Voorzitter.
Ik neem aan dat dit applaus niet betekent dat we nu wel naar huis kunnen
gaan. Dan kunt u de lunch nog afbestellen.
De voorzitter van de Kamercentrale Den Helder.
Voorzitter mijn naam is Schouwenaar.
Namens de Kamercentrale Den Helder wil ik van harte ondersteunen wat de
heer Mackay namens de Kamercentrale Leiden gezegd heeft. Ik denk dat de
eensgezindheid die u ook in uw openingstoespraak hebt genoemd van groot
belang is en dat we nu een mooie gelegenheid hebben om deze tot uiting te
brengen en ook ik wil namens de Kamercentrale Den Helder de drie
wijzigingsvoorstellen die wij hadden ingediend op dit moment terugtrekken
(applaus).
Voorzitter.
V erder geen opmerkingen. Ik geloof dat ik meneer Tirion zie, voorzitter van de
Kamercentrale Gelderland.
Dat heeft u uitstekend gezien. Ik wil me ook graag aansluiten bij de vorige
sprekers althans zover het gaat tot en met punt 18 op deze lijst. Dus dat in
ieder geval helderheid vanuit Gelderland. Een ander punt is nog even van
belang voordat we gaan stemmen of eventueel niet stemmen of daar als de
eerste verkozen is of deze ook in de zaal mag terugkomen.
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U bedoelt onze lijsttrekker van onze fractie.
Voorzitter.
Ja, zodra dus de lijsttrekker gekozen is zal ik even een moment deze
vergadering schorsen en hem dan begeleiden naar deze zaal. Ik constateer dat
er verder geen opmerkingen zijn .....
Mevrouw Marijke Groenewegen Kamercentrale Dordrecht. Wij trekken de
amendementen in tot en met 18. Behoud het recht voor later in te zetten.
Voorzitter, deze kant. Meijdam Kamercentrale Haarlem.
Voorzitter ik had het niet beter kunnen zeggen als de voorzitter van de
Kamercentrale Dordrecht tot en met 18 met voorbehoud om daarna weer in te
zetten, trekt de Kamercentrale Haarlem zijn amendementen in.
Voorzitter.
Goed, dan zie ik de vice-voorzitter van de Kamercentrale Drenthe de heer
Grietinus Ziengs. Welkom Grietinus.
Wat kent onze partijvoorzitter toch zijn leden.
Voorzitter ik sluit me bij de vorige spreker aan ook tot plaats 18 trekken wij
alle amendementen in.
Voorzitter.
De voorzitter van de Kamercentrale Den Bosch.
Ook deze sluit zich aan bij de vorige spreker en trekt tot en met 18 het
amendement in. Dank u wel.
Voorzitter, Drent plaatsvervangend voorzitter van de Kamercentrale
Amsterdam. We willen het voorstel van de heer Tirion om tot en met 18 alle
amendementen in te trekken van harte ondersteunen.
Voorzitter mijn naam is Keerkels Kamercentrale Limburg.
Ook de Kamercentrale Limburg trekt haar amendementen tot plaats 18 in.
Voorzitter.
Nog meer Kamercentrales.
Ja, voorzitter hier rechts. Weierink Kamercentrale Overijssel stelt voor om de
lijst 1 tot en met 18 bij acclamatie vast te stellen (applaus).
Meneer de voorzitter de Kamercentrale Den Haag trekt het amendement op
nummer 15 in onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen. Dank u.
Groningen zegt voorzitter, niks veranderen. 1 tot en met 18.
1 tot en met 18 ongewijzigd Groningen.
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Voorzitter, Rotterdam trekt zijn amendementen tot en met plaats 18 in onder
voorbehoud dat wij zonodig ons amendement bij plaats 15 nog weer zullen
inzetten.
Voorzitter.
Ja, maar ik heb dus in mijn algemene procedure voorstel heb ik juist dat
aangegeven dus ik ben blij dat u dat begrepen heeft. Meneer Poppens
voorzitter van de Kamercentrale Flevoland.
Meneer de voorzitter
De Kamercentrale Flevoland kan zich er volledig in vinden dat de
wijzigingsvoorstellen tot en met plaats 18 dat die worden ingetrokken.
Voorzitter.
We hebben Friesland nog niet gehad dacht ik (gelach).
En ook u heeft Utrecht nog niet gehad voorzitter. En Zeeland ook nog niet
voorzitter. Ook de Kamercentrale Utrecht zal haar amendementen tot en met
plaats 18 intrekken voorzitter.
Dat was Utrecht. Nee, dat was Zeeland.
Nee, dat was niet Zeeland.
Voorzitter.
Dat was Utrecht die het zojuist ingetrokken heeft.
En dan zie ik de heer Van der Klis de voorzitter van de Kamercentrale in
Tilburg.
En die staat rustig af te wachten tot alle Kamercentrales hun moties intrekken
en dan doet hij ook mee, maar niet eerder.
Voorzitter.
Maar het is goed dat Zeeland naast u staat. De voorzitter van Zeeland.
De voorzitter van Zeeland had geen amendementen ingediend maar wel steunt
hij, je zou er bijna een voorstel van orde van maken om 1 tot en met 18 bij
acclamatie goed te keuren. Dank u (applaus).
Voorzitter.
Degene die dus nadrukkelijk als laatste op dit punt spreekt de heer Ben van der
Klis voorzitter van de Kamercentrale Tilburg.
Voorzitter wij hebben geen enkele behoefte aan wijziging van de lijst dus wij
trekken onze motie in.
Voorzitter, de statenfractie van Limburg heeft ook nog een amendement
ingediend voor plaats 15 en trekt dat ook bij deze in.
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Voorzitter.
Ik zit nu even het wat prettige slagveld te overzien en ik meen te mogen
constateren dat eigenlijk alle wijzigingsvoorstellen tot en met de plaats 18 zal
ik dan maar zeggen voorlopig zeg ik het even met mijn eigen woorden
ingetrokken zijn en dat met andere woorden hier eigenlijk het voorstel nu ter
tafelligt om bij acclamatie de plaatsen 1 tot en met 18. Ja, Limburg heeft
gesproken (applaus). Ik vind het een fantastische vergadering dames en heren
(gelach). Stel dat ik nu iets anders ga zeggen wat gaat u dan doen. Ik was nog
niet eens uitgesproken dus maar ik wou toch wel even vaststellen dat we met
elkaar hebben vastgesteld dat de plaatsen 1 tot en met 18 en de daar
gekandideerde mensen bij acclamatie door u zijn benoemd.
Dan hebben we dat besloten (applaus).
Voorzitter, staat u mij dan toe om bij plaats 3 toch een opmerking te plaatsen.
U heeft zelf in uw inleiding net gezegd de VVD heeft zich een zeer duidelijk
beeld geschapen. Dat beeld is helder en duidelijk. De politieke lijn van de
VVD is zeer consistent. Het electoraat stemt in met ons beleid. Standpunten
helder en duidelijk. Dit beeld mag op geen enkele manier door niemand
vertroebeld worden. Dit beeld neergezet door Frits Bolkestein moet hier blijven
en daarom doe ik een beroep op alle kandidaat Eerste Kamer leden om alles te
doen om dit beeld in stand te houden en ik doe een beroep op de
fractievoorzitter van de Eerste Kamer en op het hoofdbestuur van de VVD
namens de leden om alles te doen om dat imago door Frits Bolkestein
neergezet in de afgelopen tijd te bewaken. Dank u. (applaus).
Voorzitter.
Meneer van der Klis ik vind dit een ondersteuning van het beleid van het
hoofdbestuur dat zeer welbewust is van het feit dat wij individuele personen
zijn binnen één politieke organisatie verbonden door één ideaal en dat bij ons
het besef heel nadrukkelijk naar boven is gekomen dat eenheid in optreden
buitengewoon goed is en ook buitengewoon degelijk overkomt naar de kiezer
en de mensen in het land waarvoor we het allemaal doen. U kunt ervan
verzekerd zijn dat uw voorzitter en het hele hoofdbestuur met de gekozenen
hun uiterste best zullen doen om deze eenheid en daadkracht nadrukkelijk ook
te blijven manifesteren. Ik dank u wel.
Ik dank u zeer voor die toezegging die veel vertrouwen geeft.
Voorzitter.
Dan dames en heren wil ik een ogenblik de vergadering schorsen omdat ik de
nieuwe lijsttrekker of de lijsttrekker nu nadrukkelijk hier binnen kan geleiden.
Een ogenblikje graag.
(applaus).
Dames en heren we hervatten de vergadering. Ik wil graag Frits Korthals Altes
van harte feliciteren met zijn lijsttrekkersschap. En onder zijn aanvoering
zullen we straks een historisch aantal kamerleden in de Eerste Kamer gaan
plaatsnemen voor de VVD. Ik wens je namens iedereen heel veel succes toe en
ik hoop maar ik ben er van overtuigd want we kennen elkaar al langer op een
heel goede samenwerking (applaus).
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Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Frits Bolkestein die gaarne
met betrekking tot een aantal volgende plaatsen een aantal opmerkingen wil
maken.
Graag het woord aan Frits Bolkestein.
Meneer de voorzitter de keuze van kandidaten staat natuurlijk aan de partijen
aan het hoofdbestuur en niet aan de fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Ik
moet mij dus bescheiden opstellen zal dat ook doen maar de regels willen dat
ik adviseur ben van het hoofdbestuur en mij daarop baserend zou ik een paar
korte opmerkingen willen maken over kandidaten tussen de plaatsen 19 en 24.
In de eerste plaats zou ik ten aanzien van de heer Schaafsma willen zeggen dat
hij een eminent jurist is, een vooraanstaand lid van het bekende
advocatenkantoor de Brauw/Blackstone Westbroek in Amsterdam. Hij is
daarnaast Deken van de orde van advocaten geweest in Den Haag. Hij is een
aantal jaren lid geweest van onze partijcommissie Justitie. Hij is daarnaast
hoogleraar in het bankrecht aan de universiteit van Leiden. En hij
vertegenwoordigt bij uitstek de kennis, de ervaring en de capaciteiten die wij
in onze Eerste Kamerfractie zouden willen zien.
In de tweede plaats zou ik iets willen zeggen over de heer Ketting. Zoals u
denk ik weet is hij directeur van de SEP, de Samenwerkende Electriciteits
Producenten. Energiepolitiek is dienovereenkomstig zijn grote specialiteit en hij
heeft daar zeer veel kennis van. In Nederland doen wij nauwelijks aan
energiepolitiek ........... .
(stuk niet aanwezig i.v.m. einde bandje.)
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(nieuwe band)
......... en ook hij is iemand die wij denk ik graag in de Eerste Kamerfractie
zouden verwelkomen.
Dan sla ik een plaats over en kom ik op plaats 23. Prof. Rosenthal is zoals
velen van u weten curator van de Teldersstichting. Hij is hoogleraar in
bestuurskunde aan de universiteit van Leiden. Hij heeft voor de partij een
rapport geschreven over het functioneren van die partij en ik ken hem ook
anderszins als een zeer betrokken en kundig partijlid hem zou ik graag willen
zien in de fractie in de Eerste Kamer.
Dan tenslotte de heer Groenveld. Iedereen weet dat de heer Groenveld
directeur is van de Teldersstichting. Ons wetenschappelijk bureau dat in een
grote vloed van gedegen studies voor de partij en ook uit eigen hoofd heeft
laten samenstellen en ik zou zeggen dat de heer Groenveld een eminente
verrijking van onze Eerste Kamerfractie zou betekenen.
Over de heer Renserna en de heer Spruit kan ik u geen mededelingen doen
want ik ken hen niet. Dank u voor uw aandacht.
Voorzitter.
Ik stel tenzij er nog iemand het woord in het algemeenheid wil nemen stel ik
nu aan de orde plaats 19. Plaats 19 heeft het hoofdbestuur gekandideerd, ja ik
wil het stembureau wel vragen plaats te nemen omdat hier gestemd zal gaan
worden daar ga ik vanuit op basis van de stukken die ons voorliggen. Punt 19.
Plaats 19 die aan de orde is kandidaat voor het hoofdbestuur is prof.
Schaafsma.
Ja voorzitter rechts in de zaal.
Voorzitter.
Ja ik hoor het aan de stem mijn oud·-wethouder Arie Meijdam. Nu optredend
voor de Kamercentrale Haarlem.
Dank u wel voorzitter. Het is een rijkdom waaruit we mogen putten want één
van de Kamercentralevoorzitters heeft in de afgelopen weken tegen me gezegd
we kunnen wel twee kamerfracties vullen met de kwaliteit die we op de
groslijst hebben aangetroffen en ik denk dat hij daar groot gelijk in had. Dat
betekent dus dat het kiezen is uit rijkdom en niet uit armoede. Dat lijkt
plezierig maar de keuze des te moeilijker. Ik moet u zeggen dat wij toch graag
de energiepolitiek in de Eerste Kamer vertegenwoordigd willen zien en de
Kamercentrale Haarlem om die reden zojuist onderstreept overigens door onze
politiek leider de heer Ketting het amendement van 17 op 19 graag in
stemming gebracht zou zien.
Voorzitter.
Ja, nog meer opmerkingen.
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Ik wou nog even refereren aan de partijraad waar een advies is gegeven aan
het hoofdbestuur. Ik denk dat een aantal dingen ook wel parallel lopen. Er zijn
drie namen naar voren gekomen: De Haze Winkelman, Ketting en de heer van
Reukeiurn dus ik kan vanaf deze plaats de heer Ketting ook van harte
ondersteunen.
Voorzitter, Kamercentrale Overijssel stelt voor op plaats 19 de heer Ketting
voor te stellen.
Ik wil graag iets zeggen over de kandidaat Schaafsma, ja ik sta achter de
camera dus u kunt mij niet zien.
Voorzitter.
Ja ik hoor het aan de stem, de heer Mackay.
Ik wil graag aandacht vragen voor de kandidaat Schaafsma. Ik wil in ieder
geval vanuit de Kamercentrale opmerken dat hij inderdaad voor mij bekend
staat als een uitstekend jurist. Hij is ook niets voor niets deken in Den Haag
geweest. Hij heeft ook een aantal activiteiten voor de partij verricht en ik heb
ook begrepen, ik wil het graag vanachter de tafel vernemen, dat hij ook
voorziet in de behoefte in de vernieuwde fractie nu zeker de heer Korthals
Altes ook andere activiteiten gaat doen want hij is praktiserend advocaat en ik
moet ook zeggen technisch gesproken is het voor het amendement Ketting geen
noodzaak want die komt gewoon erin op plaats 21. En ik probeer ook voor de
plaats 19 en de rest die eenheid zien te bewaren en wij hebben dan ook geen
behoefte voor wijzigingen vanaf 19 uit Leiden. Dank u wel.
De heer Ziengs. Voorzitter, de Kamercentrale Drenthe die ondersteunt het
amendement. Wij hebben zelfs ook een amendement ingediend om op deze
plaats de heer Ketting te plaatsen.
Voorzitter Kamercentrale Zeeland. Ja voorzitter twee opmerkingen. Eerste over
de heer Schaafsma. Ik onderken zijn grote verdienste als jurist maar ik wil toch
even opgemerkt hebben dat onze lijsttrekker de heer Korthals Altes als
nummer één op de lijst ook bekend mag staan als een uitstekend jurist, dat als
punt één. En prominent. Maar een tweede opmerking voorzitter is het
volgende, Kamercentrale Zeeland steunt plaats 19 voor de heer Ketting met
name het energiebeleid is daar grote deskundigheid, kijkend alleen maar naar
mijn eigen provincie, van groot belang.
De Kamercentrale Amsterdam sluit zich van harte aan bij het voorstel van
Haarlem, Ketting op deze plaats.
Meneer de voorzitter namens de Kamercentrale Haarlem zou ik terug willen
nemen de op deze plaats de heer Luijten door ons voorgesteld met de vrijheid
daar in een later stadium bij een volgende plaatsing op terug te kunnen komen
en namens de afdeling Zandvoort zou ik de heer Ketting graag onder uw
aandacht willen brengen. Natuurlijk het is waar, Zandvoort is een kleine plaats
maar u weet 52% daar stemt liberaal(gelach).

13

Voorzitter de Kamercentrale Limburg diende eerder een motie in voor de heer
Ketting trok die in maar vindt het nu toch de juiste tijd en ondersteunt op deze
plaats ook de heer Ketting.
Voorzitter.
Nog meer opmerkingen.
Ja, de energieprovincie steunt Ketting op 19. De provincie Groningen dus.
Voorzitter.
Ja ik hoor het. De heer Buining.
Den Haag steunt graag de amendement voor de heer Ketting. Wij vinden hem
een v?ortref~elij.ke kandidaat mede met het oog op de goede
energ1evoorz1enmgen.
Voorzitter.
Goed verder zijn er geen opmerkingen die gemaakt worden ter ondersteuning
van een kandidaat. Mag ik nog even in de richting van de huidige fractievoorzitter van de Eerste Kamer kijken er is de opmerking gemaakt de vraag
gesteld en ook eigenlijk de stelling geponeerd dat de heer Schaafsma als zeer
eminent jurist een duidelijke toevoeging zou zijn in de fractie. Mag ik de
mening van de heer Luteijn.
Ja voorzitter, misschien is het dan goed als ik van de gelegenheid gebruik
maak om een paar opmerkingen te maken over de invulling van de lijst betreft
het bedekken van de aandachtsvelden zoals die uit onze ervaringen in de Eerste
Kamer liggen. Ik denk met het vaststellen van de eerste 18 van de lijst dat het
heel duidelijk is dat een paar aandachtsvelden die helemaal niet meer bemand
waren via het terugtrekken van de heer Van Boven en ondergetekende niet
terugkomen landbouw en onderwijs dat die zijn ingevuld. Ik denk dat de
fractie daar uitermate gelukkig mee is. Zoals ik ook wil zeggen dat ik ieder
geval namens de zittende leden kan spreken van de fractie dat men in zijn
algemeenheid grote instemming had en heeft met de grote lijnen van de
ontwerplijst Als ik dan verder kijk naar laten we maar concreet zeggen de vijf
zes namen waar het nu om gaat die al of niet direct verkiesbaar of op de rand
komen te staan dan denk ik dat er een paar opmerkingen zijn te maken.
De eerste opmerking is dat wij een paar terreinen hebben die heel belangrijk
zijn dat daar een brede invulling op is met meerdere mensen en dat is met
name het hele financiële economische gebied en het hele juridische
staatsrechtelijke gebied dat zijn twee hele belangrijke terreinen voor de Eerste
Kamer. Als ik kijk naar het financiële economische gebied dan moeten we
constateren dat met de vaststelling van de kandidaten al in een eerder stadium
nieuwe erbij gekomen zoals de heer van Ardennen en de heer Laudon en met
name ook met het verkiezen van de heer De Haze Winkelman die dus een
fiscaal-specialist is. Fiscaal juridisch specialist is ook zijn studie dat daarmee
dat terrein uitermate goed is bedekt ook gecombineerd met de al zittende
kandidaten. Dat betekent naar mijn mening dat wat betreft de invulling van een
aantal mogelijkheden van de volgende lijst kandidaten die ook die specialiteit
hebben en ik constateer dat de heer Renserna precies die zelfde specialiteit
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heeft als de heer De Haze Winkelman zeg maar vanuit het bedekken van de
specialisten niet noodzakelijk meer is want dan gaan we doubleren dat is de
eerste opmerking die ik zou willen maken.
De tweede opmerking is in de richting van de heer Schaafsma het is duidelijk
dat wij hebben een aantal juridisch geschoolde mensen dat is behalve mijn
opvolger is dat ook de heer Heijne Makreel en is dat ook de heer Talsma alle
zitten zeer gepokt en gemazelt in de juridische wereld waar de heer Korthals
Altes uiteraard in de praktijk minder zal kunnen gaan doen aan het vervullen
van de taak als kamerlid in het kader van de wetgeving maar meer aan het
algemene beleid zou het heel goed zijn wanneer er in de aanvulling van de
fractie er een extra stukje specialisme bijkomt op dat gebied en dat
vertegenwoordigt inderdaad de heer Schaafsma. Ik mag misschien een
afrondende opmerking maken anders maak ik het straks dan heb ik ook maar
het hele palet neergelegd. Ik had wat verder betreft wat alle kandidaten betreft
nog één opmerking en dat is dat wij wel moeten constateren dat met de
geweldige verkiezingswinst en nou maar hopen dat het geen 22 maar 23 wordt
maar dat hangt een beetje natuurlijk van de stemming van de regionale partijen
af dat we zien dat er negen zittende leden blijven en dat er 14 nieuwe leden
bijkomen. Waarbij een groot aantal nieuwe leden is die geen politieke ervaring
geen ervaring in de vertegenwoordigde sfeer van Eerste of Tweede Kamer
heeft. Een aantal ook wel maar een groot aantal hebben dat niet. En dat
betekent toch dat er door die grote overwinning er een redelijk uniek onbalans
is tussen de mensen die ervaring hebben in de Eerste Kamer en de mensen die
er als het ware frank en vrij nieuw inkomen en dat heeft mij ertoe gebracht om
te constateren dat het misschien toch goed is om de vergadering in overweging
te geven,als eerste reden, om iemand die er net ingekomen is de heer Pol de
Beer die drie maanden in de fractie zit waarvan de fractie constateert dat hij in
drie maanden uitstekend zich heeft ontwikkeld als lid van de Eerste
Kamerfractie om nog eens goed in overweging te geven of die niet bij de lijst
van de verkiesbare moet komen. Daar is een tweede reden voor. De heer De
Beer die bedekt een terrein wat de afgelopen vier jaar zeer matig bedekt was
als ik het zeer voorzichtig uitdruk. Dat is ontwikkelingssamenwerking, heeft hij
nu ook al op zich genomen, zitten ook bij de kandidaten verder niet mensen
die dat als hun eerste terrein hebben aangegeven en naast de volkshuisvesting
zou dus voor het evenwicht van de fractie het naar boven halen van Pol de
Beer en ik heb net de opmerking gemaakt van een enkele kandidaat waarvan
we zeggen dat is een duplo. Zou denk ik voor het evenwicht van de fractie
heel gunstig uitwerken.
De heer Kroskinski.
Meneer de voorzitter mag ik de heer Luteijn bedanken voor deze uiteenzetting.
Ik heb begrepen dat hij een aantal namen noemt. Ik heb ook begrepen dat het
bij plaats 19 niet meer van toepassing is. U hebt een algemene beschouwing
gehouden u kwam wat laat neem ik aan.
Nee, ik heb een algemene beschouwing gehouden omdat er de vraag werd
gesteld over de positie van de heer Schaafsma en het leek me juist om niet
iedere algemene beschouwing nog eens te herhalen bij andere punten dus
daarom heb ik ook de andere opmerking meegenomen omdat ze natuurlijk
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altijd in samenhang zijn ik wil overigens wel zeggen dat alle die die
opmerking hebben gemaakt deel dat zal ook duidelijk zijn in mijn opmerking
dat ik het ook uitermate plezierig vind wanneer de heer Ketting en dat vindt de
fractie ook in de fractie zou komen.
Ik dank u wel.
Voorzitter.
Ik wou met u constateren dat we tot stemming overgaan omdat we hier nog
geen acclamatie bereiken, het gaat in feite om twee mensen die hier genoemd
zijn dat is dus de kandidaat van het Hoofdbestuur de heer Schaafsma en de
kandidaat Ketting die via vele wijzigingsvoorstellen zoals zojuist mondeling
verwoord ook naar voren is gebracht. Graag 1 naam op het betreffende
stembriefje om het helder te houden. We gaan over tot stemming en gedurende
die tijd schors ik even de vergadering. En het is natuurlijk stembriefje 1
uiteraard.
Op de heer Schaafsma 208 en daarmede verklaar ik de heer Ketting voor
benoemd. (applaus)
Voorzitter.
Dat is dus een duidelijke zaak op plaats 19 is door de vergadering in
meerderheid de heer Ketting benoemd. Dan gaan we naar plaats 20 en met
betrekking tot plaats 20 zet het Hoofdbestuur met grote nadruk de heer
Schaafsma in ik wil ook nog daar iets aan toevoegen. Het kan niet zo zijn dat
een druk bezette fractievoorzitter Korthals Altes weliswaar jurist, daar ook nog
eens veel tijd aan kan besteden het is een uitermate goede zaak als de nieuwe
fractie een jurist van deze eminentie als de heer Schaafsma in het midden kan
opnemen, vandaar van de kant van het Hoofdbestuur een dringend beroep op u
om op plaats 20 nadrukkelijk Schaafsma dus te doen benoemen maar niettemin
geef ik u graag het woord en ik begin met Mevrouw Groenewegen.
Mevrouw Groenewegen.
Voorzitter als ik de heer Pol de Beer op deze plaats zou willen inzetten dan
bedoel ik niet iets in het nadeel van de heer Schaafsma te zeggen maar ik denk
dat de woorden van de heer Luteijn over Pol de Beer aan duidelijkheid niets te
wensen overlaat. Het is een zittend kamerlid ik zal niet ingaan op de procedure
en het eigenlijk net niet meegaan in die procedure omdat hij op een laat tijdstip
in de Eerste Kamer is gekomen dat is betreurenswaardig. Als we het hebben
over zijn politieke ervaring dan is dat een heel groot aantal jaren met
behoorlijk wat wapenfeiten ik denk dat met name het missen van zijn
specialisme Volkshuisvesting een belangrijk element is waarom de
Kamercentrale Dordrecht meent de heer Pol de Beer op dit moment in te
brengen dus van harte Pol de Beer en ik reken op heel veel steun.
Voorzitter.
Dank U zeer, wie mag ik verder het woord geven.

16

De heer Ziens.
Meneer de voorzitter de Kamercentrale Drenthe heeft zich wel heel bescheiden
opgesteld want we hebben pas bij plaats nummer 20 een amendement
ingediend. We gingen er ook van uit dat wij zon 13 /14 zetels in de kamer
zouden krijgen en toen vonden we het niet nodig om daar in te breken en
vandaar dat we dat bij nummer 20 pas hebben gedaan. Nu het zo zal zijn dat
wij straks 22 zetels, minstens 22 zetels in de Eerste Kamer zullen krijgen
vinden wij het van uiterst groot belang dat in zo'n situatie ook het
regionalisme een rol gaat spelen en dat de kandidaten goed over het land zijn
verspreidt. Wij hebben nu al een lijst samengesteld al met 19 mensen
specialisme de echte specialisten de ervaring zit er al in ik vindt dat we nu ook
nadrukkelijk rekening moeten houden met de gewesten in ons land. Als ik kijk
in het noorden van ons land Groningen en Drenthe hebben we nummer 20
onze eerste kandidaat genoemd en ik vind dat het het minimale is dat wij bij
die 20 kandidaten daar een van hebben. Wij missen in onze Kamercentrale heel
nadrukkelijk een Eerste Kamerlid. Wij hebben daar sinds de heer Wiebenga is
vertrokken krijgen we heel weinig informatie uit de Eerste Kamer in onze
Kamercentralevergaderingen en bij onze algemene ledenvergadering is dat
altijd een heel belangrijk punt dat er informatie uit de Tweede Kamer komt
maar ook uit de Eerste Kamer. Vandaar dat ik met veel nadruk de vergadering
wil vragen om hier op nummer 20 onze kandidaat Jan van Heukelum, geen
onbekende in de partij, voorzitter van de Kamercentrale heeft hier in de
algemene ledenvergadering regelmatig het woord gevoerd een man die ook een
verhaal kan houden, voorzitter en dat wil ik ook nog wel eens benadrukken,
die ook een verhaal kan houden over de filosofie van het liberalisme en dat
mis ik nog wel eens in onze vertegenwoordigende lichamen (applaus) en daar
kan hij een heel diepzinnig verhaal over houden nogmaals steun voor onze van
Heukelum. (applaus)
Voorzitter
Wie mag ik verder het woord geven. Geen opmerkingen meer.
Ik wou namens Rotterdam heel graag mij aansluiten bij uw pleidooi voor de
heer Schaafsma ik denk dat zijn eminente deskundigheid op staatsrechtelijk
gebied inderdaad een belangrijke bijdrage aan de fractie kan geven.
Voorzitter Leiden wil zich daar ook bij aansluiten om de kwaliteit van de
fractie te optimaliseren het is bijna niet meer uit te spreken ik denk dat er alle
reden is om nu de heer Schaafsma te kandideren. Als ik de volgorde van uw
eigen ontwerp bekijk, ik denk toch dat u samen met de commissie Veder niet
voor niets de heer Schaafsma zo hoog heeft ingezet dus alle aandacht graag
voor de heer Schaafsma nu.
Voorzitter, rechts in de zaal. Voorzitter, namens de Kamercentrale Voorzitter.
Er steekt een licht in mijn gezicht zodat ik het echte licht niet meer zie maar ik
·
hoor u stem wel.
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U kent mijn gezicht goed genoeg om te weten wie er staat. Inderdaad.
Voorzitter ik wil graag het betoog aan de andere kant van de zaal voor de heer
van Reukeiurn onderstrepen ik heb daar nog een andere reden voor, als ik de
lijst met eminenties zie dan zijn we inderdaad rijk begiftigd met hoogleraren
die zich tot het Eerste Kamerambt geroepen voelen ik denk dat het daarnaast
ook goed is dat we in de gaten houden dat de Eerste Kamer een chambre de
réflection behoort te zijn en dat heeft dus ook een reflectie van de samenleving
te zijn en alle geledingen in die samenleving en vanuit dien hoofde kan ik van
harte ondersteunen dat we de heer van Reukeiurn op plaats 20 kandideren.
(applaus).
Meneer de voorzitter ook Den Haag steunt graag de kandidatuur voor de heer
van Reukeiurn op plaats 20. (applaus).
Meneer de voorzitter vanuit de Kamercentrale Utrecht kan ik u mededelen dat
wij de voorkeur wensen uit te spreken voor de heer Schaafsma voor deze
plaats.
Utrecht was dat hé.
Voorzitter Kamercentrale Overijssel adviseert de heer van Heukelum.
Meneer de voorzitter ik wou graag Pol de Beer ondersteunen voor plaats 20
namens de afdeling Vlaardingen. Zijn jarenlange ervaring in de Tweede Kamer
en dat hij nu in de Eerste Kamer zit wou ik toch voorstellen veel steun te
geven aan de heer De Beer.
Drenthe heeft al namens Groningen gesproken maar ik wou nog even graag
legitimeren meneer de voorzitter. Groningen is dus voor van Heukelum.
Dat was de heer Buining.
Kamercentrale Den Bosch net als in de partijraad reeds naar voren gebracht is,
is voor de kandidatuur van de heer van Reukeiurn op nummer 20.
Voorzitter Kamercentrale Zeeland steunt de heer Van Heukelum.
Voorzitter vanuit de Kamercentrale Amsterdam een warm pleidooi
wijzigingsvoorstellen op deze plaats uit Drenthe de heer van Reukeiurn te
ondersteunen een man die zowel van binnen de partij als voor buiten de partij
in brede kringen herkenbaar is en op deze plaats een wel verdiende plaats ook
richting onze Kamercentrale Drenthe (applaus).
Meneer de voorzitter, de Kamercentrale Friesland heeft het al schriftelijk
ingediend en blijft staan achter de heer van Heukelum.
Kamercentrale Limburg vond het pleidooi van de Kamercentrale Drenthe zo
positief die zo node een senator missen wij kennen dat gevoel ook van eerdere
perioden en wij steunen deze motie dan ook van harte. (applaus)

18

Voorzitter Kamercentrale Flevoland steunt ook van harte de kandidatuur van de
heer van Heukelum.
Meneer de voorzitter ik heb de naam de laatste tijd weinig gehoord maar het is
Pol de Beer die de heer Luteijn ook naar voren brengt en ik wil nog twee
aspecten van Pol de Beer naar voren brengen. Ik denk dat het in ieder geval
iedereen hem in Nederland kent als een eminent kamerlid en juist naar voren
gebracht door de heer Luteijn is dat kamerleden met ervaring in een groep van
nieuwelingen een waardevol element is en een waardevolle toevoeging en ik
zou dat element hier nog een keer naar voren willen brengen en niet alle
andere argumenten daarmee diskwalificeren maar het element van ervaring in
onze Eerste Kamer zou uitglijders in de toekomst ook kunnen voorkomen.
Het tweede element wat ik vind dat ook zittende kamerleden best een klein
streepje voor mogen hebben op nieuwkomers en Pol de Beer is eenmaal een
zittend Eerste Kamerlid. Dank u wel.
Mag ik even uw naam en namens welke, .....
Dordrecht.
Meneer Tirion
Nou misschien tot slot dan geloof ik, nu de microfoons niet meer bezet zijn. Ik
wil graag de advies wat in de partijraad gegeven is voor Jan van Reukeiurn
hierbij nogmaals ondersteunen ook vanuit Gelderland. Ik vind dat niet alleen
een techneut erin moet maar ook echte liberalen erin moeten. (applaus).
Voorzitter namens de Kamercentrale Den Helder op het oorspronkelijke advies
van het Hoofdbestuur staat op plaats 20 de heer Renserna die daarna ampele
overweging van de Commissie Veder-Smit en op hele goede gronden is
neergezet vanwege zijn grondige en diepgaande specialisme op het gebied van
de belastingrecht. Als ik kijk hier naar de steun die er is voor de heer van
Reukeiurn wil ook namens de Kamercentrale Den Helder graag zeggen dat wij
ook de heer van Reukeiurn steunen maar ik wil graag op plaats 21 voor de
heer Renserna terugkomen. (applaus)
Voorzitter.
Kamercentrale Den Helder dus ook van Heukelum. Ja ik zie nog een .....
Meneer de voorzitter wij hechten eraan vanuit de Kamercentrale Leiden op te
merken dat het advies van de partijraad niet zo eenduidig was en met name
gold dat voor de heer van Heukelum.
Voorzitter.
Goed verder geen opmerkingen.
Jawel voorzitter ik teken hier protest tegen aan we waren unaniem in de
partijraad over drie namen De Haze Winkelman, van Reukeiurn en de heer
Ketting en daar was geen enkel verschil van mening over voor alle
duidelijkheid. (applaus)
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Voorzitter.
Wij gaan over tot stemming, het gaat dus om de heer Schaafsma en het gaat
dus om de heer van Heukelum en de heer De Beer .... en de heer Pol de Beer is
genoemd, nogmaals drie personen Schaafsma, van Heukelum en De Beer.
Stembriefje, let goed op, stembriefje 2.
Stemmen uitgebracht daarvan op de heer Schaafsma 239 op de heer De Beer
141 en op de heer Van Reukeiurn 404 en die heeft daarmee de volstrekte
meerderheid behaald. (applaus).
Voorzitter.
Dat zo zijnde betekend het dat ik de heer Van Reukeiurn benoemd acht als
plaats 20. Wel dames en heren dan gaan we door voor plaats 21 en het zal u
denk ik in het geheel niet verbazen als wij nu met vier dubbele nadruk prof.
Schaafsma weer inzetten. Niet om dat we halsstarrig zijn maar omdat we van
mening zijn dat we een grote fout zouden begaan als de heer Schaafsma niet in
de fractie zal komen om de dood eenvoudige reden dat ik zojuist al heb
aangegeven dat we een man met deze juridische kennis en ervaring
nadrukkelijk nodig hebben in de fractie temeer omdat de fractievoorzitter dat
heeft hij mij zojuist ook nog verteld, onmogelijk zich ook in de juridische
zaken kan verdiepen als fractievoorzitter omdat dat natuurlijk veel andere tijd
kost.
Wij hebben alle behoefte aan de heer Schaafsma in de fractie voor de Eerste
Kamer. Dus een dringend beroep om de heer Schaafsma nu toch daadwerkelijk
te benoemen, maar niettemin geef ik toch weer graag de vergadering het
woord.
De heer Schouwenaar.
Voorzitter namens de Kamercentrale Den Helder zijn wij uiteraard niet
verbaasd over uw inzet ook niet over uw vierdubbele inzet maar ik neem aan
dat u ook niet verbaasd bent over onze tiendubbele inzet op dit punt van de
heer Rensema. Ik wil erop wijzen dat hij niet financieel economisch algemeen
deskundig is zoals een aantal mensen die inmiddels gekozen zijn en die hoger
op de lijst staan en gelukkig al in de fractie zitten. Een aantal juristen zitten
ook al in de fractie, leden van de rechtelijke macht waarvan we mogen
aannemen dat ze juridisch uitermate deskundig zijn. De heer Renserna is
specialist op het terrein van de belastingen en dat is een specialisme wat
hij al jarenlang zeer grondig en zeer deskundig bedrijft als voorzitter van
de belastingkamer van het gerechtshof in Amsterdam. Het is bovendien een
specialisme waarvan wij menen dat de komende jaren grote behoefte aan zal
bestaan. Het belastingrecht zal weer op de schop gaan. De belastingen het
fiscale aspect is zeer belangrijk als we denken aan de lastenverlichtingen van
de komende jaren en ik wil erop wijzen dat ook andere fracties zich op dat
terrein wapenen door een belastingdeskundige in hun fractie op te nemen denkt
u bijvoorbeeld aan een bekende hoogleraar van het CDA. In het bijzonder
heeft de heer Renserna zich naast zijn grondige en langdurige specialisme
ingezet voor het midden en klein bedrijf en de agrarische sector vooral ook
waar het de belastingen betreft en ik denk dat dat twee doelgroepen zijn die
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ons als VVD zeer ter harte zouden moeten gaan. Dus nogmaals een pleidooi
voor de heer Rensema.
Voorzitter.
Verder geen opmerkingen. Ja, de heer Meijdam.
Ja, voorzitter nogmaals vanuit de Kamercentrale Haarlem. Ik heb de algemene
beschouwingen van achter de tafel met belangstelling gevolgd en toen viel mij
op dat gesteld werd dat er al belastingdeskundigheid was tijdens de partijraad
was daar enige verwarring over en de Kamercentrale Haarlem hecht er toch
aan om iedere verwarring op dat punt uit te sluiten en in ieder geval één
belastingdeskundige zijn weg naar de Eerste Kamer te laten vinden vandaar dat
wij de heer Renserna op deze plaats zullen steunen.
Voorzitter.
Ja, de heer Ziengs.
Voorzitter de Kamercentrale Drenthe wil ook van harte de heer Renserna
steunen.
Voorzitter.
Ja, de heer Schout.
Voorzitter waardering en respect voor de inleiding over de heer Schaafsma op
plaats 19. Waar hij oorspronkelijk stond was in de eerste visie geen verkiesbare
plaats derhalve steunt de Kamercentrale Zeeland de heer Rensema.
Voorzitter ook de Kamercentrale Limburg, ik hou het dit maal zeer bondig,
steunt de kandidatuur van de heer Rensema.
Voorzitter.
Mevrouw van der Stroom.
Voorzitter met alle respect voor de steun die aan diverse kandidaten
uitgesproken is zou ik de vergadering toch nog graag willen amenderen dat
daar we weliswaar heel eendrachtig waren om alle kandidaten 1 tot en met 18
zoals voorgesteld te kiezen en alle amendementen ingetrokken zijn neemt dat
niet weg dat bij die ingediende amendementen ook amendementen voor
vrouwen waren er staan er nu op dit moment al twee op de agenda en ik zou
de vergadering nadrukkelijk mee willen geven om de manier waarop een aantal
Kamercentrales dan toch eerder hun nek uitgestoken hebben om die
amendementen in te dienen om dat nu dan ook waar te maken op deze plaats
of dan wel direct hierna. Ik dank u wel. (applaus).
Voorzitter vanuit de Kamercentrale Utrecht het wijzigingsvoorstel door ons
ingediend bij deze plaats willen wij intrekken en de kandidatuur van de heer
Schaafsma ondersteunen.
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De Kamercentrale Amsterdam sluit zich volstrekt aan bij het betoog ook van
Meijdam Haarlem en steunt op deze plaats de heer Rensema.
Ook Groningen steunt Rensema.
Ook Flevoland steunt de heer Rensema. Ik wil met name er ook nog op wijzen
dat hij als fiscalist zich geruime tijd geleden toen hij ook nog aan publiceren
toekwam zich intensief heeft beziggehouden met de fiscale positie van de
ondernemers binnen het klein bedrijf en landbouw. De overname van bedrijven
geeft grote fiscale problemen en hij heeft daarvoor gepoogd oplossingen voor
te vinden. Ik dank u.
Voorzitter Kamercentrale Overijssel beveelt van harte de heer Renserna aan.
Ja Leiden blijft eigenzinnig maar blijft achter Schaafsma staan.
Voorzitter.
Ja duidelijk. De heer Tirion, Kamercentrale Gelderland.
Binnen de VVD vinden wij belastingen zeer belangrijk vooral
belastingverlaging en daar hebben we echt een specialist voor nodig (gelach).
Voor degenen die het niet begrepen hebben, dat is de heer Rensema.
Voorzitter.
Dat is duidelijker. Verder geen opmerkingen. Goed dames en heren welke
personen zijn nu aan de orde: Schaafsma en de heer Renserna zijn genoemd
zodat er dus stemming nodig is en het komt er op neer dat ik u vraag om het
stembriefje drie in te vullen. Stembriefje drie in te vullen. We gaan over tot
stemming .
........ Schaafsma toch heel duidelijk een plaats in de fractie inneemt. Ik heb het
al gezegd misschien dat de heer Korthals Altes er ook nog wat over kan
zeggen want die zal straks met de nieuwe fractie moeten werken. Ik wil hem
toch ook nog graag even het woord geven.
Meneer de voorzitter ik wil inderdaad graag verklaren dat ik denk dat een
fractie waarvan de heer Schaafsma deel uitmaakt dat die bijzonder sterk naar
voren zal kunnen komen wanneer we de juridische portefeuille verdelen. Op
dit ogenblik is het zo dat de portefeuille justitie wordt gedaan door Henk
Heijne Makreel en Henk Talsma. Die doen dat goed met z'n tweeën. Een
enkele keer spring ik bij dat laatste zal niet meer het geval kunnen zijn
wanneer ik het fractievoorzitterschap op mij zou gaan nemen. Dan betekent dat
wanneer je met z'n grote fractie bent, we gaan van 12 naar 22, dat het dan
toch echt voor de hand ligt dat er dan bij die uitbreiding ook een uitbreiding
komt van de portefeuille justitie. Het pleegt zo te zijn in de Eerste
Kamerfractie dat wij alle leden meer dan één terrein bestrijken. De heer
Schaafsma is iemand die een brede belangstelling heeft.
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Ik ken hem inderdaad als een voortreffelijk advocaat. Hij is hoogleraar in het
bankrecht aan de universiteit van Leiden. En ik ben ervan overtuigd dat
wanneer wij hem in de fractie krijgen dat hij daar in korte tijd als één van de
coryfeeën zal uitspringen. Ik onderstreep dus wat Frits Bolkestein al in zijn
beschouwing heeft gezegd. Ik denk dat het van groot belang is dat Jan
Schaafsma een plaats krijgt in de nieuwe fractie. En ik dring daar dus sterk op
aan.
Voorzitter.
Dank u zeer. De voorzitter van de Kamercentrale Den Bosch dacht ik. Nee ik
zie het Ferry Houterman, Amsterdam.
Voorzitter in verband met ziekte van onze Kamercentralevoorzitter Edward
Asscher zou ik graag als fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam op deze
plaats Paul Luijten willen kandideren. Paul Luijten oud-fractievoorzitter van
Amsterdam en kijkend naar de lijst en kijkend naar de pleidooien die Frits
Bolkestein de afgelopen weken heeft gehouden voor de aandacht van de grote
steden hoog op onze politieke agenda vanuit Amsterdam gezien zouden wij een
stevig pleidooi willen houden dat onze hoofdstad ook in de Eerste Kamer
vertegenwoordigd gaat worden door iemand die zich kenmerkt door drie
specifieke kwaliteiten.
Allereerst kent Paul Luijten de partij door en door en de partij kent hem. De
afgelopen 20 jaar actief geweest. Ook veel politieke ervaring ook in het
verband van een paarse coalitie.
Op de tweede plaats is Paul Luijten een man uit het bedrijfsleven. Kijkend
naar alle kandidaten zouden wij dat ook van harte willen ondersteunen dat
iemand die herkenbaar is voor het bedrijfsleven en al op redelijk jonge leeftijd
40 jaar, een toppositie bekleedt die ook in de Eerste Kamer vertegenwoordigd
gaat worden.
En op de derde plaats het pleidooi van het hoofdbestuur willen ondersteunen.
Dat de portefeuille ontwikkelingssamenwerking in de Eerste Kamerfractie
onderbelicht is op dit moment. Paul Luijten is vice-voorzitter van NOVIB
samen met Tjeenk Willink, de voorzitter en zal ook vanuit die invalshoek een
belangrijke herijking op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vanuit zijn
praktijkervaring van harte kunnen ondersteunen. Namens de hoofdstad van het
land gaarne uw steun voor Paul Luijten op deze plaats.
Voorzitter.
Verder geen opmerkingen. Ja de heer Meijdam.
Korte opmerking Kamercentrale Haarlem kan met het amendement van
Amsterdam meegaan. Het is een jonge dynamische vent. Goed gevoel voor p-r.
Ik denk dat dat ook belangrijk is voor een Eerste Kamerfractie zeker in de
situatie van dualiteit waarin we nu zijn komen te verkeren. Dus van harte steun
vanuit het Haarlemse.
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De heer Mackay, Kamercentrale Leiden.
Meneer de voorzitter ik wil nog eens op de volgorde van de ontwerplijst waar
de heer Schaafsma toch heel hoog stond en ik denk nu dat er toch echt alle
redenen zijn om hem te kandideren. Overigens wil ik toch wel horen wijzen
dat ook mede dankzij de afdeling Amsterdam de heer Schaafsma op de
groslijst staat.
De heer Schout, Zeeland. Jawel voorzitter, Zeeland steunt gaarne de heer
Luijten op de plaats die nu volgt.
Voorzitter Kamercentrale Overijssel zou graag de heer Luijten en Amsterdam
en Haarlem daarin willen ondersteunen.
Voorzitter de Kamercentrale Drenthe sluit zich hier van harte bij aan.
Voorzitter de Kamercentrale Limburg onderstreept het betoog van de
fractievoorzitter van Amsterdam maar laat ik duidelijk zeggen wij hebben het
absoluut niet als randstedelijke arrogantie ervaart en argumenten en kunnen
echt van harte ondersteuning aan geven.
De heer Tirion. Ik zou ook de heer Luijten van harte willen ondersteunen.
Ik geloof ook dat gezien zijn leeftijd goed is dat er ook wat jongeren in de
Eerste Kamer komen.
De heer de Grave. De heer Korthals Altes heeft denk ik een goed pleidooi
gehouden voor de heer Schaafsma en heeft daar ook heel eerlijk zijn
argumenten bijgegeven. Dat maakt het lastig. Vandaar dat ik toch van mijn
kant op wil wijzen dat er ook van de kandidatuur van de heer Luijten zeer
sterke inhoudelijke argumenten zijn te noemen. U weet wellicht dat Amsterdam
per 1 januari 1998 een stadsprovincie zal gaan vormen. Een stadsprovincie met
1,4 miljoen inwoners. En op dit moment is het zo dat er op geen enkele
vertegenwoordiger uit die stadsprovincie in de Eerste Kamer zou zijn. Als we
net ook geluisterd hebben naar Drenthe en met elkaar hebben gezegd het is een
goed argument geweest om ook naar die regio's te kijken dan geldt het
argument natuurlijk ook heel nadrukkelijk zo meteen voor de stadsprovincie
Amsterdam.
Dat is één.
Twee.
Ik heb het ook al bij de partijraad gezegd. Ik vind dat de Eerste Kamer als
chambre de réflection een samenstelling moet hebben met een grote
hoeveelheid levenservaring. Aan de andere kant is de VVD de partij met veruit
de grootste aanhang onder jongeren. En ik zou toch niet graag de indruk willen
laten ontstaan dat wij vinden dat levenservaring pas genoeg is als de leeftijd
pas begint vanaf 60. Naast De Haze Winkelman een tweede rond de 40 lijkt
me toch niet geheel onredelijk.
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Het derde argument dat ik zou willen noemen. Ik denk dat het ook belangrijk
is dat iemand met een grote ervaring op het lokale bestuur zoals de heer
Luijten heeft gehad, die 12 jaar in de Amsterdamse gemeentepolitiek heeft
gefunctioneerd , ook voor Eerste Kamerfractie met alle onderwerpen die ook
daar spelen rond vorming van stadsprovincies, herinrichting van het
binnenlands bestuur ook een vakterrein is waar de Eerste Kamer naar mijn
mening veel behoefte aan heeft en ik zou dus een dringend beroep op u willen
doen met erkenning ook van de waarde van de argumentatie voor de heer
Schaafsma in afweging uw voorkeur te geven aan de heer Luijten.
Dank u wel.
Heer Schouwenaar. Namens de Kamercentrale Den Helder wil ik graag steun
uitspreken voor de heer Luijten. Ik denk dat alle argumenten heel duidelijk zijn
en ook heel goed naar voren gebracht zijn. Dus nogmaals steun voor de heer
Luijten.
Voorzitter.
Ja verder geen opmerkingen. Ja ik zie nog één persoon.
Voorzitter mijn naam is Haverhoek uit Ede. Misschien uit een ietwat
onverwachte hoek wil ik toch nog een opmerking maken. Het verbaast mij dat
bijvoorbeeld de Kamercentrale Amsterdam op eenvoudige wijze mevrouw
Aeyelts Averink-Winsemius heeft laten vallen om zich te kandideren op deze
plaats. Het verbaast me ook dat de Kamercentrales Dordrecht en Den Helder
ook niet de moeite hebben genomen om mevrouw De Blécourt-Maas die
ingebracht zijn op plaats 14 en 18 om die nog eens een keer in te brengen op
een verkiesbare plaats. Ik constateer dus ook dat wanneer deze lijst is
afgeprocedeerd dat wij in totaal dus twee vrouwen hebben bij de eerste 22.
Ik denk dus dat dit een dramatisch dieptepunt is voor de VVD.
We praten over een eenheid binnen de VVD maar ik vind dus dat 50% van het
kiesvolk de vrouwen bij deze enorm tekort wordt gedaan. Dat wil ik dus even
duidelijk stellen. Dank u wel.
Voorzitter.
Meneer Schouwenaar nog.
Ja voorzitter ik voel mij aangesproken door de woorden van de Kamercentrale
Dordrecht. Ik wil die woorden best onderschrijven. Ede, ondercentrale Ede.
Maar hij sprak als ware hij Kamercentrale. Ik voelde mij er zeer door
aangesproken maar en ik denk dat het inderdaad een punt zal zijn voor de
toekomst dat op zo'n groot aantal kandidaten tot dusver slechts twee vrouwen
zijn. Maar ik vind het wat merkwaardig omdat dat Kamercentrale Den Helder
of de Kamercentrale Amsterdam in de schoenen te schuiven die hier
onvoldoende wijzigingsvoorstellen ingediend zouden hebben. U heeft zelf al in
uw opening aangegeven dat dit ook in de toekomst een punt van aandacht zal
zijn en ik wil me ook daar van harte bij aansluiten.
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Voorzitter.
Geen opmerkingen verder. Ik constateer dan met u dat de heer Schaafsma aan
de orde is en de heer Luijten. Dat betekent dus dat we stembriefje 4 gaan
gebruiken en daar weer één naam opschrijven. Daarna wilde ik gaan lunchen.
Dus om half 2 gaan we de lunch beginnen tot 2 uur. Dat betekent dus de
uitslag na de lunch.
(lunchgedeelte)
.............. op een uitslag van een stemming en dat betreft plaats 22. En om wie
ging het nog maar de heren Schaafsma en Luijten. Dus ik wou de vergadering
hervatten en vervolgens graag het woord geven aan de voorzitter van het
stembureau de heer Hazelhoff.
Dank u wel meneer de voorzitter er zijn 811 stemmen uitgebracht. Op de heer
Schaafsma 366 en op de heer Luijten 444 en die heeft daarmee de volstrekte
meerderheid behaald.
Voorzitter.
Zijn er ook ongeldige stemmen of zoiets.
Éen ongeldige stem.
Voorzitter.
Goed dat betekent dus dat voor plaats 22 door de vergadering is aangewezen
de heer Luijten.
Dan gaan we met plaats 23. Ik wil nog één keer heel nadrukkelijk naar voren
brengen de heer Schaafsma. We hebben nog de kans om deze jurist in de
Kamerfractie te doen op nemen. Ik wil er nog even op wijzen dat de
toekomstige fractievoorzitter nadrukkelijk gezegd heeft dat hij als
fractievoorzitter geen tijd heeft om zich nog in de juridische portefeuilles te
mengen, laat staan zich nadrukkelijk mee te bemoeien. Ik wil er ook op wijzen
dat er mogelijkheden zijn dat bijvoorbeeld één van de juristen in de Kamer
voortijdig zou vertrekken in verband met leeftijd en dan moeten we wel in de
goed gaten houden dat deze zeer belangrijke portefeuille in de Eerste Kamer
waar de wetgevende arbeid van de Tweede Kamer toch goed gevolgd moet
worden dat we de continuïteiten van de juridische portefeuille zeer ernstig
moeten nemen. Dat betekent dus dat de heer Schaafsma door het hoofdbestuur
voor de plaats 23 heel nadrukkelijk wordt ingezet. Plaats 23 dus de heer
Schaafsma.
Voorzitter het wordt tijd dat we nu onze Limburgse bescheidenheid daar laten
waar hij hoort namelijk achter ons. Niet voor niets wordt de Eerste Kamer
gekozen door de Provinciale Staten vandaar dat ik mijn blik richt op het
kiezend volk van de Eerste Kamer de Provinciale Staten zelf. Als scheidend
gedeputeerde kunnen wij u in de persoon van de heer Lodewijks het boegbeeld
van de VVD in Limburg bieden. U ziet het al voor u recent nog tot in de
knieën in het Maaswater en toch het hoofd goed koel gehouden als deputé.
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Niet voor niets is de heer Lodewijks vice-voorzitter van de fameuze commissie
Boertien die fluviaal Nederland weer droge perspectieven gaat bieden. Aldus
heeft hij actuele kennis en zelfs een actuele bekendheid te bieden. De heer
Lodewijks zal dan ook niet willen volstaan met het laten horen van een
krachtig Limburgs geluid in de senaat. Hij vormt dan ook een ideale aanvulling
op de voorgaande 22 kandidaten. En dan kan ik u tenslotte nog voor deze
specifieke 23ste plaats het volgende meegeven. Een Iimburgse kandidaat op die
plaats als de heer Lodewijks zal namelijk in de Provinciale Staten naar wij
verwachten een respectabel aantal stemmen mee kunnen trekken van niet-VVD
statenlieden en dat is iets wat de partij zich toch niet mag laten ontgaan. Dank
u.

Heer Meijdam, Kamercentrale Haarlem.
Voorzitter, wij hebben 22 zetels in de Eerste Kamer te verwachten met een
beetje geluk kunnen we er daar 23 van maken als die kans erin zit ben ik
ervoor om waar te maken Haarlem gaat voor Lodewijks.
De heer Schout, Zeeland.
Voorzitter de Zeeuwse wapenspreuk luctor et emergo, oftewel ik worstel en
kom boven dat geldt hier zeker ook voor de heer Lodewijks en mede namens
de nieuwe statenfractie van de provincie Zeeland willen we graag de
kandidatuur voor de heer Lodewijks steunen.
De heer Houterman.
Voorzitter vanuit Amsterdam op deze plaats behoefte aan electoraal herkenbare
gezicht ook uit een gebied waar de komende jaren nog meer te winnen hebben
dan we recent gedaan hebben en een man als Lodewijks op deze plaats zal ons
in de komende jaren met name in Limburg nog meer stemmen opleveren en op
korte termijn een grote kans maken dat we 23 zetels in de senaat krijgen ik
denk dat we die unieke historische kans vandaag ons niet door de handen
mogen laten glippen.
Voorzitter.
Ja goed verder geen opmerkingen.
Ja ik sta schuil achter de camera's.
Kamercentrale Dordrecht en ik wil op plaats 23 weer inzetten de heer De Beer.
Ik denk met name het aspect continuïteit in een fractie die straks heel veel
nieuwe mensen zal kennen. Een groot aantal niet bekend met het politiek bezig
zijn op deze manier. Daarnaast zijn specialisme volkshuisvesting en niet te
vergeten ontwikkelings- samenwerking. Dus ik denk dat het nadrukkelijk
belangrijk is dat de heer De Beer op plaats 23 steun krijgt.
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Voorzitter.
De heer Derks uit Limburg wie kent hem nog. Iedereen nog denk ik.
Mijn naam is inderdaad Sjeng Derks en dat verraad mijn afkomst zo is dat
voorzitter. Mogelijk dat deze of gene in mij nog de oud-voorzitter van de
Kamercentrale Limburg herkent. Welnu als dat zo is dan denk ik dat ik vanuit
die functie wellicht meer dan enig ander in deze zaal inzicht heb in de
historische ontwikkeling van de VVD in onze provincie. Het is aaneengesloten
een strijd geweest tegen machtsblokken van KVP CDA van bisdom tot noem
maar op wat. Wij zijn aan het vechten gebleven voor erkenning. Ik heb niet
lang geleden voor een interview voor omroep Limburg mogen zeggen dat het
een generatie lang heeft geduurd voordat katholiek Limburg heeft ingezien dat
een katholiek ook liberaal mag zijn. En een liberaal dus ook katholiek.
Voorzitter ik prijs mij buitengewoon gelukkig dat wij bij de Statenverkiezingen
die erkenning hebben verworven. Wij zijn als in geen andere provincie relatief
zo sterk gestegen als in Limburg. Van 6 dat was dus weinig maar van 6 naar
13. Dat was een gigantische score maar het stemt mij toch dat heb ik in dat
zelfde interview gezegd met enige zorg waarom omdat wij in die strijd nooit
verder zijn gekomen dan 5% van onze aanhang landelijk. Minder dan 5%
onder de landelijke aanhang. Deze verkiezing bracht ons op -7% dat stemt tot
zorgen ik denk dat we dat snel moeten herstellen en dat we dat tot nul procent
moeten reduceren en waarom zeg ik dat omdat zojuist door de heer Keerkels te
kandidatuur is gesteld en ik heb begrepen dat die gesteund wordt van Michel
Lodewijks.
Michel Lodewijks is hij werd net boegbeeld genoemd. Michel Lodewijks is een
man die de VVD in Limburg heeft gedragen. Hij is in die provincie erkend als
een wijs integer nobel bestuurder met een irénische uitstraling. Dat is wat een
Iimburger nodig heeft. Die VVD steunt erop en er zijn verschrikkelijk veel van
die eenvoudige Iimburgers die zich daarin erkennen die in Lodewijks iemand
herkennen waarvan ze zeggen dat is een bestuurder die toevallig ook nog
VVDer is en daarom stemmen ze op hem. Keerkels heeft al gezegd dat er ook
partijen in Limburg mogelijk ik zeg vrijwel zeker hun stem zullen binden aan
Michel Lodewijks. Ik hoef niet zijn kwaliteiten te noemen want die zijn al
voldoende geschetst. 17 jaar gedeputeerde. Geen boegbeeld nee het monument
van de VVD in Limburg. Voorzitter ik steun van harte de kandidatuur van
Michel Lodewijks. Dank u wel.
Voorzitter ik ben Sylvia Brilstra namens de Kamercentrale Utrecht.
Ik kan helaas niet in zo'n welsprekendheid over de kandidatuur van onze
kandidaat praten ik heb het hier over de heer Pol de Beer. En ik wilde toch
nog even graag herinneren aan de woorden van de heer Luteijn. Ik denk wat
door de KC-Dordrecht net is ingebracht de continuïteit in een nieuwe fractie
die aanmerkelijk gaat vergroot worden zal uiterst belangrijk zijn daarnaast
hebben wij Pol de Beer ook leren kennen in zijn tijd van Tweede
Kamerlidmaatschap als een man die ontzettend goed in staat was om ook zijn
contacten met de achterban te houden en wij denken dat dat ook een belangrijk
iets is. Vandaar dat de KC-Utrecht de kandidatuur van de heer Pol de Beer op
deze plaats steunt.
De heer Schouwenaar.
28

Voorzitter ik wil in de eerste plaats nog eens aan herinneren want dat was toch
een van de mooiste momenten van deze vergadering dat de hele zaal unaniem
het voorstel van het hoofdbestuur tot en met plaats 18 met graagte heeft
ondersteunt.
En in de tweede plaats denk ik dat we nu ja of ik de plaats van Limburg mag
noemen weet ik niet maar Landgoed Eikehout en het Nachtegaaltje ze kunnen
het allemaal niet mooier dan Sjeng denk ik dus ik wil mij graag namens de KC
bij zijn advies aansluiten en ook steun uitspreken voor de heer Lodewijks.
Voorzitter.
Verder geen opmerkingen.
Ik heb me altijd afgevraagd wat Gelderland bindt met Limburg. We hebben
gemerkt de laatste tijd dat er een hele duidelijke binding is namelijk
dat het water soms ons aan de lippen dreigt te stijgen maar gelukkig is dat niet
gebeurd. Ik zou graag ook mede namens de statenfractie Michel Lodewijks
willen ondersteunen en adviseren om Lodewijks te kiezen.
Voorzitter, de Kamercentrale Tilburg heeft veel sympathie voor de opstelling
van de Kamercentrale Dordrecht en Utrecht en wie wat voor Kamercentrales
nog meer en wij ondersteunen daarmee de kandidatuur van de heer Pol de
Beer. De heer Pol de Beer heeft een twintigtal jaren in de Tweede Kamer als
een uitstekend fractielid als een goeie collega als een kwalitatief heel goede
man gefunctioneerd. Ik moet er nogmaals zoals vanachter de tafel gezegd ook
is aan herinneren dat de heer Pol de Beer momenteel deel uitmaakt van de
fractie. Dat hij 4 jaar geleden op nummer 14 geplaatst is en ik denk dat we het
minste dat we kunnen doen hem nu op deze plaats te benoemen. Dank u.
Voorzitter.
Geen opmerkingen verder. Ik wil er even op wijzen dat op plaats 23 door de
Kamercentrale Den Helder als wijzigingsvoorstel is schriftelijk is ingebracht
Prof. Mr. J.E. Spruit maar dat impliciet ik zeg het nu maar even dat Den
Helder dat ingetrokken heeft door de heer Lodewijks nu qua kandidatuur te
ondersteunen op deze plaats. Is dat juist.
Voorzitter datzelfde is gebeurd op plaats 21 met het amendement van Haarlem
voor de heer Spruit overigens uiteraard met instandhouding van het recht tot
inbrenging op een latere plaats.
Voorzitter
Ja duidelijk. Goed we gaan over tot stemming ik zeg nog even om welke
personen het gaat. Schaafsma, Lodewijks en De Beer. We gaan over tot
stemming. En het is stembriefje nr 5.
(intussen worden de eerste achttien kandidaten gehaald, LO)
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............. betrekkelijke rust onze politiek leider in staat is om zijn nieuwste boek
te signeren en dat zal hij in het vertrek hiernaast doen en de titel van het boek
is hoe is het mogelijk dat een titel zo is: Het heft in handen.
Dames en heren de stemmen zijn geteld en ik geef dus weer graag het woord
aan de heer Hazelhoff.
Dank u wel voorzitter. Er zijn 673 stemmen uitgebracht. Op de heer
Schaafsma 125, de heer Lodewijks 322, de heer De Beer 225, 1 ongeldige
stem dat betekent dat geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid heeft
behaald en dat er een herstemming plaatsvindt tussen de heren Lodewijks en
De Beer.
Voorzitter.
Dat betekent dus een herstemming. Dat gaat dan dus tussen de heren
Lodewijks en De Beer. En daartoe geldt het stembriefje 6.
Zo, ze zijn in aantocht.
Dames en heren dames en heren als wij 23 zetels in de Eerste Kamer krijgen
en daar rekenen we hopen we toch op dan kan ik nu aan u presenteren de
leden van de VVD die de fractie in de nieuwe fractie in de Eerste Kamer
zullen bemensen. En ik begin met nummer 23 de heer ir M.H.C. Lodewijks
(applaus).
Op nummer 22 de heer Luijten.
Op nummer 21 de heer Rensema.
Op nummer 20 de heer Van Heukelum.
Op nummer 19 de heer Ketting.
Op nummer 18 mevrouw Roscam Abbing-Bos.
Op nummer 17 de heer mr. De Haze Winkelman.
Op nummer 16 de heer De Jager.
Op nummer 15 de heer Heijmans.
Op nummer 14 de heer Loudon.
Op nummer 13 de heer Varenkamp.
Op nummer 12 de heer Talsma.
Op nummer 11 de heer Dees.
Op nummer 10 de heer Van Eekel en.
Op nummer 9 de heer Hilarides.
Op nummer 8 de heer Van Aardenne.
Op nummer 7 Mevrouw Van den Broek-Laman Trip.
Op nummer 6 de heer Verbeek
Op nummer 5 de heer Ginjaar.
Op nummer 4 de heer Heijne Makreel.
Op nummer 3 de heer Wiegel.
Op nummer 2 de heer Van Graafeiland
En we wisten al dat op nummer 1 Frits Korthals Altes geplaatst was (applaus).
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Beste dames en heren kandidaten van harte gefeliciteerd met deze benoeming
door het hoogste orgaan in onze partij namelijk de Algemene Vergadering.
Wij beseffen dat u een buitengewoon grote spanning in een betrekkelijk kleine
ruimte hebt doorgebracht meer uren dan ons en u lief was. Ik kan u zeggen
hoe arm onze partij ook is maar een volgende stemming zal echt elektronisch
plaatsvinden. (applaus). Al zal ik persoonlijk met de pet rond moeten gaan.
Dames en heren ik hoop dat u de komende 4 jaar een hele mooie politieke tijd
tegemoet mag gaan. Dat wij binnen de VVD in samenwerking met elkaar ook
een prachtige periode mogen beleven en dat het liberalisme waar we allemaal
voor staan op een hele goeie wijze binnen ons land tot uitdrukking wordt
gebracht. Hartelijk gefeliciteerd en het ga u allen bijzonder goed.
Ik dank u zeer. (applaus).
Het is de bedoeling dat wij nu de vergadering voortzetten. Uiteraard zullen wij
u graag feliciteren dat gebeurt al in alle opzichten. Ik moet u wel vragen om
formele redenen als kandidaten de vergadering weer te verlaten omdat we de
lijst nog niet hebben afgewerkt. Dus wat dat betreft zijn we nog niet klaar
vandaag. Nogmaals van harte gefeliciteerd .
.. .. .. .stemmingen eventueel voor de boeg maar het zou ook zo kunnen zijn dat
de vergadering met een voorstel zou komen waarin het hoofdbestuur zich zou
kunnen vinden en op dat punt ben ik in afwachting van het gene wat uit de
vergadering komt wie mag ik daarvoor het woord geven.
Voorzitter, Evenhuis Kamercentrale Amsterdam. We kunnen rustig nog een
paar uur door gaan stemmen over de diverse plaatsen die nog gaan komen. Als
je zo naar de zaalluistert en de geluiden hoort van de diverse mensen zou je
ook eens kunnen zeggen we zijn zo mooi begonnen met de acclamatie zou het
ook niet zo kunnen eindigen. En om maar een schot voor de boeg te geven ga
je dus denken aan op 24 meneer De Beer, 25 Spruit, 26 Aeyelts Averink, 27
Groenveld, 28 Schaafsma, 29 Rosenthal en 30 De Blécourt. Natuurlijk zul je
ongetwijfeld zien wat ik hier voor mij zie van daar zij we het niet mee eens. In
dat geval heeft gelukkig iedereen de mogelijkheid stemming aan te vragen en
dan gaan we gezellig stemmen. Dit is een voorstel van de Kamercentrale met
een aantal anderen doorgesproken en laten we kijken wat de stemming als dat
uiteindelijk moet gaat brengen.
Voorzitter.
Ik zou er in die zin op willen reageren dat ik het als een voorstel zie verder de
vergadering af te werken. Het is geenszins de bedoeling van de voorzitter of
het hoofdbestuur om andere meningen in deze vergadering dan ook niet meer
aan bod te laten komen. Maar als we dus deze lijst afwerken geef ik gaarne per
plaats de mogelijkheid om toch een andere mening te laten horen. Ik zie de
heer Mackay.
Ja voorzitter het lijkt mij toch het meest logische om het ontwerp van het
hoofdbestuur te volgen. Het ontwerp ik kan mij daar goed bij aansluiten en dat
is ook in volgorde blijft dat evenwichtig. Dus dat is het voorstel nu het
ontwerp van het hoofdbestuur verder te blijven volgen bij acclamatie.
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Voorzitter aan de rechterkant.
Ik moet u zeggen ik zou dat niet verstandig vinden want ik vind wel we zitten
hier als algemene vergadering is toch het hoogste orgaan van deze vereniging.
Dat betekent dat we in de beraadslagingen hier moeten we komen tot een zo
goed mogelijk voorstel. In de laatste stemming is heel nadrukkelijk naar voren
gekomen dat toch de heer De Beer langzamerhand een zeer groeiende aanhang
in deze zaal begint te krijgen en ik vind dat het voorstel van de heer Evenhuis
op een voortreffelijke manier die gevoelens koppelt en toch de belangen die op
andere fronten liggen daaraan tracht te binden. Mijn voorstel is om dat over te
nemen en gauw aan het pils te gaan om de feestelijke stemming voort te
zetten.
Voorzitter als we om de beurt mogen dan is het nu mijn beurt. Ik heb zo het
gevoel van de Vrouwen in de VVD Kamercentrale Den Bosch daar namens
hun groep wil ik spreken. Ik heb zo het gevoel als je hier bent dat het een
schande is dat je als vrouw kwaliteiten hebt om op die lijst te staan. Er is
straks gezegd dat er levenservaring in de partij moest zijn en daar ging het om
mannen maar ik denk dat vrouwen evengoed levenservaring werkervaring
hebben en vaak een hele andere kijk op dingen. Ik zou voor willen stellen de
twee vrouwen die nu op de lijst staan om die een hoge plaats te geven en te
beginnen met de eerstkomende plaats. Dank u wel.
Voorzitter.
Wel als ik de vergadering zo hoor dames en heren.
Voorzitter, Rotterdam wil zich graag aansluiten bij het voorstel van de
Kamercentrale Leiden en ik wil ook nog even refereren aan een aantal
opmerkingen die de heer Bolkestein in het begin heeft gemaakt en laten we die
nog eens even goed in gedachte terughalen.
Voorzitter, mevrouw Buzeman
Den Haag wou zich ook graag aansluiten bij het voorstel van Leiden. In die
zin dat we nu bij 24 op uw eigen voorstel Klaas Groenveld zijn. Ik zou dat
van harte willen bepleiten en wil daar straks graag op terugkomen indien dat
nodig is.
Voorzitter.
Nee nee als we de lijst van het hoofdbestuur volgen dan beginnen we bij de
heer Schaafsma. En daarna meneer Spruit en daarna meneer Rosenthal en
daarna meneer Groenveld.
Dan neem ik nu de gelegenheid te baat om nogmaals te wijzen op het belang
van de heer Groenveld. De heer Bolkestein heeft daar op het begin van de
onze vergadering op gewezen. De heer Groenveld is een uitstekende kandidaat
die algemeen bekend is in de VVD en die grote verdienste heeft in de vorm
van wetenschappelijk publikaties en symposia. En hij is door het hoofdbestuur
op 24 gezet dus ik dacht dat hij daar ook thuis hoorde en moest blijven.
Dank u.
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Voorzitter.
Ik merk heel nadrukkelijk dat er geen eenduidigheid in de vergadering is.
Het voorstel van onze kant van het hoofdbestuur zal zijn om nu vanaf plaats
24 de lijst van het hoofdbestuur te volgen. En dat betekent dus dat is heel
simpel de lijst is er nog zoals die er is dus dat betekent dat we op 24 dan
beginnen met de heer Schaafsma vervolgens met de heer Spruit vervolgens met
de heer Rosenthal dan de heer Groenveld dan De Blécourt-Maas dan AeyeltsAverink dan De Beer en vervolgens van der Bijl, Kinneging, Swinkels,
Van der Velde en Muntinga.
U weet het zeker meneer de voorzitter ik vraag het nu nog maar voor alle
duidelijkheid.
Voorzitter.
Ja ik weet het nu zeker omdat er geen duidelijk voorstel vanuit de vergadering
komt. Dan is er maar één positie mogelijk van de kant van het hoofdbestuur.
Ja daar heeft u gelijk in we gaan beginnen. (gelach).
Voorzitter.
Dat betekent dus dat wij met plaats 24 beginnen we dus met de heer
Schaafsma.
Het zal u niet verbazen dat de Kamercentrale Amsterdam op 24 Pol de Beer
kandideert.
En het zal u duidelijk zijn dat de Kamercentrale Dordrecht zich daar volledig
in kan vinden.
En het zal u duidelijk zijn dat de Kamercentrale Den Haag graag de heer
Groenveld hier op deze plaats wil zetten. Zoals vervat ook in uw
oorspronkelijke hoofdbestuursvoorsteL
Voorzitter.
Ja verder. Dus in feite zijn aan de orde de heer Schaafsma, de heer De Beer en
de heer Groenveld wordt dus ingebracht. De heer Tirion.
Er is net gezegd een voorstel waarin een aantal namen zijn genoemd en daar
was de heer voor deze plaats dus dat steun ik ook vanuit Gelderland. Ik vind
het bijzonder jammer dat wij de hele middag moeten verdoen voor de laatste
plaatsen.
Meneer de voorzitter we steunen de heer Pol de Beer op deze plaats.
Kamercentrale Haarlem.
Voorzitter.
Ja goed duidelijk dacht ik we gaan over tot stemming aan de orde zijn de
namen Schaafsma De Beer en Groenveld. En het is het stembriefje 7.
Wij gaan over tot stemming.

33

De vrouw van de heer Bolkestein is plotseling opgenomen in het ziekenhuis
moet geopereerd worden. De heer Bolkestein wil toch graag zijn toespraak
houden mijn voorstel is om na deze stemming hem de toespraak te laten
houden omdat hij dan kan vertrekken en vervolgens gaan wij de afhandeling
van de lijst afronden. Akkoord daarmee. (applaus).
Redevoering dhr. Bolkestein.
Meneer de Voorzitter, zeer geachte dames en heren,
Het doel van deze bijeenkomst is natuurlijk de vaststelling van de lijst van
kandidaten voor de Eerste Kamer en straks zou ik iets willen zeggen over de
positie van de Eerste Kamer zoals ik die zie.
Ik wou nog eventjes naar voren halen hoe mooi onze uitslag van 8 maart is
geweest. Die uitslag heeft al onze verwachtingen overtroffen het is al eerder
vandaag gezegd maar wij hebben 92 Statenleden erbij gekregen en de helft in
de provincies is de VVD nu de grootste partij in vijf andere provincies de
tweede partij en alleen in Friesland zijn wij de derde partij, dat is toch iets wat
wij moeten opnemen met onze partijgenoot Loek Hermans, Annemarie
Jorritsma, Hans Wiegel en Lammert Hilarides want we kunnen die ongewenste
situatie natuurlijk niet laten voortbestaan.
In Brabant en Limburg, dames en heren, is het CDA beroofd van zijn
overheersende positie in de omgeving van het vliegveld Beek, het vliegveld
Maastricht is de VVD de grootste partij en ook in het Zwalmdal waar die A73
dan door zal gaan daar heeft de VVD D66 van de kaart geveegd. Omgerekend
in Kamerzetels 43 zetels in de Tweede Kamer 22 of 23 in de Eerste Kamer
voor het eerst de grootste partij van het land in de Tweede Kamer groter dan
de Partij van de Arbeid en D66 tezamen. Dat is een waarlijk een fantastisch
resultaat en men kan zich afvragen waarom dat is. Ik denk dat wij nu te maken
hebben met het feit dat de verzuiling eindelijk en definitief is beëindigd, dat de
ontzuiling nu definitief heeft toegeslagen en dat de kiezers en dat de kiezers op
zoek zijn naar nieuwe wegen en dat zij bij de, die kiezers bij die zoektocht
vooral en bovenal verlangen naar duidelijkheid en dat is iets dat de VVD
fractie de Tweede Kamer sinds 1990 en natuurlijk ook al daarvoor altijd heeft
nagestreefd. Durf duidelijkheid en daadkracht is en blijft ons devies en dat
heeft natuurlijk ook te maken met het Nederlandse Staatsrecht dat het dualisme
voorschrijft en ik zou daar nu in het kort verder nog even op willen ingaan.
Dames en heren, een regering in Nederland heeft zich uiteindelijk te schikken
naar de Volksvertegenwoordiging en van een gelijkwaardig verhouding tussen
regering en Staten Generaal is dan ook geen sprake. De regering behoeft het
algemeen vertrouwen van de Staten Generaal. De Staten Generaal behoeven
niet het vertrouwen van de regering. De regering kan natuurlijk de Tweede
Kamer ontbinden als zij meent dat de opvattingen van de kiezer niet meer
overeenkomen met die van de Tweede Kamer dat is het wapen wat de regering
heeft.
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Het regeeraccoord bindt natuurlijk de fracties die het hebben onderschreven en
dat accoord geeft stabiliteit aan het kabinet, het huidige, het huidige
regeeraccoord is goed wij voeren het uit, wij zullen het uitvoeren en wij
verwachten dat ook de andere regeringsgezinde fracties het regeeraccoord
zullen uitvoeren want dit kabinet moet zitten tot mei 1998. (applaus)
Vooral onder de kabinetten Lubbers heeft zich de praktijk ontwikkeld dat
indien de regering een wens heeft waarin niet door het regeeraccoord is
voorzien die wens bindend zou moeten zijn voor de fracties die de regering in
de Tweede Kamer steunen. Maar daarmee wordt het dualisme tussen Staten
Generaal en regering ondergraven en ingeruild voor een dualisme tussen aan de
ene kant kabinet en de regeringsgezinde fracties en aan de andere kant de
oppositie die ontwikkeling is strijdig met ons staatsrecht. De behoefte om aan
deze Staatsrechtelijke ongerijmdheid een einde te maken en zo de burger meer
inzicht te geven in het functioneren van het politieke bedrijf die wens heeft bij
het aantreden van het Paarse Kabinet tot een roep om herstel van het dualisme
geleid. En het gevolg van die dualistische benadering tussen Kamer en Kabinet
is dat het zwaartepunt terugvalt in de Volksvertegenwoordiging. In een
dualistisch stelsel zitten de regeringsgezinde fracties niet in de regering. Het
Kabinet moet de Kamer overtuigen en zolang Ministers lid zijn van het
Kabinet zijn zij ook van dat kabinet en niet meer van de Partij. Het dualisme
zal naar onze opvatting aldus bijdragen aan een verlevendiging van de politiek
met meer openlijke discussies en voor de burgers worden zo de verschillen
tussen de politieke partijen zichtbaar en wordt ook de democratie vitaler. De
mate waarin de VVD fractie het Kabinet niet zou hebben gesteund, wordt
overigens zwaar overdreven. Wij hebben alle wijzigingsvoorstellen terzake van
de Sociale Zekerheid ondersteund en die voorstellen waren ook noodzakelijk
voor de lastenverlichting die een essentieel onderdeel en een essentiële
voorwaarden vormt voor de banengroei die wij zo wensen. Wij hebben ook
grote belangrijke infrastructurele werken ondersteund. Het vliegveld Maastricht
de gasopslag bij Langelo het boren in de Waddenzee de uitbreiding van
Schiphol.
En ook in zake de Kerncentrale Borssele hebben wij het Kabinet ondersteund.
Het is waar niet in zaken de A73, maar andere partijen hebben op andere
onderwerpen het Kabinet ook niet ondersteund en dat valt ook te verwachten
wanneer dualisme in ere wordt hersteld. Het is de regering die regeert er is de
Tweede Kamer die bekritiseert en dan valt de beslissing die ene keer op die
ene wijze en de andere keer op de andere wijze uit. Wij blijven voorstander
van een beheerst dualisme en nogmaals wij geloven dat dat zal leiden tot een
vitalisering een verlevendiging van onze democratie.(applaus)
Nu dan enkele woorden over de Eerste Kamer.
Wat is de bedoeling toen de Eerste Kamer werd ingesteld. Welnu de Eerste
Kamer zo is de bedoeling kan na heftige politieke debatten tussen Kabinet en
Tweede Kamer de gemoederen enigszins tot rust laten komen en de zaak los
van de waan van de dag aan een beschouwing onderwerpen. Dat noemt men
een zogenaamde revisiefunctie en die wordt vandaag de dag nog steeds door
ons aangehangen. Bij de behandeling van de grondwet in 1983 is van de zijde
van de regering opgemerkt dat er een ongeschreven Staatsrechtelijke regel
bestaat die terughoudendheid van de Eerste Kamer voorschrijft.
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De bewegingsvrijheid van de Eerste Kamer moet zich baseren op geldende
staatkundige en maatschappelijke ordening en zij dient, de Eerste Kamer dient
wetsvoorstellen dus te beoordelen op de vraag in hoeverre zij passen binnen
het huidige rechtssysteem. De Eerste Kamer zou zich dan dus niet mogen
uitlaten over de wenselijkheid van doelstellingen van wetgeving en beleid maar
wel over de rechtmatigheid en de doelmatigheid daarvan. Met andere woorden
het maken van keuzes en het doen van uitspraken over de wenselijkheid van
een bepaalde maatschappelijke ordening houdt dat oordeel komt de meer direct
democratisch gelegitimeerde Tweede Kamer en de regering toe, aldus ligt het
zwaartepunt van de Tweede Kamer op haar democratische functie terwijl het
zwaartepunt van de activiteiten van de Eerste Kamer komt te liggen op een
meer rechtsstatenlijke functie.
Kort geformuleerd, Tweede Kamer en regering bepalen de politieke agenda en
beoordelen voorstellen primair op hun politieke wenselijkheid. De Eerste
Kamer volgt die agenda maar toets of het handelen voldoet aan eisen van
rechtmatigheid en doelmatigheid, nog korter geformuleerd de Tweede Kamer
legt nadruk op haar democratisch engagement en richt zich op de
wenselijkheden de Eerste Kamer legt zich toe op het rechtsstatenlijk
engagement en richt zich op de mogelijkheden.
Dames en heren, dat rechtsstatenlijke engagement dat ik net heb genoemd geeft
mij aanleiding om de volgende opmerking te maken die verband houdt met het
goed functioneren van overheidsfunctionarissen. Ik zeg dat omdat de laatste tijd
nogal wat hoog geplaatste politici het veld hebben moeten ruimen wegens
onoorbaar gedrag. Ik geef een paar voorbeelden.
Bettino Craxcie, voormalig minister-president van Italië woont nu in Tunesië
omdat hem bij terugkeer naar zijn geboorteland een straf van 8'!2 jaar
gevangenis boven het hoofd hangt.
Neil Hammilton, voormalig onderminister van handel en industrie van het
Verenigd Koninkrijk is afgetreden omdat hij zich liet betalen voor het stellen
van vragen in het Lagerhuis. Het tarief was f.SOOO,- per vraag (gelach).
Iefs Spiettaals, voormalig premier van Wallonië is afgetreden wegens
smeergeld afkomstig van de Italiaanse helicopterfabrikant Augusta.
Frans Steinkohler voormalig voorzitter van Europa's grootste Vakbond
IG Metal speculeerde in aandelen met voorwetenschap en is afgetreden.
En tot slot het vijfde land. Akain Karion voormalig minister van Communicatie
had een illegale kas voor de herverkiezing en bromt nu in de nor.
IK zeg u dat allen die openbare functies bekleden boven elke verdenking
verheven moeten zijn en dat is de huidige secretaris generaal van de NAVO de
heer Willy Claes bepaald niet. En nu de Belgische Minister van Buitenlandse
Zaken VandenBroecke heeft moeten aftreden vanwege die zelfde Augusta
smeergelden affaire komt de verdenking des te sterker te rusten op de persoon
van Willy Claes. Ik wil graag benadrukken dat de NAVO niet alleen een
Internationaal geïntegreerde en georganiseerde militaire organisatie is maar
misschien nog meer een politiek verband van 16 souvereinen landen een
politieke verband dat is opgericht ter verdediging van de Westerse waarden.
Wetenschap van smeergelden behoort daar niet toe en daarom hebben wij een
paar weken geleden voorgesteld dat hangende dit onderzoek Willy Claes er
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goed aan zou doen uit zijn functie terug te treden totdat deze zaak tot op de
bodem is uitgezocht. De NAVO kan zich een Willygate absoluut niet
veroorloven en steeds meer stemmen klinken nu op, stemmen die het met ons
eens zijn. Ik zou willen hopen dat de heer Klaas de juiste conclusie daaruit
trekt. (applaus)
Dames en heren de NAVO is nog steeds hoeksteun van ons Defensiebeleid.
Het liberalisme is een internationale een wereldwijde politieke filosofie en de
VVD is een internationaal georiënteerde partij. Het verwijt dat ons door
sommigen in de verkiezingscampagne is gemaakt al zouden wij eng
nationalistische standpunten huldigen raakt kant nog wal. Om dat aan te tonen
noem ik u de volgende vijf punten.
Punt 1.
Punt 2.
Punt 3.

De VVD is voor Europese integratie maar acht het niet nodig
dat Nederland landen als Engeland, Frankrijk en Italië
subsidieert.
Wij zijn voor uitbreiding van de Europese Gemeenschap in
Oosterse richting met landen als Polen Hongarije en Tsjechië
omdat aldus een groot historisch onrecht wordt hersteld.
De VVD zoals alle liberalen zijn voor vrijhandel en tegen
protectionisme. De derde wereld raakt door dat protectionisme
meer kw~jt dan aan het aan ontwikkelingshulp ontvangt. Wij zijn
van menmg ....... .
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(ander kant band.)
Punt 4.

Punt 5.

Wij zijn voor de VVD is voor internationale afspraken in het
bijzonder voor wat betreft ontwikkelingshulp ook al is het
gemiddelde van de andere geïndustrialiseerde landen de helft
van de norm waaraan wij ons aan vasthouden.
De VVD is voor vredesoperaties, humanitaire acties elders ter
wereld maar wij vinden wel dat indien van Nederlandse
militairen wordt gevraagd dat zij risico en misschien
aanmerkelijk risico lopen in Bosnië, indien dat van de
Nederlandse krijgsmacht wordt gevraagd, dan vinden wij ook
dat onze Minister van Defensie aan tafel moet zitten om mee te
beslissen hoe die zaken in Bosnië verder moeten lopen.
(applaus).

Dames en heren ik heb, zij het in het kort, een terugblik geworpen op de
afgelopen verkiezingen voor de Staten ik heb gesproken over het dualisme en
zoals wij dat zien, ik heb gesproken over rol en taak van de Eerste Kamer ik
heb, nogmaals bevestigd dat allen die openbare functies bekleden boven elke
verdenking verheven moeten zijn en ik heb tenslotte gesproken over de
internationale opstelling van de VVD.
Ons staan drie spannende jaren te wachten jaren die gevuld zullen zijn met
moeilijke zaken met moeilijk werk met belangrijk werk zodat wij in 1998
kunnen terugkijken op een vruchtbare kabinetsperiode. Wij ondersteunen het
regeeraccoord en het regeringsbeleid dat in die richting gaat zodat in 1998 een
pagina van dat grote boek kunnen omslaan wanneer het financieringstekort niet
meer de terreur op ons uitoefend die het de afgelopen jaren heeft gedaan,
wanneer wij de erfenissen van het verleden achter ons hebben gelaten en
wanneer naar wij hopen ruimte ontstaat om na te denken over nieuw en extra
beleid. We hebben de steun van onze vrienden in de Eerste Kamer daarbij van
harte nodig ik ben blij dat wij een uitstekende lijst nu hebben samengesteld ik
kijk vooruit naar een vruchtbare samenwerking tussen beide fracties in de
Staten Generaal en tenslotte dank ik u voor uw aandacht. (applaus)
(applaus).
Voorzitter.
Goed dames en heren hopelijk en naar verwachting zal het allemaal goed gaan
in huize Bolkestein en wij gaan door met de vergadering en inmiddels is de
stemmingscommissie het stembureau weer binnengekomen en we zijn zeer
benieuwd naar deze stemming.
Dank u wel voorzitter. Er zijn 73 8 stemmen uitgebracht op de heer Schaafsma
141 op de heer De Beer 540 en op de heer Groenveld 57. Daarmee heeft de
heer De Beer de volstrekte meerderheid.
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Voorzitter.
Het betekent dus dat de heer De Beer op plaats 24 is benoemd. Ik doe nog een
laatste poging om de middag nu zo snel mogelijk af te sluiten zou ik willen
voorstellen om verder de lijst van het hoofdbestuur over te nemen. Kunt u
daarmee akkoord gaan. (applaus). Besloten?
Nee, stelt u ons eerst maar even voor want ik denk dat we dan een dame gaan
missen doordat er een aantal heren weer voorkomen daar wil ik nog even over
nadenken.
Voorzitter.
Nee hoor ze komen er allemaal nog op voor.
Jawel ze komen er nog wel op voor maar dat is op de volgorde. Als u ons nu
kan aangeven we zijn bij plaats 24 nu geweest. We gaan nu naar 25.
Voorzitter.
Nummer 25 zou de heer Schaafsma zijn. Nummer 26 de heer Spruit. Nummer
27 zou meneer Rosenthal zijn. Nummer 28 zou de heer Groenveld zijn.
Nummer 29 mevrouw De Blécourt-Maas en nummer 30 mevrouw Aeyelts
Averink
Meneer de voorzitter in ieder geval vanuit de Kamercentrale Amsterdam dat op
plaats 25 of 26 één van de dames Aeyelts Averink of De Blécourt-Maas
gekandideerd zou moeten worden. Wij kunnen niet naar huis gaan met dit
resultaat.
Meneer de voorzitter de Kamercentrale Haarlem heeft aangegeven aan de lijst
waarmee we in eerste instantie dus hebben geprobeerd bij elkaar te komen ja
dus hier om snel naar huis te kunnen gaan hebben we gezegd Spruit en daarna
de vrouw. Ik moet u zeggen u haalt alles weer overhoop.
Voorzitter.
Nee hoor. U was niet de enige die met een dergelijk voorstel kwam meneer
Kroskinski, er was duidelijk verschil van mening in deze vergadering en dan is
het een volstrekt logische zaak dat het hoofdbestuur zijn voorstel handhaaft.
Ja dat is prima maar dat betekent dus dat wij ons de vrijheid en daar gaan we
het nu even overleg over plegen de vrijheid behouden om de zaak dan toch uit
te stemmen vandaag. Een ogenblikje alstublieft.
Voorzitter.
Een kleine schorsing dus.
Meneer de voorzitter na hier wat overleg te hebben gepleegd verzoeken wij u
toch om de zaak voor te gaan zetten en gewoon de stemmingen aan te houden
ja en daarbij komen we met diverse kandidaten.
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Voorzitter.
Wel dan beginnen we dus met nummer 25. En dat betekent dat wij het voorstel
van het hoofdbestuur handhaven dat betekent de heer Schaafsma.
Ja voorzitter Meijdam Kamercentrale Haarlem.
Ik moet u zeggen ik zit in dilemma want het hoofdbestuur heeft gedurende
deze vergadering herhaaldelijk betoogt hoe belangrijk het is om in de Eerste
Kamer ook een aantal juristen te krijgen met name gezien komende mutaties
nou ik moet u zeggen ik vind dat laatste wat voorbarig want ik denk dat wij
ervan uit moeten gaan dat wij kandidaten kiezen voor 4 jaar maar je moet
altijd rekening houden met het onverhoopte geval. We hebben nu de keuze uit
twee voortreffelijke juristen. Enerzijds de heer Schaafsma die u nu voorstelt
anderzijds de heer Spruit die in uw voorstel oorspronkelijk op een nog hogere
plek stond. Ik zou graag vanuit de commissie die indertijd de besprekingen
heeft gevoerd met de kandidaten vernemen welke afwegingen zij ten aanzien
van de kandidaten hebben gemaakt want ik ben ook bijzonder benieuwd om
ook dat in het zaakje te betrekken en dan het amendement van de
Kamercentrale Haarlem zou ik toch graag in stelling gebracht zien.
Voorzitter.
Goed dat betekent dus wij brengen de heer Schaafsma in bespreking en wat in
feite de heer Meijdam vraagt welke achtergronden ook met betrekking tot de
heer Spruit aan de orde zijn. Het lijkt me goed dat mevrouw Veder daar nog
een paar opmerkingen over plaatst.
De commissie heeft een uitvoerig onderhoud gehad met prof. Spruit. Hij heeft
op ons een voortreffelijke indruk gemaakt. Hij heeft een breder terrein dan
alleen het juridische terrein. Heeft eigenlijk drie terreinen van belangstelling en
deskundigheid behalve dan zijn hoogleraarschap in Utrecht en zijn kennis van
het recht. Hij is goed ingevoerd in de Antillen heeft daar de universiteit helpen
oprichten. Is daar rector magnificus geweest. Heeft een goede kennis van de
eiland verhoudingen en zijn derde aspect is dat hij een man is die veel van de
cultuur weet in Nederland daar op bestuurlijk gebied het nodige op heeft
gedaan.
Onze indruk was en daarom ook het advies om hem in de A-groep onder te
brengen dat hij juist door zijn deskundigheid op cultureel gebied een hele
goede opvolger van de heer van der Werf zou zijn want wij zagen verder in
het hele palet geen duidelijke culturele specialist. Hij kent de partij hij is
jaren lang lid van de gemeenteraad geweest dus dat waren de overwegingen
van de commissie.
En de overwegingen van de commissie met betrekking tot de heer Schaafsma
die zou ik dan ook graag vernemen.
Ja die zijn eigenlijk al door de voorzitter uitvoerig naar voren gebracht. Ik
weet niet of ik daar nog wat nieuws aan kan toevoegen. Wij weten dat de heer
Schaafsma ook voor de VVD het nodige heeft gedaan dat hij ook een intense
liberaal is behalve een vooraanstaand jurist. En het is een man die naar onze
indruk goed kan functioneren in een team door zijn karakter en instelling en
ook wij hebben gedacht de twee juristen in de huidige Eerste Kamerfractie zijn
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al zwaar belast en één daarvan is al een eindje in de 70 dus laten we de heer
Schaafsma als het enigszins kan een goede plaats geven in de opvolging. Het
spijt mij persoonlijk ook bijzonder dat hij iedere keer weer gezakt is.
Voorzitter.
Wie mag ik verder nog het woord geven. Aan de orde is dus dat van onze kant
is ingebracht de heer Schaafsma en de heer Spruit is door de heer Meijdam
dacht ik ingebracht of niet.
Jazeker voorzitter in de overigens moeilijke afweging hoor want nogmaals we
hebben met allemaal goede kandidaten te maken.
Voorzitter.
Goed dan hebben we dus twee personen op deze plaats aan de orde nummer
25. Dan gaan we over tot stemmen en als ik het goed heb zijn we nu bezig
met stembriefje 8. We gaan over tot stemming.
Voorzitter ik was even enigszins onmogelijk bijna door het gedrang hier om bij
de microfoon te komen. Heeft u de stemming ingezet.
Voorzitter.
De stemming is begonnen.
Ik kan geen kandidaat meer inzetten.
Voorzitter.
Nee, de stemming is begonnen. Sneller werken.
(er wordt gestemd)
......... en dus alle plaatsen dus nog met stemmingen proberen helder te krijgen.
Ik wil de indruk misschien gekregen hebbend dat er toch pogingen gedaan zijn
om eenheid in de zaal te krijgen wil ik graag weten of er vanuit de zaal nu een
voorstel komt om het geheel nu af te ronden. Wie mag ik het woord geven.
De heer Tirion. Ik wil dat wel doen ik heb net aangegeven dat ik met uw
voorstel niet eens kon zijn omdat we anders een vrouw zouden gaan missen in
uw voorstel dat kon u niet helpen omdat u rustig uw lijst wilde volgen. Ik wil
het volgende voorstel doen om te kijken of we dat nu in één blok nu wel voor
elkaar kunnen krijgen. Op 26 Ankie Aeyelts, op 27 Groenveld en daarna 28
Schaafsma, 29 mevrouw De Blécourt en 30 de heer RosenthaL
Voorzitter.
Mag ik de vergadering vragen of hier bezwaren tegen zijn.
Voorzitter vanuit de afdeling Delft.
Ik vind het toch wel heel erg onduidelijk worden als afgevaardigde van mijn
afdeling om nu in ieder geval te constateren dat er uiteindelijk steeds opnieuw
voorstellen komen. Kunt u nu niet gewoon de lijst van het hoofdbestuur
afwerken.
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Voorzitter.
Ik wil natuurlijk graag de lijst van het hoofdbestuur afwerken maar dat
betekent wel dat we alle nummers die we nog af te werken hebben via
stemming moeten afwerken. Als u dat wilt dan zullen we dat moeten doen. In
het andere geval als ik geen bezwaar in de vergadering merk dan zou ik
althans ik zeg dus heel nadrukkelijk als ik geen bezwaar in de vergadering
merk dan zou ik het voorstel van de heer Tirion willen overnemen.
Voorzitter aan deze zijde. U heeft mij zojuist vorige keer ook gemist. Dus
daarom zullen de laatste deze keer maar de eerste zijn. Ik heb van mijn
achterban daar leeft de stellige vurige overtuiging om een pleidooi te houden
voor mevrouw De Blécourt. Ik heb daarvoor ondanks de stellige presentatie
van de heer Tirion nogal wat voorkeuren voor moeten horen en dat met
genoegen. Ik wil het beknopt houden geen ellenlange lezing houden over haar
kwaliteiten, dat ze in de Staten van Noord-Holland en Gelderland gezeten heeft
maar wij willen haar inzetten we wilde dat op de vorige plaats en we voelen
ons dan ook absoluut verplicht eraan om dat nu te doen. Het is jammer dat dat
op de vorige plaats niet kon. Wij stellen nu mevrouw De Blécourt kandidaat.
Voorzitter.
Dat betekent dus dat er toch geen eenstemmigheid in de vergadering is en dan
spijt het mij zeer maar dan zullen we onze lijst moeten handhaven.
Voorzitter ik wilde u eigenlijk dan vragen om het voorstel zoals dat door de
heer Tirion verwoord is wat toch als een ordevoorstel beschouwd mag worden
of Limburg er en ik wil niet over een Kamercentrale heen of Limburg ermee
kan leven of dat ordevoorstel in stemming wordt gebracht. Wanneer dat wordt
verworpen dan gaan we gewoon per plaats stemmen dan hangen we. Dat kan
niet? Nee dan houdt het op.
Voorzitter.
Nee volgens de regelingen kunnen we niet met ordevoorstellen werken zeker
niet als het om stemmen van mensen in belangrijke vertegenwoordigende
organen gaat. Iets anders is dat we op een praktische wijze elkaar weten te
vinden op een afrondend voorstel die dan ook door de gehele vergadering
wordt ervaart. Ik constateer dat het helaas niet het geval is en dat betekent dat
wij de lijst verder moeten gaan afwerken en dat betekent dat we met plaats 26
nu gaan beginnen.
Meneer de voorzitter ik weet niet of het regelement van orde het toelaat maar
zou u misschien niet een meningspeiling kunnen houden en als dat blijkt dat
het overgrote meerderheid van oordeel is het voorstel van de heer Tirion te
volgen dan kan de kleine minderheid uit pragmatische overwegingen alsnog te
besluiten om hun voorstellen in te trekken.
Meneer Houterman. Meneer de voorzitter aan deze kant.
Ik zou een voorstel willen doen niet gericht aan u maar aan de
vertegenwoordigers van de Kamercentrale Limburg. Ik denk dat wij in de
VVD een hele goede traditie hebben om op de momenten dat wij kans zien om
een vrouw te kandideren dat we altijd zoveel mogelijk proberen te voorkomen
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om de ene vrouw ten opzichte van de andere vrouw te kandideren. Als wij met
zijn allen hier vandaag de intentie hebben om bij de eerste 30 kandidaten 4
kandidaten van vrouwelijk geslacht te kandideren waar we allemaal van harte
achterstaan. Dan zou ik mijn collega's en vrienden uit Limburg ook gezien de
hoge plaats van de heer Lodewijks vandaag dringend willen verzoeken om op
deze plaats Ankie Aeyelts te steunen en op plaats 29 krijgt ze alle steun ook
vanuit Amsterdam op Coby de Blécourt. Dan hebben we 4 vrouwen bij de
eerste 30 en krijgen we geen stemmingen de ene vrouw tegen de andere en ik
zou mijn Limburgse collega's willen vragen van de orde zou u dit voorstel op
dit moment kunnen en willen intrekken om op plaats 29 Coby De Blécourt van
harte te willen ondersteunen.
Meneer Voogt. Afdeling Landgraaf en Landgraaf is gelukkig dat ze een
kandidaat heeft in mevrouw De Blécourt een uitstekende kandidaat. Mevrouw
De Blécourt he~ft bestuurlijke ervaring 16 jaar lang in twee gemeenteraden en
in twee staten. Een in Noord-Holland en één in Gelderland. Zij is biologe en
werkzaam aan de open universiteit van Limburg. Ik wil een dringend beroep
doen op de vergadering om de volgorde wat betreft de vrouwelijke kandidaten
te volgen en mevrouw De Blécourt nu te kandideren en te kiezen daar ze ook
door het hoofdbestuur en de verkiezingscommissie op plaats 25 is gezet we
zijn ondertussen op plaats 26 het wordt tijd om de derde vrouwelijke kandidaat
voor de Eerste Kamer op dit moment te kiezen voorzitter. Dank u wel.
Voorzitter Van der Maron uit de afdeling Delft.
Delft ondersteunt de woorden van de vorige spreker zeer. En daar waar de heer
Bolkestein heeft gesproken over doelmatigheidstaets in de Eerste Kamer
mevrouw De Blécourt heeft ruime ervaring in gemeente en in de Provinciale
Staten en zij is uitermate geschikt om daar aan mee te werken om dat allemaal
te beoordelen.
Meneer de voorzitter ik zou graag op het belang van Ankie Aeyelts Averink
willen wijzen. Wij kennen haar allemaal al heel lang. Ze heeft uitstekend werk
verricht in het hoofdbestuur ze heeft ook voor de vrouwen erg veel gedaan en
zal dat ook zeker blijven doen. Ik geloof dat wij in haar een hele goede
kandidaat hebben op plaats 26. Dank u.
Meneer de voorzitter ik wil graag een lans breken voor Coby de Blécourt.
Uit persoonlijke ervaring weet ik dat zij bestuurservaring heeft binnen de partij
en wel binnen het provinciaal vrouwenbestuur. Daarnaast heeft zij ruime
bestuurlijke ervaring een specialisme waarvan ik in deze vergadering nog niet
heb horen verluiden dat daaraan toch in de Eerste Kamer zeker behoefte aan
zal zijn namelijk dat van milieu. Verder herinner ik mij uit alle voorgaande
gelegenheden waar het om kandidaten voor posten ging dat men altijd zij ja
het zou leuk zijn als er wat meer vrouwen waren maar ze melden zich niet.
Dat nu kan in dit geval niet opgaan. Zij heeft zich gemeld zij staat pal voor
haar kandidatuur en dus lijkt het mij juist dat men dan ook zo'n vrouw de kans
geeft en niet altijd met het slappe verhaal komt van die vrouwen zijn er niet ze
zijn er wel en u ziet het.
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Voorzitter.
Goed we gaan over tot stemming om de zaak niet langer op te houden.
Voorzitter ja Rotterdam blijft het voorstel van het hoofdbestuur steunen.
Mevrouw Groenewegen. Kamercentrale Dordrecht schaart zich achter mevrouw
De Blécourt en dat is ook conform met het amendement dat bij ons is
ingediend.
De organisatie van de Vrouwen in de VVD in Limburg steunt helemaal de
kandidatuur van mevrouw De Blécourt en de paar jaar dat ze in Limburg
woont hebben wij haar leren kennen als een zeer hard werkende vrouw met
een enorme inzet.
Meneer Meijdam. Korte stemverklaring. Kamercentrale Haarlem zal de
kandidaat Aeyelts Averink uit de Kamercentrale Dordrecht steunen.
Meneer Schouwenaar. Ja ik wil mij namens de Kamercentrale Den Helder
graag uitspreken voor mevrouw De Blécourt.
Voorzitter.
Dat betekent dat wij een drietal kandidaten voor deze plaats hebben en het gaat
om de plaats 26. De heer Schaafsma, mevrouw Aeyelts Averink en mevrouw
De Blécourt-Maas. We gaan over tot stemming. Op nummer 9.
(er volgt stemming)
........... Rosenthal, meneer Groenveld en dan mevrouw Aeyelts AverinkWinsemius en dan gaan we door naar Van der Bijl, Kinneging, Swinkels, Van
der Velde en de heer Muntinga. Dan moet je 35 hebben. Klopt het,
dubbelcheck, het klopt. Wel dames en heren ik stel vast dat de lijst door u als
algemene ledenvergadering is vastgesteld en mag concluderen hoop ik dat de
vergadering akkoord gegaan is met de gevolgde procedure. Akkoord besloten.
Wel dames en heren dan wil ik nog graag het volgende. De lijst is dus
vastgesteld ik wil toch graag nog even overgaan tot het bedanken van een
aantal mensen die de afgelopen maanden veel werk hebben verricht in het
kader van de kandidaatstelling. En dan praat ik natuurlijk over de leden van de
commissie Eerste Kamer. Is er een vergadering van 24 mei 1994 is het
hoofdbestuur overgegaan tot de benoeming van mevrouw Veder-Smit,
Mevrouw Tuinman, de heer Opstelten tot lid van de commissie Eerste Kamer.
En tijdens de hoofdbestuursvergadering van 13 juni is daaraan nog de heer de
Jonge toegevoegd. De commissie heeft vervolgens mevrouw Veder uit haar
midden als voorzitter van de commissie aangewezen. In tegenstelling tot de
commissie Tweede Kamer had de commissie Eerste Kamer maar weinig tijd en
dat is onder andere ook gekomen om de afdelingen en centrales meer tijd te
geven om met name te komen en dat tijdspad is voor de procedure dus
aangepast. Hierdoor was er voor de commissie maar een korte tijd beschikbaar
en ik herinner me nog zeer goed dat de complete weekeinden beschikbaar
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gesteld zijn om toch op tijd goed werk te leveren en dat er goed werk is
geleverd dat kan ik u verzekeren en daar zijn we het met zijn allen toch denk
ik wel over eens. Op een zeer grondige en goede manier goed onderbouwd
heeft de commissie advies gegeven aan het hoofdbestuur. Een advies dat het
hoofdbestuur in staat heeft gesteld om op een afgewogen wijze de
kandidatenlijst op te stellen.
Tijdens een informeel diner hebben we al enige tijd geleden de commissie
bedankt voor het vele en goede werk dat ze geleverd heeft en graag wil ik dat
vandaag nogmaals doen. Namens het hoofdbestuur en namens u als algemene
vergadering wil ik mevrouw Veder-Smit, mevrouw Tuijnman, de heer
Opstelten en de heer de Jonge die vanmiddag hier helaas niet meer zijn maar
de heer de Jonge kon überhaupt niet aanwezig zijn zeer hartelijk bedanken en
we zullen dat graag doen d.m.v. het overhandigen van een bloemetje en dat zal
dus ook meegegeven worden aan degenen die dat wel even thuis kunnen
bezorgen bij de niet meer aanwezige commissieleden.
Mevrouw Veder-Smit zeer hartelijk dank voor uw werk. (applaus).
Wel dames en heren dan wil ik nu graag het woord geven aan onze lijsttrekker
voor de Eerste Kamer en dat is Frits Korthals Altes. (applaus).
Toespraak Frits Kortkals Altes
Meneer de voorzitter, liberale vrienden.
Het succes van de lijst die vandaag definitief is vastgesteld, staat bij voorbaat
vast en is verzekerd. De grondslag voor dit succes is gelegd bij de Statenverkiezingen van 8 maart. Een jaar geleden nog bestond onze Tweede
Kamerfractie uit 22 leden. Over ruim twee maanden zal onze Eerste Kamerfractie ook uit 22 leden bestaan of misschien zelfs meer. Een campagne
behoeven de zojuist aangetreden kandidaten daarvoor niet meer te voeren.
Die campagne is gevoerd bij de Statenverkiezingen, met een resultaat zoals
onze partij dat nooit eerder heeft gekend.
Het is mij een groot voorrecht de aanvoerder van de lijst te mogen zijn.
De VVD brengt met deze lijst een schat van ervaring op velerlei gebied in de
Eerste Kamer. Om te beginnen keren negen van de twaalf zittende leden terug.
Dat geeft een beeld van continuïteit en stabiliteit. Wij nemen alleen afscheid
van David Luteijn en Ton van Boven, die zelf dat afscheid hebben gewenst en
ook van Pol de Beer.
Onder de straks te verkiezen kandidaten zitten niet minder dan zes oudbewindslieden. Dat geeft de zekerheid dat de nieuwe fractie kan bogen op een
schat van bestuurlijke ervaring. Onder die oud-bewindslieden is Hans Wiegel,
die na een lange en vruchtbare periode in het openbaar bestuur, weer
terugkeert in de actieve politiek. (applaus). We kregen daarvan al een
voorproefje. Met hem heb ik vele jaren nauw mogen samenwerken, toen hij
fractievoorzitter en later vice-minister-president/Minister van Binnenlandse
Zaken was, en ik partijvoorzitter.
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Ik verheug mij erop die samenwerking te mogen hervatten. En de partij mag
zich verheugen over zijn terugkeer aan het Binnenhof.
Onder de oud-bewindslieden is ook Leendert Ginjaar, net als ik ook oudpartijvoorzitter, die nu aan zijn vierde periode als Eerste Kamerlid begint.
Nieuw zijn Wim van Eekelen, oud-Minister van Defensie, terug in de Staten
Generaal na zijn eervolle en succesvolle loopbaan als secretaris-generaal van de
Westeuropese Unie. En voorts Dick Dees, nu nog nestor van de VVD-fractie in
de Tweede Kamer. Uiterst dankbaar ben ik Gijs van Aardenne ook een oudvice-minister-president (applaus) en tweemaal Minister van Economische
Zaken. Als geen ander bestrijkt hij met zijn fenomenaal geheugen en grote
belangstelling op talrijke gebieden, een breed en geschakeerd terrein. Dat hij de
moed opbrengt om ondanks zijn zware handicap zijn nieuwe taak te
aanvaarden, dwingt ons aller bewondering af, hij handelt naar het devies van
Haya van Someren: Liberalisme is het waard om voor te strijden zo lang je
leeft.
(applaus).
De oud-bewindslieden die ik noemde, zijn ook allen lid van de Tweede Kamer
geweest. Het aantal oud-Tweede Kamerleden in de nieuwe fractie komt op zes.
Ook dat gegeven staat borg voor politieke ervaring.
Verder zal er in de nieuwe fractie een schat van ervaring aanwezig zijn bij hen
die een loopbaan hebben gehad in het bedrijfsleven, de landbouw, het
onderwijs en de wetenschap. Kortom de nieuwe fractie zal zowel door omvang
als door kwaliteit een factor van betekenis zijn. Een factor waarmee rekening
gehouden dient te worden.
Er zijn bij herhaling uitdagende vragen gesteld over de houding die deze
nieuwe en zoveel grotere fractie zal gaan aannemen tegenover het Kabinet
waarin onze partij voor het eerst zonder christen-democraten samenwerkt met
sociaal-democraten en D66. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat onze
fractie meer of minder kritisch zal zijn dan een liberale Eerste Kamerfractie
pleegt te zijn. De politieke keuze die aan het Kabinet en het regeerakkoord ten
grondslag ligt is in ons staatsbestel, dat door liberalen van weleer is gevormd
en ontwikkeld, voorbehouden aan de Tweede Kamer. Frits Bolkestein sprak er
ook al over. Het regeerakkoord is aangegaan door fracties uit de Tweede
Kamer en de Eerste Kamer nam er kennis van. Maar de nu door de partij
gestelde kandidaten kennen het regeerakkoord en de regeringsverklaring
waarmee het Kabinet is aangetreden. Wij, de nieuwe kandidaten, weten dat de
partij haar Tweede Kamerfractie en haar politieke aanvoerder in hun keuze
hebben gesteund. Wij kennen ook inmiddels het oordeel van de kiezer en wij
ontlenen aan dat oordeel onze kracht.
Wij weten ook heel duidelijk de Tweede Kamerfractie en haar voorzitter hoe
die het dualisme tussen regering en Kamer in ere hebben hersteld. Het is een
goede zaak dat regeringspartijen in de Tweede Kamer hun eigen kleur en hun
eigen verantwoordelijkheid behouden terwijl het Kabinet met één standpunt
naar buiten treedt. Ook al worden die standpunten in het Kabinet bepaald na de
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eigen politieke inbreng van de leden van het kabinet. Het in ere herstelde
dualisme heeft het bij kiezers goed gedaan. Het gaat niet om oppositie voeren
binnen de coalitie, zoals dat wel aan Frits Bolkestein is verweten. Het gaat
juist om het herkenbaar houden van onze eigen liberale identiteit zonder
daarbij de medeverantwoordelijkheid voor het kabinetsbeleid en voor het
voortbestaan van het Kabinet uit de weg te gaan.
Dat herkenbaar houden van de eigen liberale identiteit mag u straks ook van de
Eerste Kamerfractie verwachten. Toetsing van wetgeving en beleid aan normen
van kwaliteit, toepasbaarheid en handhaafbaarheid, waarbij wij ons laten leiden
door onze liberale beginselen en door het belang van ons land geregeerd te
worden door een stabiel Kabinet zolang dat in zijn beleid recht doet
wedervaren aan de uitgangspunten van de partijen op wier steun het Kabinet
een beroep doet. Dat betekent dat voor ons zwaar zal wegen of onze liberale
uitgangspunten in het kabinetsbeleid voldoende tot uiting zal komen.
U mag meer van deze fractie verwachten. In de Eerste Kamer zal de VVD de
grootste partij zijn. Dat schept verantwoordelijkheden. Het dient in elk geval
duidelijk te zijn dat wij tegenover onze kiezers verplicht zijn de invloed die zij
onze partij hebben toegekend ook daadwerkelijk uit te oefenen in belangrijke
functies in ons staatsbestel. Wij zullen dat bij voorkeur in goed overleg met
onze coalitiepartners proberen te bereiken.
Als ik spreek over de invloed die onze kiezers aan de VVD hebben willen
geven dan spreek ik over de kiezers die op 8 maart VVD hebben gestemd en
over de VVD-Statenleden die straks zullen stemmen op de vandaag
vastgestelde lijst. Wij hebben gehoord dat aan enkele Statenleden die gelukkig
niet talrijk genoeg zijn om in de Eerste Kamer met hun aanwezigheid te
ontsieren is aangeraden op de eigen VVD-lijst te stemmen. Wij hebben daarom
niet gevraagd en zullen daarom ook nimmer vragen. Wij geven de voorkeur
aan eigen liberale kracht.
(applaus).
Die eigen liberale kracht roept reacties op. Frits Bolkestein had de moed
onderwerpen aan de orde te stellen die lang, te lang, uit de weg waren gegaan.
Dat kwam hem in de verkiezingstijd op harde en ongerechtvaardige verwijten
te staan. Ik breng u echter in herinnering dat hij handelde in overeenstemming
met een goede liberale traditie. In het begin van de jaren zeventig was het
Hans Wiegel die de moed had het misbruik van sociale voorzieningen aan de
orde te stellen. Toen kwam hem dat op bittere verwijten te staan. Vandaag de
dag is er nauwelijks een gemeente meer zonder sociale rechercheurs en de
minister-president zelf spreekt onomwonden over deze vorm van fraude en de
noodzaak deze te bestrijden. Toen echter was het minister Boersma van Sociale
Zaken die in de Tweede Kamer tegen Hans Wiegel uitviel: "God verhoede dat
u ooit achter deze regeringstafel zitting krijgt". Gelukkig werd die bede niet
verhoord. Maar het CDA heeft daar toch weinig van geleerd en heeft ten
aanzien van Frits Bolkestein haar traditie van grove bejegeningen voortgezet.
Gelukkig leert de werkelijkheid wat er na dit soort uitlatingen gebeurt, ze
eindigen bij het huisvuil. (applaus).
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Tenslotte dit. Wij nemen in mei afscheid van David Luteijn als
fractievoorzitter. Ik wil daarop nu niet vooruitlopen. Maar wel wil ik in
herinnering brengen dat hij de Eerste Kamerfractie heeft geleid in perioden van
voor- en tegenspoed. Wij beleven als partij sedert de slechte verkiezingen van
1989 ontegenzeggelijk in een periode van voorspoed. Daaraan heeft Frits
Bolkestein enige jaren heel hard gewerkt. Ook vele anderen in de partij hebben
zich daartoe ingespannen en daaraan naar vermogen bijgedragen. In de periode
van tegenspoed, ik heb het over het eind van de jaren tachtig en bij wisseling
van de wacht daarna, was de Eerste Kamerfractie een stabiele en betrouwbare
factor. Enkelen van hen keren niet terug. Ik denk in de eerste plaats aan Ym
van der Werf, in het harnas gestorven, Dian van Leeuwen die voor een nieuwe
functie moest terugtreden en Ton van Boven onvermoeibaar strijder voor de
belangen van onderwijs en onderwijsgevenden. Het lidmaatschap van Pol de
Beer in de Eerste Kamer bleek ook van tijdelijke aard. De stabiliteit en
betrouwbaarheid van de fractie waren vooral te danken aan de weloverwogen
leiding van David Luteijn die hij heeft gegeven en aan de steun die hij
betekende voor de voorzitters van de partij en van de Tweede Kamerfractie.
David Luteijn, een Zeeuw. Dat doet denken aan de wapenspreuk van zijn
provincie. Maar hij hoefde niet te worstelen om boven te komen, een andere
spreuk met de strijd tegen de zee als thema is op hem van toepassing: Saevis
tranquillus in undis: hij bleef rustig in de woeste golven.
Er is geen reden te verwachten dat de golven opnieuw zo hoog zullen oplaaien
als in het verleden is gebeurd. Wel zullen de Eerste Kamerfractie en haar
nieuwe voorzitter ernaar streven in dezelfde mate betrouwbare en voor de partij
herkenbare steunpunten te zijn als onder leiding van David Luteijn het geval is
geweest.
(applaus).
Voorzitter.
Dames en heren we hebben nog de rondvraag af te handelen maar ik dacht dat
we al zoveel gevraagd hadden dat we die hiermee hebben afgehandeld. En dan
tenslotte wilde ik de vergadering afsluiten met allereerst u van harte te
bedanken voor de enorme doorzettingsvermogen en ausdauer die u heeft
getoond om werkelijk tot het uiterste zeer zorgvuldig in korte discussies en in
stemmingen deze lijst samen te stellen. Ik ben ervan overtuigd dat op basis van
het uitstekende voorwerk van de commissie Els Veder en de manier waarop we
er in het hoofdbestuur uiterst zorgvuldig over vergaderd hebben en in de
contacten met onze achterban uiteindelijk met elkaar tot een hele goede lijst
gekomen zijn en dat wij een uitstekende Eerste Kamerfractie voor de
eerstkomende 4 jaar aan ons land mogen leveren. Dat is buitengewoon
plezierig dat is heel erg goed en ik wil u danken voor de zeer constructieve
manier waarop we dat met elkaar gedaan hebben.
Dan wil ik graag de heren Hazelhoff, Timmerman, mevrouw van der Wal , de
heer Middelburg en mevrouw de Wit bedanken voor toch wel zeer vele
stemmingen die hebben plaatsgevonden. En de manier waarop dat
buitengewoon goed is afgehandeld.
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Als er overgestemd moest worden was dat niet uw schuld maar dan bleek er
zodanig gestemd te zijn dat er een tweede beslissing moest vallen. Hartelijk
dank voor datgene wat u vandaag gedaan heeft zeer zeer bedankt.
(applaus).
En dan wil ik ook nog graag hoewel dat nog moet blijken wat het werk
geweest is wil ik de notulencommissie toch ook bedanken voor wat ze
vanmiddag allemaal hebben moeten aanhoren en moeten noteren. Dat waren de
heren Don, Driesprong en Gaasendam. Van harte bedankt voor datgene wat u
ook vanmiddag gedaan heeft en we zijn in blijde afwachting van wat dit
allemaal betekent op papier. En wellicht kunnen we er nog eens met een zeer
ernstige glimlach er over lezen.
Dan wil ik tenslotte nog al diegenen die in het land alle propagandisten, alle
mensen van de Kamercentrales, alle mensen van de afdelingen die zo
fantastisch gewerkt hebben om dit geweldig verkiezingsresultaat en dit grote
aantal mensen in de Eerste Kamer te krijgen die dat mogelijk hebben gemaakt.
Vaak vergeten we dat wel eens deze voorzitter die ook nog maar net begonnen
is dat is wel weer gebleken heeft dat in zijn speech toch ook niet helemaal
genoemd. Ik hoop dat ik het aan het eind van deze vergadering nog weer
goedgemaakt hebt. Deze mensen deze vrijwilligers zonder deze vrijwilligers
dames en heren betekenen wij niets en hadden we nooit dit resultaat kunnen
bereiken. Hartelijk dank wel thuis en ik hoop u te zien op de volgende
vergadering van onze partij en dat is de Jaarlijkse Algemene Vergadering op
19 en 20 mei in "Reehorst" te Ede.
Wel thuis en dank u zeer.
(applaus).
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BESCHRIJVINGSBRIEF
- VASTSTELLING KANDIDATENLIJST EERSTE KAMER buitengewone algemene vergadering (95ste algemene vergadering)
te houden op zaterdag 25 maart 1995 in sportcentrum Papendal,
Papendallaan 3 te Arnhem; aanvang: 10.30 uur.
AGENDA:
1.
Opening door de voorzitter, drs W.K. Hoekzema.

)

2.

Zo nodig: gelegenheid voor de zittende leden die zich
bereid hebben verklaard een kandidatuur voor een
verkiesbare plaats in overweging te nemen en die aan de
door het hoofdbestuur gezonden uitnodiging gevolg hebben
gegeven, ieder afzonderlijk, het woord te voeren en die
inlichtingen te geven waar de vergadering om vraagt.
(artikel 16.3 EK).

3.

Beraadslaging en besluit over het technisch advies en de
technische inrichting van de kandidatenlijst (artikel
16.4 EK).
Voor het technisch advies wordt verwezen naar het
Thorbeckehuis Nieuws nr. 13 van 13 december 1994 en
Vrijheid en Democratie van februari 1995.

4.

Vaststelling van de ontwerp-kandidatenlijst (artikel 16.4
EK).
Voor de ontwerp-kandidatenlijst Eerste Kamer wordt
verwezen naar het Thorbeckehuis Nieuws nr. 13 van 13
december 1994 en Vrijheid en Democratie van februari
1995.
Door de centralevergaderingen van de kamercentrales en de
statenfracties kunnen tot uiterlijk 2 februari 1995
wijzigingsvoorstellen op het ontwerp van het hoofdbestuur
worden ingediend. In Vrijheid en Democratie nr 1427 van
februari 1995 zullen deze wijzigingsvoorstellen worden
gepubliceerd.
De bijeenkomst van het hoofdbestuur met de gezamenlijke
statenfracties en de (besloten) partijraadsvergadering
van 4 maart 1995 zal advies aan het hoofdbestuur
uitbrengen (art. 13 EK). Eventuele wijzigingsvoorstellen
van het hoofdbestuur, ingevolge artikel 13.4 EK, zullen
aan de afdelingen en de centrales worden gezonden.

5.

Rondvraag.

6.

Toespraak door de lijsttrekker.

7.

Toespraak door de heer mr drs F. Bolkestein, voorzitter
VVD-Tweede-Kamerfractie.

8.

Sluiting door de voorzitter.

N.B.l:
De aandacht van de afdelingen wordt gevestigd op art. 20 van
de statuten, op art. 49.1 t/m 49.4 van het huishoudelijk
reglement van de partij en op artikel 14 van het reglement op
de kandidaatstelling voor leden van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal die als volgt luiden:
20.1. Het stemrecht in de algemene vergadering wordt
uitgeoefend door afgevaardigden van de afdelingen.
20.2. Voor iedere vijftig leden van een afdeling per een
januari onderscheidenlijk één juli van het lopende jaar wordt
een stem uitgebracht; daarbij wordt het aantal leden van elke
afdeling naar boven afgerond tot vijftig of een veelvoud
daarvan.
20.3. Voor afdelingen, die na één januari onderscheidenlijk
één juli van het lopende jaar zijn opgericht of waarvan de
grenzen na die data zijn gewijzigd, wordt het aantal stemmen
op de in artikel 20.2 bepaalde wijze vastgesteld op grondslag
van het aantal leden dat een week voor de dag van de
vergadering tot de afdeling behoort.
20.4. De aspirant-leden worden voor de bepaling van het
ledental van een afdeling als bedoeld in artikel 20.2 en 20.3
buiten beschouwing gelaten.
20.5. De afgevaardigden van een afdeling worden benoemd door
de ledenvergadering van die afdeling.
20.6. Iedere afgevaardigde stemt in de algemene vergadering
zonder last, naar vrije overtuiging.
49.1. Bij benoeming van afgevaardigden als bedoeld in artikel
20.5 van de statuten, benoemt de ledenvergadering een of meer
plaatsvervangers, al dan niet per afgevaardigde.
49.2. Indien de ledenvergadering meer dan een afgevaardigde
benoemt, kan zij tevens vaststellen hoeveel stemmen iedere
afgevaardigde met inachtneming van het in artikel 20 van de
statuten bepaalde aantal stemmen ter algemene vergadering zal
uitbrengen; toezicht op de naleving van zodanig besluit berust
bij de afgevaardigden van de afdeling zelf.
49.3. Afgevaardigden kunnen hun vertegenwoordiging overdragen
aan andere afgevaardigden van dezelfde of van een andere
afdeling.
49.4. De voorzitter kan van iedere afgevaardigde verlangen dat
deze zijn bevoegdheid aantoont, bij gebreke waarvan de
betrokken afgevaardigde geen stemmen meer mag uitbrengen.
14 EK: Met betrekking tot de benoeming van afgevaardigden en
de overdracht van de vertegenwoordiging van een afdeling
geldt, dat een afgevaardigde in de algemene vergadering als
bedoeld in artikel 15 ten hoogste vijftien stemmen namens ten
hoogste zes afdelingen mag uitbrengen.

N.B.2:

Het is noodzakelijk dat de sprekers zich tijdig voor het
betreffende agendapunt aan de orde komt, hebben aangemeld bij
de algemeen secretaris, opdat een evenredige verdeling van de
beschikbare spreektijd kan worden vastgesteld.
N.B.3:

Afgevaardigden dienen zich bij de aanvang van de vergadering
te laten registreren, waarna sternkaarten en stemboekjes worden
uitgereikt. Met klem wordt er op aangedrongen dat de
afgevaardigden (conform art. 49.4 hr.) hun bevoegdheid, tot
het uitbrengen van stemmen, kunnen aantonen en voorts conform
het reglement handelen als het gaat om het machtigen van
andere afgevaardigden.
Ondervolgende modellen kunnen, gelet op de artikelen 49.3 en
49.4 hr. en artikel 14 EK, worden gebruikt.

MODEL I
Ondergetekende voorzitter/secretaris* van de afdeling:

......................................................

verklaart hierbij (conform art. 49.4 hr. en 14 EK) dat door
de ledenvergadering van zijn afdeling de volgende
afgevaardigde(n) naar de 95ste AV werd(en) benoemd:

....................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
* doorhalen wat niet van toepassing is

..................

1995

Ondertekening:

MODEL II
Ondergetekende, afgevaardigde van de afdeling:

..............................................
draagt hierbij (conform art. 49.3 hr. en 14 EK)
...............................................

over aan

afgevaardigde van de afdeling: ............... .
t.b.v. het uitbrengen van sternmen op de 95ste AV.

...................

Ondertekening:

1995
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NR: 13
Den Haag,
13 december 1994

Van de voorzitter,
Voor u ligt al weer het laatste nummer van het
Thorbeckehuis Nieuws van dit jaar. Wederom een
belangrijk nummer omdat u hierin mededelingen
aantreft met betrekking tot de kandidaatstelling
voor de Eerste Kamer en de kandidaatstelling
voor de drie vacatures in het hoofdbestuur.

.. ..

In dit nummer:
Van de voorzitter:
A. Uit het hoofdbestuur
Ia.Ontwerpkandidatenlijst EK
lb.Technisch advies EK
2. Kandidaten vacatures
HB
3. Evaluatie kandidaatsteil ings regiem en ten
4. Begroting 1995
B. Van het algemeen
secretariaat:
I. Kerstreces
2. Statencampagne 1995
C. Uit de portefeuilles:
I. Herijking buitenlands

beleid
2. Debat LIGN
D. Agenda

~"'

. •;"'

In het vorige nummer van het Thorbeckehuis
Nieuws meldde ik u dat het hoofdbestuur bezig
was met het opstellen van de begroting voor het
komende jaar. Dat was geen gemakkelijke
discussie omdat er natuurlijk altijd meer plannen
dan financiële middelen zijn. Uiteindelijk is het
hoofdbestuur er in geslaagd om voor 1995 een
sluitende begroting op te stellen. Deze discussie
heeft nog eens aangetoond hoe belangrijk de
contributies van de leden voor de partij zijn. Meer
dan 90% van de inkomsten is afkomstig van
contributiebijdragen en als we dus meer
activiteiten willen gaan ontplooien dan zullen we
het ledental moeten verhogen. Het hoofdbestuur is
daarom op dit moment bezig om plannen te
ontwikkelen om volgend jaar een ledenwerfactie
te gaan organiseren. Zo spoedig mogelijk zullen
wij u daarover gaan informeren.
Maar in de tussentijd moeten we niet stil zitten en
ook nu al actief leden gaan werven. Een
persoonlijke benadering van potentiële leden
werkt uitstekend. De hoogte van de contributie
hoeft daarbij geen belemmering te zijn omdat
nieuwe leden in het eerste jaar maar de helft van
de contributie hoeven te betalen.
De VVD kan terugkijken op een zeer geslaagd
I994. Drie verkiezingsoverwinningen en weer
regeringsverantwoordelijkheid. In dit jaar is een
goede en stevige basis gelegd voor de verdere
groei van onze partij. Ook 1995 zal weer een
druk jaar gaan worden waarbij veel van uw inzet
gevraagd zal gaan worden. Ik hoop dat de VVD
ook in I995 weer op uw inzet en medewerking
kan rekenen. Ik wens u en de uwen zeer
plezierige feestdagen en een prettige jaarwisseling.
Willem Hoekzema,
voorzitter
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A. Uit het hoofdbestuur...
la. Ontwerp-kandidatenlijst EK:
Het hoofdbestuur heeft conform het reglement op
de kandidaatstelling voor leden van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal op 12 december 1994
de ontwerp-kandidatenlijst opgesteld. De ontwerpkandidatenlijst zal in het ee"rstvolgende immmér
van Vrijheid en Democratie worden gepubliceerd.
Bij het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst
heeft het hoofdbestuur zich laten adviseren door
de commissie Eerste Kamer, onder voorzitterschap
van mevrouw mr E. Veder-Smit.
Daarnaast heeft het hoofdbestuur zich er bij de
besluitvorming van overtuigd dat er op de
verschillende deskundigheidsgebieden voldoende
kandidaten op de lijst zouden voorkomen.
De heer J.C. de Lang te Assen, de heer J.O.H.
Panman te Lelystad en de heer A.E. Spijer te
Amsterdam hebben inmiddels laten weten hun
kandidatuur voor de Eerste-Kamerverkiezing in te
trekken.
Mevrouw mr E.J.J.E. van Leeuwen-Schut zal per
I januari 1995 de functie als voorzitter van het
College van Toezicht Sociale Verzekeringen
aanvaarden waardoor zal zij per I januari 1995 de
Eerste Kamer zal verlaten. Zij heeft laten weten
ook niet meer beschikbaar te zijn voor een
volgende periode.
De huidge ondervoorzitter van de VVD-EersteKamerfractie, de heer mr F. Korthals Altes, wordt
door het hoofdbestuur voorgedragen als
aanvoerder van de lijst. De secretaris van de
VVD-Eerste-Kamerfractie, de heer J.A. van
Graafeiland, wordt voorgedragen voor de tweede
plaats op de kandidatenlijst. De heer H. Wiegel
wordt door het hoofdbestuur voorgedragen voor
de derde plaats en is daarmee de eerste nieuwe
kandidaat op de ontwerp-kandidatenlijst.
De ontwerp-kandidatenlijst EK luidt als volgt:
I.
mr F. Korthals Altes
2.
J.A. van Graafeiland
3.
H. Wiegel
4.
mr ir H. Heijne Makkreel
5.
dr L. Ginjaar
6.
J.W. Verbeek
7.
N.H. van den Broek-Laman Trip
8.
drs G.M.V. van Aardenne
9.
drs L. Hilarides
I0.
dr W.F. van Eekelen

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

drs D.J.D. Dees
mr H.P. Talsma
M.J. Varekamp
jhr mr A.A. Loudon
H.F. Heijmans
A. de Jager
mr R.A.E. de Haze Winkelman
F.M. Roscam Abbing-Bos
prof mr J.R: Schaafsma
mr J. Renserna
ir N.G. Ketting
prof mr J.E. Spruit
prof dr U. Rosenthal
dr K. Groenveld
drs J. de Blécourt-Maas
J.J. van Heukelum
A.A. Aeyelts Averink-Winsemius
L.M. de Beer
drs P.J.H.M. Luijten
drs C.l. van der Bijl
dr A.A.M. Kinneging
ir M.H.C. Lodewijks
G.J. Swinkels
mr G. W.A. van der Velde
l.K. Muntinga

Conform artikel 12 EK hebben de
centralevergaderingen van de kamercentrales en
de statenfracties tot 2 februari 1995 afzonderlijk
het recht wijzigingsvoorstellen op de volgorde van
de ontwerp-kandidatenlijst in te dienen. De
formulieren worden per separate post aan de
kamercentrales en statenfracties verzonden.
De ingediende wijzigingsvoorstellen zullen in
Vrijheid en Democratie van februari 1995 worden
gepubliceerd.
Nadat de partijraad en de gezamenlijke
statenfracties op 4 maart 1995 een advies aan het
hoofdbestuur hebben uitgebracht wordt de
definitieve kandidatenlijst vastgesteld tijdens de
95ste algemene vergadering welke plaatsvindt op
25 maart 1995.
De beschrijvingsbrief voor deze algemene
vergadering wordt half januari 1995 verzonden
aan de afdelingen en centrales.

WIJZIGINGSVOORSTELLEN
BEtREFFENDE DE DOOR HET HOOFDBESTUUR
IN ZIJN VERGADERING VAN 12 DECEMBER 1994
OPGESTELDE ONTWERPKANDIDATENLIJST
EERSTE KAMER
Betreft plaats:

Wijzigingsvoorstel:

I.

mr F. Korthals Altes

geen

2.

j.A. van Graafeiland

geen

3.

H. Wiegel

geen

4.

mr ir H. Heijne Makkreel

(I) de kamercentrale Rotterdam heeft besloten jhr mr A.A.loudon
voor plaats 4te kandideren.

5.

dr L. Ginjaar

geen

6.

j.W. Verbeek

geen

7.

N.H. van den Broek-laman Trip (v)

geen

8.

drs G.M.V. van Aardenne

geen

9.

drs L. Hilarides

geen

10.

dr W.F. van Eekelen

(2) de kamercentrale Den Helder heeft besloten mr j. Renserna
voor plaats I0te kandideren.

11.

drs D.j.D. Dees

(3) de kamercentrale Den Helder heeft besloten dr W.F. van
Eekelen voor plaats 11 te kandideren.
(4) de kamercentrale 1s-Hertogenbosch heeft besloten drs D.j.D.
Dees voor plaats 11 te kandideren.
(5) de kamercentrale Tilburg heeft besloten drs D.J.D. Dees voor
plaats 11 te kandideren.
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12.

mr H.P. Talsma

(6) de kamercentrale Amsterdam heeft besloten mr R.A.E. de Haze
Winkelman voor plaats 12 te kandideren.
(7) de kamercentrale Den Helder heeft besloten ir N.G. Ketting
voor plaats 12 te kandideren.
(8) de kamercentrale Haarlem heeft besloten mr R.A.E. de Haze Winkelman voor plaats 12 te kandideren.
(9) de kamercentrale Rotterdam heeft besloten prof. mr j.R.
Schaafsma voor plaats 12 te kandideren.

13.

M.J. Varekamp

(I 0) de kamercentrale Den Helder heeft besloten drs D.J.D. Dees
voor plaats 13 te kandideren.

14.

jhr mr A.A.Loudon

(I I) de kamercentrale Den Helder heeft besloten mevr. drs j. de
Blécourt-Maas voor plaats 14 te kandideren.
(12) de kamercentrale Drenthe heeft besloten mevr. F.M. Roscam
Abbing-Bos voor plaats 14 te kandideren.

IS.

H.F. Heijmans

(13) de kamercentrale Amsterdam heeft besloten ir N.G. Ketting
voor plaats IS te kandideren.
(14) de kamercentrale Den Helderheeft besloten mr H.P. Talsma
voor plaats IS te kandideren.
(IS) de kamercentrale Dordrecht heeft besloten mevr. F.M.
Roscam Abbing-Bos op plaats IS te kandideren.
(16) de kamercentrale 1S-Gravenhage heeft besloten mr R.A.E. de
Haze Winkelman voor plaats IS te kandideren
(17) de kamercentrale Limburg heeft besloten ir M.H.C.Lodewijks
voor plaats IS te kandideren
(18) de statenfractie van de Staten Limburg heeft besloten ir
M.H.C.Lodewijks voor plaats IS te kandideren.
(19) de kamercentrale Rotterdam heeft besloten prof. dr U.
Rosenthal voor plaats IS te kandideren.
(20) de kamercentrale Utrecht heeft besloten ir M.H.C.Lodewijks
voor plaats IS te kandideren.
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16.

A. de jager

(21) de kamercentrale Amsterdam heeft besloten mr Cj. Nygvist
voor plaats 16 te kandideren.
(22) de kamercentrale Den Helder heeft besloten M.j. Varekamp
voor plaats 16 te kandideren.
(23) de kamercentrale Dordrecht heeft besloten R.A.E. de Haze
Winkelman op plaats 16 te kandideren.
(24) de kamercentrale Haarlem heeft besloten ir N.G. Ketting voor
plaats 16 te kandideren.
(25) de kamercentrale Limburg heeft besloten mevr. drs j. de
Blécourt-Maas voor plaats 16 te kandideren.
(26) de kamercentrale Rotterdam heeft besloten mr R.A.E. de
Haze Winkelman voor plaats 16 te kandideren.

17.

mr R.A.E. de Haze Winkelman

(27) de kamercentrale Amsterdam heeft besloten drs P.j.H.M.
luijten voor plaats 17 te kandideren.
(28) de kamercentrale Den Helder heeft besloten jhr mr A.A.
loudon voor plaats 17 te kandideren.
(29) de kamercentrale Dordrecht heeft besloten l.M. de Beer voor
plaats 17 te kandideren.
(30) de kamercentrale 1S-Gravenhage heeft besloten H.F. Heijmans
voor plaats 17 te kandideren.
(31) de kamercentrale Haarlem heeft besloten mr j. Renserna voor
plaats 17 te kandideren.
(32) de kamercentrale Limburg heeft besloten ir N.G. Ketting voor
plaats 17 te kandideren.
(33) de kamercentrale Utrecht heeft besloten ir N.G. Ketting voor
plaats 17 te kandideren.

18.

F.M. Roscam Abbing-Bos (v)

(34) de kamercentrale Den Helder heeft besloten H.F. He ij mans
voor plaats 18 te kandideren.
(35) de kamercentrale Dordrecht heeft besloten mevr. j. de
Blécourt-Maas voor plaats 18 te kandideren.

19.

prof. mr j.R. Schaafsma

(36) de kamercentrale Den Helder heeft besloten A. de jager voor
plaats 19 te kandideren.
(37) de kamercentrale Drenthe heeft besloten ir N.G. Ketting voor
plaats 19 te kandideren.
(38) de kamercentrale Friesland heeft besloten ir N.G. Ketting
voor plaats 19 te kandideren.
(39) de kamercentrale Haarlem heeft besloten drs P.j.H.M.luijten
voor plaats 19 te kandideren.
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20.

mr j. Renserna

(40) de kamercentrale Amsterdam heeft besloten j.j. van
Heukelum voor plaats 20 te kandideren.
(41) de kamercentrale Den Helder heeft besloten mr R.A.E. de
Haze Winkelman voor plaats 20 te kandideren.
(42) de kamercentrale Drenthe heeft besloten j.j. van Heukelum
voor plaats 20 te kandideren.
(43) de statenfractie Drenthe heeft besloten j.j. van Heukelum
voor plaats 20 te kandideren.
(43) de kamercentrale Friesland heeft besloten j.j. van Heukelum
voor plaats 20 te kandideren.
(44) de kamercentrale Gelderland heeft besloten j.j. van
Heukelum voor plaats 20 te kandideren.
(45) de statenfractie Gelderland heeft besloten j.j. van Heukelum
voor plaats 20 te kandideren.
(46) de kamercentrale Haarlem heeft besloten j.j. van Heukelum
voor plaats 20 te kandideren.

21.

ir N.G. Ketting

(47) de kamercentrale Amsterdam heeft besloten mevr. A.A.
Aeyelts Averink-Winsemius voor plaats 21 te kandideren.
(48) de kamercentrale Den Helder heeft besloten mevr. F.M.
Roscam Abbing-Bos voor plaats 21 te kandideren.
(49) de kamercentrale Haarlem heeft besloten prof. mr j.E. Spruit
voor plaats 21 te kandideren.
(50) de kamercentrale Utrecht heeft besloten mr G.W.A. van der
Velde voor plaats 21 te kandideren.

22.

prof. mr j.E. Spruit

(51) de kamercentrale Amsterdam heeft besloten mr j. Renserna
voor plaats 22 te kandideren.
(52) de kamercentrale Den Helder heeft besloten prof. mr j.R.
Schaafsma voor plaats 22 te kandideren.
(53) de statenfractie Groningen heeft besloten j.j. van Heukelum
voor plaats 22 te kandideren.

23.

prof. dr U. Rosenthal

(54) de kamercentrale Den Helder heeft besloten prof. mr j.E.
Spruit voor plaats 23 te kandideren.

24. dr K. Groenveld
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(55) de kamercentrale Den Helder heeft besloten prof. dr U.
Rosenthal voor plaats 24 te kandideren.
(56) de kamercentrale Haarlem heeft besloten ir M.H.C.lodewijks
voor plaats 24 te kandideren.

25. drs J. de Blécourt-Maas (v)

(57) de kamercentrale Den Helder heeft besloten dr K. Groenveld
voor plaats 25 te kandideren.
(58) de kamercentrale 1S-Hertogenbosch heeft besloten G.J.
Swinkels voor plaats 25 te kandideren.

26. J.J. van Heukelum

(59) de kamercentrale Amsterdam heeft besloten A. de jager voor
plaats 26 te kandideren.
(60) de kamercentrale Haarlem heeft besloten mevr. A.A. Aeyelts
Averink-Winsemius voor plaats 26 te kandideren.

27.

A.A. Aeyelts Averink-Winsemius (v)

(61) de kamercentrale Amsterdam heeft besloten l.M. de Beer
voor plaats 27 te kandideren.

28.

l.M. de Beer

(62) de kamercentrale Haarlem heeft besloten mr (.j.N. Nygvist
voor plaats 28 te kandideren.

29. drs P.j.H.M.luijten

(63) de kamercentrale Amsterdam heeft besloten drs P.J.H.M.
luijten voor plaats 29 te kandideren.

30. drs (.j. van der Bijl

geen

31.

dr A.A.M. Kinneging

geen

32.

ir M.H.C.lodewijks

geen

33.

G.J. Swinkels

geen

34.

mr G.W.A. van der Velde

geen

35.

j.K. Muntinga

geen
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