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.Notulen van de Bui tengewone Algemene Vergadering .van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, gehouden op vrijdag 9 en
zaterdag 10 mei 1969 in de Stadsgehoorzaal te Leiden.

VRIJDAG.AVONJ~_2_mei 1969, 20.00 uur~
1. De Voorzi ttcr, li'Ievrou.w G.V.V<:1'1. Someren-Downer, heet allen
hartel i J'k \'Jellcorn op de ze ledenverfT\dering van de V. V.D. Spreekster
heet de aanv,rezigen niet alleen ha.rtelijk ':relkom maar ook darl:Kt zij
voor het enthousiasme dat zij hebben opgebracht, om op deze mooie
voorjrtarsclag nM~r I,cj,clen te trclcken om de uiterf3t belangrijke zaak
te be.spreken die op de agenda st2.at. Sprc·ekster v1'ij st erop dat de
onderwerpcm die deze avond en morgc:n behandeld zullen worden,
allemaal ve.rband hebben met v;at wij zijn gaan noemen de inspraak,
en vcrband houden met het funct:iorwren van de democratie. De aanwezigen zi,)n hü;rbij do spi tsaftijterD, de trekpaarden, om een
J .o.v.JJ.~·term te le~wn. Het gaat om hot activeren van de :mcnir.gsvormen, het mobilL:oeren van alle burgçl:·_s om mee te denken èn om
mee te werken. Spreekster heeft 'Nel eens g~zegd nat :men geen inspraak kan hebben van achtor de kachsl maar aan de andere kant
kan ook niet vel·wacht worden dat alle burgers naar 6~n centrhal
punt trekken om hun inspr-aak waa:r.. te .nake.:o. 'llat. er wfl .moet gebeuren is een georgaDiseerdc, maar ook een godecentral:i.se,7rde.
mogelijkheid tot inspraak en ui tei:rlf1elijk éetl--~"ödarrtge comrr;.unicatie bin11en de partij da;t die inspraul: realit.eit wordt. Dit is
eigenlijk in het kort gezegd datgene v:aar de commissie Kiezel'Gekozene zich mee hoeft bezig gehouden. :.Doze commissie heeft dit
op een dergelijl{:e wij~>e gedaan dat wij nu de beschikking hebben
·ov·er·een.. voortreffelijl~ rapport waarover wi~i .jn het naja.aT in
Hilversum al op een bijzonder plezierige wij:~(': mc:t e1kaar hebben
gediscussieerd., welke discnssie vondaE~g Bn morgen moet •,-;orden
afgerond. Niet alleen is er een voortreffelijk rapport van de
commisBic, er is ook veel voortreffelijk werk van de afdelingen
in de vorm van amendementen, zelfs .in de vorm van complete resoluties. Dit betekent dat er een geweldig pak mater'iaa:l voor ons
ligt dat· behandeld moet worden. En è.i.t br,mgt ons wel in een
bootje moeilijke situatie. Enerzijds zeggen we: i"n naam van de
inspraak moet iedereen zoveel mogolijk zijn -·~~g;j.e l{ulmen zeggen
en zijn mening naar voren brengen, maar aan .de andere kant is het
noodzakelijk da;_; het rapport, zoals dit op dit ogenblik voor ons
ligt met .alle amendementen en toegevoegde· ·-rèsoluties werkelijk
nu helemaal afgehaadeld wordt. Want, o'.O gaat de Voorzitter verder,
·we moeten· aan de sla.g, we moeten aan de slag mot de uitvoering
van de beslissingen die vandaag en morgen genomen zullen -moeten
worden. Dit brengt met zich mee dat. we in een moeilijk parket
zi tte.n; i:r:mners enerzijds willen we zoveel mogelijk IDE!losen aan het
woord laten, anderzijds de bespreking moet klaar komen. .
Dit is gewoon noodzakelijk. Daarom verzoekt de Voorzi t·!ïer .de aanwezigen om niet alleen op een enthousiaste, maar ook vooral op ean
heel zakelijke ,,dj ze deel te nemen aan de discussie. Laat ieder
in zo weinig wogelijk viüorden datgene naar voren. brengen wat
hij op zijn hart heeft. Nogmaals, primair is dat.wij eruit komen
en dat vze op een .zo kort mogelijke termijn aan de slag kunnen gaan •
.. · De Voorzitter 'rTil reeds bij voorbaat ieder danken yoor zijn
medewerking.
.
·
~
'
Vervolgens stelt de Voorzitter. dat van.datgene wat in Hilversum. behandeld is toch nog· een restje is overgeble-ven,. n.l. de
kwestie wel of ni.et verlaging van de kiesgerechtigde lee.t'tijrl. Dit
punt staat op de Beschrijv:ingsbrief vermeld. Een ander punt dat
niet op de l'.eschrijvingsOr~ief staat is de al of niet onverenighaar'heid van bE:<pa;:;.làe functies. Spreekster stelt voor om vanavond aan
het eind van de agenda, dus nadat gesproken is over de kiesgerechtigde leeftijd, dit punt af te handelen. Ook de,. k\'Jestie al of niet
·subsidiëring van de politieke· partijen lig.t er nog. In de kra.tüeh
• 'heeft men kunnen lezen dat de. rege:d.ng hier serieus m.ee ber.ig is.
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Spreekste:r st~it voor om deze .k\,.est:le te betrekken bij het laatste
punt vah de agenda en wel bij de staatsburgerlijke vorming. Daar
kan de ·vraag ingevoerd worden in hoeverre dergelijke 2aken subsi·diabel -zijn. Spreekster hoopt .d.at,_Q.e. ;rergadering_ met deze ordevoorstellen akkoord kan gaan. Spreekster benadruktnogmaals dat er
snel en hard gewerkt.· zal moeten :WQrd~n en zegt zelf het goede voorbeeld te willen geven door niet langer een inlëidirig te houden en
aan de.vergadering te vragen àán de slag te gaan. Allereerst
vraagt zij aan de Secretaris of er ingekomen stukken zijn, waarvan
de vergadering kennis moet nemen.
· De·Algemeen Secretaris, de heer Nr.F.Korthals Altes, deelt
mede dat er bericht bJ.nner.geko::Jen is van de heer ILJ.L.Vonhoff,
dat hij op ~it ogenblik nog in Apeldoorn aan het collecteren is
ln kader van de J"ll~;r. Bek~ers-actie, maar dat hij zich
zo snel mogelijk hiereen 3al spoeden nadat hij zijn emmertje in
Carré heeft ingeleverd. Verder is er nog bericht van verhindering
van het Tweede Kamerlid, Hevrouw Hr.M.l:J."vi.Dettmeijer-Labberton,
die deze avond verhinderd is in verband met·het bijwonen van een
onderwijscongres.

j
j
j
j
j
j
j
j
j

2. Aanwij7;ing van een notulencommi~
De Voorzitter stelt voor in de notulencommissie te benoemen
de hererï"'1;.11.-van Voorene te Amersfoort, D:cs.P.IJ.Offerhaus te
Leiden en Mr. D.F. Went te Leeuv1arden.
De vergadèring gaat met dit voorstel akkoord.
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3 •. Behande:IJ:ng van hoofdstuk III inz<-lke referendum en volksini tia"tief-iiiët de daarbij behorende l.:'ë"Soluties en de or~ di.e resolutiËË
j
ingediende amendementen en wijzigingsvoorstellen (resoluties
17 t/m 19; resolutie 20 werd door de Bui tengewone Algemene Vergadering van 15 en 16 november 1968 in Hil versurn reeds verworpen).\. j
, "Discussieleider: Mr.H.P. Talsma, ondervoorzi tier van de
\ j
partij.
.
Eerste woordvoerder van.de Commissi.e: Hej.Mr.A.Kappeyn.e van de
j
Coppello, lid van de werkgroep Referendum.
. ..
De Voorzitter draagt de leiding van de vergáderihg over aan
de heer Mr.H.P.Talsma, ondervoorzitter van de partij.
j
De heer ~rr.H.P.Talsma brengt in heri~~ering dat van hoo~dstuk
j
III de resolut1e nr. ~n Hilvers~~ behand&ld is. Resolutie 20
.stelde dat elke vorm van referendum en volksinitiatief onder alle
omstandigheden moet worden afgev:ezen, Daar is toen over gediscusj
sieerd en het referendum is toen in alle verschillende vormen toegelicht. Deze resolutie, die dus elke vorm a~wijst, is door de
j
vergadering verworpen met 299 stem.rrwn tegen 130, wat betreft het
referendum, en met 273 tegen 149 7 ':mt betreft het volksiSi,~atief.
j
De vergadering heeft hierneûe uitgesproken dat zij tegen è'1:U•~er
werping van deze beide mo6elijkheden is, ~n-dàarmede zijn wij dan
nu toe aan de voorstellen 17, 18 en 19, die diverse varianten inhouden. Bij de ingang van de vergadering is nog een stencil uitgereikt, waarop- een tekst staat 'die samengesteld is in overleg
j
tussen de afdelingen De Bilt/Bilthoven, Schiedam en Eindhoven.
Deze drie afdelingen hadden alle drie amendementen ingediend die
j
tamelijk gelijkluidend waren, zodat het Hoofdbestuur deze afdelingen heeft verzocht t~ proberen tot een gemeenschappelijke tekst te
j
.. komen. Dit is gelukt en cle afdelingen hebben een nieuwe tekst
_ vas~gesteld, zoals te v~nden is op bladzijde 4- van het uitgereikte
_stencil. Hoewel deze tekst ingediend is als amcndement~heeft zij
j
eigenlijk het karakter van een zelfstandige resolutie. Zij zou
daarom naast resolutie ·1 7. kunnen bestaan, máar aangezien· zij over
j
hetzelfde onderwerp handeJ.t, stelt spreker voor om resolutie 17 en
het amendement van de d.rie· afdelingen' gezamenlijk te behandelen.
Spreker- wijst er nog op dat in het- laatste nummer ·van "Vrijheid en j
·Democratie" van 2 mei de heer Korthals Altes over dit vrij moeilijke en gecompliceerde onderwerp nog een interessante en ui tvoe- j
-~ige toelichting heeft gegeven en dat de heer Van Raalte in
j
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- 3 datzelfde nummer een toelichting heeft gegeven naar aanleiding
van de voorstellen van de afdelingen_ .De BiJ.t/B.il tP.o:ven, Schiedam
en Eindhoven.
.
De heer Talsma stelt· aan· de orde resolutie 17 met het daarop
ingediende amendement van de afdeling Roosendaal en de nieuw gecombineerde resolutie van de afdGlingen De Bilt/Bilthoven, Schiedam
en Eindhoven. Het amendemént van de afdeling Roosendaal heeft de
.verste strekking. Dit acendement bepleit in principe instelling
van het vèrplicht bindend referendum. De afdeling De Bilt/Bilthoven
gaat minder ver, aangezien de afdeling een verplicht bindend referendum alleen bepleit w2.nneer de t·.veede lezing bij de Grondwetsherziening zou vervallen .. Resolutie 17 zelf bepleit een verplicht
bindend referendum alleen àls eurt aantal wijzigingen in het Staatsrecht zich zoudart voordoen.
··
Nej.T1r.A.KapJ?eyne veen de Coppollo, lid van de Commissie .
Kiezer-Gekozene, ,-;ecft c.c mening van üe Co.nmissie ten opzichte
van hot amendement Roosendaal wc.;;:r. D::: Com.."7lissie is tegen dit
amendement waarvan de tC;kst uiterst vaag is. Het amendement spreekt
zich uit voor een V8rplicht bindvnd referendum zonder aan te geven
in v1ellco ge::vallen en op welke me.nior, dus mot ~mdere woorden
wanneer d:Lt amenderoemt zou v.'ord8n aangenomen da!1 betekont dit dat
·er oen verplicht bindend referendum ffiO~t komen over allerlei wetsontwerpen en dus ook ov;:;r all;;rlei wetsont\·rerp<~n die in de Kamer
als haroerstukken worden behandeld. Als zodanig heeft die resolutie
geen werkelijke waarde en daarom raadt de Commissie de vergaQ.ering
aan het amenclement te verwerpeJ1.
Do heer Mr.ll.P.Talsm~ vraagt de vargadering wie voor het amendement van de afdeling ~oosandaal is en dit aan te geven door handars teken. Niemand blijkt voor lH::t amendenH:~nt té, zijn en spreker
g~at thans over tot de voorgestelde resolutie van de afdelingen
De Bil t/Bj_l thoven, Schiedam en Eindhoven.
. . .
·
De heer Ir.H.J.van Raalte te Bilthoven .stelt ~e vraag of een
referendum past in het stels(:;l dat wij nu hebben, een stelsel van.
een parlementaire democratie met een regering met'ministeriUle
verantwoordelijkheid, m~t afgevaardi2:den in hot parlement die
zonder last of ruggespraak handelan~ kortom spreker re.fereert hier
·aan een hoofda:t'tikel op 11 april in de N.R.C. naar aanleiding
van het ]'ranse referendum waar gesteld is dat een re.ferendum in
Nederland niet past in ons stelsel. Spreker gelooft dat dit onjuist
. is. Wanneer wij mt:t.Grondwetswijzigingen te mak2n hebhen. nan
vindt er eon andere procedure plaats dan bij alle andere zaken
gebeurt of do Kamer nu net gekozen is of lang geleden. ~adat het
parlement de zaken behandeld h"'eft, wordt een uitspraak van het
·Nederlandse volk gevraagd. Dan wordt àe K=or on-tbonden. Dit is
dus een rechtstreekse uitspraak van de kiazers.
·
Nu heerst er in Nederland~ en dat is eigenlijk het begin geweest
van het ontstaan van het gehele rapport Kiezer en Gekozene, onbehagen bij do burgerij over de gang van zaken. Dit onbehagen heeft
zich in 1967 weer duidelijker gemanifesteerd dan het jaar daarvoor
toon na de verkiezingen ble:ek dat qe grote partijen minder stemmen
kregen, minder zetels haalden dan allerlei kleinere partijen en
nieuw opgerichte partij en. Het onbehagen komt voor ee11 deel voort
uit de grote gecomplic.;;;erdheid van het maa-tschappelijk leven heden
ten dage. Men ziet allerlei dingen gebeuren en me~ beleeft het.
Men heeft hat gevoel er zelf nie:ts aan te kunnen doen, maar geleidelijk aan komt de gedachte op of het nu niet eens anders zou
kunnen. En nu bij dit onderwerp kan het anders. Hier kan het eenvoudiger. Hier kan rechtstre.::kse_, georganiseerde en gedecentraliseerde inspraak plaatsvinden, oni aan te haken aan wat dé Voorzit,. ter in haar inleiding heeft gezegd. ~/anneer het parlement in
·eerste lez·ing de zaak óp nor!lale. wijze met recht. van am_eridement
.·heeft afgehandeld en de voorstellen heeft aanganomen, dan kan men
rechtstreeks de kiezers yragen wat zij willen. Zijt gij voor of
tegen? Spreker gelooft dat htt een goed ding is wanneer onze partij
zou zeggen: kijk, hier is nu een verbetering in ons systeem mogelijk; hier hoeft het niet zo ingewikkeld, hier hoeft het niet ind·irect, hier kan het rechtstreeks. Laten wij daarom als partij dit
voorstel aannemen, dit systeem invoeren.
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- 4 Mej.Mr.A.Kappeyne van de Coppellq, krijgt het woord. Spreekstergelooft dat h~t door de h~er Van Raalte voorgestelde voorstel
eigenlijk het loskoppëlen be"tekent - zoals ook 'in zijn artikel in
"Vrijheid en D0mocratie 11 heeft gestaan - van een uitspraak van de
kiezer ov8r h0t algemene politieke beleid en een uitspraak over
·Grondwetswijzigingen. Op.zichzolf is het heel aantrekkelijk om die
. ontkoppeling te doen plaatsvinden en zij zal dàn ook waarschijnlijk
:op het eerste gezicht z0er vuel mensen aanspreken. Bij nader .inzien
echt~r is die ontkoppeling vrij theoretisch. Want hoe ~aat het in
. de ~raktijk? Men gaat ni8t ieder jaar het parlem8nt ontbinden,
·omdat er Grondwetswijzigingen zijn ingediend en in eerste lezing
aangenomen. Nee,· de Grondwetsv1ij zigingen v.·orden opgespaard en
worden in één pakket na verloop v2n tijd in behandeling gebracht.
Bij die Grondwetswijzigingen zijn er vele die louter technischjuridisch zijn, waar de kicz8rr indienhij ~~~eet ~an zou hebben,
geen enl\:ele belangstelling voor zou hebben, omdat het hem in zijn
politieke leven niet raakt. Dan zijn er wel eens wijzigingsvoorstellen, die politiek voor de ki0zer wel belangrijk zijn, bijvoorbeeld zoals enige jaren geleden de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd, e<.m wijzigingsvoorstel indertijd door de heer •
Toxopeus, Minister van Binnenlan~su Zaken, ingediend. Dit was
een wijzigingsvoorstel van de Grondwet wat politiek belangrijk
was voor de kiezer, maar waar mt:n zich ni8t over opwond omdat men
het ermee eens was. Dan is ~r nog ~en derde categorie van wijzigingsvoorstellen die politiek heel belangrijk zijn voor de kiezer
en waar tegenspraak over is. Dez0 vlijzigingsvoorstellen kunnen van
belang zijn bij een verkiezingss~rijd. ~i~genen die daarover dan
een ui tsprnak mouten doen kan EJen vre·er· i·n twt:io categorieën splitsen, n.L zij die hun opvattingen over het wijzigingsvoorstel van
de·Grondwet wel weerspiegold zien in dezelfde politieke partij,
, die zij ook qua haar algemene beleid aanhangen, en een groep die
over hut wi~igingsvoorst~l anders denkt dan de politieke partij
die zij aanhangt, en die dus als- het war.e.: i.n Qen soort van dilemma
verkeert. Immers enerzijds staat zij achter het algemeen beleid ·
dat b.v. de V.V.D. voert, maar anderzijds kan zij het standpunt
van de V.V,D. ten opzichte van de Grondwetswijziging niet.delen.
Deze kiezer staat ·dan in de moeilijkheid, dat hij een ·keuze moet
maken tussen twDe·verschillonde punten, n.l. Grondwetswijziging
en beleid. Dit nu wil de heer Van Raalte ontkoppelen·. Spreekster
vraagt zich
af of de· keuze die dit dile~~a moet Oplossen
eigenlijk niet precies dezelfde keuze is die de kiezer zelf m&akt
walmeer hij zijn stem op volksvertegenwoordigers uitbrengt of
althans op ~én daarvan. Daar moet hij ook verschillende factoren
afwegen. Hij kan ÇJ..fgaan op het algemene politieke beleid van een
partij, hij kan zich laten leiden door het standpunt dat die partij
inneemt ten opzichte van een heel bepaald punt dat hem als kiezer
, aanspreekt. Spreekster kan zich indenken dat voor vrouwelijke
. kiezers het standpunt belasting gehuwde vrouw b.v •. -doorslaggevend
zou kunnen zijn. Er zijn ook mensen d.ie zich laten leiden door
niet-politiBke ove~1egingen en levensbeschouwelijke godsdienstige
opvattingen en tenslotte, en ni~t in de allerlaatste plaats, kan
men zich laten leiden door de keuza wie men een goed volksvertegenwoordiger vindt. Al die factoren zijn samengebracht in 6~n stem.
Ziet men hier een dilemma in, dan zou men eigenlijk allemaal verschillende stemmen moeten uitbrengen. Dit is niet het geval en
daarom lijkt. ook de splitsing van een stem over de Grondwetswijziging en over het algemeen politieke beleid niet opportuun. De
heer Van Há..al te wil ovE-r iedere Grondwetswijziging een verplicht
bindend refe:r;endum houd~n, of het nu oen belangrijke Grondwetswijziging is of niet. Ook daarom voelt. de commissie niet voor het
voorstel van de h.::er Vèn Raalte, waarbij nog het volgende komt.
De heer Van Raalte heeft in het stuk in "Vrijheid en·. Democratie"
gew~zen op het feit, dat De Gaulle bij het referendum heGft gezegd,
. ~at er i.liet: alleen over· zijn voorstellen betreffend~: de wijziging
~n ~et staatsbes.tel wordt gestemd, maar ook. over zijn beleid.
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- 5 In Frankrijk bestande~ ernstige bezwaren tegen.deze koppelver~oop.
De V.V.D., zo stelde de heer Van Raalte, zal z1ch nu moeten u1tspreken in hoeverre zij er voorstans~r van is een analoge praktijk
in Nederland te doorbreken. Maar, stelt spreekster, ontkoppeling
kan ·men nooit dwingend voorschrijven. Immers, men begrijpt toch
·
wel dat wanneer het or:1 een Grondwetswijziging gaat die tegenspraak
6proept bij de kiezers, b.v. een ingrijpende wijziging in het kiesstelsel, dat dan het standpunt dat een partij daarover inneemt
doorslaggevend kan zijn bij de verkiezingsstrijd. Mejuffrouw
Kappeyne meent dat de heer Toxopcus in een interview gezegd heeft
dat er drie punten voor de V. v.• D. zijn die een Kabinetscrisis zouden kunnen opleveren. Eén dezer punten was, naar sp~eekster meent,
geknutsel aan ons kiesstelsel. r1aar de V. V.D. kan niet zeggen dat
de kiezers moeten stemmen over het Grondwetswijzigingsvoorstel tot
wijziging van hot kiesstelsel waar de V.V.D. sterk tegen is, maar
dat do kiezers daarnaast ook nog eens moeten stemmen over het algamene politieke beleid van do V.~.D. Stel dat die wijziging in dat
kiesstelsol komt tegen de zin van de V.V.D., maar dat de V.V.D.
toch op grond van haar algemene politieke beleid enorm veel stemmen heeft gekregen, dan is het tbch voor de V. V.D. onraogelij·k orn
met die partij in het Kabinet to gaan zitten, die juist wel die
wijziging in de Grondwet 'dil aanbrengen en däarnaast deze wijziting ook zal willen doorvoeren in allerlei organieke wetten. Dus
de zaak is dan dat hetzij het Kabinet door b.v. een portefeuillekwestie- te stellen, hetzij cle partij8n zelf ·die koppeling aanbrengen. Wanneer de kiezer dan nog eens twee keer zou moeten stemm.en,
dan brengt hij niet gesplitst zijn stem uit, maar dubbel.
De heer JVIr. W. J. Gsertsema, v-oorzitter van de Commissie KiezerGekozene, krijgt thans h"Ct"Woord. De heer Ciaertserna heeft van
IIJ.ejuffrouw Kappoyne begrepen, dat de hc.er. V.an Haalte zowel ontbindin,:; .van de Kamer als eon verpliön:t' biï1de:ild referendum wil voor
een Grondwetsherziening. Spreker dacht echter begrepen te hebben .
dat de heer Van Raalte geen KamGrontbinding ~il. De heer Geertsema
vraagt de h~er Van Raalte \~at hij voorstaat.-:··-·····
De heer Ir.H.,T.ve.n Raalte is het met Mejuffrouw Kappeyne eens
dat het probleem is of je het Kabinetsbeleid enerzijds en de
Grondwetswijziging anderszijds kunt ontkoppelen. In antwoord op
de vraag van de heer Geertsema stelt spreker.dat hij het niet noodzakelijk acht dat, wanneer de zaak in de Kame~ in eerste lezing is
aangenomen, dan onherroepelijk meteen Kamerontbinding plaatsvindt.
Het· was zijn bedoeling dat er dan over de Grondwetswijzigingsvoorstellen een reierendurn wordt gehouden. Is echter de uitslag
van het referendum zodanig - hiermede haakt hij in op wat Mejuffrouw Kappeyne zei - dat dan gezegd moet worden, dat samenwerking
verder onmogelijk is, dan betekent dit dat wc;: weer in :Q.et gewone
politieke beleid terechtkomen en dan zou het wel eens kunnen .zijn
dat er wel degelijk toch een Kamerontbinding moet volgen, maar dan
vanwege een verschil van mening bim1en de , regering of tussen
·regering en parlement. In baginsel echter stelt spreker zich voor
dat bij Grondwetswijzigingen niet meteen eon Kamerontbinding behoeft plaats te vinden. Het is wel praktisch om het pakket Grondwetswijzigingen tegelijk aan de orde te stellen met een Kamerontbinding, maar dan kan de kiëzer - en dat is het grote voordeel over ieder van die voorstellen apart zijn stem uitbrengen en los
daarvan kan hij door middel van zijn stem tonen wat hij wil ten
. aanzien van het normale b<::leid. In dat geval is hij dus niet
·gedwongen tot een compromis: Er zijn vaak, zoals Mejuffrouw
Kappeyne terecht zei, compromissou noodzakelijk, maar in dit geval.
is het niet noodzakelijk e~ als een compromis niet noodzakelijk is,
dan moet het ook vermeden worden.
Delfheer Mr.W.J.Geertsema wijst erop dat de heer Van Raalte
in zi~n artikel verwijst naar het referendum van De Gaulle; hij
betoogt dat de mensen bij dit referendum in een soort gewetensstrijd worden gebracht, omdat ze voor het é~n an tegen het ander
kunnen zijn. Spreker vraagt de heer Van Raalte of hij daaruit
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6 moot afleiden dat het de bedoeling vru1 de h8er Van Raalte is, om
bij een Grondwetsherziening - wa~ ~n het algemeen betekent dat
diverse artikelc::n van· een Grondwet gewijzigd worden, welke artikelen op zeer verschillende terreinen liggen - elk artikel, elke
wijziging van een artikel in do Grondwut afzonderlijk aan E:Jen
referendum t& onderwerpen. Zelf meent spreker dat de hf.:er Van
·Raalte inderdaad elk voorstel aan een referendum wil onderwerpen
omdat anders -hetzelfde bezwaar ontstaat nl. dat iemand niet
meer weet of hij ja of 1w0 moet stemmen, omdat hij voor het een
en togen hGt ander is.
De heer Ir.H.J.v~n Raalte antwoordt bevestigend. Ieder van
. die we;tsontwerp"n voor ·J-rönavktswi jzi5ing kan betrekking hebben
op ccm aantal ai~tikelen ~ '.vanncJer z•c: een zekere samenhang vertonen,
maar daarnaast kan ~r e~n ander~ gro~p problemen aan de orde zijn
w0lk8 dan door do re;gering in Ct.:n rrfzomLrlijk wotsontwerp verdisconteerd zijn en in dat ~eval bespro0kt do Kamer dan inderdaad deze
wetsontwerpen afzonderlijk. En zo~ls d0 Ka~or in eerste lezing de
zaken afzonderlijk behnD.dc;l t, wil spè'ekcr in het referendum precies zo voor ieder van di0 wetsontwerpen afzonderlijk de vraag
aan de kiezers voorlcgg0n.
Do hGer )Vlr.VI.Koops t<;, Voorburg b-::toogt, dat een van de belangrijkste punten vun ons huidigç systeem van Grondwetswijzigingen isp
dat voor het voorstel in twe0d(j lezing '2/3 mevrdl:rheid nodig is.
I1et ander(" woorden, hit::r wordt een z~:k•.;;rheid ingGbouwd voor enigszins belangrijke minderh<.Oden in ons vol.L Door hr::t systeem van de
he; er Van Raalte wordt nu d.ezc ZGkorheid, de zekerheid dat de
Grondwet een politiGk compromis is, voor de enigszins aanmerkelijke minderheden overboord gegooid. Spreker heeft hier ernstige
bezwaren tegen.
D0 heer l1r.H . .l:'.Talsma gaat thans --over tot stemming over het
voorstel De Bilt/Bilthoven, Schiedam en Eindhoven. Het voorstel
wordt m0t een vrij. grote mt>erd;_;rhcid verworpen.
De Voorzitter ondGrbreekt thans de vergadering yoor de emmertjes-rwtie in Kader van de J.V[gr. Bekkers-actie. Terwijl
de heer Langebent met enige helpsters collecteert, deelt de
Voorzitt8r mede dat er nog enige nagekomen ingekomen stukken Z1Jn.
Er is ook bericht van v<.:orhindering binnengskomen van de Kamerleden
I1evrouw Nr.E.Veder-0mit en de heren Mr.J.:B'.G.i:;Jchlingemann, l''l.r.H.E.
Koning en H.Wiegel, wegens een bezoak aan de provincie Friesland.
Dit werkbezoek is er ook de reden van dat de heer Toxopeus iets
later de vergadering is binnengokom011. Tc.:vens is verhinderd
I1evrouw A. l<'ortanic::r-dé \ii t in verb~nd mc::t een vergadering van de
~Staatscommissie van Advies inzake dv Grondwet en de Kieswet, en
tenslotte is een telegram binnengekomen van het discussiecentrum
Liberalen 69. Het discussiecentrum Liberalen 69 wenst in goede en
onafhankelijke vcrstandhouding de V.V.D. een succesvol congres
Kiezer-Gekoz<:me toe, dat resulteert in een richtingwijzend bGleidsantwoord der V.V.D., langs welke rationele en doelmatige weg in
land 1 s belang de alg8meen gevoelde politieke malaise doorbroken
kan worden. GetekLnd discussiecentrum Liberalen 69, Alice Maat.
De punten b;c c;n d worden·in stcnning gebracht en met een
duidelijke meei'd.,;rhGid aangenoinsn. Op verzoek worden de punten
I, II en III afzonderlijk in stemming gebracht. Als eerste komt
pumt I aan do orde, dat spreekt over een invoering van een verplicht bind8nd referendum na aantasting cf.afschaffing van de
evenredige vertegenwoordiging. Eriri.gfóte meerderheid blijkt voor
punt I te zijn. ,
II spreekt ove2~ do invoering van een verplicht bindend referendum in geval van afschaffing van de tweede lezing na Kamerontbinding. De meerderheid is hier voor.
III spreekt over Vtrplicht bindend referendwn in geval van
afschaffing van de Eorste Kamur dar i:itaten-Generaal. III wordt
met een duidelijke meerderh~id verworpen, zodat resolutie II aanvaard is behalve punt III. Redaktioneel is de wijziging die in d
w.ordt gebracht, n.l. het woordje 11 drie' 1 dient gewijzigd te worden
in "twee".
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Aan de orde komt resolutie 1~. Hierop is een amendement ingediend door de afdeling Eindhoven. Hesolutio 18 spreekt als haar
mening uit dat het fac~ltatiaf r~ferendum ovèr wetsontwe~pen
met uitzondering van begratingshoofdstukken of wijzigingen daarin
ingevoerd dient te worden in gaval van aantasting of afschaffing
van het beginsel van even:çedigb v~rtegenwoordiging. Do afdeling
Eindhoven wil daar ook aan toevoegen: wetsontwerpen over inrichting van de Staat, collectieve voorzieningen en van administratieve aard.
Ter vergadering trekt de afdeling Eindhoven echter haar
voorstel in.
De heer J.F.Meij0ro~n to Naarden krijgt het woord. Spreker
acht hut goed uat ondanks het voortrûff~lijke artikel van de heer
Korthals Al t;.:,s in "Vrijr~c;;ill . ,n D·:::mocratio" t0n ao.nziGn van de
punten die vanavond op dit g0biud a::m cle orde zijn, nog even toegelicht wordt in hoçvcrl.~E. resolutico 18 no.û.st r-.=solutie 17 zou kunnen word~n aangenomen. Ging resolutie 17 uitsluitend over Grond~
wctswijzigin~svoorstcllen, rcsol~tiu 18 gaat over ge~one wetsontwerp . m. Dat wil zcgg.::n, d<J.t r.1ocht de ev.:;n.reë~~ge. vertegenwoordiging wordan afgeschaft of aang~ta~t, ollarlei-kiezors niet de
gelc;genheid hcbbGn om politieke invloed uit te o.;;;fenen op hun volksvertegenwoordiger, wo.nt di u h,J bb.::,n ze dan ·eenvoudig niet. Dit
betekent dat in dat g<::val ook ni0t door m;;;nsen van hun politieke
kleur tegen V/(;tsontvwrpc;;n in do :~o.mcr opgetreden kan worden en
daarom is deze resolutie bedo&ld als con correctie om~ wanneer
wetsontwerpen in de Kamer word"'n IJ.:.:m,~c;nomcn die tegenzin wekken
bij een deel van de kiezers, die kicz~rs du mogelijkheid te geven
een referendum aan te vro.[;on, een fo.cultati<::f referendum dus, opdat
door de kiezers wordt beslist over hut lot van het wetsontwerp in
de Kamer. Dit nu is iuts andors dan eon wetsontwerp tot Grondwetswijziging.
·
·
De heer Mr.H.P.Talsna brengt resolutie 18 thans in stemming.
Resolutj_e 18 wordt met e:vn vrj_j grote meerderheid aangenomliln.
Thans komt aan de orde resolutie 19 •. Aan deze resolutie moot
wordon "toegevoegd het voorstel van de afdeling Haarlt:m, welk
voorstel door de afdeling een niGuwo resolutie wordt genoemd, maar
in feit1;3 een amend5ment is, want de tekst van het am-endement Haarlem onder b spreekt zich uit voor h<::t volksini tiqtief en is derhalve precies het om~ukcercle van b van resolutie 17(,waarin het volksini tiatiuf wordt afgmvczen. Vt;rder is ingediend een amend'ement
door de afdeling Ar::st<.:rdam, die in de·tekst van c wil invoegen:
spreekt als haar m~ning uit dat het volksinitiatief tot wetsontwerpen gekoppeld aan uen verplicht bindend ref~r8ndum ingevoerd
dient te worden in geval enz. De Commissie Kiezer-Gekozene heeft
dit amendGment overgenomen.
··
De heer D.Jansz te \lassenaar, oud-lid van de afdeÎing Haarlem,
stelt dat de aandachtige l,;;zer op. p.aginq, _7_ van .de.:brochure een
aantal uitspraken zi8t, waarin onder meer wordt gesproken over een
zekere onvrede van de kiez;;;r. I.:.:ts verder v:ordt er gc·sproken over
onbehagen en de Voorzitter heeft in hc.ar inleiding gesproken over
inspraak. Wanneer de lezer dan verder gaat, komt hij op pagina 55
het woord.volksinitiatief tegen. De eerste zin· is dan nog bijzon· der aardig,. want daarin wordt geeteld dat het volksinitiatief de
kiesgerechtigde burger de mogelijkheid geeft om actief deel te
nemen aan élo wetgeving. Bchter, wanneer dGzc: aandachtige lezer
verder gaat,.dan wordt hij een kritisch lezertje,:·want dan merkt
hij dat. de Commissie het volksinitiatief afwijst. Als kritisch
lezertje·wil spreker nu een aantal argumenten van deze Commissie
nagaan. In de eerste plaats wordt als argument gebruikt. dat men in
Nederland het reent van petitie he0ft. f.1aar nu is het grappige
dat de Commissie tegelijk. in dezelfde zin dit argument ontkracht
door daarna .te stellen dat r;Jen, wanneer men g;.:; bruik zou maken van
het recht van petitie, geeir.enk~,;le garantie heeft dat dit als
wetsontwerp zo.l worden ingediend. Hiermede heeft du Commissie
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volgens spreker dit argument in \·:ozen ontkracht. Het tweede argument dat de Commissie gebruikt is het argument dat de burger de
mogelijkheid heeft Tweede "Kamerleden te benaderen met de vraag
bepaalde wetsontwerpen in te dienen. Naar iedereen weet dat de
gewone burger bijzonder grote moeite heeft de T'Weede Kamer te gaan
benaderen, en dat er een,zek8re angst is bij de gewone burger, die
geen lid' is van een poli tiek0 pn:rtij om naar een Tweede Kamerlid
toe te stappen ën te vragen of hët Kanerlid iets zou willen gaan
doen. Dorhalve oord0Glt spreker het door de Comr.1issie gebruikte
argum~nt zeer zwak. De h~er Jansz had graag alle argurncnten van de
CommL~sie willen ontzenuwen, maar in verband met het feit dat· de
spreektijd verstreksn is, bekort spreker zijn bvtoog en stelt dat
alle argumenten van d~ Commissie vrij zwak, om niet te zeggen
totaal zwak zijn. Vu:mneer g.:;;steli wordt"' dat de V. V.D. een volkspartij is on dat men altijd uitgaat van het initiatief, dan is
hij ten zeerst0 vervwnderd, d<it lhot volksinitiatief wordt afgewezen, un spr8ker kan geen en_lnü argu.èh:.nt vindén, welke deze afwijzing verdedigt.
·
l'1ej. J.l1r.A4 K~9yn.:; van dE:: C~E}?Ol~o gaat in op de door de heer
Jansz g.Jno0mdc zwaKY.:t- o.rgunh;nl.i;;l'.. D-:; n2er Jansz heeft g.::zegd dat
kiezers angst hE:obb.;:;n on contact op t0 n-.;mçn met de Kamerleden.
·Denkend vanuit die mt:ntali t . ü t g;Jlooft sprdekstor dat die' kiezers
nog veel mee~ angst zullen h0bb~n on zelf een wetsontwerp in te
dienen. liet lijkt haar niet waarschijnlijk dat ze dat zullen
doen. De Commissie is ervan uitg2gaan dat onder het huidige Bystuern vo.n evenredtge vc:rt2genvroordiging er voldoende mogelijkheden
zijn om als kiezer invloed uit t0 oefenen, opdo.t wetsontwerpen
wordc:n bohandeld, die OV\Jrü;;;nstc.~mc.n Bc,t de wemsen van de kie:zer.
·Dit lwn men doen door zich rechtstreeks tot de regering te wenden
·or tot do Kamer, of tot de volksvcrte:gémwoordigGrs van hun eigen
partij. Pas wanneer er een heel ander kiesstelsol is, dat niet
politiok rechtvaardig is, dan wil de Commissie de mogelijkheid
openen dat een bepaalde groep ki~zers eQn_wetsontwerp indient.
.
Op dj_t moment is <'r ge.:;n beho0ftc: ·o.an; ·z-o is de indruk dor Gommissie, en rwt in:lionen vo.n ini tiatic.;f-wè:tsontwerpun, wat op zichzelf lange tijd ni(;t geschied is, maar nu t0genwoordig weer.een
beetje in de mode schijnt te konc:n, is toch een politiek instrument, waar zelden gübruik van g..:;oaakt wordt en waarv?,n men dus kan
veronderstellen, dat er geen grote behoefte aan is.
De heer :Mr.H.P.Talsoa brengt het amendement van de afdeling
Haarlem in stemming. Het am~ndement wordt met een duidelijk grote
meerderheid verworpen.
Vervolgüns wordt in stemming gebracht r.;::solutie 19, zoals deze
resolutie aangevuld is m.;:;t h.;:;t door de Comnüsste overgenomen amendement van de afdeling Amsterdam. Aangezien de uitslag onduidelijk
blijkt, wordt besloten om tot een schriftelijke stemming ovt;r te
gaan.
·
De Algemeen Svcreta.,...is, d;;; h.::0r Nr.F.Körthn.ls Altes, verzoekt
om de volgende ster:Jbureaus ti.) vormen. Over het stembureau van de
voor-stemmers krijgt de hGer D.H.Been te Baarn de leiding. Over
het sternbureau van teg-::;n-st<:;ml'lcrs de heer Drs .A .J.I1.Bom t8 Naarden
en over het sternbureau van d~:; blanco-stemmers de heer Mr.W.Koops
te Voorburg. Tevens krijg~n zitting in het stembureau van de
voor-stemmers de heren Ir.H.J.v~~ Raalte te Bilthoven en J.J.Mulder
te Rotterdam, en in h.;:;t steL.tbureau van de tegen-stemmers de heren
Drs.P.L.Offerhaus te L.;;iden en
.
.D.Jansz te Wassenaar.
Het stembiljet is het witte stembiljet~ voorzien van het cijfer 1.
·
De uitslag van dEo schriftelijke stemming is voor 219 stemmen,
tegen 164 stemn1en, blanco 0 stemDen, zodat resolutie 19 is aangenomen.
De afdeling Leiden heeft een nieuwe resolutie ingediend, waarin de uitspraak wordt gedaan dat een wetenschappelijk verantwoorde
opiniepeiling op zijn plaats wordt geacht indien ·de volksvert8genwoordiging zich onvoldoende ge!nformeerd acht over onderwerpen
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van politiek actueel belang, waaraan in h0t kad8r van de vvrkio~ingel'"!- _(,!n ~~ J?.~:r:tij_p:r:qgraiilll!a.'_s .. onv:C?lcloende. B:an_dacht. werd besteed.
Du heer f1r .H. P. Tal.sna stelt de afdeling Leiden· voor punt b
van haar resolutü~ ttJ schrappen, omdat b geen inhoudelijke zaak is
voor deze resolutie en eigenlijk alloen ten overvloede iets vermeldt over andere resoluties. De afdeling Leiden gaat hiermede akkoord,zodat pulit b uit het door haar ingediende amendement vervalt
en punt c b wordt.
· De heer Drs.LL.OffE!'h!'lus te 1-:::iclen licht hE:t amendement
Loidcm to8. Hot punt do:t :L'Jidcn wil lKnadrukken is om een enquête
te houdun in gevallen waar de volksvertegenwoordiging zich niet
voldoende voorbereid acht oen beslissing te nem~n betreffende een
onvoorziL;ne, man-r zeer ecctuel.;:: kwosti_,. Do afdeling Leiden heeft
het gevoel d~t do.n een go~;;d uitt;evo2rdc eriq_u~te van belang is om
te vwten te kom'c,n ho2 de samenleving OV8r die: k.-1estie denkt.
Het is lus bapa'lld nL.;t d•::: bedorJling on inoeilij:'\:hoden of obstructie-mothod(;;n in t0 vo.:;ren, riJnar wel OL een m0thodiek erkenning te
geven die; naar dG indruk van Lvi,h.n t.-.;gcnwoordi6 reeds vaak genoeg
gehn.nt0erd is on voldoC:;ndc gufund;:;vrd om d9.araan een bruikbare
ori~nt~tie te ontlenen.
I1ojuffrom1 Hr.ii..K::::tPP<Y.nc v:.1n ;L)__C..,9..PJ2ello dGelt mede dat de
Cernmissie de vc;rgo.dc.rin6 !Üo;t l:un o.:.m::..'O.ddl dGze resolutie aan te
n<::men. De door de afdeling Le:idcn voorgestelde wetenschappelijk
verantwoorde opiniepeiling is toch e0n t.:; !rwrkv;aardig politiek
instrumcnt. Immê.órs een dergelijk.:.. Lnquêtu zal natuurlijk als
politiek instrument gebruikt worden. Spreekster stelt de vraag
wat de: torm 11 een wutonsch'lpp(;:lij}: vorc:.ntwo.orde opiniepciling 11
inhoudt. y1u loven tegonwooràig.iri.dc tijd van-opiniepeilingen,
enquGtos en kiezursouJerzock~n en hut komt wol c<::ns voor dat
tegelijkertijd twee enqu~tvs wo~dan gehouden ov~r 6~n onderwerp.
· Hen hoort d<:crt door de en..c radio-o;;lroE:p de ene t:-nquête b<jsprGken
on door de ander" de and...:re; enqutt•.;; en de uitslag is dan een geheel verschillende. Zou mun nu t;ün dergelijke enquête houden op
voorstel van het p2.rlem0nt, dan acht spreekster het niet uitgesloten dat dan van 2.ndere zijde ook een enquête wordt gehouden en
dat de wetenschappelijkheid van de op voorstel van het parlement
ingestelde enquotc b;:;twist ga[lt worden. Bovendien stelt deze
resolutie de cis dat. het parlcment zich onvoldoende ge!nformeerd
zal achten. Spreekster gelooft dat beide Kamers in het parlement
nooit die toC::stand aanvlezig zull'-'n achten ën dat de Kamerleden
altijd zullati. zeggen da~.zij ·zich voldoende geïnformeerd achten.
Bovendien is het de vrQag of het juist is dat een d~rgelijke
enqu~te op voorstel van het parlcmGut wordt gehouden. Er worden
toch al door kranten zov..::<ü ,_mquGtss gehoudun, die uitslagen brengen waaraan nü;mand zich bindt en waaruit iedereen die conclusies
trekt die hij zelf wil. Zou nu h8t parl0mont een dergelijke enquete
gaan houden, dan komt hi.:;rbij de vraag in hoeverre het parlement
vcrplicht is aan die uitslag op cmigerlei wj_jza gehoor te geven.
Spreekster mc;ent dat h1.0t (tG taak is van het parlement om bij wetsontvlarpen of bd eidsmaatregelen. \vaarover niet tevoren bij verkiezingen een politiek standpunt w~rd bepaald, zelf vanuit haar
begins,Jlen welk;.:; uventUC;<:l politiek of niet-politiek maar pragmatisch bepaald zijn, Zi:üfstandig te. beslissen.
Aangezien niemand meer het woord verlangt,brengt de heer
Mr.H.P.Talsma het voorstol van de afdeling Leiden in stemming.
~et een duidelijke meerderheid wordt het amendement ve~worpen.
Hoofdstuk III is hierrJt;de afgehandeld-êii de heer Talsma geeft
de microfoon terug aan de Voorzitter.
De Voorzitter bedan.lct de heur Talsma hartelijk voor de snelle
en bondJ.ge wijzt.:: waarop. di~ bepaald nie-t· onbelangrijke onderwerp
i~ afgehandeld.
·
. Voordat zij overgaat tot het onderwerp,waarvnn de leiding aan
haar is to0gedacht, maakt-spreekster de aanwezigen b~kend dat de
co~lecte in de zaal f 424,-- heeft opgebracht.
De Voorzitt~r gaat over op hbt vi0rde agendapunt van de
B~schrijvingsbrief.
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4. Verlaging van kiesgere~htigde.leeftijd en meorderjarigheidsgrE::ns.
Discussieleider: de Voorzitter
'pni~tij •.
. Eerste woordvoerder van de Commissie: Mr.W.J.Geertsema,
'v'oorzi tter van de Commissie.
.
'
·.
De Voorzitt8r memoreert dat op de Buitengewone Algemene Vergadering in Hil v'"'rsum op 15 en 16 novcmbvr :19.68 een discussie gevoo:rd is ovt,;r dit onderwGrp naar·aanleiding van enkele ingediende
amendementen. Er is toen een discussie g~weest tussen de heren
GeGrts<Jma, Széfsz, Van Ommen Klooke en Hubert. De eerste drie
horen voeldon toen wel voor een nadere b(:;handuling en aan deze
nadere bé:ha11dcling zijn wij nu toe{;ckomen. Er waren voorstellen
·van het Li bore.al Democratisch Centrum en de afdelingen Amsterdam,
Breda, Groningen, 's-Grav8nhage en Delft. Over hot algt::meen bestond de indruk dat verlaging van· de kiesg8rechtigde leeftijd
wenselijk vns. H.;;t probleuLl echtur is of doz~;; verlaging gekoppGld
moet worden aan c:en andere rrwerdE-rjD.righuidsgrcms. Aanvank8lijk
was de Conmissie voor koppeling, dus· feitolijk zoals Anisterdam
dat voorstuld~. Thans is bij nader bernad de Commissie in zoverre
in twee(;n gevallen dat c:r con ·moerdcrhe±·d· is die nó{{ steeds wil
koppelen en een minderheid èie muont dat hot probleem van de totale
verlaging van de meerdbrjarigh0id dermate complex is, dat een
nadere studie vereist is. De Voorzitt0r geeft het woord aan de
voorzitter vr:.n de Cowmi_ssi.e,· de h,:;cr lVlr.\"I.J.Gûer"tsemn.
~e heer Mr.W.J.Geertsuca oordcolt dut in hut vrij uitv6erige
nadere rapport,dat door de ITo~nissi0 is uitgebracht, de diverse
argum..;nten v::-:.n de Commisni..., nauwk<,urig zijn weGrgegeve:n. De
Commissie is volstrokt unaniem over hLt vraagstuk van de verlaging
van de kiesgc;rechtigdo lc-::ftijd, een unmlimi tei t die echt niet
elke dag_ is voorgekom(:;n. ZonJC:.r ui tzondc,ring is. de hel0 Commisaio
voor verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd. ~e zitten alleen
met het problqcm van do koppeling nan de andt::;re mondigheid ten
aanzien V':.ll het strafrecht, ten aanzien van burgerrechtelijke:
handelingen. Naar ook hic.;r is, al .hebbe;n wij ht:t·voor de duidelijkhe;id voor de vergadering in twee ~esol~ties neergelegd, toch
ni<;t veel mt.Jer dnn een nuance V<;rschil. Want wnnneer de vergadering de stukken zorgvuldig heeft bestudeerd, waar spreker niet
aan twijfelt, dan zegt hut df:Hil van de Commissie dat koppelen wil,
dat·dan niet alleen de kiesgerechtigde leeftijJ omlaag moet worden
gebracht tot 18 jaar, maar dat dan ook de anJ.ert: vormen van
mondigheid tot 18 jaar omlaag mo~ten word~n gebracht. ·Maar dit
deel maakt Jan w~er een uitzonJ0ring doordat zij een nadere studie
wil hebben over een aantal toch w~l zeer belangrijke handelingen,
als bijvoorbeeld h0t verlenen van borgtocht enz. waarbij men zou
kunnen zeggen, Jat daar een wat oudere leeftijd van mondigheid
noodzakelijk is. Het andere deel van de Commissie zegt dat zij
·het een zo complex probleem vindt waar zij zich niet deskundig
in acht - daar zijn allerl,ü problemen van kinderbescherming, en
problemen di8 op dit ogenblik ook internationaal een belangrijke
rol spelen, .zo is onlangs een grote internationale conferentie
geweest waaraan ook Min .. Polak hçeft deelgenomen - dat zij ervoor
pleit dit punt nog eens nader t~ bestuderen. Dit nu wil niet
zeggen Jat wij nit:t nu al kunnen beslui ten de kiesgerechtigde
leeftijd, waar naar de mening van de Commissie geen "problemen
aan vastzitten, te verlagen. H8t betreft hier dus nuance-verschillen waarvan wij toch gemeend h0bben ze in twee afzonderlijke
resoluties te moeten neerleggen.
De heer Hr.F.Korthals Altes wil als lid 'Van de-commissie
Kiezer-Gekozene ivts zeggen ov0r dat deel van de Commissie, dat
verstard op het oude.standpunt is blijven staan en dat wil koppelen. Spreker onderstreept fiogmaals dat de gehele Commissie voor
verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd tot 18 jaar is. Voor oen
aantal leden van· de Commissiy, waartoe ook spreker behoort, was
dit echter aanleiding om de stolling te blijv.:m onderschrijven

vn.n de
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11· dat warmoer men oen zo beJ,.angrijk rücht verleent als het kios- ·
recht, het toch ~el uitermate vreemd is dat man op hutzelfde ogenblik do.nrann niet wj_l touvo,;.;gen Jat iemand die ht:t ki€srecht mag
uitoefenen ook in staat is· zelfstandi~.andere burg8rrechtelijke
r6~htshnndulingun te verricht~n. Wij h8bbun gezugd dat wanneer wij
van mening zijn dat iGmancl zo monu1:s is Jat hij op zijn 18-, 19of 20-jarige leuftijd ziju stem mag uitbrengen voor de samenstelling van de vertcgenwoordig\mde lichamen, dit onvermijdelijk met
zich me2 moet br0ngcn Jat h~m ook andere bevoegdheden worden toegek&nd. JJeze lecl0n van de Commissie he:bben wel ingezien, zoals d<:
heer Ge..;rtsdma ht>-Oft g,3zegd, clat de volstr;;kt onbeperktG handelingsbr:::voegclheid problem~:;n ~-::~m scheppen. Niet uit paternalistische
ovdrwc;gingen hebbën wij nu gl3Z0gd dat wij deze mensen tegen zichzelf mo-::ten bt-sc11urmen maar uit f3ocialt.: overwegingen. De Nederlandse burg0rlijkG wst k~n~ al een aantal uitzondcringsbepalingen in
het goval vo.n gehuwdc:on. Willen gohuwden do inboedel of het huis
of die dingen die werk0lijk voor ~ezamenlijk gebruik zijn,· vervreemden of bezwaren dan moeten zo Jat snruen doen; willen ze in
huurkoop goudol'c;n kopen, tiie voor de huishowling zijn bestemd_ dan
moeten ze dit ooit samen do~.-:1. 1/lij nu hebben t>;zegd dat hiermede de
wctgev8r te kennen hGeft gegeven dat er zware verplichtingen bestaan die een extra gnrn.ntii3 vuroison.
·
.
Wij pl.;i ten 0r nu: voor om voor Cti t soort speciale rechtshand.::lingen een onclerzoek te laton instellon welke le8ftijdsgrens vereist
is. Niet· mc.:ur dan een nadere studi"' moet dit zijn; over het principe- is deze groep h·Jt uens. Het verschil tussen de· beide groepen
wordt dan ook niet zozeer veroorzaakt door de bepurkingen van de
·burgerrechtelijk0 m0erderjarighcid ten nnnziun van rechtshande. ·lingen, maar h;:;t punt kinût.::rbGscherming spGelt daarbij een rol.
KinJerbt.:schermingsmaatr~::ge:;L;n zoudol no.tuurlijk noodwvndig ook
ophpudon bij hl.;t bereiken vnn de meerderjnrige leeftijd, clus op
· 18 jaar wanneer die mGerderjnrigu leeftijd wordt teruggebracht
tot 18 jaar. Nu is de 0rvaring op di--t-punt~--·dn:-t.kinderbeschurmings
maatrc:gc:len na het 18v jaar toch niut mcc:r ph:gon te worden getroffen of opgelegd, hoogstens nog voortduren. Over de vruchtbaarlleid van h0t voortduren van kindorbeschGrmingsmaatregelen
na hc;t. 18 8 jaar kan men twisten. Dat duel vnn de Commissie dat
de koppGling wil. is van mening dat het voortduren van die kinderbeschGrmingsmaatregele:;n toch niet z6veul effect sorteert,
dat
men daardoor de m8erdarjarighGidsgrvns niet zou mogen verlagen
en in dit geval dan ook de kiesruchtlueftijJ niet zou mogen verlagen, omdat zij wil koppGlon. Er is ·ook gGwezen op de internationale implicatic:s, n.l. c1~lt overleg m0t het bui t·t.:nland gewunst
is. Dug;::;nan die willen koppulGn willun dit overleg met het buitenland helemaal niet als onbelangrijk b0oordelen of uit~luiten,
maar wijzon op de ontwikk<üing in Scandinavië en in Engo:::land waar
toch ook duidelijk de gene::igllheiJ besto.at de moerderjarigheidsgrens te V8rlagen. Dat deE-l van de Commissie dat zou willen
·koppelGn raadt U dus zeer· stellig n::tn de desbetr;;;ffemde resoluti·e
to aanvoardt:n en ni.:t de: Partijraad. :te volgen, door te zeggen dat
·· ht::t nu zo ingewikkeld is, dat h..::t weer cuns b.:.:stude.:.:rd moet worden, waardoor W6 niGt tot u0n uitspraak zoudon komen over de door
alle Commissic-luden gewenste vvrlaging van de kiesgerechtigde
leeftijd.
De Voorzittor me:rkt opdat· het hi.::r dus ten de;te om nuances
gaat, maar toch ook ten dalfr om tegenstellingen; dit dient niet
vordoozald to worJen. Voor ..:e-n juist overzicht vn.n de materie
lijkt h.;t häar het b.,;ste or.1 de bvide resoluties 31 en 32 tege. lijkortijd in discussie te brengen, daar ze ten nauwste met elkaar
·verband houden. Dit gt:ldt ook voor h<:::t standpunt van de Partij. raad. Wil men helemaal niets, uan stelt mon zich op het standpunt
van de Partijraad.
·
·
·
De heer Mr.H.B.KoGtsLi te Voorschoten stelt voor hot advies
van-dd PartijraaJ t0 volgen. Spreker vo0lt zich hiertoe in het
bijzonder enigszins gerechtigd, omunt de afdeling Voorschoten het
vorig jaar op d\.:. .algemtJne V.:;rgaderi'ng in Maastricht heeft voorgestelu do 18-jarig8n tot h0t lidmantschap van de partij toe te
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- 12 laten. Dit voorstel is toen met een vrij grote meerderheid verworpen. De -evolutie, die zich ·nu dit jaar heeft voltrokken, is voor
de afdeling Voorschoten werkelijk wel overweldigend geweest. Immers
binnen één jaar vinden wij niet alleen op onze agenda resoluties
om de kiesgerechtigde leeftijd, maar ook om de meerderjarigheielsgrens naar beneden te brengen. Deze voorstellen zijn op zichzelf
van buitengewoon groot belang en weliswaar is dit punt, zoals de
voorzitter reeds zei, in november op de agenda van de Algemene
Vergadering in Hilversun geweest, maar het betrof toen een volslagen nieuw agendapunt, dat nooit deel heeft uitgemaakt van het
rapport Kiezer en G-ekozene. \'lannE:er dan ook de Commissie zich nu
unaniem achter de desbetreffende voorstellen stelt, dan is spreker
hierover enigszins vervronderd. \'Jant zo vreselijk belangrijk als
de Commissie het nu doet voorkomen werd het toch blijkbaar bij
het opstellen van hst r.ap[Jort :ni•)t gevonden. Spreker ïs van mening
dat aan de zaak onvoldolOnd.:; recht zou worden gedaan, wanneer wij
afgaan op een voorstel dat in :noveober gedaan is <m waarvan de
resultaten, n.l. de resoluties 31 en j2 pas zeer recentelijk de
afdelingen h8bbe:n bereikt, zodat in vele afdelingen, b.v. in
Voorschoten, ni~t de gelegenheid geweust is de zaak de algemene
ledenvergadering voor te leggen. In Voorschoten iB weliswaar een
interne cnqutte g~houden, die ind0rdaad tot conclusies heeft g€leid,
maar juist als kleine afdeling heeft Voorschoten er belang bij in
·
de gelegenheid te worden gesteld eens rustig over deze zaak te
sprE:ken. Spreker besluit te stellen, dat Wij enerzijds er niet van
moeten uitgaan, dat iemand die ean leidende of verantwoordelijke
functie heeft alleen daardoor competent moet worden geacht, anderzijds is het ook niet zo dat het feit,dat de 18-jarige leeftijd
bereikt is~op zichzelf eon voldoende waarborg is voor een juist
inzicht. Sprolü:r adviset:Jrt de vergadering derhalve het .standpunt
van do Partijraad te ondersteunen. · ·
De h0~er J .F.I1eijeraan te Naarden begint to stellen dat hij
zonder last of ruggespraak spreekt, aangezien de 11 Vrijheid en Democratü~11 van afgelopen week niet meer in een ledenvergadering
kon wordan besproken. Spreker betreurt het wanneer de discussie
zich voornamelijk zou richten op de nuanceverschillen. De hoofdzaak is de verlaging tot 18 jaar, ja of nee. Spreker voelt het
meest voor resolutie 31, maar zou graag de meerderjarigheid voorop
willen stollen en daaraan dan het kiesrecht willen binden, waarbij
dan bij die meerderjarigheid een aantal punten genoemd kunnen worden van uitzonderingen. Spreker denkt aan de grenzen waarop het
minimum-loon gaat gelden. Wordt dit nu van 21 jaar naar 18 gebracht, dan zit daar een grote dwang achter-om meer'naar omlaag
te brengen. Daar tegenover zijn er legio aandrangen om de lcer~lichtwet, de leerplichtige leeftijd te verhogen en de jeugd te
beschermen. Spreker voelt er voor om over het geheel een opiniepeiling onder de partij te houden en zou nog geen uitspraak willen
doen dat het persé 18 moet worden. Het lijkt bepaald gevaarlijk
een uitspraak te doen, dat de kiesgerechtigde leeftijd 18 moet
worden, wanneer de meerderjarigheid en de meerderjarigheid van
studenten tot 27 jaar enz. met hun ouderlijk gezag en ouderlijke
bijdragen nog niet in 0prache zijn~ ·
·· · · ·· · · ·
De heer Mr.R.Blekxtoon te Amsterdam spreekt zich voor koppeling uit. Het argument, dat de Commissie he.eft gehanteerd om een
uitzondering in de meerderjarigheid te maken bij de handelingsbekwaamheid, oordeelt spreker ni.::t sterk omdat daar alleen gekeken
is naar het geval van bescherming van het gezin. Spreker oordeelt
het nuttiger te kijken naar wat op het ogenblik al bestaat, n.l.
de regeling voor onbeperkte handlichting waar een minderjarige
meerderjarig wordt verklaard. De Hoge Raad kan daarbij een uitzondering maken. De Hoge Raad kan n.l. bopalen dat de aldus meerderjarig verklaarde geen onroerend goed mag verkopen, maar dit is dan
ook de enige beperking. Met' name vindt spreker de voorgestelde
beperking van het aangaan van leningen niet overtuigend. Spreker
komt hiermee op resolutie 32 •. Het is spreker bekend dat er gevallen
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-·- ·13 zijn waar een 18- jarige s'cholier wil studeren, maar dit in feite
niet kan doen, omdat zijn ouders weigeren een studiebeurs o~ een
renteloos voorschot aan te vragen. Als de ouders dan bovend1en
weigeren een· verklaring te .tekenen dat ze weigeren te tekenen,
dan gebeurt er niets .en kan de scholier niet naar de academie,
tenzij als werkstudent. Daarom oordeelt spreker dat met name het
aangar..n van leningen niet zou moeten worden uitgezonderd. Bovendien
meent spreker dat het zojuist door hem genoemde geval ook een aanwijzing is dat do bGzwaren van kinderbescherming niet zo verschrikkelijk groot zijn. Hot zojuiot~genoamde geval kon niet opgelost
worden omdat een onder toezichtstelling de enige oplossing had
kunnen zijn om do minderjarige te helpen maar dit ble.ek niet
mogeJ.ijl~, omdat gezegd werd dat men een 18-jnrigc niet meer onder
toezicht stelt. Vandaar dat spreker een lichte neiging heeft
voor resolutio 31 boven resolutie 32.
De volc;ende spreker is de heer C. v·!. Visser te Amstelveen. De
heer Visser wil een ander aspect van deze gehele geschiedenis naar
·voren brengen t::n begint met een kroE)t te laten horen die al eens
ecrdGr geuit is n.l. dat hij die jong is en geen socialist geen·
hart heeft en dat hij die ouder is e:n geen liberaal is geen verstand heeft. Spreker vrqagt zich af in hoeverr~"deze kreet nog
waarde heeft. Is men van mening dat deze kreet nog wel degelijk
waarde heeft, dnn vraagt spreker zich af of wi~ niet door de verlaging van de leeftijd die kant opgaan dat wij ertoe medewerken
een regering tot stand te breng<:m die geen enkele V. V.D. -er graag
wil.
De hcor J.J.~.Meijer te Utrecht gaat in op wat de heer Visser
zei. Uitdrukkolijk stelt sprGker dnt het al dan niet beslissen
ovor de kiesgerechtigde leeftijd van 21 naar 18 jaar nie~ te
maken hooft met het argument.of dit een voor- of een nadeel.voor
onze V. V.D. bOtekent. Het geh .Jel dient van een heel ander standpunt uit bezien te worden. De heer Koots<::r heeft·gesteld dat nu
. op dit ogenblik geen beslissing kan worden genomen. Spreker is
het hier niet mee eens. In het vorige congres is dit probleem
néar voren gekomen. Toen is er gestold dat de V8rgadering er niet
op·voorbereid was, maar voor dit congres hebben wij ruimschoots
de tijd gehad ons erop voor te bereiden. Verder w~rd het de Commissie verweten dat zij het probloem niet eerder had behandeld. Spreker meent daarentegen dat het juist pleit voor de Commissie dat,
toen zij merkte dat er nog een belangrijk probleem bestond waaraan
zij in eerste instantie niet gedacht had, maar waarvan bleek dat
het bij de anderen leefde, zij het alsnog behandeld heeft en een
voorstel over dit probleem naar voren heeft gebracht.
De hee:r: L.l'1.van Voorene uit Amersfoort merkt op dat in tal van
gevallen waarin p~:;:rsomm beneden de 21 jaar huwen, gezegd wordt
dat het een onbezonnen stap is geweest. Daargelaten of de omgeving
gelijk heeft of niet, oordeelt spreker het een niet juist .criterium om diegenen die dan volgens de volksmond wel bezonnen geweest
zijn hun meerderjarighoidsrechten te onthouden. Spreker is daarom
voor resolutie 31.
-···· ·· ·
···· ·
Het lid van de Commissie, de heer Dr.G.H.Scholten, erkent dat
de Commissie inderdaad in L"erste instantie over dit probleem niet
geadviseerd heeft, maar dat zij in tweede instantie, nadat zij
daarop geattendeerd was, ingezien heeft dat dit wel degelijk een
belangrijk punt is. Een punt dat ook nauw met onze opdra9ht samenhangt. }let name bestaat er een nauwe samenhang tussen hen die
voorstander zijn van staatsburgerlijke vorming en het betrekken
van jeugdige lieden· die die vorming net genoten hebben, in het
stemproces~ Het is nu eenmaal zo dat·men al doende het beste
leert; iedereen die iets.met onderwijs te maken heeft zal dit
beamen. Vindt nu eerst staatsburgerlijke vorming plaats en·pas
jaren later krijgt men nog .~ens. het stemrecht, dan zal die staatsburgerlijke vorming haast niet aanslaan en zal men,wanneer men
gaat stemmen,vergoten zijn hoe men gevormd is. Dit is é6n reden
waarom de Commissie zo krachtig voor verlaging van de ki~sgerech
tigde leeftijd is. In de tweede plaats is het - het is terecht
-. 14 -
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spreker gezegd- niot belangrijk of de V.V.D.
zal wirillen of verl~ezen als de partij dit invoert; als
wij het principieel juist vinden, dan moeten wij het doen. Spreker
wil echter toch de angstigen enigermate geruststellen. Bij verscheidene verkiezingsondcrzocken is gebleken dat juist d~:: jeugdigen, zeker voordat D 1 66 op het tapijt kwam, in grote getale
op de V.V.D. siemden en dat daarom verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd helemaal niet ongunstig zou zijn.
Het lid der Cornmissie, Nr.Yi.G.Bdinfante, memoreert dat de
heer Korthals Altes gesprok8n heeft tegen resolutie 32 en voor 31,
en dat eigenlijk nog niemand heeft gesproken tegen 31 en voor 32.
Het betoog van de .voorzitter van d~ Commissie, do ht.;er Geortsema,
was dormate objecti.::f e;n gaf zo ze.:;r het volle pond aan de andere
partij dat sprdkGr meent als voorstander van ~esolutie 32 on
tegonstun1er van resolutie 31 toch ook nog iets te mogen zeggen.
Nc.ar dü mening van cle minderheid d.e;r Commissie, zij het de grootst
mogelijke minderheid, zijn hier twee probl0men die helemaal niets
mot elkaar te Emken hebben. Er is eon politiek probleem of men de
kü.:sg,.n·cchtigdo leeftijd mo"t verl:1gen vGn 21 naar 18 jaar. Een·
politiek probl;_;em wat ffi(m op zichz~lf kan beschouwen en waar in
Ncdurland zeer veel bolGngstGlling· voor bcstao.t. Aan de andere
kant is er de vraag of men de louftijd van do c~erdorjarigheid
moet verlagen. Dit is eigenlijk helemaal geen politiek probleem,
maar een ingewikkeld juridisch probloem met vele facetten, sociale,
familierechtelijke en burgerrechtelijke facetten. Spr~er heoft
nooit ger.-terkt, behalve dan in de resolutie van-Amsterdamt dat· er
in Nederland zo'n geweldig sterke annd.rang bestnat om de leeftijd
van de meerderjarigheid te voriGgen v.:m 21 ·op 18·. Is dit werk.:.:lijk
zo verschrik..'l{:olijk nodig? Vlannc(;;r rnt::n een statistische aanleg
heeft, b-~n m.:.:n in de Staatscourant natellen hoov8el handlichtingen
er elk joGr plaatsvinden; dit is eon zeer beperkt aantal. Dit
.
zijn mensen tussen de 18 on 21 jaar die om do een of andere reden
volledige handc:lj,ngsbekwaamheid wensen te bezitten omdat ze misschien eert bedrijf c1oc:ten leiden, ondat hun vader vroeg gestorven
is. f1on kan dan die meordurjnrighoidsverklr~ring krijgen door een
recht·::Jrlijkc uitspraak. Maar dat hier in Ne:derland 12i miljoen
mensen te.springen staan om de leeftijd van de meerderjarigheid
te verlagen tot 18 jaar heeft spreke:r nooit gcmurkt. Daarom is
Spreker voor de ontkoppeling, waarmede ook dit grote voordeel
wordt bereikt, dat inderdaad öp dit ogenblik een resolutie kan
worden aangenomen .die inderdm'd iets betekent. \'iant wanneer resolutie 31 wordt aangenomen,_v:aarin gezegd wordt dat het gehele
probleem gekopp0ld zal worden, dan zijn we er toch nog niGt helemaal uit. I~~ers, dan dienen nog een aantal voorbehouden gemaakt
te worden en dan dient er nog een studi0. te.komon. Dit betekent,
dat daarwede ook dü zaak van de kiosgerechtigde leeftijd op dE:
lange baan geschoven wordt, en daarom is spreker voor 32 en tegen
31.
.
vorig~

ste~nun

Thans krijgt de Algemecm S8crotaris en lid van de Commissie,
de hoer Mr.F.Korthals Áltcs het woord. Spreker wil iets zeggen,
niet namens de Commissie, maar misschien ntimuns het Hoofdbestuur,
n.l. ove~_he~ voorstel van de afdeling Voorschoten, vorig jaar in
Maastricht gc.;daan, om de lt;oftijd vmarop men tot de partij zou
kunnen toetreden te verlagen van 21 naar 18 jaar. Dit voorstel
is toen op advies VGn h<Jt Hoofdbestuur verworpen. De af(leling
Voorschoten hoedt zich nu enigszins verwonderd dat in de Commissie
en misschion ook wel in het Hoofdbestuur een zo snelle ·evolutie
heeft plac.tsgevonden. Echtor. het voorstel vGn de Gfdeling Voor.achoten vond a~mvankelijk z..;<::r Glgemeen de instemming van het
Hoofd?estuur. Htit Hoofdbustuur v:as er voor ;<?f,fl~~"-v~r~t~l van de
a~~ollng Voor~choten tot. ver~as;lng va~ de-:k~Gsgt..r~ÇÉt1~!e_leef
tlJd te voorzlun vGn een posltlef advles en het doo~eden
vcrgad..:;ring te la ten aann.:;m"..:n. Tijdl:ns d(;; discussies in het Hoofdbestuur werd L:r echter op gewezen, dat wannu-er jo die stap
no.~t
het ook ïn de rede lag om v...:rvolgens t..: gaan I?lei ten voor
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- 15 ··verlaginr.r van de kiesecrechtigde leeftijd. Daarover is toen advies
gevraagdc.aan de Tweed.:: Kamqr.fr:;t~tie_; aan de Tweede Kame:fractio is
gevraagd of zij hiervoor zou ZlJn. D0 i~eede Kamerfract1e was er
niGt voor en dit is de reden ~ewcest dat hot Hoofdbestuur de Algerneme V0rgade;ring h-.:t voorstol heeft ontrad0n. Inmiddels heoft de
partij o~or dit onderworp nagedacht en zijn er ee_n groot a:;tntal
amendom~nten in Rilvorsurn ingediend, strekkendo tot verlag1ng van
de kiesgerechtigde lee-ftijd en de Commissie Kiezer-Gekozene hce;ft
zich hierovar berad•Jn. Die Comr:üssio is nu tot de conclusie gekomen
dat do kiesgerechtigde leeftijd verlaagd moet word~n. Dit houdt ·
volgens spreker ook in dat het Hoofdbestuur min of meer verplicht
is om de volgondo Algemene Verg~during alsnog hot voorstel Voorschoten, en dan uln eigen ~oorst~l, aan de Vbrgadering voor te
leggen en tu zeggen dat zolang de kiesgerechtigde leeftij~ nog
niet verla~~d is d8 partij toch open wordt gesteld voor d1e groep
die; door de· partij ;nonrlii; wordt geacht. Het tweede punt waarop
de lH"Gr Korthals .\.1 te=s wil ingaD.n is de uitlating van de heer
Belinfante dat h'-'t in de Staatscourant nu niet bepaald wemelt
.
van persom:n tussen de 18 ~.;n 21 ja&r, ·die om handlichting vragen.
Dit is op zichzelf juist, maar dit ii ge~n argument om aan te
nom8n, dat de m~3rderjarighcidsgrcnslecftijd niet verlaagd zo~
moeten worden, v..rant or:; hancllicllting te verkrijg~n dient men zich
te wenden tot ier:mnd dio juridisch bijstand ko.n verlenE:n. Juridische bijstand verlenen wordt m0ostal niet voor niets gedaan, zeker
riiet in die gev~llen, waarin'iernand handlichting nodig heeft wat
betekent dat hij botalen kan~ Men vraagt dus alleen juridische
bijstand. wanneer lH.:t absoluut noocl~akclijk is. Het aantal gevallen
Wa<:crin hut noodzakeli jl~ is handlichting te V~;.;rkrijgeh is gering;
· 1>nndaar dat hündlic.hti.ng weinig wordt gevraagd en hierover ook
weinig in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Hier tegenover
staat dat dergelijkü verzoeken vranneer ze ingediend worden, zelden
worden afgewezen. Dan heGft de he8r Belinfantt- ge-zegd, dat de
vraag welke rechtshandelingen misschien zouden moeten wordon uitgezonderd Gen langdurige studie zouden eisen 8ll dat d~t geen politieke zaak is. Het kan wel zijn dat het geen politieke zaak is,
maar do politici moeten erover beslissen, want do Tweed~ en de
Eerste Kamer en de regering zullen de beslissing moeten nemen of
ze de mcerderjarigheidsgrens verlagen en welke uitzonderingen dan
daarop aangeb:::-acht moeten worden; de politieke partijen zullen
zich daarover moeten uitlaten. Sprck0r gelooft niet dat de studie
zo vreselijk lang·zou mo0ten duren. De verlaging moet gepaard
gaan met oen Grondwetswijziging en dat kan op zijn vroegst·in
1971 gebeuren bij de Kamerontbinding. Hot kan w~l eerder, maar dan
zou de Kaoer eerder ontbonden n10eten worden en we hebben begrepen
dat de oppositie dat voorlopig nog niet wil. In die tussentijd
is deze studie zeker WGl te- makon, want het probleem zelf is in de
kringen van deskundigen reeds geruime tijd aan d.::·orde. Spreker
eindigt r:wt te zeggen dnt hij in zovdrre een .v.o_o~keur..heeft voor
resolutie· 32 dat, vrannebr resolutiE: 31 verworpen mocht worden, hij
gaarne zou zien dat 32 wordt aangenom0n en dat wij niet, zoals de
Partijraad heeft geadviseerd, eerst zelf nog eens heel lang gaan
studerC;;n voordat we uitmaken of de d0skundigen m.ogen gaan studeren.
Dan gaat het, zoals d0 hoer Belinfante vreest, inderdaad zeer lang
.... , .. duren •
Hot slotwoord van deze discussie krijgt thans de heer
Mr. Vl. J. Gcertsema, voorzitter van de Co:r.. ··'J.issie
.
•. ·0v-er de interventies
van d8 hërc:n Vän Voorene en Heijer wil spreker niets·zeggen,·aangczien bt.üde heren het met de .Collli!lissie eens. zijn·. Over de inte:rventie van de heer Visser heeft de heer Scholten al.het een en
ander gezegd. Ook van zijn kant wil de hoer Geertsema nadrukk~lijk
stellen van mening te zijn dat hier niGt electorale motieven in
het geding moeten worden gebracht. Wij ·h~bben dat in het gehele
rapport.~an alle kanten vermeden en het zou bijzond8r onjuist zijn
als wij ons bij d~ _voorstellen gingen afvragen of de V.V.D. daar
1
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beter van zou worden of ni8t. SprGker gelooft dat wij dan hele··
slechte nazaten zouden zijn van de liberalen die destijds yurige
pleitbezorgers voor het algemeen kiesrecht zijn geweest, hoewel
het algemeen kiesrecht in die tijd bepaald niet in het voordeel
van de toennalige liberalen was. De liberalen hebben zich echter
op dat moment geen ogenblik electorale vragen gesteld; zij vonden
alg8~ecn kiesrecht juist, zij hebben ~r v66r gestemd en ze hebben
het bepleit. Dit is, meent spreker, ook het. standpunt dat wij
als V.V.D. op dit ogenblik r.10eten inn0men.
De heer Blekxtoon heeft voor de koppeling gepleit en is
beantwoord door d.a he(n' Be1infantu. De heer J'llcijeraan heeft wat
angsten uitgesproken op alle Mogelijke terreinen; hij heeft de
leerplichtige leeftijd erbij gehaQld, hij heeft de jeugdlonen
erbij gehaald. Spreker gulooft ochtor niet dat dia zaken ook
nog gokopp~ld modtcn gann worden •. · Inderdaad kan man natuurlijk
elklo betr<:::kklüijk eenvoudig.;; zaak' zo inz,cwikkeld mak..:m, dat men
zegt er geen beslissing m0er over to kunn-.;n ncr:~en. Het zou. echter
ui t._,rmate onv-:;rst~:!.ndig zijn <tl dE.: ze zaken op dit E!Oment in het
geding te brçng~n. Er be:stmm allerJaal v,;rschill8nde leeftijden;
de leerplichtige leeftijd is op het ogenblik op 16 jaar gesteld;·
het jeugdloon v2riuert per b-.;drijfstak, en geldt hier tot 23 jaar,
en daar tot 24 jaar. WE.: dienen d~ zack nivt te gaan complic0ren
door er deze dingen ook nog bij t2 betrekken •
. Wat de woorden vnn de hver K6etser betreft, meent spreker
inderdaad volcondig te eoeten zeggen dat er een heel duidelijke
evolutie binnen d~ V.V.D. heeft plaatsgevonden tussen de vergadoring van Maastricht en deze vergndc;ring, eenuvolutie niet
alleen op het gebied van de verlaging van de kiesgerechtigde
leeftijd. Ook in du Cocmissie hoeft zich een duidelijkE.: evolutie
afgespeeld. Eon evolutie, die zich ook bij de Nedcrl6ndsE.: beyolking,
maar vooral bij dG jeugd heeft voorc;edaan.· Spr.ekcr acht het
bijzonder moeilijk de criteria aan te gE.:ven voor do verlaging
van de kiesgerechtiguG leeftijd. De ConmüsDit:: hGE:ft uen aantal
voorbeelden opgesomd u1 Gen aantal motive;rin[,;cn voor deze verlaging
gegeven. Maar voor spreker zelf is het allerbelangrijkste punt
dat de j0ugd, indc:rllaad de j<JUgu ronJ 18 jnar, b.:;rcid is verantwoorjelijkheicl t.::: dragen. \'Ie kunnen w-::1 eens buzw::tren hebben,
misschien als oud~ren ~n misschien ook nls jong~r~n, over de
methoden die op een moment vlorden t oe:gçpast, maar het allergrootste belang is dat r:10n duidelijk blijk geeft niet alleen belangstelling voor de politiek te hebben, maar ook duidelijk blijk
geeft verantwoordelijkheid te willen drn.gcn. Spreker gelooft dat
wij hieraan gevolg noetun geven door de jougd ook het recht te
verschaffen zich daadwerkelijk in te laton net do politiek.
Spreker doet ~on dringend bcroGp op de vergadering on in ieder
geval de varlaging van de kiGsgerechtigdo l~:;eftijd te aanvaarden.
DaarEJGde wordt tog\:.:rJOet gekonen aan dû zeer terechte drang van de
jeugd on zelf hun verantwoordelijkheid in handen te nemen.
De-Voorzitter brengt thans resolutie 31, de koppelingsresolutie, in stoGl:tin(~. 1~angazien de uitslag van de stenming bij handopsteken niet duidelijk is, wordt b0sloten schriftelijk te stemoen. Voor deze stecoing worJen do witte stenbriefjes net de 2
gebruikt.
De uitslag van de stemming is voor resolutie 31: 212 stemnen,
tegen resolutie 31: 154 stew1.1en, blanco: 0 ster.men, zodat resolutie 31 is aanbeno:r:1en.
.
De Voorzitter stelt dat, nu resolutie 31 is aangenqnen, het
z~nloos is nog over resolutie 32 te stommen. m:t hetekent àvc:i!·igons ook dat het Hoofdbestuur zich in zijn volgende vergadering
moet beraden over de sanE:nstelling van een studiecommissie. De
Voorzitter zegt toe dat h0t Hoofdbestuur ten spoedigste dit be.slui t tem uitvoer zal brengen en de studiecoru:1issit.:: zal instellen
en aan het .werk zotten. ·
·
··
De Voorzitter vra~gt of"de afdelingen, die rösoluties over
dit o~derwerp hebben ingediünd, deze nog in stenn1ing willen brengen. Dit blijkt niet het g~Jval en de Voorzitter gnat ovtlr op het
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·- 17 volgende punt. Tijdens de vergadering in Hilversum is gediscussieerd, o.a. door de heer Hr.E.H.Toxopeus, over de vlijze van handelen bij een Kabinetsformatie. Deze discussie heeft geresulteerd
in een verzoek aan de heer ·Toxopeus_ om een.stuk te schrijven waarin
-zijn .mening is neergelegd betrefferiëlë.Ë3.ën-· be:t"ere ..en juistere procedure voor de Kabinetsformatie. Dit stuk is gepubliceerd in
"Vrijheid en Democratie"- van 2 mei 1969 .. De Voorzitter vraagt of
een der aanwezigen behoefte heeft iets naar aanleiding van dit
advies te zeggen.
De heer Hr. 'd. G.Belinfante, lid van dé Commissie Kiezer-Gekozene,
is van het advies van de heer Toxopeus geschrokken, een schrik
waaraan hij uiting wil geven. De heer'Toxopeus adviseert dat in
den vEJrvolge de adviseurs van Hare Najesteit bekend maken in welke
poli tieJ:e richting huil aanbeveling aan Hare f!Iajestei t gaat. Spreker noemt dit éen hoogst bedenkelijk systeem, omdat hiermede een
eind wordt genaakt aan de onschendbaarheid van de Koning. Immers,
zodra men weet, zij het dan ook globaal, wat de versGhillende adviseurs de Konirigin hèbben geadviseerd, als men dus het geheim
van Soestdijk laat varen, dan kan men beoordelen waarom de Koningin een bepaalde formatour heeft aangewezen. :Oan kan men ook
kritiek op dat besluit gaan uito8fenen, omdat men zich dan kan
· gaan afvragen waarom de Koningin ondanks de adviezen van verschillende staatslieden een geheel andere dan de door deze staatslieden genoemde personen tot informateur of formateur heeft ~e
noemd. Dan wordt zodoende een eind gemaakt aan het beroemde_ artikel van dé Grondwet dat- de Koning onschendbaar is; spreker acht
dit e~n hoogst bedonkelijk systeem. Hij is in zijn opvatting, die
hij in november heeft verdedigd, versterkt dat wij de andere kant
uit moeten en dat wij hier de Tweede Kamer een uitspraak m.oeten
lat0n doen. Kortom, men moet of de huidige procedure laten zoals
die is, of men moet overstappen op een procedure zoals deze in
november van de zijde van ·d~ co~~issi0 is verdedigd. De voorgestelde verbetering echter die de heer Toxopeus heeft voorgesteld
is, spreker moet het tot zijn spijt zeggen, zeer bedenkelijk.
De heer J.P.Meijeraan te Naarden haakt in op de door de heer
Toxopcus in zijn stuk genoemde resolutie van de afdeling Náarden,
,."aarvan cle strekking is te doen nagaan op welke andere wijze verbetering zou kunnen worden gebracht in de Kabinetsformatieproce- ·
dure. De hoofdzaak van de resolutie was dat de partij zich uitsprak voor handhaving van de beginselen der thans bij de benoeming van de Ministers gebruikelijke adviesprocedure aan de Kroon.
Aan deze hoofdzaak moet vastgehouden worden. De bijzin van de
resolutie van de afdeling Naarden heeft meer aandacht gekregen
dan in de bedoeling lag van Naarden. De bijzin was bedoeld als
een blijk van de algemene bezorgdheid die in de ledenvergadering
van Naarden tot uiting kwam,· een algemene afkeer van de bezwaren
welke kleven aan de manier waarop de Kabinetsformatie in de
praktijk geschiedt. Het was derhalve niet zozeer een uitnodiging
om uit te zoeken op welke formele manier die procedure misschien
herzien zou kunnen worden, dan wel een uitnodiging aan de betrokkenen, van w~e de man in de straat vaak de indrukkrijgt dat niet
alleen punten van landspelang bij de-Kabinètsformatie de eerste
prioriteit genieten. Het wás misschien eon wat simpele constatering, maar het was de hoofdz~ak - en daar gaat het ~och om wanneer
we over duidelijkheid en politiek onbehagen spreken • dat men bij
het geven van advies aan het Staatshoofd zich beraadt over de
meest wenselijke regering, een regering die op dat moment voor
het land de-beste is. Op dit ogenblik kan men zich niet aan de
indruk onttrekken dat er voor sommigen wel andere elementen bij
komen, elementen die in de door de heer Toxopeus gegeven procedure niet worden ondervangen.
·_:-·-· ·----·- .. ,- . - ···
·
Een bezwaar tegen de huidige gang van zaken is, volgens
spraker, dat de gefaald henbende formateur niet ter verantwoording kan worden geroepen. Persoonlijk oordeelt spreker dit niet
erg. Wanneer diegene die wal ~ets tot stand brengt de instemming
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van de Kamer krijgt en de regering vormt die de motie van vertrou.wen krijgt, dan is het naar spreker meent, niet interessant om
na te knarten over wat er allemaal had kunnen gebeuren.
De heer Mr.E.H.Toxopeus·memoreert dat hij in de vergadering
van november over dit onderwerp heeft gezegd dat naar zijn oordeel
het advies van de Commissie het Staatshoofd, om het maar heel populaïr.te zeggen, tot marionet zou degraderen. De Commissie meent
dat het door haar aanbevolGn systeera inderdo.ad zou leiden tot de
definitieve aanwijzing van een formateur en premier. Spreker was
het. d.aar niet nee E::ens en heeft hiertegen toen bezwaar gemaakt.
De heer Belinfante heeft naar ·aanleiding van punt 1 van de
korte noti tic o.pgeoerkt, dat het een schande is omdat dan beoordeeld zou kunnen worden of de Koningin al dan niet gehandeld heeft
overeenkanstig het advies van de ndviseurs. Spreker werpt hiertegen
in.dat in zijn advies de positie van de Koningin een veel zelfstandiger blijft dan in het systcem van de Commissie. Het door hem
gugcven advies is in ',vezen hetzelfde systeem als het huidige met
iets meer openheid en ic;ts r.wer duidelijkheid. De heer Toxopeus
stelt niet gezegd te hGbbcn dat du adviseurs zouden moeten zeggen
wat ze het ~t~atshoofd geadviseerd h0bbon, maar dat ze alleen
bekend maken in welke politieke richting hbt ndvi88 gaan zal. Dit
is trouwens oo!c al op te maken uit de verkiezingsui tslag.Prof. Oud
heeft indertijd vastgesteld dat hdt geheim van Soestdijk is, dat
dat vrat he-t Staatshoofd zegt niet publiek gornaakt wordt. Men praat niet over de opmerkingen, de vragen en de aandrang van het
Staatshoofd. Omgekeerd, zo heeft Prof.Oud het gesteld, is het
niet nodig niet te vertellen wat je zelf politiek meent.
.
Er blijft in ieder geval erin marge in de conceptie zoals gegeven
door de spreker tussen het politieke beleid dat meri aangeeft en de
feitelijke uitkomst van de aanwijzing van een premier. Personen
worden in het geheel niet genoemd. Het Staatshoofd blijft vrij
aan te wijzen wie hij wiLDit is hC;lümaaJ. niet h8t geval in de
gedachte;ne;ang van de Commissie, want daar wordt meteen gezegd:
plijn..l-wer X moet het zijn. Daarom mt:ent spreker dat het verwijt
van de heer Belinfante niet opgaat.
·
De heer Toxopous gGlooft dat zijr;t_ pogJp.g,· w,'lnrbij hij toegeeft dat zijn poging helemaal geen spectaculaire resultaten heeft
opgeleverd, uaar dat kan ook niet binnen dit systeem, toch geleid
heeft tot iets meer openheid, iets moer duidelijkheid - om een
woord van deze tijd te gebruiken - iri de Kabinetsformatie.
Vermeden moet worden dat manoeuvres gevolgd worden waarin·menscn
geadviseerd worden, van wie rien tevoren weet dat ze het niet
zullen worden. Om dit soort dingen te vermijden zou·het aanbeveling
kunnen verdienen zich te gedragen volg8ns de ongeschreven regels
die spreker zich heeft voorgesteld. Overwegende wat hij in de loop
der tijden heeft meegemaakt op het gebied van Kabinetsformaties,
heeft de heer Toxopeus getracht een zo goed mogelijk advies te
geven. Spreker zegt bij zichzelf de recente Kabinetsformaties te
· hebben nagegaan en zich beraden te hebben wat voor verbeteringen
aangebracht zouden kunnen worden zonder het stelsel op zichzelf
aan te tasten.
De heer J .• J .P.T'Ieijer te Utrecht vraagt de heer Toxopeus of de
door hem voorgestE::lde procedure, waarin het politieke advies bekend
gemaakt zou worden, niet erger is dan het bekend worden welke persoon aangeraden wordt. Immers bij het noemen van een persoon wordt
de Koningin niet direct geconfronteerd met een politieke beslissing. Daarentegen wanneer bekend gemaakt wordt welke politieke
lijnen haar voorgesteld zijn en Zij dan een besluit neemt, wordt
Zij politiek ge~ngageerd.
De heer Mr.E.H.Toxopeus antwoordt dat in dit geval de persoon
natuurlijk de politiek is. Het is ondenkbaar dat men een fornateur
zou aanbevelen los ven de politieke constellatie; het gaat om de
politiek, daar zijn wij mee·bezig. Dostijds heeft de V.V.D.
een Kabinet voorg~steld bestaande uit de drie confessionele partijen en de V.V.D. Binnen die.constellatie kan 1aen dan aan
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- 19 personen denken, maar zou de heer Mcijer zich kunnen indenken dat
de heer Zijlstra een Kabinet met de P.v.d.A. erin zou willen aanvoeren?
Het lid van de Cou~issie, de he6r Drs.A.J.B.Hubert krijgt het
woord. Spreker erkent dat ·de hoer Toxopeus meer openhEJid nastreeft
mae.r het is een openheid, zo gaat spreker verder, op exact verkeerde punten in ons staatsbestE:l, n.l. in dü verhouding van
personen tot do Koning. Dt:l Gomaissic en, naA.r spreker meent, ook
de helft van de partij vli_l inderdaad neer openheid, naar dan openheid op het gGbied van acties van pn.rtijen en van acties van
foroatcurs en inforDatcurs; een openheid die wij op de wijze van
de heer To;xopous juist ;Jinder krijgen. Volgens lwt advies van de
heer Toxopeus wordt inderdL:.o.d de persoonlijke; actie van Hare
Majesteit de Koningin, zeker in het geval dat er tegenstrijdige
adviezen zijn, en derhalve ~fgelczcn kQn worden welke keuze Hare
Majesteit p0rso6nlijk uit de tegenstrijdige adviezen heeft gemaakt, bloot gcücgd en dit is een onaanvao.rdbEn.'e zaal{ in ons
stáf~tsbestel. :Sen heel ander punt is de mogelijkheid ora de verantv;oordclijk/:u::id v~n in.for::lD. teurs, ook van nislukte informateurs,
beter te regelen, n.l. door de r~gel dat het Kabinet niet onmid~
dellijk na do verkiezingen aftreedt 1 mf:tnr p!.ls op de datun dat er
een niemr Kabin..::t is, Als tvreech; L10[;Glijkhcid noe1:1t spreker de
mogelijkheid ou een aangewezen foruo.t8ur of informateur te benoemen tot Staatssecretaris bij hot Kabinet van Algemene Zaken, waardoor hij geen Kabinetslid zou worden, ;uaar wel poli tiok verantwoordelj_jk is en ter verantwoording gû'roepen kan worden door de
Tweede Knmeï~, hot lichauo wat nog al tijd die verantwoording zal
moeten kunnen vragen.
De h~or J.Gosschalk te Voorburg vraagt ~c·h~er Toxop~us of
hij bedoeld heeft dat de Koningin toe::stETnJinG gevraagd wordt
de adviezen te publiceren.
De heer r~.Toxopous antwoordt ontk~nnend.
De heer Dr.E.Nordlohne, lid van de Caomissie Kiezer-Gekozene,
acht het gewenst d" advit:zen,die aan de Koningin uitgebracht worden, te publiceren. Dit is gewoon oen kw•estie van eerlijkheid en
van oprechtheid, a~sluitende bij de algemene golf aan behoefte
aan oprechtheid die er op dit ogon"!:>lik door ons land gaat. Hen
moet VOOral niet denken dat de adviuzGn die de fractievoorzitters
aan de Koningin uitbrengen na de alger.1ene verkiezingen geheio
blijven. Dit is volstrektG onzin, de adviezen liggen op·atraat.
Het gaat n.l. als volgt. Men belt na afloop een fractievoorzitter
op en dan vraagt men natuurlijk niet wat deze fractievoorzittor
de Koningin gezegd heeft, maar men vraagt de fractievoorzittor
wat in zijn visie de oplossing voor het politieke probleem is.
Spreker gelooft aan deze woorden niets meer te hoeven toevoegen.
De heer I'Ir.E.H.Toxopcus is het geheel met. de. heer Nordlohne
eens, die met zijn instemrifng de noviteit van zijn gedachten sterk
gerelativeerd heeft. Op hd ogenblik geschiedt hot bekendmaken
van de adviezen langs alle oogelijko wegen en·iedereen trekt er
zijn conclusies uit en het zou spreker daarom helemaal niet verkeerd lijken. dat r:1en zijn visie op de politieke betekenis van de
verkiezingsuitslag geeft en dat men dan geen toeste.rruning behoeft
te vragen voor het trekken van conclusies hieruit. De ha~r Toxopeus
is uitgegaan vnn de gGdachte dat het zoals hGt nu geschiedt een
groot stuk geheimzinnigdoenerij is, welke helemaal nergens toe
dient. Do geheir:1zinnigdoen0rij luidt er alleen maar toe dat er
allerlei speculaties komen. Van die geheimzinnigdoenerij dient
afstand geno::wn tt.: worden naar men dient niet in de situatie te
kor.1on dat het Staatshoofd geen wezenlijke rol meer speelt. Dit
was het punt waarom spreker zich gekoerd heeft tegen het voorstel
van de Commissie.
De Voorzitter-doet het•volgende ordevoorstel, n.l. het advies
van de heer Toxopeus voor kt:mnisgeving aan te nemen, ··De vergadering
gaat hiermee akkoord.
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De laatste.kwestie die overgebleven is van de vergadering in
Hilversum is de kwëstiE} van de onverenigbaarheid van verschillende
functies, b.v. onverenigbaar~eid van het burgemeestersambt en het
lidmaatschap .van Prmrinc.iale Staten. In Hilversum is toegezegd, dat
er een nader rapport zou worden uitgebracht. De Vereniging van
-staten- en Raadsleden, aan w.ie gevraagd is dit rapport uit te brenge~ is echter nog niet met haar arbeid gereed gekomen. De Vereniging
moeten wij hierover niet te hard vallen• aangezien het hier een
uiterst ingewikkelde materie betreft. Immers, praat je over de ene
onverenigbaarheid, dan kom je al spoedig in de andere. Bovendien
is
op het ogenblik de verantwoordingsplicht van Gedeputeerde
Staten tegenover de Provinciale Staten is discussie. Dit alles
houdt met elkaar verband. Hoofdbestuur en ~artijraad hebben dus
niet een stuk gf:kregen ·~:aa~·over zij een oordeol, een advies konden
geven. Wel heeft de commissie Geertsema zich erover beraden en in
deze commissie bleken inderdaad twee groeperingen te zijn, n.l. tegen
verenigbaarheidenvoor verenigbaarheid. Dit is het enige waar we
hu over beschikken. Hier spoelt nog doorheen dat de kandidaatstelling voor ~rovinciale Staten reeds begonnen is en daarom stelt de
Voorzitter voor dit punt op dit ogenblik niet verder af te handelen.
Sp~eekster gelooft dat diverse centrales die al met de kandidaatstelling begonnen zijn in grote moci.lijklHeden gebracht zóuden worden
wanneer vlij hier nu rauwelijks zonder rapport van de Vereniging van
Staten- en Raadsleden een beslissing zouden gaan nemen. Daarom is
·het voorstel van spreekster om dit probleem niet in dit congre~
te behandelen, maar in de eerste de beste gelegenheid die zich daarna voordoet.
De heer J.J.P.Meijer te Utrecht is het met de Voorzitter eens
het probleem op te schorten, aangezien er ge~n rapport en geen stukken ter tafel liggen. Spreker zou echter graag iets bonereter weten
op welke te~mijn de Voorzitter denkt· dit onderwerp aan de orde te
stellen.
De heerDrs.A.H.Bom te Naarden toont zich bijzonder gelukkig met
het voorstel van de Voorzitter. Hadde-n \·rij ·hct··onderwerp in Hilversum
in november vorig jaar behandeld 9 dan hadden wij zuiver kunnen spreken over het theoretisch probleem. Wanneer het echter nu besproken
zou.worden, dan zou het theoretisch probleem vermengd worden met het
praktische probleem van een bepaalde kandidaat wel of een bepaalde
kandidaat niet. Wij zouden dan een onzuivere ui t·slag krijgen en wij
.ambiëren juist een heel preciese uitspraak te doen. Daarom is spreker bijzonder gelukkig met het voorstel het nu niet te behandelen;
hij hoopt dat de partij dit voorstelaannGerut. Tevens hoopt spreker
dat dit voorstel behandeld zal worden nadat de kandidaatstellingen
voor de Provinciale Staten en ook de kandidaatstelling voor de
Tweede Kamer de1'ini tief achter de rug zijn.
De heer Nr.J. Schuttè~vaer te Utrecht stelt in zijn hoedanigheid
van secretaris van de Kamercentràle ·Utr-echt' ·ook reeds t.e maken gehad te hebben met de voorbereiding van de kandidatuur voor de Provinciale Staten. Het is al gebeurd dat ee~ van de leden, die
burgemeester is van een kleine gemeente, zich enigszins voorzkhtig
heeft opgesteld met de uitlating dat hij zich niet graag kandidaat
zou \'lillen laten stellen wanneer de têndens in de partij die richting uitgaat dat later wordt gezegd dat de functie van burgemeester
en lid van Provinciale Staten onverenigbaar is. Spreker vraagt
daarom wanneer de Voorzitter denkt het onderwerp te behandelen; het
zou bijzonder onplezierig zijn wanneer Utrecht opnieuw met de
kandidaatstelling zou moeten beginnen in verbq._nd met. de uitspraak
van de partij.
·
· ·· ·· ·
:De Voorzitter is dankbaar voor de suggestie van de heer Bom.
Zij kan zich mût hem voorstellen dat de kwestie pas behandeld wordt
nadat de kandidaatstelling voor de Staten en .zelfs ookde kandidaatstelling_ voor de Kamèr heeft plaatsgevonden. Hierbij komt nog het
zakelijk-oFga'nisatorische motief, dat te voorz·i·en is dat wij inder-.
daad de komende jaren zo enorm veel te do_en hebben op het gebied van
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politieke vraagstukken, kandidaatstelling, verkiezingsprogram, dat
spreekster geen mogelijkheid ziet een eerdere datum te kunnen ~n
mogen beloven. Bovendien komt het spreekster, waar het gaat om com. binatie van bepaalde personen, waardoor zoals de he.er Schuttevaar
terecht opmerkte moeilijkheden kunnen ontstaan, veel beter voor om
het geheel pas ie behandelen nadat al deze kandidaatstellingen
hebben plaatsgevonden. Dan kan het inderdaad behandeld worden op
principiglo gronden, zoals de heer Bom gezegd hEeft, en niet met in
·het achterhoofd de gedachte dat wanneer _zu,s of zo·. gestemd wordt,
mijnheer A of B niet op de lijst gezet kan worden. Dan worden heel
praktische zalwn met heel principi8lo zaken met elkaar verward •
.Daarom sluit sprec3kster ~~ich gaarne aan bij de suggestie van de heer
Bom en vraagt de: ve:rgadering hetzfüfde te doen.
De heer F.La.uxst.:)rJ:J1mn te Amsterdam geeft een kleine aanvulling.
Laten wij nfëtwü'ë1lt<.m tot na de lmndidaatstelling maa].' zelfs tot na
de verkiezing. Vlannec;r n.l. een kandida~l t gesteld is en hij hoort
dan dat de partij hot eigenlijk lievdr niet wil, dan is dat tegenover hem niet plezierig.
De Voorzitter antwoordt dat haar antwoord dit reeds impliceerde.
Spreekster sprak immers van na de kandidaatstelling voor de TweedeKamer en dan zitten verkozen Statenloden reeds geruime tijd in de
Staten. De Voorzitter vraagt de vergadering 2.1\:koord te gaan met het
uitstel v2.n de behandeling van dit onderwerp tot na de Tweede Kamerverkiezingen. De vergadering stemt met ovurgrote.mcerderheid hiermee
in.
·
De Voorzitter stelt dat de avondagenda hiermede afgehandeld is,
slechts 10 minuten later dan de tijd, 22.30 uur, die zij hiervoor
had gesteld. Spreekster dankt de aanwezigen hartelijk voor de z.akelijke afhandeling.
De Voorzitter schort om 22.40 uur de vergadering op met een
dringend verzoek om do volgende ochtend stipt om 9.30 uur aanwezig
te zijn, aangezien het onderwt:rp dat die ochtet1d buhandeld moet
worden uiterst omvangrijk is.
ZATERDAGOCHTEND, 10 mei 1969, 9.30 uur.
De Voorzitter heropent om 9. 30 uur de vergadering en gaat over
op het punt Behandelin{': van hoofÇJ stuk IV .i__inzake communicatie en
presentatie met de daarbij behorende resoluties en besluiten en de
op die resoluties en besluiten ingediende amendementen en wijzigingsvoorstellen. (Re soluties 21 t/m 26, en beslui ten A en B).
Discussieleider: de Voorzitter van de partij.
Woordvoerders van de CoLwrissie: Dr.E.Nordlohhe, voorzitter van de
werkgroep communicatie en Mr.F.Korthals Altes, Algemeen Secretaris
·van de partij.
·
De Voorzitter betoogt gisteren aan het begin van de vergadering
reeds gezegd te hebben dat het een enorme materie is waar we-doorheen moeten koruen. Dit geldt wel heel in het bij zonder voor het .
hoofdstuk dat hedenmorgen behandeld gaat worden, n.l. de communicatie. H€t hoofdstuk dat eigenlijk het meest van alle hoofdstukken
over,ons zelf gaat, over het werken van de partij, de mogelijkheden
die er zi.jn, de verbetering van de interne conL'!rt.i.nicatie, van de
me.ningsvorming, van het imago, de presentatie en--wat dies meer zij.
De Voorzitter wijst erop dat in de tijd van 3t uur 6.resoluties en
enkele toegevoegde resoluties behandeld moeten worden. Dit betekent
een hal~ uur per resolutie. Spreekster vindt het vervelend te moeten
jage~, maar aan àe andere kant hoopt zij dat de vergadering er
begrlp voor hc>eft dat het Hoofdbestuur zo verschrikke.lijk graag aan
de slag wil met alle voorstellen die hier in dit stuk liggen beslot~n. Daarom zal de spreektijdbeperking heel streng in acht moeten
worden genomen waarvoor de Voorzitter bij voorbaat haar excuses
aanbiedt.
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- 22Aan de orde is thans re·solutie 21. De resolutie, welke handelt
over openbaarheid der vergaderingen en over openbare standpuntbepalingen. Hierop zijn ingediend amendementen van Amsterdam, Wassenaar,
Roosendaal, Haarden, Amstelveen, liluiden/Ivluiderberg, Eindhoven en
Den Haag. De amendementen van de afdelingen .AnlSterdam, Den Haag en
Wassenaar worden ingetrokken. Eveneens hot redaktionele amendement
op sub c van Naarden, Amstelveen, r:~uidenji,Iuiderberg.
De heer J .F.Mei;ieraan licht het amendement van de afdelingen
Haarden, AmstelveEm, Muiden/1viuiderbcrg op sub d van resolutie 21
.toe. In de voorgestelde reso·lutie 21 ~yordt gesproken over persconferenties voor of tijdens beg:rotingnbehandelingen. Spreker heeft
gezien dat er een a'3nta1 amendementen zijn die eraan t"wijfelen of
dit de goede bewoordingen zijn. De afdeling Naarden heeft voorgestelel dit te wij zigcn in b.v. 11 naar amlleiding van de behandeling
van een begroting 11 , omdat met name hrJt geven van standpunten voor
of tijdens de behandel:i.ng afbreuk zou ·kunnen doen aan het overleg
dat juiBt in het college dat over de bocroting moot beslissen, moot
wordon gevoerd. Het is in het alt;cmcen ni.ct erg zinvol on het doet
afbreuk nan do openbare beraadslaginG als van tevoren de standpunten al bekend moeten worden gemaakt. Vandaar het voorstel van Naarden om de woorden "vooral, voor of tijdens de begrotingsbehandeling"
te vervangen door b.v. 11 naar aanleiding van con behandeling van de
begroting.". Verder heoft de afdeling Haardon ingevoegd: "na ond.crling overleg". Misschien lijl-::t dit overbodig, maar de bewoordingen
van clo voor ge stelde re solutie zijn zudc:mig dat zo een porsoonli jk
beroep op iedere afgevaardigde lijkon te doen en het leek de afdeling Naarden dat die bewoordingen bepaald misverstand zouden kunnen
wekken. Natuurlijk is niet bedoeld dat zeven leden van de fractie
ieder een persconferentie houden, maar "na onderling overleg"
lijkt de afdeling Naarden nir1t ovorbodig.
De hoer Drs.B.O.van Randwijk te Zeist zegt dat de afdeling
Zeist zich geheel mot de opmerking, zoals deze gemaakt· is door de
heer Meijeraan, verenigt. De afdeling Amersfoort verenigt zich ook·
met deze opmerking.
Thans kr:i.jgt het woord de hoer Dr.:E:.:t-Tordlohne, lid van de
commissie Kiezer-Gekozene. De heer Nordlohrw betoogt dat de hoofdzaak is dat do meningen die in onze kring over belangrijke zaken
die aan de orde zijn l~;;von, tijdig bekend worden gemaakt aan diegenon die werken op het gebied van de · publici tci t. Dit wordt tegenwoordig vrij algemeen ingezien en ton aanzien van deze st"elling is
uft de partij geen enkele kritiek gel'::omcn. SprE:ker is daarover verheugd. Do kritiek richt zich in feite op de wat kleinere onderdelen
b.v. de vraag die de heer Mcijeraan gesteld heeft, of de woorden
11
voor of tijdens de openbare behandeling van de begroting" niet
·veranderd zou diunon te: worden in "naar aanlcidi.ng van de begroting".
Spreker meent dat dit afhangt van wat mem wil gaan vertellen. Wil ·
men voor de begroting iets mededelen ovc:r bepaalde plannen, bopaalde suggestiEs die: men van plan i.s tijdens de behandeling van de
begroting voor te dragen in d<:: gGm':cnteraad, dan is hot h0~-'Jllaal
niet verkeerd om dit van te voren bekend tu Il1:-'J.ken, want de grote
moeilijkheden waar raadsleden en Kamerleden mee te maken k:rijgen is
altijd het feit dat de gedachte die me:n op oen gogove:n moment spuit,
niet altijd ~aaf overkomt in de kranten omdat de journalisten niet
voldoende geinformcerd zijn geweest om alles tot in·de details te
begrijpen. Dan is het dus zaak zo vroeg en zo tijdigmogelijk de
journalisten een zo volledig mogelijke informatie te verschaffen.
Dit is eigenlijk de gedachte geweest om er ook bij te zeggen ;,voor
de behandeling van de begroting" en natuurlijk ook i'tijdens" de
vergadering, de reeks van vergaderingen en begrotingsbehandelingen,
aangezien h~t vaak heel verstandig is de opstelling van de fractie
nader toe te li~hten.
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- 23 De opstelling van de fractie komt in do loop van zo'n vergadering
niet altijd voldoende duidelijk over, vooral omdat er heel voel
pleegt te gebeuren in een dorgelijke reeks van vergaderingen; een
parate ontmoeting met de pe~s kan öp dit punt soms wonderen verrichtcm. Spreker tilt niet zwaar aan de opmerking van de heer Meijoraan.
Het is praktisch hetzel.t'de en daarom vraagt spreker zich af waarom
afstand te. doen van do godrui<:te tekst, die voor ons ligt.
De heer J.F.toijeraan antwoordt, dat dat wat de·heer Nordlohne
wil,. door de tekst van i~ao..rdon niet wordt ui tgesloton. Omdat de
tekst van do Comr:Jissie "vooral voor of tijdens" toch in ·die gevallen
waar hij het oog op had bc:paald misverstand kan opwekken, beveelt
spruker hot amendoment l[<J.arden met klem aan.
De hoor )ir.F.Korthals Altes, lid van de Commissie Kiezer-Gekozene, is het iiiöt-cft' heer l'lordlohnC::: eens dat het verschil niet zo
vreselijk Broot is en daaroill zou spreker niet erg teleurgestold zijn
wanneer de vergadering het amendemGnt Naarden, Amstelveen, Muiden/
I'luidort,;;rg zou overnemen. Spre;lcer z.i8t echtor con c,ro"lie schoonheidsfout in de opmorkin; die tuss~n strecpj~s geplaatst is. De opoerking
;,bij voorkeur no. onderling OV(Jrlee;" is het intraJ:.,pen van een open
. dour en daarom zou hij die woorden willen schrappen.
DG afdeline; Naarden gaat akkoord mot schr3.pping van deze woorden en de Voorzi ttcr brengt vervolgens het arncnd.er.wnt Naarden, _Am~;tel veen, f~iuidon/lliluid<:::rberg in stemming. Hut amendement Naarden enz.
wordt mot eon mcol'dorhcid aangcmomen.
De afdeling Eindhoven hoeft amendementen op b en e ingediend.
Do heer
r: .J .Huldcr te Eindhoven constate0rt dat deze amendementon in Eindhoven ontsfaan zijn in het kader van het betere kontakt
ki8zor-r;ekozenG'. Do afdeling Bindhovun dacht dat met nol~ grotere
doslmndighoid de problemen die regionaal gebonden zijn, beheerst
rosp. verdedigd zouden kunnen worden. Kortom, in het totale kader
van een nav.wore band tussen kiezer en gekozene zijn d0zo amendemGn- ·
ten ontstaan.
·
De hoor J.K.MuntinP:;a te Doventer wijst erop, dat do V.V.D.Twe8de Kamerfractie bosloten hueft door een taakv0rdeling in geografisch opzicht con aanvulling te geven op de reé::ds bestaande veelvuldige functionele kontakten met de ingezetenen, met do kiezers
uit een bepaalde omgGvin~. De strekking van de wijziging van de
afdaling EindhOvcm onderschrijft spreker. Geef in overweging aan het
Hoofdbestuur en dJ Verkiezine;sra.J.d om straks bij hot opstellen van
de-lijst aan de vcrtegenwoordigers in de buitengewesten, zo mogel~k
naar rato van hut aantal stemmen dat zij ITekro3en hebbon bij de
laatste verkiezing, aandacht te gevon. Verdor gelooft spreker niet
dat dit artikel van Eindhoven pracios zo moet word8n aangenomen
omdat dit dan ten koste zou gaan van de betöre tokst van punt b,
zoals de Commissie voorstelt. Maar toch wil spreker aan het hoofdbostuur en de VJrkiozinc;sraad vragen aandacht te.schenken aan de
kansen dio l!':ij willen goven aan de buit; engewesten ··om vertegenwoordigd
te worden in de Kamer.
Do- heer L.tl.vo.~ Voorene te Amersfoort begrijpt niet waarom hot
oorspronkelijko b zou moaten vervallen om plaat3 te maken voor het
door Eindhoven voorgestelde b. Spreker zou kunnen begrijpen wanneer
b van Eindhoven zou worden toegevoee;d.
De heer E.A.J.• t1oddcrman tc.:l 's-Gravenhage v0rz0k·art dat, mocht
hot Hoofdbestuur niet grote aandacht besteden aan vertegenwoordigers
van de buiteng0westen bij het opstellen van de kieslijsten, de
contrales klaar staan om dit op te vangen.
De afdeling Eindhoven toont zich bereid sub b van resolutie 21
to lo.t·en staan en haar amendement tot toevoeging te maken.
-
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De heer Dr.E.Nordlohne merkt op,_ dat de wensen ten aanzien van
de regionale spreiding strict genomen hier riiet op hun plaats zijn,
aangezien wij het meer over de communicatie en minder over de opstelling van kieslijsten hebben. Bovendien heeft de heer ~untinga
iets aan het Hoofdbestuur gevraagd. Aangezien spreker geen lid is
van het J.loofdbestm}r kan hij ook niet namens het Hoofdbestuur spreken.
Het eni~e wat hij kan doen is zijn persoonlijke mening geven en
zeggen dat zover hem bekend is, zoals ook terecht reeds door de
heer i lodderman werd ope;emerkt, ·de centrales heel consientieus de ·
lijsten in de gaten houden en voor een rogionale spreiding van de
kandidaten zorg dragen. Spreker gelooft aan de andere kant dat een
Hoofdbestuur dat leiding wil geven aan het opstellen van de kandidatenlj_j i3ten, er goed aan doet voor een evenwichtige saJ!!enstelling
van die lijst te zorgen. Maar evenwichtig wil niet alleen zegBen
evenwichti~ volgens regionale spreiding maar wil bovenal zeggen
rekening houden met de grote belangrijke onderwerpen die in de openbare vort~~enwoordilcnde lichamen ter sprake komen. Dit soort dingen
dient nooit abooluut gc~steld te vvorden, maa.r altijd moet naar zo
goed mogelij~ gestr2ufd to worden. Dan komt men tot een redelijke
verhouding. l':ien dient rekening te houden met de ondorwerpen, men
dient rekening te houden mat de leeftijden, men dient rekenine te
houden met do ragionale spreiding en als het kan ook mot de maatschapJC::li,jke acht<.:rban, misschien ook wel ènCt de afkomst Vcin de
afgevaardigden; men moet er rekening mee houden dat er niet alleen
r.1annon in rl.e frdc:thJ zitten mao.r ook vrouwen, enfin aan al dit soort
dingen moet godacht wordon en natuurlijk dient ook aan de rogionale
spreiding gedacht te worden. ~preker meent dat dit in onze partij
heel redolijk in hot oog wordt gehouden, en dat er in de gohalG
procedure van kandidaatst0lling aan de rogionale organen zoveel
invloed is verzekerd, dat er toch een redolijke mate van regionale
sprcidiDg besta·1t~
Eon vraag die bij spreker opkomt is de vraag waarom hearings
zoveel nadruk krijgen. ~igenlijk ko.n in deze resolutie volstaan
worden mot hot beginsel van zorg voor goede kontakten. Dit kan door
persconferenties, maar nutuurlijk zijn hearings ook een prachtig
middel. Ovc:rigcns zit men er als bostuurdor zelf bij. En als eonmaal
de opvattingen over grot0re openheid zich meest~r maken van ieders
overtuiging, dan is het helemaal ni0t belangrijk meer om het allemaal in detrüJ.s te gaan regelen. ~preker begrijpt dat bij Bindhoven
een nadrulc wordt gelegd op problomen van professionele bevolkingsgroepen. Maar dan zijn we bezig erg in details te treden en de
mogelijkheid bestaat dat nu weliswaar de problei!Ien van professionele
bovolkin&;sgroepen bij ~:indhoven in het centrum staan, maar dat over
een paar ja<J.r weer andere dingen in h,;t c.:mtrum der belangstelling
staan. Dit zou betekenen dat dan daar de nadruk op gelegd zou
moeten worden. ~at dat betreft moot 2en resolutie ruimte laten voor
vardore ontwikkeling.
Do heer ;,r • .0 .E.orthals Altes is h0t in grote lijnen eens met de
heor Nordlohne, maar zou toch nog een ernstig bezwaar tegen het
amandawent van do afdeling Eindhov0n op b willen laten horen. Immers
b maakt op de buitenwereld oen volkomen verkeerde indruk. die dit b
leest krijgt do indruk dat de kieslijsten, bedoeld zal wel zijn
de kandidatenlijsten, in de V.V.D. door het Aoofdbestuur worden
opgesteld. En dit nu is allerminst het geval. De v0rgadering w0et,
maar oen buiton~taander die dit leest weet dit misschien niet, dat
do invloüd van hot iloofdbestüur buitengewoon gering is. Het is inderdaad zo, zoals de hoer ~odderman heeft gezegd, dat de centrales in
dit vcrband eon OV8r\'1Ggende invloed hebbon, volkomen terecht. l~-caar
dan rno0ten we niet in Gen resolutie net doen alsof het Hoofdbestuur
eigenlijk de kandidatenlijsten opstelt en aan deze dingen speciaal
zou moeten denken. Verdur onderschrijft spreker volledig wat do
heer N.ordlohno heeft gezegd, maar wil nogmaals b1:::nu.drukken het
verkeerd te acht(;n wanneer dit in de publiciteit komt, omdat het de
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- 25 indruk wekt alsof wij' als Hoofdbestuur de kandi.datenlijsten maken.
Zo vaak wordt gezegd dat in.de politiek maar kleine clubjes van 10
tot 18 mensen de dienst uitmaken, maar dat is bij ons niet waar.
Laten we dan ook niet de indruk naar buiten wekken alsof het wel
waar zou zijn.
~mt het amendement van de afdeline~ Eindhoven op e betreft, verzoekt spreker öf dit redaktioneel zo mag worden gewijzigd dat er
komt te staan: doet voorts een beroep op de afgevaardigden en
besturen van afdelingen en centrales. 1/ant het is een be;:-;tje merkwaardig dat hier oe!:-J beroep wordt gedaan 01; de besturen van de afdelingen maar op de centrales in hun ~eheel. Dat zal niet de bedoeling
zijn ~cwcest en daarom stelt spreker voor te spreke~ over de besturen van de afdelin~on en centrales. Vcrder is spreker h~t geheel wet
de hoer Nordlohno eens dat hat grote bezwaar t~gen deze toevoeBing
is, ni0t dat or gevraagd wordt om hearings maar dat er gediscrimineerd wordt en gosproken wordt over profassionGlc bevolkingsgroepen.
Dit is oen belangrijke schoonheidsfout en spreker is er daarom
togen.
De hucr L.~.van Voorene te Amersfoort merkt op, dat libGrale
wetgeving glob<:~·ré: wett;eving is. \ie movten niet zov0r gaan om TJGt
name hearings tu noemen; er kunnen nog veel moer dingen zijn. Upreker
vraagt of do Commissie zich er mee kan verenigen in de bestaande
tel~st te zoggen; mede door· middel van openbare standpuntbepalingen.
De heer
F .. ,T. l\1ulder deelt mede dat de afdeling Eindhoven
. akkoord gaat met de wijziging van "do afe;e:vaardigden, de afdelings'bosturen on C·mtrales" in "de afgevaardigden, de! bestur.eh _yari~a,.fde
lin~en en centralos''. Verder is ~indhoven bereid het woord professioncel t3 wijzigdn in diverse. Spreker merkt op dat het woord hearings
oen andere klank resp. bedoeling heeft dan het woord openbare standpuntbopo.lingen. Bij openbare standpuntbepalingen gaat het· initiatief
van ons uit terwijl bij hearings h0t probleem naCtr on.s toe komt.
Daarom wil'de afdeling Eindhoven hèt woord hearings laton staan.
.
Jvr.
I••ievr.Drs.!I.A.BL~ekor-Van Styrum te Vlad.rding.qn stelt de formule
voor: mode door openbare standpuntbopalingen, hearings en andere
middelen. Zo hebben wij inderdaad de globale terreinen waarmede gewoi·kt kan worden en aan de behoefte van het ogenblik kunnen worden
aangepast.
De heer Dr.E.Nordlohne acht de suggestie van Mevrouw Bleeker de
mooi te wa.:,rd Omö'V3r.T;ënemen. ~~aarschijnlijk loopt de zin· niet helemaal, maar het Hoofdbestuur zou dan vrijheid moeten krij~en om taalkundige veranderingen die in de zin nddig zijn, aan te brengen.
De Commissie is bereid het woord hearings in resolutie 21 op
-t;o nomen. Do Voorzitter vraagt Eindhoven of zij na overname van het
woord hearings nog haar amendement in stemming wil brengen.
De afdelins Eindhoven trekt h&ar amendement op e in en handhaaft hac.tr amendement op b, wat geworden is tot een toevo:eging.
Do Voorzitter brengt deze toevoogipg in stemming. Het amendement
Eindhoven vTór(ft'"vorworpcn. lî:et amendement van i·! aarden ovar de openbare standpuntbepalingen is reeds aangenomen waarbij nu dan ook het
~oord hearings zal worden ingevoegd.
De Voorzitter gaat over op resolutie 22, welke handelt over
spreekuren en daa.raan toegüvoogd een resolutie 22a van ll·ageningcn
on Gelderland over discussiegroepen en studiekringen. Op resolutie
22 zijn 5 amendemonten ingediend en wel door de kamercentrale Gelderland, de afdelingen 1iassenaar, Voorschoten en kamercentrale Leiden,
de afdeling Utrecht en de afdeling tiaganingen en de kamercentrale
G•.}ld0rland voor do t<?egevoegde resolutie 22a.
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De heer G••v.Bos te Ede oordeelt dat door de toevoeging van de
Partijraad aan de problewen die Gelderland had, tegemoet is gekomen.
Het ging Gelderland erom dat de resolutie, zoals die oorspronkelijk
gesteld is bijzonder stringent is en vooral voor de kleinere.afdelinsen in de provincie tot moeilijkheden zou leiden. 1Iet is gebleken
dat reeds andere partijen o.a. in Jcpeldoorn gc~robeerd hebben spreekuren te houden maar dat dit op een fiasco is uitgelopen. Daarom was
de bedoeling van het amendement Gelderland deze resolutie zodanig
te wijzigen dat wel op het belang van het kontakt werd gewezen maar
dat de zaak niet zo stringent gesteld werd en dat er dus een zekere
mogelijkhoid was om aan het bestuur over te laten het kontakt te
activeren. Naar mocht de toevoeging van de ~artijraad geaccepteerd
worden, dan zal het amendement van Gelderland kunnen vervallen.
De hcGr van Oo_r:...<l~. te Utrucht licht do toevoGging van de
afdeling Utrecht toe. Het gaat om e8n lijst samen te stellen waarop
de onderworpen, die tijdens do spreekuren aan d0 orde komen, worden
bijgehouden. Dit is nuttig omdat daaruit B0zi0n kan wotden wat voor
soort problemen er zijn. Uit de soort problollion dio dan ter tafel
komen zal b.v. kunnen blijken dat or een hiaat is in de communicatie.
Tevens kan men dan zien of hot gewc;nst is hot spreekuur op het stadhuis dan wel in oen café-restaurant tu doen plaatsvinden. In Utrecht
is hot gcblekun dat de mensen wol naar h0t caf6-rcstaurant gingen,
maar niut naar hot gemeontehuis. Dit is, moont sproker, t;; vurklaren
uit hot feit dat do sfeer in een caf6-restaurant gomoedolijker·is,
dat mon daar gcma:kkolijkor praat. 'l'ovcns v:anno<:;r het spreekuur in
hot atadhuis wordt ~<.;houden, worden dioe;onon die het spreekuur
houûcn wo~r meer geidontiiïceord met de ovurhcid dan in een caférestaurant hot geval is.
rlo~r:·tr..!...-yar:~2.!:._Vee::.=Tu;yl Schu~~,)m~~g-~. to ,'/assor:at~.r deelt mede
dat de aldolln[ .1assunaar soortgellJke mot1cven hoeft gehad als do
karnorcentrale G0ldcrland en zich da<Lroru graag bij de woorden van de
hoer Bos aansluit.
De heer Dr.:.:~. Nord~.c?J!rw. hoeft ber;rip voor do suggesties van
Gelderland, maar moent dat in de voorstollen van Geldorland van d~
sprec::kuren niets meer overblijft. Zo vordwijnon en er komt niets
anders voor in de plaa·cs, behalve dan wat algemenG aanwijzingen,
dat de verhouding tussen kiel'ler en gekoz0ne mo-=:t worden bevorderd.
Haar aan zo'n algemen•~ opocrking hebben wo geen be;:hoofte. Het ging
de Commissie om voorlichting van het kiezerscorps, welke vorm gedacht is ih de vorm van deze spre:Jkuron. ,iordt het voorstel van de
ka~ercentrale Galdorland aangenomen dan wordt eon heel concreet
essentieel punt uit de resolutie geschrapt en dat wil spreker niet
aanbevelen. dat bctr.:.:ft de plaats van het houden van de spreekuren
zijn er argumenten voor en zijn er argument~n tegen om deze spreekuren ten gemeentehuize to houden • .3pr<c:.ker vraagt zich af waarom do
plaats toe to voegen; hot zal misschien niet eens altijd mogelijk
zijn om deze spreekuren op hot gemoentehuis te hou<l1:m. Aan de ene
kant zal hGt vaak ps;y-cholor;isch betar zijn om tc:en sproeku11r in een
gezellige kroeg te houd(::n, zoals door do afgevadrdigdo van Utrecht
is opgemerkt, aan de andere kant is hot soms ook heel goed do mensen
de weg naar het gcmeentehuis te leren vinden en te laten beseffen
dat mem bezig is met de zaken van openbaar belang. Misschien kan men
dan ook eens de g,;meentoraad zien en de zaal waar men vergadert en
misschien komt men dan ook ·~ens op het idee om een o.penbare vcrgadering van do gemecntaraad bij te wonen. Kortom, het blijft de
Commissio . .om het even'wao.r de spreekuren gehouden worden.
De heer G. J .Bos is het ten dele met de he0r Nordlohn'.: eens dat
het amondemon~ä~door de kamercentrale Gelderland is voorgesteld,
niet concreet is. Aan de andere kant wijst spreker er op dat Apeldoorn.het laatste jaar do gewoonte hoeft gehad om bij iudere

- 27 openbare vergadering de volledige gemeenteraadsfractie aanwezig te
doen zijn, opdat de aanwezigen de gelegenheid hadden vragen te
stellen. Dit is dus een oplossing; omdat het houden van syreekuren
voor vele kleine afdelingen-moeilijkheden zal geven, wil de kamercentrale Gelderland wat meer ruimte laten al is haar voorstel niet
concreet.
De Voorzitter dankt da heer Bos voor zijn interessante sug5estie en geeft hetwoord aan de heer jj.Heidsma te Voorschoten.
·
De afdeling Voorschoten heeft in de resolutie de afdelingsbesture~ gemist en wil graag naast de geno~mde organen in de resolutie ook het woord afdelingsbesturen invoegen. Deze dienen ook
mede te werken aan de uitvoering van deze resoluties. Het betekent
nif.lt dat Voorschoten nu staande de vergadering nog een amendement
indient, maar dit is de reden waarom Voorschoten meegegaan is met
het amendement va:p de afdeli_pg ·.ïas::;enaar.
·
Jvr.
Eevrouw _Dr_:s_o:_'i.~_A. 3leekor-Van ')t;rr~~ te Vlaardingen haakt in op
do suggestie de BJ!roel:uren zo r;J0[';81i.jl: ten gCiaccntehuiz~ te houden.
Het is niet zozeer van belang dat alleen de kiezers van de V.V.D.
naar het gemeentehuis toekomen maar dat vooral iedereen, ook wanneer
hij niot aangosloten is, ook als hij nor:; niet weet waarbi,j hij zich
zal aunsluiten en waarop hij zal stemmen, nadr het stadhuis kan gaan.
Het stadhuis moet open staari voor allemaal en het gaat erom dai alle
burgers zich gaan intGresser:m voor de publieke zaak.
De heer E.A .•T.Iloc1 derman te 1 s-Gravenhae;e ondersteunt st0rk de
woorden van mevrouw Bleeker. Een ondersteuning die gegrondv~~t is
op do ervaring die) het bestuur van d& afdeling 1 s-Gravenhago met de
spreekuren in 1 s-Gravenhage hoeft gehad en de reacties die zij ook
Vdn niet-leden der partij daarop heeft ontvangen. Er is behoefte
aan een centraal punt waar ieder op een vaste tijd en plaats terecht
kan bj_j in principe alle poli tieko parti,jen.
De heer van Oordt te Utrecht betoogt, dat wij van het feit
uit moeten gaan, dat nf:;-t alle mensen. gemakl<::elijk naar het stadhuis
toestappen. Voel mensen hebben schroom daar naar toe te gaan. Ze
kennen de mensen niet, ze komen een statige kamer binnen en worden
togenover een aantal gemeenteraadsleden gezet. Ze hebben niet het
idee dat er naar hun geluist0rd wordt. In een café zitten ze gewoon
gezellig tegenover do man aan tafel en het gesprek verloopt dan
aanzienlijk prettiger.
·
··
. De heer J .J .r,Julder te Rotterdam merkt op dat het voorstel van
de Commissie al enige jaren in ~otterdam daadwurkelijk wordt uitgevoerd.· Spreker geeft de verzekering dat het werkt. Nel zijn e·r natuurlijk de g.Jbruikelijke querulanten, maar het feit dat de 'mensen
informeel aap eon tafeltje met een gomeentcraadslid, een statenlid
of een Kamerlid die er altijd bij aanwezig is, kan spreken blijkt
enorm te voldoen. De rogoling ·zoals voorgesceld door de Commissie is
bepaald goed en spreker wil dan ook graag een woord van adhesie aan
ae Commissie uitspreken.
De heer C.~.Visser te Amstelveen vraagt zich af waarom hier
zoveel woorden aan verspeeld worden. In de resolutie staat toch "zo
.mogelijk ten gameentehuize".
Ook de heer J.Gosschalk te Voorburg oordeelt dat er teveel aandacht besteed wordt aan kleinigheden. Er staat "zo mogelijk ten gemecntehuizc" en het is afhankelijk van een ç;emeente of de spreekuren in het gemeentehuis dan wel in een cafe gehouden worden. In
Voorburg staat het g<'3meentehuis hiervoor open. Laat het, wanneer het
in hot gemeentehuis kan, aan de afdelingsbesturen zelf over of ze
de spreekuren ton stadhuize of elders willen houden.
' - 28 -
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Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat wanneer gesteld wordt door
zo mogelijk ten gemecntehuize, toch duidelijk een zekere voorkeur
aan de gemeentehuizen wordt gegeven. Daä.rom acht· spreker het het
beste om de woorden "zo mogelijk ten gemeentehuize" weg te laten
en het oorspronkelijke voorstel aan te houden.
De heer Dr.E.Nordlohne antwoordt dat de kwestie of de spreekuren
in een gemeentehuis gehouden worden of niet een kwestie van
secundaire aard is. De mogelijkheden worden er voor op-:::n gelaten
en ieder b2stuur moet zelf kijken wat in de bGtroffende plaats
praktisch is on doelmatig met alle argumenten pro en contra die
hier te berdG zi,jn gebracht. Bpreker wil wel nog eerr opmerking
maken OV'.:!r de kwosti..:; spreekuren Óf h•3t toelaten van mensen in een
vcrgadering van do V.V.D., waar men over zijn problemen kan praten
en 0iscussi~ren mot aan~czige gemeenteraadsleden. Voor ~6n ding
dient ~en op te passen. Hot is n.l. oen groot verschil of mensen
\JOrdon uite;onodigd in een publieke vergadering of in een café te
sprokon mat raadsloden óf ddt een gBmeontcnaar door aan raadslid
in eon privó-sprGekuur wordt ontvangen. In een openbare vergadoring kan men eigcnlijh: alleen vrij praten ov0r cl;:: algemono. problemen van de gemeente maar wanneer men onder vier ogen sprec~t kan
men ook zijn persoonlijke problomen en moeilijkheden eens duidelijk
en in details uiteenzetten. Voor raadslodon en in hot algemeen
voor leden van vcrtegenwoordigende lichamen is het toch heel goed
de persoonlijke mooilijkheden van do gemeentonaren aan ta horun
omdat man nu oenmaal als raadslid ni~t mot alle sectoren van de
bavolkin~ intensief kontakt zal hebben. Op deze manier wordt juist
hot kontakt mot die bevolkingsgroepen wadrmedo men h~t in nature
niet zo gcmakknlijk hooft, gelegd. De mogolijkheden van een particulier spreekuur zijn anders dan de mogolijkheden van een vergadering, van con openbare vergadering ook als deze van eon bescheiden omvang is. Wo moeten oog hebbah voor hot geheel andere aspect
dat zo'n bntmoeting krijgt tussen raadslid en gemeentenaar wanneer
dczo ontmoeting plaatsvindt in een spreekuur onder vier ogen, oen
aspect dat volgens spreker in veel gemeenten ni~t voldoende onder
de ogen wordt gezien en waarvoor de Commissic nu juist heeft gepleit, wadrmoe do Commissic natuurlijk niet heeft willen zeggen
dat vergaderingen in bet openbaar vermeden zouden moeten worden.
Do heer <~r.F.Korthals Altes betooc;t dat in de oorspronkelijke
resolutie oen-beiJ:lald systeem ingebomvd is, welk systeem nu door de
alJ!onclcmenten een boet.jo op de achtergrond dreigt te raken. Immers
wij zitton ons nu af to vragen waar het moet gebeuren terwijl het
erom gaat dat het moat gebeuren en hoe het moet gebeuren. Het is
duidelijk dat spr<:=>ckurcm alleen in de grotere c;emeenten kunnen
_worden gehouden on dat het een uitzondering zal zijn wanneer in de
kleine gcmeenten de kiezers met Kamerlelden en statonleden kunnen
spreken •. Dan moet het spreekuur c~ntraal v:o:r;den georganiseerd, zoals ook 111 sub c staat n.l. door hoofdbestuur on kamercentrales.
Vlannecr de afdel.ingon zelf allemaal gaan vragen aan statenteden en
Kamerleden om bij de plaatselijke spr0()kuren aanvJezig te zijn, dan
is dat eenvoudigweg niet mogelijk omd<lt dan diu Kamerleden volkomen
ovorvo2rd zouden ·;JOrden. dub d richt zich tot de gemeenteraadsleden;
alle afgeva3.rdigden, dus ook gemeenteraadsleden, moeten zich voor
hot houden van spreekuren bescl1ikbaar st0llen. De Commissie heeft
in het midden willen laten of de afdelingen dan wel· de raadsleden
zelf de spreekuren gaan organiseren. ~r zijn raadsfracties die
graag v1at onafhankelijk staan ten opzichte van het afclelinc;sbestuur
en daarom heeft de Commissie dit in d niet bindend willen voor~
schrijven. lanneer de vergadering de oorspronkelijke resolutie aanvaardt dan is volkomen duidelijk wat het systeem is, n.l. zoveel
mogolijk spreekuren centraal georganiseerd voor zover hot stotenen Kamerleden betreft en verder individueel ao.nbevolen aan alle
afgevaardigden, om er aan mee te werken.
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29 De Voorzitter brengt thans in stemming de-amendementen van de
kamercentrale Geld.erland. De amendementen van de kamercentrale
Gelderland op b, c en d worden verworpen. l:-,'veneens wordt het amendement van de afdeling ~iassenaar verworpen zodat de keuze geheel
open blijft waar de spreekuren gehouden worden. Het amendement.
van Utrecht is meer organisatorisch en gaat over het centraal
verwerken van gegevens over problemen die bij de afgevaardigden
binnenkomen. Het amendement wordt verworpen. De Voorzitter voegt
hieraan toe dat de g(~dachte van de afdeling Utrecht zeer interes-sant is mb~r dat het met de kleine stdf waarover de V.V.D. beschikt
naoilijk uitvoerbaar zou zijn geweest.
Na&r a~nloiding van de oorspronkelijke resolutie 22 stelt de
hcc:r J.• :2 ,1-;r:i :ier::J.an tr;; Xaarden voor lwt woordje "Kamer•• te schrav:pen
en t,:; sproYZGilover do besturen van de centrales. bpreker heeft er
volkoroen bosrip voor dat do afdelingsbesturen er niet bij mo0ten
maar aan de andere kant zijn er kamercontrales waar de statencentrale actiover is. iliut name denkt S}Jh~kor aan de kamerce-ntrale Haarlem
die het moeili,·jk zal hebben om spreekuren in ~1ilvursum en in alle
uithocken te organiseren.
Do hoer !lr.F.Korthals Altos antwoordt dat het volstrekt niet
v:;rboden is dat -de s'E<.;:G;~.ncentralës initiatieven nemen maa.r dd.t toch
vorrc de voork(;ur vc,rcliont dat de Kamerleden alleon benaderd worden
door do kam~rcentrale on niet door b.v. de 8 statencentrales die
do provincie Liu)burg rijk is. .id.t de opmarking ovc:r Ha.o.rlem betreft
morkt spreker op dat Hilv~rsum dat bost ev0n met een telefoontje
naar de voorzittc;;r van do central,:: die in Naarden woont, kan regelen.
De Voorzitter brengt thans resolutie 22 in ongeamondoerde
vorm in stumïülng en constatoert dat doze resolutL~ unaniem wordt
aanvaard.
Vorv:olgcns brengt zij ·in behandeling resolutie 22a, ingediend
door do afdeling !agening8n en karnorcentrale Gelderland. Deze
r·.!~;oluti o gaat over cli:3cussiegroepen en studiekringen.
De heer G.W.Bos van de kamercentrale Gelderland wil, gezien
hot commentaar wclkci onder de resolutie staat n.l. dat zowel de
Commissie als do ~artijraad voor deze resolutie zijn, weinig meer
toevoegen. Sprokor g.:::J.ooft dat iederoen er zo langzamerhand wel van
doordrongen is dat juist het organiseren van studiegroepen of gesprckskringen het onderlinge kontakt bijzonder bevordert; spreker
mcont dat een verdere verdediging van deze resolutie met toevoeging van sub f niet nodig is.
De Voorzitter brangt resolutie 22a in stemming ~et de voorg~
steldo toc.:vo.~ging -van de Commissie. Het voorstel wordt .mGt overgrote meerdorheid aanvaard. Derhalve is met de wijziging van de
Commissic de resolutie over de discussiegroep0n en de studiekring~n
aanvaard.
Op resolutie 23 zijn 11 amendementen ingediend, alsmede een
resolutie 23a over het imago van public relation adviseurs en een
resolutie over.do rapporten en resoluties. De amendementen zijn
·ingediend door de afdelingen Naarden, ~iassenaar en kamercentrale
Leiden, afdeling Leidon, kamercentrale Leiden, de afdelingen Amaterdnm, • s-Gravenhagc, Papendrecht, Dordrecht, .I'~ peldoorn, De Bilt/
Bilthoven en resolutie 23a door de afdeling Apeldoorn.
De heer G.~.Bos van de afdeling Apeldoorn deelt mede dat de
afdeling Apeldoorn het amendement intrekt aangezien dit amendement
overbodig is geworden na aanvaar~i_:qg van reso~utie 22a.
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- 30 De heer Drs.I'.L.ûfferbaus te Leiden deelt mede dat de achtergrond VOOr het amendement van de afdeling I,eiden was dat het 'vVOord
''uitdragen" wat ongenuanceerd werd gevonden en dat de afdeling het
gevoPl had dat het belangrijk was om althans minstens é~n adres
daarvoor te noemer\. Nu echtor gisteren gesproken is over een
duidelijke evolutie in de hogere partij-organen wil de afdeling
Leiden haar amendement op d intrekken.
DG heer :::r. :L,;akkreol te Amsterdam bericht dat de afdeling
.A.ms·iJerdam zidï scbaä"rt äcè1ter het amendement na amendering volgens
de aanbevelingen van de lartijra<J.d en ha-::.:.r ûmendement op e intrekt.
hevr. ~:.van der ··J oon·-'J'u7l _;chui temakc~r te ïiassenaar zegt dat
de afë'ïclfr]g~;-._:t:3:_3ëiVc;:[.ïi:· Gn-de"-kamercentrale -Leiden bezwaar hadden
tegen hot feit dat hat ~foofdbestuur de ontwerp-resoluties moo~
vastst~ülon. -_Jas~_;c~iaür en J_,eidûn hadden de indruk dat dit meer op
de we['; ligt van de partijcomrlissies zoals nu ook bij KiezerGekozene gebeurd is. Immers de Commissie zelf heeft de resoluties
gemaakt. L:;oals llJt eciït0r in 23 e;estc~ld is, mo2t hut :doofdbestuur
cle resolutivFJ t~s.an maken. llac~rom hebben ,;assenaar en Leiden het
amendem;.:nt op b i::1gediend. De afdeling :1assenaar wil graag devarsic van do karnorcentrale Leidon overnrnnen zoals deze gGguv~n
is bij 23e, waarin het Hoofdbostuur als tussenfase wordt gegeven.
Do afdeling ~7assena,:._r trekt hicr.awclo haar amvndement op b in.
De hoor Ir.~I.J.van Raalte te Bilthoven botoogt dat in de
afrl.eling gc.spï7öEön.-i.s oinhao:r amendement in t0 trG.klwn in aanmerking nc:racnclo wat in IIil v<:rsum gesclüed is. .óchter in Vrijheid
en Democratie van 2 mei is oen reactie opgenomen van hut Hoofdbostuur waurm.:.:o lÜf,•-.:nlijk alles wat Bilthoven in Rilv;::rsum bodcolde
weer op losse schroovan is gezet. De bedoeling in Hilversum on ook
in hot amendement Bilthoven was, dat eerst hot Vbrkiezingsprogramma
vaststaat en dat dan pas do kandidatuur door diegenen wordt
aanvanrd ~ie bereid zijn dit verkiezingsprogram to onderschrijven
of dio bij voorbaat zeggen dctt zo hot op oen bopaald punt ni~Jt
oons zijn. In bet laatste geval wordt dan aan de partij overgalaton
of zij al dan niet kandidaat ~orden gesteld. Het L.D.C. heeft dit
standpunt onderschreven maar het Hoofdbestuur heeft nu gest"'ld
dat de farmuloring dat dicgonen die een kandidatuur aanvaarden
gebonden zouden zijn aan het verkiezingsprogramma on het verkiezingsprogramma zouden moeten onderschrijven behoudens vooraf kenbaar gemaakte bcz\/aron, te stringent geacht wordt cm in strijd met
h"t arvoren vormold stacJtkundig beginsel van do partij. Dus het
Hoofdbostuur kecrt zich tegen de inhoud van wat in Hilvarsum is
aangenomen on onder die omstandigheden heeft do afdeling Bilthoven
haar amendement niet ingatrokleen. Da afdeling Bil thovon wil weten
waar zo aan toe is. Hierovt:r moot duidelijkheid komen. In de
toelichting van het Hoofdbestuur is ook weor gesproken over de
actualit2it v.::..n het v:_rkiezine;sprogrnrnma. Do afdeling Bilthoven
dacht dat dit nu wol voorbij was, temoer omdat de hoer Toxopeus
er in zi;jn r0devo..èring op de ielgemene Vergadorins op heeft genvezen
dat hot wensolijk is eon beeld te gadn ontwerpen wat in de toekomst do visio van do liberalen is op de staatkundige organisatie
van ons land. ~anneer wij niet drie maanden voor de vcrkiezingen
in staat zijn een programma op te stellen dat voor 4 jaar moet
gelden dan zal het ook nooit mogelijk zijn op veel langere tormijn
een program op te stellen. Vandaar dus hdt bczwaar.tegon de uiteenzettineen van h,3t Hoofdbestuur in ant-.-;oord op de discussicnota
van hot L.D.C. ün vandaar de handhaving van het amendement van
Dilthoven.
De heor Drs.G.,:.V.van ..:'..ardenne te Dordrecht deelt mede dat
de afdeling Dordrecht haar amendoment op praktisclle gronden heeft
ingediend toneinde te voorkomen dat door org~nis~torische bozwar~n
als tijdnood e.d. een politieke standpuntbepaling door de
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- 31 Algemene Vergadering achterwege zou blijven. De afdeling Dordrecht
heeft hierbij uitdrukkelijk gedacht aan een delegatie geval voor
geval. Gezien echter het ~ommentaar van de Commissie en de.~art~
raacl dat uitdrukkelijke delegatie geval voor geval bij voorkeur
alleen aanvaardbaar is als het om redaktionele vaststelling gaat
van in principe reeds genomen besluiten, d~cht de afdeling
Dordrecht dat het beter wo.s haar amendement in te trekken.
De heer A.J.Gooszen te Naarden deelt mede dat het amendement
!~aarden om c in d en d in c te wijzigen, is ingetrokken.
Derl1al ve ziJn dus ingetrokken het a;uendement van Dordrecht
nieuw sub f, alsmede de verwisr:Jeling van het amoudernent Naarden,
hoewel het amondement materieel blijft bestaan.
De heer l'Jr.I'.l\ortho.ls ,1.ltcs gaut in op de interventie van de
heer Van liaaltc-\vaii.r:Cn hij c;epleit heeft om sub e te ·wijzigen in
sub f en eon nieuw sub e in te:: voegen v1elke gacJ.t ov.~r de vaststelling van het vorlüc;zin(!,sprogram. In Hilversum is hierover reeds
oen heel duidelijke beslissing genomen i11 een anderd zin dan nu
weer in hot amendement De ~ilt/Bilthoven naar voren is gebracht.
In Hilversum is gesteld dat wij hot oens zijn mot het beginsel
dat in een aantal amendemonten is net:rgel<.:gd ,) . a. in het amendement
van het L.D.C. en van de afdelingen De Bilt/Bilthoven en Groningen
n .1. dat het; verkiezlngsproc;ram bekend moet zijn voordat de kandidaten de fini ticf gesteld \·Jo relen. Maar daarbij hebbon wt: gezegd
dat het volkome~ uitguslotcn is om op h0t ogenblik van de kandidaatstelling i!l do partij hot de fini tiev8 verkh:zingsprogram
gerood te hebben. Daarbij heeft de partijvorgadering zich aangesloten. Gestold dat do vcrkie~ingen op het gewone ogenblik, dus
in mei gehouden worden, dan moeten wij om organisatorische redenen
uitorlijk in januari do kandldatenlijsten voor ons zelf definitief
vastgesteld hebben. Daarna dient nog een groot aantal administratiove handelingan vcrricht te worden zoals het binnon zien te
krijgen van bercidv.:lrklaringcn e.d. 1danneor in januari dan ook
het verkiezingsprogram reeds gereed moet zijn - dat betekent een
half jaar voor de verkiezingen - dan kan dat verkiezingsprogram
niet de nodige actualiteit hebben. In Hilversum is hier uitvoerig
over gepraat en er is toen ook geJ:ntcrveniE:erd door een aantal van
de hier aanwezigen. Onder andere heeft de heer Koops een suggestie
gedaan die overgenomen is. Spreker heeft de gehele discussie in
de notulen van de vergadering van Hilversum en in het letterlijke
v.erslag van de band nagegaan en die formulering waartoe besloten
is, volkomen ongewijzigd overgenomen in.het antwoord aan het
L.D.C. Spreker maakt bozwa&r tegen hot feit dat de heer Van Raalte
dit antwoord maar ten dole citeert. Immers wanneer hij het antwoord
volledig had gecitGerd dan had hij ook gelezen en gezien dat het
Hoofdbestuur zich uitdrukkelijk op het standpunt blijft stellen
dat het noodzakolijk is dat de hoofdlijnon van het vorkiezingsproé';ram reeds duidelijk zijn en de mogelijke twistpunten voorspelbaar zijn op het moment va.n de definitiev.:: vaststelling van de
kandidatenlijst. Dit standpunt is met volle instemming van het
Hoofdbestuur vastgtü>_:gd in de_ resolutie van de afdeling 's-Gravenhage waarin is uitgesproken - en spreker citeert letterlijk uit
de notulen - dat het verkiezingsprogram in grote lijnen samengesteld dient te zijn alvorens de definitieve kandidatenlijsten voor
de Tweede Kamer worden opgemaakt. Dit is in Hilversum besloten
en er is geen enkalo aanleiding hierop terug te ko~6n. Het is
omwgclijk de Hilvc:rsumse uitspraak v1el te laten bestaan maar in
een volgend hoofdstuk weer iets anders te zeggen.
De heer Dr.E.Nordlohne heeft van de afdeling Wassenaar begrepon dat zij
plêit-orii de formulering der resoluties over te
dragen aan andoren.

ervoor
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- 32 Echter het Hoofdbestuur bli,jft in hoogste en la.:..gste instantie
verantwoordelijk voor wat er voorgedragen wordt; spreker gelooft
dat .'i.an dez·2 formele hoofdverantwoordelijkheid va.n het Hoofdbes-tuur
niet sotornd kan en mag worden. Dit sluit echter helemaal niet uit
dat het ~ioofdbestuUl" de formulering Véin de resoluties best kan
delegeren aan commissies waarin het. vertrouwen stelt. Derhalve
meont spreker niet het voorstel van ~:assenaar te mogen overnemen;
wij mogen ~iet tornen aan de principi~le hoogste en laatste verantwoorde1ijkheid vun hot Hoofdbestuur. Jat betreft het amendement
Haarden hec,ft spreker begropen dnt het amendoment neerkomt op een
zakere toespitsing on het Hoofdbestuur verzoekt rappo~te~bij
publikB.tic to voorzien van conclusies en voorst8llen welke een
cloeliiJatic<e l:,•:;har.dolin[!; door de AlgemGne Vorgo.dering van dG partij
bovorcler•::n. ;·_;l'n::k.c:r vraagt zich af v;ae.rom NaG.rden dit amendoment
hoeft voorsostold want ~a~rden suggereert hiermee dat het rloofdbest1-mr in alle andere; gevallen altijd streeft naar ondoolmatige
dingen. Dit :L::J na.tuurli,jk helema.:ü niet hc::t gr,val. Het Hoofdbestuur
streeft nooit naar ondoelru3tige behandeling maar altijd naar doelmatige behandeling en er zijn naar spreker meent ook nooit klachten
geweest d.J.t hot Hoofdbestuur naar ondoclmJ.tigo behandeling zou
hGbben gestreefd. Spreker gelooft daarom dat Naarden hiar iets
bepleit voor het geval dat zich tot dusver niet heeft voorgedaan
on daorom stolt sprokar do afdeling voor het amendoment in te
tré;k~<.:CYJ. Do voorstellen door :Nactrdon in d gedaan hebben niet de
s'l;r'--·kld.nc; iets roeels te VCJrancloren• aan datgene wat de Commissie
al oorder h~oft voorgesteld. Het amendoment lapendrecht bdpleit
wel publikatie in Vrijheid en Democrutie doch beslist niet in een
rechtstrc,~kso publik<c1tj_o, in opc-:nbare persmedia. 6prelwr begrijpt
hic~r nie:ts van omdat Vrijheid on Do:uocratio een openbaar p.:::rsmedium
is.

D0 heer Drs.A.I.I.Bom to. Naarden vreest het ontstaan van een
gr,mzolozt; spi7ääk"v-::;r\Varring. Nac:1rden heeft twee wij ziging;:m voorgesteld, wijzigingen door de Partijraad ov~rgenomen on V8rvolgens
door do Commissie a~nvaard. De heer ~ordlohnu is op het ogenblik
bezie deze wijziging~n te bestrijden en spreker meent dat de heer
Nordlohnc hiermee op oen ve:rkcerd spoor zit.
:Qe Voorzitter stolt dat het hot goed recht van de heer
Nordlohne is om h~t: amendement Naarden te bestrijden maar dat de
h0cr Bom gelijk ho8ft dat de Commissie voor dit amendement is.
De heer Ir.3.J.van ildalte te Bilthoven verwijt de heer
Korthals Altes geen antwoord op zijn vraag gegeven te hebben.
Spreker vcrwijst nogm.:1als naar de uiteenzetting in Vrijheid en
:Ó(~mocratic van 2 mei waG.rin sta.:1t dat de formulering van het
J,.D.C. - dat degenen die hun kandidatuur aanvaarden, gehouden
zouden zijn het vorkiüzingsproGramma t0 onderschrijven behoudens
vooraf konbaar gemaakte bezwaren - door het Hoofdbestuur te stringoot wordt [~::Jacht. Dit nu is het punt waar het om dra.:ü t. danneer
hot :iioofdbestuur dit niet zou stelle!1 dan zou iedereen het ermee
oons zijn. De bedoeling >JUS dit: in dilversülll is gezegd dat het
vel'kiezingsprogr.J.mma in grote lijnen moet vaststaan en dat dan de
kandidat•::n alngewezen moeten worden. De kandidaten weten dan waar
ze aan too zijn • .Spreker vraae;t zich af waarom dan die kandidaten
nio.;t gohouden zoudon zijn aan hot verkiezingsprogramma, behoudens
vooraf ;-;emaaktu bezwaren. Op deze vraag heeft de heer Korthals
Altes helemaal niet geantwoord en omdat het Hoofdbestuur hier iets
stelt dat een interpretatie is v.J.n wat in !Iilversum aan(3;onornen is,
waarmee dus eigenlijk de zin van wat is aangenomen in Hilversum
waardeloos is geworden, alleen daarom heeft Naardon haar runendement
gehandhaafd. SprckBr is het met de heer Korthals Altes eens dat de
zao.k goed gerof?;cld is zoals het in lülv.;;rsum is aunGenomen, mits
hot 6ok zo wordt uitgevoerd.
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- 33 Maar nu opeens blijkt dat het Hoofdbestuur een andere uitvoering
~·.;iJ. moet duidelijk zijn wat het Hoofdbestuur wil gaan doen. 'iianneer
bet Hoofdbestuur inderdaad zegt dat ·weliswaar een programma in
~rote lijnen wordt aangenomen maar er geen enkele noodzaak is dat
do kandidaten daaraan gebonden zijn dan vraagt spreker zich af
waar dan de duidelijkheid is die wij n&streven.
De heer hr.F.Korthals Altes antwoordt expres niet op dat
gedeelte van bot betoog van de heer Van ~aalte te zijn ingegaan
omdat dat deel van zijn betoog in het ~ehcel niet tot uitin~ komt
in oen amendement door Bilthoven in~ediend. Jpreker heeft alleen
het amendewent bestroelen en torv:ille van de tijd wil spreker (;een
verdere discussie over het stuk van het L.D.C. voeren. Het Hoofdbbstuur is n.l. van mening dat na~-;.r aanleiding van h:Jt stuk van
het L.D.C. en de standpuntbepaling van h0t lloofdbestuur discussie
in do partij moet gaan ontstaan en clai:; naar aanll~iding van die
discussic op oen zek8r ogenblik beslissingen zullen moaton worden
genomen. Dio beslissinr.; is nu ni<Jt v0reist orncl.:.tt in hot amendement
De Bilt/Liltboven h-..:1omaal niet staat dat hot -.r0I·kiezint:~spror;ramrna
oen bindend mandaat zou moeten vormen voor de Kamorledon. ~annecr
dat crin stond zou spreker dat bostrijden maar omdat het_cr niot
in staut is hot niet nodig om het nu te bestrijden. ~at betreft
hot amendement Papendrecht is spreker het mot de hoer Nordlohne
eens dat Vrijheid on Democratie wel oen oponbcJ.ar persmedium is.
Overigons hoeft ~apendrocht niet bevreesd to zijn dat wij zoveel
gold zouden krfjgcm dat v1e adv<::rtentioruimt8· in andorc kranten
kunnon gaan afhuren om daar de resoluties te publi~orcn. Kom~n de
rüsoJ.utiGs in de .iournalistiekc ruimte van andere kranten dan
clraup;t het Hoofdbostuur dactrvoor geen vcr&ntwoordelijkhoid maar
zal hot 1-Ioofdbcstuur het wol ere; too.juichon.
De heer I-LJ .L. Vonhoff, lid van lwt Dagelijks Bostuur en lid
ViJ.D do 'L'weodo -Käiäorfi~ctio, acht bet noodz2~kolijk te herhalon wat
de hoer Toxopeus gezegd heeft tijdens do Buitongewone Algemene
Vergadering op 11 januari 1969. De heer Toxopeus heeft toen gezegd
düt een verkiozingsprogram weliswaar een program is waarmee de
·afgovaardigden zich in hoofdlijn kunnen verenigen maar ddt het
verkiozingsprosram niQmer een bindend mandaat voor de afgevaardigde mag en kan zijn. Spreker had de indruk dat de heer Van
B.aal te .dacht aan een bindend mandaat en spreker acht het voor de
verhouding noodzakelijk om op elk moment dat dit bindend mandaat
zijn kop opsteekt bior scherp op tG reageren.
Do heer Drs.A.b.Bom ziet toch wel een duidelijk vcrschil
tuesen het bindend manda~t waarover do hear·vonhoff spreekt en de
stelling dat do kandidaat-Kamerleden het v0rkiezingsp.rogramma in
hoofdlijnen moeten onderstrepen.
Do beer Ir.H.J.van Haaltestelt dat de uiteenzetting van dG
heer Korthals Al tt)S wäarom hi.j niet gereageerd heeft, formalistisch
bijzonder correct is on do.t do afdeling Bilthovcm even formalistisc}) ha,lr amond;;;mcnt intrekt. L!aar spreker m0ende dat op dit
oe;·:mblik politieke zaken behandeld worden on dat datgene wat de
vorige sprekers gezegd hebben belangrijk<::r is dan de formalistisch\:: zijde. ~-ianneer je een verkiezingsprogramma opstelt dan
geeft dat aan waarvoor je staat. Hot is niet een bindend mandaat
maar wanneer je de kandidatuur aunvaardt voor do ~weede Kamer
goof je daarmee o.an het programma te onclerschrijv.:;in. Je bent dan
t0g8nover dG kiezers en iedereon gebonden en wanneur jo dan naderhand je woord breekt, die vrijheid heeft men, dan is er dus geen
strafrecht die dit verbiedt; in zoverrel is h~t eon geh\3el vrije
zaak. naar hot is niet fatsoenlijk. Duidolijkheid in de politiek
eist dat ~vanneer iemand bereid is een kandidatuur tu a<ïnvaarden
hij. gebonden is aan hdt program tenzij hij van te voren gezegd
heeft op een bepaald punt het niet met het program eens te zijn.
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. - 34 In de praktijk zal men in de Kamer moeten handelen naar de stand
van zaken op dat ogenblik. Maar primair is dat er een V8rkiezingsprogram is waarin eisen gesteld worden, minimumeisen die bepaald
wel haalbaar zijn. Wordt er, zoals in Hilversum gezegd is, e~n
verkiezi.nr::;sovereenkomst met andere partijen aangegaan dan dient
de V.V.D. toch ook van te voren een :progrumrna te hebben. Spreker
gelooft état de gehele bwstie van de actualiteit een misplaatst
element in hot verkiezinEsprogramma is. Duidelijk moet zijn wat
wij in vier jaar willen en meer moet er niet in.
De Voor~i ttcr brer,gt thans de overgebleven amendementen in
stormning:·-~;:-ïardë.n op b en d wordt a.s.ngenomen. De afdeling ;,:assenaar trekt haur amendement in. Het amendement Leiden op b is
rcr:cl.s i~1:::;otrokken. IIot amendeinent van do 1.-:araercentrflle Leiden op
a wordt veriJOI'}X~n. Eet amenclement va.n de afdeling 1 s.:.Gravenhage
op o wordt aanvçürd. Het amendement Papendrecht butreffendo toevoeginz a2.n c rwrdt mot alz;e::~ene st;.;mmen verworpen.
Vervolg0ns komt resolutie 23 in stemming met de wijzigingen
voorgesteld door I\'aJ.rden en 1 s-GrJvenhage • .Gen duidelijke meerderheid stemt voor zodat resolutie 23 rn0t do inbreng van Naa~dcn en
I s-Gravenhar.;e is clangenomen.
Vervolgons komt resolutie 23a aan do orde, een resolutie
handelende over het imago.
De heer G.~J.Bos te Apeldoorn wijst erop dat de V.V.D. het
afcolopon jaarc:·nj_"G8 malen landelijke cam.~,,agnos gevoerd heeft.
Spreker denkt hierbij aan de advertenticcampJgno die begin van
hc:t ja0.r is (';<)Vo;:rd, vJaarbi j grote advertenties in alle dae:bladon
geplaatst zoudon wordon. Echter deze advortentics zijn allcon
r:::epLE-I.trJt ir: eun beperkt deel va.n de landeli,jlrc pers en hot resultaat is geweest dat het, om het zo maar te noemen, verr~ oost3n
niets va!J do advortenties heeft gezien zodat van de guhele campag-:ne weinig torecht is c~ekomcm. Sr zijn wol me0r acties geweest die
do indruk wekten dat ze niet helemaal vurantwoord waren opgezet.
Dit is nu eigenlijk de strekking van do resolutL-: van Apeldoorn
vïaarin aa.ngeraden wordt tor zake kundige adviseurs op het gobiod
ya.n dG public relo.tion aan te trekken. Door de Commissic en de
Partijraad is gesteld dat dit niet nodig is omelat dit reeds
gebeurt. Dit was in Apeldoorn ui teraa.rd niet bokend, vandaar deze
resolutie. Indien van do zijde van de Commissie gesteld wordt d~t
di-t; aantr<:Jkken roods gebeurt dan vcrvalt in feite resolutie 23a.
De Voorzitter concludeert dat do afdeling apeldoorn haar
resolutic-23a--hcoft ingatrokkon en gaat over op resolutie 24,
handelende ovor de Toldersstichting. De Voorzitter deelt mede dat
dozo resolutie ingediend was voordat er nadür kontakt was geweest
tussen het Hoofdbestuur en de Teldorsstichting. In het stuk betrofronde do ontwerp-resoluties en ontwerp-bosluitan mot inGediende
amendementon on wijz.iQ;ingsvoorstellen sta.:.tt op blz. -'14 en 15 to
lezen wat de resultatan zijn gcwoos-G van deze bespreking. Op
grond van deze bespreking die nieuwe p0rspectieven opent, meent
het Hoofdbestuur dat op deze wijze oen zoor praktische vorm van
samenwerking is gevonden. Het bestuur verzoekt da.;..rom de Al(Eemene
Vergadering de ontwerp-resolutie thans niet in behandeling tu
nemen in .J.fwachting van de r!O)SUl tate::n van do nieuwe werkwijze: dL::
op dit ogenblik is gevonden. 3pr0ekster doot op grond hiervan het
ordevooratel om de resolutie niet nu te behandelen in afw~chting
van de rosultaton. D0 Voorzitter brengt het ordevoorstel in
stemming. De vargadering is voor.
·
DG hoor Drs.A.t:.Lom te Naarden wenst toch het woord hierover
t0 voeren en stelt--dG vêrgadering voor om bij dit ordevoorstel uit
te sluiten een to0vo:;t:,ing die de afdelingen Hilversum 2n H~arden ·
o..ls sub f hebben ingE:.diend.
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- 35 De Voorzitter oordeelt het voor de orde onmogelijk een toevoeging te-behandelen wanneer zij de vergadering vraagt de resolutie niet te behandelen. Dit kan eenvoudig niet. Dit zou volkomen
in strijd zijn met het ordevoorstel. Zij heeft de zaal gevraagd
het ordevoorstel aan te nemen. Uit de woorden van de heer Bom
maakt spreekster op dat de heer Bom resolutie 24 wel zou willen
behandelen. Dit is n.l. de enige wijze waarop de vergadering aan
de wons van de heer Bom tegemoet kan komen. met dndere woorden
dan stemt de heer Bom tegen het ordevoorstol van de Voorzitter
tenzij hij er tor plaatse een afzonderlijke resolutie van maakt.
Do Voorzitter vraaBt toch de zaal deze weg niet op te gaan. De
Voorzitter brenst novnaals haJr voorstel in stemming en concludeert
dat haar ordevoorstol is aangenomen. Dit betekent dat met aandacht
do ontwikkelingan
_ op het g~bied
va.n do sam\:JDW:::rking tussen do partij on do 'i.'eld.ersstichting zullen
wordon gevolgd.
De volgende resolutie 25 handelt over do ombudsman. Hierop
zijD 11 amundemz:.:ntcn i:Jf::8diond, n .1. door de afdeling .r_peldoorn en
do kamercentrale Gelderland, de afdalingen ~eist, 's-Gravenhagc,
~assonaar, Amsterdam, Velsen,
ias~enaar, Utrecht en Leiden.
Do heer G.. /.~os van de afdeling Apaldoorn en du kamdrcentrale
Galderland betoogt dat in het huidige sta:J.tsbüst:::l reeds een
commissic voor v~rzoekschrifton van de ~~rsta Kamur der btatenG8ne:raal on oen -commissie voor vurzoe::kschriften van de 'l'weede
Karnor der Statcn-G~ncraal bestaat. Daarom stElt dit amendement
voor om in de eerste plaats op d2ze com~issies do aandacht te
vustigan do6r oen omnummering in die zin dat D II wordt DI. rlot
invoeren van o8n nieuwe moc;elijkheid in do von1 van een ombudsman
wordt dan moer na~r do achtorgrond verschoven.
De heer prs ·1~.::...9__~ vanJ.W.ndwt.Jt te Zeist deelt mede dat do
redaktie van het c1nwndmHe:nt Zeist e0n absoluut foute is waarvoor
de afdoling Zeist haar excuses aanbiedt. De tekst zou n.l. moeten
luiden: Zo s~oodig mogelijk wordt ingesteld eon door het parlament
benoemde instantie - doch in de uitocf2ning van zijn functie van
hut parlament onafbankolijke instantie - enz. ~oist wil zoggen dat
hot pd.rioment de instantie aan mout wijzen die de ombudsman gaat
kiezen.
De: hoor Drs.l'.IJ.üfferlla.us te Leiden doelt mede dat de afdelinr;; Leiden akkoord gél<J.t met het advies van de Commissie en de
J?nrtijra<:J.d om ha,u amendement dat ingediend was op resolutie 26 te
plaatsen ondor resolutie 25.
Do heer Lr.R.Blekxtoon te Amsterdam st0lt dat de afdaling
A!llstordam drio amondementen op deze resolutie heeft ingediend. De
"eerste hiervan is van redaktioncle aard en behoeft geen toelichting. De Commissi8 un de Partijraad hebbon dit amendement ook
overg3nomcn. ~'IGt twuedo amendement stolt do vraag of het opportuun
is om op dit moment eon dergelijke resolutie aan te nemen wat
betreft do pmbudsman, nu in de troonredo toogezegd is dat er voorstollen zullen komGn on bovendj_on hot voorstel van do Commissie
bijzonder vaag is. Dit zou anders liggen wanneer er een concreet .
voorstel ter tafel lag waarin stond wat voor ombudsman wij willen,
mût welke bevoegdheden e.d.
Hot derde amendement betreft de vraag of het uitzonderen van
interno beleidsnota's een voldoende zuivere afschvrming is. Da
afdeling Amst,Jrdam vreest. dat op deze 'Nijze zeer veel stukken
interne beleidsnota's zullen worden. Daaroc oordeelt de afdeling
dat er een wettelijke regeling moet komen zodat do dtaten-Genora~l
mee beslissen welke stukken wel en welke stukken niet onder deze
uitzondering vallen.
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- 36. Overigens meent de afdeling dat de Commissie zelf ook in deze
richting gedacht heeft. Immers in resolutie 26 c I onder A staat
een formulering die precies dezelfde kant uitgaat als de afdeling
Amsterdam in dit opzicht zou willen.
Eevr •.A .Blaamv-~'1ei.ier te Bunnik wijst op het bestaan van de
verzoekschrittencommissies. De pers geeft te weinig aandacht aan
deze verzoekschriftencommissies en nog·te weinig mensen maken
gebruik van deze commissies. dprcekster vraagt waarom een zo voortreffelijk instituut niet meer publiciteit trc::kt en waarom niet
meer burgers ~ebru1k maken van een zo doeltreffende instelling. Br
zijn toch genoer:; ontevreden burcers, genoeg burgers die zich
machteloos voelen tegen de overheid en die zich niet alleen machteloos voelsn maar ook machtolcos zijn. Im1ners het terrein van de
uitvoerende macht wordt ten koste van de wetgevende macht steeds
groter. Xortor1 er zijn mensen c;enoef, van wie de rc:chtep in het nauw
k01nen en è.ic reelltsbescherming behoeven. ·::.'och zijn het maar ongevec:c 350 men~:;eu per jaar die dau.rvoor een we2; kiezen via ons parlement via de verzookschriftencomrniJsies, welke commissies hen toch
snol, grondig on doeltreffond aan deze roehtsbescherming zouden
kunnen helpon . .1aarom zijn er dan ni <::t meer comwi 'JSies, waar blijft
do aand~cht van de pers? Jerkt het instituut werkelijk zo snol?
Hoe snel "Ier1~t lwt? l':Ieestal werken do commissies langer dan een
.jaar, maar in dat jnar is do actualiteit van het onderwerp ver.:.
dwcnen en daarmee~ ook de aandacht van de pers. Grondig, hoe grondig
is de vterkwi,jze v.an deze instelling? De beoordeling daarvan kan
alleon GCschicden door de leden van de commissies zelf want de
werkwijze onttreltt zich geheel aan de oponba.J.rlleid en de v1aarneming
van de re~westrant zelf. En dooltreffend kunnen wij dit instituut
zeker noe~en. Voor allen die blijken ton onrechte hun klacht te
hebbon ingediend werkt deze instelling perfect on werkelijk uiterst
doGltr<'ffend. Kocite noch tijd wordon cospaard om hen uit te legt:!,en
waarom zo niet werkelijk in hun rechten zijn geschaad. Zelfs kan
men zeggen· dat g;~on moeite de commissie te veel is i0dere reln'lestrant van het boEin af aan het g~voel bij te brengen dat hij zonder
roden ontevreden is. liet woord kwerulant omgonst on begeleidt hem
van moot af aan. H0t hangt als een donderbui om hem heen en als een
zwaard van Darnoclos boven zijn hooïd. Spreekster stelt w·aarschijnlijk de enige in deze zaal te zijn die zich ooit bediend heeft van
hot instituut van de vc~rzoekschriftencommissies. Misschien zou het
interessant zijn om van deze kant uit de zaak iets meer in materiële vorm too te lichten. In verband mot het ïeit t~chter dat de
spreektijd van spreektster reeds overtreden is kan haar de toestemming om do zaak iets verdt~r uit to worken niet gegeven worden.
De heer Dr.~.Nordlohne vraagt zich af waarom wij eerst de
aandacht zoudon vestigen op do WGrkzaéAmhedon.van de commissies voor
~o verzoekschriften en pas later op de ombudsman. De commissies
voor de verzoekschriften bestuan reeds maar de ombudsman is iets
nieuws en het is helemaal niet verkeerd om speciaal de aandacht te
vosticon op h.]t nieuwe wat je wilt. Ook is er gçzegd waarom over
de ombudsman t~ praten nu er toch iots gaat komen. Weliswaar gaat
or misschien wat komen voor zever hot sprck0r bekend is, is er
nog geen wetsontwerp ingediend tot instelling van een ombudsman.
Een uitspraak van een partij als de V.V.D. kan dan toch wel invloed
·hebben op het tijdstip waarop het wr.;tsontwerp wordt ingediend.
De h~er Van Randwijk, zo gaat spreker verder, heeft .gepleit voor
een. instelling van een ombudsman door het p&rlement. Het zou werkelijk iets nieuws zi,in dat men een instantie of een ombudsman met
bevoegdheden, verstrekkande bevoegdhedo:.;n, zou willen laten instellen door het parl2ment. Dat kan niet want de wet wordt in Nederland
gegeven door de Koning en de Jtaten-Generaal, niet alloen door de
~~tatvn-G.:Jni.:'raal. Derhalve go looft 3preker dat het voorstel van de
heer Van R~nd~ijk ni~t past in het NGdcrlandse systeem van wetgeving. VGrvolgens komt sprekçr op de vragen van mevrouw Blaauw.
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- 37 Nievrouw Blaauvv heeft gevraagd wat de oorzaak ervan is dat de werking van de commissies voor de verzoekschriften zo weinig aandacht
trekt in de pers. Spreker weet hierop geen antwoord. Spreker weet
niet ~e oorzaak waarom het werk van de commissies voor de verzoekschriften de pers zo v1eini[~ boeit . .iel 'Nordt ree;cüJnatig het resultaat van het werk van de commissies voor de verzoekschriften tamelijk ~edetailleerd gepubliceerd, misschien in een beetje moeilijk
lopende zinnen. 1Iet re3ultaat is niet altijd hemelbestormend, want
het zijn vaak slechts een paar dingen uit de lange lijst van
verzoeken ten aanzien waarvan do commissie zegt dat een bepaalde
handeling van de ovcrl1aid gewenst wordt. In veel gevallen betreffen
het br;cl persoonlijJ:.e zaken VJelke dan n:Let h0t brede algmneen
belang raken. D:Lt kan een reden zijn ~acirom deze comm~ssies niet
c::rg de aandacht trekleen. De af:1andeling van kcvesties als schade aan
de e:roncl v.;ec;ons G.anl eg van een weg in de buurt on het aanvankelijk
door de overheid niet ~illen betalen van de wateroverlast die door
deze aanlog de landbouw heeft ondergaan vra.c1z;t een anderhalf jaar.
U:Lt:eindel ijk vvorelt dan besloten grond van d.c boer tegen een redelijke prijs te kopen. 0en dergelijke oplo3sing is op zichzelf heel
belangrijk voor do betrokkene en kan ook belangrijk zijn voor het
respect van de burger voor do overheid. ~chter een groot algemeen
bolang raa:\:t oen dergelijke lnvestit; niet. ,.[urk.vaardig noemt spreker
hot dàt de mooste mensen die een vurzoek:>c~1rift tot de commis:~iès
voor do verzoekschriften richten zich meestal venden tot de commissic voor do verzoekschriften van de Tweede Ka:ner, t;~rvd~il er toch
ool:\: oen co;-:nüssié voor de verzocl:sc:u'iften van de :.<..ers te Kamer is.
De commissie voor de vcrzoekschriften van de ~ersto ~amer wordt
geleid door een gecstvor•..Jant van ons n .1. de heer Dolprat, die dit
bijzonder goed on met zeer voel to0wijding doet. Beide commissies
workon snel; zij hebben clan ook de medewerking van buitongewoon
bekwaam personeel van de.; 'l'vwede en van de .L;vrste Xamer n .1. van het
griffie-personeel. Het griffie-personeel bestaat uit voortreffelijke
mensen die zich met grote vakkennis en volle tauwijding aan dit
werk geven. De caomissies werken snel 3n reageren snel maar wil men
in oen systeem van onwillige overheidsinstanties verandering brengen - immers daar gaRt hot meestal om - dan is dat nu oenmaal een
kW<)stie van lan[J;c adem on is een tijd van anderhalf jaar heel
normaal. Het is eon lange tijd maar het is toch h0t resultaat van
voortelurenel er achter aan zitten. ;vat de vraag betreft hoe grondig
de commissies voor de verzoekschriften werken kan spreker mevrouw
Blan_uw garanderen dat do commissies alL~ kvJestios tot de bodem toe
O:tldorzovken. De opmerkine; als zouden de comwissies de klager late:n
merken een kwerulant to zijn doet niet r..::cht aan de wijze waa:çop
door de leden van de commissies voor de verzoekschriften gehandeld
wordt. Natuurlijk zijn er mensen die ni0t begrijpen dat zij bij
. voorbaat aan hc)t v,_,rkcorde adrGs zi,·jn E:n dat zij niet bij een
commissie voor vcrzoekschriften moeten wezen als hot gaat om oen
rechtelijke uitspraak. In dit verband doem do commissies ook heel
veel nuttig voorlichtend werk. Maar er zullen altijd mensen blijv0n
dio zich oenvoudigwo3 niet will&n laten ovortuigcn; dit is heel
tragisch maar daar kunnon de commissies niets aan doen.
~'Ievr ..:f;_.B~~auw-l~oi_j_er merkt op dat de hoor ÏÎiordlohne dus ook
reeds voor zichzelf de vraag gestelel heeft wa~rom dit instituut
niet meer aandacht van de pers krijgt. bprGekster meent dat dit
komt omdat de pers weet dat dit instituut voor diegenen die t~recht
hun vcrzoekschriften blijken te hebben ingediend, geen concrete
rosul taton behoeft op te leveren. ,Jant wanneer het eon rekwestrant
al lukt om hot be't'Jijs te levoren dat hij geen kwtJrulant is wat
gübourt er dan? En v.;at gao.t de Kam-ar dan voor hem doem'? De in deze
resolutie geciteerde nota van de verzoekschriftencommissie geeft
daarop zelf reeds het antwoord. Do Karnor gaat dan zijn belangen
afwogen togen talrijke en uiteenlopende andere belungan en in
steeds storkcre mate doet zich het verschijnsel voor dat de Kamer
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deze andere belangen laat prevaleren. De Kamerleden hebben terecht
het gevoel dat er van hen verwacht wordt dat ze verder kijl~:en dan
hun parlementaire neus en het belang van een enkel individu lang is.
Maar of ze ver en ruim genoeg kijken bij dit soort afwegen is een
kwestie die een antwoord vraagt. Irof.van Waar3eveen zegt in het
Nederlands Juristenblad van 9 maart 1968: "Juist voor de staatsburger individueel hoe juist en gerechtvaardigd zijn klacht ook is,
kan de volksverte~enwoordiging dus niet meer doen dan een ruinister
toestaat. Zijn belang wordt door het parlement ondergeschikt gemaakt aan de bestaande politieke vcrhoudin~en. Zn dit maakt de
crisis die ons staatsbestel thans beleeft wederom in alle schrilheid duidelijl\." :-üeruit blijkt dat recht afhankelijk gemaakt wordt
van de politieke opportuni te i. t van een bepaald moment. Dit raakt de
Grondbegin.selen van onze rechtstaat en men mag toch van Kamerleden
vorwac:hten dat ze zover zullen kijken. Het is dan ook hierop dat
het amendement van de afdeling Utrecht doelt, wanneer gevraagd
wordt om publikatie van de concrete resultaten voor die rekwestranten die zich terecht tot deze commissies gewend hebben. Het is
dus 2en uitnodiginB tot bezinning en onderzoek.
r-'evr.D:cs.H.A. Bleeker--Jvr. Van Jt:vru;r!. te Vla-3.rdingen stelt voor
dat mevrom-v Blaauw haar ervaringen op schrift stelt. ,/eliswaar
golooft spreekster dat de commissies voor de verzoekschriften ~oed
werken en de belangen op een juiste wij ze tegen elkaar afwegcm, maar
het is nel duidelijk dat de rekwestranten dit niet inzien en eon
verhaal, zoals mevrouw Blad.uw zou kunnen schrijven uit eigen ervaring, zou aanleiding kunnen zijn tot een analyse waarom het werk
van deze commissies bij de burgers niet goed overkomt. Dit zou de
KamurlGden die straks moeten beslissen en studoren over de ombudsman en de werkwijze van do commissies voor de verzoekschriften
kunnen stimuleren om op dit punt nog eens extra de aandac11t te vestigen.
De heer Drs.B.O.van handwijk te leist stelt voor om in d II de
zinsnode nvan de commissic voor de verzoekschriften van de Berste
Kal:wr der Staten-Gen::;raal en van de comnissiE: voor de verzoekschriften van de 'l'weede Kamer der .::>taten-Gcmeraalii tu vereenvoudigen door
te spreken ovc:r ;'de commissie voor de verzoekschriften van de .l!:erste
en 'l'weede Kamer der Staten-Generaal".
De heer J .J .f' .i,Iei,ier te Utrecht meent van de heer Nordlohne
ber:;repon te hebben dat de~ verzoeksch.riftcncorn:nissiras goed functioneren en dat zij de zaken grondig ondBrzoeken. fuaar hierop is het
am·e.ndeûJent van Utrecht ook niet gericht, want de afdelj_ng U·trecht
is wel overtuic;d dat de commissies de zaken goed navorsen. Llaar het
punt voor de afdeling Utrecl1t is dat wanneer zo'n commissie naar
aanleiding van het verzoekschrift b.v. "ja of nee" zegt, dat dit
·dan nog niet wil zeggen dat dit ilja of neen ook wordt uitgevoerd.
Immers het is dan da minister die dit moet gaan uitvoerenr Het
amendement Utrecht moet daarom zo gelezen worden dat zij de uitsprakc:m van d.:~ verzoekschriftencommissies gepubliceerd wil zien
omdat dan inzicht wordt verkregen in wat ur nu uiteindelijk gebeurt. ITet ga~t de afdeling Utrecht erom het apparaat van verzoekschriften meer waarde te geven. Het gaat er niet om wat iemand zegt
maar het gaat 2rom wat iemand doet.
·
·
De heer ilr.H.Blekxtoon te J.msterdam vraagt de mening van de
heer Nordlohnè op het bnzwaar van de afdeling Amsterdam tegen de
term ninterne beleidsnota's".
De heer Nr.J.G.Rietkerk, lid van de V.V.D. Tweede Kamerfractie,
deelt mede dat op korte termijn een voorstel van de regering over
de ombudsman zal verschijnen. Het feit dat wij heden over de
ombudsman spreken kan de zaak alleen maar versnellen, versterken
en nog iets meer in de aandacht brengen.
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het werk betreft van commissies voor de verzoekschriften is
ook de V.V.D. ·I'weede Kamerfractie van mening dat wat daar kan
gebeuren beperkt is. Dit komt onder meer door het feit dat deze
commissies geen re~ering zijn en geen bevoegdheden hebben om in
plaats van de regering die zaken te doen die ze graag zouwillen
zien. Maar wel wil spreker bezwaar maken o.a. tegen de gehoorde
opiU·?rking, dat de commissier:; niet met de grootste zorg alle individuele gevallen die haar voorgelegd worden) zouden beoordelen.
Spreker vcrzekert de vergadering dat dit werkelijk gebeurt en dat
er ook in tientallen gevallen resultaten worden bereikt, onder
moer door met dat departement dat het aangaat contact o~ te nemen.
De aanbevelingen van do commissies wordon gepubliceerd en spreker
ziet dan ook niet de noodzaak er nog eens oen nadere uitspraak
over te doen. Het moeilijke punt is dat wanneer diegene die het
vorzoolé.sch:r-ift heeft ingcd1.eud rechtons geen _.anspral<t7n heeft
teracht ergons onbevradisd bl1jft. Daarom zou het zo goed zijn dat
er een ombuch3ma.n zou komen, oE:dat mocht hij er komen in de vorm
zoals de V.V.D. dit v1il, <li.J.n dit bozn;a.ar, aan het terecht gevoelde
bezuaar, tegemoet zou worden gekomen.
De hear Ir.,I.I";c.i.k~~r,Jol te .n.erdenhout stolt .de afdeling Utr0cht
voor een kleine ï.lijziginf-in de tekst aan te brengen. }raat niet
OV<?;r: ;,marJ.trec;elen die naar aanleiding van een verzoekschrij~t ·zijn
gGnomon 11 mao.r over "maatrup;elen die naar aanleiding van de uitspraak V(:<n de commissic voor de verzoekschriftGn zijn gonmncnn.
De afdeling Utrecht nr::emt deze redaktiorwlo V·.~rbeturing over.
De hoor !'r.-.1 .;;C?..?P? to ·voorburg wijst erop dat veel vaker dan
men meent oen verzoekschrift leidt tot eon oplossing die de adrcal3ant bcNrodigt vJaarna de adres;Jant zijn v.:;rzocl;:schrift intrekt
omdat hij door interventie van de commissie voor de verzoekschriften bij hot botrokken departement gelijk heeft Bekregen~ rlGt
gevolg is dat er over dat verzoekschrift geen beslissing of voorstel van de commissie meer nodig is. iordt het amond0~ont ·Utrecht
gcwijzi3d in de zin zoals juist is voorgestold dan komen m~sscbien
de meeste successen van de commi3sies voor dG verzoekschriften,
welke immers niet uitmonden in oen voorstel, omdat de adressant
zijn vc:rzookschrift he:.qft insetrokken, niet tot hun recht. Daa.ra..ru
raadt spreker de laatste wijzigihg van het amendement Utrecht af.
Sprckor hoopt dat mevrouw Blaauw haar orvtJ.ringon met df.:l commissies
voor do vorzookschriften op schrift wil stellen en spreker hoopt
dat daèlruit dan duidelijk zal bli,jkon dat de behandeling van het
VQrzoekschrift van mevrouw Blaauw heoft geleid tot een zeer.ingrijpcr•de int(}rvontic van twee Kamercommissies bij de hiinister van
Justitie, dat weer geleid heeft tot de instelling van een bijzondere adviescommissie door de Minister van Justitie aan de regering,
. wolkn advioscommis:3ie aan clo regering een der(:;elijk advies gegeven
heeft dat dit geleid heeft tot een uitkomst die, naar spreker
dacht, zoveel moc;elijk in de lijn lag van ',Ja..t mevrouw Blaauw vroeg.
Do heer Lr.:B'.Korthals _,ltes, lid van de Commissic KiezerGekozono, acht lvJtn:L.~t-·;fuist dat uit het feit dat de aandacht in
de p8rs voo~ de commissies een zeer geringe is, conclusies ten
nadele van de commissies getrokken zijn. De heer Nordlohne heeft
duidalijk gemao.kt \'Jaaror'l deze publiciteit voor de pers als zoda.nig
niet erg intaressant is. haar in do vakpers, spreker noemt het
Nederlands Juristenblad, wordt de laatste tijd nogal eens de
aandacht gevestigd op het bestaan van dezo commissies en op de
mogelijkheden 'die zij bieden. Advocaten treden vaak ook op in
geschillen met de ovr;rhcid en hebbon drvaring zo1;vel in datg,me wat
de rechterlijke macht kan doen als in dat~cne wat d0 administratieve rec~1tspraak kan doen en hebbe:n dl:Jrbal ve ook ervaring wat de
commissies voor de vcrzoekschriften kunnon doen wanneer m~n zich
tot deze com~issics wendt.
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Deze ervaring nu is een· heel gunstige. Zij die er op dit punt echt
verstand van hebben en die weten hoe de verschillende overheidsinstanties, zowel de rechtt:rlijke macht als de administratieve
·rechter plegen op te treden, zijn van oordeel dat de co;nmissies
voor de verzoekschriften hierbij zeer gu!lstig afsteken.
Het voorstel van de heer Van :i.~and•Nijk om te spreken over de
commissie voor de verzoekschriften der .Gerste en 'l'weede Kamer der
Staten-Generaal heeft het bezwaar dat dan de indruk gewekt zou
kunnen worden dat er één commissie is van beide Kamers, terwijl er
juist twee commissies zijn, in elke ~amer ~én.
J~.mstordam hr;eft gevraaL~d wat bedoeld wordt met interne helaidsnota's en waarom niet gesproken wordt over bij wettelijke regeling
vast te stollen docur:onten. t:et interne beleidsn·:)ta' s wordt dat
bedoeld ~at er nu ond0r varstaan wordt. ~et is a~n cle.Kamer ervoor
te 1-mken dat het begrip interne beleidsnota niet als een stuk
elastiek wordt uit~Gtrokken. De vraag of er geen wettelijke regelinp; dient te komen kunnon VJe nlissc::-üen beter in het midden laten.
,,'i,j wilden concreet a msevcn \'i at er wel geheim mag blijven, terwijl
hot voorstel Amsterdam zegt dat ee:1 ander dit md2.r mo0t uitzoeken.
Dit is llGt he zwaar teg..::n .c.mstGrdam, omdc.t dan in h.Jt vage vJOrdt
gelaten 0at er wel en wat er niet geheim zou mogen zijn.
De heer Dr. -,_~.j\:ordlohnt; wil ov~r de biestie van de al of niet
gc"'Loimhouding--van documenten op clej)arte·~enten no; et::n enkele opmerking maken. De beer Blekxtoon wil bij de wet laten rogelon wat
3eheim moot blijven. Dit zou betAkenen dat op clepartGhlJnten bepadlde documenten die aan bepaalde forn:~elo eisen zoud0n voldoem
kracht0ns de wet geheim zouden kunnen blijv0n en andere niet.
Bproker meent dat wij deze: kant niet op JlOaten. Immers, de vraag
of' eon document gehc.:im moet blijven is eigenlijk een vraag die van
geval tot güval bezien moet kunnen v1orden. LovenG.ien is de kwestie
van de g8h,ámhouding vaak een kwestie van tijd. .i at vanda.1g nog
geheim moet blijven kan morgcm vlorden gepubliceerd. In het bi,jzonder
v1 aagt spreker de aandacht van de vergadering voor stukken als
intorne nota's aan de minister, welke nota's betrekking hebben op
het voorbereiden van de taktiek bij onderhandelingen. -,i'annecr de
regering b.v. in zaken van georganiseerd overleg met de vakbonden
moet gaan spreken over arbeidsvoorwaarden, b.v. van ambtenaren,
en dit; soort nota's zouden dan publiek moeten zijn, dan zou dit tot
gevolg hebben dat de regering in feite helemaal geen eigen beleid
zou vooren. Hetzelfde gebeurt ·,·1anneer er ovo:::r bepaalde personen
gesproken wordt. Dit zijn din~en die niet terstond publiek gemaakt
kunnon worden. Hierbi.j dient men rekening te houden dat Nederland
en Zweden op enkele zeer fundamentele punten verschillen. Immers,
in ]\;ederland is de ministûr verantnooräeli.jk voor elke ambtenaar.
In Zweden echter zijn de ambtenaren on:1fuankelijk, ongeveer op
dezelfde manier als de rechterlijke macht. Het is bij het ontbreken
yan deze ministeriële verantwoordolijkheid in Zweden volstrekt
begrijpelijk waarom daar de br::hoefte ontstaan is aan een ombudsman
en waarom daar de behoefte is ontstaan aan openbaarheid van de
stukken. Bij ons is dit geheel anders; bij ons zijn de ministers
verantwoordelijk voor het gedrag van hun ambtenaren en kunnen zij
daarvoor ter verantwoording worden geroepen. Dit gebeurt soms ook
e;n hierdoor. is de noodzaak van openbaarmaking van alle stukken in
Nederland bepaald minder groot dan in een land als lweden.
De heer Dr.G.H.;~cholten, lid van de Coml:lissie Kiezer-Gekozene,
spreekt zich uit voor het amendement van de afdeling Utrecht. Bet
.is van groot belang dat wanneer op eon gegeven mo~ent door een
commissie voor de vcrzoekschriften een uitspraak wordt (!;Gdao.n, na
een redelijke tijd gekeken worclt wat de minister heeft gedaan of
heeft lnten doen. Het bezwaar van de heer Koops hiertegen ziet
spreker niet. Immers, daarnaast kan gepubliceerd worden dat zoveèl
v~rzoeken zijn ingediend maar dat er weer zoveel zijn ingetrokken
omdat inmiddels een bevredigende regeling is getroffen.
1
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- 41 ·Spreker e~elooft dat het voor het gewicht van de Kamer ten opzichte
van de regering met handhaving van beider eigen verantwoordelijkheid heel wenselijk is eeq dergelijke regeling te treffen.
De heer Ir.H.Makkreel te Aardenhout meent dat aan de bezwaren
tegen de wi,jziging kan wörden tegemoet gekomen' door niet over
ui tSJ.óraak maar over interventie te spreken. De tussentijds ingetrokken verzoekf::chriften vallen hier dan ook onder.
De heer <T, J .:e" '·:ei.ier te Utrecht benadrukt dat het amendement
Utrecht ni.et ö"ntstaàiî·-rs-in de sfeer van k"ri ti ok op de commissies
voor de vorzo0~:~3c:1ri ft en. Ilet aJtJende;uent is zuiver ontstaan doordat
men wilda ~eten of de uits~raken van de verzoekschriftencommissies
waarde hebben. Dit is alle~n na te gaan wanneer bekend gemaakt
wordt VJJ.t er mot de uitslag van die commissies uiteindelijk
gebeurd is.
De heer IT.R.Blekxtoon te .H.rnsterdam deelt mede dat de afdolinr:: Amstt)rdamîliZïri:îir-o-i1d.emcnt om E:8n toevoer~inc; aan sub d I aan
te breno:en intr0kt. ;/at :.1aJ.r· derde amendmnunt bet:ceft vraagt de
afdalin~ zich af hou do commissie haar resolutie 26 c I B kan
verdedigen, waarin toch ook ;ovraacd wbrdt om een systematische
wcttr.üi.jl~e voorziening voor de openbctarhoid vctn docum8n-i:;en.
ÜV\Jri:sc~ns is do afdeling Lrnsterdam bereid om ook dit am0nderaent
in to trokken.
Omdat het in resolutie 26 gaat om archiefstukken, antwoordt
de heer Dr.E.No~dlohnu.
--·-·-------·
De Voorzi ttcr ~aat thans over op het in stem·ning bremgen van
de u.mend7-i"iiiontóï1:uct anwndi,'·Junt van de afdeling J~peldoorn en de
kamerccmtra.le Gelderland wordt verworpen. Het amendement van de
afdeling Zeist is inmiddels ingetrokken. Het amendement van de
afdeling 's-Gra.venbagu om in sub dI te schrappon de woorden uinstantie, vergelijkbaar met de in verschillende :::>cundinavi.schc
landon vo-orkomende" wordt overgenomen. Het altlendE!mEmt van de
afdoling ~ 1 assenaar wordt ingetrokken. riet amendamGnt van de afdelülp; AmBtr:)rdam om in d I aan de woorden "te hulp kan roepen" toe
te voegen "of te hulp lwn roepen'' vJOrdt aangenomen. De andere
amendementen heeft de afdeling Amsterdam tor vorzaderi.ng ingetrokken. liet amendement van do afdeling Volsen wordt verworpen. H<:::t
amendement van do afdeling ,/.issenaar op sub d III is inmiddels
eveneens ingetrokken. Tenslotte wordt het amendoment van de afdeling Utrecht met do redaktionele wijziging voorgusteld door da
he0r l\iakkreel, aangenomen zodat er derhalve een nieuwe IV wordt
too~~evoogd, luidcmdo dat; "de op grond va.n de uitspraken naar
aanloidin~ van varzoekschriften uiteindelijk genomen maatregelen
per zittingspéJriode wordon rsepublicocrd". Gok het amendement van
de afdeling Leid.:m betreffende de aanstelling van een functionaris op gome8ntelijk niveau wordt aanvaard.
Vervolc;ens brengt de Voorzitter du r0solutiu 25 met de Vlijzigingon zoals deze zojui~t aang0nomen zijn on in~ebracht door de
afdelingen 's-::travonhae;v, Amsterdt-lm, Utrecht 0n LGiden, in stemming.
De aldus gG'.'lijzigde resolutie 25 wordt aanv&<..~.rd.
Resolutie 26 handelt over de informatie van de burger, de
openbaarheid van rapporten en de zendmachtiging van de StatenGeneraal. Amendemonton zijn ingediend door de afdelingen ~assenaar,
Voorschoten, ilijnstreok, Apeldoorn en de kamercenttale Gelderland.
De heer N.Uostorbaan te Voorschoten is van mening dat de
tekst van do rosolutio.üën blaam w0rpt op v::Jel vakbekwame en
integurc journalisten en ziet niet in waarom het voorgestelds niet
in SdiDenwerking mot de N.H.U. of de H.T.S. zou kunnon gebeuren.
Objaótiviteit is voor een journalist natuurlijk prijzenswaardig,
maar-niet noodzakelijkerwijze zijn allergrootste deugd.
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De heer TJJ:'S .A ,1',. Eakhoven te Voorburg vraagt de aandacht voor
het voor~3tel om-:-v8n elke vergadering van de ·rweede Kamer een uitzending te maken. Nu ~i~n in elk kamerdebat enkele slechte sprekers die niets interessants vertellen. ~aar hoe gaat het dan
in de commissie die de sprekers moet beoord.elen en die de richtlijnen moet gaan geven? De afdeling heeft aangenomen dat dan een
[oode t.v.-ploeg dat slechte Kamerlid niet zal uitzendetl. Uaar de
fractiogonoot van dit slechte Kamerlid, die in doze commissie
zitting heeft, zal dat Kamerlid de hand boven het hoofd houden
·i~o.neincle de goede verhouding in de fractie te handhdven. Het
govolt: zal zijn dat er na oen eindeloze zeer vervolende discussie;
in die bijzondere commissie een richtlijn zal komen en dat dat
slechte Ka~orlid in hot vervolg ook uitgezonden zal worden. liet
govolg hiervan zal zi,in dat deze ui tzendingon niet meer om na.ar
to kijken zijn. Niemand zal dan ook kijken, maar daarmede is het
doel gomist. De afdeling Voorburg heeft unaniem geconcludeerd
dl~ deze uitvoorende rnucht niet aan de utaten-Jeneranl gegeven
moet vlorden.
De he.Jr Drs. B. C. van l\o:m_<1_wi~ te:: :0oist vraagt. naar do mo[!,eli,jlmeid om de ont':'i8rp-rusolutie van de afdeling teist, zoals
deze staat op blz. 27 van het pak roet amendementen, alsnog als
0011 amcnder<iont t0 beschou·.'1en op c II van resolutie 26 ~ zodat c II
van de oorspronkelijk0 tekst zou vervallen, modo op grond van de
argumenten, zoövcm door cl•') afgevs.:.n·clie;de van de afdeling Voorburg
naar voren gebracht. We zouden dan in plaats van de: kar.'l:::ruitzendincçen eün dagelijks praa.tje krijgen wao.rbij de actuele problemen
besproken worden.
De heer G.B.Bos van de kamercentrale Gelderland en de afdaling Apeldoorn Gaat in op het amendoment van de afdeling Apeldoorn
op c I D. De afd0lL.1g ". peldoorn wil een nadere precis8ring van de
vcrkorting van de termijn van 50 jaren, omdëJ.t als de tijd van
50 jaar met 5 jaar zou worden verkort, dit geen wezenlijl;:e vor-korting is ..
Do heer Ir.H.Lakkrcel, bestuurslid van de afdeling Amsterdam,
doolt mec\o dat-de afdeiing Amsterdam de bezwaren van de afdeling
Voorburg tegen c II st.:::unt, omdat ook de afdeling Amsterdam geen
behoefte heeft aan zondmachtiging van de ..jtaten-Generaal. De
afdeling />..mstorcl.am is van mening dat de pers en de normale
communicatiekanalen zoor goed in staa.t zi,jn do voorlichting ·t;e
varzorgen en de afdeling ziet in een zendmachtiging van de StatenGeneraal geen verbetering. Betreffende c I B wil spreker graag
eon opmerking maken. Hij heeft zojuist van de heer Korthals Altes
gehoord, dat B alleen op archiefstukken slaat, maar dit is een
intarprotatie van deze resolutie waarbij spreker eon vraagteken
zot. 3ub c doet oen beroep op de regering en de Staten-Generaal
te bevorderen dat de openbaarheid van ambtelijke stukken aanzienlijk wordt vergroot door •...•. cm dan volgen er een aantal punten
onr].er I A, B, G en D. A gao.t over het recht van infor:natie t;on
opzichte van de overheid voor iedere burger. Gpreker gelooft
echter niet dat dit een archiefpunt is. Hc~t c;aat immers ook over
dingen die op oen bcpadld moment lopende zijn. Het feit nu dat
ook in B niot uitdrukkelijk is aangegeven dat het om archiefstukkon gaat, en het f3it dat in het algemene deel vo.n c alleen
gesproken wordt ov.Jr ambtelijke stukken in het algemeen, geeft
volgens sprekur geen aanleiding om de systematische w~ttelijkc
rescling over do openba<:~.rheid alleen op archiefstukken van toepassing te verklaren. De afdeling Amsterdam is bepaald van mening
dat een wett•llijko re~~t.OlinG gewenst is voor alle ambtelijke stukken en niet alleen voor datgene wat in een archief terecht is
gekOmen. Overigens is de afdeling het eens met wat onder c I
A t/m D staat.
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De heer J.J.hlulder te Rotterdam wil graag de resolutie betreffende de zendmachtiging steunen, wanneer zou blijken dat hieraan
behoefte bestaat. Je afdeling Rotterdam is echter van mening dat
deze behoefte er niet is en er ook niet zal komen en dat met het
instellen van deze parlementaire omroep de politieke belangstelling, zowel voor de problemen als voor de politici in het algemeen
niet toe zal nemen. Da~rnaast ziet de afdeling een tweede probleem. !f;ocht deze resoluti0 worden aangenomen dan verwacht de
afclolin;:~ ;-wtterdam zeer veel moeilijkheden met de denl;;:wij ze van
de coiDJnis~üe. Immers, die fracties die er belang:.-;telling voor
hebben, zullen in deze commissie zitting nemen. Bij voorbaat kan
spreker zeggen dat dit alle fracties zullen zijn. Hei gevolg zal
zijn dat in 30 minuten zendtijd een dozijn fracties op het scherm
of voor de radio wilJ.eu verschijnen. De paar minuten die dan iedere
fractie zijn toogad3an zullen niet voldoende zijn een gedegen
betoog te houden. Daarom is de afdeling ~ottardam het eens met
Voorburg en -~ünstc)rda.m en is tegen rc;,;olutif., ~~6 c II.
J:evr.:~.B1Ram;;-;'ei.inr te Bunnik merkt ten aanzion van de
opGnbi,l:.ii"h""fcd_d ..vçi.~, '3-tul(Ï(8-i1-en de zr=ndmachtiging van de .:.-itatenGencraal het volgando op. ~olang het voor het parlemen-t niet
moc:elijk is veel rapporten van onderzoekcom;nis::;ies van de minister
los te krijgen, wat dus betekent dat er eigenlijk nog zeen recht
op informatie bt::sta,J.t vanuit do Kamer~ is hot al.lorE:orst nodig om
clit recht op info:r.matie te crcëran. In steeds stcrk•are mate z.ien
wij do neiGing bij hut parlement optreden om daar, waar hot het
recht op informatie mist, dit recht op een andere wijze tu gaan
compenseren door b.v. aan dG fracties wetenschappelijke staven te
verbinden. Maar ~annaar deze wetonsc~appelijk0 staven indcrdaad
oan workolijk tegenwicht togan dat wat de ministars in hun dopartementon vol doskundige ambtenarcn ho)hben, moaton kunnen vormen,
dan zouden hole p~rlamcntaire departementen vol mat deskundi5e
pn.rlemon-~air3 arnbtcno.ren opgGric~t moeten vwrd3n. Bpreelcster me10mt
deze neiBing nog vorder to kunnen doortrekkon omdat ook de vorzoekschrifto~commissie in haar nota het idee oppert do oplossing te
vinden in hot scheppon van eigen zelfstandige financiële middelen
waaruit de Kamer de gedupeerdon schLJ.d,~loos zou kunnen stellen.
In de in deze resolutie voorgestelde zendmachtiging ziet
mevrouv: Blaa.uw oen compensatie voor functieverlies door opnieuw
een .. eigen zelfstandige ui tvoercnde macht, een vierde macht, te
creoren. Maar waar blijft op deze wijze de trias politica?
.
De heer Ir.ll.J.van Raalte t8 Bilthoven begint te·stollan niet
namens de geh(3le afdëling De Bil t/i~il thoven t6 spreken omdat in
de afdelinB de meningen verdoold waren. ~en aantal leden dor
afdeling, waarander spreker, was van oordeel dat, waar de ZGndtijd
zo schaars is, tóch in de eerste plaJts hot parlement in Nederland
op deze zondtijd recht hoeft. gen gohcel andere zaak is of het
parlcment er altijd b0hoofte aan zal hebben om van de zendtijd
gebruik te maken. Do kwestie van machtiging verlenen is niet hetzelfde als do plic~t hGbben iedere keer e8n half uur te vullen.
Maar daar hier sprake is van oen scha~rs artikel meent de afdaling
dat het parlcment in de eerste pldats recht hoeft op een machtig1ng.
De heer :·r.'.'I,G.Eelinfantc, lid van de Commissie Kiezer-Gekozene
vestigt er do aandé~cht op dat-datgene wat staat onder c I van
resolutie 26 lettorlijk overgenomen is uit het rapport van de
1-'.v.d.A. ''Eon stem dio telt". Jproker vraagt zich nu af of wij in
deze vergadering mee moet0n gaan met datgene wat de 1-'.v.d.A. blijkt
te wensen. Afsozien van het feit dat er zeker~ varschillen tussen
deze twe~ partijen bestaan, is het toch duidelijk dat do E.v.d.A.
als oppositie-partij oen geheel andere positie inneemt dan de
V.V.D. als regeringspartij. Het is de taak van de ~.v.d.A. om het
de regaring zo mooilijk mogelijk te maken; dit is niet do taak Vdri
de V.V.D.
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·Jat de verscllillcnd2 ond3rdeJ.r;n betreft is spre~:er van meninu;
hier verschillende 'zal;en in staan die bi;jzo~·~der moeili,jk te
vcrwezenlijken zijn en waaraan naar zijn ~eni~g zeer grote bezwaren verbonden zi,jn. lunt A c;eeft een _principiel e formulering van
een recht op informatie tegenover ~e overheid als grondrec~t van
de burger. Dit wil zegfen dat er dus iets in de Grondwet gezegd
moet worden over het ;~incipi~le recht var1 info=matie van de
· bure;cr tee;enov12r de over~1eid. Spreker kan zich ·"'eliswaE.<.r een dergelijk grondrecht voorstclle!1, md.ar meent dat dE:ze formulering
niet zo algeneen kan zijn dat men maar recht op alles heeft. Len
zal een [':G'-,IelrJip;e s1ag 0'.:1 de o.rm :'loeten houden ·.-mardoor dat grondreel~ toch een veel ~cri~crcre be~ekenis zal het~on ddn het aanvankelijk J.ij:\:t. Al<> voorbc2ld denl~t spreker aan e2n beL;.nt;::·i:;oJl.::nde
die na de ~inisterradd ~an een minister vraagt ·~at er precies in
de i~inisterra.<.d besloter, is. Het g:ror1clrecht zou dan :i.nlwv_dGn dat
de minist0r vorplic~t zo~ zijn op de vragen van de beldngstcllende
te ant~oorden. Spreker kan zich dit echter niet voorstellen.
Korton ~r zulle~ ~rot0 sl2~cn om de drw ge~oudc~ moeten worden bij
dezo bcpdling en ~a~rdoor ial deze befalin~ een groot deel van
zijn betekenis v~rliczen.
l'unt B gaa.t over ee-:1 systematische Vlettelijlee regeling van
de vraag welke over~eidsdocu1~entcn openbaar zijn en welke niot. In
de ver~adering js reads gezegd dat de vra~5 of 2en document gepu~
bliceerd kan worden van geval tot geval bekekei1 moet \lorden.
Dorhalve gelooft sprGké)r dat dc~>e s,vs~;cmatiscllo wett"'J.ijko ro&;eling tot een geweldig wetgevend project z~l leiden, ~ot welk
project wij echter niot veel varder zullen ko~~~.
l·unt C wil ~en h-:::rnieuv;d onderzoek nas.r de mogE;J.j jkhaid van
d.:, formulerinz van dG algemene beGinselen ovGr 2.dviczen van· zc-sn.
vaste collcccs van advies on bijntand. datuurlijk streeft de
Kamer naar zov<:::el mog.:.Jlijk openheid, maar \'l<:-i.nnear de miniat,Jr
govraae;d. wordt waarom hij bep.J.alde adviozer1 nj0t; putliccc,rt, dan
geoft die: minister n:ccBtal oen zeer behoorlijlH: re:dell hic:rvoor.
Zouden alle adviezen van vaste cotnmissies gepubliceerd '.'Iord.:.:n dan
i:;; te ver-wachten dat die advL:;zen eon gchc;,c;l an:S.ore inl:loud krij(:jon
dan ze nu hebben. Je~t men dat zijn advj_es gopubliceJrd wordt dan
is men veel voorzichtiger in zijn uitlatinsen en 5a~~ men niet op
een dergelijke openhartiGe wijze de minister advies geveu.
De bezwaren tcscn de punten D en ~ van de heer llolinfantG
zijn nog veel groter. ~en wijziging van de hrchiufwot waardoor de
tijd korter wordt heeft niets te mal<:en met do tr:forwatiu van do
burger. De Archicfw~t zegt.dat na 50 jaar de stukken in hot
Rijksarchief openbaar zijn voor iedereen di~ als historicus hic_van kennis wil nemen. olec"!1ts ·:-en gerj_ng deel v:;,.n de.; ov,~rheids
stukken komt ochter in het ~Li jksa.rciliuf tereebt. Lünder dan 1X
van do stukken die de departementen in en uit gaan, komen in het
Hijksarcb.ief torecl1t, de rc~st. r;ordt al lang voor rhe tijél. verni.:J··
tigd. Spreker gelooft dat de hier voorgestelde verkorting van do
te:rmi,jn van d~ .h.rchief\Jet in het geheel nü:t de zaak raakt vJaar
hot om gaat, n.l. betere infortJatie van de burgc,r. Immers de
burger zal na 50 of 30 of nog minder j~ren zijn zaak in het Hijksarchief helemaal niet terugvinden. ionslotte dan iets ovar datgdne
111at er staat ovur d·2 publikatie van het ..:;evoiligingsvoorschrift.
Het Bov~iligingsvoorschrift dient on ~r voor te zorgen dat zij
dia met dcpart8mentale stukken omspringen dit op voorzichtige
wijze doen. ~on hoeft vcrschillende grdden van Geheimhouding.
Gaat m0n nu dit l3eveiligingsvoorscb.rift publiceren dc.n speelt men
da_-..rmce in de kaart van di0gene die zich op onrGg0lmtltige wijz;~
konnis gillen verschtlff0n van Tiut er op een doparteruent aan gLheiwe
stuk1cen lir:;t. Elproker ra..:.dt di-~ ten stelligste ct.f. Hij vorkla<.J.rt
zich tecen de gehele resolutie c I, maar hij is vooral togen de
punten D en i!..
dat;
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JJe heer I,.J. Visser te Delft heeft de
oncler c I en c-I-1::-o-V:~r uit elkaar liggen
verdient deze afzonderlijk in stemming te
De Voorzitter is het hier geheel mee
orc1ovoori3·E"i]l---:rë-vi:lllen doen.

indruk dat de puntGn
d&t het aanb:Neling
brengen.
eens en zegt hetzelfde

De heer T,r.T'.I~orthals Altes, lid van de Gommissie .i.'dezer·Gckozene, z.egtlliJ.or:-a:d.nleiding-\;an c I het volgende. De moest.;
fundamentele kritiek hierop is zowel in de Commissie als hier in
de vergaderin~ geleverd door do heer Belinfante. In de eerste
plaats heeft do heer Delinfante als k~itische noot genoemd dat
dit deel van do resolutie letterlijk ontleend is aan het rapport
van do ~.v.d.A. D1t is jui~t en wij hebben dit d~n ook met zoveel
wooo_•c1cn in ons rap}>Ort tozcr,,cl. ·.i ij hebben n .1. gezee;d dat wanneer
er voorstHllen zijn van andoren gaar wij hGt meo eens zijn, wij het
onnodic; achten ow op ond~rdolen hi~rvan af to ~aan wijken. Laten
wij or duidelijk voor uitkomen dat wij het er mee eens zijn en
clozclfdc formulcr·inc; overnr:;;::u.::n. JJe CO"!lllli3~::io is V\;I·dor van mening
dat con iormulc0rin;c•; van het recht op informatie in de Grondvwt
van bol8.nf~ is. Hatuurlijk is hot nicd:; ui teesloten dat hier bepaê.'.
de br:::1'2rkinz;en op sernaakt moeten worden, eventueel bij de wet.
Deze bepcrkihBGD bestaan ook bij het recht op vereniglng, het
recht op vcrgaderinc;, do drukpersvrijheid o.d. liot is go~d het
rocht op informa.tie in de Grondwet t0 rer5elen en een systomatü;cho
wattolijke regol~ng zal daarvan een noodzakelijk uitvloeisel zijn.
Kortom, er bestaat hierin geen onkol verschil van mening mut do
hevr Bclinfante. Ov·,;r punt C ze(';t do he.Jr .Gelinfanto dat hvt
ond~.rzook niet horniouwcl hooft te worden omdat hot nog aan do gang
is, t~rwijl wij zcgg2n dat hot horniauwd moet worden. Dus eiBonlijl:· bestaat er ook op dit punt guen v,:rschil van mcni:1;:_;, omdat
zowol de Commissic als do heer Delinfante voor het onderzoek is.
i~nt D hooft de hoor Dolinfante bekritiseerd door te zeggen dat ar
karrcvrachtcn documenten niet in de archieven komen. Maar de
C:omrnj_s[;ie heeft ook ni\:!t gevraar~cl om alles in de archieven op t;:;
bergen; zij heeft all~en gevraagd om ddt[one wat in hut archief
ope;cborg;;n is oerdor dan na 50 jaar voor publikatie open te fJtellon.
Er za.l wel een rubricering moeten komen dat hGt één misschien pas
na 10 jaar, het andere na 20 jaar en weer oen andere groep na een
30 jaar f!;epublicccrd kan word,en; daarom heeft de Commis:üe ook niet
vord•;r goconcrctis(wrd. Aan punt i: tilt spreker niet zo zwaar. Do
heer Belinfant'.:: i:3 van mc:nj_nç:; dat publiicatic van htJt zgn. BGVGiJ..Lgingsvoorschrift bijzond0r gevaarlijk zou zijn omdat daardoor aa
bepaalde alemanten de e;:lcgenheid zou worden gegeven inzicht te
krijgen in do organisatie op hot departomont. dpraker meent ocht~r
dut die elementen al lang op do hoogt~ zijn van wat deze stukken
·behelzen en daaron acht hij hat redelijk dat wij dit ook weten.
Spreker is van meninG dat het helemaal niet nodig is dat door
publikatie van de vijzc waarop iets gcorganisc0rd is moteen iedoraen do goloRanheid krijgt om tot alles en nog wat door te dringen.
Is men 0chtcr van maning dat de openbaarmakins bijzonder geva~r
lijk is, omdat men van ruuning is dat bepaalde elementen hierdoor
inzicht zullen krijgen in geheime stukken, dan blijft de meerderheid van de Commissie niet op punt ~ staan macir vindt hot niet
bcz~aarlijk om ~ terug te nomen. ~chtor do punten A~ B~ C en D
zijn voor daze meerdorheid wel v~n wezenlijke botukenis.
De hoer Dr.2.Nordlohne gaat nadur in op c II. 8prekor erk~nt
dat de bc:hoef'Fö-;-zoals doze neurgelo[jd is in c II duiddlijk minde.L'
is dnn uun jaar of twee geleden, toon de Comruissi~ dit rapport
voorboroicldc;. liet is echter v9or de Commissie mooilijk dit vunt
turug te nemen omdat do heer Van Raalte do oorspronkelijk~ tukst
is bi"jgevallon. ÓJ.•l'')kc:r vraagt dn<.1rom dç; hoer Van J:~aul to of hj j
or moe akkoord kan gaan dat c II niet verder behandeld wordt,
gezien de gewijzigde situatia.
-
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De heer Ir.H.J.van Raalte antwoordt dat hij bij de oorspronkelijke resoluties-van de commissie blijft • .Immers, waa.r is de
garantie dat het altijd gunstig zal blijven? Jaar is de garantie
dat de parlementaire uit~endingen över een aantal jaren niet veel
slechter zullen zijn? Spreker wijst erop dat het hier om de machtiging gaat en niet om de noodzaak deze machtiging altijd te gebruiken. Daarom oordeelt spreker het een goed voorstel en meent dat
de vergadering zich niet moet laten. leiden door de opportunistische situatie van dit ogenblik.
·
De heer Dr.~~.Nordlohne betoo(~t dat de gedachte van de Commissie een ?;t.mdmi:12ît:lgl"iïg-te -vcrlant;en voor de :Jtaten-Generaal op
zichzelf niet zo gek •;ws. Iruillers, het is een merkwaardige zaak dat
de verdeling van do zendtijd, de toegang tot de zendmasten, voorbehouden is aan particuliere organisaties. Ten aanzien van de
televisie mag de regering dan ook zendtijd vorderen, wat ook wel .
een enkele kesr gebeurd is, mJdr dit is dan toch een uitzondering,
tcr1·.1ijl het pa.rlemcnt helemaal geen rech cstreekse toe[~ang tot het
volk heeft. De volksvertegen~oordiging mag zich blijkbaar niet
rechtstreeks tot het voll: '.?enden; dit is op zichzelf een vreemde
zaak. De volksvcrtc;gonwoordiging is volstrekt afhankelijk van dl
publiciteitsmedia voor zover betreft het overbremgen van wat er
dagelijks gebeurd is aan het grote kranten-lezende, televisiekijkende en radio-horende publiek. De gedachte om nu de Kamer
verantwoordolijk te laten zijn voor de uitzGnding3n over datgene
wat in de .Kamer -r;esc1üedt, heeft een heel groot voordeel. Br was
n.l. nogal veel kritiek op de wijze waarop de omroopor~a.nisaties
de uitzendingen de laatste tijd b.ohandelen. Er ·;;erd wel eens gl::twijfeld aan de goede trouw. Voor zover Kamerleden het gevoel
haddon dat ar bij de uitzendingen gubrck aan so8do trouw zou zijn
geweest zou het natuurlijk prachtig zijn wanneer do technische
en inhoudelijke verzorging van de uitzending aan de Kamer zelf
zou zijn voorbehouden. J.'len zou dan zelf inzicht krijgen in de problemen di~ aan dergelijke uitzendingen verbonden zijn on men zou
zelf merken hoeveel waarde en hoeveel onwaJ.rdo aan de v<:::rmoedens
van gebrek aan goede trouw moeten worden toegE:kend. Br is ook
wel eens opgemerkt dat wanneer de Kamer zelf zendmachtiging zou
krijgen on zelf reportages zou gaan uitzenden, het gevolg zou zijn
dat ook de slechte Kamerleden op hot scherm zouden komen. Ntaar dit
is volgens spreker geen boz·waar, omdat het ui tzt:.nden van een
werkelijk slecht Kamerlid zou kunnon leiden tot het niet verkiesbaar.stellen van dat slechte Kamerlid.
De heer Nord.lohne stelt aan het begin van zijn betoog gezeL
te hebben dat de behoefte aan eon aparte zendmachtiging nu bepaald
niet groot moor is. ~r is een N.T.B.-uitzend.ing, die het naar de
algemene opvatting hael goed doet. Jprekcr denkt in het bijzonder
· aan het werk van Joop van Os.
Tonslotte merlet spreker op dat, mocht men de indruk hebben
uit zijn botoog dat de Commissie dus min of meer werk voor niets
gedaan hooft omdat zij nu punt c II ook overbodig acht, deze
indruk onjuist is. Sprekar heeft horen. verluiden dat de N.T.S. al
lang van plan is iets in de geest te doen als nu geschiedt in de
rubrie1t Scala en dat het verschijnen van dit rapport, in het
bijzond.Gr clan van deze passage, het beslissende duwtje in de rug
was voor de N.T.S. om dit nu ook door te zetten.
De Voorzitter stelt voor om resolutie 26 in twee delen to
knippen en apart te stommen over c II. Hiertoe wordt besloten.
Allereerst wordt in stemming gebracht het amendement van v!assenaar
over sub c I A, welke gaat over de bij informatü: betrokken burger.
Dit amendement wordt aangenomen. Het amendement van de .J.fdeling
Apcld.oorn/kamorcentrale Geldorland op sub c I D, betreffende de
pr0ciscring van <lo verkorting van de termijn, wordt verworpen.
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Na de amendementen brengt de Voorzitter in stemming resolutie 26b.
b wordt aanvaard. Ve::rvolgens gaat spreekster over op c en stelt
aart de orde I A, welke een principiële formulering geeft van een
reelriJ op informatie tegen de overheid als grondrecht van de burger,
met het reeds aangenomen amendement van Jassenaar. Het aldus
gewi,izit;de A wordt aanvaard. B aangat1nde een systematische wettelijke regeling van de vraag welke ovo~hoidsdocumenten openbaar
zijn en welke niet, wordt eveneens aanvaard. C naar hernieuwd
ondor2:.oek naar de mogelijkheid va.n de .formulering van algemene
beginnolen tE:n aanzien van do openbaarheid van adviezen van de
zgn. vaste colleges van advies en bijstand, wordt eveneens aangenomAn. D waarin gepleit wordt voor de wijziging van de Archiefwet
in dier voege dat de termi;jn van 50 jaar, waa.rna documenten
openbaar worden, verkort wordt en dat de uitzonderin~en op deze
regel van oponba-J.r worden geconcretiseerd en beperi;t worden, wordt
ovc.'neens aanvo.arcl. }~ betreffende de publikatie van l1et zgn.
Beveiligingavoorschrift I I wordt-verworpen.
Vervolt,;_~m> 5a3.t spreckst0r over op c I I over de zendJ.naclltigi ng. I I wordt vcr,,wrpén. 'flMns wordt de gehele resolutie in
stmmnin~ gobracht n.l. t/m c D aangezien het rostorende deel ve7
worpen is. De resolutie wordt aanvaard.
De Voorzitter ~aut over op de toegevoegde resoluties, zoals
deze te vinden- zijn~ op blz. 26 van het stencil me·c de ingediende
amcndmnenton. Spreekster begint aan de orde) tv stellen de toogcvoogde ontwerp-tesolutie van de afdeling Gronin~on om aan hoofdstuk IV' een resolutiu toe to voegen, ga.:.o.nde ovc;r het schriftelijk
vorslag van de iloofdbcstuursver~adoringen.
De hoer Drs~J .F .0Cll;2::E~nhui~ te Groningen krijgt tovstemming over do drie door de_ afdeling GroningGn ingediende ontw,;r_prcsolutios togolijk te sproken.
Gprekor begint te donsta.teron dat do afdeling GroninGen
verheugd ïs over de rapporten die ui tg;óbracht zi.jn. rf,aar ieder
rapport heeft de neiging oen eigen leven te gao.n leiden. Daarom
is clc afdeling Groningen zeer benieuwd over oen jaar te wetan wat
er met do rapporten gebeurd is, wat de concrete resultaten zijn en
daarom zou de afdeling hot op prijs stellen wanneer in 1971 een
vorslag zou worden uitgebracht wat men mot name met het hoofdstuk
communicatie e;edaan heeft. Do afdeling was eigünlijk v<:;:rwonderd
dat het rapport zelf de tocze3ging niet gedaan heeft dit verslag
over oen tijd te zullen doen. Hetzelfde geldt ook voor de
ontwarp-resoluties over de kamercentrales. De afdeling Gronincet
zou hot zeer op pri:js stellen wanneer de kamercentrales tenwiuste
66nmaal pur jaar ra~port zouden uitbrengen aan de Algemene Vergadering. Het is c;een wantrouwen dat uit deze.wens syreekt, maar het
is oen algemene neiging om enthousiast met iets te beginnen, welk
enthousiasme toch na enige tijd weer vervlakt om dan alleen tegen
do verkiezingstijd \'l<::er actief te f~aan optreden. De derde ontwerprasolutie van de afdeling Groningen batreft de kadercursussen.
nc~t noorden hec~ît bij zonder goede ervaringen opgedaan mot; deze
kadercursussen on s~elt daarom voor in een resolut1e.noer toleggen
dat de kamercentrales tenminste éGnmaal per jaar voor de leden van
de· onder hen resulterende afdelingen kaderèursussen organiseren.
De afdeling ziet deze resolutie mede als een soort ruggesteun voor
de knmGrcentrales die het reeds .doen.
~~1evr.Drs_.H.i;...Blceker:-_Jvr. Va12._ Dty_rum te Vlaardingen "stolt voor
da drie resoluties per acclamatie aan te nemen, aangezien ieder
het toch eens is mot de ac:1terliggondo gedachten.
De Voorzitter oordeelt dit wat moeilij lt. Immers do genuanceerde stemming van oen afdeling die voor do ene resolutie en togen de
.ando~o resolutie-wil st&mmen, zou dan de mist in gaan.
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De heer ;·.1r 3. Korth3.ls ;.1 tes stelt als .iioofdbestuurslid het
eens te ~ijn me-!;)Jet äl'·.vijzend advies van de i'artijraa.d. In deze
resoluties wordt te veel institutioneel vast~elegd dat het rloofdbestuur en de kaJnarcentrales verslagen moeten uitbrengen. liet
spreekt vanzGlf dat het Hoofdbestuur zeer positief staat tegen-over datgene ~at het rapport inhoudt. Aet spreekt vanzelf dat de
activiteiten die het lfoofdbestuur in het kader van datgene wat
nu en in Hilvcrswn besloten is zal moeter gaan ontplooien, jaarlijks een c;root bestanddeel zullen vormen in het jaarverslag van
de secretaris. In het jaarvcrslag zullen de activiteiten van het
Hoofdbestuur tot ui tj ng komen. Het zou een pjrote mattJ van dou-blure zijn wanneer een apart versl~g zou moat0n komen om deze
reden, dat ver~l activitE:iten die plaats vinden Z0\7ül t~ezien kunnen
worden in hot licht van de aangenomen resoluties als in het licht
van dat wat het Hoofdbostuur en het Algemeen ~ecrotariaat doen.
Deze activj_teiten zijn terug te vinden in hot Jaarvorslag en men
zou het Al[cmeon Secretariaat dubbel werk opdragen wanneer er ook
nog een apart vcrslag zou moaten komen. Voor dit dubbele wurl\:
hebben we absoluut de HJOc;elijkheden niet \·<anncer we werkelijk iets
van deze resoluties torecht will0n brongen. Ook is het zondè va• .
do tijd van do Algorocna Vergadering om naast het bespr~kon van
het beleid van hot Hoofdbestuur ook nog eens ap~rt dat vcrslag te
caan behandelen. Het risico is groot dat dan dit varslaB een
hamarstuk wordt, zoals het jaarvorslag reeds is. aan de andere
kant loopt men hot risico dat er zich con zeer uitputtc,mde discussie gaat ontspinnon, ~vclke discussie zic~1 wcor gac:."i.; l!erhalen
bi,j de bosprekin~:<; van het beleid van het Hoofdbostuur. Immc:n·s tot
het beleid van_het Hoofdbestuur dat do Algemene Vorc;ad0ring
kritisch moüt vol~en, behoort nu juist hot in de praktijk brengen
van cJ.ozc resoluties. J'Ictzelfdo geldt voor de. kamGI'C(:~YGréÜ8f.l. .mt
bepleit wordt in d2zc resoluties is voornamolijk oen wijziging van
mentaliteit en eon wijzi~ing van aanpak, welke aanpak in alles
wat hüt Hoofdbestuur on d0 kamercentrales doen naar voren rood;
komen. \Jat wij vandaag bosloten hebben moet gernt0groord worden in
het normale ~erk en moot geen zelfstandis leven gadn leiden en
moet niet leiden tot hot nagaan of h<:::t Hoofdbé;stuur wel gedurende
zoveel uur por jaar zich heeft bezig gehouden met de uitvoering van
het rapport Kiozar-G8kozenc. De gehele opzet is geweest - dit
staat ook heel duidelijk in het hoofdstuk over de imago-verbetering
dat het rapport Kiezer-Gekozene ertoe zal leidan dat de gehele
aanpak meer wordt de aanpak van een politieke partij in pla.ats van
do aanpak van ot:n kiosv<;roniging, z-oals tot heden vaak h::::t gova!îs geweest . .ianne.;r het doofdbestuur het v,)rkeerd doet dan kan <.._
AlGemeno Vergadering dit bij de bespreking van het beleid van
het I-Ioofdbestuur opmork.cn. ~~l0tzelfde geldt voor de kamçrcentrales.
Tenslotte wil sprekor nog iets over de kadercursussen zeggen. De
Commissic heeft in haar algem8onheid gezegd dat do kad~rcursussen
er moeton komen. Onze nieuwo pRrtijv.oorzi tter maakt op dit ogcmblik oen tournee lanss de k . :unercentralos en één van de punttm
die daarbij besprokon worden is ook in het antwoord aan het
L.D.C. gegeven, zoals te vinden is in Vrijheid en Democratie, n.l.
hot punt van de kadercursussen. De kadercursussen komun al autonoom Vdn de grond. Spreker dankt o.m. uan de drie noordelijke
provincies, die gezamenlijk uitstekend bezochte kadercursussen
hebben gohoudon, aan de kamercentrale Brabant die druk b0zochte
kadercursussen hooft georganiseerd op zatordagochtandon in h~t
afgalopen voorjaar. ~aar, zo gaat spreker vorder, de Voorzitter
heeft haar eerste bezoek aan Limburg gebracht en Limburs heeft een
haal speciale problematiek. Spreker heeft het idee dat het niet
vcrstilndig zou zijn om aan deze mensen, die met deze special~
problematiek zitten, to zeggen dat zij oen kadercursus moeten gaan
orgariisaren. Kortom, concludeert iproker, het organiseren van
kadercursussen eens in de drie jaar is beslist te weinig voor de
contrales ten noorden van de rivieren en is beslist te voel of
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-. 1+'3 misschien is het net haalbaar voor een provincie als Limburg, en
daarom dienen we dat niet stringent vast te leggen. ~r is een
duidelijk streven va.n het Hoofdbestuur om het houden van dei·gelijke kadercursussen te stimuleren. Het Hoofdbestuur is ervan
overtuigd dat de behoefte aan kadercursussen bestaat. Bovendien,
wanneer deze resolutie zou worden aangenomen, wqrden de kamercentrales een beetje in gebreke gestold n.l. dat ze het zelf niet
goed genoeg zouden doen. Spreker oordeelt dit niet juist want er
is een groot aantal kamercentrales en ~tatencentrales die heel
goede kadercursussen organiseren. dpreker benadrukt nogmaals niet
te~on de inhoud of de strekking der drie resoluties te zijn, maar
waf tegen de wijze waarop do inhoud ge{nstitutionaliseerd wordt.
De heer Drs.J.F.Scherponhuizen te Groningen ~ijst erop dat
waar in de tweecie-~Ïut:rGVänGroningon g;eslJiokon ·,wrdt ovor de
algemene ledenverGadering bedoeld wordt de algemene centralovorgadering, dus de vergadering vari de kamercentrale zelf. Vorder is
het beslist niet do bedoeling gc~cest om op enigerlei wijze iemand
in gebreke te stellen, maar het is gewoon bedoeld als een remind0r.
Spreker oordeelt tevens het rapport te kostbadr om alleen beltan~ 1d
to zien in het jaarverslag van de secretaris.
·
Naar aanleiding hi·.~rvan st·û t de Voor~_i tt~-;r de afdeling
Groningen voor om de woorden "alg0men0 le:donvergaderinQ;" in haar
tweede ontw,:;rp-r,~solutj_e te wijzigen in "ccntralevergadcring".
De afdeling Grof!i.ngen gaa.t hiermee akkoord.
Thans bre:ngt du Voorzitter de resolutie van de afdeling
Groningen in stcm·:üng:Vwlke gaat over hc;t sci:lriftelijk verslag
van hot Hoofdbestuur. Aant3.czien het aantal voor- er:. teum--stcmmen
bij handopsteken niet duideli,ik te onderscb.-:üd·.;,n is zal ov0r(;egaan
worden tot schriftelijke stumming. Jllvorens hi~rtoe echter over
te gaan zullen eerst ook dn resoluties 2 en 3 in stemmin6 gebracht
worden.
De heer !r.J.Schuttevaer te Utrec~t gaa.t in op resolutie 2 van
de afdeling Groningen. ~et spreel:t vabzclf dat dat bestuur van de
centrale dat zichzelf respecteert onder de verschillende gegevens
in haar verslag o.a. ook datgene vermeldt wat er aan activiteiten
verricht is ter stimulering van de afdelingen. Een centrale kan
zich hieraan alleen houden wanneer ook de afdelingen zich houden
aan het ti,jdschema dat oen zichzelf respecterend bestuur van de
kamorcentral·2 ann do af del in gen doet toekomen, want oen kamer·contrale kan nooit een verslag inleveren wanneer de afdelingen :~ t
tijdig hun verslagen hebben ingeLJv0rd. ;.iaar \vunneer de wisselwerking goed is dan is dG inhoud var1 resolutie 2 zo vanzelfsprokend
dat zij geen nadrukkelijke onderstroping mder behoaft.
Aangezien niemand moer hot woord V8rlangt brengt de Voorzitter
thans resolutie 2 van de afdeling Groningen in st0mwing. Deze
resolutie wordt duidelijk verworpen. Eveneens wordt resolutie 3
van do afdeling Groningen verworpen.
Thans gaat de Voorzitter over tot schriftelijke stemming over
resolutie 1 van de afdelinG Groningen. ir wordt gestemd mot het
witte stembriofje waar een 3 op staat. V66r worden er 144 stemmen
uitgebracht, tegen 210 stemmen en blanco stemmen 0, zodat de
ontwerp-resolutie 1 van de afdeling Groningen verworpen is.
Aan de orde komt thans de ontwerp-resolutie van de afdeling
Utrecht.
De heer Van Oordt~ Utrecht, is verheugd dat resolutie 26
waarin gesprokon wordt over vergroting van de mogelijkheid tot .
informatie v<,n de burger is aangenomen. Ivw.ar doJ afdeling Utrecht
wil meer. Bij al dozo resoluties wordt hadrs inzienR to vool
gesproken over informaties van de kiezer en t;e v1einig over de
mogelijkheid van communicatie naar de gekozene.

- 50 -

- 50 Op Brand hiervan heeft Utrecht deze ontwerp-resolutie ingediend.
In dit verband zegt spreker verheugd te zi,in over de tournee van
de Voorzitter die langs de kamercentrales gaat, a~ngezien hier
sprake is vnn de communicatie van kiezer naar gekozene. opreker
wijf.;t erop dat in Utrec~1t gewerkt wordt met ~10rk~roepen voor he~
gemeenteprogr~moa. Dit zijn open werkgroepen en uit de vergaderingen die deze werkgroepen hebben gehouQen wordt regelmatig gepubliceerd •• ~lle leden van do afdeling hobbetl er vrij ·coegang en
de opkonwt is al ti,ld vri,j .groot. Zelfs is het zo dat de werk2_,roep
in zijn totAliteit veel groter is dan ~et aantal leden dat normaal de lodenvcrgaderinf
bezoekt. Do afdeling Utrecht zou gra~g
willen dat iets soortgelijks mazelijk wordt gemqakt in de gehele
partij on dat zodoende tot oen betere communicatie kiezer-gekozene
wordt c;ckomen.
De heer :.r.}'.'~orthals .rl.ltes, lid van het ~ioofdbestuur~ deelt
medo dat de Pd:r-t-ijraad de résoiutie afraadt t.:::r.li,jl do Commissie
e:n J-.,:;t Roofd.b83tuur geen nadrukkelijk st;mclpunt bcpa.ald hebben.
~at de rcsolutje stelt is inderdaad volgens du taneur van wat de
Commissie wil. De Comwissj e heeft een a:.:.ntal hoofdpunten uit h<-J.:-'-'
rapport in r,;DolutiGG samenc;evat en beeft gemeo:1d da:t; door de d..
dan niut aanvaardinG v~n deze resoluties door de Algurnene Vorgade~
rin~ duidolijk gemaakt kan worden of de vergadering h~t rapport
over comHmnicatio on pn.~sentatie a;mvactrdt of niet. Het is niet
zo dat de ~artijraad tegen de inhoud is van deze ontworp-resolutij
maar do Fartijraad achtte deze resolutie naast do door de Commissie ontworpen resoluties overbodig en eon b0etje wijdlopig.
Do Commissie heeft r;eproboerd do essentie van de inhoud vr.1n hoofdstuk IV in resoluti . .rj vast te l eccscn. :iprol<::er noewt de ont\!Ol'j)rosoluti~ Utr0cht ma~r con be~inseJv0rklarins Vdn de meest ~owunsto
handelwijze dan echt aan exacte ~anwijzing. Op deze manier meent
spr;:;ker de ontradi.ng van de 1-arti.jra,:,.d te moeton v:..:rklaron.
Nogmaals, h~t tegen Vr.ln de iartijraud is niet teg~n de gedachten
die in deze rusolutie liggen maar de .:i:'arti.jr&.c.d is tq~en omdat
zij de resolutie als vvcrbodig boscllouwt naast datgene vvat al ter
tafel ligt. Tevens wijst spreker erop dat in de ochtendvergadering
uitdrukkcli,jk het woord hearings in. ()On resolutie is opgenomen
als middel tot hut vt.:rkrijgcn van inforElatie; ook bierdoor Hordt
de resolutie Utrecht z.i. overbodig. Jpreker zegt niet tegen deze
resolutie te zijn zoals hij wel was tegen de voorgcstelde resoluties van do afdeling Groningen maar dat ze heffi indifferent blijft.
De Voorzittor stolt do resolutie van de afddling Utrecht a~
do orde; z i j wÖ.-êdf V<)I'WOrpen.
Gezien het feit dat do ontworpen resolutie 22a door do afdeling Wagoningen on do kamercentrale Geldorland is aangenomen,
trekt do afdeling Leiden haar ontwerp in. Evdneons wordt do
ontwerp-resolutie van do afdeling Zeist betrefiend0 de d.aG8lijkse
zondtijd on betreffende de coaching van de radio- an televisiesprokars ingetrokken.
Vcrvolgens komt aan de orde de ontYJorp-rosolutio van de~ afdeling .Amsterdam '1 en 2, omtrent publikatie van het kort v:;rslë<g
van Hoofdbestuurs- en Dagelijks Bestuurs-vGrgadorinsen en omtrent
het \V(';(,kblad.
Het woord krijgt de heer F.Lauxtcrmann, voorzittor van de
afdeling Amsterdam. De afduling~l.mst0rcfä.rn {s verheugd over de
toezegging vun het Hoofdbestuur dat het zal nagaan op welke wijze
informatievare berichtgevinG verwezenlijkt kan worden. :Uaaro!J!
trekt de afdeling Amsterdam haar voorgestelde resolutie in maar
zou wel graag G(m antwoord willen hd;ben op do vraag binnen welke
tijd. de leden der partij iets hierover zullen kunnen horen. Ook
guat de afdelinc ~.m~tcrdam akkoord met de toezegging dat het
Hoofdhostuur, ;3tichtingsbestuur, Redaktiecommissie zullen ov~r1 ogr,;en ovor de door de afdeling ..tcmst.:.n"dam voore;estelde a on b.
-
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- 5'1 De afdeling Amsterdam trekt daaro:n oolc de voorgestelde ontwerpresolutie 2 in, maar wil nog we~ even de aandacht vragen voor de
bevoegdheden en de verplichtingen van de hoofdredakteur.
De heer Mr.F.Korthals altes zegt namens het Dagelijks Bestuur
dat het Dae;el'l}ks Be~stuur inderdaad reeds nagegaan heef·lJ of een
iets informatiev8re berichte;eving over de Hoofdbestuursvergadering
verwezenlijkt kan worden. Het Hoofdbestuur heoft dat nog niet
gedo.an, or;;dat hot Dagelijks Bestuur meende te moe·t;en v1achten
totdat het in zijn nieuwe samenstelling v,;rga.derd had, wat op
1 mei j.i. is Geschied. Het Dagelijks Bestuur heeft geconcludeerd
dat hnt onmo5elijk is van iedere vergadering een werkelijk zinnig
kort varslag te maken dat inderdaad informatie geeft. ~Jant dit
betekent tvme dint~en nl. dat - norden alle punten van de agenda
daarin vei'\·.·erkt - of heel uitvoerie; de achtergronden belicht
dienen te worden, of de lczer:-3 m';t een klui tj s he·i:i riet inr:;0stuurd
moeten worden. ~el is het D~gclijks Bestuur van menine; dat het
e;owen~3t is dn"t bcpa.,.•.} de ondsr1.verpen die in de lloofdbestuursvorgado:dncs besprokon zi;jn uitvoerig in het partijo.cg;aan belicht wor-den. li.ls voorbeeld nooJnt spreker de standpuntbepaling ten aanzien
van de belan~rijke discussienota die van hot L.D.C. betreffende de
organ:i sa tie werd ontvangen • .lo i.s het denkbaar dat er in de toekomst moer onder;Jerpen zijn die eon afg2r·ond geheel vorm0n en die
verslagen kunnon worden in hot partijorgaan. ;,aJ.r het Dagelijks
Bestunr is teg(:;n het maken van een kort v&rslag van de hele Vdrgadering over allas wat er gezegd is, wat de commissies doen en wat
ze ni,~t doen, hoc ze vvorden samdng8sto1d on welke moeilijlchedon
daarbij zijn. Dv bespreking van diJ politieke toestand hr.::eft een
vert:r:-omvelijk karakter, dus oen vorslclg hiervcln zou een slap aftreksel zijn van datgene wat er ~erkelijk besvrokcn is en zou een
go}wel verkoerde indruk geven ov0r v:at het Hoofdbestuur nu eiGenlijk besprokon heeft. :fat hut weekblad betreft heeft de vergederir:>g reeds in het antwoord aan het Libcraal Democratisch Centrum
leunnon lGzon dat dit, nu ar een nieuwe voorzi tt<;r is van het
Stichtingsbe!:~tuur, opnieuw met kracht bekeken en onderzocht zal
worden en dat hiervan verslag zal worden gedaan.
Aan de orde komt do derde resolutie van de afdeling Amsterdam botrGffonde concentratie of cumulatie van functies.
De heer ~.M.Koomans to amsterdam licht deze ontwerp-resolutie
toe. De afdeling Amsterdam meent dat de conc8ntratie van vale
functies in handen van enkelen niet alleen ondemocratisch is en
t"ot machtsmisbruilc zou kunnen leid..;n, doch tevens ongm;enst is
omdat zodoende tijditje vernieuwing van bestuur en ontwikkeling van
nieuwe idec~n belemmerd wordt. Verschillende fractieleden van de
Eerste on Tweede Kamer vcrvullen in de partij meer dan twee
functies. De afdeling meent dat, voor een zorgvuldigheid en nauwgezette vcrvulling van de plichten die~ aan een functie verbonden
zijn, een dergelijke opeenstapeling van functies niet bevorderlijk
is. Het gaat hi~r do afdeling Amsterdam om de vergadering een
principe-uitspraak te laten doen. De resolutie if; opgebouwd uit
de volgende drie lc,rnpunten. Cumulatie van functies kan de indruk.
\lekken dat hier ean machtselement in zit. Het tweede element is de
tijdsbesteding. Spreker kan zich niet voorstellen dat iemand die
zich voor 100% voor een functie wil inzetten, hiernaast nog 100 1 ~
voor andere functies kan inzetten. net derde punt is de verstarring; ook h0t rapport Kiezer en Gekozene spreekt zich uit voor
doorstroming van functh~s naar functies. Door concentratie van
functies te~on te gaan is het misschien mogelijk om de vcrstarring
op çli t punt kto doorbreken, mogel:ijk kan dan de innercircle op dit
pnn~ doDrbro en worden.
De heer Dr.G.H.Jcholten, lid van de Commissie Kiezer-Gekozene
hol" ft. bnzwaar te sen do tërmpolitieke functies • .:>preker is van
mening dat de Voorzitter bij uitstek een politieke functie in de
partij v~,rvult en spreker stelt de afdeling Amsterdam voor de
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resolutie zodanig te WlJZlgen d~t zij gaat luiden: te grote concentratie van partijfuncties en functies in vertegemnoordigende
lichamen in één persoon te voorkomen. Naar spreker meent is dit
wat de afdelin~ bedoelt.
De heer :ir .l" .,~ortha.l s Alt es .3tel t zich uitdrukkelijk op
achter het adviesv-andè l-3.r-tijrc..ad ... ie deze resoluti·e leest
krijgt als eerste indruk dat er op dit ogenblik in de V.V.D.
sprake is van te :5rote concentratie van functies in een kleine
innercircle, om de woorden van de heer Korn~ans te citeren. Het
to:~ondP-el echter is het seval. ·.:ie nagaat wat de partij-regleiJenten zog12~en over de cul:lulatie van functies er. wie nagaat hoe dit
bij andere partijen is, dj9 zal tot de c0nclusie komen dat wij
op dit punt de toets van de kritiek volledi~ ongeschonden en
zonder eni~e moeite kunn)~ doorstaan. In het gehele Hoofdbestuur
dat uit ma~r liefst 2S pGrsonen bestaat mogen maar vier leden van
do Staten-Generaal zitting he~ben. Vier leden van de JtatenGen,,:caal is dus de ·maxiw;J..JTI cu:nula tic clie op dit niveau plaats
vindt. Dat maxinum !J.ebbc;n \Jij in de p2riode van 1 63 tot de verkiozinc;rm van 1 S? helt.:ma<ë,J niet !?~·'3haald; dG cum1Jlatie in die
_
periode was éón n.l. in de persoon va:r: de heer 0idney Vd.n den Bergh
die zowel Eerste ~amcrlid als }enningGocster van de partij was.
In 1SS7 is de situatie enigszins veraLderd adngezien de heer
Vonhoff, lià van het :0.ig~,lijk.s :Ge stuur, br1reid .;as een kandidatuur
voor de Tv•eedo hamer te aanvaJrden. ~acir voordat de heer Vonhoff
zijn bereidverkl~ring aan de afdeling Amsterdam heeft gegeven,
heeft hij ·het Dagelijks Eestuur medegedeeld dat hij dit overwoog
on dat hij daarom het llafelijks Bestuur v0rzocht te beraadslasen
of hot wellicht bator zou zijn dat hij zijn functie in hot Dcigelijks Destuur tor beschikkinc zou stellen. Jat Dagelijks Bestuur
heeft dat afgor~den, van mening zijnde dat het een buitengewoon
groot verlies zou zijn wanneer de hoor Vonhoff uit het Dagelijks
Bostuur zou treden. Hot a~ntal cumulaties was toen toegenomen tot
2 in het Dagcüijks .bestuur, wat tJvens voor het Dagelijles Bestuur
hot maximum is. :iant van de vier i(amcrleden die van h<::t. 1Ioofdbcstuur deel mogen uitmaken mogen slec~ts t~ee leden deel van het
Dagelijks Bestuur uitmaken. Inmiddels maakt nog slechts &én
Kamerlid dool uit van het Dagalijks Bestuur, want de heer Van den
Bergh is uit het Dagelijks Bostuur getreden. De cumulatie in het
Hoofdbostuur was toon twoe, maar -.verd drie toen mevrouw Schom~:enaar
door de organisatie Vrom:on in de V. V.D. aangewezen werd als
Hoofdbestuurslid en werd vier toon du heer .!iegel benoemd tot;
Hoofdbostuurslid, zich g2roepen zag tot het liQ~aatschap van de
~L'wecde Kamer.
Spreker verzoekt de vcrgadering te denken aan de discussies
die zich binnon de 1.v.d.A. hebben afgespeeld; de vergadering zal
dan tot do conclusie moeten komen dat daar danzienlijk moer aanleiding was te spreken over cumulati3 van functies, omdat daar 1/3
van het Hoofdbestuur uit Kamerloden bestond. Dit is een situatie
die bij ons ondenkbaar is.
De heer Koemans heeft verder gezegd dat Kamerleden nog andere
functies vorvullcn dan alleon hun ~(amsrlidna.i.tschap. Dat is op
zi.chzclf juist, maar dit hebben de afdelingen zelf in d0 hand.
Immers de afdelingen hebben deze Eame:cleden in die andere functies
benoemd, niet het Hoofdbestuur. Daaro;::~ moet deze rosolutia zich
niet richtan tot da partij in het algemeen, want dat doet ons
image nodeloos grote schade. Het is niet waar dat het voor de
partij als geheel ge lelt, maar men moc;t togen de afdelingen zeggen
of zij zich nog eens wil~en beraden of het verstandig is iemand
dia al Kamerlid is, misschien ook nog tot geilleenteraadslid te benoemen. Spreker oordoelde deze uiteenzetting nodig, om aan te tonen
dat daze resolutie zowel ov~rbodigis als ons schade toebrengt.

53 -

:- -B3 :pe heer C.";i.Visser te Amstelveen deelt mede dat de afdeling
Amstelveen zich geh~achter de uiteenzetting van de heer
Korthals Altes schaart. Spreker voegt eraan toe dat·mocht deze
resoluti~ worden aangenomen, zij geen wezenlijke betekenis heeft
omdat het begrip te ~rote concentratie een begrip is waar ieder
een eigen interpretatie aan kan g3ven.
De heer J.J.:r'.,:ei;i8r te Utrecht is dac.:.rentegen van mening
dat de woordonväi1 cle rïf;ër Korthals .tü tes er alleen maar voor
pleiten deze resolutie aan te nemen. De heer Korthals Altes heeft
betoogd dat gestreef1 wordt naar ~et voorkomen van een te grote
cu~ulatie, iets wat de hele partij onderstreept. Leest men nu
deze rGsolutio goed uaarin ·staat ~et voorkomen van te grote concentratie, dan blijk~ dat deze resolutie zuiver een resolutie is
die op do toekoost gerïe1Jt is en ::!ie stelt dat te grot<:; cumulatie
in de toekomst ook niet moet ontstaan. Het is g6en kritiek op de
huidig~-:; to,:-;;3tand mau.r (':en vin;;erv!ij::;ing voor do toekorast dat
· cvmulatio ook dan n:Lot moet (;eschieder: ..•·;n dit is een uitspraak
waar wij allomaal achter staan. ~pr8k&r moont wel dat de resolutie a2nrovuld moot worden m0t ka~ercentralGs, statencentrales on
afdelingsbesturen. ;ant wij alle~aal eoetau er voor waken dat
cumulatie van functies in de toeko:nst nièt zal gaan gebeuren.
De hoor L'lr.F.Xortlla.ls 1~l~es is :r~et niet eens met de opmerking d<Tt dezerE::solutirî"-sllcen niö.~3.r z.:;gt t8se.n te zijn tegen iets
wat niet bestaat. De resolutie vraagt duidelijk maatregelen ta
ncme!l teg(;n te grote concontratie. di.j movten dl..:s als Hoofdbestuur actief gaan handelen om een einC:. te ~aken aan een b;;;paalde
situatie. Spreker vraagt nu concro0t te rao~en horen welke maabrogolon vervJacht worden.
De ]'leer Ir.~t.J.van icaalto te Bilthoven ant•,·:oordt in de rosoluti2 to lezen dat hot 1-loofdbostu·..lr de nodige maatregelen moet
willen treffen. Dit betd~cn't dat ·::ij ons moot en gaan beraden wat
wij hierover in de reglementen va::1 de p.:1rtij moeten opnemen en
welke voorstellen wi,j hiorvoor mo-:::tcn ir;d.icnon. Dit betekent
helemaal niot dat het Hoofdbestuu~ belast zou zijn. met te grote
cumulatie, dat staat or helemaal niet en dat wordt ook niet bedoeld. Maatreg~len moeten inderdaad in de eersta plaats de afdeline;on en de centrahls nemen; dit kan vanuit het Hoofdbestuur
gestimuleerd worden door b.v. bepaalde voorstellen te doen .•
De heer E.A.J .Lo·ldcrJT.an te 1 s-Gravenhage deelt· mede dat de
afdeling 1 s-Gravonhag-c zich van harto verenigt met de gedachte
dat niet een al te grote cumulatie va~ functies plaats moet·vinden.
Toch wil sprekGr er voor wa.;.;.rschu->7en O!J! in do ze te ver to gaan.
Do afdeling 's-Gravcnhage moest OïJ grond van een door haar zelf
geschapen situatie iemand uit het bestuur laton gaan die p.ode in
het bostuur gomist word. Op- crond van deze ervaring waarschuwt
spr~ker er voor om te veel in maa~regrilen en vaste lijnen neer
te loggen.
·
·
De heer t:r. :'i .Koo"0s te Voorbl.lrg hr"eft. hr::t bezwaar tt.Jgen de
resolutie van~afdoÎin,:s Arnstorclam d'lt zij zo vaag en zo
caoutchouc-achtig is. Jat betekent een te grote concentratie?
:Spreker kan zich voorstollen dat :ncm twee parti,j- en staatkundigpoli tioke functies h;:;t maximum vi!ldt. ;:anneer Arustordam dit voorstelde dan kon do vcrgaderinG hierover stemmen en dan kon h0t
Hoofdb2stuur aandc hand van de :uitslag van deze stemming.te werk
ga3.n teneinde de de;sbct;reffend.e VérlBDfdC Wijzigingen VOOr te
stellen in de roglementap van de kandidaatstelling en in het
huishoudelijk reglo:;mont van de afdelingen. ;, aJ.r wanneer niet van
te voren uitgosloten wordt dat b.v. iemand zowel lid vun de
Provinciale Stat0n als lid. van de kamerc.entrale als lid van de
Partijraad kan zijn -· dat zijn dus al drie functies - maar
wanneer men wel zegt dat die iema!ld niGt moer functies mag hebben

- 54- -

- 54 wanneer Z1Jn derde furietie de functie van Kamerlid is, betekent
dit dat een gehele scala gemaakt moet worden van 2 functies mogen
wel, 3 functies kunnen nog net, maar '+ functies zijn uitgesloten.
Spreker ziet niet in hoe Amsterdam zich dit voorstelt en hoe hier
een voor iedereen aanva.:>-rdbare regeling gemaakt zou kunnen worden.
De heer S.F.Rodermond te Amsterdam die niet namens de afdeling spreekt, meent dat een dergelijke regeling enigszins
caoutchouc-achtig moet zijn om niet in al te stringent vaste regels verstrikt te raken. l'~chter het bezwaar van het Hoofdbestuur
tegen deze resolutie kan enigszins ondervangen worden door de
volgende redaktie: vcrzoekt het Hoofdbestuur een grote concentratie van partij- en politieke functies in ê&n persoon ongewenst te
verklaren. Dus er dienen seen maatregelen genomen te worden alsof
dezo concentratie bestaat maar osdat - zoals ook uit de toelichting gebleken is - het Hoofdbestuur tegen een concentratie is.
De Voorzitter antwoordt de heer liodermond dat het Hoofdbestuur al zo\Tääk V8rkla.ard hoeft en ook nog graag deze keer
wil vurklar0n dat het tegen concentratie van functies is.
De heer ~I_.P.i,'E;!~jS:;E te Utrecht haakt in op datgene wat de
Voorzitter zei. Jprskcr begrijpt niet ~aarom wij niet duidelijk
kunnon stellen dat wij derhalve :r:::aJ.tregelen proberen te nemen.
Die maatregelen latsn we over aan het Hoofdbestuur; het betreft
natuurlijk administratieve maatregelen in het Huishoudelijk Reglemcmt teneinde tG grote conc2ntraties te Yoorkomen . ...!:r staat niet:
vcrzoekt het Hoofdb0stuur madtrogelen te treffen tegen grote ·
concentraties, neon, want daar gaat het oo~ niet om. ~ij zijn
ervan oYertuie;d dat dit Hoofdbastuur die maatreg,üen getroffen
heeft. Immers dat bleek reeds uit het betoog van de heer Korthals
Altos. Hot gnat er alleen om dat wij zekerheden inbouwen dat te
grote concentratü~s ook in de toekomst nooit zullen voorkolDen.
Dit is een belangrijke zaak.
De heer 'i! .I.LKoomans te Amsterdam zegt dat de afde],ing Amsterdam het amendement van de afdeling Utrecht overneemt om dus in de
eerste alinea toe te voegen de kamercentrales en afdelingen.
Spreker stelt nadrukkelijk dat dit een feitelijke zaak betreft en
geen emotionele zaak. Het gaat niet om personen en spreker
betreurt het dan ook dat de Algemeen Beeretaris in zijn toelichting personen heeft betrokken. De heer Koomans hoopt dat de
vcrgadering ten aanzien van deze resolutie gewoon in de toekomst
wil kijken en het persoonlijke, hat emotionele vlak dat toch al
in de politiek voel te veel op de voorgrond treedt, buitob
beschouwing wil laten.
De heer ~r.F.Korthals Altes betoogt dat het hier om een heel
duidelijke encöncretc Zë.tak gaat". Het Hoofdbestuur moet volgens
deze resolutie maatre3elan nemen tegen te grote concentratie die
voorkomen moot word&n. Dit is dus een reëel gevaar dat door de
vergadering ~ordt geconstateerd. Gprekar ziet zelf dat gevaar
niet - hij zegt dit namens het Hoofdbestuur - en daarom moet de
vergadering niet van het Hoofdbestuur vragen om er maatregelen
tegen te nemen. Jant wanneer de vergadering dat wel vraagt dan
wordt hiermee de indruk naar buiten gewekt dat de situatie wel
bestaat en dat het nodig is daartegen :maatregelen te nemen.
Spreker heeft geadstrueerd waarom het niet nodig is omdat het ten
aanzien van het aoofdbestuur al heel duidelijk geldt dat geen
cumulatie van functies geoorloofd is. 3preker heeft. niet uit
emotionele over·wegingen namen genoemd, maar omdat hij graag
concreet is. Daarom hoeft hij ook concreet gevraagd hem te noemen
welke maatregelen genomen zouden moeten worden. Aan de hand van
de feiten - en toevallig zijn die feiten dan personen - heeft
spreker vermeld hoe de situatie in het Hoofdbestuur is n.l.
maximaal 4.
·
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-- 55 Teneinde de vergadering precies -duidelijk te maken waar he-t; over
gaat heeft spreker de namen genoe~d maar geen enkele emotie heeft
daarbij een rol gespeeld. Deze resolutie wekt zijns inziens de
indruk dat er oen reëel gevaar van te grote cumulatie bestaat en
dat het de hoogste tijd wordt dat het Hoofdbestuur daartegen maatregelen gaat treffen. 3preker verzekert de vergadering dat bij de
reorganisatievoorstellen die in Zwolle zijn genomen het Hoofdbestuur juist ten aanzien van zicbzelf die maatregelen concreet
getroffen heeft en ten aanzien van de afdelingsbesturen voorstellen h8eft gedaan om doorstroming te bevorderen. Ten aanzien van
het stomrecht heeft he-G Eoofdbestuur voorkomen dat een afgevaardigde in de Algemeno Vergadering te veel stemmen uitbrengt.
Kortom, dit zijn alleeaal anti-cu~ulatie-voorstellen welka van het
Hoofdhestuur zijn uitGcsaan. Ten dele zijn deze toen verworpen.
l"iaar de vergadering kan het Hoofd"':)estuur op dit punt bepaald niet
in gebreke stellen. ~it nu doet wel deze resolutie aangezien deze
resolutie zegt dat 0r een toestarid is waarin voorkomen moat worden
dat er te grote cumulatie bestaat. ópreker vraagt de vcrgadering
nogme.als ten aanzien van wie dit in de partij geldt en dan hoeft
de vcrgadering geen namen te noemen maar de functionarissen.
De Voorzitter gaat than~ tot de stemming over van de ontworpen resolutie van d~ afdeling Amsterdam met de wijziging dat de
eerste alinoa spreekt ovur "het Hoofdb...;stuur, centrales en afdelin~sbesturen" en dat "politieke functies" wordt ''functius in
vertcscnwoordigendo lichamen'·. Op verzoek uit de zaal wordt het
oen schriftelijke stonuiling. De stemwing geschiedt met de witte
briefjes nr. 4 en do uitslag is: 220 v66r en 1~0 tegen,jwaarme~
dus d•3 rEsolutie van de afdeling .,-_msterdam met de daarin g8brachte
wij~iging is aanvaard.
L blanco 0
Aangezien het thans half 2 is schorst de Voorzittor de
~ergadoring voor een lunchpauze.
~e Voorzitte~ heropent om 14.30 uur de vergadering. Voordat
spreekster de vierde voorgestelde resolutie van de afdeJing Amsterdam aan de orde stelt heet zij de burgemeester van Leiden, de
heer Mr.G.G.van der Willigen, hartelijk welkom. aet wordt bijzonder
gewaardeerd dat de burgemoester een deel van dit congres persoonlijk komt bijwonen.
De vierde voorgestelde resolutie van de afdelin~ I~sterdam
betreft het voorlichtingsplan.
De heer V.~.Koomans te Amsterdam licht deze resolutid toe.
Spreker momoreert dat do heer 'l'oxoJ->GUS in januari 1967 en vervolsans tijdens de Algemene Vergaderingen in ~aastric~t in 1968
on in Groningen in 1969 gezegd heeft dat wij niet alleen met de
verkiezingsuitslag tovroden moeten zijn maar dat we er ook iets
mee moeten gaan doen. De heer Toxopeus betoogde dat in het kader
van de partijv~rnieuwing D'66 als Cdtalisator optrad. De V.V.D.
kon het karnpunt worden waaruit of ~aarom heen een nieuwe grote
groepering zou kunnen ontstaan. In dez.a gedachtengang kan de
P.v.d.A. eenzelfde functie te vervullen krijgen, n.l. als tegenpool van de V.V.D.Dit is de kern van wat de derde alinea van deze
.rosolutie stelt. :at de eerste alinea betreft wijst spreker op de
woorden van de Voorzitter zoals die tot uiting kwamen in een interview mut haar in ~lsevier, waarin op de vraag van wat er bij de
V~V.D. fout was de Voorzitter zou hebben geantwoord dat dit de
heersende gezapigheid zou zijn. liiormee bedoelde de Voorzitter t8
zeggen dat de inner circle actief is maar dat de leden dat niet
zijn. Het voorlichtingspian gaat er nu van uit .dat het Ho.ofdbestuur een belaidsinstituut is dat niet alleen met woorden maar
ook met daden actief is en .van welke daden zij een plan voorlegt
aan de ledenvergadering welke vergadering hierdoor inspraak krijgt
in het beleid. Daarna kunnen wij tot een doelgerichtf:l actie overgaan.
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- 56 De heer J .J .I).J,·;eUer te ·Utrecht meent dat datgene wat Amsterdam zegt over -het voorlichtingsplan juist typisch naar voren
komt in het vraagpunt IV dat het Liberaal 1eraad nog moet behandelen. Zijns inziens moet vraag IV de vraag behandelen wat de V.V.D.
gaat doen aan de hand van de vragen I, 11 en lil. De bedoeling is
dat de partij met dat antwoord gaat Herken, het antwoord dat zal
gaan ov~r nieuwe structuren en de te voeren politiek. Spreker
meent dat vmt het Liberaal beraad doet hetzelfde is wat de afdeling Amsterdam uil en hij is van oordcel dat het beter is dat het
Liberaal DerG,J.d dit doet aangezien het Liberaal Beraad uit vier
liberale organisaties is samengesteld.
De heer ·v .:: .Koo:TJans vraar;t op '!Jelk tijdstip het Liberaal
Beraad tot eeri_ë_ón"c:r:~:;ö·t-e.ntwoord zal ko;:n~;n op grond waa_rvan wij
iets zullen gaan doE::J. Eet i;:; bels.ngri..jk dat wij ruime tijd voor
de vo:ckiezing;en aan r1et :;:crl\ kunn·::m v«.:.nt het voorlichtingaplan is
iets anders dan een reclame-achti6 vertiezingsprogram.
De Voorzitter stelt als voorzitter van het Liberaal Beraad
spreker te -k.illinen-verzck2ren dat ~et antwoord op korte termijn
ter tafel zal liggen en dat de beantwoordinE van vraag IV niet
uitGosteld zal worden to~ vlak voor de verkiezingen. Dit is bepaald
niet de bedoeling. ~en prcci8se tijd is moeilijk te zeggen omdat
het hier een overleg betreft tussen div9rse componenten.
De heer '} ,;,:.Koor!1ans deelt mede dat de afdeling Amsterdam clezc·
resolutie 1i'lil-·:ln:trek;.ren "r::a.cJ.r vraagt tt.:v.~ns rekening te houden met
de suggestie die er in staat en deze in het landelijk propagandabeleid te incorporeren oDdat daar de stelselmatige presentatie
van hjt beeld van de V.V.D. niet altijd doordringt.
De VoorzittGr antwoordt niet gerechtiGd te zijn de heer
Koomans dczo to2zégging te doen. Immers daar dient overleg over te
zijn. Spreekster weet ec!: ter wol in welke geest l1.et Liberaal
Beraad heeft plaats gevonden en zij v0rzekort de heer Koomans dat
het Liberaal Beraad in d~zolfde geest door zal gaan en dat het op
een uiterst constructieve wijze en ook in een uiterst hbog tempo
het laatste deel zal afhandelen. lij kan niet nu al d~ toazegging
gaan doen dat de inhoud van de resoluti0 van Amsterdam uitgevoerd
zal worden. Uitdrukkelijk stelt spreekster met haar uitlating dat
het Liberaal Beraad in dozclfde geest door zal gaan te bedoelen
dat er niet gediscussieerd en gestudeerd zal blijven worden, maar
dat er gehandeld zal gaan worden.
De heer 'J.k.Koomans kan zich mot deze woorden verenigen en
trekt namens de afdeling Amsterdam de resolutie in •
.Aan de orde komt thans ontwerp-besluit A over het consultatief partijroferendum.
De heer ,;er.] .~akk_!'El, bestuu:rslid van de afdeling Amsterdam,
betoogt dat het opinie-onderzoek ~aar besluit A over spreekt op
een der~elijke wijze moet plaats hebben dat de uitkomst betrougbaar is. Dat wil zeggen dat niet zomaar een willekeurig lijstje
leden aangeschreven moet ~orden en dat ook niet zomaar gillekeurige
kaartjes in de krant moeten worden gevouwen.·De uitkomsten die
daar uit zouden komen hebben absoluut geen waarde en zou hier toch
waarde aan gehecht worden dan is dit alleen maar gevaarlijk. De
afdeling Amsterdam stelt er prijs op ,-.ranneer in het ontwerp-besl.uit
tot uiting zou koroen dat een opinie-ondarzoek onder de leden of
oen 100/G onderzoek zou moeten zijn wat in de praktijk volstrekt
onmogelijk is, of
gebcJ.seerd moet. zijn op
een a-selecte steekproef. Aangezien door de wijziging die de
afdeling Do Dilt;Bilthovcn voorstelt om de data wat op te schuiven
de gelegenheid geboden wor6t deze proef te doen nadat de centrale
ledenadministrati8 tot stand is g0komen, meent spreker dat daartcgen geen praktischo bezwaren bestaan.
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De heer Drs.A.J.E.Hubert, lid van de Commissie Kiezer-Gekozene, deelt medenäiiiëi~s-d.e heer Belinfante mede dat wanneer de door
de Partijraad voorgestelde verand~ring om consultatief partijreferendum te vervangen door opinie-peiling, waarvan de uitleg
te lezen is in de discussien0ta van het L.D.C. en het daarop
gepubliceerde antwoord van het }Joofdbestuur in het laatste nummer
van Vrijheid en Democratie, beide.:J volstrekt ak~word gaan met de
aldus gewijzigde tekst van ontwerp-besluit A.
De heer A.~i.Abspoel, lid van de Co~missie Kiezer-Gekozene,
is een ui tu;esproken ter;e~st0.ndcr van het sta.atkt:.ndig referendum
maar heeft geen bez\·:aar tegen het parti.jreferend.uru. ,fel wil spreker cl~ leden waarschuv1en niet te optimistisch te zijn over een
referendum d::tt via e0n v;eekblac r. ordt ui tgevoer·d, waarbij hij
als voorbeolel wil nemen 11et blad van D 66 -.,;;a.ario iedere ma·and een
referend1un gebouden ~ordt. Jpreker heeft het blad van maart voor
zich waarin een referendum werd gabouden over het belangrijke
vraa.gstuk openbaar en bijzonc'cr o:-1d0rv:i.js. ":Democraat u heeft
3000 à '+000 abonnee s en aan het :::efcrendum heboen 93 leden meegedaan1 dat wil zegt;cn een gemiddeld aantal van 2 à 3%.
D~ hoer L.J.Visser te Delft is er beslist tegen. Een
a-selecto steekiD:-o;:!f is 'iletenscba:ppelijk zo moeilijk te maken dat
het uitsluitend tot vc;rwarring er. gevaarlijke discussies zou
leiden wanneer aan een dorgelijke opinie:peiling begonnen zou
worden. De centrale ledenadministratie lijkt mooi madr het gaat
er niet om wie een kaartje, ~en uitnodigins krijgt om iets te
doen maar het gaat 0r om wie een antwoord gc0ft en dat is altijd
oen bepaalde groep m0nsen met het gevolg d~t van die a-selecte
steekproef niets terecht komt.
Do heer Ir. 'l'. ~'halh~!'Jmcr ~ .bi nelhoven, erkcmt dat ee:n a-selecte
steekproef nint zo t;emo.kkclijk is uit tt: vo.:;rc.m. "laar hzt is
volgens sprok•:;r i"!<Ü mogelijk. liet verschil tussen response en
uitgcstuurde kaarten is in fe-it:) oen te:chnische kwestie maar
vooral wanneer de steekproef vrij klein is, en hij hoe.:t:t ook niet
groot to zijn, en wanneer het om concrote vra(!;en gaat dan is het
echt wol mogelijk om de ~onsen aan te manen het antwoord terug te
sturen. De voordelen van een steekproef boven een partijreferendum in zijn totaliteit lijken zowel om organisatorische alsook
om financiële redenen alsmede om datgene wat terecht opgemerkt is
ten aanzien van de waarde van de uitslag, bijzonder duidelijk.
Zen a-selecte steekproef kan wel degelijk v~n belang zijn en het
heeft dit voordoel boven opinio-peiling, zoals door de heer Hubert
b.v. word voorgestaan~ dat een ac.:1tal ledo::1 inderdaad de mogelijkheid krijgt zich in de praktijk nu eens echt over een bepaalde
concrete kwestie te uiten. ~artijleden worden nu mede betrokken
en niet worden hun opinies via st-~die;sroepGn en via een vrij
ongecoÖrdineerde samenbundeling tot een uiteindelijk resultaat
gemaakt zoals nu in foite binnen je partij g:::beurt. De leden
zouden dan de mogelijkheid krijge:1 om op inderdaad verstandig
uitg3kozen punten zelf hun mening naar voren te brengen.
De heer Dr.G.~.3cholten, lid van de Com~issie Kiezer-Gekozene,
geeft toe dat de toru3zcnding van schriftelijke verzoeken om een
mening inderdaad een groot punt is. ~en a-selecte steekproef zou
alleen dan representatief ku:1nen zijn wanne:er d0 nwnsen die hier.voor zijn aangawezen door eon enqu@teur bezocht zouden worden en
dit r.~orclt no:::;ul een dure z.:1ak. •re::~ aanzien van het bevorderen van
het echt meedoen van een groot aa::~tal leden heeft een a-selecte
steekproef, zeker wann8e~ een betrekkelijk kleine steekproef
genomen zou wordon wat ook om financi~le r&dencn hot ver~tandigst.
zou zijn, weinig zin want dan betreft het maar een heel klein
percentage van de leden. Dàarom m::ent spreker da:t het aanvankelijke voorstel verro de voork~ur verdient.
1

1
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- 58 Niet omdat het een representatief beeld geeft van de opvattinBen
van alle leden, maar vJel anidat het een beeld geeft van de opvattinsen van de leden die geinteresseerd genoeg zijn om de kaarten
·i~0ruz; te zenden.
De heer Ir .if. ,,;akkreel te Aardonhout stelt dat de reprosentati vj_tei t van ee-;-- steokÏ:Ïroef nooit afhcJ.ngt van het percentage uit
de rnasou die het vnrtegenwoordigt maar alleen van zijn aantal.
Het gaat er niet ON of je eon bepaald percentage van do leden
haalt maar het gaat er alleen om hoc groot de steekproef is.
De heer Dr.G.·i.vcholtor,,
antvJoor-clt--c{--;:t-d:-o-r70})resöntdti vi tei t aflH.me;t van of je vun
alle, bon~<éhrde '!1GY1sen antwoord krijgt en niet afhangt van e·en
solact ant~oord v~n eon aantal mensen. ~articipatie van do leden
han~t wol af van h0t aantal mensen dat jo benadert.
De heer :;r;·:.J.Ge:::rtsema, voorzitter van de Commissie KiezerGekozene, betoo;~t-(lé:ct do roden Vladrom hij me 1:; de zo gedE~chte is
gekomen, helo;,Ja.aJ ni _;t is dat hi~j nu eens 1-Jrecil.~s wil weten hoe
men in do partij over oen bep~ald probleem denkt of dat hij wil
zooken naar do nothode waarop h,t meest concrete beeld gevonden
kan word0n VdD datguno wat er in de partij leeft. BGtreft het
worlcüijk een zo belanc:rijk: ond~rwerp dat wij ]Jrccius willen Vleten hoe de partij 8r over denkt, dan mouten we dat onderwerp een
alr~~mcmrc) V<3rgadorinr:; voorl<:zge:n of -.;vo moeten het een buiteng.:;wone
alg0rncne vorgadarinc voorleggen nudat daar een rapport over is
gemaakt. De bo~eogreden om met dit voorstel tu komen is het feit
dat hot gawonc lid van do pertij zo bijzondor mo~ilijk bij do
partij kan wordan betrokken. Door een partiiroforundum te houden
wordt ~en methode verkregen waarbij zov~ul mogelijk loden de kans
gcgc·von wordt <'Jens ovr:;r oen politiek ondcr~:·1qrp hûn !D(;;ning te geven.
En deze mensc-m zijn echt ni(;t gulukkig wa.nncer e,r 1000 of 2000
mansen B~selecteerd worden uit de partij maar zo willen zelf de
kans krijgen om ten aanzien van interessante onderwer:pen hun
moning to g8ven. ~anneer de hoer 1Lbspoel gelijk krijgt en inderà.a&d blijkt dat eon uitnrmate gering aantal l..:den aan een dergelijk referendum deelneemt dan moeten wij in '71 of '72 zeggen dat
het te betreuren is maar dat er toch blijkbû.ar geen behoefte aan
be~taat. l\aar geef de partijleden eens de kans om over dingen,
actuele dingen die niet moeilijk in oen paar woorden zijn uit te
log~on hun oordeel te goven. Goof ze eens de kans om aan te tonen
dat zo werkdijk als leden van -::en poli ti,~ke partij belangstelling
hebben in poli tioke kwesties. LatGn \'Jo h0t nu niet in_gewikkeld
gaan roukon mot a-aolect~ stookprooven madr laten we de mensen de
inspraak in politieke zaken geven als een opinie-peiling. Uiteraard niet als een bindend mandaat voo~ de Kamerfracties maar
laton wo de leden do kans bieden hun mening te geven.
De Voo:rzi ttor begint in stomminr;, t0 brengen he:t amendoment
van de afdeling De· Llil t/:Sil thoven, wèlko de tc:rmijn waarbinnen
hot i:Ioofdbestuur moGt konwn met voorstçll<::n st.jl t op de Algemene
Vcrgadering 1°71 on welk amenderuent te vindon is op blz. 20 van
hot Gestencilde stuk am0ndewcnten. Het amendement wordt aangenomen.
Vorvolr:;ens vvorelt hut amendem.:;nt van do a.fdeling "~indhoven over de
a-selecte stockproef in stemming gebracht. Dit amendement wordt
nil;t aanvaard.
Hierna wordt het ontwerp-besluit ~ in sta~1ing gebracht,
waarbij de Commissie het voorstal Vdn de l-artiJra<:~.d heeft overgenomGn om de: ';morden "consulto.tiçf partijreferendum" te wijzi3Hn in
aopinie-pcilinc;;' on mot vorw,;rking vo.n het amcndemt:nt Da Bilt/
Bilthoven. entworp-besluit A wordt aanganomen.
De Voorzitter gaeft dc"leiding van de vergadering over aan
cle Algemé)Gn S.::crotaris, de hacr Lr.F .l~orthals .Al tes, de reglementendeskundige van de partij, om ontwarp-besluit B in de vergadering
te boh:mdol.::n.
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-. 59 De heer J.• F .Ileijeraan te Nai.lrden wijr.>t erop dat over het
· ontv:erp-beshti t B verschillende ·stukken de leden zijn toegestuurd.
Er is een amendement Naarden geweest, er is een stuk geweest van
de· partijsecretaris en tenslotte is de vergadering bij het binnenkomen een voorstel voor een gewijzigd ontwerp-besluit B uitgereikt.
De heer ·,:r.F.Korthals .ütes interrumpeert dat deze WlJZlging
rer:x1s in het \\ÏcekbÎad-is c;epubl:fceerd en dat het een zeer ondergcschikto wijzi;ing betreft.
·
In ieder· cevo.l, zo 'g&.at de heer J.l!.!;el_jG~~.0.1?: verder, is de
mutorie uiterillate in~ewikkeld en daaro1J zou s~reker willen voorstellen dat deze vergadering die toch reeds in tijdnood is geraakt
dit punt ui i;s~,'::l t tot een moment dat er wat meer klaarheid" in
deze llW.t::::rie is gckow-::m s:n dat men tot Gen duidelijker standpuntbepaling is ~ckomen ten aanzien van het doorstromen·van de bestuurs. lCJcL:m van ne 'verschillende afde.l in gcm.
.
j.Je heer ;~r.:?.lCorthals 1\ltes vraae;t nadrukkelijk dit punt ·"lol·
op de?.e vcrg2.cici:-in:("'.äf --:Fë-lî."dnifelen. ~-,pJ·eker is er van overtuigd
cl.:tt Hij in de J;l:I;cmene Ver;:;adcrin~,;; in Breda in februari van het
vol~cnd jaar met do ~ta~env~rkiczingen voor de boeg onget0ijfold
in tijdnood zull~n verkaren. Verder heeft sprek0r in de V8rgaderin:; ber;::_'epen dat er f.:tc;o duideli.jJ~c c;enoiGè.hGid bestaat ondel' de
aan~ozigcn te zeggen dat getracht moet worden tot een stroomlijnins binnen do partij to komen. Hocwel nu dez0 vooratellen ni0t
precies over cumulatie gaan, ad~men zo toch wol degelijk dozolfde
~eest en is volgens spreker het onderwerp rij~ voor ean beslissing.
Do ~ijzigin~ die nog aangebracht is~ is van ond~rgeschikt belang.
Al~ gcvoJ~ van do ~ekozen r~ddktie. had do Commissic een dagelijks
bes·cunr vÖor afdelingen en kamercentral0S en andere centrales
VGrplicht ingevoerd. De·rcdaktie is nu zo gewijzigd dat in princip~ do bepalingen gehandhaafd blijven madr dat het ni~t noodzakelijk is hot Dagelijks Bestuur in te stellen omdat hGt in kleine
besturen onverstandig is gebleken deze splitsing aan to brengen.
De hucr J .J' .I::1gije~<:::_an te Naarden vra8.z;t zich in eerste insta~tie af of deze reglcmentering nodig is nadat er naar aanleiding van de dnrdc door de afdaling ~mstcrdaw ingediendè resolutie
door de Voorzitter i~ opgem0rkt dat de centrales en afdelingen
zelf moeten beslisSen. Gprekor stolt tegen een aantal bepalingen
die algemeen gelden voor alle afdalin;on in de partij geen bezwaar
t·~ hebben. De afdolinr; NaJ.rden alsmede een aan·t;al afdelingen die
der-{:';elijke amendementen ingediend hebben~zijn voor de doorstroming.
Spr8ker toont zich verheugd dat de v~rplichtstelling van een
dagelijks bGstuur alsnog j_n het voorstel van het Hoofdbestuur
geschrapt is. Zchtor de afdeling is van ruöning dat ar wat meer
geschrapt moet Dorden n.l. do voorgeschrevon v0rkiezing in de
functL.: va.n secretaris, penningnwest2r en ev<-.mtuecl onder-voorzitter. Voor de: meeste kloine <ddelinr:;en is het in functi0 verkiezen
helemaal nia~ nodig; daarom pleit spreker er voor het niet. voor
te schrijven maar d0 afdelingen vrij te laton dit in hun regloment
op te nemen. iloor de Aleernoen deeretaris is gesteld dat de V0rkiezinz in functia noodzakolijk is om do uitzonderingsbepaling doeltreffend ta maken. De afdeling naardan is nu van mening dat wunnccr er doorcestroomd wordt op de t8rmijn van zes jaar zo min
mo~clijl-;: mo;_~t worden ui tgezondcrd . .t;nkel<:: uitzonderingen kunnen
nuttig zijn maar dan dicht niet hot bestuur zelf te bepalen of
iem::md kandidaa-ts zal worden gesteld zij het dat dit m~t gekwalificeerde mGardorhoid zou moeten gebeuren. Juist in h8t principe van
de doorstroning is hot nodig dat men niet zijn eigen medebestuurslid kandidaat stolt maar dat de beslissing wordt voorbehouden aan
de vergadGring van de afdeling. \lanneer. dit gedac1n wordt bchooft
er geen bezVJaar te zijn dat iQ beginsel ieder bostuurslid na do
termijn van zes jaar desgewenst met gekwalificeerde meerderhüid
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- 60 van de algemene ledenvergadering eenmaal wordt herkozen maar
bepaald dan ook niet meer. Het bestuursvoorstel waarbij men in
bepaalde gevallen twee maal zes·jaar zou kunnen zitten komt de
doorstroming bepaald niet ten goede. Bij een principe van zes
jaar is negen jaar lang genoeg en wanneer in beginsel secretaris,
penningmeester en voorzitter voor nogmaals drie jaar herkozen
zouden kunnen \JOrden dan mag er geen bezwaar zijn dit voor iedereen open te laten. Iedere afdeling die een verdere beperking
zou willen maken kan het in zijn eigen reglement doen.

De heer Ir.!i.J.van Raalte te bilthaven meent niet dat. de
partij zit to\:,ach-ten op deze wijziging in het liuishoudelijk
Reglement. Er wordt gesproken over een onafgebroken bestuurslidGaatschap gedurende een turmijn van tenrninsto zes jaar. Gaar
vmt i.s eigenlijk onafgc.;broken? \ianneor iemand een weck weggaat
en na een week weer terugkomt is dit dan onafgebroken of niet? Is
een ma.;:md wegblijven wol onafgebroken en een jaar niet? Kortom,
de voorgestelde reglementswijzigingen zijn zeer onduidelijk.
Verder wordt in allo artikelen gesteld hoe het moet maar er wordt
niet gezegd wat do eisen zijn waaraan tenminste voldaan moet
worden. In plaats van de afdelingen en central~s de vrijheid te
laten hot sterkor te beperken wordt hier dwingend voorgeschreven
hoc het moet zijn. Spreker noemt dit een zeer onbevredigende gang
van zaken.
De heer I5r.F.Ko~~bals Alt~~ benadrukt dat de doorstroming
de opzet van deze bepalingen is. Soortgelijke voörstellen zijn in
196~, door het :ioofdbestuur aan de vergadering in Zwolle gedaan.
Op sterke aandran~ van de vcrgadering is toen gezegd dat pet
beginsel van de doorstrominG een korte tijd aan de afdelingen zou
worden overgelaten. liet Hoofdbostuur heeft haar voorstel teruggenomen en gezegd dat de afdelingsbesturen in hun reglementen
dergelijke beperkingen zouden kunnen aanbrengen. In een aantal
afdelingen is dit gebeurd. Maar deze bepalingen richten zich nu
juist tegen die afdelingen die al jarenlang in slaap zijn en v7aa·:r'·
de leden gewoon geen kans krijgen de afdelingen nieuw leven in te
blazen. Er worden nauwelijks ledenvergaderingen gehouden, er zijn
nauwelijks bestuursverkiezingen en wanneer ze er zijn dan behoudt
ieder bestuurslid zijn eigen plaats. aan deze ongewenste situatie
moet een eind gemaakt worden. Deze afdelingen kunnen alleen maar
gev1ekt worden wanneer de doorstroming verplicht gesteld wordt,
waardoor nieuwe mensen met nieuwe bezems de zaak kunnen gaan
schoonvegen. Dezelfde regeling als gcldt voor het .doof db estuur en het
Dagelijks Bestuur van de partij is analoog toegepast op de afdelingen en centrales, met dien v~rstande dat de bepaling betreffende de dagelijkse besturen van afdelingen is teruggenomen. Maar
het overige dient gehandhaafd te blijven, ook het verkiezen in
functie. Op dit orc;enblik wordt de voorzittor in functie verkozen
maar de ander~ bostuursleden niet. net kan echter vooral in
kleinere afdelingen bijzonder moeilijk zijn om na zes jaar een
nieuwe secretaris of een nieuwe penningmeester te vinden. Daarom
is gesteld dat voor deze functionarissen op de een of andere
manier eon esca~e mogelijk moet zijn. Bovendien dient er een
escape-clausule te zijn voor b.v. een secretaris of een penningmeester die een jaar of vier à vijf in het bestuur heeft gezeten
en àan voorzitter wordt. ·,,anneer hij na zes jaar uit het bestuur
zou treden, zou hij maar één jaar voorzitter kunnen zijn. Daarom
heeft de Commissie gezegd dht bij verand~ring van functie de zes
jaar opnieuvv gaan: tellen. De heer r1Ieijeraan is tegen de verkiezing
in functie en pleit ervoor dat alle leden van het bestuur profiteren van de 3/4 meerderheid.
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Dit acht spreker daarom ve~keerd omdat dit ertoe zal leiden dat
_alle bestuursleden hun plaats kunnen behouden terwijl de Commissie
heel duidelijk naar voren heeft willen laten komen dat dit een
uitzonderinG moet zijn voor mensen die een zeer speciale taak
hebben in het bestuur. Dit zijn dus de.voorzitter, secxetaris en
penningmoester. Voor een bestuu~slid zonder zeer speciale taak
is wel degelijk iemand anders te vinden; dit bestuurslid kan men
inderdaad terwille van de doorstroming best vervangen zonder dat
de afdeling in mocili,jkheden komt; bij een penningmeester of een
secretaris dadrentagen kan dit anders zijn. Vandaar een escapeclausuld voor die bustuursleden die in functie v~rkozen zijn~ .lat
be·(;reft de v:eaag of de gekr1alificcerde:: meerdorhGid bij d\3 kandidaatstslling in het bestuur moet liggen of in de ledenvergadering
heeft de Co~~issic bepaald dat dit op zuiver logische gronden in
hr~t bcstt:ur moc~t lic;r;en. :0eg:;en vw dat d.:~ gekvCJalificeerde meerderheid bij de kandidaatstolling in de ledenvergadering moot liggep,
dan lop0n wij h·2t volt,<ende risico. Iemand clie nu zes jaar voorzitter is wordt opnieuw kandidaat gesteld zondor dat er tegenkandidaten wordon ingediend. ~r is ~cl reglementair &&n kandidaat
en è.us wordt doze kandidaat zonder v~JrkiGzing benoemd verklaard.
Hoc blijkt dan do zck';lalificeerde meerderheid in de ledenvergadering als er geen togenkandidaat is? Deze gekwalificeerde meerderheid blijkt niet en het bestuur kan daar boslist hebben met de
helft plus één. Hier i.s dus geen extra rem bij hot systeem om de
voorzitt8r in tjoval van nood met BGn gekwalificeerde meerdorheid
hol" to benoomon. J~r is nog een tweude roden. ,.:>tel dat h8t bestuur
do voorzittor opniouw kandiduat stelt met de h')lft plus éón, maar
dat er wol een tegcnkandida~t is. Do voorzittor haalt in de ledenvergadering ook weer do helft plus 66n, dat is dus niet de gakwalificoordo moorderhoid en de voorzitter wordt dus niet horbenoemd.
De tagon-kandidaat die nog minder dan de helft van de leden achter
zich krijgt wordt voorzitt~r van de afdeling. Dit is wel een
bijzondor on::;elukkig begin . . /anneer je bij do kandidaatstelling
de gekwalificeerde meerderheid in hst bestuur legt, dan wordt in
oen schriftelijke stemming uitgemaakt of de voorzittor wel of geen
kandidaat is. Stel dat de voorzitter geen kandidaat moer is, dan
moet hot bestuur mot eon andere kandidaat komen, waarover de
lodonvorgadcrin5 m·::t een gewone meerdorbeid kan beslissen. Dit is
de reden waarom de gekwalificeerde muerderheid ni·.~t in de ledenvcrgadering gGldgd is, maar in de bestuursvergadering. Bij het
Hoofdbestuur is h8t ook zo gGreg0ld en spreker ziet ni0t in
wae.rom er nu moeili.jkhoden ov0r komon, t.arwijl het in ~wolle door
iedereon begrepen werd. dat betreft do vraag of er geen verdere
bop3rking door de afdelingsreglementon m~B worden ingavoord
antwoordt spreker dat hier geen bez,Jaar tegen is, vooral ook met
het oog op het cumulatie-beginsel dat deze ochtend is aangenomen.
Do eerste: maatregel di\; het Hoofdbestuur t~r uitvoering daarvan
wollicht kan nemun is nu voor te stullen aan het artikel in lid 6
to~ te voegen: h0t afdolin~sraglemont c.q. het centrale-reglement
ka~ nadere b.~pçrkingcn ten aanzien van de verkiesbaarheid van
bestuursloden bevatten.
Het beroep op de analogie. van de regeling bij Dagelijks- en
Hoofdbestuur spreekt de afdeling Naarden in het geheel niet aan,
stelt de heer :J .F .:·.fei.joraan. De verhoudingen in de afdelingon
liggen geh0el anders. Wat betreft de opm0rking van de heer
Korthals Altes dat sommige afdelingen op dit oganblik helemaal
·geen vergaderingen houden, meent sprekar dat waar de v0rplichting
bestaat dat ieder jaar een vcrgadering gehoud0n wordt die verplichting mo·2t worden afgedwongen. Ho.koming daarvan moet worden
vorzc1<::erd, opdat in iedere iifdeling de leden c;~n bostuur kunnen
kiezen. Het heeft geon enkele zin een bepaling te verschGrpen
wnnn.:;er aan de bGpaling0n in de huidige vorm geen uitvoering wordt
g;'TOVC11.
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Dan wat betreft de verkiezing in functie. 1vanneer het de bedoeling
is om door te stromen en om de mensen weg te krijgen die te lang
zitten dan dient
niet in één adem daarbi,j genoeiad te worden
dat iemand die.zes jaar secretaris is geweest weer zes jaar
voorzitter kan worden. Spreker meent dat wij dan na twaalf jadr
de grootste moeite zullen hebben; de vergaderingen zullen na die
twaalf jaar niet gehouden worden en de mensen zijn niet weg te
krijfcn. Er dient niet meer geregeld te worden dan dringend nodig
is. ~preker stelt voor om de opinie van da vergadering te peilen
over de principes. De afdeling Naarden gadt graag akkoord met de
doorstroming, ma~r is viarkant tegen om het vcrkiezen in functie
voor allo afdelingen voor te schrijven, behoudens het verkiezen
in functio van de voorzitter, want dat staat nu reeds in het
rq~lcD1nnt. Dr:: afdeling traarden is voor de mogelijkheid van één
keer drie jaar axtra, maar dan dient verdor aan de ledenvergaderingen van de actiev8 afdolj_nsen ov·:o~rgelaten te wordon om h"ct?.ij_
zelf in hun rc[lemant beperkingen aan te brengen, h0tzij iemand
die zes jaar lang 8en nuttic adviserende functie heeft vervuld
nog oens een tc;rruijn te g ..;vc·n van drie ;jaar. In totaal wordt de
doorstroming door deze maatregelen in voldoende mate bevorderd en
worden de afdelingen in voldoende mate vrij gelaten, een vrijheid
welke door het voorstol van het Hoofdb0stuur nodeloos wordt ingeperkt.
De heer Ir.H.; akkre:o_l_, bestuurslid van de cifdeling Amsterdam,
is hot er ni~t mee eens dat hot amendement van de kamorcentrale·
Gelderland scrncorporeard is in de nieuw voorgostelde redaktie.
Do kar.wrcentral<:: Gûldcrland heeft voorgesteld dat het dag0lijks
bestuur ten hoogste de helft minus 6&n van het bestuur mag bodragcm. In de niouvïe voorstellen staat nu dat h0t dagelijks bestuur
niet de meerdorheid mag hebten en dat maakt in een bestuur met een
oneven aantal leden precies één verschil. Bijvoorbueld: vijftien
leden in het bestuur, de helft is zevcnenhalf, de helft min &&n is
Z·3Seuhalf. Dei·llalve mogen er dus zes in hut dagolijks bestuur
zitten en niet de meerderheid, wat zeven is.
Do heer ~r.F.Korthals Altes antwoordt dat dit op zi6hzelf
duidelijk is maar dat lwt toch iets mind;:;r barbaars is de voorstollen van het Hoofdbestuur over te nemen. Immers, wanneer h~t
bostuur van eeh centrale bestaat uit dertien personen, dan is de
helft danrvan zesenhalf min 6~n is vijfenhalf en het is dan voor
dat halve be3tuurslid zeer vervolend om voor de ene helft in het
dae;ulijks bestuur tG mogen zitten en voor de: andere helft niet.
::;anneor gezegd wordt, zoals het e;eformuleord is door het Hoofdbestuur, dat het dagelijks bestuur niet groter mag zijn dan de
helft, dan krijgen wij daardoor geen last met mensen die gehalveerd moeten worden.
De heer G.~.Ros trekt namens de kamercentrale Gelderland het
amendoment Gelderland in omdat de oplossing die door het Hoofdbostuur geg;-"v;m is in do geest van hc;t ame:ndernent is. dot ging er
de kamercentrale inderdaad om dat het dag~lijks best-uur nooit de
meerderheid zou vormen.
Do afdeling ~assonaar heeft ha~r amendement ingetrokken.
De heer C
Visser te il.rustelvoen haakt in op het verkiezen in
functie. Do hc~r Korthals Altes heeft gezc~d deze bepaling ta
vrillon instull8n omdat er afdelingen zijn die sluimeren on waarvan
de bestuursleden geen enkele activiteit ontplooien. Echtur, wie
houden die activiteiten meestal tegen? D~t zijn meestal de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. ·,Janneer men deze. in
functie vçrkiest en zo daarbij de gele5enheid geeft nog voor zes
jaar herkozen te worden, dan blijft in i8der g~val nog twaalf jaar
zo'n sluimorendu afdeling bestaan.

>1.
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-·-63 Daarom stelt syreker voor de penningmeester en secretaris in ieder
geval niet in functie te ki~zen. ~en alternatief is om ook de
voorzitter niet in functie te verkiezeb, maar dit staat nu eenmaal
. in hot reglement. Immers, van deze drie figuren gaat de kracht uit
in een afdeling. Da3rom is spreker van mening dat het doel voorbij
wordt geschoten wanneer secretaris en penningmeester in functie
wordc:n verkozc:;n.
~~aar dat betekent, stelt de heer ~r.F.Korthals Altes, dat de
hoor Visser ga2~ enkele escape-clausule wil te~ aanzien van de
vercb:r:-e contümoring v<1n hot secretaris- en penningmeesterschap.
Spré,~-::~;r kan zi.c1~. voorstéllen dat dit bi;j bepaalde afdelingen tot
grot~ mooilijkhaden aanleiding 3eeft. det gaat spreker bepaald te
ver om te zogi';en dat de~ r;ocretaris en de yenn:i.ngmeester nooit
~:;c~continuGercJ. mogen ';,orden. ";u gaat ook de ~/ LJ., Iileerdcrheid in het
bostuur spelen. Bestuursleden dia ni~~ in functie zijn gekozen,
zijn in ieder geval na zes jaar uitgepraat en dit is de groep
wa,:trnit men st.;mmGn zal moeten putton voor h2t verkrijgen van. de
3/4 meerderheid. Deze l2den van de afdelingsbesturen zullen erop
toezien dat een voorzitter, een secretaris en oen penningmeester
die hun taak vc:::czaken, nist t_!;Ccontinueerd wordc:n. l..ij zien het
meost nabij dat d(~ze m;.;nsen niot doen wat Gr van hun vonmcht
wordt on daarom moaton zij de machtspositie verkrijgen om bij het
opnieuw kandidaat stellen te kunnon verhinder8n dat de voorzitter,
socr.::"Garis en penningmeester zichzelf continuerem •
...
Do het:or Ir.:LJ .van .~{aal te te Bilthov,c;n wijst erop dat hetzelfc'e principu ooïc doors.:~vo~;rd v;ordt voor de 1:-amercentralcs.
!'~aar hierdoor 'aordun or dus één of m0er kauwrcvntr.:ües beschuldigd slapende t& zijn.
Do heer :.:,r.:B'.Korthals ültcs acht h0t rt:delijk om dat wat voorgesteld wordt--voord.::: -afdelingen en reeds gebeurt bij het Hoofdbestuur ook voor d~ kamercentrales voor te schrijven. Gelijke
monniken, gelijke kappen.
·
De heer Ir.~I.J.van Raalte meent dat deze doorstroming bij de
kamercentrale-s al l&nr;;- gebeurt. ;.:;preker is h•:;t eens mat de opmerking van de hoer ;'~orthals .t..l tes dat ·,,anneer de afdvlingsvergadering met aon 3/4 meerdorheid gaat boslissen in plaats van het
bestuur, het r:üs loopt omdat volgons artH:el 49 bij enkelvoudige
kandidaatstolling de man automatisch gekozen is. Jij moeten dan
ook ind~rdaad hier zetten dat artikel 49 ni~t geldt. Maar de afdelin:; Bilthoven wil }y::rtinent niet· dat dat sla1Jende clubje bestuursleden stuiv~rtje gaat wisselen, ~ant dat zou nu het gavolg zijn.
Do een is voorzitter, de ander secr8taris, de ander penningroeaster
on na zes jaron wordon daze functies gewisseld, zodat zij weer voor
zes jaren mozon zitten.
De hoer : _r .1!' .l"Cort~nls Al tes reageurt met de opmerking dat
wannc.3r hij z-z;-gT dater wel e~ns afdoline:;sbesturen bestactn die
slapen dit he~l wat anders is dan tb zeggen dat ze allemaal te
kwu.dor trouw zijn, v;at de heer VJ.n l:Llcd te suggareort.
Do haar Ir.H.J.van Raalte ziet dit in, maar de afdeling Bilthoven ht:•:ft h"t govoel -cfàt het juist is om nü:t binnon een bestuur
du.t <:en kloino groep is die goed kan samenwerken, de beslissing te
logr:;en rost een 3/4 mo<Jrderheicl.
·
Do heer Lr.::· .l.Corthals .!Ü tes intorrump-:;ert dat do beslissing
ligt in do lodenverg~doring en dat de ledenvergadaring een tegenkandidaat kan stellen. l-Iet gaat er alleen maar om duidelijk te
maken dat het bestuur niet zo maar kan zeggen dat allo b8stuursleden bestuurslid blijven, ~aar dat er duidelijk een beslissing
wordt ganomen en dat men zich eivan bewust is dat men bezig is
van het bvginsel van de doorstroming om noodzakelijke rcd<:nen af
te w;Ljken.
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Zijn die redenen er niet, dan neemt spreker zonder meer aan dut
in een dergelijk bestuur b~v. de secretaris zal zeggen: laat ik
maar niet blijven zitten, want dat is de bedoeling niet. ~u is
het vaak ~o dat de voorzitter zegt dat er zo moeilijk veer een
ander te vinden is en dat men, wanneer men het graag wil zijn
functie maar moet behouden. Deze bepalingen beogen de volgorde
van de discussie om te draaien.
}~aar leg dit beslissingsrecht dan in de ledenvergadering,
wrnpt de heer ~hl_rl._.~~~.:~l:~_e. lüer tee;en in. Dit is mogelijk want er
hoeft alleen dan maar bepaald te worden d~t in een dergelijk
[ev~l artikel 49 niet van toe~assinG is.
tiaar, vraa.e;t cte heer I~ortha1s Altes,_, er is één kandidaat
en deze wordt niet gekozen. Dus na aflou~ van de vergadering is
er geen voorzitter. !Ioc wil de heer Van l{aalte dit oplossen'i'
~anneer hij niet eekozon is, dan moet inderdaad de afdeling
me·c e8n niewTJo man komen, antwoordt de heer Van Laal te. Hetzelfde
problec~ bestaat ar ook wanneer het bestuur geen voorstellen doet.
Tonslotte ~ijst de heer Van kaalte eror geen antwoord gekregen te
lwbben op de vraag wat het 'iloord "onafgebroken'' inhoudt en ook is
hot spreker niet duidelijk gc~orden hoe de afdelingen de vrijheid
blijven behouden storkere beperkingen aan te leggen dan zoals
deze hier ~orden voorgesteld.
De heer ,:r.Ii'.ICort':als ""'ltcs geeft het op de heer Van Raalte
trachten te ovértuig::m-· on r;a.attot stemming over. Allereerst
bicngt hij in stemming het principe van do doorstroming, waarbij
spreker het in functie laten V•:;rkiezen in het midden laat. Hier
blijkt icdc:recn voor t;; zijn.
In h0t amende;;H.mt van do afdelingen Naarden., Amstelveen,
Huidcn/r::uiderbcrg staan tWl:)·, standpunten tegenover Glkaar. Deze
afdelingen stellen dat de secretaris en de penningmeester nL:t in
functie r:1or:t0n wordon gekozen. o~il men eon escap8-clausulc dan
dient deze voor het hele bestuur te gelden. Aan de andere kant
st2llon ~o afdelingen dat een escape-clausule voor het hele bestuur
niet nodig is, maar dat dit hoogstens nodig is voor mensen die
een bepaald•:: functie verrichten. üaar dan dient toch vastgesteld
te wordon dat ze deze functie hebben en dan dienen ze toch in
functie vcrkozen te worden, oordeelt spreker.
De heer J .F.L;oi,jcraan te Naarden is het er mee eens dat
vanwc~e de escape-cluusule die de afdeling Naarden niet algemeen
wil hebben toe~upast~ toch in functie verkozen moet worden. Maar
de afdeling Naarden wil dan die vooropgestelde verkiezing in
functis eignnlijk als een afgeleide noodzaak zien. Een noodzaak
die er bepaald niut is.
Spreker vraar.~t de heer Korthals Jü tos haar hele amendement
~iet als eon gohGel in stemming te brengen maar de drie onderdelen
functicv_,rkiezing, escape-mogelijkheid voor één keer en 3/4
moerdorheid van bostuur of lodenvergadering afzonderlijk in stemming te bren~en.
De he,3r J.:r.F.Korthals J~lt•;s zegt d.:.tt dit ook zijn bedoeling
was. De heer lCQrthéüs J;.l tes va.ngt aan met dé volgende beginselen
in stemming to brengen.
1. :Gen escapG-mogelijkheid voor alle bestuursleden waarvoor
de functiev~rkiozins niet nodig is of een escape-magolijkheid alleen voor de voorzitter, de secretari~ en eventueel
de onder-voorzi ttor.
_ )._,, , ~
De vergadering spreekt zich uit voor een escape-mogelijkheid
alleen voor de voorzitter, de secretaris ~n ev~ntueel de ondervoorzitter.
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- 55 2. Het automatisch bestaan van deze escape-mogelijkheid
wanneer een penning~eester, secretaris of voorzitter of
~anneer een secretaris, ~enningmeester of voorzitter wordt
voor een periode van zes jaar. Hiervoor behoeft dan geen
3/4 kandidaatstelling to zi,in • .ór zijn hierbij twee
escape-rnagelijkheden n.l.
3a. een versterkte meerderheid die, hetzij in het bestuur,
hetzij in de ledenvergadering wordt selegd. del is het zo
dat \Janneer iemand zes jaar secretaris is geweest ,)n hij
v1onlt daarna voorzi ttcr, de termijn van zes jaar opnieuw
caat tellen.
De meerderheid van de vergadering is hier voor.
b. do tweede cscaps-mogelijLhej_d j_:3 da.t ier.1and die gedurende
zes jaar socroto.ris is geweest dit nogma,üs wordt v_oor een
p2riodc van drie jaar. Voor d~tgcne wat daarna moet gebeuren is een gekvmlif:iccerde meerd8rheid vereist. Het
Rc~stm.lr~woorstcl is cUe gekl'·i~lificeercle mecrd8rl1eid in het
bestuur ta loc;ben, het to::;envoorstel is om de ;ekvmlificeerdc meerocr':wid in de ledenvcrtT,adering te le~:_:gen.
Do moerdorheid van do v..:;rgadering spr0ekt zich· uit om de sekwalificoerdo meerderheid in de ledcnv<)rgadering te lce;gen.
De heer ~orthals Altes vraagt op grond van deze uitslag
wat dan u;daan moot worden wanneer de e;ekv.alificüerde mE:erdGrheid
in dE: lodenvergadering niet gehaald ~ordt.
De heer J.i.i'.i:ei:ie:r.Jan te 1~0-arden stelt dat de stemming in de
va't;.:;.doring hc':)ft-üîff,""~;:::;-;-jzcn dat do bosl i..ssing moet ligc,0n bij
~/LJ meerderheid in de ludenvcrt;adorinrs. :~arwoe:r dE:: heer Korthè3.ls
;.l'ccs meent da.t het redigervn van hot clesbctr.~.ffe_nd0 ro~lGJ118n·cs
arti1:sJ nog een aanvulling be~10eft, da.n zal dlt noodgodwon;en in
de vol[Gnde vorgadcring moeten gebeuren temoer omdat nu toch al
niGt moor over exacte tekston gasprokan wordt •.• an deze t0ksten
zal nog turd~ge gesleuteld moeten worden.
Spreker wil •?en persoonlijk antwoord gov0r1 op de vraag van de
heer Korthals ~ltos. De heer Kort~als ~ltes heeft gesteld dat er
afdelin~cn zullen zijn dia do boel verzaken, maar dat dit ~itzon
doringon zijn. ~Jij gaan dus normaal uit van r~glementan voor afdalingen waar besturen ~ijn die het goed willen doen en waa~ leden
zijn die op do vcrgaderingen komen met con~tructievo ideoen. \,anneer
cun ledenvergadering van een afdeling moent dat een voorgestelde
kdndidaat niet met 3/4 meerderheid of helemaal niet zou moetun
worden gekozen, dan nee:mt Sfreker aan dat men tevoren gebruik
maakt van de moselij'-'Jwid oen tegen-kandidaat te stellen • Doet men
dat in deze afdeling niet, dan zal binnen. drie weken eon ni~uwe
vcrgadering moeten worden uitgeschreven om hierin te voorzien.
i•<iaar dit dienen wij vandaag niet te bespreken, on ïJij moeten zeker
niet door deze retorische vraag de uitgospreken mening van do vergadering, die toch duidelijk was, trachten t8rug te nemen door
erop te wijzon dat het wel eens moeilijk zou kunnen worden. Deze
moeilijkheid lossen wij dan een volgcmde keer op . .dat gaat niet aan
om oGn uitGesproken mening te herzien, omdat wij nu de moeilijkheid niet zouden kunnen oplossen.
De heer Mr.F.Korthals Altea heeft intussen b~grepen dat de
uitslag van dr.: stemming nie:t l1...:Jlemaal duidelijk f.ë.:.Lcht rJOrdt,
zodat hij voorstelt tot eon schriftelijke ste\llJiling over >Ge gaan.
De stemmine; gadt ov;;;r het Hoofdbestuursvoorstel om de gekwa.lificucrclc meerderheid in het bostuur te leggen en het stembriefj-:: is .
wit mot hc:t cijfer 5. l.Ji tgobracht wordon voor het 1-Ioofdbestuursvoorstel 179 stemmen en tee;en 197 stemmen.;De beslissing komt dus
te liggen in de lodenvorgadG'ring. De heGr L.orthals Al tes stelt dat
dit e~n duidolijke zaak is, muur dat dit inhoudt dat er verdur
gcw;;rkt moet worden aan een re.~;eling die dan getroffen moet worden
blanco 0
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- 66 vmnneer de ledenvergadering deze meerderheid niet haalt en er
toc.h maar één kandidaat is. Dit vereist voorbereidin[:!; welke voorbereiding niet ~elegd is in de ingediende amendementen, zodat wij
er nu nj_et over kunnen beslissen. J)i t betekent dat wij in de
volgende vergadering moeten 1wmen mc;t een ontwerp dat er van uit
gaat dat de meerderheid in de vergadering dient te liggen en dat
tevens voorziet in een impasse die zich kan voordoen. Dit houdt
tevens in dat de verdere behandeling van deze zaak most worden
aangehouden tot de volgende vergadering.
ilc heer ~om heeft ~evraagd of de hele bespreking niet kan
worden ui tges-tel~1 tot na de verkiezin;~sjaren, omdat er dan wellicht noe; meer wijzir;inzen zijn. :iet Joofdbest.;.ur zal zich hierover nop; b ;L'.cle;n. : .oc'1 t "l·0t niet op de agenda voorkomen, dan kan
Let er alti.jcl noz cbor ,.,e aidclingen worden opgevoerd en wanneer het ·,;el
op cJ e agenda zal [.;te.an, ddn kan de ver;;adering alsnog çen motie
inclienen om het jjunt bui. ten behandeling te stellen.
~cnslotte wijst spreker erop dat ineen resolutie
van hot
J~.D.C. zoals deze staat op blz.'+ van hçt stuk dat gist.:;ren is
uitccdecld een typofout staat. De r~solutie dient als volg~ gelezen
te uorde~1: Dr V.V.D., gezien het rap:yort ~\.ibzer en Gt::kozenu van
harte instem~end met h0t idee van de evenredige vertc;g0nwoordiging,
constaterondo dat in de ei!cn partij de evenredige verto3enwoordiging niot wordt toc~opast, doch een v2r doorgC:vu,~rd systeem van
mo(;J:·d :rhoiélsstolsol, bo.:>luit het Hoofdbestuur op te dragen do
morc>)lijlüwden te onderzocokcn om het stelsel van evenrodig0 v.::r·tc~onwoordiging avoral in de partij tot Gelding te brengen.
Do Voorzitter doet het voorstel van orde om deze ontwarpro~.;olnti·::; ;vi"'E1.ar rkzo in äl zijn redd.ktionelc e:envoud zer:.'r insrijpend is, te behandelen tezanen met de nota van hot Liberaal D~raad.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Hiermoe zijn wij om 15.45 uur toegekomen aan het la~tste deel
van de agenda nwnelijk.
)~9È.:0.nslel~r.~ ~~.!?:.JlOofd:::;tuk __ V inzake de staatsbur-p;urlijko vorminf)
met de daarbij behorende resoluties en de op die resoluties ingediende amendementen en wijzigingsvoorstellen (resolutie 17 tot en
mot

)~l).

Discussieleider: H.J.L.Vonhoff, secretaris voor de voorlichting.
Eerste woordvo2rder van de Commissie: Dr.G.H.Scholten, lid van de
werkgroep staatsburgerlijke vorming.
Voordat de heer H.J.L.Vonhoff, lid van het Dagelijks B0stuur,
als discussieleider bij dit onderwerp optreedt, voert hij eerst
het woord ov~r een ander punt.
Do heer Vonl:wff vra21.gt de aandacht voor Liberaal .i~éveil, een
tijdschrift op liberalo grondslag, uitgegeven door do Stichting
Libe:raal Réveil. ·Gezien het grote belang van een dergelijk discussie-orgaan valt het te betreuren dat ook voor deze periodiek de
~aldmiddelen ten anon male onvoldoende zijn. 3preker hoopt dat de
ieden van do ~artij door grotere belan~stelling de financi~le
basis zodanig verbreden dat Liberaal ~eveil kan blijven voortbestaan. I:'ror:;fnumrJtcrs van het blad ligg&n ter tafel alsmede een
lijst waarop m0n zich kan intekenen als abonnee.
Vervolgens ga-.1t de heer Vonhoff ov•:lr op resolutie 27, op
welke resolutie door het Hoofdbestuur een alt2rnatieve tekst is
voorgesteld, welke tekst s~reker als amendement van verste strekking in eerste instantid met de vergadering zou willen behandelen.
Verde:r zijn amendemonten ingediend door do afdelingen 's-Gravenhage, I.eidcn, :Jas senaar, Naarden, Am stel veen, nuiden/;Jiuiderberg.
'/at botrGft het amendersent van de afdeling 's-Gravenhago is dit
amendement ook te beschouwe1~ als een sub-a1aende;;;ent op de resolutie van het Hoofdbestuur. Hot tweede gedeelte lijkt spruker confer~ te zijn aan do resolutie.van het Hoofdbestuur.
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- 67 De afdeling Leiden heeft e"en aantal technische aanwijzingen en de
afrieling ,;assenaar een technische aanvlijzing op de bur;erschapskunde. tiet zijn allemaal aróendementen op de oorspronkelijke :cesolutie. l,iuiden/i:uiderberc; sta.;~.t hier apart van en heeft een toevoeging opgesteld die voor beide resoluties kan gelden.
. [lej .J .L .C~q_l te 1 s-Gravenhage mist zowe~ in de resolutie
van de Commissie als in de resolutie van het Hoofdb8stuur een
belangrijk element dat volgens de afdelinc s-Grcivenha~Se moet
wordan toegevoegd. aet gaat n.l. om de formulering zoals 1 s-Gravenhage deze heeft toe~evoegd, n.l. dat democratische gezindheid de
c;ronc1sla~ dient te zijn van de verbetering van de werking van het
Nederlandse politieke systeem. Juist het aankweken van die democratj_sche ;~ezindheid op jon[je leeftijd is enor"1 belan0rijk. Je
kunt natuurlijk politieke kennis gaan aanleren~ wat ook wel essentieel is, maar ~eel essenti~lcr is dat ook belGefd.of beter ervaren wordt wat democratie is. ~n dit kan volgens spreekster alleen
als op de ::lc:·wlen een praktische vonninr:s in die geest gct;even
woro·t; b.v. in de vorm van het leren saoemverken, samen J!raten,
samen chscussiëren, Vanzelfsprekend dient het :i.n de vorill te t?,eschieden die aansepa.st is aan de leeftijd, maa.r dat is een kwestie
van didaktiek. Uit ervaring kan spreekster zersr:en dat dit inderdaad mo~elijk is. Gezien de voortGaande democratisering en het
ontstaan van steeds meer eisen or:: tot democrat_Lsering in de ma.J.tschappij over te gaan, is het aanbrengen van die democratische
[;ezindbeid noodzakolijk.
.
:E.tt de tv!eede \iijzigint; van de afdeling 1 s-Gravenhage betreft
is deze z0ker toe te passen in de resolutie van h0t Hoofdbestuur.
bprl]t::kster stelt voor o:n bij punt c in te voeLÇen; "S:f>l.'e<ikc zich
uit voor het aanb~eken van deze gezindheid on voor het opnemen van
burr:erschapskunde in twt leerplan van het basisonderwijsól, om dan
vervolr:~ens weer verder te [~aan roet het gedeelto Vci.n hut Hoofd·
bestuur waarbij met name gebl."uik gemaakt; wordt van de actuele
t;eb•:Jurtonissen o:n de leerlinsen met de burgerschap te confronteren.
De reden van het feit dat het leerplan met; na,ne wordt b'moemd is
dat dGZG zaken niet vrijblijvend moeten pld.J.ts vinden op het basisonder~ijs, maar dat er een wettelijke ondersteuning aan wordt eegevon. Spreekster vreest dat wanneer het vrijblijvend is zoals het
hier staat, er niets van terecht zal komen.
1

De heer Drs.E.L.Offcrhaus te Leiden licht de reden toe die er
voor de afdeling;Lej_dën--bestond om het amenderuent in to dienen • .0e
afdeling, I.eiden was ervan op de hoot;. tt:~ dat onder het vak maatschappijleer van alles verstaan kan ';wrdcm en daarom heeft zij
~esteld dat aan h ;t '>'oord maatschapr~ijleer een zo ruim mogelijke
betekenis moet worden toegekend. fevens was de afdeling Leiden van
oon1eel dat iedere vorm van onderwijs, daargelaten een zeer extreme
en beperkte vorm, in aanmerkin~ voor oen dergelijk aspect in het
programma l!:O'-;t komen on tenslotte gine; helt Leiden om de vraag wie
dit onderwijs gaat geven. De afdelinG vermoedt dat het aantal
docenten wat beschikbaar is om g-.)ed ondar;Iijs ·op dit t~~rrein te
geven beperkt- is. Daarom heeft de afdeling ljeidon dit amendement
ingc:diend dat wor.~e:lijk in pl& :1ts van sub b aan de resolutie van
het Hoofdbestuur kan vwrdon toegevoegd als sub e.
De heer Dr.G~H.dcholten, lid van de Commissie KiezerGekozene, doelt me-de dat de Commissie unaniem deze resoluties,
zoals ze door de werkgroep waren opgesteld, ondersteunt en dat de
Gomnissic in het hoofdstuk heeft getracht een bijdrage ten goede
ta l0veren aan een situatie in de Nederlandse politiek di~ haar
ste:ck zorgen baart. Op de vorige V8rgd.dc:ring in ~-Iilversum hebben
wij ons uitgesproken voor handhavinE van do evenredige vertegenwoo::.:-di:>:ing. :.:.'v~'nrodigc vert~gemvoordL;;inr:; bren~~t met z-ich mee dat
de burgers moeten kiezon uit een zo8r groot aanbod van politiGke
partijen. Dit kiezen doet een groot te roep op hun bmnis. van zaken
en op hun inzicht.
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- 63 Het is altijd eenvoudiger-om uit twee te kiezen dan uit heel veel.
hebben geconstateerd dat in Nederland de twee allergrootste
partijen sterk afbrokkeleri. Di~houdt in dat, wadr er geen evenredige groei is van de V.V.D., de partijen die het parlementair
democratisch stelsel zoals wij dat voorstaan steunen, aan invloed
verliezen, hetgeou een zorgelijke situatie is. ~ie situatie is
nos zorgelijker geworden sinds wij een jaar geleden ons rapport
afslotG~-,. ·,i,j bBloven da.t de grondslag voor ieder goed functionerend dewocratisch S?Steem ligt bij de kiezers. ~n de Commissie
gelooft de.t r:i,j aan de kiezers een maximale vonJing moeten geven.
~;u echter oordeelt de Commissie dat zov1e1 de altc;rnatieve resolutie van het Hoofdbostuur als de amendementen van de afdelingen
con ernstige vurz<:akkinc; betekeecm van de voorstellen der
Co!n!ássie. De CGm-:Ji::;sie heeft ni-zt [';l:Strccfcl rk.t\I' een volledig
program, dat kon ?,ij on dat v;ou zi~j niet • .i..le Commissi.c geiooft
ook niet dat de details voor doza vorgaderjnG van belang zijn en
er st2.at ool~ een aantal opmcrkin~sen in on.s raplJOI't zelf die niet
in resoluties zijn ncsrgelegd. Die resoluties vormen een soort ·
mini1iHlm--proc:;rar~r.Ja. Dau.rom zou s1:r·ek-,r het erg betr0uron wanne0r
aan da.t mirliwwn-pro:3ramma gctor·nd zou ·.wrden. ü~;;t me,juffrOll\'1
Co.J'ol i.c. spreker hot e..-;ns dat d8 dmaocratische gezindhoid V8.l1 zeer
grote betekenis is. Dit sta~t ook in hot b8Gin Vdn hoofdstuk 5
op blz. 33. ; :aar \JD.ar d3 resolutie die; nu in discussie stac.1t ~
speciaal. ov8r het onderwijs spreekt, heeft de Commissie gemeend
om in deze resolutie ni~t over de gezindheid te moeten spreken,
omd,:d:; ~üj vt>.n moniè'1g is dat in do GerstE.: plaats aan het onderwijs
cc~ taak moet wordon toegekend om de informatie en het inzicht
tu vorsc~o.ffon en dat hui bijbr2ngon van de gevoelens en de gczi~d
hedcn Ja::o::r ligt op hot t1:rrcin van de poli tiuku partijen en andere organisaties. )on aan~ion VciD do didaktiek heeft de Commissie
ook Gen opr:!erkinr:; in hçd; rapport, ruc.ld.r sprelcer c,<üooft niet dit
in deze resolutie to mooton opnemen.
~et amendement van Leiden stelt dat h0t v~k maatschappijleer
in Ncder1and nog geen duidelijke vorm heeft gckregGn. Daarom
heeft ~o C~umiasie gcmeend dat het goed is om te spreken van
burgerschapskunde maar in de tekst van het hoofdstuk hoeft de
Commissic gesteld dat waar maat~chappijlecr wordt opgevat als
bur~crsc~apskundc zoals staat in hot rapport vctn de Amst8rdamse
commis si:: over het athenaeum i•, de Commissie hiermee akkoord gaat.
Maatschappijloer is al een zeer ruim begrip. ,Janneer Leiden nu
nog Eaat spreken over ma~tschappijloer in de ruimste betekenis van
het ·ç,oord dan weet spreker niet wa.t hiermee bedoeld wordt.
De heer Dr.~.J.Vis 7 lid van het Hoofdbestuur, wijst erop dat
het Eoofdbestmïr- n.::tüûilijk akkoord g&at met do r..;edachte dat
burgcT-schapskunde een noodz::tkclijl'::c a:mvulling mo:c1t zijn O}J het
ondcnüjspakket zoals zich dat op het ogenblik aan ons voordoet.
·'.Jannoor echter de hoer 0chol ten namens de Comblissie stelt dat in
het voorstel van de Commissie een miuimum-program;na is vastgalegd,
dan EJ.O •. )-;:; spr.:~lcer o_pmerLm dat v.:;.n de kant van hot onderwijs tegen
d.ezG wensen van do Com:-!1issio wordt aangokeken en dat onige punten
van dit mini,num-pro~:~ram nL; l; voor vorNerkeli~iking vatbaar zijn
omdat zij het mE~:d.mu;n-prot;ramma van de hedendaagse mögelijkhedon
van het onderwij~ al te boven caan. ~et na~e wil spreker erop
wijzen dat de GommiJsic meent dat een opnemen van burgarsch~ps
kuncle d2,n wel ele:nentaire poli ticolo,sio in de lesroostors van de
dao.rtoe seëic:ende vorm van ho3er en wetenscha.ppelijk onderwijs
.mo2t gesebioden, tor.üjl op het oe;enblik de discussies in die
ondarwijsvormen alleon ma~r gaan over de vraag welke vakken we
moeton schrappen subsidiair welke uren er minder moeten worden
e:or;even. ~i::t is een fci telijke onmogelijkheid, afgezien van de
vmnseli.jkheid, nop: vakk":n a.~m de roostors toe te voegen. Dit is
de reden waarom in de door het Hoofdbestuur voorgestelde resolutie
gosprokon v\'ord t ov .Jr het opnemen van burgersch<J.pskunde in het op
dit ogenblik al vwl op het ro'Oster staand0 vak maa.tschappijleor.
~ij
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69 Daarbij is er terecht op gewezen dat het vak mda.tscha_p:;üjleer
een zeer vage zaak is. Je kunt f!r alle kanten mee uit en spreker
gelooft dat het volkomen juist is om van die ruimte die er bestaat
gebruik te maken om hierdoor het vak burgerschapskunde eon kans
te &:evGn bij het middelbaar onderwijs, terwijl als vrij daar oun afzonderli,jk vak van willen maken het~ voordat het ontstac.tn is' in
de ~rond is geboord. :·11utatis mutandis e;oldt dit ook voor de
aspecten van de burgerschapskunde in het basisonderHijs. !let is
bijzonder bGZ'.1aarl:L,jk om de bur~erschapskunde specifiek als vak
te noemen omdat dan bij het basisonderwijs do vraag aan de orde
komt of hiervoor vakleerkrachten moeten worden aangesteld. Iedereen die ook maar enigszins thuis is in de problGmatiek van hat
basisonrJer:si;j s r:ect dat daarop dan. een h'Ö)el duidolijk antwoord
~cgoven kan 0ordcn namelijk: dat kan niet, waarmede wij dan ook
do ze mo;-,..:;li;j':;l.ej_d in de grond geboord hebbon. Da;:.rom heeft het
Hoofdbostuur getracht het haalbare binnt:n llot ko.der van het onderwijs eruit te halen door do formulering zoals deze stadt onder
lotter c,
H.:t is de hoer Dr.G,ll.>>cholt;:;n bekend dat e:c O}:J dit ogenblik
ond,:,r cl_.:; loorlin~?_;t;n eër1 g:eotc helant::,st;<-Jlling en acti vit ei t bosta::tt. ~:iprt.:k.::r iloet ook voor vwlte probleinen hc;t ond:-)rwijs
gesteld ~ordt.ganncar die grote belangstolling en activiteit, die
op zichzelf zeer zijn toe te juichen, niet door kennis en inzicht
Geschraagd wor~cn. Dan ontstaan er dikwijls situaties waarbij van
unig lesgoven geen sprake meer is. Daarom gelooft spreker dat de
problcraen die Gr onget\n jfc;ld zijn en vvaar de Commissie ook zeer
zok2r ooz voor heeft g2had en die zij uitvoerig besprokan hoeft,
ni0t zodanig zijn dat daarom gezegd mo0t worden.hier geen vcrderga~nde voorstellen tu doen. Ten aanzien van punt c beveelt het
Hoofdhestuur h0t basisonderDijs aan gebruik to maken van actuolo
Gübûurteniss~n om leerlingen met de burgerschap te confronteren.
Maar dit wordt op een aantal scholen door enthousiaste onderwijzers al godaan. Dit is geen VE:rancbring, geen V(:;rbet(jring en het
bote!wnt dat niet volda.:tn ·,vordt aan het uitgangspunt van de
Comrnisc:Le~ n.l. dat iedereen die het 0!1derwijc in N<::derland vcrla<:;.t een behoorlijke dosis burgerschapskunde deolachtig is geworden.
Do heer H.J.L,Vonhoff brengt h(:;t amendement •s-Gravenhage
op stuk b en
stuk c aan de ordyo .i:Joide amendomenten worden
venvorpon.
De afdeling r.oiden trekt hB·H' êi;;wndemont op stuk c in; haar
amcmdemont op d wordt vcrworpon • .óvenz..;or wordt het a.mendement van
do afdeling Jassenaar v0rworpen, en de afdelingen Naarden, Amstelveen, Muidon/;iuiderbcrg trokken hun amendement in.·
De heer ~T .J .l'.;':i~..§:.E te Utrecht br0ngt eon punt van orde aan
do orde. In het voorstel van de Commissie wordt het wetenschappelijk en :n.·.t hog3r onderwijs gunoemd en in h,~t voorstel van het
Hoofdbestuur ni2t. Ov~r dit punt zou spreker een aparte stemming
willen or:dat dit een extra los staand punt is, waar van de kant
van het :-!oofdbc;stuur nic.:ts tegenov :r staat.
Do heer H.J.L.Vonhoff is het hiermoe eens en stelt voor om
punt d van d;:; rosolutiè-n to::J te voegen als e aan de resolutü:
van het Hoofdbestuur, met dien versta.nde dat het hoger onderwijs
geschrapt wordt, zodat er alleen gesprokun wordt àvt';r geëigend.e
vormen van wetcnschappelj_jk onderwijs.
De heer Vonhoff brengt thans het amendem2nt van het Hoofdbestuur, de nieuwe resolutie 27 in stemming, mot als tonvoeging
e, d van de oorspronkelijke resolutie. Deze resolutie wordt D.dnvaard, zodat de oorspronkelijke resolutie hiermGe v~::rworpon is.

op
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- 70 Op resolutie 2G is alleen een amendewent van de afdeling
ingediend.
De heer Drs .l .L, Offerhc1us te Leiden heeft de indruk dat de
Camwissic beplei.t dat vri;je -iïïäatschapl_)elijke organisaties de
bel8.ngstelling voor het staatsburgerschap moeten opwekken, terwijl
de afdeling Leiden meent dat wanneer organisaties die een bepaald
belo.ng vc-:rtegeniiOorCLigen de belar..gstelling voor het stai::ltsburgerschap opwekken, de kans groter is dat het bij de burgers zal aanslaan. De afdeling Leiden meent dus dat de burgerschapsvorming
beter bavorderd wordt via belangenorganisaties dan via organisaties van algemene aard.
De heer Dr.G.l~ .:,c;ho1ten, lid van de CommL3sie KiezerGcc::kozene, brengt hct.äm(::-ndeJÎ!ent Leiden e;1 het advies van het
~Ioofdbestuur tec;0li j 1\•Jrtijd aan de orde. llet Hoofdbestuur zegt
da:c b en c ov;:)rllodig zijn nadst arti.!>:el 3 van het beginselprogram •
.\rtikGl 3 van het beBinsclprogra~ moet een misvatting ~ijn van
het ~-[oofdbestuur. Bedoeld zal zi~in a.rtH::el 2, madr ool~ dan is er
vol5ons spreker sprake van een wisvattin~, omdat in dazo resolutie
heel i0ts anders staat. In hot beginselpro~ramwa staat alleen dat
do pol i tielïJ~ partijen h:::t mo8ten doL~n en dit is ie"i:;s heel anders
dan ,_,.,at in do resolutie sta..;_t;, Wd. <Ar b.v. gestold wordt dat dezt:
orr~nisatics - on dat zijn niet aJ.leeu de politieke partijen,
maar oo1c andere organisdtie:.:> ·- hun .:.tctiviteit moeten vergroten.
Hat bc;f';insol]Jrogram spn)elü zich niet uit over vergroten of verm~erderen, maar zcst gewoon d~t h0t moet 3ebeuren. Jit is lo~isch.
!Jaar ~ij doen hier een oproep o~ dit te verster~en. dij spreken
ons uit voor een ondersteuning door de overheid wat helemaal geen
wilcl plan tot subsidÜirinr;; van alle mor;oli.jke act i vi te i ten is. De
Corrn.:izsj_c bedoelt in de e<:~rste plao.t:;G clc :mb::lidiëring van cur::;usscn die voor iedereen opensto.an, ook voor niet-partijluden, met
bevoogde docenten naar rato van het aantal leerlingen en het
aantal uren. In de tweede plaats bedoelt de Commissie het ter
beschikking stellen van lokaliteiten. De amend8mcnten van de afdeling Leiden noemt sprek~r een zeer aanzienlijk8 verzwakking on
bovendien zeer va;_~_e; geredigeerd.
De heer Dr.A.J.Vis zegt namens het iloofdbestuur dat in artilwl 2 van hetboginseiprogram staat: behoort tot de belangrijkste
plichten van politieke partijen mede te werken aan staatkundige
vorming van de stadtsburgcrs • .::)preker meent te mo.}en veronderstellen dat dit betekent dat medewerken nodig zal zijn zolang het
maximale effoct nog ni~t bereikt is en dat dus het v~rgroten van
dDze activiteiten automatisch uit dit beginsel voortvloeit zolang
het nog nodi@: is. Daarom was het Hoofdbostuur van mening dat deze
resolutie naast het beginselprogram overboclig is.
De heer ll.J.L.Vonhoff brengt de amendewent8n van de afdeling
Ijeiden, die niot-ros 3czien kunnon worden, omdat de afdeling Leiden
ze als onvcrbrekeli,jk aan elkaar verbonden beschouwt, in stemming.
Do amendementen worden verworpen.
Vcrvolgens brengt de heer Vonhoff resolutie 28 in stemming
welke resolutie eveneens verworpen wordt.
L~iden

Resolutie 29 spreekt zich uit voor de oprichting ván een
instituut vooJ:> sta . .,tsburgerlijke vorming, waarop door de afdelingen
I.eiden en 's-Gravenhage een amendem,::nt is ingediend.
De heer Drs.}.~.Off~rhaus te Leiden geeft toe ·dat het warke~
na.:c.r een informele inte3ratie misschien een moeilijk voorstel is
om te realiseren, maar meent dat het voorstel toch dichter bij de
realiteit staat dan het in de resolutiu genoemde ins·ti tuut, welk
instituut tevens door de afdeling als een erg griezelig ding
ervo:J.rcn wordt.
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De heer E,A,j-.i:,iodèernan te 1 s-Gravenhage sluit zich namena
de afdeling geheel aan bij de angsten van de heer Offerhaus en
wil hoogstens een documentatie-instituut steunen waarvan de
leiders c;een stempel op het ins ti tuut zullen kunnen drukken.
De heer Dr.G.il.~cholten betoogt nawens de Co~missie dat
berJoelcl is da: de taken van het instituut voornctmelijlc inderdaad
van documentaire aard zijn . .Uc Commissie wil beslist niet dat dat
in~tituut zclfat~ndig cursussen gadt maken; dit sta~t ook heel
duidolijk in de tek:=;t. lierhalve mE:ent spreker dat de ant;st v..1n
Leiden wat overdrevnn is. dpreker heeft da~rom ook geen erg beZ\'.>.J.r tw:en de vJijziginij van 1 s-Gravenhage; alleen bntreurt sl_.,reJcor d~t da0 een onderd2el eruit zal vallen n.l. de didaktische,
de onrJ.er,li:js-:c·,;searcJ-, kant. llatuurli;jl{. kan men nu zeL;;~,e:1 dat
onc'lnl''I'Ïjs-resc,lrch op vele andere i'1r:>tituton Gn inst.J.ntj_es beureven wordt, ain welke instanties wij zouden kun~en vragen de dicJ:t~ct;i::;che zijde van de stac:.t::;bur;:;orlijke vorming t·3r hand. tE:
nemen. ~~elf a,·rzel t spreker of de;;w ta.!l.t het beste door :10t door
cl·:: Co:·::rnissie bepleit;;; in~::tituut kan gebeuren of door de andere
i~stituten. Jprekcr heeft dit nog niet met de Commissie bes~roken,
If'<l,?r c~clooft dd.t tegen hot overnemen van het a;n<mdement 's-GJ:'c:.tvenhase geen bezwaar zal bestaan.
:Ue 1.1cer Dr."I..J, Vis meent d 1t er ondersc1.1eid gemaakt moet
l'o:eden tussr.:;n ---Sr8-e--s-oorttm in st ellinf;en. De ene instelling besta.J.t
eigenlijk al, d~t is n.l. de ~tichting ~ot bevordering van de
orr~ani~,;c:;.ti e v.:>.n cursussen op h0t r~ebied van de bur~~erschapGkunde
0clk3 stichtin~·ook van staatswc~c gesteund wordt. ~aÁr eon ge~eel
an0er~ znilk is of wij voorstanders moeten zijn van een organisatie van staatsweGe die de particuliuro organisaties, dia zich op
rii·c [~ebied actj of bcton~n ~ overkoepelt, en het üoofdbcsb~-ur h.cre:rt
clc indruk dat dit la.xi:;ste bepaald niet na:;cstr·ecfd li1oe·c worden.
Da.J.rma Iih~ent het Ioofdbestuur vooral lid c nü~t; te moeten steuneo.
Dn lteer Dr.G.~I.Jcholtc:n benadrukt da·c het bepac:üd niet de
becl.oelirw va.n- de--ëomm:Cs-sie is or.1 m::;t deze resolutie de wens uit te
spreken dat or een ov8rkoepelend instituut komt en daarom is ook
de Commissie tegen de tekst die inbegr~tie voorstaat. De Coromi~sie
~ou ochter oen dienstverlenend instituut dat alle stichtin~cn,
partijen, sc~olcn en zij die zich ook ma~r bezig houden met da
.st.'.Ldïsburgerli,ike vonning, t·:m dienste staat. iJe Commissie is
ui tl~esproken tec;;en olm contraal instituut en is. het wat dit
betreft met het Hoofdbt~stuur dan ook volslu.gen eens.
r.,aár, antwoorde de rwer Dr.A.J.Vis~ dan is deze resolutie
helemaal ov.::;rbodig, v;ant de door he11:lzoëven gGnoerude stichting is
nu ;recies wat de heer ochalten bedoelt.
Do heer H.J.L.Vonhoff brcn~t thans de amendementen in stemming. }J:ci:; amendeJncn)=r;·'"Väi-1-de afdG"ling Leiden op sub b wordt V0r'iio:c:pen. Het a!llondcr•Jen·c Ol:' sub c wordt teru;:,c;enül:.tc.m. iie·iJ amendement
v<-~.n de afdeling 1 ;:.:-Grave:nha.ge wordt aangenomen, zodat de woorden
;; inst:L tuut voor stacti~slmrgerlijke vormin;~" vervangen V>t'orden door
c"!o ï.'oorde•l "clocumcmtu.tic:-insti tuut".
Ver~ol~ens brengt do heer ifonhoff resolutie 29 met het aun~ono~en ~mondomont van
s-Gr~venhagc in stemming, welke resolutie
uldus gewij~i~~ wordt aangenomen.
1

Op rcsolu·i:;ic 30 zijn amende,ncnten binnengekomen van de afdelingen Leiden en lJa;1rden/Amstel veenj!",uiden/i.tuiderb..::rg.
De heer Drs.l.l •• üffor~aus ta Leiden stelt dat het de bedoelin~ van de a.f<la1inrc; I,eiden in geweest om te V<·)rz-:,.Jakkei.1 wat naar
haar mening i.n deze re3olutie wel er~ kras wordt voorgosteld. ~et
de teneur van deze resolutie is de afdelinG het eenè, madr zij
heeft b:;t e;<!VOC!l d~'c hier een <:tantal afdelingen voor hut blok
gezc_t wordt cm tevcr,s dat de voorge3telde wi,jzo zo mooilijk uitVo0rb·.1ar is~ è.c1t zi.j da.u:·door bij d8 afdelingen tegenwerking
oproc:pt.

-
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- 72 D~ heer Dr.G.H.3c~olten zegt namens de Commissie hiezer-Geko:(.ene het volc;(~nde. ~{et-amendement v.J.n de afdeling :Leiden is spreker niet erg duidelijk. dij zou gaarne weten wat de bedoeling
ervan is • .:at betreft het amendement op sub d is dit iets geheel
anders dan 1:1at de Commissie wil·. net is onbe';Jezen dat vorwin~~ door
de burgers alleen wordt c;ozocht op b.J.sis vo.n hun bestua.ncle belangstelling en problemen. EelanBstellin~ kan sewekt worden en moet
ook [8\•Jel:t worct_en na.n het oordeel van de Commissie o !.iet is wt~l
waar -- de Conw1issie l:weft da.:tr zelf op aanc~edron[_:;en in de tekst
van het hoof~stuk - dat wij praktisch gezien aansluitiDB moeten
zosLen bij de bijzondere beL<t1gstelling en bek;;;aamheden vö.n de
bur,;rn·s en c1c1t '!lordt, naar spr-:;ker meent, in de t8kst van de
Com~issie helnm.J.al niet uitgesloten. ~et tegendeel. Jat e betieft.
l1aeft do Co;_-r,;ü:JGie indorrJ.~ud c;etracht een concreet voorstel te
~oen. lij heeft het niet bindend will~n opleggen~ zij ~eeft geen
voorstel tot wijziging v~n de statuten of de reglementen ~illcn
indienen. De Commissic heeft alleen geze~d dat zij erop aandringt
en zij kan n~tuurlijk ha0l goed begrijpen dat dit in bepaalde
afdelingen hezwa~rliJ~ zal zijn.

D;: heer 3.t1-.:t..• Vonhoff bren[!;t do a;•lende,,~Gnten in stornminc;.
Allo d:cü~ de ä"Iäe-ncF~;~;c;[ï-for1van de afdelin;_~ l"eiden wordo;1 ver•;-Jor.f•en.
D~ Comwissie heeft inmiddels het advies van de }nrtijraad over32Domen om hst oors~ron~eJijke d te vervan~eo door d, zoals voor-.
3estcüd is door de a.fclclin~'.on i.~ac~rden, .. rnstel veen, lin.Li.clenj."JUi.derbsrp;, wa.:J.r-bi:i niet van de l:awercc);Jtra.los raaar van de centrales
~csprokcn wordt~ De aldus Jeamendcerdo resolutie 30 wordt aanvaard.

!urvolcons komt a~n de orde de resolutj.e ontwarpan door de
· afd,:J.ini~ Groningen. l-fet vJOord krijc;t de heer \lis, voorzittor van
clo .L1andolijke Ondend_j s Commi :::nie ~ a.c1ngozion het 1Ioofdbestuur en
de .L ar·ci,iraad aan deze COl;nr;i:>'Üü advies 1J•:::cre.ffende deze n~solutie
2:ov:ea-1gd >:tebbon.
De beer Drol:~.J. -vis~ voorzitter v-:1n do l...indclijke undervvij::o
ComJ,Jissie·, doel-t mëde·· dat deze commissie zicil ov:;r dit punt bGrad0n heeft en tot het vol~endo utctnd~unt is gekomen. ~an~ezien op
v~rzo~: van het Dagelijks Bestuur van de ~ if.D. een congres over
het onderwijs in septomber 1970 zal worden gehouden, wil ~e
Lanc!.elijko Onderwijs Comlüssie, :gactrno aan dit verzoek voldoende,
zich no3 vrij houden om tegen die tijd vast te stellen welke
ondeJ:"'!Srpen hr-1t moest actueel blijl:en te zijn om o~ dat congres
·cc beha.mlel::m. De Landelijke Onder·,;,~i,js COi;-,,;Jissie. kan zich voorstollen dat cle problematiek van do staatsburgerlijke vorming een
belangrijke is, maa.r ze kan zich ook voor~tallen dat er andere
onderwerpen misschien actueler en belangrijker te~an die tijd
blijken te zijn. Dit neemt uiteraa.rd niet ~eg dat het mogelijk is
in een bepaald moer alc;emoen onderwerp ook de stac.rtsburr;8rlijlce
· vornüng als problematiek mee te nemen.
De heer ;r"J.• L. Vonhoff stelt i.lGt voorstol van de OnderwijsCO!:Jillissi~; als--órélcv.oor:-?fel de vergadering voor. Dit betekont dus
dat ~e ont~erp-rasolutie van Gronincon gedeponeerd blijft bij de
On<'lo:t''·lijscm;,:aiss:i.e als een van de ovcr·aesin;;en voor een congres
maar geen boslissende invlo3d hoeft. De ufdoling Groningan 3aat
hiermee akkoord. De ont~erp-resolutie wordt dus ~angehouden en
niet in ste~~in~ gebrac~t.
Dan 'bli,jft nos over de ui t::;praa.k van de afdeling Naarden
1
bot:c.~ffcnde de subsidie
1Jc V. V" D. , gezir_;)n hoofdstuk i van het
ra~port Kiezer en Gekozene inzake kiesstelsel en aanwijzing kabine·i;sformat<'lUr, va.n meninz dat h9t :_~mvcnst is dat zoveel mogelj,jk
kiasgercc~ti~den lid \Jordnn van een volitiake partij, zodat het
noodzak0lijk is dat de partijen een slechts ceringe contributie
heff~n, spreekt als zijn maning uit dat ndd~r moet wordan onder~~oc~.lt of en in hocverre ten laste van de ,~,{ijksbef~ru·tin::; volLens
objectieve nono3n bijdro.tt;en kunnen v;ord.en e;et~~even aan in de .:.:ïtdtenGc,neraal ve:rtcsonPoorclicende partijen.,;
0
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- 73 De heer Drs.A.L.,-:ow te i~aarden merkt op ddt sedert de afdeling Naarnen deze resó~lutie voorstelde, in Nederlcl.nd al een grote
ontwikkeling op dit gebied heeft plaats gevonden. ~en ontwikkeling
wa.:rvan wij op dit moment het laatste eergisteren in onze dagbladen hebben kunnen lezen. De sub8idies aan politieke partijen
vtnden nu al plaats nol" de staven van de fracties voorden gesubsidieerd In het voorlac-'.tste nummer van \!rijll8ic1 en Democra.ti e
heRft FlnjuffrouD ~appayne van de Coppello daar0ver een biJzonder
lezenava~rdjg artikel geschreven waarin zij eindigde met een
unda~~tatemerit n.l. de understatement dat zelfs in het kdder van
een Rijksbe~rotinG de toename van deze subsidies bijzonder
opvallen~ is. ~er~iat2ravond hebben wij in de krant kunnen lezen
da·c î.üü:;t<;r l:o'3rnink in een gesr;rek met de fro.cties mede~-,edeeld
heaft ddt dezo s~Jsidies no~ bijzonder sterk zullen worden OpGetrokken m2ar dat rle regerinz op dit mo1J0nt niet bereid is"op ander
ÇsGbÜod subsidie te ijüVen. ::ie ruit bli;jkt Jr;l d·:lt dit onderwerp in
de Nederlandse politiek op dit ogenblik zeer actueel is. ~aarden
zeP.;t in ha.:;.r resoluJcie nir::t dat er sub:3idie moet \Wrden gegeven,
maar ~aarden raadt aan dat wij Jls V.V.D" dit onde~~erp eens
moaten bostu~ernn.
~e h~er ~"J.L.Vonhoff maakt de correctie dat het stuk van
.
Lwju.LL'rouvv :. :i.lpp(;ynê- v-=1rÏ de Coppel1o ni :::t in het voorl<.J.dtste nummer
van Vrijheid en i)emoc:.r:·atie is ver·:·JC:~tcnen ma<~r in lJiberav.l lLéveil.
Spreker vindt het prottig die na;un nog even te kunnen noemen; daar
blijkt uit dat het blad geen dag te missen is.
De Voorzittor is persoonlijk bij h~t gesyrek mot ~inister
BeeTnink..\va7'rov~r--do kranten hebben bcrich1:i 1 a.J.n,ve:üg be'rJoerrt.
H0t betrof namelijk een ~esprek met alle partijvoorzitters en alla
frac·c~ievoorzi ttcrs. Kortor.1 (~en gro.yt gczelscl!ap. Unaniem was men
vo.n meninc!: dat rec':ltstroekfJO subsidie aan J·olj_tickc partijen
ongewenst mo8t ~o1~cn ~eacbt. ~en andere zaak is dat het drin~end
~c~enst is dat ~e fracties in de jtaton-Generaal beter tegenspel
kunnon gqven tr~ven de rec:eri ne;. IIet is al3CJ1JOCD bekend dat de
ministr:n> opc~reren met staven van deskundi:,;e ambtenaren aclri:;er
zich -:m dat hiertr;;5cnover /~amerleden rstaan ., die over ad.nzienlijk
minder assist3ntie beschikken. dot is meer en meer noodzakelijk
r:,ebl:_:;ken c1at de .~amGrfracties bc:ter bemand worden wat bet:cef·c hun
staf en hierover is het gesprek in hoofdzaak gegaan en te dien
aan~ien heeft de minister zich bereid verklaard het bedrag dat
uit~~;etroklcen moot worden op de 1tijksbegroting voor e(m betere
bemanning van de fracti~s in de utaten-Generaal op redelijke wijze,
wat dat is zal de begrotin~ ons lcron 1 to ver~ogen. dpreekster
:üet toch een duidelijk r·rinci:t,>ioel verschil tussen eeh betere
bemanning van do Jta:ten--Goneraéü. en een recht::;trcelme subsidie aan
de poli·cieke partijen o Het HoofdbeGtuur st dl t zich op het stu.ndpunt geen su1F:;idie voor de partij en als zodanig, maar wel degelijk
een vP.rsterking van de staven van do Jta"cen-G<meraal. ,;ant zouden
die staven niet vorsterkt wordon door do Jijksbegroting, dan zo11
de Kamer inderdaad minder goed tegenspel kunnen lovereQ.
De heer :Jr.'3 .À.H. Bo::l spreekt zijn spijt erover uit geen antuoo:t:d r;ekregen-·te hebÏJG!J op de vraag
het \lenselijk is dat de
VoV.D. zich hisrover beraadt. ilet voorstel van de ontwerp-resolutie
is onze gedachten hiurover te laten gaan en misschien dat wij in
die godachtengang komün tot de conclu3ie dat subsidiëring van de
politieke partijen ongewenst is.
De heer H.J.L.Vonhoff brenBt het am8nrlemant van Naarden in
stem1ünr:;. list~-ar:Icnde:nentwordt verworpen. ~iierm3e is de heer
Vonhoff aan het eindo sckomen van het deel dat door hem behandeld
zou vorden. llij dankt de vargadering voor de prettige wijze waarop
zij m:"jt hem haoft willun vere;aderen en geeft hGt woord tc.:rug
aaD de Voorzitter der p2rtij.
0
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- 74 De Voorzitter dankt fre heer Vonhoff voor de snelle en grondige wijze ~iäär-op dëze het LJ.:ltste onderdeel behandeld heeft. }~aar
rest nog werkelijk de allePlaatste behandeling van een voorstel
van de afdelinr;en Naarden, .. rnst.elveen, limiden/1•:miderbare; ten
aanzi~n van een samenvatting van de resoluties. dpreekster belooft
Drli11ens eniz;e andere leden van het Dagelijks :i:le.stuur de?.e samenvatt;:i.nr! trachten te maken. liet Dagelijks lîestuur is het; met Haarden
eens dat het anders een tamelijk onleesbare brij zou worden wanneer
al deze resoluties met atee~s de formele adnhef achter elkaar
zouden ~orde~ ~epubliceerd. Jet ~agelijks Bestuur zal Braag zijn
kl'acllten daaraéin '.Jijd::m om een dergelijke overzicntelijke samenvatting te maken.
De beer L .. · , van Voorer,e te "'mersfoort benc..d:eukt dat onze
_parti,-j fb t:ni~o;e T -~-~;~.if -e,.m vrouw als loorzi tter. In cle laa:t;ste
·t:;\JW' dar~·en zijn 'd..j Jo!; buiten ~1et feit dat wij ul trots zijn op
ons liber~lisne, er trots op dat wij mevrouw Van 0oweren als
Voorzitter mo~en hebben. Uit ~et grote appldus dat op deze woorden
uit de ver~aderinc opstijgt concludeert de heer /dn Voorene dat·
lü~-,ruit bli~jkt i r., · oe ,:;rote mate de ver:::,ö.derint'; de Voorzi·cter
dankbaar is voor de 0ijze wa~rop zij d0 v~rcad0rinc d~zu twc~
das~n geleid heeft.
De Voorzitter toont zich erg verheugd met deze woorden. \;ant
al zijn ;;-r_]--är;-;--v-:i::ouvJ nog zo geë ,Jancil>eerd, als vrouv-: heb je toch
altijd het r~:-Noel d~J.t iwt ni~::t c;::momcn vJordt \Janneer je teveel
juic:';t of tc:vec:l jaa;~t. :..:lpreekster is bli,j dat kennelijk gebl0ken
is dat ?,ij het juü;te midden heef c iJetcn te: bG'-.'élron. ..;ij dankt de
heer Van Voorene voor zijn vriendelij:~e: woorden ·heel hartelijk.
apreekster stolt dat haar als Voorzitter van deze vcrgadering
no~ rest enkele bedcinkjes uit te s~reken en zij zou dan willen
beGjnnen met een niet GCrin~ bedankje, en laat de vergaderin~ dan
nü:'i; op ~1et v ?.rkl,;imJOord letton ~ ...:t-.ln de Com1ai.::;sie, beter e,e:t•..;gd
oe Commisrüe Gc~ertsema. Uit het <.lppld.us uit de vergadering blijkt
rec-c1s rlat ~1é.tèlr vJOordE:D vri .lwel overbodig zijn r.Jaar toch 1.oiil de
Voor~itt8r nog eens heel duidelijk ondcrctrepen dat de partij de
heer Jeurt~erun on de andere leden v~n de CommiJsie bijzonder
c:·~:~cntelij~ is voor de ·,'Jijze Vïaarop zij de ,naterie heboen behandeld en voor het enorme aantal uren dat hierin onr::i·:t·.Jijl'eld is
gaan zi~ten. Dank zij deze Conmissie is de V.V.~. echt de eerste
p<lrtij in I:edGl'lancl die een grondir_; rapport hoeft weten saP1en te
stellen over een zo dringend problee10 als de vcrhouding kiezer~okozenc. Dit is een niclt ~~ringe verdienste on haar allergrootste
dank ga2.t dan ook uit naar de heer Geertsoma en zijn Commissie.
1

Do hoer :.r.i.J.Gccrtse;ua., Vl1orzittcr- van de Co.Ltr:.ai:;sie Ï.\.iezerGokozene ant·.voÖrdt dat -è~-8 Commissie uit de aard cler zaak bijzonder
dankbaar is voor de vriendelijke woorden die de Voorzitter aan het
adre~3 van de COElP,Jissie hoeft v:illon VJi.jden. Van zijn kant wil
spreker noz eens bijzond2r banadrukkan hoe verheugend het voor de
GomRissic nas óat met deze arbeid van de Commissie zo intens in de
partij is meegeleefel dat vrijwel alle afd2lingen bereid zijn
c;r:\coost hun c:td.Ldac:>Jt a,J.':l dit rapr,ort to bost:::den en amendeiuenten
er· nieuv:e resolutié~S naar voren te brengen. 1..1it ·.1as voor de
CaDmissie bijzond:·r vcrheu~end omdat zij dQardoor h0t g~voel hd.d
dat de arbeid die zi.j deed een belan[;rij ke arbeid was. IJ 2rder zou
spreker als voorzitter van de Commissie zijn bijzondere dank
willen uitbren~en aan de leden der Commissie. 0prcker b8kent dat
hij toc:n hEJJTI de namen van de Comrris::;ie bc::kend i:ldrtm wel oen bt.etje
nh.::t de \Jen'rbr2-U'Nen e;efronst hr;eft omda.t het h:..;el duidelijk was dat
élc~c Commissic sam0ngesteld was ~it m2nsen met zeer uiteenlo~ende
mcninc~::m op vurscllilL-,:1d. terrein. In de loop van do tijd echter
dat rlu~a Commissie heuft ce~crkt, hu~ft sproker ingezien hoe juist
deze boslissinB van het Hoofdbestuur is gewee3t omdat daardoor de
v~rschillende meningen naar voren konden komen.

·- 75 -

- 75 De Commissie is begonnen a~s een wat heterogeen gezelschap maar
zij is in korte ti}d tot een bijzonder homogene ploeg geworden.
";/eliswaar met afwijkende standpunten maar dat doet er t:oelukkig bij
ons helemaal niet toe, maar als een Com~issie die bereid was naar
~lkaa.r te luisteren. c:;r is in de· Commissie veel r:;e 1 jraa-t; maar,
zou spreker bijna zegsen, nog veel meer seluisterd. br is begrip
opr;ebrac'lt voor elka.J.rs standpunten, een ber:'.rip dat zich in :&ekere
zin op de ver _sóJ.dering heeft overgeplant. Ook da,~r :leeft men na.::.r
elkaar willen luistoren en l1et is natuurlijk dat het werkstuk van
de Commissie niet in :&ij~ geheel in stand kon blijven, niet in zijn
:";Bh~ el overeind kon blj ,jven staan. Dat zou ook niet goed geweest
z-ijn ··mnc dat zou betekend hebten da.t de parti.j toch eirc;enlijk
niet r·;snoe~'; meedacht. ,._ao.r tocll zou S.t.;r•.:ker mo~·en stellen da·L; in
~çrot() trekl{en èu~~ concer·t;ir:; van de Co;:;:ni:Jsie [Jlili:wen is zoals deze
•.'!êu:;. !'.en is bsrt::id e,<;',Jec.3t om allerl,~i mis::;chim1 wat revol.u·i:iionaire
nieuwe ~edac~t6n te aanvaarden; s~~eker Gelooft ddt dit een meer
dan voldoende beloninz is geweest voor hot werk van de Commissie •
.:,pretcr \Ül c1aay·o;,, nor,smaal3 zijn hartelijke dank uitspreken aan !ie
partij en r1e hart::li,ilc:• dö.nk aan het do,)i.'clbestu~cr die de Commissie
in hif~n· -~wJ:·k ':leeft gGst"und en aan alL.:n die op een zo bijzonder
vruc>tbd.re v1i j 7. e aan dit werk vr~r-:J .:::r i r:;houd. he biJen willen gever1.
Do Voorzittor betoogt ddt van~elfsprekend tij d8 behandeling
van oen ·de:rg;.Tf]ï:ëë JTJdtcrio enorm veel sc;cretaric:wtswerk V(~rricht
is. :3preekstcr ~-:: .. ~n niet alle namen gaan nocriJen, JTJ(3t name zou ze de·
staf van de KoninginDegracht willen noemen, vu~rvdn ze dan 6&n naaQ
in het bi.j zonder zou 'd.ll2n no ;m:.;n, n .1.. de nama VciO mc.::juffrom.1
GÜnther •.. at ;:-~ejuffrour! GÜnt:::wr ceda"'"n heeft ü; werkelijk ni:;t,
!";<Jrinfj. Dit wet-::m allen die aJ.n de int;~;rnc; beraëtdsl,~[?;in;:':,cm hebbEm
dccl~";onor,lcn. Vervolgens zou spreekster no,:: n1-:;t nume een lid van
het Dagelijks Lestuur ex~ra in het zonnetje willen zetten n.l. de
heer ~orthals hltcs. Deze beeft voor het Dagelijks Destuur wel
het lem.F•endeel van h-:t ~Prk r~ed<.-u.n.
Gprcekst2r ctndi~t met allen dank te zegsen voor de enorm
plozi0rige medewcrkinB. 0preekster bekent dat vanmorgen ow·9.30
uur toen ~ij het aantal folio's zag licsen dat behandeld moest
wordon de schrik haar om het hart sloeg. Do ver3adering heeft
hiervoor begrip op;ebracht en heeft ge~eldig meegewerkt. ~preek- ·
ster is hiervoor erkentelijk. ~enslotte wil svreekster nog heel
(!;:CB.ag de bedri;jfsleiding en al het p.:.;r.soneel Vctn de :.:>taclsr,ehoorzaal
bedJ.nken Hant 1ü.j zijn vandaag: meer dc1n voortreffelijk verzor~.d.
tiet een laatste woord van dank sluit de Voorzitter deze Duitenp;c:<Jone Ll!jE''1nne Vergaderins, f3;8Wi:jd aan de arla.ndeling van het
rapr)ort i\..iez:)r en Ge~mzene.
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